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Πεξίιεςε 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία νδεγήζεθε ζηελ ζπγγξαθή κε ζηόρν ηελ αλάιπζε ηνπ e-

marketing θαη πώο απηή ζπλδπάδεηαη κε ηνλ ρώξν ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θαη ησλ 

ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κε απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηύνπ. 

Αξρηθά ζην πξώην θεθάιαην ηεο πηπρηαθήο πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο αλαιύεηαη ε δπλακηθή 

ηνπ δηαδηθηύνπ ζε ζρέζε κε ην κάξθεηηλγθ θαη ηνλ ζπλδπαζκό ηνπο ζε Παγθόζκηα θαη Διιεληθή 

αλάιπζε. ηελ δεύηεξε ελόηεηα αλαθέξνληαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο δηαθήκηζεο θαη νη κνξθέο 

δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν αλαιύνληαο ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Πην 

αλαιπηηθά νη κνξθέο δηαθεκίζεσλ πνπ αλαιύνληαη είλαη: 

❏ Banners 

❏ Γηαθήκηζε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ(newsletters) 

❏ Τπεξθεηκεληθνί ζύλδεζκνη 

❏ Μηθξέο αγγειίεο 

❏ Permanent Buttons 

❏ Έλζεηε Γηαθήκηζε(interstitial ad) 

❏ Supersistial ad 

❏ Γηαθεκηζηηθό ξεπνξηάδ 

❏ Background Advertising 

❏ ειηδνδείθηεο θαη γξακκέο εξγαιείσλ 

❏ Σερλνινγία push 

❏ Γηαθεκίζεηο rich media 

❏ Αλαδπόκελα παξάζπξα 

❏ Forums 

❏ Spamming 

Έπεηηα παξνπζηάδνληαη νη κνξθέο SEO-SEM θαη ν ζεκαληηθόο ηνπο ξόινο ζην e-marketing ελώ 

ζηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε εκθάληζε ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ θαη ε εμέιημε ηνπο θαζώο θαη 

ε εθηελή αλαθνξά ζηα δηαζεκόηεξα θνηλσληθά δίθηπα κε βάζε ηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε, ηηο 

γεληθέο ιεηηνπξγίεο θαη ην ζπλδπαζκό ηνπ πιάλνπ κάξθεηηλγθ πνπ κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο πάλσ ζην social media marketing.Σέινο ζην πξώην θεθάιαην αλαιύεηαη ην 

κάξθεηηλγθ κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ, ε εμέιημε ηνπ, νη κνξθέο δηαθήκηζεο πνπ δηαζέηεη θαζώο 

θαη ε λέα εκθάληζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. 

ην δεύηεξν θεθάιαην αλαιύεηαη ν ζπλδπαζκόο ηνπ κάξθεηηλγθ ζην ειεθηξνληθό εκπόξην θαη νη 

νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην κάξθεηηλγθ ζην δηαδίθηπν ζε ζπλδπαζκό κε κηα 
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επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ρώξν ηνπ e-commerce.Ο ρώξνο ηνπ e-commerce αλαιύεηαη 

παγθόζκηα παξνπζηάδνληαο ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ αιιά θαη ζε Διιεληθό 

επίπεδν αλαιύνληαο ηελ αλάπηπμε πνπ παξνπζηάδεηαη εηδηθά ηα ηειεπηαία έηε.Δπίζεο 

αλαιύνληαη νη κνξθέο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θαη ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ, πξντόληα θαη νη 

ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν ζε έλα ρξήζηε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη νη ρξήζεηο 

απηέο κπνξνύλ λα απμεζνύλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πξνώζεζε πσιήζεσλ γηα ην δηαδίθηπν. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιύνληαη εθηελώο ε αζθάιεηα ησλ δηαδηθηπαθώλ αγνξώλ κέζα από ην 

δηαδίθηπν κε εηδηθή αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο ην πξνζσπηθό απόξξεην θαη ε 

αζθάιεηα πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ παξέρνληαο ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπο. Έπεηηα 

αλαιύνληαη νη ηξόπνη ησλ ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ, ε εμέιημε ηνπο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δλώ ζηελ ζπλέρεηα αλαιύεηαη ε εκθάληζε κηα λέα κνξθήο δηαδηθηπαθώλ 

ζπλαιιαγώλ, κε ηελ νλνκαζία bitcoin όπνπ δελ απνηεινύζε κηα απιή κνξθή ζπλαιιαγήο αιιά 

κηα λέα ςεθηαθή νηθνλνκία πνπ αλαπηύρζεθε ζην δηαδίθηπν. Πάλσ ζηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

ςεθηαθνύ λνκίζκαηνο ζα αλαιπζνύλ ε ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε, ε νηθνλνκηθή ηνπ αλάπηπμε, ε 

αζθάιεηα ηνπ αιιά θαη ην κέιινλ κηα ηέηνηαο δηαδηθηπαθήο κνξθήο. 

ην εξεπλεηηθό θνκκάηη ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε: 

● ην δηαδίθηπν θαη ηνλ Έιιελα ρξήζηε 

● ηελ ρξήζε ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ ζηελ Διιάδα από ηνλ Έιιελα ρξήζηε 

● ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ ζε κελύκαηα κάξθεηηλγθ ζην δηαδίθηπν 

● ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο κέζσ ίληεξλεη θαη έμππλσλ ζπζθεπώλ 

● ηνπο ηξόπνπο πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

● ηελ αληίιεςε ηνπ Έιιελα ρξήζηε ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ςεθηαθνύ λνκίζκαηνο θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ  

Έπεηηα από ηε ζπγθεθξηκέλε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ πηπρηαθή καο εξγαζία πξνβήθακε ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζηηο ηειηθέο 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην e-marketing θαη e-commerce ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνύ λνκίζκαηνο ζηελ Διιεληθή αγνξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι : TO MARKETING ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

1. Αλάιπζε ηνπ Γηαδηθηύνπ  

Σμ δζαδίηηομ ή αθθζχξ ημζκχξ ακαθενυιεκμ ςξ ίκηενκεη απμηεθεί  έκα παβηυζιζμ ζφζηδια 

δζαζοκδεδειέκςκ δζηηφςκ ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκ μιάδεξ πνςημηυθθςκ (IP/TCP) βζα κα 

ελοπδνεηήζμοκ ηα εηαημιιφνζα ημο ηυζιμο πμο ημ πνδζζιμπμζμφκ. Σα δζαζοκδεδειέκα 

δίηηοα ιέζς ηςκ πνςημηυθθςκ πνδζζιμπμζμφκ έκα δίηηομ επζημζκςκίαξ ηα μπμία ιέζς εκυξ 

θμβζζιζημφ(ππ Windows, IOS) ιπμνμφκ ηαζ ακηαθθάζζμοκ ιδκφιαηα. Ο δζαιμζναζιυξ ηςκ 

δεδμιέκςκ αοηχκ ιέζς αοημφ ημο ημζκμφ δζηηφμο,μκμιάγεηαζ δζαδίηηομ. 

 

1.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζην δηαδίθηπν 

Σμ δζαδίηηομ απμηεθεί έκα ναβδαία ακαπηοζζυιεκμ θαζκυιεκμ ιε πμθθέξ δοκαηυηδηεξ απυ 

αοηέξ,υηακ ηαζ δδιζμονβήεδηε βζα πνχηδ θμνά. Ήηακ δ πενίμδμξ 1957 ηαηά ηδκ δζάνηεζα εκυξ 

ροπνμφ πμθέιμο ιεηαλφ Αιενζηήξ ηαζ Ρςζίαξ. Ζ Αιενζηή ήδδ απυ ημκ θυαμ βζα ηδκ εοδιενία 

ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηδξ πχναξ ημοξ έπνεπε κα ακηζδνάζμοκ ιεηά απυ ηδκ ηαηαζηεοή απυ ηδκ 

Ρςζία ημο δμνοθυνμο πμφηκζη 1 μ μπμίμξ απμηεθμφζε ημκ πνχημ ηεπκζηυ δμνοθυνμ ζηδκ 

ζζημνία. Μεηά ηδκ επζηοπή εηηυλεοζδ ημο πνχημο ηεπκζημφ δμνοθυνμο ηδκ 4 Οηηςανίμο ημο 

1957 ηαζ οπυ ημκ θυαμ ηάπμζαξ πονδκζηήξ επίεεζδξ,δδιζμφνβδζακ ημ δίηηομ ARPA ( Advanced 

research project agency) ή αθθζχξ ςξ DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). 

Ζ  πνχηδ εεςνδηζηή δδιζμονβία ημο δζηηφμο δδιζμονβήεδηε απυ ημκ J.C.R. Licklider ηαζ 

πνμπχνδζε απυ ημκ Paul Baran ιε ζδιακηζηή αμήεεζα απυ ημκ Leonard Kleinrock. Σμ ζπέδζμ 

ARPA είπε ςξ ζημπυ ηδκ δδιζμονβία ζοκδεδειέκςκ οπμθμβζζηχκ ζε έκα δίηηομ ιε ηδκ 

δοκαηυηδηα κα ακηαθθάζζμοκ ιεηαλφ ημοξ πθδνμθμνίεξ οπμζηδνίγμκηαξ ηδκ πνμέθεοζδ ηαζ ημκ 

πνμμνζζιυ ηςκ πθδνμθμνζχκ πνχημξ ζπεδζαζιυξ θμζπυκ ιίαξ ακφπανηηδξ ιέπνζ εηείκδ ηδκ 

επμπή επζημζκςκίαξ είπε ζπεδζαζηεί απυ ημκ Paul Baran μ μπμίμξ δδιζμφνβδζε έκα κέμ ημπίμ 

επζημζκςκίαξ ζοκδοάγμκηαξ βζα πνχηδ θμνά ηδκ ηεπκμθμβία ιε ηδκ επζημζκςκία. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα μ Baran βζα κα ηα ηαηαθένεζ πνδζζιμπμίδζε ηδκ ιέεμδμ «δζαιεηαβςβήξ παηέηςκ» 

(packet switching). Αοηυ πμο ηαηάθενε κα ηάκεζ δ ιέεμδμξ ηδξ δζαιεηαβςβήξ παηέηςκ είκαζ, 

υηακ πδβαίκεζ ηα δεδμιέκα απυ ημκ έκα οπμθμβζζηή ζημκ άθθμ κα ιπμνεί κα ηα ηυαεζ ζε παηέηα. 

ηδ ζοκέπεζα ηα παηέηα αοηά εα πνμπςνμφζακ ιε ημ κα αημθμοεήζμοκ ιζα λεπςνζζηή πμνεία ημ 

ηαεέκα ιέπνζ κα θηάζμοκ ζηδ ζςζηή «δζεφεοκζδ» ηαζ ζηδ ζςζηή ζεζνά. Αθθά θυβς ημο 
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δεδμιέκμο πςξ ζημ ARPA ζφζηδια δεκ οπήνπε ηεκηνζηυξ έθεβπμξ αθθά μφηε ζδιεία εθέβπμο, 

ιέζα ζε αοηυ, ζε πενίπηςζδ «αθάαδξ» ζε ηάπμζμ ζδιείμ ημο ζοζηήιαημξ, υθα ηα οπυθμζπα 

ζδιεία εα είπακ ηδκ δοκαηυηδηα κα απμηηήζμοκ λακά επαθή. Σμ δίηηομ πήνε ηεθζηή ιμνθή ημ 

1969 θεζημονβχκηαξ ιε 4 ηυιαμοξ ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Καθζθυνκζα ιε ηδκ μκμιαζία 

ARPAnet ααζζγυιεκμ ηαζ ζηζξ ηνεζξ πνμδβμφιεκεξ εεςνίεξ. Οζ οπυθμζπμζ 3 ηυιαμζ 

εβηαηαζηάεδηακ ζε άθθα 3 πακεπζζηήιζα ηδξ Αιενζηήξ(Πακεπζζηήιζμ ηδξ Καθζθυνκζα ζημ Λμξ 

Ακηγεθεξ, SRI ζημ ηάκθμνκη, Πακεπζζηήιζμ Γζμφηα) δείπκμκηαξ υηζ δ πνήζδ ημο ARPANET 

ίζςξ δεκ ζπεδζάζηδηε βζα ζηναηζςηζημφξ ζημπμφξ αθθά βζα εηπαζδεοηζημφξ. ηδ ζοκέπεζα 

αημθμοεεί δ ηενάζηζα ακάπηολή ημο ιε πνχηα απμηεθέζιαηα ηδκ δδιζμονβία TCP/IP( 

transmission control protocol-πνςηυημθθμ εθέβπμο ιεηάδμζδξ/ internet protocol) ημοξ Vincent 

ηαζ Robert Cerf ημ 1973. 

 

Γηάγρακκα 1.1.1 (Σύλδεζε δηθηύωλ κέζω πρωηοθόιιοσ IP) 

ΠΗΓΗ http://www.uth.gr/main/help/help-desk/images/Image28.gif 

 

Σδ ζοβηεηνζιέκδ επμπή αθέπμοιε ηαζ ηδκ ειθάκζζδ ημο δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο (e-mail) 

ηαζ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ dial-up ζοκδέζεςκ ιε ανπζηή ηαπφηδηα έςξ 50kbps. Καεχξ ηα έηδ 

πνμπςνμφζακ έπμοιε ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ ηαζ ειθάκζζδ κέςκ δζηηφςκ υπςξ ημ CSNET, ηδκ 

πενίμδμ ημο 1979 ιε ζημπυ ηδκ επζημζκςκία ενεοκδηζηχκ ηθάδςκ, εκχ ημ 1984 ηάκεζ ηδκ 

ειθάκζζδ ημο ημ DNS (Domain Name System) υπμο πνμζιεηνά 1000 ηεκηνζημφξ ηυιαμοξ ηαζ 

ιε ημοξ οπμθμβζζηέξ ημο δζαδζηηφμο κα ακαβκςνίγμκηαζ απυ δζεοεφκζεζξ ηςδζημπμζδιέκςκ 

ανζειχκ. Καεχξ ημ δζαδίηηομ ελεθίζζεηαζ, δδιζμονβείηαζ ημ NSFnet (Δεκζηυ Ίδνοια Δπζζηδιχκ 

υπμο απμηεθεί ζδιακηζηυ ζδιείμ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο δζαδζηηφμο ηαεχξ απμηεθεί ηδκ 

ακηζηαηάζηαζδ ημο ARPANET ηαζ ηδ ιεηαθμνά ζε έκα πζμ βνήβμνμ δίηηομ, ζηακυ κα ηαθφρεζ 

ηζξ ακάβηεξ πμο έπνεπε. Με ηδ δδιζμονβία θμζπυκ ημο NSFnet αθθά ηαζ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ 

http://www.uth.gr/main/help/help-desk/images/Image28.gif
http://www.uth.gr/main/help/help-desk/images/Image28.gif
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οπδνεζίαξ ημο Παβηυζιζμο Ηζημφ άνπζζε δ ιεβάθδ άκεζζδ ημο δζαδζηηφμο. Ζ πθαηθυνια 

δδιζμονβήεδηε απυ ημκ Σζι Μπένκενξ-Λζ ζημ ενεοκδηζηυ ίδνοια CERN ημ 1989 ηαζ 

πανμοζζάζηδηε ημ 1993 ζηδκ Δθαεηία (World wide web,www). Σμ δίηηομ NSFnet έγδζε ιέπνζ 

ημ 1995 ηαζ ηαηάθενε κα ιεηαθένεζ ηδκ ζφκδεζή ημο ηαζ ζηδκ Δονχπδ. Μεηά απυ εηείκδ ηδκ 

πενίμδμ δυεδηε ζε ζδζχηεξ ιε ιδ ηενδμζημπζημφξ μνβακζζιμφξ μ έθεβπμξ βζα ηδ ζςζηή 

θεζημονβία ημο ηαζ ελέθζλή ημο. Απυ εηείκμ ημ δζάζηδια ηαζ ιεηά ημ δζαδίηηομ ελεθίπεδηε βζα κα 

πάνεζ ηδκ ιμνθή ημο ςξ έπεζ ζήιενα. 

 

1.2 Η πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν παγθόζκηα 

Ζ πνυζααζδ ζημ δζαδίηηομ έπεζ ηαζ αοηή ιζα ναβδαία ακάπηολδ ηα ηεθεοηαία έηδ ιε ημκ αηνζαή 

ανζειυ ηςκ πνδζηχκ κα ιδκ είκαζ εκηεθχξ ηαηαημπζζηζηυξ, παν' υθα αοηά οπάνπμοκ 

πνμζεββζζηζηέξ εηηζιήζεζξ βζα ημ πμζμζηυ πνδζηχκ πμο πνδζζιμπμζεί ημ ίκηενκεη. Ακά 

πενζυδμοξ οπήνλακ ανηεηέξ ένεοκεξ ζπεηζηά ιε ημκ ανζειυ ηςκ παβηυζιζςκ πνδζηχκ ημο 

ίκηενκεη ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα, χζηε κα βίκεζ ειθακήξ αοηή ή αθθαβή. Δκδεζηηζηά 

παναηάης ακαθένμοιε ηα παναηάης πμζμζηά. 

 

ΔΣΟ ΥΡΖΣΔ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

1995 26,000,000  

1998 147,000,000 

2000 377,000,000  

2002 605,000,000  

2005 938,000,000  

2010 2,054,345,282  

2014 2,802,478,934  

(Πεγή ζηαηηζηηθώλ ζηοητείωλ:www.internettworldstats.com) 

 

http://www.internettworldstats.com/
http://www.internettworldstats.com/


14 
 

Ζ ιεβάθδ ακάπηολδ λεηίκδζε ηδκ επμπή ημο 1995 υπμο ηαεχξ αθέπμοιε ηαζ απυ ημκ ζζημνζηυ 

πίκαηα μζ πνήζηεξ ημο δζαδζηηφμο πμθθαπθαζζάζηδηακ ζηδ ζοκέπεζα πνμαάθθμκηαξ έηζζ ηδκ 

πεναζηένς ακάπηολδ πμο εα αημθμοεμφζε. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ιπμνμφιε κα δμφιε ακαθοηζηά 

ηδκ αθθαβή απυ ημ παναηάης δζάβναιια. 

 

Γηάγρακκα 1.2.1 (Πεγε ζηαηηζηηθώλ ζηοητείωλ:www.internettworldstats.com) 

 

Οζ πνήζηεξ ημο δζαδζηηφμο πνμένπμκηαζ απυ υθεξ ηζξ δπείνμοξ ιε δζαθμνεηζηά πμζμζηά ή 

ηαεειία ηαεχξ ή πνήζδ ημο δζαδζηηφμο είκαζ πενζζζυηενμ ακαπηοβιέκδ ζε Αιενζηή ηαζ  

Δονχπδ. 

Γηάγρακκα 1.2.2 (Πεγή:internet world stats (Έρεσλα Γεθέκβρηος 2013) 

 

Σα ζηαηζζηζηά ζημζπεία απμηεθμφκ ηνμθή βζα πνμζπάεεζα ιεβαθφηενδξ ηάθορδξ απυ ηζξ 

εηαζνείεξ χζηε κα ηαηαθένμοκ κα ηαθφρμοκ ηζξ ακάβηεξ ημο ημζκμφ αθμφ υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ 

http://www.internettworldstats.com/
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άκενςπμζ ιεηαθένμκηαζ ζημ δζαδίηηομ ή αηυια πζμ ακαθοηζηά ηαζ ζημ ίκηενκεη ιέζς δζηηφςκ 

ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ. Ζ εζζπχνδζδ αοηή είκαζ ηυζμ ιεβάθδ υπμο μζ εηαζνείεξ δεκ εα ιπμνμφκ κα 

ακηεπελέθεμοκ ζημκ νοειυ ιε ημκ μπμίμ «ηαηακαθχκμοκ» ηα δεδμιέκα μζ πνήζηεξ ιέζς ηςκ 

ηζκδηχκ ημοξ ζοζηεοχκ,ζφιθςκα ιε ηδκ εηήζζα έηεεζή ηδξ Deloitte. Ζ πεναζηένς ακάπηολδ 

ημο δζαδζηηφμο υπςξ θαίκεηαζ εα ζοκεπζζηεί παβηυζιζα χζηε κα ηαθοθεεί ημ ηεκυ πμο οπάνπεζ 

ζηδκ παβηυζιζα ηάθορδ ηαζ ζηζξ μπμίεξ δεκ έπεζ ακαπηοπεεί επζηοπχξ ημ ίκηενκεη ηαεχξ ηαζ δ 

δζείζδοζδ ημο δζαδζηηφμο ζε πενζζζυηενμ ημζκυ. Ζ ηεπκμθμβία απυ ηδκ πθεονά ηδξ αμδεά πνμξ 

αοηή ηδκ πθεφζδ ιε ηδκ δδιζμονβία αζφνιαηςκ δζηηφςκ ηαζ δζάθμνςκ άθθςκ δζηηφςκ ηάκμκηαξ 

εοημθυηενδ ηδκ πνυζααζδ ζημ δζαδίηηομ.  

 

1.3 Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη νη θίλδπλνη 

Σμ δζαδίηηομ απμηεθεί έκα ηενάζηζμ ενβαθείμ ιε ανηεηά εεηζηά ζημζπεία,δεκ παφεζ υιςξ κα 

ηνφαεζ ηζκδφκμοξ εάκ δεκ πνδζζιμπμζδεεί ζςζηά. Αοημί μζ ηίκδοκμζ, μζ μπμίμζ δφζημθα 

ακαβκςνίγμκηαζ απυ ημοξ πνήζηεξ ημο δζαδζηηφμο,  ιπμνμφκ κα ημοξ μδδβήζμοκ ζε πενίενβα 

ιμκμπάηζα, υπςξ: 

● Αηαηάθθδθμ Πενζεπυιεκμ 

● Ακεπζεφιδηα Μδκφιαηα (Spam) 

● Απμλέκςζδ 

● Απμπθάκδζδ (Grooming) 

● Βίαζα Παζπκίδζα 

● Δεζζιυξ (Internet Addiction) 

● Δηθμαζζιυξ (Cyberbullying) 

● Δπζαθααείξ οιπενζθμνέξ 

● Ζθεηηνμκζηυξ Σγυβμξ 

● Ημί (Virus) 

● Παζδζηή Πμνκμβναθία 

● Πανααίαζδ Ηδζςηζηυηδηαξ 

● Παναπθδνμθυνδζδ (Misinformation) 

● Παναπμίδζδ Γθχζζαξ 

● Τπμηθμπή Πνμζςπζηχκ ζημζπείςκ(Phishing) 

● Φοζζηέξ Παεήζεζξ 
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Κίκδοκμζ υπςξ αοημί ηοηθμθμνμφκ ζημ δζαδίηηομ ηαζ εάκ βίκεηαζ ζςζηή πνήζδ ημο δζαδζηηφμο 

ιπμνμφκ κα πνμζηαηεοημφκ απυ αοημφξ. ηδκ Δθθάδα ανηεημί είκαζ μζ ιδ ηενδμζημπζημί 

μνβακζζιμί υπμο έπμοκ εέζεζ  ηφνζμ ζημπυ ηδκ εκδιένςζδ ημο Έθθδκα πνήζηδ ζημ δζαδίηηομ 

ηαζ ζηδκ πνμζηαζία ημο χζηε κα ελαθεζθεμφκ υζμ ημ πενζζζυηενμ ηα θαζκυιεκα αοηά. 

Σεθεοηαία επζηοπήξ εκδιένςζδ ιέζς δζαθδιζζηζηχκ ζπμη ζε ηδθευναζδ ηαζ ίκηενκεη έβζκε απυ 

ημ saferinternet.gr ιε ανηεηά δζαθμνεηζηά ζπμηάηζα ιε δζαθμνεηζημφξ ηζκδφκμοξ έηζζ χζηε κα 

ημοξ ακηζθδθεεί μ Έθθδκαξ πνήζηδξ ημο δζαδζηηφμο. Σα δζαθδιζζηζηά ζπμη ηαζ δζάθμνα 

επζιμνθςηζηά πνμβνάιιαηα βζα ηδκ ζςζηή πνήζδ ημο δζαδζηηφμο ανίζημκηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα  

http://www.saferinternet.gr . 

Δπίζδξ οπάνπμοκ μζ ιδ μναημί ηίκδοκμζ,μζ μπμίμζ δε θφκμκηαζ ιε ηδκ ακενχπζκδ πνμζηαζία  

ηαεχξ δεκ απμζημπμφκ ηαε‘ αοηά ζημκ άκενςπμ αθθά πνμζςπζηά ζημκ οπμθμβζζηή. Γζα ηδ 

ζςζηή πνήζδ θμζπυκ ημο δζαδζηηφμο ηαζ ημο οπμθμβζζηή εα πνέπεζ κα βίκεηαζ πνήζδ 

● Υνήζδ ηείπμοξ πνμζηαζίαξ (firewall) 

● Υνήζδ θμβζζιζημφ πνμζηαζίαξ εκάκηζα ζε ζμφξ ηαζ πνμβνάιιαηα ηαηαζημπείαξ 

(spyware) 

 

Σμ δζαδίηηομ θμζπυκ είκαζ έκαξ πχνμξ πμο ηνφαεζ παβίδεξ αθθά ιε ηδ ζςζηή ηαζ ηαηάθθδθδ 

εκδιένςζδ,ηδ ζςζηή πνμζηαζία ηαεχξ ηαζ ηδκ απμθοβή ηδξ ελάνηδζδξ απυ ημ δζαδίηηομ είκαζ 

έκα δοκαηυ ενβαθείμ βζα ηδκ εηιεηάθθεοζδ ημο απυ ημκ άκενςπμ. 

 

1.4 Υξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ Διιάδα 

Ζ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο ελεθίπεδηε ζηδκ Δθθάδα ανβυηενα απυ υηζ ζηζξ οπυθμζπεξ Δονςπασηέξ 

πχνεξ θυβς έθθεζρδξ ηαηάθθδθδξ βκχζδξ ηαζ ειπεζνίαξ, απαζημφιεκμο ελμπθζζιμφ ηαζ 

απαναίηδηςκ οπμδμιχκ. οβηεηνζιέκα, ιέπνζ ημ 1998, πνυζααζδ ζημ δζαδίηηομ ήηακ ιέθδ ηδξ 

αηαδδιασηήξ ημζκυηδηαξ ηαζ θμζηδηέξ. Απυ ημ 1998 ηαζ ιεηά δ ακάπηολδ ημο δζαδζηηφμο 

αολάκεηαζ ναβδαία. Σμ 2000 μζ Έθθδκεξ πνήζηεξ ζφιθςκα ιε ένεοκα ηδξ AC Nielsen έθηαζακ 

ημοξ 600.000 ηαζ ημ 2001 έθηαζακ ημ 1,3 εηαημιιφνζα. Σμ 2012 ιε ημκ πθδεοζιυ ηδξ Δθθάδαξ 

κα ακένπεηαζ ζε 10.775.557 ηαζ ημοξ Έθθδκεξ πνήζηεξ ημο δζαδζηηφμο κα απμηεθμφκ 5.706.948 

πμθίηεξ απμηέθεζε έκα δείβια ηδξ ακάπηολδξ ημο δζαδζηηφμο ζηδκ Δθθάδα αθμφ ηα πμζμζηά 

δζείζδοζδξ  έθηαζακ ημ 53,0 % ιε παναπάκς απυ 1 ζημοξ 2 Έθθδκεξ κα έπεζ πνυζααζδ ζημ 

http://www.saferinternet.gr/
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δζαδίηηομ.Πζμ ακαθοηζηά ζφιθςκα ιε ένεοκα ημο ΗΟΒΔ βζα ημ δζαδίηηομ ζηδκ Δθθάδα ημ 2012-

2013 παναηδνήεδηακ ηα ελήξ: 

 

●  Πενίπμο μζ µζζμί Έθθδκεξ πνδζζµμπμζμφκ ημ δζαδίηηομ 

● Οζ ζζπονυηενεξ ηάζεζξ ζφκδεζδξ ηαζ πνήζδξ ζηζξ µζηνυηενεξ δθζηίεξ (80% ημο ηµήµαημξ 

16-24 εηχκ) 

● Σμ 94% ηςκ Δθθήκςκ µε ορδθή µυνθςζδ πνδζζµμπμζεί ημ δζαδίηηομ 

● Πάκς απυ 50% ηςκ Δθθήκςκ µε εζζυδδµα άκς ηςκ €75,000 πνδζζµμπμζεί ημ δζαδίηηομ 

● Μεβαθφηενδ πνήζδ δζαδζηηφμο απυ ημοξ ηάημζημοξ αζηζηχκ πενζμπχκ ζε ζπέζδ µε ηδκ  

πενζθένεζα. 

 

 Δκχ ζδιακηζηά απμηεθμφκ ηα ενεοκδηζηά ζημζπεία ζφιθςκα ιε ημκ ΗΟΒΔ ζπεηζηά ιε ηδκ πνήζδ 

ημο δζαδζηηφμο απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ. φιθςκα ιε αοηή ηδκ ένεοκα θμζπυκ πανμοζζάγμκηαζ ηα 

ελήξ: 

● Σμ 93% ηςκ επζπεζνήζεςκ πνδζζιμπμζεί ημ δζαδίηηομ ζηδκ επζπείνδζδ ημο 

● Σα παιδθυηενα πμζμζηά παναηδνμφκηαζ ηονίςξ ζηζξ πμθφ ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ  

● Γεκ οπάνπμοκ ζηακμπμζδηζηά πμζμζηά εκζςιάηςζδξ οπδνεζζχκ δζαδζηηφμο ζηζξ 

εηαζνζηέξ ζηναηδβζηέξ 

● Σμ 4% ηςκ επζπεζνήζεςκ παναββέθκμοκ δθεηηνμκζηά ηζξ πνμιήεεζέξ ημοξ έκακηζ 19% 

ζηδκ Δονχπδ 

● Αολακυιεκδ πμνεία ηςκ δθεηηνμκζηχκ ηζιμθμβίςκ,ακαθοηζηυηενα ημ 2011 7.000 

επζπεζνήζεζξ εηδίδμοκ δθεηηνμκζηά ηζιμθυβζα αλίαξ 8 δζζεηαημιιονίςκ ηαζ ημ 2012 δ 

αλία ηςκ ηζιμθμβίςκ εηηζιάηαζ ζηα 13 δζζεηαημιιφνζα 

● διακηζηή αφλδζδ ηδξ online δζαθήιζζδξ ημ 2011 ηαηά 25% ακενπυιεκδ ζηα €76 

εηαημιιφνζα. 

● διακηζηά ηα πενζεχνζα αεθηίςζδξ: ππ. δθεηηνμκζηή ηζιμθυβδζδ (e-invoicing) 

 

διακηζηά είκαζ επίζδξ ηα ζημζπεία βζα ηζξ πνήζεζξ ημο δζαδζηηφμο ζηδκ Δθθάδα,ζημζπεία ηα 

μπμία πνμζπαεήζαιε κα ζοθθέλμοιε απυ ημκ Έθθδκα πνήζηδ χζηε κα παναηδνήζμοιε πυζεξ 

χνεξ ζπαηαθά διενδζίςξ ζημ δζαδίηηομ,πμο πνδζζιμπμζεί ημ δζαδίηηομ αθθά ηαζ  πμο οπάνπεζ 

ιεβαθφηενδ πνήζδ ηαζ πμο υπζ. 
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ΔΡΩΣΗΗ : ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ 

 

Γηάγρακκα 1.4.1 

(Έρεσλα Χρήζες Γηαδηθηύοσ 15 Ιοσιίοσ-15 Σεπηεκβρίοσ 2014) Γείγκα θοηλού(540 άηοκα) 

 

φιθςκα ιε ημ παναπάκς δζάβναιια παναηδνμφιε ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζηδκ επζθμβή έςξ 4 

χνεξ ιε ημ πμζμζηυ κα θεάκεζ ημ 32% εκχ ζδιακηζηά είκαζ ηα πμζμζηά ηςκ επζθμβχκ έςξ 8 

χνεξ ηαζ πάκς απυ 8 χνεξ ιε ημ 38% ζοκμθζηά κα ηζξ επζθέβεζ. Ακηίεεηα ιδδεκζηά είκαζ ηα 

πμζμζηά ζηδκ επζθμβή ηαιία εκχ δ επζθμβή 1 χνα θαιαάκεζ πμζμζηυ 1 ζημοξ 10. 

 

ΔΡΩΣΗΗ: ΜΔΡΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΎΟΤ 

 

Γηάγρακκα 1.4.2 

(Έρεσλα Χρήζες Γηαδηθηύοσ 15 Ιοσιίοσ-15 Σεπηεκβρίοσ 2014) Γείγκα θοηλού(540 άηοκα) 
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Σμ ζοβηεηνζιέκμ δζάβναιια ιαξ ειθακίγεζ ηα ιένδ πνήζδξ ημο δζαδζηηφμο ηαζ πμφ μ 

ηαηακαθςηήξ ημ πνδζζιμπμζεί. Πνχημ ζε πνμηίιδζδ ειθακίγεηαζ δ ηαημζηία ιε πμζμζηυ 96% 

ηςκ πνδζηχκ κα ημ επζθέβμοκ εκχ ζηδκ ζοκέπεζα ειθακίγμκηαζ μζ επζθμβέξ: 

● Δνβαζία 56% 

● Υχνμζ ακαροπήξ 36% 

● Γδιυζζμζ πχνμζ 29% 

Οζ ιζηνυηενεξ πνήζεζξ ημο δζαδζηηφμο παναηδνμφκηαζ : 

● Γδιυζζεξ οπδνεζίεξ 10% 

● Διπμνζηά ηαηαζηήιαηα 14% 

 

ΔΡΧΣΗΗ:ΥΡΗΔΙ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΑ ΥΡΗΣΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

Γηάγρακκα 1.4.3 

(Έρεσλα Χρήζες Γηαδηθηύοσ 15 Ιοσιίοσ-15 Σεπηεκβρίοσ 2014) Γείγκα θοηλού(540 άηοκα) 

 

 

Γηάγρακκα 1.4.4 

(Έρεσλα Χρήζες Γηαδηθηύοσ 15 Ιοσιίοσ-15 Σεπηεκβρίοσ 2014) Γείγκα θοηλού(540 άηοκα) 
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Γηάγρακκα 1.4.5 

(Έρεσλα Χρήζες Γηαδηθηύοσ 15 Ιοσιίοσ-15 Σεπηεκβρίοσ 2014) Γείγκα θοηλού(540 άηοκα) 

 

 

Γηάγρακκα 1.4.6 

(Έρεσλα Χρήζες Γηαδηθηύοσ 15 Ιοσιίοσ-15 Σεπηεκβρίοσ 2014) Γείγκα θοηλού(540 άηοκα) 

 

 

 

Γηάγρακκα 1.4.7 
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(Έρεσλα Χρήζες Γηαδηθηύοσ 15 Ιοσιίοσ-15 Σεπηεκβρίοσ 2014) Γείγκα θοηλού(540 άηοκα) 

 

 

Γηάγρακκα 1.4.8 

(Έρεσλα Χρήζες Γηαδηθηύοσ 15 Ιοσιίοσ-15 Σεπηεκβρίοσ 2014) Γείγκα θοηλού(540 άηοκα) 

 

 

Γηάγρακκα 1.4.9 

(Έρεσλα Χρήζες Γηαδηθηύοσ 15 Ιοσιίοσ-15 Σεπηεκβρίοσ 2014) Γείγκα θοηλού(540 άηοκα) 

  

Γηάγρακκα 1.4.10 

(Έρεσλα Χρήζες Γηαδηθηύοσ 15 Ιοσιίοσ-15 Σεπηεκβρίοσ 2014) Γείγκα θοηλού(540 άηοκα) 
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Γηάγρακκα 1.4.11 

(Έρεσλα Χρήζες Γηαδηθηύοσ 15 Ιοσιίοσ-15 Σεπηεκβρίοσ 2014) Γείγκα θοηλού(540 άηοκα) 

 

 

Γηάγρακκα 1.4.12 

(Έρεσλα Χρήζες Γηαδηθηύοσ 15 Ιοσιίοσ-15 Σεπηεκβρίοσ 2014) Γείγκα θοηλού(540 άηοκα) 

 

Σα παναηάης ενεοκδηζηά ζημζπεία ιαξ πνμαάθθμοκ ημκ βεκζηυηενμ πθμοναθζζιυ ημο Έθθδκα 

πνήζηδ πθέμκ ζηζξ επζθμβέξ ημο δζαδζηηφμο. Πζμ δδιμθζθείξ πνήζεζξ ημο δζαδζηηφμο 

παναηηδνίγμκηαζ  δ ενβαζία,δ ημζκςκζηή δζηηφςζδ ηαεχξ ηαζ δ εκδιένςζδ, εκχ ζηζξ επζθμβέξ 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ θζβυηενμ απυ ημοξ Έθθδκεξ πνήζηεξ ηζξ εέζεζξ παίνκμοκ ημ e-banking ηαζ 

δ ακαγήηδζδ ημπμεεζζχκ. 

 

2. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 

 

Σμ Μάνηεηζκβη είκαζ ιία δζαδζηαζία πμο έπεζ ζηυπμ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ 

ηαηακαθςηχκ απμζημπχκηαξ ζε ηάπμζα μθέθδ, ηυζμ βζα ηδκ ίδζα ηδκ επζπείνδζδ ηαζ ηα 

πνμσυκηα ηδξ υζμ ηαζ βζα ημοξ ίδζμοξ ημοξ ηαηακαθςηέξ. Γζαπεζνίγεηαζ ηαζ ηαηεοεφκεζ ιία 
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επζπείνδζδ ζε ιμκμπάηζα πμο μδδβμφκ ζε ακαβκςνζζζιυηδηα ηδξ ίδζαξ ηαζ ηςκ 

πνμζθενυιεκςκ πνμσυκηςκ ηδξ ηαεχξ ηαζ ζε ακάπηολδ, πζζηυηδηα ηαζ μζημδυιδζδ 

ιαηνμπνυκζςκ ζπέζεςκ ιε ημοξ πεθάηεξ. Σμ ηαεζενςιέκμ πζα ιίβια ιάνηεηζκβη είκαζ ημ 

ααζζηυ υπθμ ηςκ marketers βζα ημ ζςζηυ ηαεμνζζιυ ηςκ εκενβεζχκ ιζαξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδκ 

επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ. Δπμιέκςξ δ φπανλδ ημο Μάνηεηζκβη απμηεθεί ακαβηαζυηδηα ζε ιία 

επζπείνδζδ, απμζημπχκηαξ έηζζ ζηδκ ελαζθάθζζδ ηαζ ηδκ απυηηδζδ ημο ακηαβςκζζηζημφ ηδξ 

πθεμκεηηήιαημξ.  

 

2.1 Ση είλαη κάξθεηηλγθ θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ 

Σμ Μάνηεηζκβη έβηεζηαζ ζηδκ μνβακςιέκδ πνμζπάεεζα ιζαξ επζπείνδζδξ ή εκυξ μνβακζζιμφ βζα 

ημκ εκημπζζιυ, ηδκ πνυαθερδ ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ακενχπζκςκ ηαζ ηςκ ημζκςκζηχκ 

επζεοιζχκ ή ακαβηχκ ιε ηάπμζμ ηένδμξ. Γδθαδή, ιε ηφνζμ ενβαθείμ ηδκ ένεοκα αβμνάξ, αθμφ 

ηαηακμήζεζ ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ επζεοιίεξ ημο πεθάηδ-ζηυπμο, κα δδιζμονβήζεζ ηαζ κα ακαπηφλεζ 

ηα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ ιε ηα παναηηδνζζηζηά πμο επζεοιεί μ πεθάηδξ, κα ημο ηα βκςζημπμζήζεζ 

ιέζς ηδξ δζαθήιζζδξ ηαζ πνμχεδζδξ, κα ηα ηζιμθμβήζεζ ηαζ κα ηα δζακείιεζ απμηεθεζιαηζηά.   

Σμ Μάνηεηζκβη είκαζ έκα ζοπκά ελεθζζζυιεκμ ακηζηείιεκμ ηαεχξ ιεηααάθθμκηαζ μζ 

μζημκμιζηέξ, ημζκςκζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ ζοκεήηεξ, υπςξ ηαζ μζ ακάβηεξ ηςκ 

ηαηακαθςηχκ πμο πνέπεζ κα ζηακμπμζήζεζ. Ζ ζηακμπμίδζδ αοηή επένπεηαζ απυ ηδ ζοκεπή 

πνμζανιμβή ηδξ επζπείνδζδξ-μνβακζζιμφ ζημ ιεηαααθθυιεκμ ηδξ πενζαάθθμκ. Έηζζ ιυκμ 

ιπμνεί κα ελαζθαθζζηεί δ επζηοπία ιζαξ επζπείνδζδξ. 

Σμ Μάνηεηζκβη ηαηεοεφκεζ ιία επζπείνδζδ ηαζ δ θζθμζμθία ημο έβηεζηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα ηςκ 

επζπεζνήζεςκ κα ζπεδζάγμοκ ηαζ κα πνμβναιιαηίγμοκ ημ ιέθθμκ ηαζ ηδκ ακάπηολή ημοξ ηαζ κα 

ηαεμνίγμοκ ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηζξ ζηναηδβζηέξ ημοξ. Απμηέθεζια εκυξ ζςζημφ ζπεδζαζιμφ 

ιάνηεηζκβη είκαζ δ επακάθδρδ ηςκ παναββεθζχκ, πμο  πνμηφπηεζ ζακ ακηίδναζδ ηςκ 

ζηακμπμζδιέκςκ ηαηακαθςηχκ, ημοξ μπμίμοξ δ επζπείνδζδ ιέζα απυ ημ απμηεθεζιαηζηυ 

ιάνηεηζκβη ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ ημο πνεζάγεηαζ κα δζαηδνήζεζ.  

Σα ζηεθέπδ Μάνηεηζκβη ιζαξ επζπείνδζδξ επζδζχημοκ ηδ δδιζμονβία ηαζ ηδκ ακάπηολδ 

ιαηνμπνυκζςκ ζπέζεςκ ιε ημοξ πεθάηεξ πνμζθένμκηαξ ορδθή αλία ζηα πνμσυκηα ημοξ, αλία 

ακχηενδ ηςκ ακηαβςκζζηχκ, ιέζα απυ ηδκ μπμία επζηοβπάκεηαζ ημ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια 

ηδξ επζπείνδζδξ. Έηζζ ιέζα απυ αοηέξ ηζξ ζπέζεζξ ελαζθαθίγεζ ηδκ ηενδμθμνία, δ μπμία 
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ααζίγεηαζ ζηδκ αλία ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζδ ημο πεθάηδ, ηαεχξ δ πζζηυηδηα ηςκ πεθαηχκ ηαζ μζ 

επακαθαιαακυιεκεξ πςθήζεζξ.  

Σα ηφνζα ζημζπεία ημο ιάνηεηζκβη είκαζ ηα θεβυιεκα 4P δδθαδή πνμσυκ (product), ηζιή (price), 

ηυπμξ-δζακμιή (place), πνμχεδζδ ηαζ πνμαμθή (promotion). Σα 4P ζπδιαηίγμοκ ημ ιίβια 

ιάνηεηζκβη (marketing mix), πνυηεζηαζ δδθαδή βζα ημκ ζοκδοαζιυ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ιζαξ 

επζπείνδζδξ έηζζ χζηε κα οθμπμζδεμφκ ηα πνμβνάιιαηα ηδξ ηαζ κα επζηεοπεμφκ μζ ζηυπμζ ηδξ.   

 

 

Δηθόλα 2.1.1 ( Μίγκα Μάρθεηηλγθ) (Πεγή:https://wikimarkt.wikispaces.com) 

 

ήιενα, βίκεηαζ θυβμξ ηαζ βζα έκα πέιπημ P, ημ πνμζςπζηυ (people/personnel). οβηεηνζιέκα: 

● Πνμσυκ (product): έκα αβαευ ή ιία οπδνεζία πμο δδιζμονβείηαζ βζα κα ζηακμπμζήζεζ 

ηάπμζα ακάβηδ ημο ηαηακαθςηή. Πνυηεζηαζ βζα ηα παναηηδνζζηζηά, ηζξ ζδζυηδηεξ ημο 

πνμσυκημξ/οπδνεζίαξ, ηδκ αλία πμο πνμζθένεζ ζημκ ηαηακαθςηή, ηυζμ πνδζηζηή (δδθαδή 

ιε ηδ πνήζδ ημο πνμσυκημξ) υζμ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή (ημ ηφνμξ, ημ ζηοθ ημο πνμσυκημξ). 

● Συπμξ- δζακμιή (place): ηα πνμσυκηα ηαζ μζ οπδνεζίεξ πνέπεζ κα θηάκμοκ ζημοξ 

ηαηακαθςηέξ, ζηζξ ηαηάθθδθεξ πμζυηδηεξ ηαζ ηδκ ηαηάθθδθδ πμζυηδηα.  Ζ θεζημονβία 

ηδξ δζακμιήξ πενζθαιαάκεζ υθεξ εηείκεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πνέπεζ κα οθμπμζδεμφκ, 

χζηε κα θηάζεζ ημ πνμσυκ απυ ηδκ παναβςβή ζημκ ηεθζηυ ηαηακαθςηή.  

● Σζιή (price): πνυηεζηαζ βζα ηδκ αλία ακηαθθαβήξ εκυξ αβαεμφ ή οπδνεζίαξ. Ζ ηζιή πνέπεζ 

κα ηαεμνίγεηαζ ιε ηέημζμκ ηνυπμ έηζζ χζηε ημ αβαευ/οπδνεζία κα είκαζ εθηοζηζηυ ζηδκ 

αβμνά-ζηυπμ πμο απεοεφκεηαζ δ επζπείνδζδ- μνβακζζιυξ. Απμηεθεί ημ ιέηνμ ζφβηνζζδξ 

βζα ημκ ηαηακαθςηή ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα πανυιμζα πνμσυκηα πμο ηοηθμθμνμφκ ηαζ ημκ 

https://wikimarkt.wikispaces.com/
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αμδεά κα απμθαζίζεζ ηαηάθθδθα, χζηε ηα πνήιαηα πμο εα δζαεέζεζ βζα ιζα αβμνά κα 

ημο πανέπμοκ ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ ζηακμπμίδζδ.  

● Πνμχεδζδ ηαζ πνμαμθή (promotion): δδθαδή δ δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία ιζα επζπείνδζδ 

επζημζκςκεί ιε ημοξ ηαηακαθςηέξ. Ζ πνμχεδζδ ή αθθζχξ ημ ιίβια πνμαμθήξ ηαζ 

επζημζκςκίαξ ααζίγεηαζ ζηδ Γζαθήιζζδ, Πνμζςπζηή Πχθδζδ, Πνμχεδζδ Πςθήζεςκ ηαζ 

Γδιυζζεξ ζπέζεζξ. Ζ δζαθήιζζδ βίκεηαζ ιε πμθθά ιέζα υπςξ ηδθευναζδ, πενζμδζηά, 

ναδζυθςκμ η.η.θ. . Ζ πνμζςπζηή πχθδζδ βίκεηαζ ιέζς ηςκ πςθδηχκ ηδξ επζπείνδζδξ. Ζ 

πνμχεδζδ ααζίγεηαζ  ζε εκένβεζεξ πμο επζδζχημοκ ηδκ αφλδζδ ηςκ πςθήζεςκ, π.π. 

ημοπυκζα, δςνεάκ δείβιαηα, δζαβςκζζιμί, πνμζθμνέξ,Σέθμξ μζ δδιυζζεξ ζπέζεζξ 

απμζημπμφκ ζηδ δδιζμονβία δδιμζζυηδηαξ ηαζ εεηζηήξ εζηυκαξ βζα ηδκ επζπείνδζδ ηαζ ηα 

πνμσυκηα πμο δζαεέηεζ.  

● Πνμζςπζηυ (people/personnel): ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ, πμνεία ηαζ επζηοπία 

ηδξ επζπείνδζδξ- μνβακζζιμφ παίγεζ ημ πνμζςπζηυ. Ζ ζςζηή αλζμθυβδζδ ηαζ επζθμβή ημο 

πνμζςπζημφ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαθφηενδ εηιεηάθθεοζδ ηςκ ακενχπζκςκ πυνςκ ηδξ 

επζπείνδζδξ ηαζ ζοκεπχξ ηδκ επζηοπία ηδξ επζπείνδζδξ ζηδκ αβμνά. 

  

2.2 Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ Μάξθεηηλγθ 

Σμ Μάνηεηζκβη απμηεθεί ιία ζδακζηή ιέεμδμ βζα ηδ ζςζηή δζαπείνζζδ ηδξ επζπείνδζδξ, ηςκ 

πνμσυκηςκ, ηςκ πεθαηχκ ηαζ ηςκ επςκοιζχκ. ζβά ζζβά μζ επζπεζνήζεζξ άνπζζακ κα 

ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ ημ Μάνηεηζκβη είκαζ ακαβηαίμ βζα κα απμηηήζμοκ ηα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ 

ημοξ ηα ακηαβςκζζηζηά πθεμκεηηήιαηά ημοξ ζηδκ αβμνά. Σμ ιάνηεηζκβη εζηίαζε ζηα πνμσυκηα 

ζηζξ δεηαεηίεξ ημο 1950 ηαζ 1960, ζημοξ πεθάηεξ ημ 1970 ηαζ 1980 ηαζ ζηζξ επςκοιίεξ απυ ημ 

1990 ηαζ έπεζηα. Πνζκ απυ ημ 1960 μζ επζπεζνήζεζξ εζηίαγακ ηδκ πνμζμπή ημοξ ζηδκ παναβςβή 

ηαζ ζηζξ πςθήζεζξ. ιςξ απυ ημ 1960 ηαζ ιεηά πμθθέξ επζπεζνήζεζξ ζηζξ ακεπηοβιέκεξ πχνεξ 

άνπζζακ κα πμνεφμκηαζ ζημ Μάνηεηζκβη ηαζ ηδ θζθμζμθία ημο ηαζ δυεδηε ημ έκαοζια ζημοξ 

εζδζημφξ ιάνηεηζκβη κα δδιζμονβήζμοκ κέεξ έκκμζεξ, επδνεάγμκηαξ πζα εηηυξ απυ ημ ιοαθυ ηαζ 

ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ ηαηακαθςηχκ. Ζ ζδεμθμβία ημο Μάνηεηζκβη δεκ έπεζ βίκεζ απμδεηηή ζηζξ 

ακεπηοβιέκεξ πχνεξ ζημ ζφκμθμ ηςκ επζπεζνήζεςκ. ηδκ Δθθάδα, θίβεξ είκαζ μζ επζπεζνήζεζξ πμο 

έπμοκ ακηζθδθεεί ηδκ ακαβηαζυηδηα αθθά ηαζ ηδ ζπμοδαζυηδηα ημο Μάνηεηζκβη. Γζ‘ αοηυ ημ 

θυβμ δεκ πνέπεζ κα ακανςηζμφκηαζ βζα ηα απμβμδηεοηζηά απμηεθέζιαηα πμο θαιαάκμοκ πμθθέξ 

απυ αοηέξ. Τπάνπμοκ αέααζα επζπεζνήζεζξ πμο ηαεμδδβμφκηαζ απμηθεζζηζηά απυ ημ Μάνηεηζκβη 
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ηαζ ζε αοηυ μθείθμοκ ηδκ επζηοπία ημοξ ηαζ πμθθέξ θμνέξ ηδκ δβεζία ηδξ εέζδξ ημοξ ζηδκ 

αβμνά. Ζ ελέθζλδ ημο πνμζδζμνζζιμφ ημο Μάνηεηζκβη, ημο πενζεπμιέκμο ημο ηαεχξ ηαζ ηδξ 

εθανιμβήξ ημο πανμοζζάγεηαζ ζηα ελήξ ζηάδζα: (Kotler, 2010) 

 

❏ Πποζαναηολιζμόρ ζηην παπαγυγή 

Ο πνμζακαημθζζιυξ ζηδκ παναβςβή είκαζ απυ ηζξ παθαζυηενεξ επζπεζνδιαηζηέξ θζθμζμθίεξ. Γζα 

ηζξ επζπεζνήζεζξ ηυηε είπε πμθφ ιεβάθμ κυδια δ παναβςβή ημο πνμσυκημξ ηαζ δ δζακμιή ημοξ ζε 

επανηείξ πμζυηδηεξ βζα κα ηαθφπηεηαζ δ υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ γήηδζδ βζ‘ αοηά ηαεχξ δ γήηδζδ 

ηςκ πνμσυκηςκ ήηακ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ πνμζθμνά. ηυπμξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ήηακ δ επίηεολδ 

ορδθήξ παναβςβζηυηδηαξ, ηαζ παιδθμφ ηυζημοξ παναβςβήξ. Οζ επζπεζνήζεζξ εεςνμφζακ πςξ 

μηζδήπμηε ιπμνεί κα παναπεεί, ιπμνεί ηαζ κα πςθδεεί, βζ‘ αοηυ ημ θυβμ επεδίςηακ ιεβάθμ υβημ 

παναβςβήξ βζα μνζζιέκα ιυκμ πνμσυκηα έηζζ χζηε κα δζαηδνείηαζ ημ ηυζημξ ζε παιδθά επίπεδα. 

Ο ζηυπμξ ημο ιάνηεηζκβη επμιέκςξ ήηακ δδιζμονβία γήηδζδξ βζα ηα πνμσυκηα ιέζα απυ ηδκ 

παναβςβή ηαζ ηδκ εκίζποζδ πμο εα έθενκακ μζ ακενχπζκμζ πυνμζ ηαζ δ πνδιαημδυηδζδ. Ζ 

ειθάκζζδ ημο ακηαβςκζζιμφ ήηακ ακφπανηηδ, ημ Μάνηεηζκβη πενζμνζζιέκμ ηαεχξ ημ ιυκμ πμο 

έηακε ήηακ κα αημθμοεεί ηζξ ζηναηδβζηέξ ηεπκζηέξ ημο marketing mix ηζ έηζζ δ ηαηακαθςηζηή 

αβμνά πνμζανιμγυηακ ζηα πνμσυκηα πμο πανάβμκηακ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ.  

 

❏ Πποζαναηολιζμόρ ζηιρ πυλήζειρ 

Μεηά ημκ Β‘ Παβηυζιζμ Πυθειμ, μζ επζπεζνήζεζξ, ηονίςξ ζηζξ Ζ.Π.Α, ανέεδηακ ιε 

πθεμκάγμοζα παναβςβζηή δοκαιζηυηδηα ηαζ ηενάζηζα απμεέιαηα, πςνίξ κα οπάνπεζ δ ακάθμβδ 

γήηδζδ βζα ηα πνμσυκηα ημοξ. Οζ μζημκμιμθυβμζ ηςκ Ζ.Π.Α εηείκμ ημ δζάζηδια πνυηεζκακ ζηδκ 

ηυηε ηοαένκδζδ ημ ζπέδζμ Μάνζαθ ημ μπμίμ πνμέαθεπε ηδκ ακαβέκκδζδ ηδξ Δονχπδξ απυ ημκ 

μθέενζμ Παβηυζιζμ Πυθειμ ηαζ ηδκ δοκαηυηδηα κα δζαηεεμφκ ηα ιεβάθα πθεμκάζιαηα ζε 

αβαεά, ηα μπμία είπακ μζ Ζ.Π.Α, ζε μθυηθδνδ ηδκ Δονςπασηή αβμνά. ε αοηήκ ηδκ πενίμδμ, μζ 

επζπεζνήζεζξ ζοκεζδδημπμίδζακ ηδκ ακάβηδ ηδξ δδιζμονβίαξ ιζαξ ηαθά εηπαζδεοιέκδξ δφκαιδξ 

πςθδηχκ πμο κα έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα πείζεζ ημοξ πμκδνέιπμνμοξ, ημοξ θζακέιπμνμοξ ηαζ ημοξ 

ηαηακαθςηέξ κα αβμνάζμοκ ηα πνμσυκηα ημοξ. Μέθδια ηςκ ηυηε επζπεζνήζεςκ ήηακ κα ανμοκ 

αβμναζηέξ βζα αοηά πμο ηαηαζηεφαγακ, ηα μπμία θακεαζιέκα ακηζηαηυπηνζγακ ημκ 

ηαηαζηεοαζηή ηζ υπζ ημκ ηαηακαθςηή, υπςξ εα έπνεπε. Σμ Μάνηεηζκβη πενζμνζγυηακ ζηδκ 

μνβάκςζδ ηςκ πςθήζεςκ ηαζ ηδ δζαθήιζζδ εκδιένςζδξ ηαζ πεζεμφξ.  
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❏ Πποζαναηολιζμόρ ζηο Μάπκεηινγκ 

Οζ επζπεζνήζεζξ άνπζζακ κα ηαηεοεφκμκηαζ ζημ Μάνηεηζκβη ημ 1960. Ζ ζδεμθμβία ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ηυηε ζηνάθδηε ζηδκ ακαγήηδζδ ηαζ ημκ εκημπζζιυ ηςκ ακαβηχκ ηαζ ηςκ 

επζεοιζχκ ηςκ ηαηακαθςηχκ ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα ημοξ κα πανάβμοκ αοηά πμο εα ζηακμπμζήζμοκ 

ημοξ ηαηακαθςηέξ ηαζ υπζ αοηά πμο αοηέξ ιπμνμφκ, αθθά ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα κα αθθάλμοκ ηζξ 

ακάβηεξ ημοξ έηζζ χζηε κα αβμνάζμοκ ημ πνμσυκ/οπδνεζία. Οζ ζδέεξ πμο βεκκήεδηακ ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ ήηακ υηζ πνέπεζ κα πανάβμοκ αοηά πμο πνεζάγεηαζ μ ηαηακαθςηήξ, κα ακαπηφζζμοκ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ πνμβνάιιαηα έηζζ χζηε κα ημκ ζηακμπμζμφκ ηαζ κα θαιαάκμκηαζ απμθάζεζξ 

ιε αάζδ ιαηνμπνυκζα πνμβνάιιαηα πςθήζεςκ ηαζ υπζ ιε αάζδ εοηαζνζαηέξ πςθήζεζξ. Ζ 

θζθμζμθία ημο Μάνηεηζκβη οπμζηδνίγεζ υηζ βζα κα ηαηαθένεζ δ επζπείνδζδ κα οθμπμζήζεζ ηαζ κα 

επζηφπεζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ πνέπεζ κα ανίζηεηαζ πάκηα έκα αήια ιπνμζηά απυ ημοξ ακηαβςκζζηέξ 

ηδξ ηαζ κα ημοξ λεπενκά ζηδ δδιζμονβία, ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηδκ εκδιένςζδ ημο αβμναζηζημφ 

ημζκμφ.  

 

❏ Πποζαναηολιζμόρ ζηο ζύζηημα Μάπκεηινγκ 

ηδ δεηαεηία ημο 1980, πμθθέξ επζπεζνήζεζξ πνμζακαημθίζηδηακ ζημ ζφζηδια Μάνηεηζκβη υπμο 

ζφιθςκα ιε αοηυ επδνεάγεηαζ μθυηθδνδ δ επζπείνδζδ απυ ημ Μάνηεηζκβη αθμφ δ θζθμζμθία 

ημο πανειααίκεζ ζε ηάεε δναζηδνζυηδηα ηδξ. Ζ Γεκζηή Γζεφεοκζδ ηδξ επζπείνδζδξ πενζιέκεζ 

απυ ηδ Γζεφεοκζδ Μάνηεηζκβη κα ακαπηφλεζ ζηναηδβζηά πνμβνάιιαηα έηζζ χζηε κα επέθεεζ 

ακάπηολδ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ κα ελαζθαθίζεζ δζανηή ηένδδ ηαζ αοηυ οθμπμζείηαζ ιέζς ηδξ 

πνυαθερδξ ηςκ ιεθθμκηζηχκ ελεθίλεςκ ηδξ αβμνάξ ηαζ ακαπηφζζμκηαξ ηαζκμημιζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ βζα ηδκ αθθαβή ηδξ.  

 

Παναηάης πανμοζζάγεηαζ έκα εκδζαθένμκ πνμκμδζάβναιια ηδξ ηαζκμημιίαξ: 

 

1450 Γδιζμονβία ηαζ ιαγζηή παναβςβή θοθθαδίςκ  

1730 Διθάκζζδ πενζμδζηχκ 

1836 Γδιμζίεοζδ πνχηδξ δζαθήιζζδξ ζε 
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εθδιενίδα ζηδ Γαθθία 

1839 Απαβυνεοζδ αθζζχκ ζε ζδζςηζηή ζδζμηηδζία 

ζημ Λμκδίκμ 

1864 Καηαβναθή πνχηδξ πνήζδξ  ηδθεβνάθμο βζα 

ιαγζηά ιδκφιαηα ακεπζεφιδηδξ 

αθθδθμβναθίαξ 

1867 Καηαβναθή πνχηδξ πζκαηίδαξ ―εκμίηζα‖ 

1880 Πνχσια παναδείβιαηα ειπμνζηχκ ζδιάηςκ 

1905 Πνχηα ιαεήιαηα Μάνηεηζκβη πνμσυκηςκ απυ 

ημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Πεκζοθαάκζαξ 

1922 Ανπή  ναδζμθςκζηήξ δζαθήιζζδξ 

1940 Ακάπηολδ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ 

1941 Καηαβναθή πνχηδξ ηδθεμπηζηήξ δζαθήιζζδξ 

1950 οζηδιαημπμίδζδ ημο telemarketing 

1970 Δθεφνεζδ ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο 

1980 Ακάπηολδ Μάνηεηζκβη Βάζδξ Γεδμιέκςκ ηαζ  

Μάνηεηζκβη πέζεςκ 

1985 Γδιζμονβία εββνάθςκ ζε οπμθμβζζηή, 

παναβςβή εηηφπςζδξ δζαθήιζζδξ (εηδυζεζξ 

Desktop) 

1990 Ζ Οθμηθδνςιέκδ Δπζημζκςκία Μάνηεηζκβη 

(IMC) απμηηά αηαδδιασηή ηαοηυηδηα 

1991 Ζ Γζαπείνζζδ πεθαηεζαηχκ πέζεςκ (CRM) 
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ηαζ δ Οθμηθδνςιέκδ Δπζημζκςκία 

Μάνηεηζκβη (IMC) απυηηδζακ δεζπυγμοζα 

ζπέζδ ζημ ζπεδζαζιυ Μάνηεηζκβη 

1996 Πνμζδζμνζζιυξ ημο Ημβεκμφξ Μάνηεηζκβη 

(Viral Marketing) 

2000  Απμδμπή Οθμηθδνςιέκδξ Δπζημζκςκίαξ 

Μάνηεηζκβη 

 

 

 2.3 Άκεζν Μάξθεηηλγθ 

Σμ άιεζμ ιάνηεηζκβη είκαζ δ απεοεείαξ επζημζκςκία ιε επζθεβιέκμοξ ιειμκςιέκμοξ 

ηαηακαθςηέξ, δ μπμία δδιζμονβεί ηαζ ακαπηφζζεζ ιαηνμπνυκζεξ ζπέζεζξ ιαγί ημοξ. Οζ 

επζπεζνήζεζξ πναβιαηχκμοκ ηζξ πνμζθμνέξ ημοξ ηαζ ηα ιδκφιαηα ημοξ υπζ ζε ιαγζημφξ 

ηαηακαθςηέξ αθθά ζημπεφμκηαξ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ημζκυ ή ζε έκακ ιειμκςιέκμ πεθάηδ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ αάζεζξ δεδμιέκςκ, ζηζξ μπμίεξ ζοθθέβμκηαζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε 

μζημκμιζηά, δδιμβναθζηά,  βεςβναθζηά ηαζ άθθα ζημζπεία, ηαεχξ ηαζ πθδνμθμνίεξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αβμναζηζηή ημοξ ζοιπενζθμνά (πνμηζιήζεζξ, ζοκήεεζεξ, ηάζεζξ η.η.θ.). Μία 

ζςζηά πνδζζιμπμζμφιεκδ αάζδ δεδμιέκςκ ιπμνεί κα αολήζεζ ηδκ ηενδμθμνία ηδξ επζπείνδζδξ 

δ μπμία εα οπενηαθφρεζ ημ ηυζημξ ηδξ. ηυπμξ ημοξ είκαζ κα ηενδίζμοκ ηαζ κα ζοβηναηήζμοκ 

ημοξ πεθάηεξ ημοξ πνμζανιυγμκηαξ ζε αοημφξ ελαημιζηεοιέκα ιδκφιαηα δζαθήιζζδξ ηαζ 

ελαημιζηεοιέκμοξ ηνυπμοξ πνμχεδζδξ. Δπίζδξ, ημ άιεζμ ιάνηεηζκβη πνδζζιμπμζεί ηακάθζα 

επζημζκςκίαξ πςνίξ κα ειπθέημκηαζ εκδζάιεζμζ θμνείξ ηζ έηζζ ηα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ απυ ηδκ 

παναβςβή θηάκμοκ ηαηεοεείακ ζημκ ηαηακαθςηή. Σα ηακάθζα αοηά είκαζ δζαθδιζζηζημί 

ηαηάθμβμζ, άιεζδ ηαποδνμιζηή δζαθήιζζδ,  telemarketing, πενίπηενα, δ ηδθευναζδ αιθίδνμιδξ 

επζημζκςκίαξ, ηα ηζκδηά ηδθέθςκα, ημ e-marketing ηαζ δ πχθδζδ πνυζςπμ ιε πνυζςπμ. Οζ 

επζπεζνήζεζξ πμο εθανιυγμοκ ημ άιεζμ ιάνηεηζκβη επζδζχημοκ ιία ιεηνήζζιδ ακηαπυηνζζδ απυ 

ημοξ ηαηακαθςηέξ, πμο ζοκήεςξ είκαζ ιία παναββεθία. Σμ άιεζμ ιάνηεηζκβη είκαζ πμθφ αηνζαυ 

βζα κα απεοεφκεηαζ ζε ηαηακαθςηέξ πμο δεκ ημ επζεοιμφκ ηζ έηζζ επζπεζνήζεζξ πμο ημ 

εθανιυγμοκ πνέπεζ κα πνμζανιυγμοκ ηζξ πνμζθμνέξ ημοξ ιυκμ ζε αοημφξ πμο ηζξ εηηζιμφκ ηαζ 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζε αοηέξ ηαζ υπζ κα ακαθχκεηαζ άζημπα ζηδ ιαγζηή αβμνά.  
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2.4 Οιηζηηθό Μάξθεηηλγθ 

Σμ ζφβπνμκμ επζπεζνδιαηζηυ πενζαάθθμκ αλζμπμζεί ηδκ ηεπκμθμβία, εηιεηαθθεφεηαζ ημ δζαδίηηομ 

ηαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ημο πνμξ υθεθμξ ημο ηαζ ακηζθαιαάκεηαζ ηζξ κέεξ δοκαηυηδηεξ πμη 

ειθακίγμκηαζ έηζζ χζηε κα δναζηδνζμπμζμφκηαζ ηαζ κα ακηαβςκίγμκηαζ ζε έκα κέμ πενζαάθθμκ 

ιάνηεηζκβη. Σμ μθζζηζηυ ιάνηεηζκβη είκαζ ιία ζηναηδβζηή πμο ακαπηφπεδηε βζα ημ ζφκμθμ ηδξ 

επζπείνδζδξ, ηδ εέζδ ηδξ απέκακηζ ζηδκ μζημκμιία, ηδκ ημζκςκία ηαζ ημοξ πεθάηεξ. Βαζίγεηαζ 

ζηδκ ακάπηολδ, ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ πνμβναιιάηςκ, δζενβαζζχκ ηαζ 

δναζηδνζμηήηςκ ιάνηεηζκβη ιε πθήνδ βκχζδ ημο εφνμοξ ηαζ ηςκ αθθδθελανηήζεςκ ημοξ 

(Kotler). Ζ εηνδηηζηή ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ, μζ δοκάιεζξ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ, δ ναβδαία 

ελάπθςζδ κέςκ πνμσυκηςκ ηαζ μ έκημκμξ ακηαβςκζζιυξ ηείκμοκ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ημ 

παναδμζζαηυ ιάνηεηζκβη, ιε ημ μθζζηζηυ. Σα ηέζζενα ζημζπεία ημο μθζζηζημφ ιάνηεηζκβη είκαζ: 

● ημ εζςηενζηυ ιάνηεηζκβη 

● ημ μθμηθδνςιέκμ ιάνηεηζκβη 

● ημ ιάνηεηζκβη ζπέζεςκ 

● ημ ιάνηεηζκβη ημζκςκζηήξ εοεφκδξ  

 

Δηθόλα 2.4.1 (Οιηζηηθό Μάρθεηηλγθ) http://www.projectguru.in/holistic-marketing 

 

2.4.1 Δζσηεξηθό Μάξθεηηλγθ (internal marketing) 

Αοηυ ημ είδμξ ιάνηεηζκβη ακαθένεηαζ ζηδκ πνυζθδρδ, ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ παναηίκδζδ ηςκ 

ζηακχκ ενβαγμιέκςκ πμο εέθμοκ κα ζηακμπμζήζμοκ ηζξ ακάβηεξ ηςκ πεθαηχκ. Ζ επζπείνδζδ 

μθείθεζ κα δζαπεζνίγεηαζ ζςζηά ηαζ κα ζηακμπμζεί ημοξ ενβαγμιέκμοξ ηδξ, δίκμκηαξ ημοξ έηζζ 

ηίκδηνμ κα δζαπεζνίγμκηαζ ηαζ κα ζηακμπμζμφκ ζςζηά ημοξ πεθάηεξ. Ζ ζοκενβαζία ηςκ δζάθμνςκ 

θεζημονβζχκ ιάνηεηζκβη (δζαθήιζζδ, παναβςβή, ένεοκα ιάνηεηζκβη, πςθδηέξ, ελοπδνέηδζδ 

πεθαηχκ) είκαζ πμθφ ζδιακηζηή δζυηζ μδδβεί ζηδκ  άνζζηδ ελοπδνέηδζδ ηαζ ζηακμπμίδζδ ηαζ ηςκ 
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πεθαηχκ. Κάεε ζηναηδβζηή ιάνηεηζκβη πνμξ ημοξ πεθάηεξ ηδξ επζπείνδζδξ εα πνέπεζ κα 

ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ ακηίζημζπδ ζηναηδβζηή εζςηενζημφ ιάνηεηζκβη πνμηεζιέκμο κα επζηφπεζ δ 

επζπείνδζδ ημ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια.  

 

2.4.2 Οινθιεξσκέλν Μάξθεηηλγθ (integrated marketing) 

Σα ζηεθέπδ ημο ιάνηεηζκβη πνέπεζ κα δδιζμονβμφκ δναζηδνζυηδηεξ, κα επζθέβμοκ ηζξ 

ηαηάθθδθεξ ζηναηδβζηέξ ηαζ κα ηαηανηίγμοκ ζπέδζα ιάνηεηζκβη πμο εα ελαζθαθίζμοκ ηδκ 

επζημζκςκία ηαζ ηδκ πανμπή αλίαξ ηςκ πεθαηχκ. Πνέπεζ κα ζοκδοάγμοκ ηαζ κα ζοκεκχκμοκ υθεξ 

ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηα επζημζκςκζαηά ενβαθεία ημο ιάνηεηζκβη -ιίβια ιάνηεηζκβη, 

δζαθήιζζδ, πνμχεδζδ πςθήζεςκ, εηδδθχζεζξ ηαζ ειπεζνίεξ, δδιυζζεξ ζπέζεζξ, πνμζςπζηή 

πχθδζδ, άιεζμ ιάνηεηζκβη- επζδζχημκηαξ ημ απμηέθεζια ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ δναζηδνζυηδηαξ  

ιάνηεηζκβη ηαζ ηαζ ηδ ιεβζζημπμίδζδ  ημο ζοκμθζημφ ημοξ απμηεθέζιαημξ. Αοηή δ ζηναηδβζηή 

ιάνηεηζκβη είκαζ ιία πνμζέββζζδ βζα ηδκ επζημζκςκία ηδξ ιάνηαξ υπμο μζ δζαθμνεηζηέξ ιέεμδμζ 

πμο εκμπμζμφκηαζ δδιζμονβμφκ ιία απνυζημπηδ ειπεζνία βζα ημκ πεθάηδ ηαζ πανμοζζάγμκηαζ ιε 

πανυιμζμ ζηοθ πμο εκζζπφεζ ημ ηεκηνζηυ ιήκοια ηδξ ιάνηαξ. 

 

2.4.3 Μάξθεηηλγθ ρέζεσλ (relationship marketing) 

Έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα  εέιαηα πμο εέθεζ κα επζηφπεζ ημ ιάνηεηζκβη είκαζ δ δδιζμονβία, δ 

ηαθθζένβεζα  ηαζ δ δζαηήνδζδ ηςκ ζπέζεςκ ιε ημοξ πεθάηεξ, δ μπμία απμηεθεί ιία ζηναηδβζηή 

βζα κα ηαηαθένεζ δ επζπείνδζδ κα επζαζχζεζ ηαζ κα επζηφπεζ ημ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια. Σμ 

ζοβηεηνζιέκμ είδμξ ιάνηεηζκβη έπεζ ζηυπμ κα δδιζμονβήζεζ, κα ακαπηφλεζ ηαζ κα δζαηδνήζεζ 

ζπέζεζξ ηαζ ζοκενβαζίεξ ακάιεζα ζηδκ επζπείνδζδ ηαζ ηζξ μιάδεξ ζοιθενυκηςκ πμο ηδκ 

απμηεθμφκ. Γδθαδή ζπέζεζξ ακάιεζα ζε πεθάηεξ, πνμζςπζηυ, δζακμιείξ, πνμιδεεοηέξ, 

ιεηυπμοξ, επεκδοηέξ, δζαθδιζζηζηά βναθεία η.η.θ. ζημπεφμκηαξ ζηδ δδιζμονβία εκυξ δζηηφμο 

ιάνηεηζκβη. Οζ ιαηνμπνυκζεξ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοκενβάηεξ ζοκηεθθεί ζηδκ εηιεηάθθεοζδ κέςκ 

εοηαζνζχκ πμο ειθακίγμκηαζ, ηδκ απμθοβή πζεακχκ απεζθχκ, ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ 

επζπείνδζδξ ηαεχξ ηαζ ημο ιμκαδζημφ ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ.   

 

2.4.4 Μάξθεηηλγθ Κνηλσληθήο Δπζύλεο (socially responsible  marketing) 

Ο ααζζηυξ ζηυπμξ αοηήξ ηδξ ζηναηδβζηήξ ιάνηεηζκβη είκαζ δ πνμαμθή ηδξ ημζκςκζηήξ δνάζδξ 

ηδξ επζπείνδζδξ. Οζ επζπεζνήζεζξ μθείθμοκ κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ κα ηαηακμμφκ δεζηά, 
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ημζκςκζηά ηαζ πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα  ηαεχξ ηαζ κα ακαβκςνίγμοκ ηδ εέζδ πμο ημοξ 

ακαθμβεί απέκακηζ ζηδκ ημζκςκία. Μέζα απυ ηδκ εηαζνζηή εοεφκδ δ επζπείνδζδ πνμαάθεζ ηδκ 

οπεοεοκυηδηα ηδξ, ηδκ ημζκςκζηή ηδξ εοζοκεζδδζία ηαζ ηδκ επζπεζνδιαηζηή  ηδξ δεζηή. Σμ 

ιάνηεηζκβη ημζκςκζηήξ εοεφκδξ δδθχκεζ πςξ ιία επζπείνδζδ πνέπεζ κα θάαεζ ζμαανά οπυρδ ημ 

ηζ είκαζ πνμξ ημ ζοιθένμκ ηδξ ημζκςκίαξ ηυζμ ζημ πανυκ υζμ ηαζ ζημ ιέθθμκ.  Οζ ημζκςκζηά 

οπεφεοκεξ επζπεζνήζεζξ εα πνέπεζ κα πανάβμοκ πνμσυκηα ηα μπμία επζεοιμφκ μζ ηαηακαθςηέξ 

ηαζ πμο εα  ζηακμπμζήζμοκ ημ ιαηνμπνυεεζιμ ζοιθένμκ ηδξ ημζκςκίαξ αθθά ηαζ ηςκ ίδζςκ.  

 

3. ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ (E-MARKETING) 

 

Σμ e-marketing βκςνίγεζ ηενάζηζα ακάπηολδ ηαζ απμηεθεί ακ υπζ ημκ ζζπονυηενμ, έκακ απυ 

ημοξ ζζπονυηενμοξ ηαζ πζμ επζηενδείξ ημιείξ ζημκ ηυζιμ ημο Μάνηεηζκβη. Οζ επζπεζνήζεζξ 

έπμοκ ηαηακμήζεζ πζα ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο δζαδζηηφμο ηαζ ηα μθέθδ πμο ιπμνμφκ απμημιίζμοκ 

απυ ηδ πνήζδ ημο ηαζ ηδκ εζζπχνδζδ ημοξ ζημκ ημιέα ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο. Ζ 

δζαθήιζζδ ηαζ δ πνμαμθή ηςκ εηαζνεζχκ ζημ δζαδίηηομ εκζζπφμοκ ημ ειπμνζηυ ζήια, ηα 

πνμσυκηα/οπδνεζίεξ, ηα brand names αηυια ηαζ ηδκ επέηηαζή ημοξ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ 

εφημθα ηαζ μζημκμιζηά. Σχνα πζα,  δ επζπείνδζδ ιπμνεί εφημθα κα ακαπηοπεεί, κα 

πνμζεθηφζεζ κέμοξ πεθάηεξ πςνίξ πνυκμ ηαζ ηυζημξ ηαζ κα δζαζθαθίζεζ ιαηνμπνυκζεξ ζπέζεζξ 

ιε ημοξ οπάνπμκηεξ, εκζζπφμκηαξ ηαζ αεθηζχκμκηαξ ηδ θήιδ ηδξ ηαζ αολάκμκηαξ ηζξ πςθήζεζξ 

ηδξ, ζοκεπχξ ζηδκ ηενδμθμνία ηδξ.   

 

3.1 Ση είλaη e-marketing θαη πνηα ε ζεκαζία ηνπ 

Σμ e-marketing είκαζ μοζζαζηζηά ημ Μάνηεηζκβη ζημ πχνμ ημο δζαδζηηφμο. Χξ ίκηενκεη 

Μάνηεηζκβη ιπμνεί κα μνζζηεί δ πνήζδ ημο ίκηενκεη ηαζ ηςκ κέςκ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ ηαζ 

ηεπκμθμβζχκ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ζηυπςκ ημο Μάνηεηζκβη, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ 

ζδεχκ ημο ζφβπνμκμο Μάνηεηζκβη (Πεηνχθ η.ά., 2002). Μία επζπείνδζδ ηάκμκηαξ Μάνηεηζκβη 

ζημ ίκηενκεη ιπμνεί κα πνμαάθεζ ηζξ ζδέεξ ηδξ, ηα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ ηδξ, κα ηα πνμςεήζεζ, κα 

ζοιαάθθεζ ζηδ δζαηήνδζδ ιαηνμπνυκζςκ ζπέζεςκ ηαζ κα δδιζμονβήζεζ αιμζααίεξ ακηαθθαβέξ 

πμο εα ζηακμπμζμφκ ηυζμ ηδκ ίδζα υζμ ηαζ ημοξ αβμναζηέξ ηδξ. Σμ δζαδίηηομ ιπμνεί κα 

ζοιαάθθεζ ζηδκ πεναζηένς ακάπηολδ ιζαξ επζπείνδζδξ δ μπμία δεκ είπε οζμεεηήζεζ ζηναηδβζηέξ 

Μάνηεηζκβη ζημ ίκηενκεη. Πνμζεθηφεζ εφημθα ημοξ ηαηακαθςηέξ ηαζ αμδεά ζηδκ αφλδζδ ηδξ 
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επζζηερζιυηδηαξ ημοξ ζηδ επζπείνδζδ, άνα ηαζ ζε πζεακέξ ιεθθμκηζηέξ πςθήζεζξ. οιαάθθεζ 

επμιέκςξ ηαζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ ηενδμθμνίαξ ιζαξ επζπείνδζδξ. Γίκεζ ηδ δοκαηυηδηα βνήβμνδξ 

ηαζ άιεζδξ επαθήξ ιε ημοξ πεθάηεξ ηδξ ηαζ ηαεζζηά εφημθδ ηδκ επζημζκςκία ημοξ ζε παβηυζιζμ 

επίπεδμ.  

 

3.2 Γηαθξίζεηο e-marketing 

Σμ e-marketing δζαηνίκεηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ (Βθαπμπμφθμο, 2003): 

● Άιεζμ δζαδζηηοαηυ ιάνηεηζκβη: μζ επζπεζνήζεζξ πνμςεμφκ ηαζ δζακέιμοκ ηα πνμσυκηα 

ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ ιέζς δζηηοαηχκ ηυπςκ ζημοξ πεθάηεξ ημοξ άιεζα, πςνίξ ηδκ 

πανειαμθή εκδζάιεζςκ. 

● Έιιεζμ δζαδζηηοαηυ ιάνηεηζκβη: δζακέιμκηαζ πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ απυ ηνίημοξ 

θμνείξ, υπςξ βζα πανάδεζβια δζηηοαημφξ ηυπμοξ ημονζζηζηχκ βναθείςκ ηαζ άθθςκ 

ηνίηςκ θμνέςκ.  

● Μενζηυ δζαδζηηοαηυ ιάνηεηζκβη: μζ επζπεζνήζεζξ πςθμφκ ηα πνμσυκηα ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ 

ημοξ ηαζ ιέζς δζαδζηηφμο αθθά ηαζ ιέζς παναδμζζαηχκ θοζζηχκ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ 

ηακαθζχκ δζακμιήξ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ηαζ πνζκ ηδκ επμπή ημο δθεηηνμκζημφ 

ειπμνίμο. 

● Πθήνεξ ή ηαεανυ δζαδζηηοαηυ ιάνηεηζκβη: υηακ μζ επζπεζνήζεζξ πςθμφκ ηα πνμσυκηα ηαζ 

ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ απμηθεζζηζηά απυ ημ δζαδίηηομ. 

● Παβηυζιζμ ηαζ ημπζηυ ιάνηεηζκβη: ακ ηαζ ημ δζαδίηηομ απμηεθεί έκα παβηυζιζμ ιέζμ 

πμο ιπμνεί κα αμδεήζεζ ιία επζπείνδζδ ηαζ κα δνάζεζ ζε πμθθέξ αβμνέξ ακά ημκ ηυζιμ, 

οπάνπμοκ ηάπμζμζ πανάβμκηεξ πμο ςεμφκ ηδκ επζπείνδζδ κα ηαεμνίζεζ ηα βεςβναθζηά 

υνζα ηςκ ενβαζζχκ ηδξ. Αοημί μζ πανάβμκηεξ ιπμνεί κα είκαζ κμιζηά υνζα, ηυζηδ 

πανάδμζδξ, βθχζζα επζημζκςκίαξ ηαζ βεκζηά ημ ηεθάθαζμ πμο δζαεέηεζ ιία επζπείνδζδ.  

 

3.3 Tν κίγκα κάξθεηηλγθ ζην δηαδίθηπν 

Σμ ιίβια ιάνηεηζκβη παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ ζηναηδβζηή ιάνηεηζκβη ηαεχξ απμηεθεί 

απαναίηδημ ενβαθείμ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηαζ ηδκ πναβιάηςζδ ηςκ ζηυπςκ ιζαξ επζπείνδζδξ. Σα 

ζημζπεία ημο ιίβιαημξ ιάνηεηζκβη -πνμσυκ,ηζιή,ημπμεεζία,πνμχεδζδ- ιπμνμφκ κα 

ιεηααάθθμκηαζ αάζεζ ηδξ ζηναηδβζηήξ ηαζ ηζξ ηαηηζηέξ ημο ιάνηεηζκβη. Οζ ιάνηεηενξ ιπμνμφκ, 

ιέζς ημο δζαδζηηφμο, κα ιεηααάθθμοκ ημ ιίβια ιάνηεηζκβη.(Πεηνχθ η.ά., 2002) 
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Πνμσυκ: ημ πνμσυκ ζημ δζαδίηηομ απμηεθεί ημ οθζηυ, απηυ αβαευ πμο πανέπεηαζ ζημκ 

ηαηακαθςηή ζημκ πνμζςπζηυ ημο πχνμ, μζ εζηυκεξ ηαζ μζ πθδνμθμνίεξ πμο πανέπεζ δ επζπείνδζδ 

ιέζα απυ ηδκ ζζημζεθίδα ηδξ ηαζ μ ίδζμξ μ δζηηοαηυξ ηυπμξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδξ ειπεζνίαξ 

πμο πνμζθένεζ. Σα παναηηδνζζηζηά ημο πνμσυκημξ, δ ελοπδνέηδζδ ημο πεθάηδ ιεηά ηδκ πχθδζδ 

ηαζ ημ ειπμνζηυ ζήια ιπμνμφκ κα ιεηααάθθμκηαζ ηαζ κα εκζζπφμκηαζ. Νέεξ οπδνεζίεξ πμο 

ααζίγμκηαζ ζηδκ πθδνμθυνδζδ, βζα πανάδεζβια πανμπή ελεζδζηεοιέκςκ πθδνμθμνζχκ ιε 

ζοκδνμιδηζηή αβμνά, ιπμνμφκ κα πανέπμκηαζ απυ ημ δζαδίηηομ.(Πεηνχθ η.ά., 2002) Ζ 

ζηναηδβζηή δζαθμνμπμίδζδξ ημο πνμσυκημξ έπεζ ιεβάθδ αλία βζα ηζξ online πςθήζεζξ επεζδή μζ 

ηζιέξ ηςκ πνμσυκηςκ οπυηεζκηαζ ζε ιεβάθεξ πζέζεζξ απυ ημοξ ακηαβςκζζηέξ. ηακ ιία 

επζπείνδζδ δδιζμονβεί ηδκ ακηίθδρδ ηαζ ηδκ εζηυκα εκυξ ιμκαδζημφ ηαζ πμζμηζημφ πνμσυκημξ ηαζ 

ημ δζαθμνμπμζεί, ηυηε ιπμνεί κα ημ ηζιμθμβήζμοκ ζε ορδθυηενδ ηζιή απυ ηδ ιέζδ αβμνά.  

Σζιή: δ εζζαβςβή ημο πνμσυκημξ ζηδκ αβμνά ιε ιία παιδθή ηζιή (penetration pricing) ηαζ δ 

ηζιμθυβδζδ ηδξ ―ανπδβμφξ ηζιήξ‖ (leadership pricing) απμηεθμφκ ηζξ δφμ ζηναηδβζηέξ ηδξ δφμ 

ζηναηδβζηέξ ηδξ online ηζιμθυβδζδξ. Ζ ζηναηδβζηή ηδξ παιδθήξ ηζιήξ ζημπεφεζ ζηδκ απυηηδζδ 

ιζαξ ιεβάθδξ αβμνάξ ηαζ είκαζ επζηοπήξ ζε αβμνέξ πμο μζ ηαηακαθςηέξ επδνεάγμκηαζ πμθφ απυ 

ηζξ ηζιέξ. Σμ δζαδίηηομ πνμζθένεζ ιία πμθφ ιεβάθδ πμζηζθία πνμσυκηςκ ηαζ μζ επζπεζνήζεζξ εα 

πνέπεζ κα παιδθχκμοκ πμθφ ηζξ ηζιέξ ημοξ, εηηυξ ακ πνυηεζηαζ βζα δζαθμνμπμζδιέκα πνμσυκηα. 

Ζ ζηναηδβζηή ηδξ ηζιμθυβδζδξ ―ανπδβμφ ηζιήξ‖ ηαζνζάγεζ ιε αοηή ημο δζαθμνμπμζδιέκμο 

πνμσυκημξ βζαηί ημ πνμσυκ είκαζ ―ιμκαδζηυ‖ ηαζ μ ακηαβςκζζιυξ ακφπανηημξ.   

Σμπμεεζία: ημ δζαδίηηομ πανέπεζ έκα κέμ ηακάθζ πςθήζεςκ βζα δζακμιή πνμσυκηςκ ιέζς 

δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο, ηάηζ πμο επζηνέπεζ ζε ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ πμο παναδμζζαηά δεκ έηακακ 

ελαβςβέξ κα εζζένπμκηαζ ζε οπενπυκηζεξ αβμνέξ. Ο ηυπμξ ζημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ 

πενζθαιαάκεζ: (Βθαπμπμφθμο, 2003) 

● ημκ ίδζμ ημκ δζηηοαηυ ηυπμ ηαζ ημ υκμια αοημφ 

● ηδ κμδηή οπεναβμνά ή ηζξ δμιέξ ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηέπεζ πζεακυηαηα δ επζπείνδζδ 

● ηδκ μευκδ ημο δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή ημο ηάεε επζζηέπηδ πεθάηδ ζηδκ μπμία 

πνμαάθθμκηαζ μζ εζηυκεξ ηαζ μζ ήπμζ ημο δζηηοαημφ ηυπμο ηαζ ιάθζζηα ζφιθςκα ιε ηζξ 

δζηέξ ημοξ επζθμβέξ 

● ηα βναθεία ζηα μπμία βίκεηαζ δ ηαηαζηεοή, δ ακακέςζδ ηαζ δ παναημθμφεδζδ ημο 

δζηηοαημφ ηυπμο 

● δ απμεήηδ ηςκ απηχκ πνμσυκηςκ  
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● δ ζεζνά ειθάκζζδξ ημο δζηηοαημφ πχνμο ζηζξ δζάθμνεξ ιδπακέξ ακαγήηδζδξ ημο 

παβηυζιζμο ζζημφ 

Πνμχεδζδ: ημ δζαδίηηομ πνμζθένεζ έκα κέμ, πνυζεεημ ηακάθζ επζημζκςκζχκ ιε ημ μπμίμ 

εκδιενχκμκηαζ μζ ηαηακαθςηέξ βζα ηα μθέθδ εκυξ πνμσυκημξ ηαζ ημοξ αμδεά ζηδ θήρδ 

αβμναζηζηήξ απυθαζδξ. Σμ δζαδίηηομ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα κα ζοιπθδνςεεί ημ θάζια 

ηδξ ζηναηδβζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ πνμαμθήξ, υπςξ δ δζαθήιζζδ, δ πνμχεδζδ πςθήζεςκ, μζ 

δδιυζζεξ ζπέζεζξ, δ πνμζςπζηή πχθδζδ ηαζ ημ άιεζμ ιάνηεηζκβη.  

 

3.4 Πιενλεθηήκαηα e-marketing 

● Οδδβεί ζε αφλδζδ πςθήζεςκ, δ μπμία επένπεηαζ ιέζα απυ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ 

πεθαηχκ, άνα ηςκ επακαθαιαακυιεκςκ παναββεθζχκ.  

● Μεζχκεζ ημ ηυζημξ θεζημονβζχκ ηδξ επζπείνδζδξ. Οζ οπδνεζίεξ πμο πνμζθένμοκ μζ 

επζπεζνήζεζξ, βζα πανάδεζβια δ έηδμζδ δζαθδιζζηζημφ οθζημφ, ηαθφπημκηαζ ιέζς ηδξ 

ζζημζεθίδαξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ιέζς ημο δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο (e-mail). 

● Οζ ιάνηεηενξ ιπμνμφκ κα πενζδβδεμφκ ζημ δζαδίηηομ ηαζ κα πθδνμθμνδεμφκ βνήβμνα 

ηαζ άιεζα ζπεηζηά ιε ηζξ κέεξ ηαηακαθςηζηέξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ ηάζεζξ ηδξ αβμνάξ. 

● Πνμζθένεζ ηαθφηενεξ επζημζκςκίεξ ακάιεζα ζηζξ επζπεζνήζεζξ, ημοξ ενβαγμιέκμοξ, ημοξ 

ιεζάγμκηεξ, ημοξ πνμιδεεοηέξ, ημοξ πεθάηεξ.  

● Δλαζθαθίγεζ ηδκ άιεζδ επζημζκςκία ιε ημοξ πεθάηεξ, βεβμκυξ πμο ιεζχκεζ ημ ηυζημξ 

πθδνμθυνδζδξ. 

● Πανέπεζ ηαθφηενεξ οπδνεζίεξ πνμξ ημοξ πεθάηεξ, δδθαδή εκδιένςζδ ζπεηζγυιεκδ ιε 

ηζιέξ, υνμοξ πθδνςιήξ, απμεέιαηα η.ά., online ελοπδνέηδζδ ηςκ πεθαηχκ, online 

πανάδμζδ δζαθδιζζηζημφ οθζημφ η.ά.. 

● Γζεοημθφκεζ ημοξ ηαηακαθςηέξ κα πναβιαημπμζήζμοκ ηζξ αβμνέξ ημοξ ζημκ πνμζςπζηυ 

ημοξ πχνμ ακηί κα αβμοκ έλς ηαζ κα ράλμοκ πνμσυκηα ιε απμηέθεζια κα ημοναζημφκ.  

● Δηιδδεκίγεζ ηζξ βεςβναθζηέξ απμζηάζεζξ ηζ έηζζ ιία επζπείνδζδ ιπμνεί κα απεοεφκεηαζ 

ηαζ κα πμοθάεζ ηα πνμσυκηα ηδξ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ.  

● Γίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζηζξ επζπεζνήζεζξ κα παναημθμοεμφκ ημκ ακηαβςκζζιυ ηαζ ηζξ 

ζηναηδβζηέξ πμο αημθμοεμφκ μζ ακηαβςκζζηζηέξ εηαζνείεξ βζα ηα πνμσυκηα ηαζ ηζξ 

οπδνεζίεξ  ημοξ. 
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● Πνμζθένεζ ιεβαθφηενδ εοεθζλία ζηζξ επζπεζνήζεζξ βζα κα πνμζανιμζημφκ εφημθα ζηζξ 

αθθαβέξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ αβμνάξ.  

● Μπμνεί κα εθανιμζηεί ημ relationship marketing ελαζθαθίγμκηαξ έηζζ ζπέζεζξ δζανηείαξ 

ακάιεζα ζηδκ επζπείνδζδ ηαζ ημοξ πεθάηεξ ηαζ ηδκ πζζηυηδηα ημοξ.  

 

3.5 Λεηηνπξγίεο e-marketing 

Tμ e-marketing  ιπμνεί κα εηπθδνχζεζ πένακ ηδξ αφλδζδξ ηςκ πςθήζεςκ ηαζ ηδξ ιείςζδξ ημο 

ηυζημοξ δζάθμνεξ θεζημονβίεξ υπςξ (Βθαπμπμφθμο, 2003): 

● Ένεοκα αβμνάξ (ηαεμνζζιυξ ακαβηχκ ηαηακαθςηχκ, ακάθοζδ ακηαβςκζζηχκ). 

● Ακάπηολδ πνμσυκηςκ (ιέηνδζδ ακηζδνάζεςκ ηαηακαθςηχκ βζα ηα πνμσυκηα, θεζημονβία 

επακαπθδνμθυνδζδξ). 

● Δζζαβςβή κέμο πνμσυκημξ, δμηζιή πνμσυκημξ. 

● Γζαθμνμπμίδζδ, αθθαβή ημο πνμσυκημξ (αάζεζ επακαηνμθμδυηδζδξ πθδνμθμνζχκ απυ 

ημοξ ηαηακαθςηέξ, customer feedback). 

● πεδζαζιυ πνμβνάιιαημξ ιάνηεηζκβη ηαζ δζαθήιζζδξ. 

● Ακααάειζζδ ηδξ εζηυκαξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ημο πνμσυκημξ. 

● Πνμζέθηοζδ ηδξ πνμζμπήξ, ημο εκδζαθένμκημξ ηαζ ακάπηολδ αβμναζηζηήξ πνυεεζδξ ημο 

πεθάηδ ιε ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ακαβηαίςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηςκ ζοβηνζηζηχκ 

πθεμκεηηδιάηςκ βζα ηα πνμσυκηα (μζ παναδμζζαηέξ ηεπκζηέξ ζηδκ πνμαμθή ηδξ 

επακάθδρδξ ηαζ ηδξ πεζεμφξ ακηζηαείζηακηαζ ζημ ίκηενκεη ιε αοηέξ ηδξ πνμζέθηοζδξ ηαζ 

ηδξ ςθέθεζαξ).  

3.6 Σν e-marketing παγθόζκηα 

ηακ ημ δζαδίηηομ έηακε ηδκ ειθάκζζδ ημο ηακείξ δεκ πενίιεκε υηζ απυ έκα ιέζμ ημ υπμζμ 

δδιζμονβήεδηε βζα ηδκ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ ηαεχξ ηαζ επζημζκςκίαξ ιέζς δθεηηνμκζηχκ 

ηαποδνμιείςκ εα ιπμνμφζε ιζα επζπείνδζδ κα δζαθδιίζεζ ηαζ κα πνμαάθθεζ πνμσυκηα ηαζ 

οπδνεζίεξ ηδξ. ε ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια υιςξ ηαηάθενε κα αθθάλεζ βκχιδ ηαζ ζημοξ πζμ 

δφζπζζημοξ ηαζ κα απμηεθέζεζ έκα απυ ηα δοκαηά ενβαθεία ημο ιάνηεηζκβη ζηδκ ζδιενζκή επμπή 

ιαξ. Σα πνχηα ημο δεζθά αήιαηα ηδξ ζοιπυνεοζδξ ημο ιε ημ δζαδίηηομ ηα έηακε ιε ηδκ 

ειθάκζζδ ηςκ banners ηαζ ηδ δζαθήιζζδ ιέζς e-mail. Ζ επίζδιδ ειθάκζζδ ημο ημ 1994 

πνμιήκοε ιζα ναβδαία ακάπηολδ ημο ημιέα ηαζ αοηυ έβζκε έκα πνυκμ ανβυηενα αθμφ ημ 1995 μζ 

δαπάκεξ ημο δζαδζηηφμο ακήθεακ ζε 300 εηαημιιφνζα δμθάνζα, εκχ ζήιενα, ζφιθςκα ιε 
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ένεοκεξ ημο Forrester ακένπμκηαζ ζε 200 δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα ηαζ ζοκεπχξ κέεξ επζπεζνήζεζξ 

ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ ζημ δζαδίηηομ, αθμφ πθέμκ εεςνείηαζ ηφνζμ ιέζμ βζα ηδ δζαθήιζζδ 

ηαζ πνμαμθή ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ. Σμ δζαδίηηομ ηαηάθενε ιε ηδκ ναβδαία ακάπηολή ημο κα 

ιεηαθένεζ ηζξ μζημκμιζηέξ δαπάκεξ ηςκ εηαζνεζχκ απυ ηδκ ηδθευναζδ ηαζ ηα οπυθμζπα ιέζα ηαζ 

κα βίκεζ ηονίανπμ ιέζμ έπμκηαξ δδιζμονβήζεζ επίζδξ ανηεηά ενβαθεία ιάνηεηζκβη ιε ηα πζμ 

δζάζδια υπςξ: e-mail marketing, display marketing, search marketing, mobile marketing,social 

media marketing. Δνβαθεία υπςξ αοηά πήνακ έκα ιεβάθμ ημιιάηζ ηδξ δζαθδιζζηζηήξ δαπάκδξ 

ηςκ εηαζνεζχκ, εκχ ζφιθςκα ιε ηδκ Forrester δ πμνεία ημο δζαδζηηφμο ηαζ ηδξ δζαθδιζζηζηήξ 

δαπάκδξ εα ζοκεπίζεζ κα είκαζ ακμδζηή ηαζ ηα οπυθμζπα πνυκζα ζε ζπέζδ ιε ηα οπυθμζπα ιέζα 

αθθά ηαζ αφλδζδ ηςκ δζαθδιζζηζηχκ δαπακχκ ζηα ενβαθεία ιάνηεηζκβη,υπςξ εα δμφιε 

παναηάης δζάβναιια: 

 

Γηάγρακκα 3.6.1 (Έρεσλα forrester γηα ηα θόζηε ίληερλεη κάρθεηηλγθ 2011-2016) 

 

Ζ βνήβμνδ επζηοπία ημο ίκηενκεη ιάνηεηζκβη δεκ ααζίζηδηε υιςξ ιυκμ ζε κέα ενβαθεία αθθά 

αημθμοεεί ηζξ ανπέξ ημο ηθαζζζημφ ιάνηεηζκβη ιε ζπεηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζημ πενζαάθθμκ 

ηαζ ζοβηεηνζιέκεξ ζδζαζηενυηδηεξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ηάπμζα πνμηενήιαηα ημο ζε ζπέζδ ιε ημ 

ηθαζζζηυ ιάνηεηζκβη είκαζ: 
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● To παιδθυ ηυζημξ ζε ζπέζδ ιε ημ ηθαζζζηυ ιάνηεηζκβη 

● H δζάνηεζα ζε ζπέζδ ιε ημ ηυζημξ 

● Ζ ηαθφηενδ ζηυπεοζδ ημο ημζκμφ πμο ιαξ εκδζαθένεζ 

● Σα απμηεθέζιαηα ιπμνμφκ κα ιεηνδεμφκ ηαεχξ ηαζ δ απυδμζδ ηδξ δαπάκδξ 

● Ζ παβηυζιζα ηάθορδ ημο δζαδζηηφμο ηαζ ημο ημζκμφ 

● Ζ βνήβμνδ απμζημθή πθδνμθμνζχκ ηαζ ιδκοιάηςκ 

Ακαθοηζηυηενα, ιπμνμφιε κα δμφιε ηδκ αθθαβή ζηάζδξ ημο παβηυζιζμο ιάνηεηζκβη ζε ζπέζδ 

ιε ημ ηθαζζζηυ ιάνηεηζκβη ηαζ ημ ιάνηεηζκβη ημο δζαδζηηφμο: 

 

Γηάγρακκα 3.6.2 (Forrester research 2008) 

 

φιθςκα ιε ημ δζάβναιια πηχζδ ηαηά 59% πανμοζζάγεζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ημ παναδμζζαηυ 

ιάνηεηζκβη,ημ 13% άθδζακ ηα πμζμζηά ημοξ εκχ ημ 29% πανέιεζκε ςξ έπεζ. Απυ ηδκ άθθδ ημ 

ίκηενκεη ιάνηεηζκβη ειθακίγεζ κα έπεζ αφλδζδ ηαηά 63% ζηζξ επζπεζνήζεζξ, 14% κα ημ έπμοκ 

ιεζχζεζ εκχ ημ 29% πανέιεζκε ζηα ίδζα πμζμζηά. 

 

4. ΜΟΡΦΔ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

4.1 Η ηζηνξηθή εμέιημε ηεο δηαθήκηζεο ζηελ Διιάδα 

Ζ δζαθήιζζδ λεηίκδζε κα ακείγεζ ζηδκ Δθθάδα ηδκ πενίμδμ 1950-1970. Μεβάθεξ πμθοεεκζηέξ 

εηαζνείεξ λεηίκδζακ κα δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημ δζαθδιζζηζηυ ηθάδμ ιέζα ζηδ δεηαεηία ημο 

1970. Ζ δζαθήιζζδ υιςξ βκχνζζε πναβιαηζηή άκμδμ απυ ημ 1980 ιέπνζ ημ 1995 ηζ έηημηε 

μδδβήεδηε ζε φθεζδ ηαζ ιάθζζηα οπμααειίζηδηε ηαζ έπαζε ηδκ εθθδκζηή ηαοηυηδηα ηδξ. 
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Ακαθοηζηυηενα, ακαθένμοιε παναηάης ηζξ ηνεζξ πενζυδμοξ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ δζαθήιζζδξ ζηδκ 

Δθθάδα: (Γ. Φνίβηαξ, 2005) 

 

❏ 1
η
 πεπίοδορ (1945-1970) 

Ο 2
μξ

 Παβηυζιζμξ πυθειμξ ηαζ μ ειθφθζμξ πυθειμξ ηαηέννεοζε ηδκ μζημκμιία ηδξ Δθθάδαξ ηαζ 

δεδμιέκμο ηδκ απχθεζα ηδξ αζμιδπακζηήξ παναβςβήξ, ηα λέκα ηεθάθαζα ήηακ αοηά  πμο 

ζηήνζλακ ηζξ δζάθμνεξ μζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ πχναξ ιαξ. οκεπχξ, θυβς αοημφ ημο 

δοζιεκμφξ πενζαάθθμκημξ, μζ ζοκεήηεξ βζα ημκ ηθάδμ ηδξ δζαθήιζζδξ δεκ ήηακ ηαευθμο 

εοκμσηέξ ηαζ ειπυδζζε ηδκ ακάπηολδ ηδξ, ηονίςξ θυβς έθθεζρδξ ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ 

εηθναζηζηυηδηαξ ηαζ δδιζμονβζηυηδηαξ. Πμθθέξ θμνέξ ιάθζζηα μζ ίδζμζ μζ δζαθδιζγυιεκμζ 

οπαβυνεοακ ζημοξ δζαθδιζζηέξ ηα δζαθδιζζηζηά ηείιεκα. Σδ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ  μζ 

εθδιενίδεξ απμηεθμφζακ ημ ηφνζμ ιέζμ ηςκ δζαθδιίζεςκ, ηαοηυπνμκα υιςξ άνπζζακ κα ηάκμοκ 

ζε ιεβάθμ ααειυ αζζεδηή ηδκ πανμοζία ημοξ μζ έβπνςιεξ αθίζεξ, μζ θςηεζκέξ επζβναθέξ, ηα 

δζαθδιζζηζηά δχνα ηαεχξ ηαζ μζ πνχηεξ ναδζμθςκζηέξ δζαθδιίζεζξ. Σδ δεηαεηία ημο 1950 ιε 

ηδκ αζηζημπμίδζδ, ηδκ ακάπηολδ ηςκ πνχηςκ εθθδκζηχκ αζμιδπακζχκ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηςκ 

εζζαβςβχκ λέκςκ πνμζυκηςκ, μ πχνμξ ηδξ δζαθήιζζδξ άνπζζε κα μνβακχκεηαζ ηαζ κα αλζμπμζεί 

κέα δζαθδιζζηζηά ιέζα. Ζ δζαθήιζζδ ζημκ ηζκδιαημβνάθμ, μζ βζβακημαθίζεξ ηαζ μζ έκηοπεξ 

δζαθδιίζεζξ απμηέθεζακ ημ επυιεκμ αήια βζα ηδκ ακάπηολδ ημο δζαθδιζζηζημφ ηθάδμο.  

Πανάθθδθα, ειθακίζηδηε ηαζ δ Πακεθθήκζα Έκςζδ Γζαθδιζζηχκ. Σδ δεηαεηία ημο 1960 δ 

Δθθάδα ήνεε ζε επαθή ιε ηζξ παβηυζιζεξ ελεθίλεζξ πάκς ζημ ηεπκμθμβζηυ, πμθζηζζηζηυ, 

ημζκςκζηυ ηαζ μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ εέημκηαξ έηζζ ηα εειέθζα βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

δζαθήιζζδξ. Σα δζαθδιζζηζηά ιέζα δζεονφκεδηακ ιε ηδκ ειθάκζζδ ημο έβπνςιμο 

ηζκδιαημβνάθμο ηαζ ηδξ ηδθευναζδξ, ηςκ έβπνςιςκ ηαηαπςνήζεςκ ζε πενζμδζηά, ηδξ 

δζαθδιζζηζηή θςημβναθίαξ, ηδξ ηεπκζηήξ offset ζηδκ ηοπμβναθία ηαζ ηςκ δςδεηάθοθθςκ 

αθζζχκ. Σαοηυπνμκα, δδιζμονβήεδηε δ Έκςζδ Γζαθδιζζηζηχκ Δηαζνεζχκ Δθθάδαξ (ΔΓΔΔ), πμο 

απμηεθεί ηδκ πζμ ζδιακηζηή ηθαδζηή έκςζδ ηαζ ιάθζζηα έςξ ζήιενα. 

 

❏ 2
η
 πεπίοδορ (1970-1985) 

Ζ δεηαεηία ημο 1970 ήηακ ηαεμνζζηζηή βζα ηδκ εθθδκζηή δζαθήιζζδ ηαεχξ απυ ηδ ιία 

ακαπηφπεδηε δ εθθδκζηή ηδθευναζδ ηαζ απυ ηδκ άθθδ μζ πνχηεξ πμθοεεκζηέξ δζαθδιζζηζηέξ 

εηαζνείεξ, μζ μπμίεξ έβζκακ υιζθμζ ηαζ απέηηδζακ εοβαηνζηέξ ζηδκ  παναβςβή δζαθδιζζηζηχκ 
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ιδκοιάηςκ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ πςθήζεςκ, εζζήθεακ ζημκ ηθάδμ. Σμ βεβμκυξ αοηυ είπε ηονίςξ 

εεηζηά απμηεθέζιαηα αθμφ αεθηζχεδηε ημ πνμθίθ ηςκ δζαθδιζζηζηχκ εηαζνεζχκ, πανυθα αοηά  

μ εθθδκζηυξ παναηηήναξ  ηςκ δζαθδιίζεςκ οπμααειίζηδηε.   

 

❏ 3
η
 πεπίοδορ (1985-2000) 

Οζ δζαθδιζζηζηέξ εηαζνείεξ ηδ δεηαεηία ημο 1990 έηακακ έκα κέμ λεηίκδια  ζημ πχνμ ημο 

δζαθδιζζηζημφ ηθάδμο απμηηχκηαξ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ ηαζ πνμζανιυγμκηαξ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ημοξ ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπα ημο ελςηενζημφ. Ζ δζαθήιζζδ ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πνμκζηή πενίμδμ ηζκήεδηε ζηα πθαίζζα εκυξ ιεβαθφηενμο νεαθζζιμφ ηαζ ηδ θμβζηή ηδξ 

παβημζιζμπμίδζδξ, ελαθείθμκηαξ ηζ άθθμ ημκ εθθδκζηυ ηδξ παναηηήνα. Σμ 1995 ήηακ ιία 

ηνίζζιδ πνμκζά βζα ημκ δζαθδιζζηζηυ ηθάδμ ζηδκ Δθθάδα θυβς ηδξ ρήθζζδξ ημο κυιμο, ζπεηζηά 

ιε ηδ θεζημονβία ηδξ δζαθήιζζδξ ηαζ ηςκ ΜΜΔ, μ μπμίμξ  ηναοιάηζζε ζμαανά ημκ ηθάδμ θυβς 

ηδξ ορδθήξ θμνμθμβίαξ πμο επέααθθακ ζηζξ δζαθδιίζεζξ. Πανάθθδθα δ πνδιαηζζηδνζαηή ηνίζδ 

πμο λεηίκδζε ημ 2000  ηαζ δ παβηυζιζα ηάζδ βζα θζβυηενεξ δζαθδιζζηζηέξ δαπάκεξ ελαεθίςζακ 

ηαζ ηδκ εθθδκζηή δζαθήιζζδ.  

 

4.2 Η αλάπηπμε ηεο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν 

Ζ δζαθήιζζδ ζημ δζαδίηηομ ακηζιεηχπζζε ανηεηέξ δοζημθίεξ ιέπνζ κα ηαηαθένεζ κα ηενδίζεζ ηδκ 

ειπζζημζφκδ ιεβάθςκ επζπεζνήζεςκ. Απυ ημ 1997 ηαζ έπεζηα μζ ιεβάθεξ δζαθδιζγυιεκεξ 

επζπεζνήζεζξ εζζήθεακ δοκαιζηά ζημ πχνμ ημο δζαδζηηφμο. Ζ δζαδζηηοαηή δζαθήιζζδ έηακε 

αζζεδηή ηδκ πανμοζία ηδξ ημ 1995, υηακ ηνεζξ επζηοπδιέκμζ ζζηυημπμζ οπέβναρακ ηζξ πνχηεξ 

δζαθδιζζηζηέξ ζοιθςκίεξ πμο είπακ κα ηάκμοκ ιε πμνδβίεξ. Σδ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζά 

δδιζμονβήεδηακ ηα πνχηα banners εκχ πανάθθδθα δζάθμνμζ  ζζηυημπμζ ακέπηολακ ηα δζηά ημοξ 

πμνδβζηά παηέηα. Απυ εηεί ηαζ πένα υθεξ μζ ιεβάθεξ επζπεζνήζεζξ δδιζμφνβδζακ ηαζ ακέπηολακ 

ημοξ δζημφξ ημοξ ζζηυημπμοξ. Σμκ Ημφκζμ ημο 1996 ζδνφεδηε ημ ανιυδζμ υνβακμ ηδξ δζαθήιζζδξ 

ζημ δζαδίηηομ IAB (Internet Advetrising Bureau) ζοιιεηέπμκηαξ ζε αοηυ  δζαθδιζζηζηέξ 

εηαζνείεξ, δζαθδιζγυιεκμζ ηαζ ζζηυημπμζ ηαζ εέημκηαξ ζακ  ζηυπμ κα ελαζθαθζζηεί ημ δζαδίηηομ 

ςξ ημ πζμ δοκαιζηυ ηαζ αλζυπζζημ ιέζμ βζα ηζξ δζαθδιζζηζηέξ εηαζνείεξ. (Γ. Φνίβηαξ, 2005) 
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4.3 Σα νθέιε ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο 

Ζ δζαθήιζζδ ζημ δζαδίηηομ είκαζ έκαξ ναβδαία ακαπηοζζυιεκμξ ηθάδμξ, ανηεηά επζηενδήξ  ηαζ 

ίζςξ ιζθάιε βζα ημκ δδιμθζθέζηενμ αοηή ηδ ζηζβιή. Οζ πενζζζυηενεξ επζπεζνήζεζξ πθέμκ έπμοκ 

ακηζθδθεεί ηδ ζδιακηζηυηδηα ημο κα δναζηδνζμπμζμφκηαζ ηαζ κα δζαθδιίγμκηαζ ζημ πχνμ ημο 

δζαδζηηφμο, ηα μθέθδ πμο ιπμνμφκ κα απμημιίζμοκ  ηαζ ημ πυζμ πνμζμδμθυνα είκαζ δ 

δζαθήιζζδ ζημκ δζαδζηηοαηυ ηυζιμ. Ζ αφλδζδ ηςκ πνδζηχκ αθθά ηαζ δ αφλδζδ ηδξ πνήζδξ 

ημοξ ζημ ίκηενκεη έπεζ ζηνέρεζ ηδκ πνμζμπή ηαζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηδκ on-line 

δζαθήιζζδ. Ζ δζαθήιζζδ υπςξ ηαζ ημ ιάνηεηζκβη έπμοκ δδιζμονβήζεζ ιεβάθεξ δοκαηυηδηεξ ηαζ 

εοηαζνίεξ ζημ ίκηενκεη ηαζ μζ επζπεζνήζεζξ  πμο ηζξ έπμοκ αλζμπμζήζεζ ζςζηά έπμοκ πναβιαηζηά 

πεηφπεζ. Σα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα μθέθδ πμο ηενδίγεζ ιία εηαζνεία απυ ηδ δζαδζηηοαηή 

δζαθήιζζδ είκαζ ηα ελήξ: 

 

❖ Υνδζζιμπμζχκηαξ ημ δζαδίηηομ ιπμνεί κα εκημπίζεζ ηαζ κα δζαηνίκεζ εφημθα ηζξ ακάβηεξ, 

ηζξ πνμηζιήζεζξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ ηαηακαθςηχκ 

❖ Δπζηνέπεζ ηδκ πνυζααζδ ζε πμθφ ιεβάθμ ημζκυ, έςξ ηαζ παβηυζιζμ 

❖ Μπμνεί κα  ηιδιαημπμζεί, κα πνμζεββίγεζ ηαζ κα ζημπεφεζ ζε ζοβηεηνζιέκμ ημζκυ 

ακάθμβα ιε ηζξ λεπςνζζηέξ ηαζ ζδζαίηενεξ ακάβηεξ, παναηηδνζζηζηά ηαζ εκδζαθένμκηα 

ημοξ.  Έηζζ έπμοκ  ιπμνμφκ κα πνμαάθθμοκ δζαθδιίζεζξ πμο ηαζνζάγμοκ ζε ηάεε πνήζηδ  

❖ Βμδεά ζηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ δζάδμζδ ημο ειπμνζημφ ζήιαημξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηςκ 

πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ ηδξ  

❖ Ζ απυδμζδ ηδξ δζαθδιζζηζηήξ ηαιπάκζαξ ιπμνεί κα ιεηνδεεί ζε απυθοηα κμφιενα 

❖ Σδκ χνα πμο μ πνήζηδξ παναημθμοεεί ηδκ on-line δζαθήιζζδ ιπμνεί κα ηθζηάνεζ πάκς 

ηδξ, κα πάνεζ πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ δζαθδιζγυιεκμ πνμσυκ, κα ιεηαθενεεί 

ζηδκ εηαζνζηή ζζημζεθίδα ηαζ κα πναβιαημπμζήζεζ ηδκ αβμνά ημο  

❖ Οζ δζαθδιίζεζξ είκαζ δζαεέζζιεξ 24 χνεξ ηάεε ιένα ηζ έηζζ μζ πνήζηεξ ιπμνμφκ ακά πάζα 

ζηζβιή κα ενεοκήζμοκ ηαζ κα εκδιενςεμφκ βζα ηα πνμσυκηα 

❖ Ζ δναζηδνζμπμίδζδ ιζαξ επζπείνδζδξ ζημ δζαδίηηομ ζοιαάθθεζ ζηδ εκίζποζδ ηαζ 

αεθηίςζδ ηδξ εζηυκα ηαζ ηδξ θήιδξ ηδξ απέκακηζ ζημοξ πνήζηεξ  

❖ Δπίζδξ παναηζκεί ημοξ πνήζηεξ κα δμηζιάζμοκ ημ δζαθδιζγυιεκμ πνμσυκ/οπδνεζία 

❖ Μπμνεί κα παναημθμοεεί ηδκ πμνεία ιζαξ δζαθήιζζδξ ηαζ ηαηά πυζμ έπμοκ ακηαπμηνζεεί 

μζ πνήζηεξ ζε αοηήκ. ηδ πενίπηςζδ πμο δ ακηαπυηνζζδ ημοξ είκαζ παιδθή  ηαζ δ 



42 
 

επζπείνδζδ δεκ έπεζ ηαηαθένεζ ηα επζεοιδηά απμηεθέζιαηα, ιπμνεί κα ηδκ 

ακηζηαηαζηήζεζ ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια.  

 

 

4.4 Banners 

Σα Banners είκαζ απυ ηα πζμ απμηεθεζιαηζηά ηαζ δζαδεδμιέκα ιέζα δζαθήιζζδξ ζημ δζαδίηηομ. 

Σα Banners είκαζ ιζηνά  βναθζηά εζημκίδζα ηα μπμία ημπμεεημφκηαζ ζε ιία ζζημζεθίδα, είηε 

πάκς, είηε ηάης, είηε ζηζξ πθεονέξ ημο ααζζημφ πενζεπμιέκμο ηδξ. Σα banners λεηίκδζακ κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ημ1995, ζπεδυκ ιαγί ιε ηδκ ειθάκζζδ εζημκζδίςκ ηαζ θςημβναθζχκ ζημ 

internet ηαζ επακαζηάηδζακ ζημ δζαδίηηομ, αθμφ δ ειπμνεοιαημπμίδζδ ημοξ έβζκε ακηζθδπηή 

απυ ημκ ηαεέκα ηαζ απμηέθεζακ ηδκ γςκηακή απυδεζλδ ηδξ δοκαηή εζζυδμο ηδξ δζαθήιζζδξ ζημ 

πχνμ ημο δζαδζηηφμο. Παθζυηενα ηα banners πενζείπακ ιυκμ ηείιεκμ ηαζ βναθζηέξ εζηυκεξ. 

ήιενα, έπμοκ βίκεζ πζμ ζφκεεηα ηαεχξ μζ δζαθδιίζεζξ πενζέπμοκ ηείιεκμ, ηζκμφιεκδ εζηυκα, 

ήπμ. Σα banners πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε δζαθδιζζηζηέξ εηζηναηείεξ ιε ζηυπμ κα πνμςεήζμοκ ηα 

δζαθδιζζηζηά ιδκφιαηα ιζαξ επζπείνδζδξ ηαζ κα εκζζπφζμοκ ηδκ ακαβκςνζζζιυηδηα ηδξ ηαεχξ 

ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ ηδξ. Δπζπθέμκ, ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ημοξ πνήζηεξ ζηδκ 

ζζημζεθίδα ηδξ έηζζ χζηε κα βκςνίζμοκ πενζζζυηενα βζα ηδκ επζπείνδζδ ηαζ ηα πνμζθενυιεκα 

πνμίυκηα/οπδνεζίεξ ηδξ. 

  

Οζ δζαζηάζεζξ ηςκ banners πμο είκαζ μζ πζμ δζαδεδμιέκεξ ηαζ ζηδκ Δθθάδα είκαζ μζ ελήξ: 

Παναδμζζαηυ Banner 468 x 60 

Κάεεημ Banner 120 x 240 

Button 120 x 60 

Σεηνάβςκμ Button120 x 12 

Skyscraper 120 x 600 

Wide Skyscraper 160 x 600 

Super Banner 728 x 90 

Rectangle 180 x 150 

Medium Rectangle 300 x 250 

Vertical Rectangle (ιυκμ pop up) 240 x 400 

Square pop up 250 x 250 
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Large Rectangle 336 x 280 

  

Χζηυζμ, οπάνπμοκ ηζ άθθεξ ιμνθέξ δζαζηάζεςκ πμο ιπμνεί έκαξ δζαθδιζζηήξ κα 

πνδζζιμπμζήζεζ, πςνίξ κα πενζμνζζηεί απαναίηδηα ζηζξ παναπάκς: 

 

Δηθόλα 4.4.1.1 (Γηαζηάζεης banners) 

Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_banner 

 

Σα banners  ςξ πνμξ ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ ημκ ηνυπμ πανμοζίαζδξ δζαηνίκμκηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ 

ηαηδβμνίεξ: 

● ηαηζηά Banners: ηα πνχηα πνυκζα, ειθακζγυηακ έκα απθυ δζαθδιζζηζηυ ιήκοια ζε έκα 

ανπείμ jpg ή gif δζυηζ δεκ οπήνπε δ δοκαηυηδηα εκαθθαβήξ εζηυκςκ. Δίκαζ ηα πζμ απθά 

banners ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ υηακ δε πνεζάγεηαζ ημ banner κα είκαζ ηζκμφιεκμ. Σμ 

ζηαηζηυ Banner είκαζ ιία απθή εζηυκα. 

● Κζκμφιεκα Banners: ηδ δεηαεηία ημο 1990, θυβς ηδξ ειθάκζζδξ κέςκ ηεπκμθμβζχκ, ηα 

banners απέηηδζακ ηίκδζδ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ υηακ εκζςιαηχκμοιε ζημ banner ιαξ 

απθή εζηυκα ηαζ ηείιεκμ. 

● Banners ιε ήπμ: Ο ήπμξ εκηάπεδηε ζηα banners ιεηά ημ 1997 ηαζ ιέπνζ ζήιενα δεκ έπεζ 

βκςνίζεζ ιεβάθδ ακάπηολδ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_banner
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_banner
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● Εςκηακά Banners: Δπζηνέπμοκ ζηζξ δζαθδιζζηζηέξ εηαζνείεξ κα ακακεχκμοκ ημ 

πενζεπυιεκυ ημο βναθήιαημξ εκχ δ ηαιπάκζα ανίζηεηαζ ζημκ αένα. Δίκαζ ανηεηά 

δζαδναζηζηά αθθά δζαεέημοκ ιεβάθδ πνήζδ πνυκμο ηαζ δζηηφμο ηαζ δεκ έπμοκ δζαδμεεί 

εονφηενα. 

● Γζαδναζηζηά Βanners: Υνδζζιμπμζμφκ δζάθμνα ιέζα ιε ζημπυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο 

πνήζηδ ιε ημ banner ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ανηεηά ζοπκά ζε δζαθδιζζηζηέξ ηαιπάκζεξ 

ηαεχξ απμηεθμφκ ιζα ιμνθή δζαθήιζζδξ ιε ιεβαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα απυ υηζ 

έκα ημζκυ banner. 

 

 4.4.2 Μέηξεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο banner campaign 

 Με ηδ πνήζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ ενβαθείςκ (google analytics) βζα ηάεε εηζηναηεία ιε πνήζδ 

banner ιπμνεί δ εηάζημηε εηαζνία κα εκδιενχκεηαζ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ιε αάζδ 

πμθθμφξ ηαζ πνήζζιμοξ δείηηεξ υπςξ: 

● CTR (Click Through Rate): Σμ πμζμζηυ ηςκ ειθακίζεςκ ημο banner πμο ηαηέθδλακ ζε 

click-επίζηερδ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ εηαζνείαξ. 

● CPU (Cost per User): Σμ πμζυ πμο ζημίπζζε μ ηάεε πνήζηδξ πμο είδε ημ δζαθδιζζηζηυ 

ιήκοια. 

● CPM (Cost per thousand): Σμ ηυζημξ ακά πίθζεξ ειθακίζεζξ ημο δζαθδιζζηζημφ 

ιδκφιαημξ. 

● Exposure rate: Πυζεξ θμνέξ είδε μ ηάεε πνήζηδξ ημ banner ηαηά ιέζμ υνμ. 

● Conversion Rate & Targets: Πυζεξ απυ ηζξ επζζηέρεζξ απυ ηδ banner campaign 

ιεηαηνάπδηακ ζε ζοβηεηνζιέκμ απμηέθεζια. 

  

 

 

 

4.4.3 Η πξώηε δηαθήκηζε κε banner 

 ηακ δ HotWired απμθάζζζε κα ηενδίζεζ πνήιαηα απυ ηδκ ζζημζεθίδα ηδξ ημ 1994, έεεζε ζε 

ηίκδζδ ιζα ζεζνά απυ βεβμκυηα: Σζξ δζαθδιίζεζξ ιε banner. Ζ AT & T ήηακ δ πνχηδ εηαζνία δ 

μπμία δζαθδιίζηδηε ζηδκ HotWired, ιε έκα full banner 468 x 60 πμο ήνεε ζηδ γςή ζηζξ 25 

Οηηςανίμο 1994. 
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Δηθόλα 4.4.3.1 (Η πρώηε δηαθήκηζε κε banner) 

Πεγή:Modem Media/AT&T by TANGENT Design/Communications of Westport, CT 

 

4.5 Γηαθήκηζε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ(newsletters) 

Σμ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ ή αθθζχξ πζμ βκςζηυ ςξ e-mail δδιζμονβήεδηε ημ 1970 πνζκ απυ 

ημ δζαδίηηομ απμηεθχκηαξ έκα πνήζζιμ ενβαθείμ ηδξ ζφβπνμκδξ ηαζ παβηυζιζαξ ζζημνίαξ. 

Δζδζηυηενα μ υνμξ "δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ" ακαθένεηαζ ζημ ζφζηδια δθεηηνμκζημφ 

ηαποδνμιείμο ημο δζαδζηηφμο πμο πνδζζιμπμζεί ημ  πνςηυημθθμ Simple Mail Transfer Protocol 

ηαζ επζηνέπεζ ζημοξ πνήζηεξ ημοξ κα ζηέθκμοκ ιδκφιαηα ιεηαλφ ημοξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ 

μιαδζηήξ ζοκενβαζίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ. Δκα ιήκοια ζημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ ιπμνεί κα 

απμηεθείηαζ απυ ηνία ζημζπεία, ημ θάηεθμ ημο ιδκφιαημξ,ηδκ επζηεθαθίδα ημο ιδκφιαημξ ηαζ ημ 

ηονίςξ ζχια ημο ιδκφιαημξ. Mε ηδκ ελέθζλδ ημο δζαδζηηφμο ημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ 

ειθακίζηδηε βζα ηζξ δζαθδιζζηζηέξ εηαζνείεξ ηαζ επζπεζνήζεζξ έκαξ επζηενδήξ πχνμξ βζα ηδκ 

εκδιένςζδ αθθά ηαζ  ηδκ ζηναηδβζηή ιάνηεηζκβη ηςκ εηαζνεζχκ ημοξ. ηδ δεηαεηία ημο 1990  

ειθακίζηδηε δ πνχηδ ιμνθή e-mail marketing ηαζ βνήβμνα οζμεεηήεδηε απυ ιεβάθμ υβημ 

επζπεζνήζεςκ ηαεχξ ηαηάθενε κα απμηεθέζεζ έκακ ανηεηά απμδμηζηυ ηνυπμ βζα ηδκ δζαθήιζζδ 
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ηςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ ημοξ ηαεχξ ηαζ ηδξ ζοκεπμφξ επαθήξ ιε ημκ πεθάηδ. Ζ ζηναηδβζηή e-

mail marketing απμηεθεί ζημπεοιέκμ ιάνηεηζκβη ηαεχξ δ επζπείνδζδ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημκ 

πνήζηδ ιεηά απυ δζηή ημο ζοβηαηάεεζδ ηαζ εκδζαθένμκ,εκχ δ δδιζμονβία ιίαξ δζαθδιζζηζηήξ 

ηαιπάκζαξ ιέζς δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο απμηεθεί ιζα ζοιθένμοζα επζθμβή μζημκμιζηά βζα 

ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαεχξ ηαζ ζοκεπμφξ αθθδθεπίδναζδξ ιε ημκ πνήζηδ. Γζα κα είκαζ υζμ ημ 

δοκαηυκ πζμ επζηοπδιέκμ ημ e-mail marketing εα πνέπεζ κα έπεζ ηάπμζεξ ζοβηεηνζιέκεξ 

δοκαηυηδηεξ υπςξ: 

 

● Δοημθία εββναθήξ ζημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ: Ο πνήζηδξ δε εα πνέπεζ κα ημοναζηεί 

βζα κα βίκεζ ιέθμξ ηδξ θίζηαξ ημο πεθαημθυβζμο ζημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ αθθά δ 

εββναθή ημο κα είκαζ υζμ δοκαηυκ πζμ εφημθδ 

● Γοκαηυηδηα δζαβναθήξ ζημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ: Γε εα πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ 

ηάπμζα ζηζβιή μ πεθάηδξ ιπμνεί κα δοζανεζηδεεί ή κα απμθαζίζεζ υηζ δεκ εέθεζ κα 

δέπεηαζ άθθμ ημ email marketing ηδξ επζπείνδζδξ ιαξ μπυηε ή δοκαηυηδηα απ- εββναθήξ 

εα πνέπεζ κα είκαζ πάκηα δοκαηή ηαζ ειθακήξ. οκδείγεηαζ κα ημπμεεηείηαζ ζημ ηέθμξ ημο 

newsletter ηαεχξ μ πνήζηδξ ιεηά ηδ βνήβμνδ ιαηζά ζημ ιήκοια ιάνηεηζκβη ιπμνεί κα ημ 

ιεηακζχζεζ. Δπίζδξ εεςνείηαζ ανηεηά ζδιακηζηυ κα οπάνπεζ αοηή δ επζθμβή χζηε κα 

δμφιε ηοπυκ θάεδ ηαζ πανενιδκείεξ πμο έπμοκ βίκεζ ζημ newsletter ηδξ επζπείνδζδξ χζηε 

κα αθθάλεζ μ ζπεδζαζιυξ 

● Κίκδηνμ εββναθήξ ζημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ:Γζα κα εββναθεί ηάπμζμξ ζημ 

δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ εα πνεζαζηεί ιενζηά ενεείζιαηα χζηε κα ιπμνέζεζ ζημ ιέθθμκ 

κα πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ ζηναηδβζηή ιάνηεηζκβη ζημοξ πνήζηεξ ηδξ. Αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ 

εθζηηυ ιε ηάπμζεξ πνμζθμνέξ, εηπηςηζηά ημοπυκζα ηαζ δζαβςκζζιμφξ ή αηυια ηαζ 

πνυζααζδ ζε ηάπμζμ premium παηέημ 

● Πενζεπυιεκμ δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο: Σμ πενζεπυιεκμ είκαζ ίζςξ ημ πζμ ζδιακηζηυ 

ζημζπείμ βζα ηδκ πνμζέθηοζδ ημο ημζκμφ ιέζς δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο ηαεχξ είκαζ 

αοηυ πμο εα θένεζ ημκ πνήζηδ ζηδκ απυθαζδ κα πνμπςνήζεζ ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ 

ζζημζεθίδαξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ πμο πνμζθένεζ, εκχ είκαζ ηαζ 

αοηυ πμο εα ηναηήζεζ ημοξ πεθάηεξ αθμζζςιέκμοξ ζημ brand ιίαξ επζπείνδζδξ 

αημθμοεχκηαξ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ηα κέα ηδξ 
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● Κμζκςκζηά δίηηοα ιέζς δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο: Απμηεθμφκ ηεθεοηαία πνμζεήηδ 

ζημ πχνμ ημο e-mail marketing ηαζ είκαζ ανηεηά ζδιακηζηά ηαεχξ απμηεθμφκ ζδιακηζηυ 

ζημζπείμ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ πνήζηδ ηαζ επζπείνδζδξ ηαζ ιέζς άθθςκ 

ιέζςκ. διακηζηυ είκαζ επίζδξ ή πνήζδ ανηεηχκ ζοκδέζιςκ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαοηυηδηα 

ηαζ ηδκ επςκοιία ηδξ επζπείνδζδξ χζηε δ επαθή ιε ημκ πνήζηδ κα είκαζ υζμ δοκαηυκ πζμ 

πνμζςπζηή. Παναηάης αημθμοεεί έκα πνυηοπμ newsletter πμο δζαεέηεζ υθεξ ηζξ 

παναπάκς επζθμβέξ. 

 

Δηθόλα 4.5.1 (Newsletter paysafecard Ασγοσζηος 2014) 

 

Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ δδιζμονβήεδηε δζαθήιζζδ ιέζς 

δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο ηαζ απυ ηδκ μιάδα ιε ζημπυ ηδκ απάκηδζδ δθεηηνμκζημφ 

ενςηδιαημθμβίμο ζπεηζηά ιε ηδκ ένεοκα πμο αημθμοεήζαιε,υπμο ιαξ απάκηδζε έκα πμζμζηυ 
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ηδξ ηάλδξ ημο 10% ημο δείβιαημξ, παναηάης ιπμνείηε κα δείηε ηδκ πνυηοπδ ιμνθή newsletter 

πμο ζηάθεδηε ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ένεοκα. 

 

Δηθόλα 4.5.2 (Newsletter Πηστηαθής γηα ηελ προώζεζε ερωηεκαηοιογίοσ,δηαδηθησαθή 

κορθή:https://www.smore.com/ttbb4) 

 

Σμ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ εηηυξ υιςξ απυ ανηεηά εεηζηά ηνφαεζ ηαζ ηζξ αδοκαιίεξ ηαεχξ ηαζ 

ηζξ απεζθέξ ημο ηαεχξ ανηεηυξ είκαζ μ ανζειυξ πμο ειθακίγμκηαζ ζηα δθεηηνμκζηά ηαποδνμιεία 

ςξ spam. Spam ακαθένμκηαζ ηα ιδκφιαηα πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημοξ πνήζηεξ πςνίξ ηδκ 

https://www.smore.com/ttbb4)
https://www.smore.com/ttbb4)
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πνμζςπζηή ημοξ επαθή ηαζ ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ είκαζ ηαηυαμοθα ηαζ αιθζαυθμο πμζυηδηαξ 

υπμηε πνεζάγεηαζ ανηεηή πνμζμπή ζημοξ πνήζηεξ απυ ηδκ ιία ιενζά ημο κμιίζιαημξ ηαζ απυ ηδκ 

άθθδ ηςκ επζπεζνήζεςκ εάκ πνμζπαεήζμοκ κα ένεμοκ ζε επαθή ιε ηνυπμοξ spam ζε 

οπμρήθζμοξ πεθάηεξ ηαεχξ ιπμνεί ή επζπείνδζδ κα δδιζμονβήζεζ έκα ηαηυ υκμια ζημκ ηυζιμ 

ημο δζαδζηηφμο.  

 

4.6 Τπεξθεηκεληθνί ζύλδεζκνη 

Ο υνμξ οπενηείιεκμ πνδζζιμπμζήεδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημκ Σεκη Νέθζμκ ημ 1965 ηδκ ίδζα 

πενίμδμ ιε ηδκ δδιζμονβία ηδξ βθχζζαξ HTML ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ Γζαδίηηομ ηαζ ημ 

πνςηυημθθμ TCP, έβζκε εθζηηή δ δδιζμονβία ημο. ηδκ ζοκέπεζα ηδξ ελέθζλδξ ημο απμηέθεζε ημ 

πνχημ ηνυπμ πνμαμθήξ ζημ δζαδίηηομ ιε ηδκ ιμνθή οπενηεζιεκζηχκ ζοκδέζιςκ. Οζ 

οπενηεζιεκζημί ζφκδεζιμζ ειθακίγμκηαζ ςξ ηείιεκμ (πανάδεζβια οπενηεζιεκζημφ ζοκδέζιμο) ημ 

υπμζμ ιπμνεί κα ιεηαθένεζ ζοκδέζιμοξ πθδνμθμνίαξ απυ έκα ηείιεκμ πνμξ έκα άθθμ. Ανπζηά μζ 

ζφκδεζιμζ αοημί ιεηέθενακ ημοξ επζζηέπηεξ απυ έκακ ηυιαμ ηδξ ζζημζεθίδαξ πνμξ έκακ άθθμ 

ηδξ ίδζαξ ζζημζεθίδαξ,υιςξ ζηδκ ζοκέπεζα πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ πνμχεδζδ θζθζηχκ 

ζζημζεθίδςκ,ηδκ ακηαθθαβή ζοκδέζιςκ αθθά ηαζ ηδκ επζδμημφιεκδ ακαθμνά υπμο δ ηζιή ηδξ 

πνμζθμνάξ βζα ηδκ δδιζμονβία επζδμημφιεκμο οπενηεζιεκζημφ ζοκδέζιμο ήηακ ακάθμβμ ηδξ 

επζζηερζιυηδηαξ ηδξ ηάεε ζζημζεθίδαξ. 

 

4.7 Μηθξέο αγγειίεο 

Σζξ βκςνίζαιε ιέζς ηςκ εθδιενίδςκ απυ ηα παθαζά έηδ υπμο ήηακ ηαζ απυ ηζξ πνχηεξ ιμνθέξ 

δζαθήιζζδξ πμο ειθακίζηδηακ ζημκ ηφπμ αθθά εζζπχνδζακ ηαζ ζημ δζαδίηηομ, πνμζθένμκηαξ 

ιζα αηυια επζθμβή δζαθήιζζδξ μνζζιέκςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ. ηδκ ακάπηολδ ημοξ 

αμήεδζακ ανηεηά μζ δοκαηυηδηεξ ημο δζαδζηηφμο υπμο ιπμνμφζακ κα εκζςιαηχζμοκ εηηυξ απυ 

ηείιεκμ ηαζ θςημβναθίεξ/αίκηεμ εκχ ζδιακηζηυ νυθμ έπαζλε ηαζ δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ 

πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ζε ιία πζμ θεζημονβζηή ηαζ εφημθδ βζα ημκ αβμναζηή δζαδζηαζία, εκχ 

είπακ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα εφημθδξ επζημζκςκίαξ ιε ημκ πςθδηή. Απμηεθμφκ ζδιακηζηυ ημιιάηζ 

ζημκ δζαθδιζζηζηυ ημιέα ημο δζαδζηηφμο ηαζ ιε εθάπζζηα έλμδα, ηαεχξ οπάνπμοκ πμθθέξ 

ζζημζεθίδεξ πμο ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ δςνεάκ δδιμζίεοζδ ηαζ πνμαμθή ζε έκα ιεβάθμ ημζκ. 

Γζαπςνίγμκηαζ ζε αββεθίεξ βεκζημφ εκδζαθένμκημξ,ζζημζεθίδεξ αββεθζχκ ιε εέια ηδκ εφνεζδ 

ενβαζίαξ ηαζ ζζημζεθίδεξ ελεζδζηεοιέκμο εκδζαθένμκημξ  (π.π www.car.gr απαζπμθμφκηαζ ιε ηδκ 

http://www.car.gr/
http://www.car.gr/
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πχθδζδ/εκμζηίαζδ αοημηζκήηςκ/ιδπακχκ ηαζ ιυκμ). ηζξ ζζημζεθίδεξ βεκζημφ εκδζαθένμκημξ 

οπάνπμοκ ιζηνέξ αββεθίεξ ιε ηδκ πνμαμθή δζάθμνςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ, υπςξ π.π 

πςθήζεζξ ηαζ εκμζηζάζεζξ,εφνεζδ/γήηδζδ πνμζςπζημφ,πνμζςπζηέξ/ημζκςκζηέξ 

ζπέζεζξ,εηπαίδεοζδ,πςθήζεζξ ζηαθχκ, πςθήζεζξ εζδχκ ζπζηζμφ,πςθήζεζξ ηεπκμθμβζηχκ 

ακηζηεζιέκςκ,πςθήζεζξ/εκμζηζάζεζξ αοημηζκήηςκ ηαζ δζάθμνα άθθα ζοκαθή πνμσυκηα ηαζ 

οπδνεζίεξ. Ανηεηά παναβςβζηυξ ηνυπμξ δζαθήιζζδξ παναηηδνίγμκηαζ μζ ιζηνέξ αββεθίεξ αθμφ 

ηαηά ηδκ πενίμδμ 2003 οπμθμβίγεηαζ υηζ απμηέθεζακ ημ 17% ημο δζαθδιζζηζημφ ημκδοθίμο ζημ 

δζαδίηηομ (Γ. Φνίβηαξ, Γζαθήιζζδ- Μάνηεηζκβη ζημ δζαδίηηομ). Παναηάης παναεέημκηαζ 

πνυηοπεξ ζζημζεθίδεξ ιζηνχκ αββεθζχκ ζηδκ Δθθάδα ιε ιεβάθδ επζζηερζιυηδηα. 

ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΥΡΤΖ ΔΤΚΑΗΡΗΑ www.xe.gr 

ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ www.aggelioforos.gr 

OLX www.olx.gr 

POULATO www.poulato.gr 

Adoos www.adoos.gr 

 

ΔΡΓΑΙΑ 

SKYWALKER http://www.skywalker.gr 

KARIERA http://www.kariera.gr 

ΠΡΟΟΝ http://www.proson.gr 

 

 

 

4.8 Permanent Buttons 

Απμηεθμφκ ιζηνά εζημκίδζα banner ηα μπμία ένπμκηαζ ζοκήεςξ ζε δζαζηάζεζξ 120 × 90, 120 × 

60, 125 × 125 ηαζ άθθεξ ηαζ απμηεθμφκ ιία ιζηνμ δζαθήιζζδ ζημ δζαδίηηομ, εκχ ζοπκά 

ημπμεεημφκηαζ ζημ πάκς ή ηάης ιένμξ ιζαξ ζζημζεθίδαξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα απμηεθμφκ ηδκ 

http://www.xe.gr/
http://www.xe.gr/
http://www.aggelioforos.gr/
http://www.aggelioforos.gr/
http://www.olx.gr/
http://www.olx.gr/
http://www.poulato.gr/
http://www.poulato.gr/
http://www.adoos.gr/
http://www.adoos.gr/
http://www.skywalker.gr/
http://www.skywalker.gr/
http://www.kariera.gr/
http://www.kariera.gr/
http://www.proson.gr/
http://www.proson.gr/
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εηαζνζηή ηαοηυηδηα ιίαξ επζπείνδζδξ, υπμο ζηζξ δζαζηάζεζξ ημο ιπμνεί κα ακαβνάθεζ ηδκ 

επςκοιία ηδξ επζπείνδζδξ ιαγί ιε έκα ιζηνυ ζθυβηακ. Σμ ιζηνυ αοηυ banner ιπμνεί κα απμηεθεί 

ιζα ακαηαηεφεοκζδ ηδξ ζζημζεθίδαξ πνμξ ημ δζαθδιζγυιεκμ ή απθά κα απμηεθεί ιζα πνμαμθή 

ηδξ επζπείνδζδξ. 

 

Eηθόλα 4.8.1: Μορθή permanent button(amazon.com) 

 

4.9 Έλζεηε Γηαθήκηζε(interstitial ad) 

Ζ πνχηδ intersistial δζαθήιζζδ έηακε ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ζημ δζαδίηηομ ημ 2000 απυ ημκ  Mark 

Robertson, εκχ πνδζζιμπμζήεδηε βζα πνχηδ θμνά ζηδκ δζαθδιζζηζηή ηαιπάκζα ηδξ AT&T ζημ 

Σμνυκημ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ζδζαίηενδ ηαηδβμνία δζαθήιζζδξ ζημ δζαδίηηομ ηαεχξ είκαζ ανηεηά 

δζαδναζηζηή ηαζ απμδμηζηυηενδ απυ έκα banner. Σα instersistial ακμίβμοκ πςνίξ ηδκ άδεζα ημο 

πνήζηδ υηακ εζζένπεηαζ ζε ιία ζζημζεθίδα ηαζ είηε ηθείκμοκ ιυκα ημοξ αοηυιαηα ιεηά απυ ιία 

ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ ή μ πνήζηδξ ιπμνεί κα πνμαεί ζε ηθείζζιμ ημοξ. Σα interstitials δεκ 

πζάκμοκ μθυηθδνδ ηδκ μευκδ αθθά έκα ιένμξ ημο ζζηυημπμο πμο ανίζηεηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ 

δζαθήιζζδ. 

 

Δηθόλα 4.9.1(πεγή: yahoo.gr (Σεπηέκβρηος 2013)) 

 

O πνμβναιιαηζζιυξ ηςκ interstitials ads είκαζ εθζηηυξ ιε ενβαθεία πνμβναιιαηζζιμφ υπςξ ηδκ 

βθχζζα javascript,HTML,XML.Ζ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή δζαθήιζζδξ απμηεθεί ιζα ζοκεπχξ 
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ακαπηοζζυιεκδ ηαηδβμνία δζαθήιζζδξ ηαεχξ ηα ηεθεοηαία έηδ έπεζ πνμζπςνήζεζ ηαζ ζηζξ 

ηζκδηέξ ζοζηεοέξ. Θεςνείηαζ ανηεηά απμδμηζηή ηαεχξ ημ ημζκυ εα παναημθμοεήζεζ ηδκ 

δζαθήιζζδ ηαζ είκαζ ζηδκ δίηδ ημο εοπένεζα εάκ εα επζθέλεζ κα πνμπςνήζεζ. Οζ interstitials 

δζαθδιίζεζξ απμηεθμφκ ιμνθή πμο ζοκεπχξ ελεθίζζεηαζ ηαζ ακαπηφζζεηαζ ιε ιεβάθμ ανζειυ 

δζαθδιζζηζηχκ εηαζνζχκ κα ημ πνμηζιμφκ βζα κα πνμαάθθμοκ ζοκήεςξ ηάπμζα πνμαμθή/πχθδζδ 

ηάπμζμο πνμσυκημξ/οπδνεζίαξ,ηάπμζα έηπηςζδ/πνμζθμνά ζε ηάπμζα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ ή 

αηυια ηαζ ηάπμζα εκδιένςζδ ζπεηζηά ιε ημκ ζζηυημπμ. ηα μζημκμιζηά δεδμιέκα μζ έκεεηεξ 

δζαθδιίζεζξ απμηεθμφκ έκα αηνζαυηενμ ιέζμ απυ υηζ ηα banners αθθά ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

clicks πμο παίνκμοκ είκαζ ιεβαθφηενα ζε ηένδδ. 

 

4.10 Supersistial ad 

Oζ Supersistial δζαθδιίζεζξ είκαζ ιζα πεναζηένς ελέθζλδ ηςκ interstitials ιε ηδκ δζαθμνά υηζ 

ηαθφπημοκ μθυηθδνδ ηδκ μευκδ ηδξ πενζήβδζδξ ηαζ μζ δζαθδιζζηζηέξ εηαζνίεξ ιπμνμφκ κα 

δδιζμονβήζμοκ αηυια πζμ δζαδναζηζηέξ δζαθδιίζεζξ ζημκ οπμθμβζζηή ηαεχξ ιπμνμφκ κα έπμοκ 

έςξ ηαζ 100K ζε ιέβεεμξ ανπείμο ζε ακηίεεζδ ιε ηα 20k interstitials ηα μπμία ιπμνεί κα 

δζαεέζεζ βζα πθήνδ animation, ήπμ ηαζ βναθζηά. Μπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ επίηεολδ 

πμθθαπθχκ ζηυπςκ δζαθήιζζδξ. Σα Supersistial ad ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα 

πμθθαπθμφξ θυβμοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ημο branding, ημο άιεζμο ιάνηεηζκβη, ειπμνίμο 

αθθά ηαζ ηδξ ροπαβςβίαξ. Aπμηεθμφκ έκα πζμ απμδμηζηυ ιέζμ απυ ηα interstitials ηαεχξ έπμοκ 

ιεβαθφηενα πμζμζηά ζημ ημζκυ πμο ηα παναημθμοεεί ιέπνζ ημ ηέθμξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα,ζηδκ ενχηδζδ ―Παναημθμοεήζαηε ηδκ δζαθήιζζδ έςξ ημ ηέθμξ‖; 

ΜΟΡΦΖ Πμζμζηά 

Ηnterstitials 27% 

Supersistial 34& 

Πεγή:(Millward Brown Interactive θαη Unicast,έηος 2000) 

 

4.11 Γηαθεκηζηηθό ξεπνξηάδ 

Σα advertorial ή αθθζχξ ζηδκ εθθδκζηή ημοξ ιεηαθμνά ςξ δζαθδιζζηζηά νεπμνηάγ είκαζ ιζα 

ιεηαθμνά ηςκ παναδμζζαηχκ δζαθδιζζηζηχκ νεπμνηάγ πμο ανίζημκηακ ζηα πενζμδζηά ηαζ ηδξ 

εθδιενίδεξ ηαζ απμηεθεί έιιεζδ ιμνθή δζαθήιζζδξ. Ανηεηέξ θμνέξ ζημ δζαδίηηομ ιπενδεφεηε δ 
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έκκμζα ημο ηαεχξ απμηεθεί ιζα ιμνθή άνενμο υπςξ ηαζ ηα οπυθμζπα ζε ιία ζζημζεθίδα υιςξ 

ζηδκ πναβιαηζηυηδηα απμηεθεί ηαηεοεοκυιεκδ άπμρδ ζπεηζηά ιε ηάπμζεξ οπδνεζίεξ ή πνμσυκηα 

χζηε κα ηα πνμαάθθμοκ ιε ιία εζδζηυηενδ ιαηζά χζηε κα πείζμοκ ημ ημζκυ πνμξ ηδκ αβμνά ηςκ 

πνμσυκηςκ ή οπδνεζζχκ. Σα ζοβηεηνζιέκα advertorial ακαθένμοκ πάκημηε ‗μηζ ημ άνενμ έπεζ 

πμνδβδεεί απυ ηάπμζα επζπείνδζδ ηαεχξ αθθζχξ δζχηεηαζ πμζκζηά. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή 

δζαθήιζζδξ υπςξ ηαζ ζηα οπυθμζπα ιέζα ανήηε ιεβαθφηενδ ζφκδεζδ ιε ηζξ ζαηνζηέξ οπδνεζίεξ 

ηαζ ηα θανιαηεοηζηά πνμσυκηα ιέζς ημο ίκηενκεη ηαεχξ ιπμνμφκ κα πνμαάθθμοκ εηηεκείξ 

πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημκ πνμσυκ ηαζ ακαθοηζηή επελήβδζδ ζημκ εκδζαθενυιεκμ πεθάηδ. Σα 

ζοβηεηνζιέκα άνενα ηαηαθαιαάκμοκ πχνμ ζηδκ ζζημζεθίδα ακαθφμκηαξ ημ πνμσυκ,πνμαάθθμοκ 

ημ πνμσυκ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο ηαεχξ ηαζ ηα ακηαβςκζζηζηά πθεμκεηηήιαηα ημοξ απυ ηα 

πνμσυκηα/οπδνεζίεξ ημπζημφ εκδζαθένμκημξ. Ζ ιμνθή αοηή δεκ ηαηάθενε κα βίκεζ ανηεηά 

εθηοζηζηή βζα ημοξ δζαθδιζζηέξ βζα άθθεξ οπδνεζίεξ ηαεχξ απμηέθεζε έκα ακαλζυπζζημ πχνμ 

υπμο ιπμνεί κα δδιζμονβμφζε ανκδηζηή ζοιπενζθμνά ημο ηαηακαθςηή πνμξ ημ πνμσυκ. 

 

Δηθόλα 4.11.1: Γηαθεκηζηηθό ρεπορηάδ (πεγε:http://www.mexis.gr/) 

 

4.12 Background Advertsing 

Απμηεθεί ηδκ δζαθήιζζδ οπυααενμο ζε ιία ζζημζεθίδα ζοκήεςξ ιε ηδκ πνμαμθή ιία εζηυκαξ 

πμο εηηείκεηαζ ζε υθεξ ηζξ δζαζηάζεζξ ημο ζζηυημπμο, ζοκήεςξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πνμαάθθεζ 

ηάπμζμ πνμσυκ βζα ηδκ δζαθδιζζηζηή ηαιπάκζα ημο,Σα δζαθδιζζηζηά ζημζπεία ημπμεεημφκηαζ ζημ 

πθάημξ ηδξ ζζημζεθίδαξ πνμαάθθμκηαξ ηάπμζα εζηυκα ημο ακηζηεζιέκμο ηαεχξ ηαζ 

ηείιεκμ,Θεςνείηαζ ανηεηά επζηενδήξ ιμνθή δζαθήιζζδξ ζημ δζαδίηηομ ιε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ 

επζπεζνήζεςκ κα έπμοκ αλζμπμζήζεζ ανηεηά επζηοπδιέκα υπςξ ημ πανάδεζβια ηδξ Walt Disney 

ιε ηδκ εκμζηίαζδ ημο οπυααενμο απυ ζζημζεθίδεξ ορδθήξ επζζηερζιυηδηαξ(Ταhoo) βζα ηδκ 

πνμχεδζδ ηδξ ηαζκίαξ 101 ζηοθζά δαθιαηίαξ (Πδβή ηενκ 1997). Παναηάης πνμαάθθμοιε ιζα 

πνυηοπδ δζαθήιζζδ οπμαάενμο απυ ηδ Smirnoff. 

http://www.mexis.gr/
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Δηθόλα 4.12.1 (Κακπάληα Smirnoff)  

Πεγή: http://www.gourmetads.com/solutions/background-advertising 

 

 

4.13 ειηδνδείθηεο θαη γξακκέο εξγαιείσλ 

ε έκα αζαθίμ έκαξ ζεθζδμδείηηδξ είκαζ δ οπεκεφιζζδ υηζ οπάνπεζ ηάηζ εκδζαθένμκ βζα κα 

δζααάζεζξ ή κα ζοκεπίζεζξ απυ εηεί πμο έιεζκεξ, δ ίδζα έκκμζα παναιέκεζ ηαζ ζημ πχνμ ημο 

δζαδίηηομ ιε ηδκ ιυκδ δζαθμνά υηζ δεκ ιζθάιε βζα ιζα ιπάνα θεπημφ πανηζμφ αθθά βζα έκακ 

απμεδηεοιέκμξ ζφκδεζιμξ ζημ πνυβναιια πενζήβδζδξ ημο πνήζηδ. Ο πνήζηδξ ιπμνεί κα 

επζζηεθηεί λακά ηδκ ζζημζεθίδα πμο εκδζαθένεδηε ηαεχξ ημ πνυβναιια πενζήβδζδξ ιπμνεί κα 

ημο ημ οπεκεοιίζεζ εκχ είκαζ ανηεηά ζδιακηζηυ μζ επζπεζνήζεζξ κα ημ έπμοκ θάαεζ οπυρδ ημοξ 

ηαζ κα δζεοημθφκμοκ ημκ πνήζηδ ιε ηδκ απμεήηεοζδ ημο ζοκδέζιμο ζημοξ ζεθζδμδείηηεξ ιέζς 

ιίαξ οπεκεφιζζδξ ή εκυξ ημοιπζμφ. Τπάνπμοκ δφμ είδδ ζεθζδμδεζηηχκ, μζ πνμζςπζημί ηαζ μζ 

ζοθθμβζημί ζεθζδμδείηηεξ υπςξ είκαζ μζ Diigo, Delicious, Digg ηαζ StumbleUpon. Μέζς ηςκ 

ιέζςκ αοηχκ ιπμνμφκ κα απμεδηεφζμοκ, δδιζμονβήζμοκ, ιμζναζημφκ, επζζηεθημφκ ημοξ 

απμεδηεοιέκεξ ζεθζδμδείηηεξ ιέζς ιζαξ δδιυζζαξ επζημζκςκίαξ ηαζ ιε άθθμοξ πνήζηεξ. ηδκ 

ίδζα θμβζηή ηζκείηαζ ηαζ δ βναιιή ενβαθείςκ, υπμο πνυηεζηαζ βζα ιζηνή εθανιμβή ή πνυζεεημ 

πμο ιπμνεί κα εβηαηαζηαεεί ζημ πνυβναιια πενζήβδζδξ, ή ζοβηεηνζιέκδ βναιιή ιπμνεί κα 

πνμζθένεζ πθδνμθμνίεξ, εκδιένςζδ ηαζ δζάθμνεξ άθθεξ επζθμβέξ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ 

επζζηερζιυηδηαξ. 

http://www.gourmetads.com/solutions/background-advertising
http://www.gourmetads.com/solutions/background-advertising
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4.14 Σερλνινγία push 

Ζ ηεπκμθμβία push media ειθακίζηδηε ςξ ημ ιέζμ πμο πανείπε ζημκ πνήζηδ ημο ίκηενκεη 

πενζεπυιεκμ πςνίξ αοηυξ κα ημ γδηήζεζ. ηδκ μοζία ιζθάιε βζα ηδκ ακηίζηνμθδ πνμχεδζδ 

δεδμιέκςκ απυ ηδκ δζαθήιζζδ πνμξ ημκ πνήζηδ. Διθακίζηδηε ζημκ δζαθδιζζηζηυ πχνμ ημο 

δζαδζηηφμο υηακ αοηυ είπε ένεεζ ζε ναβδαία ακάπηολδ ηαζ μζ πνήζηεξ δεκ ιπμνμφζακ κα 

παναημθμοεήζμοκ υθμ αοηυκ ημκ ηενάζηζμ υβημ πθδνμθμνζχκ Ζ πνμμπηζηή ηδξ ηεπκμθμβίαξ 

push ελεθίπηδηε ζηδκ ζοκέπεζα ιε ιεβάθεξ πνμζδμηίεξ ςξ έκα ιέζμ πμο ιπμνμφζε κα 

πνμζεθηφζεζ έκα ιεβάθμ target group ημ μπμίμ ιε αάζδ ηάπμζα δδιμβναθζηά ηαζ ροπμβναθζηά 

ζημζπεία εα ηαηάθενκε κα βίκεζ ανηεηά απμηεθεζιαηζηυ αθθά δεκ ηαηάθενε ηα ανπζηά πνυκζα 

ειθάκζζδξ ημο κα ακαπηοπεεί ζε ηέημζμ ααειυ χζηε κα ηαηαθένμοκ κα ζηδνζπεμφκ πάκς ζε 

αοηυ δζαθδιζζηζηέξ ηαιπάκζεξ ζημ δζαδίηηομ. Με ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ ημο δζαδζηηφμο ηαζ 

ηδκ ειθάκζζδ ηςκ έλοπκςκ ζοζηεοχκ δ ηεπκμθμβία push έβζκε έκα ανηεηά απμηεθεζιαηζηυ ιέζμ 

πνήζδξ βζα ηζξ εηαζνείεξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ημ ιάνηεηζκβη ζημ δζαδίηηομ αθμφ ζφιθςκα ηαζ ιε 

ηδκ ένεοκα πμο εα δμφιε παναηάης μζ πνήζηεξ ημο ίκηενκεη ζπαηαθμφκ παναπάκς χνεξ ζημ 

δζαδίηηομ εκχ ιπμνμφκ κα είκαζ ζοκδεδειέκμζ βζα ανηεηέξ χνεξ ηδκ διένα ιέζα ζε αοηυ ιέζς 

ηδξ ηζκδηήξ ημοξ ζοζηεοήξ. Δπίζδξ ιέζς ηδξ ηεπκμθμβίαξ push ιπμνμφκ κα επζθέλμοκ ηζξ 

εκδιενχζεζξ ηζξ μπμίεξ πνμηζιμφκ πενζζζυηενμ ηαζ δ ηεπκμθμβία push κα ηζξ εθανιυζεζ 

ζηέθκμκηαξ ζπεηζηά ιδκφιαηα βζα ζοκαθή εκδζαθένμκηα ζημκ πνήζηδ π.π αενμπμνζηά εζζζηήνζα 

βζα Πανίζζ δ ακαγήηδζδ ημο πνήζηδ ηαζ λεκμδμπεία ζημ Πανίζζ δ πθδνμθμνία πμο ιπμνεί κα 

ιεηαθένεζ ζημκ πνήζηδ δ ηεπκμθμβία push. 

 

 

4.15 Γηαθεκίζεηο rich media 

Ζ ιμνθή δζαθήιζζδξ ακαθενυιεκδ ςξ rich media ειθακίγεηαζ ζημ δζαδίηηομ ςξ ιζα απυ ηζξ 

δζαδναζηζηέξ ηαζ πνμδβιέκεξ ιμνθέξ δζαθήιζζδξ ιε ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ δζαθδιζζηχκ κα ημ 

εθανιυγεζ ηαεχξ ιπμνεί κα πεηφπεζ ορδθά πμζμζηά απμηεθεζιαηζηυηδηαξ . Ζ ιμνθή αοηή 

έηακε ακαπηφπεδηε ναβδαία ηα ηεθεοηαία έηδ θυβς ηδξ ακάπηολδξ ηςκ ζοκδέζεςκ ίκηενκεη ηαζ 

ηςκ ορδθχκ ηαποηήηςκ. Σα rich media πενζθαιαάκμοκ δζαθδιζζηζηά ιέζα ηα μπμία πενζέπμοκ 

εζηυκα, ήπμ, video ηαζ ηίκδζδ. Οζ δζαθδιίζεζξ rich media πνμζεθηφμοκ εφημθα ημ ημζκυ ηαζ 

είκαζ ανηεηά επζηοπήξ ςξ πνμξ ηδκ ακηαπυηνζζδ ηςκ πνδζηχκ ηαεχξ ιπμνμφκ άιεζα κα 

αθθδθεπζδνάζμοκ ιε ημοξ πνήζηεξ ηαεχξ αοημί ζενθάνμοκ ζημκ ζζηυημπμ. ε ακηίεεζδ ιε ηα 
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pop-up δεκ απμηεθμφκ εκμπθδηζηή ιμνθή δζαθήιζζδξ βζα ημοξ πνήζηεξ αθθά πνμζπαεμφκ κα 

πνμαεί μ πνήζηδξ ζε εκαζπυθδζδ ιαγί ημοξ ιε ηδκ πνήζδ ανηεηχκ ειπθμοηζζιέκςκ ιέζςκ. Σα 

rich media ιπμνμφκ κα πανέπμοκ ζημκ πνήζηδ ηαηά ηδκ πενζήβδζδ ημο: 

● Δζηυκα ή αίκηεμ: Σμ ανπείμ εα πνέπεζ κα έπεζ ιέβεεμξ έςξ 30kb εκχ πνμηείκεηαζ δ 

δζάνηεζα ημο αίκηεμ πμο ιπμνεί κα οπάνπεζ ζημ πενζεπυιεκμ κα ιδκ λεπενκά ηα 15-20 

δεοηενυθεπηα χζηε κα είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή ηαζ μ πνήζηδξ κα ηαηαθένεζ κα ένεεζ ζε 

επαθή ιε μθυηθδνμ ημ δζαθδιζζηζηυ ιήκοια ηδξ επζπείνδζδξ. 

● Ήπμξ: Τπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ήπμο ζε ιία ιμνθή rich media δ μπμία υιςξ κα είκαζ 

εοπάνζζηδ βζα ημκ πνήζηδ εκχ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ηαζ δ επζθμβή ζίβαζδξ χζηε κα 

απμθεοπεεί ή ανκδηζηή ακηίδναζδ ημο πνήζηδ πνμξ ηδκ δζαθήιζζδ 

● Κθείζζιμ/Stop: Ζ επζθμβή αοηή δίκεζ ζημκ πνήζηδ είηε ηδκ δοκαηυηδηα κα ζηαιαηήζεζ 

ηδκ πνμαμθή ημο δζαθδιζζηζημφ ιδκφιαημξ ηαζ κα ηδκ δεζ ανβυηενα είηε κα δεζ έκα 

ημιιάηζ ηδξ δζαθήιζζδξ ηαζ κα πνμπςνήζεζ. Ζ δοκαηυηδηα αοηή δίκεζ ζημκ πνήζηδ 

εθεοεενία ζηδκ ιμνθή δζαθήιζζδξ πμο έπεζ ακηζθδθεεί εκχ ηαζ αολάκμοκ ηδκ 

εοπανίζηδζδ ημο πνήζηδ ηαεχξ βίκεηαζ δ πνμαμθή ηδξ. 

● Δxpand area: Ο πνήζηδξ εθυζμκ εκδζαθένεηαζ ιπμνεί κα ειθακίζεζ ηδκ δζαθήιζζδ ζε 

μθμ ημ ιέβεεμξ ηδξ πενζήβδζδξ βζα ηαθφηενδ εέαζδ ηδξ δζαθήιζζδξ. 

● Δκδιένςζδ θμβζζιζημφ:οπκά μζ δζαθδιίζεζξ rich media πνεζάγμκηαζ πνυζεεηα βζα κα 

ιπμνέζμοκ κα πνμαθδεμφκ υπςξ java ή flash,εθανιμβέξ μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ανηεηά ζημ δζαδίηηομ αθθά εα πνέπεζ κα οπάνπεζ εκδιένςζδ απυ ημ δζαθδιζζηή πνμξ 

ημκ πνήζηδ βζα ηδκ πανμοζία ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ πνμβναιιάηςκ. 

 

Σα rich media ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζε: 

❏ Rich media banners(Ονεμβχκζα banners,ζοκδεζζιέκεξ δζαζηάζεζξ 486x60 ή 468x240) 

❏ Rich media rectangles(Ζtml,Java,Flash ιμνθή ιε ζοκζεζζιέκεξ δζαζηάζεζξ 

336x280,180x150,300x250) 

❏ Rich media skyscrappers(Πθάβζα ιμνθή ιε ζοκδεζζιέκεξ δζαζηάζεζξ 120x600,160x600) 

Σα πζμ δζαδεδμιέκα πνμβνάιιαηα ζημκ ημιέα ηςκ rich media δζαθδιίζεςκ είκαζ:  

● Μacromedia Flash 

● Enliven(Narrative Communication) 

● InterVU(Thiniking Media) 
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● ηαεχξ ηαζ δ πνήζδ ηςκ java ή HTML 

 

φιθςκα ιε ηα ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά ένεοκεξ(Microsoft 2004) έπμοκ δείλεζ υηζ: 

 

❏ Οζ ιεβάθεξ δζαθδιίζεζξ είκαζ ζοκήεςξ πζμ απμηεθεζιαηζηέξ 

❏ Ζ πνήζδ πμθθχκ δζαθδιζζηζηχκ ιδκοιάηςκ ζε έκακ ζζηυημπμ πνμηαθεί ζφβποζδ 

❏ Ζ επζθμβή ημο πνήζηδ ηαζ δ εθεοεενία ημο ζηδκ πνμαμθή ή υπζ εκυξ δζαθδιζζηζημφ 

ιδκφιαημξ,απμηεθεί ζδιακηζηυ ζημζπείμ 

❏ Oι διαθημίζειρ rich media απμηεθμφκ ιζα απυ ηζξ ιμνθέξ δζαθήιζζδξ πμο ηαηαθένκμοκ 

κα επζηφπμοκ ζδιακηζηά απμηεθέζιαηα ζηδκ δζαηήνδζδ ηαζ αεθηίςζδ εκυξ brand name 

ηαζ εκδεπυιεκα ζε αφλδζδ πςθήζεςκ 

 

Σα δεδμιέκα αοηά πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ζε ένεοκεξ πμο δζεκενβήεδηακ ημ 2012 πνμαάθθμκηαξ υηζ 

ηα rich media ηαηέπμοκ ηαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα απυ ηα ηθαζζζηά banners ζε υθεξ ηζξ 

δζαζηάζεζξ πμο ηοηθμθμνμφκ,απμηεθέζιαηα ηα υπμζα ιπμνμφιε κα ηα παναημθμοεήζμοιε απυ 

ημ παναηάης δζάβναιια: 

Γηάγρακκα 4.15.1 (Έρεσλα τρήζες rich media 2012) 
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ηδκ εθθδκζηή πθεονά ηχνα μζ ιμνθέξ rich media δεκ είκαζ άβκςζηεξ ηαεχξ ανηεημί 

δζαθδιζζηέξ εκχ υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ είκαζ αοημί πμο ηδκ οζμεεημφκ ζακ δζαθδιζζηζηυ ιέζμ βζα 

ηδκ πνμζέθηοζδ πνδζηχκ αθμο ηαηαθένκεζ κα ανίζηεηαζ ζε απμηεθεζιαηζηυηδηα ζε ορδθυηενα 

επίπεδα απυ υηζ ηα ηθαζζζηά banner ιε ημ click through rate κα ανίζηεηαζ ζε πμζμζηά βζα ηα 

ηθαζζζηά banner ζε 0,07 εκχ βζα ηα rich media ζε 0,54 υπμο υιςξ ζε αοηά ιπμνεί κα ιεηνδεεί 

ηαζ ηαηά πυζμ επζζηέπημκηαζ ημκ δζαθδιζζηζηυ ζζηυημπμ ιε ηα πμζμζηά κα αββίγμοκ ημ 8% ηαζ 

ιέζμ υνμ δεοηενμθέπηςκ παναιμκήξ ηα 43,67 δεφηενα. Παναηάης παναεέηεηαζ μθυηθδνμξ μ 

πίκαηαξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ rich media ζε ζπέζδ ιε ηα ηθαζζζηά banners ζε ένεοκα ηδξ 

MediaMind. 

 

Γηάγρακκα 4.15.2 (Έρεσλα Mediamind 2013-Χρήζε rich media ζηελ Διιάδα) 

4.16 Αλαδπόκελα παξάζπξα 

Σα ακαδουιεκα πανάεονα ή αθθζχξ πζμ βκςζηά pop-ups είκαζ ιμνθή δζαθήιζζδξ πμο 

ειθακίγεηαζ ηαηά ηδκ θυνηςζδ ιίαξ ζζημζεθίδαξ,ειθακίγμκηαζ πςνίξ ηδκ άδεζα ημο πνήζηδ ηαζ 

ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ έκεεηεξ δζαθδιίζεζξ δεκ ηθείκμοκ αοηυιαηα αθθά εα πνέπεζ μ πνήζηδξ κα 

ηθείζεζ ημκ θοθθμιεηνδηή υπμο ειθακίγεηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ δζαθήιζζδ. Σα pop-up ανήηακ ηδκ 

άκεζζδ ημοξ ζημ δζαδίηηομ ηδκ επμπή ημο 2000 εκχ ιζα δζαθήιζζδ ζε pop-up ιπμνεί κα πενζέπεζ 

εζηυκα,ήπμ,αίκηεμ ηαζ πμθθέξ θμνέξ ιία μθυηθδνδ ζζημζεθίδα. Οζ δζαζηάζεζξ αοηήξ ηδξ ιμνθήξ 

πμζηίθμοκ αθθά ζοκήεςξ ειθακίγμκηαζ ζε ηεηνάβςκδ ιμνθή ιε δζαζηάζεζξ 250 x 250 δ 550 x 

550.Πανυηζ ηα ακαδουιεκα πανάεονα είκαζ ανηεηά δζαδναζηζηά ανηεηέξ θμνέξ είκαζ δφζπνδζηα 

βζα ημκ πνήζηδ ηαζ απμθεφβεζ ηδκ επαθή ιαγί ημοξ εκχ δεκ ζοκδείγμκηαζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ανηεηά απυ ηζξ ιεβάθεξ δζαθδιζζηζηέξ εηαζνείεξ θυβς ηδξ επαθήξ αοηήξ ηδξ ιμνθήξ ιε ημκ 



59 
 

πνήζηδ εκχ πμθθέξ θμνέξ ηα pop-ups έπμοκ ακαθενεεί βζα αιθζαυθμο αζθάθεζαξ ζζημζεθίδεξ 

ηαζ ζζημζεθίδεξ phising. 

 

 

Δηθόλα 4.16.1 (πεγή: time.com) 

 

4.17 Forums 

Σα θυνμοιξ έηακακ ηδκ ειθάκζζδ ημο ζημ δζαδίηηομ ζε ιζα πνχηδ ιμνθή ημ 1970 εκχ άνπζζακ 

κα ακείγμοκ ηαηά ηδκ επμπή ημο 1994 υπμο δδιζμονβήεδηακ ανηεηέξ ζκηενκεηζηέξ ημζκυηδηεξ ιε 

δζάθμνα εέιαηα υπςξ ηδκ ηεπκμθμβία , ηα video games , ημκ αεθδηζζιυ , ηδ ιμοζζηή , ηδ ιυδα , 

ηδ ενδζηεία αθθά ηαζ ηδκ πμθζηζηή. Μπμνμφιε κα πμφιε υηζ μζ ζκηενκεηζηέξ ημζκυηδηεξ ήηακ ιζα 

πνχηδ ιμνθή ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ ηαεχξ μ πνήζηδξ ιπμνμφζε κα αθθδθεπζδνάζεζ ιε άθθα 

άημια ηαζ κα ζογδηήζεζ εέιαηα πμο ημκ εκδζαθένμοκ. Σα θυνμοι δεκ ακήημοκ ηαε αοηά ζηζξ 

ιμνθέξ δζαθήιζζδξ ζημ δζαδίηηομ αθθά πμθθέξ θμνέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πνμαμθή 

ηάπμζςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ ή αηυια ηαζ ηαηά ηδκ είζμδμ κέςκ πνμσυκηςκ ζηδκ αβμνά χζηε 

κα ενεοκήζμοκ ηδκ άπμρδ ημο ημζκμφ ζπεηζηά ιε αοηά. Ζ Δθθάδα δεκ έθεζρε απυ ημκ πχνμ ηςκ 

δζαδζηηοαηχκ ημζκμηήηςκ ηαζ οπάνπμοκ ανηεηά είδδ θυνμοι ηαζ ζημ Δθθδκζηυ δζαδίηηομ υπμο 

ανηεηέξ θμνέξ πνμαάθθμκηαζ πνμσυκηα/οπδνεζίεξ πνμξ ζογήηδζδ ζηδκ δζαδζηηοαηή ημζκυηδηα.  

Μενζηά Δθθδκζηά θυνμοι ιε ιεβάθδ επζζηερζιυηδηα είκαζ ηα παναηάης: 

 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ 

www.insomnia.gr ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

www.forums.gr ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 



60 
 

www.myphone.gr ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ 

www.travelstories.gr ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΑΗ ΣΑΞΗΓΗΑ 

 

 

4.18 Spamming 

To Spamming απμηεθεί ηδκ ζοκεπή ηαζ πςνίξ δζαημπή εκυπθδζδ ζε δζαθδιζζηζηά ιδκφιαηα 

απέκηακηζ ζημκ πνήζηδ,ζηα εθθδκζηά ιπμνεί κα ιεηαθναζηεί χξ ηαηαηθοζιυξ. Απμηεθεί 

πανάδεζβια πνυξ απμθοβή βζα ηζξ δζαθδιζζηζηέξ εηαζνείεξ ηαζ επζπεζνήζεζξ ηαεχξ ζε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ είκαζ πανάκμιμ ηαζ μζ πνήζηεξ ημο ηζιςνμφκηαζ. Πανυηζ υιςξ απμηεθεί ιζα ιμνθή 

δζαθήιζζδξ πμο εα πνέπεζ κα απμννίπηεηαζ παναιέκεζ μζημκμιζηά αζχζζιδ ιε ανηεημφξ 

δζαθδιζζηέξ κα ηδκ πνδζζιμπμζμφκ ιε ηδκ ζηέρδ μηζ ζηα αθθεπάθθδθα ιδκφιαηα μ πνήζηδξ εα 

οπμπέζεζ ζηδκ ζηναηδβζηή ημοξ. Σμ spamming ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε ανηεηά ιέζα ημο 

δζαδζηηφμο ιε ηονζυηενμ πεδίμ αμθήξ ημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ,επίζδξ ιπμνμφκ κα ανεεμφκ 

ζε: 

 

1. Κμζκςκζηα δίηηοα(Social Media) 

2. Φυνμοι ηαζ μιάδεξ ζογήηδζδξ 

3. Instant messaging ηαζ SPIT(Δθανιμβέξ υπςξ ημ skype,viber,oovoo) 

4. Mobile spamming(ζπαι ιδκοιαηα ζε έλοπκεξ ζοζηεοέξ 

5. Blogging Spamming(ζοκεπήξ δζαιμζναζιυξ ανενςκ/εέζεςκ ή tags) 

6. SEO Spamdexing (Δπακαθαιαακυιεκεξ θέλεζξ ηθεζδζά ιε ζημπυ ηδκ ειθάκζζδ ζηα 

πνχηα απμηεθέζιαηα 

 

Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηάπμζςκ ηέημζςκ πνμαθδιάηςκ δδιζμονβήεδηε ημ 

CAPTCHA(Completely Automated PublicTuring Computers and Humans Apart) ημ μπμίμ 

επζκμήεδηε ιε ζημπυ ηδκ δμηζιή εάκ μ πνήζηδξ πμο πνδζζιμπμζεί ηδκ οπδνεζία είκαζ άκενςπμξ 

ηαζ υπζ ηάπμζμ νμιπυη. Σα ιδκφιαηα spam θμζπυκ απμηεθμφκ έκακ αδζάημπμ πχνμ απμζημθή 

ιδκοιάηςκ ζε πνήζηεξ ιε πμθθέξ πχνεξ κα ηαηαδζηάγμοκ αοηέξ ηζξ πναηηζηέξ,εκχ άθθεξ κα 

πνδζζιμπμζμφκ αοηή ηδκ πναηηζηή ιε ζημπυ ηδκ άολδζδ ηςκ ηενδχκ εθυζμκ αέααζα ηα 

ιδκφιαηα είκαζ κυιζια ηαζ πνμμνίγμκηαζ βζα ημκ πχνμ ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο. Υχνεξ υπςξ 
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αοηέξ είκαζ δ Βμοθβανία ιε αιθζθεβυιεκα απμηεθέζιαηα υιςξ ηαζ βζα ηδκ ίδζα ηδκ πχνα εκχ 

ανηεηέξ είκαζ μζ πχνεξ πμο δεκ έπμοκ πάνεζ ζαθή γδηήιαηα απέκακηζ ζηα ζπάι ιδκφιαηα 

φιθςκα ηχνα ιε ένεοκα ημο CISCO ηαηά ηδκ πενίμδμ 2011 μζ πχνεξ ιε ηδκ ιεβαθφηενδ 

πνήζδ spamming ζε υθμ ημκ ηυζιμ είκαζ: 

 

 

 

Θέζδ Υχνα Πμζμζηυ ημο υβημο 

ακεπζεφιδηδξ αθθδθμβναθίαξ 

1 Ηκδία 13.9 

2 Ρςζία 9.0 

3 Βζεηκάι 7.9 

4 Νυηζα Κμνέα 6.0 

5 Ηκδμκδζία 6.0 

6 Κίκα 4.7 

7 Βναγζθία 4.5 

8 Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ 3.2 

( Έρεσλα ζτεηηθά κε ηο spam) 

Πεγή: CISCO 2011 
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Σμ ιέθθμκ ημο spamming θαίκεηαζ υηζ εα ζοκεπζζηεί ηαεχξ ή ζοκεπχξ αολακυιεκδ 

ακηαβςκζζηζηυηδηα ημο δζαδζηηφμο ηάκεζ ιενζημφξ δζαθδιζζηέξ κα πνμπςνμφκ ζε αεέιζηεξ 

πναηηζηέξ βζα ηδκ πνμζέθηοζδ ημο ημζκμφ ζδιακηζηέξ εεςνμφκηαζ υιςξ ηαζ μζ πνμζπάεεζεξ βζα 

ηδκ αζθάθεζα ζημ δζαδίηηομ ηαεχξ ζφιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ημο 2014 Internet Security Threat 

Report πμο πναβιαημπμζείηαζ ηάεε πνυκμ απμ ηδκ Symantec Corporation ειθακίζηδηε ιείςζδ 

ηςκ ζπαι ζημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ ηαηά 66%. 

 

5.SEO & SEM 

5.1 SEO (Search Engine Optimization) 

Σμ SEO (Search Engine Optimization) είκαζ ιία εζδζηή δζαδζηαζία αεθηζζημπμίδζδξ ιζαξ 

ζζημζεθίδαξ έηζζ χζηε μζ ιδπακέξ ακαγήηδζδξ κα ακηζθδθεμφκ ηαθφηενα ημ πενζεπυιεκμ ιζαξ 

ζζημζεθίδαξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα κα ημ αλζμθμβήζμοκ ηαθφηενα. Πενζθαιαάκεζ δδθαδή ηάπμζεξ 

εζδζηέξ εκένβεζεξ πμο απαζημφκηαζ κα βίκμοκ, είηε εκηυξ ζζημζεθίδαξ (on page seo), είηε εηηυξ 

ζζημζεθίδαξ (off page seo) έηζζ χζηε κα ειθακίγεηαζ δ ζζημζεθίδα ζε υζμ ημ δοκαηυκ ορδθυηενδ 

ηαηάηαλδ ζηδκ πνχηδ ζεθίδα ηςκ ιδπακχκ ακαγήηδζδξ βζα ζοβηεηνζιέκεξ θέλεζξ (keywords) 

πμο αάγεζ μ πνήζηδξ ζηδκ ιπάνα ακαγήηδζδξ ηδξ ιδπακήξ ακαγήηδζδξ (π.π Google). Αοηυ 

ελαζθαθίγεζ ιεβάθδ επζζηερζιυηδηα ζηδ ζεθίδα, ηαεχξ μζ πενζζζυηενμζ πνήζηεξ, επζζηέπημκηαζ 

ηζξ ζζημζεθίδεξ πμο ειθακίγμκηαζ πνχηεξ ζηδ ιδπακή ακαγήηδζδξ. Σμ Seo είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ 

βζα ιία ζζημζεθίδα, αθθζχξ αοηή δεκ έπεζ επζζηέπηεξ, άνα μοζζαζηζηά είκαζ ακφπανηηδ. Ζ ηφνζα 

απμζημθή θμζπυκ ημο SΔΟ είκαζ κα ειθακίγεηαζ δ ζζημζεθίδα ζηδκ πνχηδ εέζδ ηςκ SERP 

(Search Engine Results Page).Πνχηδ ζεθίδα ηςκ απμηεθεζιάηςκ ακαγήηδζδξ εκκμμφιε ηα δέηα 

πνχηα απμηεθέζιαηα ή αθθζχξ ηζξ δέηα πνχηεξ ζζημζεθίδεξ πμο ειθακίγμκηαζ ακαγδηχκηαξ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ keyword. ηδκ ζοκέπεζα πανμοζζάγεηαζ εζηυκα πμο ειθακίγεζ ηα απμηεθέζιαηα 

δζαπςνίγμκηαξ ηα απμ ηδκ ηεπκζηή SEM. Ζ ηεπκζηέξ SEO είκαζ ηαηα πμθθμφξ απαναίηδηδ ηαζ 

άηνςξ ζδιακηζηή ζημκ πχνμ ημο δζαδζηηφμο ηαεχξ απμηεθεί ημκ ηονζυηενμ ηαζ αηνζαέζηενμ 

ηνυπμο ζηυπεοζδξ ημο ηαηαθθδθυηενμο ημζκμφ. Ζ θεζημονβία ημο SEO ζηδ μοζία είκαζ κα 

ειθακίγεζ ηα απμηεθέζιαηα πμο μ ίδζμ μ πνήζηδξ έπεζ ράλεζ ηαζ ζφιθςκα ιε ένεοκεξ ημ 93% ηδξ 

πνήζδξ ζημ ίκηενκεη λεηζκά ιε ακαγδηήζεζξ ζημ ιδπακέξ ακαγήηδζδξ (google,yahoo,bing,etc) 

δείπκμκηαξ ηδκ ζδιαζία ηδξ.Ζ ακαγήηδζδ υιςξ βζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή βζα ιζα ζζημζεθίδα 

εα πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ζηδκ πνχηδ ζεθίδα απμηεθεζιάηςκ αθμφ ζφιθςκα ιε ένεοκεξ ιυκμ 1 

ζημοξ 10 πνμπςνά ζηδκ δέοηενδ ζεθίδα απμηεθεζιάηςκ.ηδκ ζοκέπεζα ζαξ πανμοζίαγμοιε 
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ζημζπεία ηδξ google ζπεηζηά ιε ηα clicks πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζηδκ πνχηδ ζεθίδα ηαζ ζηζξ 

οπυθμζπεξ ακαθοηζηά. Aκαθφμκηαξ ημ δζάβναιια είκαζ ειθακή ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πνχηδξ 

ζεθίδαξ ιε πμζμζηά 91.5 δείπκμκηαξ μηζ μ πνήζηδξ ζηακμπμζείηαζ ιε ηα 10 απμηεθέζιαηα εκχ δ 

δεφηενδ ζεθίδα ακαγήηδζδξ απμηεθεί έκακ πζμ δφζπζζημ πνήζηδ πμο ακαγδηά ηάηζ ηαθφηενμ ή 

δεκ έπεζ ανεί αοημ πμο επζεοιεί απμ ηα ζοβηεηνζιέκα απμηεθέζιαηα. Σα οπυθμζπα πμζμζηά 

είκαζ ζε ανηεηά ιζηνά πμζμζηά ηαζ απμηεθμφκ πνήζηεξ μζ μπμίμζ ενεοκμφκ ηα απμηεθέζιαηα 

ακαγήηδζδξ πζμ ακαθοηζηά ηαζ έπμοκ ημκ πνυκμ κα ακαγδηήζμοκ ηαζ επζζηεθημφκ ανηεηέξ 

ζζημζεθίδεξ ιε πενζεπυιεκμ πμο ιπμνεί κα ημοξ εκδζαθένεζ αθθά ημ ζοβηεηνζιέκμ πμζμζηυ είκαζ 

ανηεηά ιζηνυ ηαζ είκαζ έκα ζδιάδζ ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ηαζ ζδιακηζηυηδηαξ ηςκ ηεπκζηχκ SEO. 

  

 Γηάγρακκα 5.1.1: παρακολής αλά ζειίδα αλαδήηεζες  

(Έρεσλα GOOGLE-CHITIKA, ζηαηηζηηθά ζηοητεία 2013) 

 

5.2 SEM (Search Engine Marketing) 

Σμ SEM (Search Engine Marketing) ιπμνεί κα ιεηαθναζηεί αηνζαχξ ςξ Μάνηεηζκβη βζα 

ιδπακέξ ακαγήηδζδξ (Google, Bing, Aol,Yahoo). Απμηεθεί έκα είδμξ δζαθήιζζδξ ζημ δζαδίηηομ 

ιέζς αοηχκ, άνα πνυηεζηαζ βζα e-marketing. Σμ SEM είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ 

πμο εέθμοκ κα πνμαάθμοκ άιεζα ηα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ ημοξ ζηζξ πνχηεξ ζεθίδεξ ηςκ ιδπακχκ 

ακαγήηδζδξ, κα ηα δζαθδιίζμοκ ή απθά κα ηζξ βκςνίζμοκ. Δίκαζ ιία δζαδζηαζία πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πνμχεδζδ ζζημζεθίδςκ, ηδκ αφλδζδ επζζηερζιυηδηαξ ηαζ ηδκ επίηεολδ 
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ορδθήξ ηαηάηαλδξ ηαζ πνυζααζδξ ζηα απμηεθέζιαηα ηςκ ιδπακχκ ακαγήηδζδξ. Υνδζζιμπμζεί 

βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ζζημζεθίδαξ πθδνςιέκεξ δζαθδιίζεζξ ιε ημ AdWords, ημ Pay-Per-click, 

ημ SEO η.η.θ.  ηακ έκαξ πνήζηδξ ακαγδηά ηάηζ ζπεηζηά ιε ημ εέια πμο ημκ εκδζαθένεζ, ηυηε μζ 

ιδπακέξ ακαγήηδζδξ ιπμνεί κα ημο ―πεηάλμοκ‖ ιία δζαθήιζζδ ζπεηζηή ιε ημ εέια πμο 

ακαγήηδζε. Έηζζ, ιία δζαθήιζζδ ζημ δζαδίηηομ ηαηαθένκεζ κα οθμπμζεί ημ ζηυπμ ηδξ ιε απυθοηδ 

επζηοπία. ημ SEM πενζθαιαάκμκηαζ μζ ιέεμδμζ SEO (Search Engine Optimization) ηαζ PPC 

(Pay-PerClick δζαθδιίζεζξ). Σμ SEM είκαζ ιία ελαζνεηζηή ιέεμδμξ δζαθήιζζδξ ζημ δζαδίηηομ 

ηαζ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ ζηναηδβζηήξ ημο e-marketing πμο εθανιυγμοκ πμθθέξ 

επζπεζνήζεζξ παβηυζιζα. Ζ ζςζηά ζπεδζαζιέκδ ζηναηδβζηή ημο SEM ηαημπονχκεζ ηδκ 

ειθάκζζδ ηδξ επζπείνδζδξ ζηζξ πνχηεξ εέζεζξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζηζξ ιδπακέξ ακαγήηδζδξ. 

ηδκ ακηίεεηδ πενίπηςζδ, δ παιδθή ηαηάηαλδ μδδβεί ζε παιδθή επζζηερζιυηδηα ηαζ δεκ 

επζθένεζ ηα επζεοιδηά απμηεθέζιαηα ηδξ δζαδζηηοαηήξ δζαθήιζζδξ. 

 

 

Δηθόλα 5.2.1: SEO - SEM 

(Mε πράζηλο τρώκα εκθαλίδεηαη ηο SEM θαη κε θόθθηλο ηο SEO) 
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6. SOCIAL MEDIA MARKETING 

6.1 Κνηλσληθό δίθηπν, θνηλσληθή δηθηύσζε θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

Σμ ημζκςκζηυ δίηηομ είκαζ έκα μνβακςιέκμ ημζκςκζηυ ζφκμθμ πμο απμηεθείηαζ απυ θοζζηά 

πνυζςπα ή επζπεζνήζεζξ-μνβακζζιμφξ ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ δδιζμονβία ημζκμηήηςκ ηαζ ακάπηολδ 

ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ ιε ζημπυ ηδ ζφκδεζδ ηαζ ηδκ επζημζκςκία εκενβχκ ζοιιεηεπυκηςκ ιε 

ημζκά εκδζαθένμκηα πανέπμκηαξ δςνεάκ οπδνεζίεξ υπςξ αλίεξ, ζδέεξ, θζθία, ζοββέκεζα, ζηυπμοξ 

ηαζ ηάεε είδμοξ ζοκαθθαβέξ. Ζ ημζκςκζηή δζηηφςζδ ακαθένεηαζ ζε ζζημζεθίδεξ απυ ηζξ μπμίεξ 

ζηδνίγμκηαζ ηα ημζκςκζηά δίηηοα. Σα ιέζα ηδξ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ είκαζ ενβαθεία ηα μπμία 

πναβιαημπμζμφκ ηδκ επζημζκςκία,  ηδκ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ ηαζ πενζεπμιέκςκ, ηαζ βεκζηά 

ηδκ ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ ηςκ δζαδζηηοαηχκ ημζκμηήηςκ. Οζ ζζημζεθίδεξ ημζκςκζηήξ 

δζηηφςζδξ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ πνήζηεξ κα δδιζμονβήζμοκ ημ πνμζςπζηυ ημοξ πνμθίθ, 

ημ πνμζςπζηυ ημοξ blog ή διενμθυβζμ, κα ακανημφκ δζάθμνα πενζεπυιεκα υπςξ ιμοζζηή videos, 

θςημβναθίεξ, άνενα η.η.θ. ηα μπμία ιμζνάγμκηαζ ιε ημοξ online θίθμοξ ημοξ, ηαζ κα 

ακηαθθάζζμοκ ζδέεξ, ζηέρεζξ ηαζ απυρεζξ. Ζ ακάπηολδ ημο ημζκςκζημφ δζηηφμο πνμήθεε απυ 

ημοξ ίδζμοξ ημοξ πνήζηεξ. Ο ανζειυξ ηςκ εκενβχκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηα ιέζα ημζκςκζηήξ 

δζηηφςζδξ ακαπηφζζεηαζ ναβδαίςξ. Σα ημζκςκζηά δίηηοα ηαζ ηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ 

έπμοκ ηενδίζεζ ηαζ ζοκεπίγμοκ κα ηενδίγμοκ ηαεδιενζκά εηαημιιφνζα πνήζηεξ παβημζιίςξ.  

 

 

 

6.2 Ιζηνξηθή εμέιημε θνηλσληθώλ δηθηύσλ  

ημκ παναηάης πίκαηα πανμοζζάγεηαζ έκα πνμκμδζάβναιια ηδξ ελέθζλδξ ηςκ ημζκςκζηχκ 

δζηηφςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ ιέζςκ ηδξ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ πμο ειθακίζηδηακ ηαζ ακαπηφπεδηακ 

ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ πνυκςκ: 

 

 

1971 Γδιζμονβία e-mail ςξ πνχηδ ιμνθή 

επζημζκςκίαξ.  
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1994 Ζ πνχηδ ιμνθή personal blogging 

ακαηαθφθεδηε απμ ημκ Justin Hall μ μπμίμξ 

ηαθείηαζ ςξ μ παηέναξ ημο πνμζςπζημφ 

blogging. 

1995 Διθάκζζδ πνχηδξ ιμνθήξ ημζκςκζημφ 

δζηηφμο, classmates, δ μπμία επέηνεπε ηδκ 

επζημζκςκία ακάιεζα ζε απυθμζημοξ ηαζ 

θμζηδηέξ.   

1996 Διθάκζζδ ημο ASK, ςξ ζζηυημπμξ 

αθθδθεπίδναζδξ ηςκ πνδζηχκ. Δπέηνεπε 

ζημοξ πνήζηεξ κα οπμαάθθμοκ ενςηήζεζξ ιε 

ζημπυ κα απακηδεμφκ.  

1997 Σμ ΑΗΜ είκαζ δ πνχηδ ιμνθή γςκηακήξ 

επζημζκςκίαξ ιεηαλφ πνδζηχκ. 

1998 Γδιζμονβία ημο open diary, ιζαξ πθαηθυνιαξ 

πμο επζηνέπεζ ζημοξ πνήζηεξ κα ακανημφκ 

άνενα ηαζ βκχιεξ ζημ δζαδίηηομ. 

1999 Γδιζμονβήεδηακ μζ πνχηεξ blog πθαηθυνιεξ, 

ηα LiveJournal ηαζ Blogger. 

2000 Δθεονέεδηε ημ Wikipedia, δ παβηυζιζα πδβή 

πθδνμθμνζχκ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ πνήζηεξ. 

2001 Σμ Meetup θένκεζ ημκηά ημοξ ακενχπμοξ ζημ 

δζαδίηηομ αάζεζ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ 

ηςκ εκδζαθενυκηςκ ημοξ.  

2001 Σμ StumbleUpon‘s είκαζ ιία πθαηθυνια πμο 

επζηνέπεζ ζημοξ πνήζηεξ κα ανμοκ 
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εκδζαθένμκηα κέα ηαζ πενζεπυιεκα. 

2002 Σμ Friendster είκαζ ημ πνχημ ημζκςκζηυ 

δίηηομ πμο ηαηάθενε κα ζοβηεκηνχζεζ έκα 

εηαημιιφνζμ πνήζηεξ πνμζθένμκηαξ 

οπδνεζίεξ δδιζμονβίαξ πνμθίθ ηαζ 

δοκαηυηδηα δζηηφςζδξ ιε άθθμοξ πνήζηεξ. 

2002 Διθάκζζδ ημο MySpace, ημο πνχημο 

ημζκςκζημφ δζηηφμο πμο ζηυπεοζε ζημ 

κεακζηυ ημζκυ ιε ιεβάθδ επζηοπία ηαηά ηδκ 

ημπμεέηδζή ημο.  

2002 Ηδνφεδηε ηo Linkedin βζα ηδκ επαββεθιαηζηή 

ημζκςκζηή δζηηφςζδ. Οζ πνήζηεξ δδιζμονβμφκ 

ημ πνμζςπζηυ επαββεθιαηζηυ ημοξ πνμθίθ, 

ζοκδέμκηαζ ιε άθθμοξ πνήζηεξ, ακαγδημφκ 

ενβαζία, δδιζμονβμφκ πεθαημθυβζμ. 

2003 Γδιζμονβήεδηε δ WordPress, δ πνχηδ ιμνθή 

ακμζπημφ ηχδζηα βζα δδιζμονβία ζζηυημπμο.  

2004 Ο Mark Zuckerburg δδιζμφνβδζε ημ 

Facebook βζα θμζηδηέξ.  

 

2004 Διθάκζζδ ημο Flickr, ιζαε εθανιμβήξ πμο 

δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ πνήζηεξ κα 

ακεαάζμοκ ηαζ κα ―ιμζναζημφκ‖ εζηυκεξ ζημ 

δζαδίηηομ.  

2005 Γδιζμονβήεδηε δ κέα πθαηθυνια ημο 

YouTube ηαηά ηδκ μπμία μζ πνήζηεξ ιπμνμφκ 

κα ακανηήζμοκ ηαζ κα ―ιμζναζημφκ‖ αίκηεμ 
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ιε ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ημοξ θίθμοξ ημοξ.  

2006 Διθακίζηδηε ημ Twitter ημ μπμίμ επέηνεπε 

ζημοξ πνήζηεξ κα επζημζκςκμφκ βνήβμνα ηαζ 

εφημθα έςξ 140 παναηηήνεξ ακά ηαηάζηαζδ.  

2006 Σμ Spotify επζηνέπεζ ζημοξ πνήζηεξ κα 

―ιμζναζημφκ‖ ηζξ θίζηεξ ακαπαναβςβήξ ηδξ 

ιμοζζηήξ ημοξ ηαζ κα επζημζκςκμφκ ιε άθθμοξ 

πνήζηεξ/. 

2007 Γδιζμονβήεδηε ιία πθαηθυνια blogging ηαζ 

ημζκςκζημφ δζηηφμο, ημ Tumblr πμο επζηνέπεζ 

ηδκ ακάνηδζδ εζηυκςκ, ηεζιέκςκ άνενςκ ηαζ 

κα ηα ―ιμζναζημφκ‖ ιε ημοξ online θίθμοξ 

ημοξ.  

 

2008 Διθακίζηδηε ημ πνχημ ημζκςκζηυ δίηηομ 

πνμζθμνχκ, ημ Groupon, δίκμκηαξ ζημοξ 

πνήζηεξ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοθθέλμοκ 

πνμζθμνέξ ηαζ κα ηζξ πνδζζιμπμζήζμοκ ζηζξ 

ηαεδιενζκέξ ημοξ αβμνέξ.  

2009 Σμ Foursquare ειθακίγεηαζ ςξ ιία tracking 

πθαηθυνια πανέπμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ 

πνήζηεξ κα ηάκμοκ ―check-in‖ ζε ημπμεεζίεξ 

ιαγί ιε άθθμοξ πνήζηεξ.  

2010 Google Buzz 

2010 Διθάκζζδ ημο Instagram ςξ πνχηδ ημζκςκζηή 

πθαηθυνια θςημβναθίαξ. 
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2011 Γδιζμονβία ημο Google Plus, απυ ημ μπμίμ μζ 

πνήζηεξ ιπμνμφκ κα πνμζεέζμοκ άημια ζε 

ηφηθμοξ, κα επζημζκςκήζμοκ ιέζς chat video 

ηαζ κα παίλμοκ παζπκίδζα. 

 

2012 Σμ Pinterest είκαζ ημ πνχημ ημζκςκζηυ δίηηομ 

ζδιεζχζεςκ υπμο μζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα 

παηήζμοκ υηζ ημοξ ανέζεζ ηάκμκηαξ pick up 

ηαζ κα αθθδθμβναθήζμοκ ιε άθθμοξ πνήζηεξ.  

2014 Σμ ηέθμξ ημο πνχημο ημζκςκζημφ δζηηφμο ηδξ 

google,Orkut, έηθεζζε ζηζξ 30 επηειανίμο.  

 

 

6.3 Οη κε ρξήζηεο ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ 

Πένα απυ ημκ ηενάζηζμ ανζειυ ηςκ αηυιςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηα ημζκςκζηά δίηηοα, οπάνπεζ ηζ 

έκα πμζμζηυ πμο δεκ εκδζαθένεηαζ βζ‘ αοηά. Έκα ιεβάθμ πμζμζηυ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ημζκυ 

έπεζ ζοβηεηνζιέκμοξ εκδμζαζιμφξ ςξ πνμξ ηδκ αζθάθεζα ηδξ πνμζςπζηήξ ημοξ γςήξ ηαζ δεκ 

ειπζζηεφμκηαζ ηα ημζκςκζηά δίηηοα βζα κα ιμζναζημφκ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ημοξ ηαζ κα 

αθθδθεπζδνάζμοκ ιε άθθμοξ πνήζηεξ. Σμ απμηέθεζια αοηυ βζα ανηεημφξ απυ ημοξ πνήζηεξ 

εεςνείηαζ θοζζμθμβζηυ θυβς ηςκ ζοπκχκ αθθαβχκ πνμζςπζημφ απμννήημο αθθά ηαζ ηδξ 

αολακυιεκδξ πνμαμθήξ πνμζςπζηχκ ζημζπείςκ πνμξ ημ δζαδίηηομ. Δπίζδξ, πμθθμί εεςνμφκ πςξ 

ηα ημζκςκζηά δίηηοα δεκ ηαζνζάγμοκ ιε ημκ ηνυπμ γςήξ ημοξ, δε ανίζημοκ ηάπμζμ εκδζαθένμκ 

πνμξ αοηά ή πζζηεφμοκ πςξ δ πνήζδ ημοξ είκαζ πενζηηή ηαζ πάκμοκ απθά ημ πνυκμ ημοξ. 

Δπζπθέμκ έκαξ ζδιακηζηυξ θυβμξ πμο δε πνδζζιμπμζμφκ ηα ημζκςκζηά δίηηοα είκαζ δ εθάπζζηδ 

ηαζ εθθζπήξ ελμζηείςζδ πμο έπμοκ ανηεημί απυ ημοξ ιδ πνήζηεξ, ηαεχξ ηαζ ημ παιδθυ 

ιμνθςηζηυ επίπεδμ πμο δοζημθεφεζ ημ πεζνζζιυ ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ. Αθθά ηαζ μ  

πενζμνζζιέκμξ πνυκμξ, θυβς έκημκδξ ενβαζίαξ ή δφζημθδξ ηαεδιενζκυηδηαξ δεκ επζηνέπεζ ηδκ 

πνυζααζδ ζηα ημζκςκζηά δίηηοα. ηδκ ακάθοζδ ηδξ ένεοκαξ ιαξ πμο εα πνμπςνήζμοιε 

ανβυηενα εα ακαθενεμφιε ζημ ζοβηεηνζιέκμ πμζμζηυ.  
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6.4 Οη ρξήζηεο ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ 

Ζ πνήζδ ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ ζηδκ Δθθάδα πανμοζζάγεηαζ ςξ ιζα ζηαεενά ακμδζηή ιμνθή 

ημο δζαδζηηφμο βζα ημοξ Έθθδκεξ πνήζηεξ. Σμ Δθθδκζηυ ημζκυ ειθακίγεζ πνμηίιδζδ ζηα πζμ 

εονέςξ πνδζζιμπμζμφιεκα ημζκςκζηά δίηηοα υπςξ ημ facebook, twitter, google+ αθθά ηαζ ζε 

ανηεηά άθθα πμζηζθυιμνθα ημζκςκζηά δίηηοα υπςξ ημ instagram, tumblr ηαεχξ ηαζ ανηεηά 

review pages. H πνήζδ ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ απυ ημοξ  Έθθδκεξ πνήζηεξ πμζηίθεζ ςξ πνμξ ηζξ 

πνήζεζξ υπμο αοημί ημ πνδζζιμπμζμφκ ηαζ δζαπςνίγεηαζ ζημοξ παεδηζημφξ ηαζ εκενβδηζημφξ 

πνήζηεξ. Ο Έθθδκαξ πνήζηδξ θμζπυκ ιέζς ημο ημζκςκζημφ δζηηφμο πνδζζιμπμζεί ηα ημζκςκζηά 

δίηηοα βζα κα επζημζκςκήζεζ,κα αθθδθεπζδνάζεζ ιε ημοξ δζαδζηηοαημφξ ημο θίθμοξ,κα ακεαάζεζ 

θςημβναθίεξ ή αίκηεμ,κα εκδιενςεεί ή κα δδιζμονβήζεζ μ ίδζμξ δζηά ημο άνενα. Ζ δζείζδοζδ 

ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ υπςξ εα πανμοζζαζηεί ηαζ ζηδκ ένεοκα ιαξ ζηδκ ζοκέπεζα είκαζ ορδθή 

βζα ημ Δθθδκζηυ ημζκυ ςξ πνμξ ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ ανηεηχκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ πμο 

πνδζζιμπμζεί αθθά ηαζ ηςκ ενεεζζιάηςκ ιάνηεηζκβη υπμο δέπεηαζ.  

 

To facebook ειθακίγεηαζ ςξ ημ δδιμθζθέζηενμ ημζκςκζηυ δίηηομ ζηδκ Δθθάδα ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα, υπςξ εα δμφιε ηαζ ζηδ ιεηέπεζηα πανμοζίαζδ ηδξ ένεοκάξ ιαξ, ιε ηα οπυθμζπα δίηηοα 

κα αημθμοεμφκ έπμκηαξ ελίζμο αλζυθμβα πμζμζηά. Χξ πνμξ ηδκ πθεονά ημο facebook μζ ηφνζεξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηςκ Δθθήκςκ πνδζηχκ ζφιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ημο Eltrun πμο δζελάπεδηε ημ 

2012 είκαζ δ παναημθμφεδζδ ηςκ θίθςκ ηαζ ηςκ ελεθίλεςκ, ηα likes, ηα ζπυθζα, μζ  

ημζκμπμζήζεζξ, δ ακακέςζδ πνμθίθ ηαζ δ ακάνηδζδ θςημβναθζχκ ηαζ αίκηεμ.  

 

 

Γηάγρακκα 6.4.1: δραζηερηόηεηες τρεζηώλ ηοσ  facebook 

(πεγή: Eltrun) 
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ηδ ζοκέπεζα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ενβαζίαξ, ακαθφμοιε ηα ηονζυηενα ημζκςκζηά δίηηοα ςξ πνμξ 

ηδκ ελέθζλή ημοξ, ηζξ θεζημονβίεξ ημοξ ηαζ ςξ πνμξ ηδ δοκαιζηή ημοξ ζημκ ημιέα ημο ιάνηεηζκβη.  

 

6.5 Facebook 

 

         

 

6.5.1 Ιζηνξηθή αλάπηπμε 

Σμ facebook είκαζ ιία δςνεάκ οπδνεζία ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ υπμο μζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα 

επζημζκςκμφκ ιε άθθμοξ, κα ακεαάγμοκ θςημβναθίεξ, αίκηεμ, ιμοζζηή, κα εκδιενχκμκηαζ, κα 

ιμζνάγμκηαζ ηα κέα ημοξ ηαζ κα ροπαβςβδεμφκ. Ηδνφεδηε ημ Φθεαάνδ ημο 2004 απυ ημκ ηυηε 

θμζηδηή Mark Zuckerberg, ζοιιεηέπμκηαξ ζε αοηυ ανπζηά ιυκμ θμζηδηέξ ημο Υάναακη. Σμ 

υκμια ημο πνμήθεε απυ ηα έββναθα πανμοζίαζδξ ηςκ ιεθχκ ηςκ πακεπζζηδιζαηχκ ημζκμηήηςκ, 

ιενζηχκ Αιενζηακζηχκ ημθεβίςκ ηαζ πνμπαναζηεοαζηζηχκ ζπμθείςκ ηα μπμία 

πνδζζιμπμζμφζακ μζ κέμζ ζπμοδαζηέξ βζα κα βκςνζζημφκ ιεηαλφ ημοξ.  Σμ 2005 επεηηάεδηε ηαζ 

ζε άθθα πακεπζζηήιζα εκχ ημ επηέιανζμ ημο 2006 δζηαίςια πνυζααζδξ είπακ υθμζ μζ άκενςπμζ 

παβημζιίςξ. Σμ facebook είκαζ ημ δεφηενμ δδιμθζθέζηενμ δθεηηνμκζηυ δίηηομ ιεηά ημ Google, 

ιε ημοξ πνήζηεξ κα αββίγμοκ ζήιενα ημοξ 1,400,000,000 ηαζ είκαζ ιεηαθναζιέκμ ζε 70 

βθχζζεξ.  

 

6.5.2 Γεληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ facebook 

Σμ facebook απμηεθεί ιία απυ ηζξ δδιμθζθέζηενεξ ζεθίδεξ βζα ακέααζια θςημβναθζχκ ιε πάκς 

απυ 14,000,000 θςημβναθίεξ ηαεδιενζκά. Οζ άκενςπμζ ηάκμοκ ηδκ εββναθή ημοξ δςνεάκ, 

δδιζμονβμφκ ημ πνμζςπζηυ ημοξ πνμθίθ, ακαγδημφκ ηαζ πνμζεέημοκ θίθμοξ, ακηαθθάζζμοκ 

ιδκφιαηα ιέζς chat, ιμζνάγμκηαζ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ ζηζβιέξ ακεαάγμκηαξ θςημβναθίεξ ηαζ 

αίκηεμ, παίγμοκ παζπκίδζα, εκδιενχκμοκ  ηαηαζηάζεζξ, ιμζνάγμκηαζ κέα, εζδήζεζξ, ιμοζζηή, 



72 
 

ακηαθθάζζμοκ βκχιεξ, απυρεζξ ηαζ ζδέεξ ηαεχξ δίκεζ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα  ηάκμοκ ―check in‖ 

ζε ημπμεεζίεξ ιε ημοξ θίθμοξ ημοξ. Δπίζδξ, μζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ αθθά ηαζ κα 

βίκμοκ ιέθδ ζε μιάδεξ ιε ημζκά εκδζαθένμκηα (groups), κα επζζδιάκμοκ ημκ εαοηυ ημοξ ή ημοξ 

θίθμοξ ημοξ ζε θςημβναθίεξ (tag), κα ηαλζκμιήζμοκ ημοξ δζαδζηηοαημφξ θίθμοξ ημοξ ζε θίζηεξ, 

π.π μζημβέκεζα. Οζ πνήζηεξ, επζπθέμκ, ιπμνμφκ κα εκδιενχκμκηαζ βζα δζάθμνεξ εηδδθχζεζξ 

(events), μζ μπμίεξ ειθακίγμκηαζ ζηδκ ανπζηή ζεθίδα, ηαεχξ οπάνπεζ ηαζ δ δοκαηυηδηα 

εκδιένςζδξ βζα ημ πμζμζ δήθςζακ υηζ εα πανεονεεμφκ, πμζμζ ίζςξ πανεονεεμφκ ηαζ πμζμζ δε εα 

πανεονεεμφκ. Μία πμθφ ηαθή δοκαηυηδηα πμο πανέπεζ αηυια είκαζ δ δδιμζίεοζδ ιζηνχκ 

αββεθζχκ υπμο ηάπμζμξ ιπμνεί κα πναβιαημπμζήζεζ αβμναπςθδζίεξ πςνίξ πνυκμ ηαζ ηυζημξ ή 

υζμ αθμνά ηδκ ακαγήηδζδ/εφνεζδ ιζαξ επαββεθιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ.  

 

 

6.5.3 Η δπλακηθή ηνπ κάξθεηηλγθ ζηνλ θόζκν ηνπ facebook 

Σμ facebook είκαζ ιία πμθφηζιδ δθεηηνμκζηή πθαηθυνια βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ δζυηζ πανέπεζ ηδκ 

εοημθία ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα πνμαάθθμοκ ηαζ κα πνμςεμφκ ημ πνμθίθ ημοξ, ηδκ εζηυκα ημοξ, ηα 

brands ημοξ, ηα δζαθδιζζηζηά ημοξ ιδκφιαηα, ηζξ πνμζθμνέξ ημοξ ηαζ είκαζ ακαπυζπαζημ 

ενβαθείμ βζα ημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ πνμζέθηοζδ πζεακχκ πεθαηχκ αθθά ηαζ ηδ δζαηήνδζδ εκυξ 

ζδιείμο επαθήξ ιε ημοξ οπάνπμκηεξ. Μία επζπείνδζδ ιπμνεί κα βίκεζ πμθφ βνήβμνα ηαζ εφημθα 

ακαβκςνίζζιδ ηαζ ηα ιδκφιαηα ηδξ κα ελαπθςεμφκ ηάπζζηα ζε πζθζάδεξ πνήζηεξ. Ζ δοκαηυηδηα 

αιθίδνμιδξ επζημζκςκίαξ, δίκεζ ημ εφκαζια ζηζξ επζπεζνήζεζξ κα ηαηακμήζμοκ ηδ ζοιπενζθμνά 

ηςκ πεθαηχκ ημοξ ηαζ κα ιάεμοκ ηζξ απυρεζξ ηαζ ηδκ εζηυκα ημοξ βζα ηα πνμσυκηα ηαζ ηζξ 

οπδνεζίεξ ημοξ. Αηυια, θυβς ηδξ ναβδαίαξ έηνδλδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, δδιζμονβμφκ εθανιμβέξ 

ζηζξ μπμίεξ πζθζάδεξ άκενςπμζ ζημκ ηυζιμ θαιαάκμοκ ιένμξ, ηαεχξ ηαζ δζάθμνμοξ 

δζαβςκζζιμφξ ζοκήεςξ βζα κα βκςζημπμζήζμοκ ή κα πνμαάθθμοκ έκα πνμσυκ ή ιία οπδνεζία. 

Δπίζδξ, μζ επζπεζνήζεζξ ιπμνμφκ κα θηζάλμοκ ζεθίδεξ (pages) ζημ facebμok ηαζ κα ηζξ 

ημζκμπμζήζμοκ δδιζμονβχκηαξ εαοιαζηέξ, μζ μπμίμζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ εα ηζξ ημζκμπμζήζμοκ ζηζξ 

δζηέξ ημοξ ημζκυηδηεξ. Δπζπθέμκ, ακάθμβα ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ημοξ, 

ιπμνμφκ κα μνβακχκμοκ πάνηο ηαζ εηδδθχζεζξ ηα μπμία ημζκμπμζμφκ ζηδ ζεθίδα ημοξ ζημ 

facebook δίκμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα κα πνμζηαθέζμοκ ηυζιμ ζε αοηέξ. Σμ facebμok ζδιαημδμηεί 

βζα ημκ ηυζιμ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ έκα πμθφ δοκαιζηυ ιέζμ υπμο ιε έκα ηθζη ιπμνμφκ κα 

δζελαxεμφκ αβμναπςθδζίεξ απυ πζθζάδεξ πνήζηεξ online. Δίκαζ ημ δδιμθζθέζηενμ ημζκςκζηυ 
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δίηηομ ιε ηα πενζζζυηενα μθέθδ βζα κα δζαθδιζζηεί ιία επζπείνδζδ ακελανηήημο ιεβέεμοξ 

πςνίξ πνυκμ ηαζ ηυζημξ.  

 

6.6 Twitter 

 

 

 

6.6.1 Ιζηνξηθή αλάπηπμε 

Σμ twitter ζδνφεδηε ημ Μάνηζμ ημο 2006 απυ ημκ ηυηε θμζηδηή ημο Πακεπζζηδιίμο ηδξ Νέαξ 

Τυνηδξ Jack Dorsey, δδιμζζεφηδηε ζηζξ 15 Ημοθίμο ημο ίδζμο πνυκμο ηαζ έβζκε βνήβμνα 

δδιμθζθέξ λεπενκχκηαξ ιέπνζ ζήιενα ηα 250,000,000 εκενβά ιέθδ. Ξεηίκδζε ηδ θεζημονβία  ημο 

ζακ ―twttr‖ ηαζ ζηδκ πμνεία ιεημκμιάζηδηε ζημ βκςζηυ ζε υθμοξ πθέμκ ―twitter‖. Σμ πνχημ 

tweet ήηακ ζηζξ 21 Μανηίμο ημο 2006 απυ ημκ Dorsey ημ μπμίμ ακέθενε ―just setting up my 

twittr‖, δδθαδή ―ιυθζξ δδιζμονβήεδηε ημ twttr ιμο‖. Έηζζ, αημθμφεδζε ναβδαίςξ δ ακάπηολδ 

ηδξ εηαζνείαξ.  

 

6.6.2 Γεληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ twitter 

Σμ twitter είκαζ ιία ζζημζεθίδα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ πμο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ πνήζηεξ κα 

δδιμζζεφμοκ ηαζ κα ακηαθθάζζμοκ ιδκφιαηα ιζηνμφ ιεβέεμοξ, έςξ 140 παναηηήνεξ, ηα μπμία 

μκμιάγμκηαζ tweets. Σα ιέθδ ημο twitter αημθμοεμφκ ηα ιδκφιαηα ηςκ άθθςκ (follow), ηαζ 

ιπμνμφκ κα απακημφκ ζε αοηά.  ηακ έκα ιέθμξ ακανηεί έκα ιήκοια, δεκ ιπμνεί κα ημ αθθάλεζ, 

πανά ιυκμ κα ημ δζαβνάρεζ. ε πενίπηςζδ πμο έκαξ πνήζηδξ εκμπθδεεί απυ έκα ιήκοια, ιπμνεί 

κα ακαθένεζ ηδκ εκυπθδζδ ηαζ κα δζαβναθεί μ θμβανζαζιυξ αοημφ πμο ακάνηδζε ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ιήκοια. Σμ twitter δζαθένεζ απυ άθθα ημζκςκζηά δίηηοα υπςξ είκαζ βζα 

πανάδεζβια ημ facebook δζυηζ έπεζ κα ηάκεζ ηαεανά ηαζ ιυκμ ιε ακηαθθαβή ζδεχκ, βκχζεςκ, 

απυρεςκ ηαζ εζδήζεςκ.  
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6.3.3 Η ζπκβνιή ηνπ κάξθεηηλγθ ζηνλ θόζκν ηνπ twitter 

Οζ επζπεζνήζεζξ πνδζζιμπμζμφκ ημ twitter βζα κα βκςζημπμζμφκ ηαζ κα εκδιενχκμοκ ημ ημζκυ 

ημοξ βζα  δζάθμνεξ επζπεζνδιαηζηέξ εκένβεζεξ ηαζ ελεθίλεζξ. Μέζα απυ ηα tweets μζ οπάθθδθμζ 

πνμςεμφκ ηδκ επζπείνδζδ ηαζ ηα πνμσυκηα ηδξ. Οζ ενβαγυιεκμζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζμφκ απυ 

ημ ηζκδηυ ημοξ ηδθέθςκμ ημ twitter, έηζζ χζηε κα επζημζκςκμφκ ιε ηα ηαηάθθδθα ηιήιαηα 

ακηαθθάζζμκηαξ απυρεζξ, ζδέεξ ή δδιζμονβχκηαξ έκακ δζάθμβμ βζα ηδκ ελέθζλδ εκυξ project. Οζ 

επζπεζνήζεζξ ιπμνμφκ κα ζοκμιζθμφκ ιε ημοξ πεθάηεξ ηδξ, κα εκημπίγμοκ ηαζ κα παναημθμοεμφκ 

ηζξ βκχιεξ ημο ημζκμφ βζα ηδκ ίδζα αθθά ηαζ ηα πνμσυκηα ηδξ, κα δδιζμονβμφκ ευνοαμ, κα 

αεθηζχζμοκ ηζξ δδιυζζεξ ζπέζεζξ, κα πνμςεήζμοκ έκα event, κα αολήζμοκ ηδκ ελοπδνέηδζδ 

αθθά ηαζ οπμζηήνζλδ πνμξ ημοξ πεθάηεξ ηαζ βεκζηά κα πνμζεθηφεζ ημ ηαηακαθςηζηυ ημζκυ 

αολάκμκηαξ έηζζ ηζξ πςθήζεζξ, άνα ηαζ ηα  ηένδδ ηδξ.  

 

6.7 Google Plus 

 

 

 

6.7.1 Ιζηνξηθή αλάπηπμε  

Σμ Google+ είκαζ ιία οπδνεζία ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ δ μπμία λεηίκδζε ηδ θεζημονβία ηδξ ζηζξ 

28 Ημοκίμο 2011 ηαζ ακήηεζ ζηδ Google.  Απμηεθεί ημ δεφηενμ ιεβαθφηενμ ημζκςκζηυ δίηηομ 

ιεηά ημ facebook. Ζ ηεθεοηαία ένεοκα πμο δζελάπεδηε ημ 2013 έδεζλε υηζ μζ εκενβμί πνήζηεξ 

λεπέναζακ ημοξ 540,000,000 ζηζξ δζάθμνεξ θεζημονβίεξ ηδξ Google. Σμ Google+ ιεηνά 

πενζζζυηενμοξ απυ 300,000,000 εκενβμφξ πνήζηεξ, λεπενκχκηαξ ηάεε αδμιάδα ηζξ 1,5 δζξ 

θςημβναθίεξ. Φοζζηά, ημ Google+ δζαηίεεηαζ ηαζ ζε ηζκδηέξ ζοζηεοέξ.  
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6.7.2 Γεληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ google+ 

Σμ Google+ δε δζαθένεζ ζηδ πνήζδ ημο ηαζ πμθφ απυ ημ facebook ηαεχξ μ πνήζηδξ δδιζμονβεί 

ημ πνμζςπζηυ ημο πνμθίθ, ακανηεί ιμοζζηή, αίκηεμ, θςημβναθίεξ, ημζκμπμζεί, ηάκεζ ζπυθζα ιε 

ηδ ιυκδ δζαθμνά υηζ δεκ οπάνπεζ like αθθά ημ +1 ιε ημ μπμίμ δδθχκεζ μηζδήπμηε ημο ανέζεζ. ημ 

Google+ μζ πνήζηεξ ηοηθχκμοκ άθθμοξ, δδθαδή αημθμοεμφκ ηαζ αημθμοεμφκηαζ. Δπίζδξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ hashtags. ημ Google+ είκαζ πμθφ δζαδεδμιέκεξ μζ θςημβναθίεξ ηαζ 

δζαεέηεζ πμθθά ενβαθεία επελενβαζίαξ ημοξ. Δπζπθέμκ ειθακίγεζ ηζξ πζμ δδιμθζθείξ ακανηήζεζξ, 

δζαεέηεζ εηδδθχζεζξ, ζεθίδεξ, επελενβαζία ημπμεεζζχκ ηαεχξ ηαζ νοειίζεζξ. Σμ ζδιακηζηυηενμ 

ημιιάηζ ζημ Google+ είκαζ μζ ημζκυηδηεξ, ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηέπεζ μ πνήζηδξ ηαζ  πενζέπμοκ 

πμζηζθυιμνθα εέιαηα. Δπίζδξ οπμζηδνίγεζ ηαζ ηδ θεζημονβία hangout βζα αζκηεμηθήζεζξ ιέπνζ 

10 πνήζηεξ, απυ μπμοδήπμηε ηζ ακ ανίζημκηαζ.  ημ Google+ ζοβπνμκίγμκηαζ πμθθέξ οπδνεζίεξ 

υπςξ είκαζ ημ youtube, to gmail, δδιζμονβία blogs, εββνάθςκ ηαζ πανμοζζάζεςκ η.ά..  

 

6.7.3 Η δπλακηθή ηνπ κάξθεηηλγθ ζην google+  

To Google+ απμηεθεί έκα πμθφ δοκαηυ υπθμ ηυζμ βζα ημοξ απθμφξ πνήζηεξ υζμ ηαζ βζα ηζξ 

επζπεζνήζεζξ ηαεχξ ηαζ ημοξ  marketers. Μία εηαζνζηή ζεθίδα βζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή ηαζ 

δζανηχξ αολδηζηή δ επζζηερζιυηδηα ηδξ, δεκ ανηεί απθά ιία ςναία ειθάκζζδ αθθά μθείθεζ κα 

απμπκέεζ ζμαανυηδηα, επαββεθιαηζζιυ ηαζ ειπζζημζφκδ. Πχξ ιπμνεί κα ημ ηαηαθένεζ αοηυ; 

● ηαημπονχκμκηαξ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ  ζπεηζηά ιε ηδκ ηαοηυηδηα ηαζ ηζξ 

δναζηδνζυηδηέξ ηδξ έηζζ χζηε κα είκαζ λεηάεανδ ηαζ πθήνδξ 

● πνμαάθθμκηαξ ζμαανέξ ηαζ επαββεθιαηζηέξ θςημβναθίεξ μζ μπμίεξ πανάθθδθα 

εκηοπςζζάγμοκ ηαζ εκζζπφμοκ δοκαιζηά ηδκ εζηυκα ηδξ, ηδ εέζδ ηδξ ηαζ ημ ειπμνζηυ ηδξ 

ζήια 

● ακανηχκηαξ ζοπκά άνενα ηαζ πενζεπυιεκα δζαηδνχκηαξ εκενβή ηδκ πανμοζία ηδξ 

ζεθίδαξ, ζημπεφμκηαξ έηζζ ζηδ ζοκεπή εκδιένςζδ ηαζ πνμαμθή ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ 

επζπείνδζδξ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ ηδξ 

● ημζκμπμζχκηαξ αίκηεμ ηαζ δζαθδιίζεζξ, ηα μπμία δζαδίδμκηαζ βνήβμνα ζημ google+, 

βκςζημπμζχκηαξ ηαζ πνμαάθθμκηαξ έηζζ ηδκ επζπείνδζδ ηαζ ημ ειπμνζηυ ηδξ ζήια, ηα 

πνμζθενυιεκα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ ηδξ ηαζ ημ δζαθδιζζηζηυ ηδξ ιήκοια ζε έκα ηενάζηζμ 

θάζια ηαηακαθςηζημφ ημζκμφ 

● πνμζηαθχκηαξ ζοπκά ζε δνάζδ, πεηοπαίκμκηαξ έηζζ ιία δζαθδιζζηζηή εηζηναηεία 
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· πνδζζιμπμζχκηαξ ζε ηάεε ακάνηδζδ hashtags, πνμζεθηφμκηαξ έηζζ πνήζηεξ πμο 

εκδζαθένμκηαζ βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ εέια 

  

 

6.7.4 Google+ θαη SEO 

 Σμ google+ εζηζάγεζ ηονίςξ ζηδ αεθηζζημπμίδζδ ιδπακχκ ακαγήηδζδξ (SEO) ηαζ αοηυ ημ 

βεβμκυξ είκαζ πμο ημ ηαεζζηά λεπςνζζηυ ηαζ δζαθμνεηζηυ ημζκςκζηυ δίηηομ απυ ηα οπυθμζπα, 

ηαεχξ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ζδιακηζηά ηδκ ηαλζκυιδζδ ακαγήηδζδξ ηαζ κα αολήζεζ ηδκ πνμαμθή 

ιζαξ επζπείνδζδξ ζηα απμηεθέζιαηα ακαγήηδζδξ ηδξ Google. Ζ δδιζμονβία εφζημπςκ 

ακανηήζεςκ ηαζ άνενςκ ηαζ δ ζφκδεζή ημοξ ιε ημ πνμθίθ ζημ google+ δδθχκεζ ηδκ 

αοεεκηζηυηδηα ημο ζοββναθέα, ειθακίγμκηαξ ημ μκμιαηεπχκοιυ  ηαζ ηδ θςημβναθία ημο ηάεε 

θμνά πμο βίκεηαζ ακαγήηδζδ ζηδ Google. Δπίζδξ, δ ζφκδεζδ αοηή είκαζ πμθφ ζδιακηζηή βζα ηδκ 

επζηοπία ιζαξ SEO ηαιπάκζαξ. Δπζπθέμκ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο έκαξ ακαβκχζηδξ επζθέλεζ έκα 

άνενμ, ημ δζααάζεζ ηαζ ιεηααεί ζηδκ πνμδβμφιεκδ ζεθίδα –ηδκ ανπζηή ζηδ Google- ηυηε αοηή 

ειθακίγεζ ζοπκά άνενα ημο ίδζμο ζοββναθέα. Αοηά είκαζ ηα δφμ πμθφ ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα 

ημο SEO υζμ αθμνά ηδκ αφλδζδ ηδξ πνμαμθήξ ιζαξ εηαζνζηήξ ζεθίδαξ. Οζ επζπεζνήζεζξ πνέπεζ 

κα πνδζζιμπμζμφκ ηδκ εθανιμβή SEO βζα κα αολήζμοκ ηδκ πνμαμθή ημοξ ζηδ Google. 

 

6.7.5 Η ζεκαληηθόηεηα ησλ θνηλoηήησλ ζην google+ 

 Οζ πνήζηεξ ζημ google+ ιπμνμφκ ηαζ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ  ζε ηφηθμοξ, δζεοημθφκμκηαξ έηζζ ηζξ 

επζπεζνήζεζξ ςξ πνμξ ηδκ απμζημθή πθδνμθμνζχκ ηαζ ιδκοιάηςκ ζε δζαθμνεηζημφξ ηφηθμοξ. Οζ 

ημζκυηδηεξ αμδεμφκ ηδκ επζπείνδζδ ζημ κα ενεοκήζμοκ ηαζ κα ακαπηφλμοκ  ζδέεξ πμο ηαζνζάγμοκ 

ζηα βμφζηα ηςκ ηαηακαθςηχκ ή βζα δζάθμνα γδηήιαηα ζπεηζηά ιε ημ ειπμνζηυ ηδξ ζήια ή ηαζ 

κα «ηζεηάνμοκ» ακ ιία ζδέα ιπμνεί ιεθθμκηζηά κα πεηφπεζ. Σμ κυδια ηδξ έκηαλδξ ηςκ 

ακενχπςκ ζε ημζκυηδηεξ είκαζ ζηδκ πνυεεζδ ηδξ επζπείνδζδξ κα θάαμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ 

ιάνηα. Οζ ημζκυηδηεξ είκαζ ιία πμθφ ζδιακηζηή εοηαζνία θμζπυκ κα ακαηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ ηαζ 

ηζξ επζεοιίεξ ηςκ ηαηακαθςηχκ, κα πάνεζ ηαζκμφνζεξ, θνέζηζεξ ζδέεξ ηαζ κα ζηναθεί ζε κέεξ 

δναζηδνζυηδηεξ δζεηδζηχκηαξ έηζζ ημ ακηαβςκζζηζηυ ηδξ πθεμκέηηδια.  
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6.7.6 Google Hangouts 

 Οζ επζπεζνήζεζξ πνδζζιμπμζμφκ ηα hangouts έηζζ χζηε κα επζημζκςκμφκ βνήβμνα ηαζ εφημθα ιε 

ημοξ πεθάηεξ. Πναβιαημπμζμφκ ηθήζεζξ αίκηεμ, on-line ζοκέδνζα ηαζ ζοκακηήζεζξ, μιζθίεξ, 

αηυια ηαζ δζάθμνα events, υπςξ βζα πανάδεζβια ιία ζοκαοθία. Οζ επζπεζνήζεζξ ιπμνμφκ κα 

πανμοζζάγμοκ ζημοξ πεθάηεξ δθεηηνμκζηά έκα πνμσυκ/οπδνεζία ηαζ ακηίζημζπα εηείκμζ κα 

επζδεζηκφμοκ γςκηακά έκα πνυαθδια πάκς ζημ πνμσυκ, γδηχκηαξ ηδκ άιεζδ ελοπδνέηδζδ ηαζ 

επίθοζδ ημο πνμαθήιαημξ. Δπίζδξ, μζ επζπεζνήζεζξ ιπμνμφκ κα ελμζηεζχζμοκ αθθά ηαζ κα 

πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε κέα ή αεθηζςιέκα πνμσυκηα, κα απακηήζμοκ ζηζξ ενςηήζεζξ 

ηςκ πεθαηχκ ημοξ, κα πναβιαημπμζήζμοκ ζοκεκηεφλεζξ, ένεοκεξ αβμνάξ, κα δδιζμονβδεμφκ 

μιάδεξ εζηίαζδξ ηαζ βεκζηά πμθθέξ επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Δπζπθέμκ, ιε ηζξ on-line 

ζοκακηήζεζξ, δζεοημθφκεηαζ δ επζημζκςκία πνμιδεεοηχκ ηαζ ενβαγυιεκςκ αθμφ δ θεζημονβία 

ηςκ hangouts εκχκεζ ηζξ εηαζνείεξ ιεηαλφ ημοξ ακελάνηδηα απυ ηδ βεςβναθζηή ημοξ απυζηαζδ 

αθθά ηαζ δζάθμνα ιέθδ εθμδζαζηζηήξ αθοζίδαξ. Ζ θεζημονβία ηςκ hangouts ιπμνεί κα αολήζεζ 

ηδ θήιδ ηδξ επζπείνδζδξ, κα εκζζπφζεζ ημ ειπμνζηυ ηδξ ζήια, κα ζηαεεί δοκαιζηά ηαζ κα 

πνμζπενάζεζ απμηεθεζιαηζηά ημοξ ακηαβςκζζηέξ ηδξ.  

 

6.8 Instagram 

      

6.8.1 Ιζηνξηθή αλάπηπμε 

Πνυηεζηαζ βζα ιία εθανιμβή ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ, πνμζανιμζιέκδ ιυκμ βζα έλοπκεξ  

ζοζηεοέξ πςνίξ κα είκαζ πνμζαάζζιδ απυ ζζημζεθίδεξ βζα πνήζδ. Ηδνφεδηε απυ ημοξ Kevin 

Systrom ηαζ Mike Krieger ηαζ λεηίκδζε ηδ θεζημονβία ημο ημκ Οηηχανζμ ημο 2010. 

Ακαπηφπεδηε πμθφ βνήβμνα ηαεχξ δφμ ιήκεξ ιεηά μζ εββεβναιιέκμζ πνήζηεξ έθηαζακ ημ 

1,000,000. Σμκ Απνίθζμ ημο 2012 ημ facebook ελαβυναζε ημ instagram ιε 1 δζξ δμθθάνζα. 

ήιενα, ημ instagram ιεηνάεζ πάκς απυ 20 δζξ θςημβναθίεξ παβημζιίςξ ηαζ πενζζζυηενμοξ απυ 

300,000,000 εκενβμφξ πνήζηεξ. Μέζς ημο instagram.com μζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα ζοκδέμκηαζ ιε 

ημοξ οπμθμβζζηέξ ή ηα ηζκδηά ημοξ ηδθέθςκα πναβιαημπμζχκηαξ ζοβηεηνζιέκεξ θεζημονβίεξ 
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υπςξ ημ κα δεζ ημ πνμθίθ ημο, κα ηάκεζ follow, θςημβναθίεξ ηαζ αίκηεμ ηςκ αημθμφεςκ ημο απυ 

ηδκ ανπζηή ημο ζεθίδα, κα παηήζεζ likes ηαζ κα ζπμθζάγεζ.  

 

6.8.2 Γεληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ instagram 

Αοηυ πμο πνεζάγεηαζ βζα κα έπεζ ηάπμζμξ instagram, είκαζ κα ηαηεαάζεζ ηδκ εθανιμβή ζημ 

έλοπκμ ηζκδηυ ημο ηδθέθςκμ (smartphone) ή ζημ tablet ημο. Απυ εηεί ηαζ πένα, ιε ημ υκμιά ημο, 

ημ email ημο ηαζ έκακ πνμζςπζηυ ηςδζηυ, δδιζμονβεί θμβανζαζιυ instagram. Οζ πνήζηεξ 

ιπμνμφκ κα ηνααήλμοκ θςημβναθίεξ, μζ μπμίεξ πενζέπμκηαζ ζε έκακ ηεηναβςκζηυ πίκαηα, κα ηζξ 

επελενβαζημφκ ιέζς δζάθμνςκ θίθηνςκ ηαζ κα ηζξ δδιμζζεφζμοκ. Δπίζδξ ιπμνμφκ κα 

ηνααήλμοκ video ιε ιέβζζηδ δζάνηεζα 15 δεοηενυθεπηα, κα ηα θζθηνάνμοκ ηαζ κα ηα 

ημζκμπμζήζμοκ.  Δπζπθέμκ, ηαηά ηδκ επελενβαζία ηαζ πνζκ ηδκ μνζζηζημπμίδζδ ηδξ ακάνηδζήξ 

ημοξ, ιπμνμφκ κα επζθέλμοκ κα ημζκμπμζδεεί ημ πενζεπυιεκμ ημοξ ηαοηυπνμκα ηαζ ζε άθθα 

ημζκςκζηά ιέζα (facebook, twitter, tumblr, foursquare, flickr). ημ instagram μζ πνήζηεξ ηάκμοκ 

follow, αημθμοεχκηαξ έηζζ άθθμοξ πνήζηεξ, ημοξ θεβυιεκμοξ followers,  παηάκε ―like‖ ζε υ,ηζ 

ημοξ ανέζεζ, ζπμθζάγμοκ, ιπμνμφκ κα πνμζεέζμοκ εηζηέηεξ ζημοξ θίθμοξ ημοξ ηαζ κα ημοξ 

επζζδιάκμοκ ζε ιία θςημβναθία ή έκα video υπςξ ηαζ κα πνμζεέζμοκ ημπμεεζία υπμο ηζ ακ 

ανίζημκηαζ, υπςξ αηνζαχξ ζημ facebook. Μέζς ηδξ επζθμβήξ ―ελενεφκδζδξ‖, ιπμνμφκ κα 

παναημθμοεμφκ ηζξ δδιμθζθέζηενεξ θςημβναθίεξ ηαζ αίκηεμ ηαζ ιέζς ηςκ εκδιενχζεςκ κα 

αθέπμοκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ αηυθμοεςκ ηςκ πνδζηχκ. Σμ instagram πνδζζιμπμζεί ηα 

hashtags, δδθαδή ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ θςημβναθζχκ βφνς απυ ζοβηεηνζιέκα εέιαηα. Δπίζδξ, 

οπάνπεζ δ επζθμβή direct υπμο ηάπμζμξ ιπμνεί κα ζηείθεζ πνμζςπζηή θςημβναθία ζε έκακ άθθμκ 

πνήζηδ. Σμ πνμθίθ πνμαάθθεηαζ δδιυζζα ηαζ εάκ ημ επζεοιεί μ πνήζηδξ ιπμνεί κα ημ απμηνφρεζ 

ηαζ κα πνμαάθθεηαζ ιυκμ ζημοξ αηυθμοεμοξ ημο.  

 

 

6.8.3 Η δπλακηθή ηνπ κάξθεηηλγθ ζηε γεηηνληά ηνπ instagram 

Γζα κα έπεζ ιία επζπείνδζδ επζηοπδιέκμ ιάνηεηζκβη ζημ instagram πνέπεζ πνχηα απυ υθα κα ημ 

κηφζεζ ιε εθηοζηζηέξ, υιμνθεξ θςημβναθίεξ ηαζ αίκηεμ, θζθζηά πνμξ ημοξ πνήζηεξ, πμο κα 

δζεβείνμοκ ηδκ πνμζμπή, κα πνμηαθμφκ εκδζαθένμκ  ηαζ κα πνμζεθηφμοκ ημ ηαηακαθςηζηυ 

ημζκυ. Σα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ ηδξ πνέπεζ κα πνμαάθθμκηαζ ιέζα απυ ηδ λεπςνζζηή αζηνίκα ημο 

instagram πνμθίθ ηδξ έηζζ χζηε κα ηενδίγεζ ηζξ εκηοπχζεζξ ηαζ κα ςεεί ημοξ ηαηακαθςηέξ ζηδκ 
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ηεθζηή απυθαζδ αβμνάξ. Δπίζδξ, θςημβναθίεξ ηαζ αίκηεμ απυ ζηζβιέξ ή βεβμκυηα ηαηά ηδ 

θεζημονβία ηδξ επζπείνδζδξ ή ηαζ ηςκ ενβαγμιέκςκ δδιζμονβμφκ ζημοξ ηαηακαθςηέξ αίζεδζδ 

μζηεζυηδηαξ, δεδμιέκμο υηζ ημοξ ανέζεζ κα βκςνίγμοκ ηαθφηενα ιία επζπείνδζδ ηαζ ηδκ 

πνμζςπζηυηδηα αοηήξ. Έηζζ πνμαάθθεζ έκημκα ημ ειπμνζηυ ηδξ ζήια ιέζα απυ ηδκ 

ηαεδιενζκυηδηα ηδξ, αολάκμκηαξ έηζζ ηδκ εζηυκα ημο ζηα ιάηζα υθςκ ηςκ ηαηακαθςηχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκ ημ πνμσυκ/οπδνεζία ηδξ. ημ instagram ιπμνεί κα ηνέλεζ δζαβςκζζιμφξ, 

πνμζθμνέξ, εηπηχζεζξ, κα πνμαάθθεζ ηαζ κα δζαθδιίζεζ ηαζκμφνζα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ. Ζ 

επζπείνδζδ ιπμνεί κα  hashtags έηζζ χζηε υηακ ηδκ ακαγδημφκ κα ιπμνμφκ κα ηδκ εκημπίζμοκ. 

Σα hashtags πνέπεζ κα είκαζ θίβα ηαζ λεηάεανα βζα κα ιδκ πάκεηαζ ημ ιάηζ ημο πνήζηδ ηαζ 

ημονάγεηαζ, κα πενζθαιαάκεζ πάκηα ημ υκμια ηδξ ηαζ κα είκαζ δδιμθζθή.  

 

6.9 Linkedin 

         

                           

6.9.1 Ιζηνξηθή αλάπηπμε 

Σμ Linkedin είκαζ έκαξ ζζηυημπμξ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ ηδκ μπμία ίδνοζε μ Ρέσκη Υυθιακ ημ 

Γεηέιανζμ ημο 2002, αθθά λεηίκδζε επίζδια ημ Μάσμ ημο 2003. Ζ επζπείνδζδ εδνεφεζ ζηδ 

ίθζημκ Βάθεσ ηαζ έπεζ βναθεία ζε υθμκ ημκ ηυζιμ. φιθςκα ιε πακεθθήκζα ένεοκα πμο 

πναβιαημπμζήεδηε ημ 2012 απυ ημ Eltrun ζπεηζηά ιε ηδ ζοιπενζθμνά  ης πνδζηχκ ηςκ ιέζςκ 

ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ πενζζζυηενμζ απυ 511,291 πνήζηεξ ημο Linkedin ανίζημκηαζ ζηδκ 

Δθθάδα. Σμ Linkedin ιεηνά πενζζζυηενμοξ απυ 300,000,000 εββεβναιιέκμοξ εκενβμφξ πνήζηεξ 

ζε πενζζζυηενεξ απυ 200 πχνεξ, βζ αοηυ ηαζ απμηεθεί ημκ πζμ επζηοπδιέκμ ζζηυημπμ 

επαββεθιαηζηήξ δζηηφςζδξ.  

 

6.9.2 Γεληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Linkedin 

Σα ιέθδ ημο Linkedin δδιζμονβμφκ ημ πνμζςπζηυ επαββεθιαηζηυ ημοξ πνμθίθ ιέζα ζημ μπμίμ 

ιπμνμφκ κα εηεέζμοκ ηδκ ενβαζζαηή ημοξ ειπεζνία, ηζξ βκχζεζξ ημοξ, ηα εκδζαθένμκηα ηαζ ηζξ 

δελζυηδηεξ ημοξ, ιέζα απυ ηδ ζφκηαλδ εκυξ αζμβναθζημφ ημ μπμίμ πνεζάγεηαζ βζα ηδκ ακαγήηδζδ 

ηαζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ ηδκ ηάθορδ εέζεςκ ενβαζίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ επζζφκαρδ ζοκενβαζζχκ 
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ηαζ ζπέζεςκ ιε επαββεθιαηίεξ. Έπεζηα, είκαζ ακαβηαία δ δζηηφςζδ ηαζ δ ζφκδεζδ ιε άθθμοξ 

πνήζηεξ μζ μπμίμζ εα ιπμοκ ζημ δίηηομ ηςκ ιεθχκ (βκςζημί, θίθμζ, πεθάηεξ, ζοκάδεθθμζ, 

ενβμδυηεξ, επζπεζνήζεζξ η.ά.) ηάηζ πμο αολάκεζ ηζξ εοηαζνίεξ βζα εφνεζδ ενβαζίαξ. Γδθαδή εα 

πνέπεζ κα ζηείθμοκ αζηήιαηα ζφκδεζδξ ζε άθθα πνμθίθ ηαζ κα ημοξ δεπημφκ έηζζ χζηε κα 

πνμζηεεμφκ ζηζξ επαθέξ ημοξ ηαζ κα δζεονφκμοκ ημ επαββεθιαηζηυ ημοξ δίηηομ. Σμ Linkedin 

αμδεά ηα ιέθδ κα ακαγδηήζμοκ απυ ιυκα ημοξ κέεξ επαββεθιαηζηέξ εοηαζνίεξ, πανυθα αοηά 

πανέπεζ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα ακαγδηήζεζ ηαζ κα ανεζ ιία επζπείνδζδ ενβαζία βζ‘ αοημφξ. Σα 

ιέθδ ιπμνμφκ κα ημζκμπμζμφκ ακανηήζεζξ, πανμοζζάζεζξ η.η.θ., κα παηάκε ―like‖ ηαζ κα 

ζπμθζάγμοκ (υπςξ αηνζαχξ ζημ facebook). Δίκαζ πμθφ ζδιακηζηυ ημ κα θαιαάκμοκ ηα ιέθδ 

ζοζηάζεζξ απυ πνχδκ ενβμδυηεξ, ζοκαδέθθμοξ η.η.θ., βεβμκυξ πμο δίκεζ ιεβάθδ αανφηδηα ζημ 

επαββεθιαηζηυ ημοξ πνμθίθ. Σμ LinkedIn πανέπεζ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα παναημθμοεεί μ 

πνήζηδξ πμζμξ έπεζ δεζ ημ πνμθίθ ημο. Δπίζδξ ημ Linkedin δζαεέηεζ groups ηαζ εηαζνζηέξ ζεθίδεξ 

απυ ηα μπμία ηα ιέθδ ιπμνμφκ κα εκδιενχκμκηαζ βζα έκα εέια ή ιία επζπείνδζδ ηαεχξ ηαζ 

premium παηέηα βζα πνυζααζδ πενζζζυηενεξ θεζημονβίεξ. ημ Linkedin απαζηείηαζ έκα ηαθυ ηαζ 

ζμαανυ πνμθίθ, αθμφ αοηυ εα ςεήζεζ έκακ ενβμδυηδ ζηδκ απυθαζδ ηαζ ημ επυιεκμ αήια κα 

πνμζθάαεζ ηάπμζμκ ζηδκ επζπείνδζδ ημο.  

 

6.9.3 Η δπλακηθή ηνπ κάξθεηηλγθ ζηνλ θόζκν ηνπ Linkedin 

 Υνδζζιμπμζχκηαξ LinkedIn πνμθίθ ιία επζπείνδζδ, εκζζπφεζ ηδ θήιδ ηδξ, πηίγεζ ηδκ εζηυκα ηδξ 

ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ηδξ πανμοζία ζημκ ηυζιμ ημο δζαδζηηφμο, βεβμκυξ πμο ηδ αμδεά ζηδκ 

ακαβκςνζζζιυηδηα ηδξ ίδζαξ υζμ ηαζ ηςκ πνμζθενυιεκςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ ηδξ. Ζ αφλδζδ 

ηδξ θήιδξ ηδξ επζπείνδζδξ ιπμνεί κα επέθεεζ επίζδξ ιέζα απυ ζογδηήζεζξ ηαζ ζπυθζα. Δίκαζ 

ζδιακηζηυ κα δζεονφκεζ ημ ημζκυ ηδξ, κα ηοκδβάεζ πεθάηεξ, κα ζοκμιζθεί ηαζ κα μζημδμιεί 

ιαηνμπνυκζεξ πεθαηεζαηέξ ζπέζεζξ ιαγί ημοξ. Έηζζ δίκεηαζ ηαζ δ εοηαζνία ζηδκ επζπείνδζδ κα 

βκςνίζεζ ημ πνμθίθ ηςκ πεθαηχκ ηαζ ιέζα απυ αοηυ κα ηαηακμήζεζ ηζξ ακάβηεξ ημοξ. Δπίζδξ 

έκαξ επζπεζνδιαηίαξ ιπμνεί κα πθδνχζεζ ηαζ κα δδιζμονβήζεζ έκακ premium θμβανζαζιυ έηζζ 

χζηε κα εκζζπφζεζ ημ επαββεθιαηζηυ ημο δίηηομ, ημ ειπμνζηυ ζήια ηαζ ηζξ επαθέξ ημο. Ζ 

επζπείνδζδ ιπμνεί κα εκδιενχκεζ ζοκέπεζα ημ πνμθίθ ζημ LinkedIn ζπεηζηά ιε ηα κέα ηδξ ή 

ζπεηζηά ιε ηα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ ηδξ, δζαηδνχκηαξ έηζζ ηδκ πανμοζία  ηδξ εκενβή. Δπίζδξ, 

ιπμνεί κα ζοκδέζεζ ημ πνμθίθ ηδξ ζημ LinkedIn ηαζ ιε άθθμοξ θμβανζαζιμφξ ημζκςκζηήξ 

δζηηφςζδξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ημ facebook ή ημ twitter, έηζζ χζηε ηάεε θμνά πμο δδιμζζεφεζ 
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ημ μηζδήπμηε υπςξ βζα πανάδεζβια ιία εκένβεζα ή δνάζδ πμο πναβιαημπμζεί κα ημζκμπμζείηαζ 

πανάθθδθα ηαζ ζηα οπυθμζπα ημζκςκζηά δίηηοα έηζζ χζηε κα αολάκεζ ηαζ κα δζεονφκεζ ημ ημζκυ 

ηδξ. Δπζπθέμκ, ιπμνεί κα δδιμζζεφεζ θςημβναθίεξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηδξ, ή αηυια ηαζ πνάλεζξ 

πμο οθμπμζμφκηαζ ιέζα ζ‘ αοηήκ ηαεχξ ηαζ κα ηαηδβμνζμπμζήζεζ βεβμκυηα υπςξ είκαζ βζα 

πανάδεζβια ηζιδηζηέξ δζαηνίζεζξ ηαζ ανααεία ηδξ επζπείνδζδξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ πνμζδίδεζ ηφνμξ 

βζα ηδκ επζπείνδζδ ηαεχξ έκα πνμζεβιέκμ ηαζ ζμαανυ πνμθίθ αθήκεζ ηαθή εκηφπςζδ ηαζ 

εζηυκα ηζ έηζζ ιπμνεί κα πνμζεθηφζεζ πενζζζυηενμοξ πεθάηεξ.  

6.10 Σumblr 

 

         

6.10.1 Ιζηνξηθή αλάπηπμε 

To Tumblr είκαζ ιία microblogging πθαηθυνια ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ δ μπμία ζδνφεδηε απυ ημκ 

Dand Karp ηαζ εδνεφεζ ζηδ Νέα Τυνηδ. Ξεηίκδζε ηδ θεζημονβία ημο ημ 2007 ηαζ ιέζα ζε δφμ 

αδμιάδεξ είπε ιυθζξ 75,000 πνήζηεξ. Σμκ Ημφκζμ ημο 2012 δ πνχηδ δζαθδιζζηζηή ηαιπάκζα πμο 

δζεκενβήεδηε ζημ Tumblr ήηακ ηδξ Adidas υπμο αβυναζε πχνμοξ ζε ηαίνζα ζδιεία ηαζ πνμθίθ 

πνδζηχκ βζα ηδ δζάδμζδ ηδξ. Έπεζηα απυ δφμ ιήκεξ, ιεηά απυ ηδκ επζηοπδιέκδ δζαθδιζζηζηή 

ηαιπάκζα, ακαημίκςζε υηζ ημ site ιπμνεί κα παναπςνήζεζ πθδνςιέκεξ δζαθδιίζεζξ.  ηζξ 20 

Μασμο 2013 δ Yahoo ελαβυναζε ημ Tumblr βζα 1,100,000,000 δμθθάνζα, μνζζηζημπμζχκηαξ ηδ 

ζοιθςκία αηνζαχξ έκα ιήκα ιεηά. Σμκ Απνίθζμ ημο 2013 δ ζζημζεθίδα ημο Tumblr έθααε 

πενζζζυηενα απυ 13 δζξ πνμαμθέξ παβημζιίςξ. ήιενα ημ Tumblr πενζέπεζ πενζζζυηενα απυ 

213,000,000 blogs ηαζ πενζζζυηενα απυ 97,300,000 δδιμζζεφζεζξ.  

 

6.10.2 Γεληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Tumblr 

Οζ πνήζηεξ δίκμκηαξ email, ηςδζηυ πνυζααζδξ ηαζ username δδιζμονβμφκ πνμθίθ ζημ tumlr. 

Έκαξ πνήζηδξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα δδιζμονβήζεζ δδιμζζεφζεζξ πμο αθμνμφκ ηείιεκα, 

ζοκδέζιμοξ, quotes, θςημβναθίεξ, ήπμοξ ηαζ αίκηεμ. Ζ δδιμζίεοζδ ηςκ πενζεπμιέκςκ είκαζ ζε 

ζφκημιδ ιμνθή blog. Δπίζδξ, ιπμνεί κα δζαπεζνζζηεί ηαζ κα επελενβαζηεί ακά πάζα ζηζβιή ηα 
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blogs ημο, βζα πανάδεζβια ηα πνχιαηα ή ηδ βναιιαημζεζνά. ημ site αοηυ θμζπυκ μζ πνήζηεξ 

ιπμνμφκ κα αημθμοεμφκ blogs άθθςκ πνδζηχκ, ιέζα απυ ημ dashboard, έηζζ χζηε κα 

παναημθμοεμφκ υθεξ ηζξ κέεξ δδιμζζεφζεζξ αοηχκ, κα παηάκε like ηαζ κα ηζξ ημζκμπμζμφκ ιέζς 

ημο reblog ζηα δζηά ημοξ. Σμ  tumblr δζαεέηεζ πνμζςπζηά ιδκφιαηα, εηζηέηεξ ζε δδιμζζεφζεζξ, 

ζδζςηζηέξ δδιμζζεφζεζξ, html επελενβαζία ηςκ blogs ηαζ ημζκμπμίδζδ ζε facebook ηαζ twitter.  

 

6.10.3 H ζπκβνιή ηνπ κάξθεηηλγθ ζηελ θνηλόηεηα ηνπ tumblr 

To tumblr απμηεθεί ιία ζδακζηή εοηαζνία μζημδυιδζδξ ειπζζημζφκδξ ακάιεζα ζηζξ επζπεζνήζεζξ 

ηαζ ημοξ ηαηακαθςηέξ. Μία εζηυκα ζζμδοκαιεί ιε πίθζεξ θέλεζξ, επμιέκςξ μζ επζπεζνήζεζξ 

μθείθμοκ κα επζηεκηνχκμκηαζ ζηζξ θςημβναθίεξ ηαζ απθά κα ηάκμοκ ιία ζφκημιδ πενζβναθή ή 

ιία πενίθδρδ πθδνμθμνζχκ ή εζδήζεςκ ζηζξ θςημβναθίεξ έηζζ χζηε κα ιδκ ημονάγμοκ ιε 

πμθθά θυβζα ημ ημζκυ. Οζ εζηυκεξ ηαζ μζ θςημβναθίεξ βζα κα πνμςεήζμοκ ηα πνμσυκηα ημοξ 

πνέπεζ κα έπμοκ ορδθή ηαζ ελαζνεηζηή πμζυηδηα, κα είκαζ υιμνθεξ ηαζ κα ιαβκδηίγμοκ ημοξ 

ηαηακαθςηέξ έηζζ χζηε κα ημοξ πνμζεθηφεζ ηαζ κα ημοξ παναηζκεί ζηδκ αβμνά. Δπίζδξ, είκαζ 

πμθφ ζδιακηζηυ κα δδιζμονβεί δ επζπείνδζδ ή έκαξ μνβακζζιυξ ιία αίζεδζδ μζηεζυηδηαξ ιε ηδ 

ιάνηα ηαζ αοηυ ιπμνμφκ κα ημ ηαηαθένμοκ ακεαάγμκηαξ αίκηεμ ζπεηζηά ιε ημ πςξ ηνέπμοκ ηα 

βεβμκυηα ηαζ μζ ελεθίλεζξ υπςξ βζα πανάδεζβια δ εημζιαζία εκυξ θαβδημφ ζε έκα εζηζαηυνζμ, ηζ 

βίκεηαζ δδθαδή πίζς απυ ηδ θεζημονβία ιζαξ επζπείνδζδξ, δεδμιέκμο υηζ μζ ηαηακαθςηέξ εέθμοκ 

κα βκςνίγμοκ ζπεηζηά ιε αοηήκ ηαζ κα ηδκ ειπζζηεοημφκ εκζζπφμκηαξ έηζζ ηδκ ειπζζημζφκδ ζημ 

ζήια ηαζ δ ζπέζδ ακάιεζα ημοξ. Δπζπθέμκ, δ δοκαηυηδηα ζοκμιζθίαξ ακάιεζα ζηζξ επζπεζνήζεζξ 

ηαζ ημοξ ηαηακαθςηέξ εκζζπφεζ ηδ ιεηαλφ ημοξ ζπέζδ. Οζ επζπεζνήζεζξ πνέπεζ κα δδιμζζεφμοκ 

ηαηηζηά έηζζ χζηε κα πνμζεθηφμοκ ηδκ πνμζμπή ηαζ κα ηενδίγμοκ πεθάηεξ. Δπίζδξ ιε αοηυκ ημκ 

ηνυπμ αολάκμκηαζ ηα logs ζηζξ ιδπακέξ ακαγήηδζδξ. Γεκ πνέπεζ κα παναθείπεζ πθδνμθμνίεξ 

ζπεηζηά ιε ημοξ δζαβςκζζιμφξ ηαζ ηζξ πνμζθμνέξ ηδξ. 

6.11 Pinterest 
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6.11.1 Ιζηνξηθή αλάπηπμε 

Σμ Pinterest ζδνφεδηε απυ ημκ Ben Silbermann, Παφθμ Sciarra ηαζ Evan Sharp, λεηζκχκηαξ ηδ 

θεζημονβία ημο ημ Μάνηζμ ημο 2010. Σδ δζμίηδζδ ημο έπεζ ακαθάαεζ μ Cold Brew Labs ηαζ 

πνδιαημδμηείηαζ απυ επεκδοηέξ ηαζ επζπεζνδιαηίεξ. Δκκέα ιήκεξ ιεηά ηδκ έκανλή ημο, ημ 

Pinterest είπε 10,000 πνήζηεξ. Σμκ Άοβμοζημ ημο 2011 ημ πενζμδζηυ Time ακέθενε ημ Pinterest 

ζηζξ 50 ηαθφηενεξ ζζημζεθίδεξ ημο 2011. Ακμδζηή είκαζ δ πμνεία ηδξ εηηίιδζήξ ημο αθμφ πνυκμ 

ιε ημ πνυκμ αοηή αολάκεηαζ. οβηεηνζιέκα ημ Μάσμ ημο 2012 εηηζιήεδηε ζηα 1,5 δζξ δμθθάνζα, 

ημ Φεανμοάνζμ ημο 2013 ζηα 2,5 δζξ, ημκ Οηηχανδ ημο ίδζμο πνυκμο ζηα 3,8 δζξ ηαζ ημ Μάσμ ημο 

2014 δ εηηίιδζδ ημο ακήθεε ζηα 5 δζξ δμθάνζα  

 

6.11.2 Γεληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ pinterest 

Σμ Pinterest πανέπεηαζ δςνεάκ  ηαζ αθμνά ηδ ιεηαθμνά ηδξ ηθαζζζηήξ πζκέγαξ εκυξ πίκαηα 

(board) ζ‘ έκα δζαδζηηοαηυ υπμο μζ πνήζηεξ ακαβνάθμοκ ηαζ εκαπμεέημοκ ηα ζδιακηζηά ηαζ 

αβαπδιέκα ζημζπεία ηδξ ιέναξ ηαζ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ πμο εέθμοκ κα πνμαάθθμοκ. Οζ 

πνήζηεξ ιπμνμφκ κα ακεαάγμοκ θςημβναθίεξ, videos, ηείιεκα ηαζ urls (pins), κα δδιζμονβμφκ 

πίκαηεξ ηαζ κα ηαηδβμνζμπμζήζμοκ ηζξ ακανηήζεζξ ημοξ, κα ζπμθζάγμοκ, κα παηήζμοκ ―like‖, κα 

αημθμοεμφκ άθθμοξ πνήζηεξ (follow) παναημθμοεχκηαξ έηζζ ηζξ δδιμζζεφζεζξ ημοξ. Δπίζδξ, μζ 

αηυθμοεμζ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ―repin‖, δδθαδή κα ηανθζηζχζμοκ ιία εζηυκα πμο ακέααζε έκαξ 

πνήζηδξ ηαζ ημοξ άνεζε ηαζ ηδκ ημζκμπμζήζμοκ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ ενβαθείμ ―pin it‖.  Οζ 

πνήζηεξ αθθδθεπζδνμφκ πενζζζυηενμ ιε υιμνθεξ θςημβναθίεξ ηαζ ζαβδκεοηζηέξ εζηυκεξ, 

θζθζηέξ πνμξ ημοξ άθθμοξ πνήζηεξ ηαζ απμηεθεί βζα ημκ ηαεέκα λεπςνζζηά ηδ αζηνίκα ηςκ 

πενζεπμιέκςκ ημο ζημκ ζζηυημπμ ημο Pinterest.  

 

6.11.3 Δπίδξαζε ηνπ κάξθεηηλγθ ζηελ θνηλσλία ηνπ pinterest 

Σμ Pinterest ςθεθεί ζε ιεβάθμ ααειυ ημοξ επζπεζνδιαηίεξ ζημ ημιιάηζ ηδξ πνμχεδζδξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ημοξ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ ημοξ αθθά ηαζ ηδξ δζαθήιζζδξ ζημκ ηυζιμ ημο 

δζαδίηηομο. Μμζνάγμκηαζ θςημβναθίεξ ηαζ videos ηδξ επζπείνδζδξ, ηςκ ενβαγμιέκςκ ηδξ, ηςκ 

πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ ηδξ, εζηυκεξ άνενςκ πμο έπμοκ δδιμζζεφζεζ ζε blogs, θςημβναθίεξ απυ 

εηαζνζηέξ εηδδθχζεζξ, εζηυκεξ απυ δζαβςκζζιμφξ ηαζ πνμζθμνέξ υπςξ ηαζ θςημβναθίεξ πμο 

ακαδεζηκφμοκ ηδκ ημοθημφνα ηδξ επζπείνδζδξ. Πνμαάθθμοκ ημ ειπμνζηυ ημοξ ζήια, 

βκςζημπμζμφκ ηαζ δζαθδιίγμοκ ηα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ πμο πνμζθένμοκ. Μπμνμφκ κα 
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δδιμζζεφζμοκ  ηδξ  Ζ ζςζηή ειθάκζζδ ηαζ δ μιμνθζά παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ηαεχξ εθηφεζ, 

ιαβκδηίγεζ, δζεβείνεζ ηδκ αίζεδζδ ηαζ δδιζμονβεί ζημ πνήζηδ ηδκ πενζένβεζα κα ακαηαθφρεζ ημ 

ηζ ανίζηεηαζ πίζς απυ αοηέξ ηζξ υιμνθεξ εζηυκεξ. Δλίζμο ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ ηαζ δ πμζυηδηα 

ηςκ εζηυκςκ δ μπμία επζαάθθεηαζ κα είκαζ ελαζνεηζηή έηζζ χζηε κα πνμζεθηφζεζ, δεδμιέκμο υηζ 

πνυηεζηαζ βζα ιία ζζημζεθίδα πμο ααζίγεηαζ ζηζξ εζηυκεξ. Σμ  Pinterest δεκ πμοθά άιεζα ηα 

πνμσυκηα/οπδνεζίεξ αθθά έιιεζα, ιέζς ηδξ εζηυκαξ, πςθείηαζ δδθαδή δ ειθάκζζδ ημο ηαζ αοηή 

ημκ μδδβεί ζηδκ αβμνά. Έκαξ επζπεζνδιαηίαξ ιπμνεί κα ζοκδέζεζ ημ πνμθίθ ιε e-mail ηαζ ζε 

άθθα ημζκςκζηά δίηηοα (facebook, twitter, instagram) έηζζ χζηε κα ημζκμπμζεί ηζξ δδιμζζεφζεζξ 

ημο ζε έκα πμθφ ιεβαθφηενμ ημζκυ. Μπμνεί επίζδξ κα δδιζμονβήζεζ SEO βζα ημ Pinterest 

αθήκμκηαξ ηδκ επζθμβή απυ ηδ ιδπακή ακαγήηδζδξ αθθά ηαζ newsletters βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ 

πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δεκ είκαζ ηυζμ ηαθυ κα ακαβνάθεηαζ ζηζξ 

εζηυκεξ δ ηζιή ή ημ θμβυηοπμ, εηηυξ αέααζα ακ πνυηεζηαζ βζα δδιμθζθή brands. ημ Pinterest 

ακαπηφζζεηαζ ζε ηαθμφξ νοειμφξ ηαζ ημ qr code ηζ έηζζ μζ εκδζαθενυιεκμζ ιπμνμφκ κα 

ακαγδηήζμοκ δεδμιέκα ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ επζπείνδζδ, κα ιεηαηναπμφκ απυ πεναζηζηυ 

πεθάηδ ζε πζζηυ, ηαζ κα πνμαμφκ ζε αβμνά. Σμ qr code ιπμνεί κα είκαζ υιμνθμ ηαζ ιμκηένκμ  

έηζζ χζηε μζ πνήζηεξ κα ημ ηάκμοκ ζοκέπεζα repin. Ο ζημπυξ ιζαξ επζπείνδζδξ πμο πνδζζιμπμζεί 

ημ  Pinterest είκαζ κα πνμζεθηφζεζ πνμξ ηδκ ζζημζεθίδα ηδξ αεθηζχκμκηαξ έηζζ ημ brand ηδξ,ηδκ 

πανμοζία ηδξ ζημ δζαδίηηομ, άνα ηαζ ηζξ πςθήζεζξ.  

 

6.12 Youtube 

 

                                   

 

6.12.1 Ιζηνξηθή αλάπηπμε 

Σμ YouTube ζδνφεδηε απυ ηνεζξ πνχδκ οπαθθήθμοξ ηδξ PayPal, Chad Hurley, Steve Chen ηαζ 

Jawed Karim ημ Φεανμοάνζμ ημο 2005 ηαζ εδνεφεζ ζημ San Bruno ηδξ Καθζθυνκζα. Απυ εηεί ηαζ 

πένα αημθμφεδζε ιία ναβδαία ακάπηολδ βζα ημκ ζζηυημπμ ημο YouTube. Σμ Νμέινζμ ημο 2006 
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ημ πενζμδζηυ Time μκυιαζε ημ YouTube ςξ ―δ εθεφνεζδ ημο 2006‖. Σμκ Οηηχανζμ ημο 2006 δ 

Google ακαημίκςζε πςξ ελαβυναζε ημ YouTube βζα 1,650,000,000 δμθθάνζα, μνζζηζημπμζχκηαξ 

ηδ ζοιθςκία αοηή ημ Νμέιανζμ ημο ίδζμο πνυκμο, θεζημονβχκηαξ ιέπνζ ηαζ ζήιενα ςξ 

εοβαηνζηή ηδξ. Σμ Νμέιανζμ ημο 2011 ημ YouTube εκζςιαηχεδηε ιε ημ Google+ ηαζ ημ 

Chrome Web Browser.  

 

6.12.2 Γεληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ youtube 

Σμ YouTube επζηνέπεζ ηδκ απμεήηεοζδ, ακαγήηδζδ ηαζ ακαπαναβςβή ρδθζαηχκ ηαζκζχκ 

(videos). Υνδζζιμπμζεί ημ Adobe Flash Video βζα κα ηαθφπηεζ έκα ηενάζηζμ θάζια 

πενζεπμιέκμο, δδιζμονβδιέκμ απυ ημοξ πνήζηεξ (video ηαζ ιμοζζηδ, video blogging, ηθζπ 

ηδθευναζδξ ηαζ ηαζκζχκ, ζφκημια πνςηυηοπα video). Πένα απυ ημοξ πνήζηεξ, μζ μπμίμζ είκαζ 

αοημί πμο θμνηχκμοκ πενζζζυηενμ ημ YouTube ηαεδιενζκά, πμθθέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ Μ.Μ.Δ 

υπςξ ημ BBC, VEVO, CBS πανέπμοκ ηαζ ιμζνάγμκηαζ μνζζιέκα απυ ηα οθζηά ημοξ ζημκ 

δδιμθζθή αοηυκ ζζηυημπμ, αάζεζ ηδξ εηαζνζηήξ ζπέζδξ ιε ημ YouTube. Ο ηαεέκαξ ιπμνεί κα 

παναημθμοεεί video  ηαζ ημ ηαεέκα απυ αοηά δείπκεζ ηαζ ημ πθήεμξ ηςκ πνμαμθχκ (views) βζα 

κα θαίκεηαζ δ δδιμηζηυηδηα ημο. Οζ πνήζηεξ πμο είκαζ εββεβναιιέκμζ ζημ YouTube έπμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα κα ακεαάγμοκ video, κα ζπμθζάγμοκ, κα παηάκε like ή dislike, κα ααειμθμβμφκ ηα 

video ηαεχξ ηαζ κα απακημφκ ζε ζπυθζα άθθςκ πνδζηχκ. Σέθμξ, ηάεε πνήζηδξ ιπμνεί κα 

ημζκμπμζήζεζ έκα video πμο ημο ανέζεζ απυ ημ YouTube ζε άθθα ημζκςκζηά δίηηοα (facebook, 

google+, twitter η.ά.) ή αηυια ηαζ κα ημ απμζηείθεζ ιέζς email ζε άθθμ πνήζηδ.  

 

6.12.3 Δίδε δηαθεκίζεσλ ζην youtube 

Τπάνπμοκ ηέζζενζξ ιμνθέξ δζαθδιίζεςκ ζημ ηακάθζ ημο YouTube: 

● Γζαθήιζζδ ζε ακαγήηδζδ δ μπμία ειθακίγεηαζ ζηα απμηεθέζιαηα ακαγήηδζδξ 

πμο πναβιαημπμζμφκ μζ πνήζηεξ 
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● Γζαθήιζζδ ζε πνμεπζζηυπδζδ δ μπμία ειθακίγεηαζ ζηα πνμηεζκυιεκα αίκηεμ ιεηά 

ηδ θήλδ ημο αίκηεμ πμο παναημθμφεδζε μ πνήζηδξ 

 

● Γζαθήιζζδ ζε πνμαμθή δ μπμία ειθακίγεηαζ ζηα πνμηεζκυιεκα αίκηεμ δίπθα απυ 

αοηά πμο παναημθμοεεί μ πνήζηδξ 

 

● Γζαθήιζζδ ζε νμή, δδθαδή ιία δζαθήιζζδ παίγεζ έηζζ χζηε μ πνήζηδξ κα 

ηαηαθένεζ κα παναημθμοεήζεζ ημ αίκηεμ πμο επζεοιεί 

 

 

6.12.4 Σξόπνη απνηειεζκαηηθόηεηαο δηαθεκίζεσλ ζην youtube 

Σμ YouTube ιαβκδηίγεζ ηαζ ζοκδέεζ ημοξ ακενχπμοξ ιε πνμσυκηα ηαζ brands ιέζα απυ ηα αίκηεμ 

ημο, δίκμκηαξ έηζζ ιεβάθεξ εοηαζνίεξ ηαζ δοκαηυηδηεξ βζα δζαθήιζζδ ηαζ ιάνηεηζκβη. Οζ 

δζαθδιίζεζξ ζημ YouTube έπμοκ ςξ ηφνζμοξ ζηυπμοξ κα μδδβήζμοκ ημοξ πνήζηεξ ζημκ ζζηυημπμ 

ημο δζαθδιζγυιεκμο, κα αολήζμοκ ηδκ ακαβκςνζζζιυηδηα ηαζ θοζζηά κα μδδβήζμοκ ζηζξ 

πςθήζεζξ. Σα πέκηε ζηάδζα πμο μδδβμφκ ηζξ δζαθδιίζεζξ ζηα αίκηεμ ζηδκ επίηεολδ ηςκ 

παναπάκς ζηυπςκ ηαζ ηδκ επζηοπία είκαζ ηα ελήξ: 

● Καηακυδζδ πνυεεζδξ ακαγήηδζδξ 
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Δίκαζ πμθφ ζδιακηζηυ ζε έκα ημζκςκζηυ δίηηομ υπςξ είκαζ ημ YouTube, ιε παμηζηυ ανζειυ 

αίκηεμ, κα λεπςνίγμοκ, πνδζζιμπμζχκηαξ θέλεζξ ηθεζδζά, ηα μπμία ελεζδζηεφμοκ έκα αίκηεμ, ιε 

απμηέθεζια μζ πνήζηεξ κα ημ ακαγδημφκ ηαζ κα ημ ανμοκ πζμ εφημθα.  

● Δπζθμβή ζςζηήξ ιζηνμβναθίαξ 

Οζ ιζηνμβναθίεξ πνέπεζ κα ζπεηίγμκηαζ ιε ημ εέια ημο αίκηεμ έηζζ χζηε μ πνήζηδξ κα 

ακηζθαιαάκεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ημ ζημπυ ηδξ δζαθήιζζδξ. Δπίζδξ, πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ 

παίγεζ δ πμζυηδηα ηδξ εζηυκαξ, δ μπμία πνέπεζ κα είκαζ ηαεανή, ορδθή, υιμνθδ, ελαζνεηζηή βζα 

κα δίκεζ ηδκ εκηφπςζδ πμζμηζημφ αίκηεμ ηαζ κα λεπςνίγεζ.  

● Γζαθήιζζδ πνμαμθήξ ημο αίκηεμ 

Ζ δζαθήιζζδ πνμαάθθεηαζ πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ημο αίκηεμ πμο επέθελε μ πνήζηδξ κα δεζ. Έπεζηα 

θμζπυκ απυ ημ εκδζαθένμκ ημο βζα έκα αίκηεμ, πνμαάθθεηαζ ιία δζαθήιζζδ ακάθμβα ιε ηα 

εκδζαθένμκηα ημο πμο έπμοκ ζοβηεκηνςεεί ιέζς ημο ζζημνζημφ ακαγήηδζήξ ημο ηαζ ηςκ cookies 

πμο έπμοκ ζοθθεπεεί απυ ηδ Google.  

● διακηζηά ηα 5 πνχηα δεοηενυθεπηα 

Καεμνζζηζηυ νυθμ δζαδναιαηίγμοκ ηα 5 πνχηα δεοηενυθεπηα ηδξ δζαθήιζζδξ, ηα μπμία πνέπεζ 

κα εκηοπςζζάζμοκ ηαζ κα ηεκηνίζμοκ ημ εκδζαθένμκ ημο πνήζηδ έηζζ χζηε κα ιδκ παναθείρεζ ηδ 

δζαθήιζζδ.  

● αθήξ έηηθδζδ βζα δνάζδ 

ημ ηέθμξ ημο αίκηεμ, δ δζαθήιζζδ είκαζ ζδιακηζηυ κα πανμηνφκεζ ζε δνάζδ, ακάθμβα ιε ηζξ 

εκένβεζεξ πμο επζεοιεί δ  επζπείνδζδ έηζζ χζηε κα αθθδθεπζδνάζεζ ιε ημ πνήζηδ.  Ζ επζπείνδζδ 

δεκ πνέπεζ κα λεπάζεζ κα ζοιπενζθάαεζ ημ υκμια ηδξ, ημ mail ηδξ ηαζ άθθα ζημζπεία 

επζημζκςκίαξ, ηαεχξ ηαζ ημ θμβυηοπμ βζα πνυζηθδζδ ζε δνάζδ.  

 

 

7. Κηλεηέο ζπζθεπέο θαη e-marketing 

 

7.1 Οη θηλεηέο ζπζθεπέο θαη ε εμέιημή ηνπο 

ηακ δ bell ηαηαζηεφαγε ηδκ πνχηδ ιμνθή ηζκδημφ δζηηφμο ημ 1978 ηακείξ δεκ οπμθυβζγε ηδκ 

ηενάζηζα ακάπηολδ πμο εα είπακ μζ ηζκδηέξ ζοζηεοέξ ηαζ ηα δίηηοα ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ. ηδκ 

Δθθάδα βκςνίζαιε ηα ηζκδηά δίηηοα ημ 1993 υηακ ηαζ ηα δίηηοα ηδξ telestet ηαζ panafone 

εζζήθεακ ζηδκ αβμνά ηςκ ηζκδηχκ δζηηφςκ. Λίβα πνυκζα ανβυηενα δ cosmote έβζκε δ ηνίηδ 
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εηαζνεία πανμπήξ ζφκδεζδξ ηζκδηήξ δζηηφςκ υπμο ιέπνζ ηαζ ζήιενα απμηεθεί ηδκ ιεβαθφηενδ 

εηαζνεία αάζεζ πθδεοζιζαημφ ημζκμφ πμο ηδ πνδζζιμπμζεί. ηδκ πθεονά ηςκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ 

ηα ηυζηδ πμο απαζημφκηακ βζα ηδκ αβμνά ηζκδηήξ ζοζηεοήξ ήηακ οπένμβηα βζα ηα δεδμιέκα ηδξ 

ηυηε επμπήξ, ιε ορδθέξ πνεχζεζξ (ηυζηδ μιζθίαξ,ηέθδ εκενβμπμίδζδξ) ηαζ ορδθέξ ηζιέξ 

απυηηδζδξ ηζκδηήξ ζοζηεοήξ, ςξ απμηέθεζια έκα πμθφ ιζηνυ ημζκυ (1000 άημια) κα 

ηαηαθένμοκ κα απμηηήζμοκ ηζκδηή ζοζηεοή. Μεηέπεζηα υιςξ, ιε ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ ηςκ 

ηζκδηχκ δζηηφςκ ηαζ ηα ιζηνυηενα έλμδα απυηηδζδξ, δ Δθθάδα έθηαζε ακαθμβζηά αάζεζ 

πθδεοζιμφ,ιζα απυ ηζξ πχνεξ ιε ημκ ορδθυηενμ ααειυ πνήζδξ ηζκδηήξ ζοζηεοήξ ιε δείβια 

ημζκμφ 120% πθδεοζιζαηά ηαζ 13.551.000 ζοζηεοέξ (Γεηέιανζμξ 2006). Μέ ηζξ έςξ ηυηε 

ηζκδηέξ ζοζηεοέξ μ πνήζηδξ ιπμνμφζε κα πναβιαημπμζήζεζ ηθήζεζξ ιεηαλφ πνδζηχκ, κα 

δδιζμονβήζεζ ιδκφιαηα (Sms,Mms) ηαεχξ ηαζ κα ζενθάνεζ ζε ιζα πνχηδ ιμνθή ίκηενκεη βζα 

ηζκδηέξ ζοζηεοέξ υπμο θυβς υιςξ ορδθχκ πνεχζεςκ ηαζ έθθεζρδ ηεπκμβκςζίαξ δεκ 

ακαπηφπεδηακ υζμ εα ιπμνμφζακ πανυηζ μζ εηαζνείεξ ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ ηα ζηήνζλακ 

δδιζμονβχκηαξ wap portals. Πνχηδ ζε αοηή ηδκ δδιζμονβία wap portal ήηακ δ ηυηε panafone, 

βκςζηή ζήιενα ςξ vodafone. 

 

 

Δηθόλα 7.1.1 (παράδεηγκα wap portal) 

 

H δδιζμονβία ηςκ wap portals έθενε ηάπμζα ηένδδ βζα ηζξ εηαζνείεξ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ ιέζς 

ηςκ ανηεηχκ πανμπχκ πμο πνυζθενακ ζημοξ πνήζηεξ υπςξ εκδιένςζδ, επζημζκςκία, παζπκίδζα, 

ιμοζζηή. Σα portals αοηά βίκμκηακ αηυια πζμ απμηεθεζιαηζηά ιε ηδκ ζοκεπή ακάπηολδ ηςκ 

δζηηφςκ ηαζ ηδκ ιεηαθμνά απυ οπμζηήνζλδ ζοκδέζεςκ wap πμο πνυζθενακ ηαπφηδηα ιυκμ 9,6 
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kb (1996) ζηδκ οπμζηήνζλδ δζηηφςκ GPRS ιε ηαπφηδηέξ άκς ημο 100kb ημ 2001. Σα ηζκδηά 

δίηηοα υιςξ ηαζ μζ ηζκδηέξ ζοζηεοέξ δεκ έιεκακ ζηάζζιεξ ζηδκ ηεπκμθμβία, απυ ηδκ πθεονά ηςκ 

ηζκδηχκ δζηηφςκ δ ακάπηολή ημοξ ήηακ ζηαεενά ακμδζηή ηαζ δ ιεηαθμνά ηςκ δζηηφςκ 2G 

ιεηαθένεδηε ζηα δίηηοα 3G ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ημ έημξ 2014 έηακακ ηδκ ειθάκζζδ ημοξ ηα 

δίηηοα 4G ηαζ LTE πανέπμκηαξ ορδθέξ ηαπφηδηεξ ίκηενκεη ζηζξ ζοζηεοέξ ηαεχξ ηαζ μιζθίαξ. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά ηςκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ δ ιεηαθμνά ημοξ ζηζξ ηζκδηέξ ζοζηεοέξ ιε 

αζπνυιαονμ πνχια μευκδξ ηαζ ηζξ πνήζεζξ ηδξ ζοζηεοήξ βζα μιζθία ηαζ βναπηά ιδκφιαηα 

ιεηαθένεδηακ ζε έκα πακημδφκαιμ ενβαθείμ βζα ημκ πνήζηδ πανέπμκηαξ ημο θεζημονβίεξ υπςξ 

αίκηεμηθήζδ, ζενθάνζζια ζημ δζαδίηηομ, εκημπζζιυ ημπμεεζζχκ, streaming αίκηεμ, 

δθεηηνμκζηχκ αβμνχκ η.α.. Ζ ακάπηολδ αοηή άνπζζε ημ έημξ 2007 υηακ ηαζ δδιζμονβήεδηε ημ 

πνχημ open source θμβζζιζηυ βζα ηζκδηά απυ ηδ Google ηαζ ηδκ Open Handset Alliance ηαζ 

ιέπνζ ζήιενα ημ θμβζζιζηυ ακαπηφζζεηαζ δδιζμονβχκηαξ κέα παναηηδνζζηζηά βζα ημκ πνήζηδ 

αθθά ηαζ ζδιακηζηυ πχνμ ακάπηολδξ ζπεδίμο ιάνηεηζκβη βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ. Σμ έλοπκμ 

θμβζζιζηυ απυ ηδ Google έςξ ζήιενα έπεζ αθθάλεζ ανηεηά μκυιαηα πνμζεέημκηαξ ανηεηέξ κέεξ 

θεζημονβίεξ,ηα θμβζζιζηά ακά ζεζνά πνμκμθμβίαξ ήηακ: 

➔ Alpha (1.0) 

➔ Beta (1.1) 

➔ Cupcake (1.5) 

➔ Donut (1.6) 

➔ Eclair (2.0–2.1) 

➔ Froyo (2.2–2.2.3) 

➔ Gingerbread (2.3–2.3.7) 

➔ Honeycomb (3.0–3.2.6) 

➔ Ice Cream Sandwich (4.0–4.0.4) 

➔ Jelly Bean (4.1–4.3.1) 

➔ KitKat (4.4–4.4.4) 

➔ Lollipop (5.0–5.0.2) 

 

Γεκ ήηακ ιυκμ ή google υιςξ πμο δδιζμφνβδζε έλοπκεξ ζοζηεοέξ βζα ημοξ πνήζηεξ ηδξ ηαεχξ 

ανηεηέξ ήηακ μζ εηαζνείεξ πμο δμηίιαζακ αοηυκ ημκ πχνμ αζπάγμκηαξ ηδκ κέα ηεπκμθμβία ηαζ ηζξ 

ακάβηεξ ημο πνήζηδ βζα ηέημζεξ ζοζηεοέξ. Ο πχνμξ αοηυξ άθθςζηε ήηακ πνυζθμνμξ βζα 
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ιδκφιαηα ιάνηεηζκβη απυ εηαζνείεξ υπςξ εα δμφιε ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα. Τπυθμζπα θμβζζιζηά 

ήηακ: 

➔ BlackBerry 10 

➔ iOS 

➔ Windows Phone 

➔ Firefox OS 

➔ Symbian 

 

7.2 Γηαθεκίζεηο θαη ηερληθέο κάξθεηηλγθ κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ 

Ανηεημί είκαζ μζ ηνυπμζ πνμαμθήξ ιζα επζπείνδζδξ ηαζ ακάπηολδξ ζπεδίμο ιάνηεηζκβη ιέζς 

ηζκδηχκ ζοζηεοχκ,μζ πνχηεξ ιμνθέξ ηδξ ήηακ ηα δζαθδιζζηζηά ιδκφιαηα ζε ζοζηεοέξ εκχ ιε 

ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ ιμνθέξ έηακακ ηδκ ειθάκζζδξ ημοξ. 

 

7.2.1 SMS & MMS 

Σμ ιήκοια ιέζς ηζκδηήξ ζοζηεοήξ (SMS) ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ιζα επζζημθή εκυξ 

δζαθδιζζηζημφ ιδκφιαημξ ζηδκ αβμνά-ζηυπμ πμο ιπμνεί πμθθέξ θμνέξ ηαζ κα απακηά, 

εζδζηυηενα υηακ πνυηεζηαζ βζα δζαβςκζζιυ. Δπζπθέμκ, πνήζεζξ ιπμνμφκ βζα πανάδεζβια κα είκαζ 

εζζζηήνζα βζα δζάθμνα πμθζηζζηζηά βεβμκυηα (ζοκαοθίεξ, εηεέζεζξ) ιε ηδ ιμνθή δθεηηνμκζηχκ 

ημοπμκζχκ ιέζς SMS (m-couponing). Πνυηεζηαζ βζα έκακ ηνυπμ ανηεηά αθθδθεπζδναζηζηυ 

ιεηαλφ ημο πνήζηδ ηαζ ηδξ επζπείνδζδξ ιε ηαθά απμηεθέζιαηα βζα ηδκ επζπείνδζδ. Σα SMS 

επζηνέπμοκ επίζδξ ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ επί πθδνςιή, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ πδβή ζδιακηζηχκ 

εζυδςκ βζα ημοξ εηδυηεξ. Ζ επζηοπία ηςκ οπδνεζζχκ ήπςκ (my-tones,ringtones) ή ηαζ ηςκ 

εηζηναηεζχκ Direct Response TV είκαζ ζδιακηζηά παναδείβιαηα (πδβή: ΗΑΒ HELLAS). 

Aπυ ηδκ πθεονά ηςκ MMS πμο απμηεθμφκ ζηδκ μοζία ηζκδηυ ιήκοια, υπμο ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί εζηυκα ηαζ ήπμξ. Με ηδκ ειθάκζζδ ηςκ δζηηφςκ επζημζκςκίαξ ηνίηδξ βεκζάξ, 

ηοηθμθμνμφκ υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ εθανιμβέξ MMS. Πμθθέξ δζαδναζηζηέξ δζαθδιζζηζηέξ 

ηαιπάκζεξ εηαζνεζχκ  πνδζζιμπμζμφκ ηα MMS ζε ζοκδοαζιυ ηαζ ιε άθθα ιέζα.  

 

7.2.2 Γηαθήκηζε κέζσ WAP 

Σμ WAP ήηακ δ πνχηδ ιμνθή πνυζααζδξ δζαδίηηομ απυ ηζξ ηζκδηέξ ζοζηεοέξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα είκαζ ημ πνςηυημθθμ πμο ακαπηφπεδηε βζα κα δζεοημθφκεηαζ δ αζφνιαηδ 
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πνυζααζδ πθδνμθμνζχκ ιέζς ηδξ πνήζδξ θμνδηχκ ζοζηεοχκ υπςξ ηα ηζκδηά ηδθέθςκα ηαζ ηα 

palm-sized PCs. Σμ WAP ηαεμνίγεζ ηα πμζμζηά ιεηάδμζδξ δεδμιέκςκ, ηζξ ιεευδμοξ ζοιπίεζδξ, 

ηα ζήιαηα ηενιαηζζιμφ ηηθ, έηζζ χζηε μζ πνήζηεξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ αζφνιαηςκ ζοζηεοχκ κα 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηα ίδζα δίηηοα ηαζ ζοζηήιαηα. Μέζς ημο wap εηαημιιφνζα 

πνήζηεξ ημο ίκηενκεη ιέζς ηζκδηχκ ζοζηεοχκ είπακ ηδκ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζε αάζεζξ 

δεδμιέκςκ,εζδήζεζξ,ιμοζζηή ηθπ.. Ο ζοβηεηνζιέκμξ ηνυπμξ δζαθήιζζδξ ανήηε ανηεηά ειπυδζα 

θυβς ηδξ πενζμνζζιέκδξ δοκαηυηδηαξ (παιδθή ζφκδεζδ,έθθεζρδ πενζεπμιέκμο) ηαζ μδήβδζακ ζε 

ιζα πνχηδ εβηαηάθεζρδ αοημφ ημο πχνμο. ηδκ Δθθάδα βκςνίζαιε ημ WAP ιέζς ημο vodafone 

live ιε ιζα πνχηδ ιμνθή ημο e-commerce βζα ηζκδηά κα ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ηδξ ηαζ κα ηνίκεηαζ 

ζε ζηακμπμζδηζηά επίπεδα βζα ηδκ επμπή. Οζ δζαθδιίζεζξ wap οπάνπμοκ πθέμκ ζε υθα ηα portal 

ηςκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ αθθά ηαζ ζηα απμηεθέζιαηα ακαγήηδζδξ(google, yahoo, bing) ιε 

πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ έλοπκεξ ζοζηεοέξ. 

 

Δηθόλα 7.2.2.1 

Πεγή:https://support.google.com 

 

Απυ ημ 2013 ηαζ έπεζηα ημ ζενθάνζζια ιέζς WAP ανπίγεζ ηαζ ελαθακίγεηαζ αθμφ μζ 

πενζμνζζιέκεξ ημο δοκαηυηδηεξ ηαζ δ ακάπηολδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδκ ηδθεθςκία ιε ηα έλοπκα 

ηζκδηά ηαζ ηα θμβζζιζηά  (Android, Blackberry, IOS) αθμφ ιπμνμφκ ηεπκμθμβζηά κα ηαθφρμοκ 

ακάβηεξ ημο ζφβπνμκμφ δζαδζηηφμο υπςξ ηδξ HTML, CSS, JAVASCRIPT ηα μπμία ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ηζξ ζφβπνμκεξ δζαθδιίζεζξ ζημ δζαδίηηομ. Αοηυ είπε ςεξ απμηέθεζια ηζξ 

https://support.google.com/
https://support.google.com/
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εηαζνείεξ κα εβηαηαθείρμοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηθάδμ ηαζ κα ζηναθμφκ ζηζξ πζμ κέεξ ηεπκμθμβζηά 

πναηηζηέξ δζαθδιζζηζηήξ ηαιπάκζαξ. 

 

7.2.3 Σερλνινγία QR code  

O ηχδζηαξ QR δδιζμονβήεδηε ημ 1994 απμ ηδκ εηαζνεία Denso-Wave ηδξ Ηαπςκίαξ ιε ζημπυ 

ηδκ βνήβμνδ ακηαπυηνζζδ πθδνμθμνζχκ ιεηαλφ ζοζηεοήξ ηαζ πθδνμθμνζχκ πμο ειπενζέπμκηαζ 

ζημκ ηχδζηα. ηδκ Ηαπςκία απμηεθεί ηδκ πζμ δζαδεδμιέκδ ιμνθή ηχδζηα εκχ είκαζ ανηεηά 

δζαδεδμιέκδ ζε υθμκ ημκ ηυζιμ. Ανπζηά μ ηχδζηαξ QR πνδζζιμπμζήεδηε βζα ημκ εκημπζζιυ 

ακηαθθαηηζηχκ μπδιάηςκ ζε ηιήιαηα παναβςβήξ υιςξ ιε ηα έηδ έδεζλε ζηακυ κα 

πνδζζιμπμζδεεί ζε έκα πμθφ πζμ εονφ θάζια, υπςξ ζημ ειπυνζμ, ζηδ δζαθήιζζδ ηαζ ζηδ 

δζαπείνζζδ ειπμνεοιάηςκ ιέπνζ ηδ δζαζηέδαζδ ηαεχξ ηαζ βζα πνμζςπζηά ιδκφιαηα. Ζ 

δδιζμονβία ηχδζηα QR είκαζ ανηεηά εφημθδ ηαζ πνμζθένεζ ανηεηά πθεμκεηηήιαηα ζηδκ 

πνμαμθή πνμσυκηςκ ή οπδνεζίςκ. Μπμνεί κα δδιζμονβδεεί ιέζς ακμζπημφ ηχδζηα ηαζ πθέμκ 

ιπμνεί κα ηαηαβναθεί ιέζς ιία έλοπκδξ ζοζηεοήξ ηαζ κα ηαηαβναθμφκ μζ πθδνμθμνίεξ πμο 

ειπενζέπμκηαζ ζημκ ηχδζηα. Παναηάης έπμοιε δδιζμονβήζεζ ημκ δζηυ ιαξ QR code μ μπμίμξ εα 

ιαξ ιεηαθένεζ ηα κέα ιαξ ζπεηζηά ιε ημ Σεπκμθμβζηυ Δηπαζδεοηζηυ Ίδνοια ηδξ Πάηναξ. Ζ 

πνήζδ ημο ηχδζηα είκαζ απθή, ζφνμοιε ηδκ ηάιενα ημο έλοπκμο ηζκδημφ ιε ημκ QR reader ηαζ 

ζηακάνμοιε ηδκ εζηυκα,έπεζηα απυ ηδκ ακάβκςζδ εα ιαξ ιεηαθένεζ υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο 

πνμζεέζαιε ζε αοηυκ. 

 

 

Δικόνα 7.2.3.1: QR κώδικαρ  

(Ανακαηέςθςνζη ζε Α.Σ.Δ.Ι Γςηικήρ Δλλάδαρ) 
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Ζ QR ηεπκμθμβία ιπμνεί κα αμδεήζεζ ανηεηά ζηδκ πνμχεδζδ ηαζ πνμαμθή ιζα επζπείνδζδξ ή 

ηάπμζμο πνμσυκημξ/οπδνεζίαξ. Αοηυ πμο ηάκεζ ανηεηά εφπνδζηδ αοηήκ ηδκ ηεπκμθμβία είκαζ υηζ 

ιπμνεί κα πανέπεζ ζημκ ζημκ ηαηακαθςηή  πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε αοηυ πμο ακαγδηά ηαζ 

αιεζυηδηα ζηδκ πενίπηςζδ πμο ημκ ηαθφρμοκ μζ ακάβηεξ βζα ηάπμζα εκδεπυιεκδ αβμνά. Ζ 

ηεπκμθμβία QR είκαζ έκα αηυια δοκαηυ πανηί ζηδκ δδιζμονβία ζοκεπμφξ επζημζκςκίαξ ιε ημκ 

ηαηακαθςηή ηαζ ηα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ πμο ημο πνμζθένεζ δίκμκηαξ ακαθοηζηέξ πθδνμθμνίεξ 

ζπεηζηά ιε αοηά ηαζ δ πνήζδ ημοξ. Οζ QR codes ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ πακημφ,υπςξ ζε 

έκηοπεξ δζαθδιίζεζξ,δζάθμνα flyers ή αθίζεξ,εηδήθχζεζξ, ηδθεμπηζηέξ ή ζκηενκεηζηέξ 

δζαθδιίζεζξ ηαζ ζε υθμ ημ δζαδίηηομ. Ζ θεζημονβζηυηδηα ηςκ ηςδζηχκ ιπμνεί κα ηναηήζεζ ζε 

επαθή ημκ πεθάηδ ιε ηδκ ιάνηα ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ ηαεχξ δ πνήζδ ημοξ ιπμνεί κα είκαζ βζα 

απθέξ πθδνμθμνίεξ βζα έκα πνμσυκ, επζημζκςκία ιε ημκ πςθδηή, ηάπμζεξ πνμζθμνέξ ή ημοπυκζα 

έηπηςζδξ, ηάπμζμξ δζαβςκζζιυξ ηδξ επζπείνδζδξ ή δ επαθή ημο ηαηακαθςηή ιε ηα ημζκςκζηά 

δίηηοα ηδξ επζπείνδζδξ (facebook, twitter, instagram). 

Πνμζθένεηαζ ημ παναηάης δζάβναιια βζα ηα πμζμζηά ηδξ ηάεε πνήζδξ ημο QR ηχδζηα ζηδκ 

Δονχπδ. 

 

 Γηάγρακκα 7.2.3.1   

(πεγή: Comscore data) 

 

Οζ πνήζηεξ ηςκ QR ηςδζηχκ πμζηίθμοκ,ιε ημ ακηνζηυ ημζκυ κα είκαζ εηείκμ πμο ηζξ πνδζζιμπμζεί 

παναπάκς ζφιθςκα ιε ένεοκεξ, εκχ ή ιεβαθφηενδ πνήζδ ημοξ βίκεηαζ απυ ακενχπμοξ ηδξ 

δθζηία 18-34. διακηζηυ είκαζ ημ ζδιείμ υηζ ηδ ιεβαθφηενδ πνήζδ ημο ηχδζηα πνδζζιμπμζμφκ μζ 
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ιεβαθφηενα μζημκμιζηά ακελάνηδημζ. Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ημκ Άοβμοζημ ημο 2011 

(πδβή:  http://venturebeat.com/2011/08/12/qr-code-stats) 

 

7.3 Mobile game marketing 

Απμηεθμφκ δζαθδιίζεζξ πμο πνμαάθθμκηαζ ιέζς πθαζίμο ζημ in-game ημο παζπκζδζμφ,ζε ιμνθή 

pop-up αθθά ηαζ μθμζέθζδεξ ιμνθέξ εζηυκςκ ή αίκηεμ ηαεχξ μ πνήζηδξ πνδζζιμπμζεί ημ 

παζπκίδζ. Σμ ηθζη πάκς ζηδκ δζαθήιζζδ ιεηαθένεζ αοηυιαηα ημκ πνήζηδ ζηδκ πνμαμθή ηδξ 

οπδνεζίαξ ηαζ ή επζπείνδζδ πμο πνμαάθθεηαζ πθδνχκεζ ακά ηυζημξ πνμαμθήξ ηδξ δζαθήιζζδξ. 

Οζ ζοβηεηνζιέκεξ δζαθδιίζεζξ ειθακίζηδηακ ηδκ πενίμδμ ακάπηολδξ ηςκ έλοπκςκ ηζκδηχκ ηαζ 

απμηέθεζακ έκακ απμηεθεζιαηζηυ πνμαμθήξ πνμξ έκα ζοβηεηνζιέκμ ημζκυ ζηυπμ ηδξ 

επζπείνδζδξ. 

 

Δικόνα 7.3.1 διαθήμιζη in-game 

7.4 Location-based κάξθεηηλγθ(LBS) 

 

Ζ οπδνεζία LBS (Location Based Service – Τπδνεζία ιε Βάζδ ηδκ Σμπμεεζία) πανέπεζ ζημκ 

πεθάηδ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο επζεοιεί, ακάθμβα ιε ηδ εέζδ ημο ζημ δίηηομ GSM ηαζ μζ 

δζαθδιίζεζξ πμο ειθακίγμκηαζ ζε ηζκδηέξ ζοζηεοέξ είκαζ πνμζανιμζιέκεξ αάζδ ηδκ ημπμεεζία 

ημο πνήζηδ ηαζ ζε ζπέζδ ιε ιζα ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή ή επζπείνδζδ. Γζα πανάδεζβια, μνζζιέκμζ 

δζαθδιζζηέξ ιπμνεί κα εέθμοκ ιυκμ δζαθδιίζεζξ βζα ηζκδηά ημοξ βζα κα ειθακίγμκηαζ υηακ μζ 

πνήζηεξ ανίζημκηαζ ζε αηηίκα 1 ιίθζ ηδξ επζπείνδζήξ ημοξ. 

 

7.5 Google Adwords κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ 

 

http://venturebeat.com/2011/08/12/qr-code-stats/
http://venturebeat.com/2011/08/12/qr-code-stats/
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H Google  έπεζηα απυ ηδ ιεβάθδ ακάπηολδ ημο ιάνηεηζκβη ηζκδηχκ ζοζηεοχκ απμθαζίγεζ κα  

εκζςιαηχζεζ ηζξ επζθμβέξ ηζκδηήξ δζαθήιζζδξ ηαζ SEO-SEM υπςξ ζηδκ ιμνθή online 

δζαθήιζζδξ ημο AdWords. 

Οζ ηζκδηέξ ημοξ ηαιπάκζεξ ζοβπνμκίγμκηαζ απυ ημοξ δζαθδιζζηέξ χζηε κα δζαπεζνζζημφκ ηζξ 

δζαθδιζζηζηέξ ημοξ ηαιπάκζεξ ζημ AdWords ζε δζάθμνεξ ζοζηεοέξ ηαζ ζε ιία εκζαία 

δζαθδιζζηζηή εηζηναηεία, ακηί κα ηάκμοκ λεπςνζζηέξ ηαιπάκζεξ βζα ημ ηζκδηυ ηαζ ημκ 

οπμθμβζζηή. Οζ δζαθδιζζηέξ AdWords ιπμνμφκ απθά κα πάνμοκ ηζξ δζαθδιίζεζξ ακαγήηδζδξ 

ημο Google πμο ήδδ πνδζζιμπμζμφκ, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, μνίγμοκ ηδκ ηαιπάκζα βζα κα ηδ 

νοειίζμοκ ηαζ βζα ηζκδηέξ ζοζηεοέξ. Σμ Google Αdwords πνμζθένεζ ιενζηέξ αεθηζχζεζξ ζηζξ 

δζαθδιζζηζηέξ ηαιπάκζεξ ηαεχξ ιπμνεί κα  επζηνέρεζ ζημοξ δζαθδιζγυιεκμοξ κα δζαπεζνζζημφκ 

ηζξ  πνμζθμνέξ ζε ζοζηεοέξ αάζεζ ημπμεεζίαξ, ηαζ πνυκμο. Γζα πανάδεζβια μζ δζαθδιζζηέξ 

ιπμνμφκ κα επζθέλμοκ κα ορδθυηενδ πνμζθμνά ζε ηάπμζμ πνμσυκ ή οπδνεζία  βζα ημοξ πνήζηεξ 

ηζκδηχκ ζοζηεοχκ πμο ανίζημκηαζ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ εφνμξ ημο ηαηαζηήιαηυξ ημοξ, ή 

ιπμνεί κα εέθμοκ ιυκμ κα οπμαάθθμοκ πνμζθμνά βζα ηζκδηέξ ζοζηεοέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα πμο 

είκαζ ακμζηηά ηα ηαηαζηήιαηα ημοξ. Δπίζδξ ημ Google Αdwords ιέζς ηζκδηχκ ζοζηεοχκ 

πνμζθένεζ ιενζηά πνήζζια πνυζεεηα βζα ηδκ ηαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα υπςξ: 

 

● Δπζπθέμκ ζοκδέζεζξ επζπείνδζδξ 

Γζα ιία ζζημζεθίδα  εα πνέπεζ κα είκαζ εφημθμ βζα ημοξ πνήζηεξ ηζκδηχκ κα ιεηααμφκ ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ ζεθίδεξ ημο site πςνίξ κα πενζθένμκαζ ηαζ κα ακαγδημφκ ζοβηεηνζιέκεξ 

ηαηδβμνίεξ ημο ζζηυημπμο. Οζ ζοκδέζεζξ ημο ζζηυημπμο είκαζ ζδζαίηενα πνήζζιμζ ζε mobile 

marketing, ηαεχξ είκαζ ανηεηά αμθζηυ ζηδκ ακαγήηδζδ ζημοξ πνήζηεξ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ.  
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Δηθόλα 7.5.1 (παράδεηγκα ζσλδέζεωλ επητείρεζες) 

 

● Δπζθμβή άιεζδξ ηθήζδξ 

 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ παναηηδνζζηζηυ είκαζ δζαεέζζιμ ιυκμ ζε ηζκδηέξ ζοζηεοέξ ηαζ απμηεθεί έκα 

άιεζμ ενβαθείμ βζα ημκ δζαθδιζζηή χζηε κα πνμζεθηφζεζ ηάπμζμκ πζεακυ πεθάηδ πνμξ ηδκ 

επζπείνδζδξ ημο. Ο πνήζηδξ αθέπεζ ημ ημοιπί ηθήζδξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ αοηυιαηα ζοκδέεηαζ 

ιε ηδκ επζπείνδζδ βζα κα ζηακμπμζήζεζ ηδκ ακάβηδ ημο. 

 

 

Δηθόλα 7.5.2 (Παράδεηγκα προβοιής θιήζες) 

 

● Κμοπυκζα-Πνμζθμνέξ ιέζς Google Adwords 

 

To Adwords δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ζημοξ δζαθδιζζηέξ κα πνμζθένμοκ ηάπμζμ ημοπυκζ ή 

πνμζθμνά ζημ ημζκυ πμο αοημί επζεοιμφκ ιε ζημπυ ηάπμζα εκδεπυιεκδ αβμνά. Σμ ημοπυκζ είκαζ 

άιεζα δζαεέζζιμ ιέζς ηδξ επίζηερδξ ζημκ ζζηυημπμ. Αοηέξ μζ πνμζθμνέξ ιπμνμφκ  κα 

ζοθθάαμοκ ηδκ πνμζμπή ηςκ πνδζηχκ πμο εα ιπμνμφζακ αθθζχξ κα αβκμήζεζ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ  

δζαθήιζζδ. 

 

● Σμπζηέξ Γζαθδιίζεζξ 

 

Οζ ημπζηέξ δζαθδιίζεζξ ιέζς Adwords πνμζθένμοκ αιεζυηδηα ζημκ πνήζηδ πμο ακαγδηά 

ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ πνμσυκ ή οπδνεζία ημκηά ζε αοηυκ. Οζ δζαθδιζζηέξ απυ ηδκ άθθδ ιπμνμφκ 



97 
 

κα πνμζεέζμοκ ημκ πάνηδ ηδξ επζπείνδζδξ ημοξ,ημ ηδθέθςκμ ηαζ υπμζεξ άθθεξ πθδνμθμνίεξ 

επζεοιμφκ μζ μπμίεξ εα πνμαάθθμκηαζ ακάθμβα ιε ηδκ ημπμεεζία ημο πνήζηδ. 

 

 

Δηθόλα 7.5.3 (Παράδεηγκα ηοπηθής δηαθήκηζες) 

 

Αοηέξ μζ ιμνθέξ δζαθήιζζδξ ήηακ ηαζ μζ ζδιακηζηυηενεξ εζδζηά πνμζανιμζιέκεξ βζα ηζκδηέξ 

ζοζηεοέξ ηαζ ηα ηυζηδ ηαεχξ ηαζ ηα ηένδδ πμο ιπμνμφκ κα απμημιίζμοκ απυ ηδκ εκαζπυθδζδ 

ηςκ επζπεζνήζεςκ ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ιεευδμοξ είκαζ ορδθά. διακηζηά δεκ είκαζ ηαζ ηα 

ζημζπεία πμο ειθακίγμοκ ένεοκεξ ιε ηδκ ακάπηολδ ηςκ ελυδςκ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ βζα ημ 

ιάνηεηζκβη ιέζς ηζκδηχκ ζοζηεοχκ,ζφιθςκα θμζπυκ ιε ημ e-Marketer αθέπμοιε ιζα ζοκεπχξ 

ακαπηοζζυιεκδ ειθάκζζδξ ελυδςκ ηαηά πμθφ ιεβάθα πμζμζηά ηάεε πνυκμ ιε απμημνφθςζδ 

αέααζα ηαζ ημ έημξ 2014 ιε ηα έλμδα κα θηάκμοκ ημκ ανζειυ ηςκ 31 δζζεηαημιιονίςκ εονχ 

παβημζιίςξ. ηδκ ζοκέπεζα ηδξ ένεοκαξ παναηδνείηε δ πνυαθερδ βζα ζοκεπήξ ακάπηολδ ηςκ 

ελυδςκ ζε δζαθδιίζεζξ βζα ηζκδηέξ ζοζηεοέξ υπςξ ακανημφιε παναηάης: 
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Γηάγρακκα 7.5.4 θόζηε δηαθήκηζες αλά έηε (πεγή e-Marketer) 

 

ηδκ Δθθδκζηή πθεονά ζφιθςκα ιε ένεοκα ηδξ ΗΑB HELLAS ηα ζημζπεία ζφιθςκα ιε 

ιεβάθμοξ Δθθδκζημφξ ζζηυημπμοξ ακήθεακ ζε 13 εηαημιιφνζα βζα ημ πνχημ ηνίιδκμ ημο 2014 

ιε αολακυιεκεξ ζπεηζηά ηάζεζξ ζπεηζηά ιε πνμδβμφιεκμ έημξ υπμο είπακ ιεζςεεί 

παναηηδνζζηζηά ηα πμζμζηά ηαζ θυβς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ υπμο είπε πενζέθεεζ δ Δθθάδα. 

 

 

Γηάγρακκα 7.5.5 πρώηα ηρηκήλα από 2007-2014  

(Πεγή ΙΑΒ ΗΔLLAS) 
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7.5 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και κινητές σσσκεσές 

 

Με ηδκ ακάπηολδ ηςκ έλοπκςκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ ηαζ ηαιπθεηχκ ανηεηά παναηηδνζζηζηά ημο 

ίκηενκεη ιέζς δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή ιεηαθένεδηακ ηαζ ζε αοηέξ ηζξ ζοζηεοέξ. Έκα απυ ηα 

παναηηδνζζηζηά αοηά ήηακ ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ ηαζ μζ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ. Σμ δθεηηνμκζηυ 

ειπυνζμ ιέζς ηέημζςκ ζοζηεοχκ ιέζα ζε ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ηαηάθενε κα δδιζμονβήζεζ 

ιζα παβηυζιζα αβμνά λεπενκχκηαξ ηαηά πμθφ ημοξ υνμοξ ημο θζακζημφ ειπμνίμο ηαζ ημο 

δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο ιέζς οπμθμβζζηή. φιθςκα ιε αοηά ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ηδκ 

παβηυζιζα ένεοκα απυ ηδκ ComScore παναηδνήεδηε υηζ ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ (e-commerce) 

ειθάκζζε άκμδμ 10% βζα ημ 2014 εκχ ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ ιέζς έλοπκςκ ζοζηεοχκ(m-

commerce) άκμδμ ηαηά 47% ιε ημ πμζμζηυ αοηυ κα ιμζνάγεηαζ ζε 56% ιέζς ηζκδηήξ ζοζηεοήξ 

ηαζ 44% ιέζς ηαιπθεηχκ, εκχ ζφιθςκα ιε ηεθεοηαία ένεοκα ηδξ AOL ημ ηζκδηυ ειπυνζμ 

απμηεθεί ημ 19% ηδξ ζοκμθζηήξ αβμνάξ. 

  

.  

Γηάγρακκα 7.5.1 ειεθηροληθού εκπορίοσ (Πεγή ComScore) 

 

Γζα ηδκ άκμδμ αοηή είκαζ οπεφεοκδ ηαζ δ δδιζμονβία κέςκ ηεπκμθμβζχκ, υπςξ δ απθμπμίδζδ 

ηςκ δθεηηνμκζηχκ αβμνχκ ιε εθανιμβέξ ηαζ δ ειθάκζζδ κέςκ ιμνθχκ πνδιαηζηήξ ιμκάδαξ. 

Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε ηζξ ακέπαθεξ πθδνςιέξ ιέζς visa ηαζ paypal αθθά ηαζ εθανιμβέξ πμο 
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θακζανίζηδηακ πνυζθαηα ζηδκ Δθθάδα υπςξ ημ tap-n-pay απυ ηδκ ηδκ Alpha Bank ηαζ ηδ 

vodafone. Δπίζδξ ζδιακηζηή είκαζ δ δδιζμονβία κέςκ πνδιαηζηχκ ιμκάδςκ υπςξ ημ bitcoin πμο 

πνυζθενε ζημκ πνήζηδ ημ δθεηηνμκζηυ ημο πμνημθυθζ ιέζς ηδξ έλοπκδξ ζοζηεοήξ ημο. 

·  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ,Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ 

 

1. Ηιεθηξνληθό εκπόξην 

 

Σμ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ έπεζ εζζπςνήζεζ μθμηθδνςηζηά ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ ειπυνςκ, 

ηςκ επζπεζνδιαηζχκ αθθά ηαζ ηςκ ηαηακαθςηχκ δδιζμονβχκηαξ ναβδαία ακάπηολδ βζα ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ηθάδμ. θεξ μζ επζπεζνήζεζξ έπμοκ ακηζθδθεεί ηδ ζδιακηζηυηδηα ημο ―κα 

πμοθάξ ζημ δζαδίηηομ‖ ηαζ ηα μθέθδ ημο κα δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζε αοηυ, ζηνέθμκηαξ ζε 

ιεβάθμ ααειυ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ημοξ δναζηδνζυηδηεξ ζημ ίκηενκεη ηαζ ημ δθεηηνμκζηυ 

ειπυνζμ δζεονφκμκηαξ  ημ πεθαηεζαηυ ημοξ ημζκυ ηαζ αολάκμκηαξ ηζξ πςθήζεζξ ημοξ, 

δεδμιέκμο υηζ πζα υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ ηαηακαθςηέξ αβμνάγμοκ on-line αβαεά ηαζ 

οπδνεζίεξ. Οζ πενζζζυηενεξ επζπεζνήζεζξ πζα εηιεηαθθεφμκηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένεζ 

μ ηενάζηζμξ ηθάδμξ ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο ηαζ ημο δζαδζηηοαημφ ιάνηεηζκβη, 

δζαηζκχκηαξ πζα ηα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ ημοξ ηαζ  δθεηηνμκζηά.  

 

 

1.1 Ο θιάδνο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ 

 

Ζ ακάβηδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ ηοαενκήζεςκ βζα ηαθφηενδ αλζμπμίδζδ ηαζ πνήζδ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ ηςκ οπμθμβζζηχκ ηαζ ηδθεπζημζκςκζχκ ιε ζημπυ ηδ  αεθηίςζδ  ηαζ δζαηήνδζδ 

ζπέζεςκ ηαζ επζημζκςκίαξ ιε ηαηακαθςηέξ/πεθάηεξ/πμθίηεξ  ηαεχξ ηαζ ηδ αεθηίςζδ 

επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ αθθά ηαζ ηδκ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ ιεηαλφ ηςκ εηαζνεζχκ 

μδήβδζε ζηδκ ακάπηολδ εκυξ ηθάδμο, μ μπμίμξ ηαηάθενε πναβιαηζηά κα αθθάλεζ υθμκ ημκ 
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επζπεζνδιαηζηυ ηυζιμ. Έκαξ μνζζιυξ βζα ημ Ζθεηηνμκζηυ Διπυνζμ είκαζ υηζ «απμηεθεί ηάεε 

ιμνθή επζπεζνδιαηζηήξ ζοκαθθαβήξ ηαζ επζημζκςκίαξ πμο βίκεηαζ ιε δθεηηνμκζηά ιέζα» 

(Heltrun,1998). φιθςκα ιε ημκ ζοββναθέα θμζπυκ, πανά ημκ αηνζαή μνζζιυ πμο δίκεζ ακαθένεζ 

πςξ δ πθήνδ έκκμζα ημο Ζθεηηνμκζημφ Διπμνίμο δεκ πενζθαιαάκεζ απμηθεζζηζηά ηδ πνήζδ 

δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ βζα επζημζκςκία αθθά μζ κέεξ δοκαηυηδηεξ βζα ειπυνζμ πμο ακαβεκκχκηαζ 

ιέζα απυ ηδ δδιζμονβία κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ   ηδκ αλζμπμίδζδ ημο δζαδζηηφμο. Έηζζ, ημ 

Ζθεηηνμκζηυ Διπυνζμ ιπμνεί κα μνζζηεί ςξ «έκα ζφκμθμ επζπεζνδιαηζηχκ ζηναηδβζηχκ πμο 

ιπμνμφκ κα οπμζηδνίλμοκ ζοβηεηνζιέκμοξ ημιείξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκεξ επζπεζνδιαηζηέξ πναηηζηέξ μζ μπμίεξ επζηνέπμοκ, ιέζς ηδξ πνήζδξ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ, ηδ δζεηπεναίςζδ ειπμνζηχκ δζαδζηαζζχκ ιε δθεηηνμκζηά ιέζα» (Heltrun,1998). Ζ 

θζθμζμθία ημο Ζθεηηνμκζημφ Διπμνίμο πενζθαιαάκεζ δναζηδνζυηδηεξ πμο αθμνμφκ (Heltrun, 

1998): 

❏ ηδκ δθεηηνμκζηή ειπμνία αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ 

❏ ηδκ πανάδμζδ ρδθζαημφ πενζεπμιέκμο (αΰθςκ αβαεχκ) 

❏ ηδκ δθεηηνμκζηή αβμναπςθδζία ιεημπχκ 

❏ ηδκ δθεηηνμκζηή έηδμζδ θμνηςηζηχκ 

❏ ειπμνζηέξ δδιμπναζίεξ 

❏ ζοθθμβζηέξ ενβαζίεξ ζπεδίαζδξ ηαζ ηεπκζηχκ ιεθεηχκ 

❏ εκδιένςζδ απυ πδβέξ ζε απεοεείαξ ζφκδεζδ 

❏ ηναηζηέξ πνμιήεεζεξ 

❏ πςθήζεζξ απεοεείαξ ζημκ ηαηακαθςηή ηαζ ιεηαβμναζηζηή ελοπδνέηδζδ 

  

1.2 Δίδε Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ 

Β2Β (Δπζπείνδζδ πνμξ επζπείνδζδ): ηδκ ηαηδβμνία αοηή ζοιιεηέπμοκ επζπεζνήζεζξ ηαζ 

μνβακζζιμί ηαζ αθμνά ηζξ δθεηηνμκζηέξ ζοκαθθαβέξ πμο οθμπμζμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Αοηή δ 

ιμνθή δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζηζξ επζπεζνήζεζξ κα αεθηζχζμοκ ημ ζοκημκζζιυ ηαζ ηδ ζοκενβαζία 

ημοξ εθέβπμκηαξ ηαζ εθαπζζημπμζχκηαξ ηα απμεέιαηα ημοξ ηαζ αεθηζχκμκηαξ ηζξ ιεηαλφ ημοξ 

επζπεζνδζζαηέξ δζαδζηαζίεξ. Δπζηνέπεζ βνδβμνυηενεξ ζοκαθθαβέξ πςνίξ ζθάθιαηα, 

απμηεθεζιαηζηή ακαπθήνςζδ ηςκ πνμσυκηςκ, ελμζημκυιδζδ πνδιάηςκ, ιείςζδ ηαεοζηενήζεςκ 

η.η.θ.  

 



102 
 

B2C (Δπζπείνδζδ πνμξ πεθάηδ): ηδκ ηαηδβμνία B2C μζ επζπεζνήζεζξ πςθμφκ ηα πνμσυκηα ημοξ 

ζε ιειμκςιέκμοξ πεθάηεξ. Οζ δθεηηνμκζηέξ ζοκαθθαβέξ βίκμκηαζ ακάιεζα ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ 

ημοξ πεθάηεξ. Οζ επζπεζνήζεζξ πνμζθένμοκ ζημοξ οπμρήθζμοξ πεθάηεξ ιία ιεβάθδ βηάια 

πνμσυκηςκ απυ ηα μπμία έπμοκ κα επζθέλμοκ, κα ακαγδηήζμοκ, κα ζοβηνίκμοκ ηζιέξ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα κα πνμαμφκ ζε ιία πζεακή αβμνά. Έηζζ, μζ επζπεζνήζεζξ έπμοκ ακαπηφλεζ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ δθεηηνμκζηή πχθδζδ ηςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ, ηδκ 

δθεηηνμκζηή πθδνςιή, ηδκ δθεηηνμκζηή δζαθήιζζδ, ηδκ δθεηηνμκζηή οπμζηήνζλδ ηςκ πεθαηχκ 

η.η.θ. Σμ δζαδίηηομ είκαζ ηαηάθθδθμ βζ‘ αοηυ ημ είδμξ δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο ηαεχξ ιπμνεί κα 

πνμςεήζεζ απμηεθεζιαηζηά πνμσυκηα/οπδνεζίεξ.  

 

C2B (Πεθάηδξ πνμξ επζπείνδζδ): Αοηή δ ηαηδβμνία ακαθένεηαζ ζηδκ πχθδζδ 

πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ απυ πεθάηεξ ζε επζπεζνήζεζξ ή ηδκ ένεοκα ηαζ ημκ  εκημπζζιυ πςθδηχκ ιε 

ζημπυ κα ημοξ ηάκμοκ πνμζθμνέξ βζα ηα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ πμο επζεοιμφκ. 

 

C2C (Πεθάηδξ πνμξ πεθάηδ): Ζ ηαηδβμνία αοηή ακαθένεηαζ ζηδκ απεοεείαξ πχθδζδ ηςκ 

ηαηακαθςηχκ ζε άθθμοξ ηαζ ηζξ δθεηηνμκζηέξ ζοκαθθαβέξ ιεηαλφ ημοξ. Οζ ηαηακαθςηέξ 

πνδζζιμπμζμφκ ημ Ζθεηηνμκζηυ Διπυνζμ βζα κα πμοθήζμοκ ηα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ ημοξ ή 

ακηίζημζπα κα αβμνάζμοκ απυ άθθμοξ ηαηακαθςηέξ. Ζ ιμνθή αοηή ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ 

ιζηνέξ αββεθίεξ, ιμίναζια ανπείςκ, εφνεζδ ενβαζίαξ ηαεχξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ημο πςθδηή- 

πεθάηδ κα εηεέζεζ ηα πνμσυκηα ημο ζε δδιμπναζία ή ζε ιμνθή δχνμο πνμξ οπμρήθζμοξ πεθάηεξ 

ηαζ εάκ ηάπμζμξ απυ αοημφξ ζηακμπμζδεεί πνμααίκεζ ζηδκ αβμναπςθδζία ημο.  

 

B2G (Δπζπείνδζδ πνμξ ηνάημξ): Αθμνά ηζξ δθεηηνμκζηέξ ζοκαθθαβέξ ακάιεζα ζηζξ επζπεζνήζεζξ 

ηαζ ημ ηνάημξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ υπςξ ηδ ζοιπθήνςζδ ηαζ ηδκ 

απμζημθή ηςκ θμνμθμβζηχκ δδθχζεςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ηδκ πθδνςιή θυνςκ, ηζξ οπμαμθέξ 

δζάθμνςκ αζηήζεςκ, πνμιήεεζεξ, ηεθςκεζαηυξ έθεβπμξ, η.η.θ.  

 

C2G (Πεθάηδξ πνμξ ηνάημξ): Πανυιμζεξ δναζηδνζυηδηεξ ιε ημ ζφζηδια B2G οθμπμζμφκηαζ ηαζ 

ζε αοηυ ημ είδμξ ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο υπςξ είκαζ δ ηαηααμθή θυνςκ, έηδμζδ δζάθμνςκ 

εββνάθςκ η.η.θ. 
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Κινηηό εμπόπιο: ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακαθενυιαζηε ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πνμζθένεζ ημ 

ειπυνζμ απεοεείαξ ζημκ ηαηακαθςηή ιέζα απυ ηδ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ζοζηεοχκ. 

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια δ οθμπμίδζδ δθεηηνμκζηχκ ζοκαθθαβχκ ιέζς ηζκδηχκ ή 

οπμθμβζζηχκ ηαζ δ πναβιαημπμίδζδ αβμνχκ απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ.  

 

1.3 Η εμέιημε ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ ζηελ Διιάδα 

Ζ πμνεία ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο ζηδκ Δθθάδα λεηίκδζε ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990 

ιε ηδκ ίδνοζδ ημο Δνβαζηδνίμο Ζθεηηνμκζημφ Διπμνίμο Eltrun ζημ Οζημκμιζηυ Πακεπζζηήιζμ 

Αεδκχκ ηαζ ηδκ έηδμζδ ημο πακεπζζηδιζαημφ αζαθίμο EDI ―δθεηηνμκζηή ακηαθθαβή 

δεδμιέκςκ‖. Ανπζηά, δθεηηνμκζηή ακηαθθαβή δεδμιέκςκ έζηνερε υθδ ηδκ πνμζμπή ηδξ ζημ 

πχνμ  B2B ιε ημκ ηυηε  ζδζαίηενα ελαβςβζηυ ηθάδμ έημζιμο εκδφιαημξ ηαζ ημο θζακειπμνίμο 

ηνμθίιςκ. ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990 έπμοιε ηδκ πνχηδ μνβακςιέκδ πανέιααζδ ηδξ 

πμθζηείαξ ιε ηα ―Κθαδζηά Ένβα EDI‖ ηα μπμία πνδιαημδυηδζε ημ Τπμονβείμ Ακάπηολδξ, ηδ 

δδιζμονβία οπμδμιχκ - οπδνεζζχκ δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο απυ Δπζιεθδηήνζα - Διπμνζημφξ 

οθθυβμοξ ζηα πνυηοπα ηςκ δθεηηνμκζηχκ ηέκηνςκ ειπμνίμο ημο ΟΖΔ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ δφμ 

ιεβάθςκ επεκδφζεςκ απυ ημκ ΟΣΔ ηαζ ηδ Forthnet βζα ηδκ αζθαθή ρδθζαηή ακηαθθαβή 

ειπμνζηχκ παναζηαηζηχκ.  

ηδ δεηαεηία ημο 2000, ιε ηδκ ακμδζηή ελέθζλδ ημο δζαδζηηφμο, λεηίκδζακ επζηοπχξ μζ 

επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζημκ ημιέα ημο B2C, υπςξ βζα πανάδεζβια ημ plaisio.gr, ζηζξ 

δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ ηαζ ζηζξ ελεζδζηεοιέκεξ οπδνεζίεξ. ηα ιέζα θμζπυκ αοηήξ ηδξ δεηαεηίαξ  

ημ Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ βζα ημ δθεηηνμκζηυ ηζιμθυβζμ επέηνερε ηδ δναζηδνζμπμίδζδ ιε ημ 

δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ B2B ζε πενζζζυηενεξ απυ 2000 επζπεζνήζεζξ, αλζμπμζχκηαξ ορδθμφ 

επζπέδμο δθεηηνμκζηέξ οπδνεζίεξ πμο πνμζθένμκηαζ πθέμκ απυ ηζξ εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ.  

Μέζα ζηδ δεηαεηία ημο 2000 ημ ίκηενκεη έπεζ ακαπηοπεεί ναβδαία ηαζ πνυκμ ιε ημ πνυκμ 

ζοκεπίγεζ ηδκ πμνεία ημο ακμδζηά ιε ηφνζα παναηηδνζζηζηά παβηυζιζαξ πθδνμθυνδζδξ, 

επζημζκςκίαξ ηαζ δοκαηυηδηαξ δθεηηνμκζηήξ αβμνάξ απυ ηάεε πχνα, ιαβκδηίγμκηαξ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμοξ πνήζηεξ ζε ηάεε βςκζά ημο ηυζιμο. Σμ 2012 ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ λεηίκδζε 

κα ςνζιάγεζ ιε ηδκ ίδνοζδ ημο Ζθεηηνμκζημφ οκδέζιμο ημο Ζθεηηνμκζημφ Διπμνίμο 

(GRECA) ηαζ ηςκ ανααείςκ e-volution (www.e-volutionawards.gr) υπμο ακαδεζηκφμκηαζ ζε 

εηήζζα αάζδ αέθηζζηεξ πναηηζηέξ ηαζ επζπεζνδιαηζηή ανζζηεία ζε αοηυ. Σμ 2013, πενίπμο 

http://www.e-volutionawards.gr/
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2,500,000 Έθθδκεξ αβυναζακ on-line πνμσυκηα/οπδνεζίεξ αλίαξ πενίπμο 3,500,000,000 εονχ. 

Πενζζζυηενεξ απυ 3,000 εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ.  

Ζ αβμνά B2C ακαιέκεηαζ ζηαδζαηά κα θηάζεζ ζηα 5,000,000,000 εονχ, ιε ημοξ on-line 

αβμναζηέξ κα λεπενκμφκ ημοξ 5,000,000. Ζ ζοζηδιαηζηή οζμεέηδζδ ηςκ δθεηηνμκζηχκ 

πνμιδεεζχκ ζημ Γδιυζζμ, δ ηαεμθζηή πνήζδ ημο δθεηηνμκζημφ ηζιμθμβίμο ηαζ ηςκ 

δθεηηνμκζηχκ ζοκαθθαβχκ ιε ημ Γδιυζζμ ακαιέκεηαζ κα ακαπηφλμοκ ημ πχνμ ημο  B2B ζημοξ 

ζδιενζκμφξ εονςπασημφξ ιέζμοξ υνμοξ. ήιενα, πενζζζυηενεξ απυ 15,000 εθθδκζηέξ 

επζπεζνήζεζξ ειπθέημκηαζ ζε Β2Β δθεηηνμκζηέξ ζοκαθθαβέξ ιε ημοξ επζπεζνδιαηζημφξ ημοξ 

εηαίνμοξ.  

ήιενα, μζ Έθθδκεξ πνήζηεξ ημο ίκηενκεη αββίγμοκ ηα 6,000,000 ηαζ ηα ⅔ πνδζζιμπμζμφκ 

ημζκςκζηά δίηηοα. Ο ιέζμξ εαδμιαδζαίμξ πνυκμξ πμο αθζενχκεζ ηάπμζμξ on-line ζηδκ Δθθάδα 

θηάκεζ ζηζξ 10 χνεξ, εκχ ηαεδιενζκά πναβιαημπμζμφκηαζ πενζζζυηενεξ απυ 500,000 

δζαδζηηοαηέξ ακαγδηήζεζξ.  Απυ ηδκ άθθδ, δ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο ιέζς ηζκδηχκ ζοζηεοχκ 

αολάκεηαζ ιε πμθφ βνήβμνμοξ νοειμφξ, 8 θμνέξ ηαπφηενα ιε ημκ ακηίζημζπμ νοειυ δζείζδοζδξ 

ημο δζαδζηηφμο ζημοξ δθεηηνμκζημφξ οπμθμβζζηέξ.  

οκεπχξ, ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ είκαζ έκαξ ναβδαία ακαπηοζζυιεκμξ ηθάδμξ, πανμοζζάγμκηαξ 

ζηδκ Δθθάδα ιυκμ αολδηζηέξ ηάζεζξ υζμ αθμνά ηζξ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ αθθά ηαζ ημ ημζκυ ηςκ 

on-line αβμναζηχκ, ημ  μπμίμ δεκ παναιέκεζ ζηαεενυ αθθά δζανηχξ ιεηααάθθεηαζ, ηαζ αοηυ 

θαίκεηαζ ζοβηνζηζηά πνυκμ ιε ημ πνυκμ, υπςξ εα δεζπεεί παναηάης, ιέζα απυ ένεοκεξ ημο 2011, 

2012 ηαζ 2013 πμο πναβιαημπμίδζε ημ Δνβαζηήνζμ ημο Ζθεηηνμκζημφ Διπμνίμο Eltrun.  

Ακαθφμκηαξ ηδκ ζπεηζηή ένεοκα βζα ημ 2011 παναηδνείηαζ ιία παναβςβζηή πνμκζά βζα ηζξ 

δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ, μζ μπμίεξ άββζλακ ηα 1,7 δζξ εονχ ζδιεζχκμκηαξ αφλδζδ 30% ζε ζπέζδ ιε 

ημ 2010. Σδ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζά μζ on-line αβμναζηέξ έθηαζακ ημ 1,500,000, αβυναζακ απυ ημ 

δζαδίηηομ πνμσυκηα/οπδνεζίεξ ηαηά ιέζμ υνμ 14 ιε 15 θμνέξ λμδεφμκηαξ ζοκμθζηά 1,150 εονχ, 

απυ ηα μπμία ηα ⅔  πνμμνίζηδηακ ζε εθθδκζηά sites.  

Σδκ επυιεκδ πνμκζά, ημ 2012, μζ Έθθδκεξ  on-line αβμναζηέξ  αολήεδηακ ζε 1,900,000, 

αββίγμκηαξ ηδ ζοκμθζηή αλία ηςκ 2,9 δζξ εονχ ηςκ δθεηηνμκζηχκ αβμνχκ ιε ημ ιέζμ υνμ κα 

δείπκεζ υηζ οθμπμίδζακ εηδζίςξ 20 αβμνέξ αλίαξ 1,600 εονχ, ζδιεζχκμκηαξ αφλδζδ πάκς απυ 

50% ηςκ ζοκμθζηχκ αβμνχκ ζε ζπέζδ ιε ημ 2011.  

Αιέζςξ ιεηά, ημ 2013 έδςζε ημ έκαοζια ζημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ ηαζ ηζξ on-line αβμνέξ, αθμφ 

πενίπμο 2,200,000 Έθθδκεξ πναβιαημπμίδζακ ιία ημοθάπζζημκ δθεηηνμκζηή αβμνά, 
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θακενχκμκηαξ ιία 25% ακάπηολδ ηςκ on-line αβμναζηχκ ζε ζπέζδ ιε ημ 2012, ηαεχξ έκα κέμ 

πμζμζηυ ηδξ ηάλεςξ ημο 18% άνπζζε κα αβμνάγεζ απυ ημ δζαδίηηομ, ιε ημ ιέζμ υνμ  ηδξ αλίαξ 

ηςκ on-line αβμνχκ εηδζίςξ κα ηοιαίκεηαζ ζηα 1,500 εονχ. Πανά ημ βεβμκυξ αοηυ, δ ακάπηολδ 

αοηή παναιέκεζ παιδθή, δεδμιέκμο υηζ ακαιέκεηαζ ημ 70% ηςκ πνδζηχκ κα πναβιαημπμζμφκ 

δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ, θηάκμκηαξ δ Δονςπασηή αβμνά ηα 350 δζξ εονχ, ηάηζ πμο δείπκεζ πςξ 

ιεηέπεζηα δ Δθθάδα ιπμνεί κα ακέθεεζ απυ ηα 3,2 δζξ εονχ ζηα 6 δζξ εονχ. Οζ on-line 

ηαηακαθςηέξ έπμοκ ηδκ ηάζδ κα ενεοκμφκ πνχηα ηδκ αβμνά, κα ζοβηνίκμοκ ηζξ ηζιέξ ηαζ ηα 

πνμσυκηα/οπδνεζίεξ ζημ δζαδίηηομ ηαζ ιεηά κα πνμααίκμοκ ζe ηεθζηή αβμνά ζηα θοζζηά 

ηαηαζηήιαηα ιε ηα πμζμζηά κα αββίγμοκ ημ 2012 ημ 50% ηζ ημ 2013 ημ 40%. Οζ Έθθδκεξ on-

line ηαηακαθςηέξ πναβιαημπμζμφκ ηζξ δθεηηνμκζηέξ ημοξ αβμνέξ ζοκήεςξ απυ 4 ιε 5 εθθδκζηά  

sites ηαζ 3 ιε 4 λέκα sites. Σδ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζά, ιυκμ ημ 60 ιε 65% ηςκ ζοκμθζηχκ αβμνχκ 

πνμμνίζηδηε ζηα εθθδκζηά sites. 

 

1.4 Σα νθέιε ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ 

Σμ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ έκα ζζπονυ υπθμ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο 

επζεοιμφκ κα ιεηααάθθμοκ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημοξ ηαζ ηδ δμιή ημοξ  έηζζ χζηε κα 

ακαπηοπεμφκ ηαζ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ζοκεήηεξ ζφβπνμκμο ακηαβςκζζιμφ ηαζ κα επζαζχζμοκ. 

Οζ επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιζαξ επζπείνδζδξ ιέζς ημο δζαδζηηφμο έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα 

κα ηδξ πνμζδχζμοκ ιεβάθα ηαζ ζδιακηζηά μθέθδ: 

❖ Δπζηνέπεζ ζηδκ ηάεε επζπείνδζδ κα  δναζηδνζμπμζδεεί ηαζ κα πεηφπεζ ηδκ πανμοζία ηδξ 

ζηδκ παβηυζιζα αβμνά ακελάνηδηα απυ ημ ιέβεεμξ ηαζ ηζξ μζημκμιζηέξ ηδξ 

δναζηδνζυηδηεξ . Πανέπεζ δδθαδή ηδ δοκαηυηδηα κα δζαεέημοκ ηα πνμσυκηα ημοξ on-line 

ηαζ κα ηζκμφκηαζ ζε αβμνέξ υπζ ιυκμ ημπζηέξ αθθά ηαζ δζεεκείξ ηζ έηζζ μζ ηαηακαθςηέξ 

ιπμνμφκ κα αβμνάζμοκ ηάηζ πμο δεκ οπάνπεζ ζηδ πχνα ημοξ ηαζ απυ υπμο ηζ ακ 

ανίζημκηαζ. Μπμνμφκ κα εκημπίζμοκ πνμιδεεοηέξ ηαζ πεθάηεξ παβημζιίςξ ηαζ κα 

ζοκαθθάζζμκηαζ δθεηηνμκζηά ιεηαλφ ημοξ  βνήβμνα ηαζ άιεζα. Μία επζπείνδζδ πμο έπεζ 

έκα δθεηηνμκζηυ ηαηάζηδια, είκαζ ζακ κα έπεζ πμθθά ηαηαζηήιαηα ζε υθμκ ημκ ηυζιμ 

ιε εθάπζζημ θεζημονβζηυ ηυζημξ.  

 

❖ Ο ακηαβςκζζιυξ ζημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ είκαζ ζδζαίηενα έκημκμξ. Οζ επζπεζνήζεζξ 

πνέπεζ κα  κα ακηζιεηςπίγμοκ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ημοξ ιε ημ κα πνμζέπμοκ ηαζ κα 
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αεθηζχκμοκ ηδκ πμζυηδηα ηςκ πνμζθενυιεκςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ημοξ ηαζ ιέζς 

ηδξ άιεζδξ επζημζκςκίαξ πμο δδιζμονβείηαζ θυβς δζαδζηηφμο κα πθδζζάγμοκ 

πενζζζυηενμ ημοξ πεθάηεξ ημοξ πανέπμκηάξ ημοξ οπδνεζίεξ πμο πνζκ δεκ ήηακ εφημθμ κα 

ημοξ πνμζθενεμφκ. Έηζζ ιπμνμφκ κα απμηηήζμοκ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια, ιέζς 

ηαζκμηυιςκ επζπεζνδζζαηχκ ιμκηέθςκ. Δπίζδξ πνμζθένεηαζ ηαθφηενδ ηαζ άιεζδ 

ελοπδνέηδζδ ζημκ πεθάηδ.  

 

❖ Οζ επζπεζνήζεζξ, μθείθμοκ κα παναημθμοεμφκ ηζξ ζοκήεεζεξ ηαζ ηα βμφζηα ηςκ 

ηαηακαθςηχκ ηαζ κα ζοθθέβμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ επζεοιίεξ ημοξ ηζ 

έηζζ κα ακαπνμζανιυζεζ ηδκ πμθζηζηή ηδξ πνμξ ημ ηαθφηενμ, πνμζθένμκηαξ ημοξ 

πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ πμο κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ πνμηζιήζεζξ ημοξ. Με ημ κα 

βκςνίγμοκ ηζξ ακάβηεξ ηςκ ηαηακαθςηχκ, μζ επζπεζνήζεζξ ιπμνμφκ κα ηαηαζηεοάζμοκ 

κέα πνμσυκηα, πνμζανιμζιέκα ζηζξ ακάβηεξ εκυξ πεθάηδ ή ιζαξ μιάδαξ ηαηακαθςηχκ 

πμο έπμοκ ακάβηδ βζα έκα πνμσυκ ή ιζα οπδνεζία ημ μπμίμ δε δζαηίεεηαζ αηυιδ ζηδκ 

αβμνά. 

 

❖ Σμ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα βζα αφλδζδ πςθήζεςκ, ιέζα απυ ηδκ 

πθδνμθυνδζδ βζα ημ πνμσυκ, ημκ ηνυπμ πνήζδξ ημο ηαζ ηδ βνήβμνδ ακηαπυηνζζδ ζηδ 

γήηδζδ πθδνμθμνζχκ απυ ημοξ πεθάηεξ ηζ έηζζ μζ πνμιδεεοηέξ πανέπμοκ οπδνεζίεξ 

ορδθήξ πμζυηδηαξ ιε ιζηνυ ηυζημξ.  

 

❖ Σμ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ επζηνέπεζ ηδ ιείςζδ πνμιδεεοηζηχκ αθοζίδςκ αθμφ μζ 

επζπεζνήζεζξ ένπμκηαζ ζε άιεζδ επζημζκςκία ιε ημοξ πεθάηεξ ηαζ ηα πνμσυκηα ζηέθκμκηαζ 

ηαηεοεείακ ζε αοημφξ πςνίξ ηδκ πανέιααζδ ηνίηςκ. Έηζζ επένπεηαζ δ ηάθορδ ηαζ δ 

ζηακμπμίδζδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ πεθαηχκ, μζ μπμίμζ παναθαιαάκμοκ ημ πνμσυκ ή ηδκ 

οπδνεζία ημοξ ιε ιεζςιέκδ ηζιή ηαζ πςνίξ πνμκζηέξ ηαεοζηενήζεζξ.  

 

❖ Σμ θεζημονβζηυ ηυζημξ ηυζμ βζα ημοξ πνμιδεεοηέξ υζμ ηαζ βζα ημοξ πεθάηεξ είκαζ 

ιεζςιέκμ ζημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ ζε ζπέζδ ιε ημ ηυζημξ ηδξ πναβιαηζηήξ αβμνάξ δζυηζ 

δεκ οπάνπμοκ έλμδα εκμζηίμο, κενμφ ηαζ νεφιαημξ, δζαθήιζζδξ, έλμδα πνμζςπζημφ η.η.θ. 

ηζ έηζζ μζ πεθάηεξ απμθαιαάκμοκ ηα πνμσυκηα ή ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ ζε πζμ παιδθή ηζιή.  
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❖ Σα δθεηηνμκζηά ηαηαζηήιαηα ηςκ επζπεζνήζεςκ είκαζ ακμζπηά ηαζ δζαεέζζια 24 χνεξ ημ 

24ςνμ, ακηίεεηα ιε εηείκα ηςκ παναδμζζαηχκ αβμνχκ.  

 

❖ ημ δζαδίηηομ οπάνπεζ πμθφ ιεβάθδ πμζηζθία πνμιδεεοηχκ ηαζ πνμσυκηςκ ηαζ έηζζ μζ 

πεθάηεξ ιπμνμφκ κα ζοβηνίκμοκ ηζξ ηζιέξ ηαζ κα επζθέλμοκ εηείκδ πμο ημοξ ζοιθένεζ 

ηαθφηενα, ζφκημια ηαζ απυ ημκ πνμζςπζηυ ημοξ πχνμ.  

 

❖ Οζ ηαεζενςιέκμζ ηνυπμζ πνμχεδζδξ εκυξ πνμσυκημξ είκαζ πζμ αηνζαμί ζε ζπέζδ ιε ημοξ 

δθεηηνμκζημφξ. Έκα δθεηηνμκζηυ ηαηάζηδια θεζημονβεί ηαζ αοημηεθχξ ςξ ιέζμ 

δζαθήιζζδξ. Πυζμ ιάθθμκ υηακ ζοκδοάγεηαζ ηαζ ιε άθθα ενβαθεία δθεηηνμκζηήξ 

δζαθήιζζδξ (πνήζδ social networks, Google Adwords η.ά.) Άνα ημ ηυζημξ marketing 

είκαζ ηζ αοηυ ιεζςιέκμ.  

 

❖ Ζ πανμοζία ιζαξ επζπείνδζδξ ζημ δζηηοαηυ ηυπμ δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο ζοιαάθθεζ 

ζηδκ εζηυκα ηαζ ηδκ ηαοηυηδηα ηδξ ηάκμκηαξ εονέςξ βκςζηυ ημ branding (επςκοιία 

επζπείνδζδξ) ζημ παβηυζιζμ ημζκυ.  

Σμ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ ζοιαάθθεζ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ιζαξ επζπείνδζδξ. 

οβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ένεοκα ημο Heltrun δζαπζζηχκμοιε: 

 

 

Γηάγρακκα 1.4.1 

Πεγή:Heltrun 2005 
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1.5 Γηαθνξέο ειεθηξνληθνύ θαη παξαδνζηαθνύ εκπνξίνπ 

 

 

Δηθόλα 1.5.1: Γηαθορές ειεθηροληθού θαη παραδοζηαθού εκπορίοσ Πεγή:Ipsos OTX/Google 2012 

Holiday Shopping Intentions Survey Wave 1: 

Σμ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ είκαζ έκαξ ζφβπνμκμξ ηνυπμξ πανμπήξ ηαζ αβμνάξ πνμσυκηςκ ηαζ 

οπδνεζζχκ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ ζημοξ ηαηακαθςηέξ ιε δθεηηνμκζηά ιέζα ηαζ μζ δζαθμνέξ 

ιεηαλφ ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο ηαζ ημο παναδμζζαημφ είκαζ πμθφ ζδιακηζηέξ.  

 

❖ ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα κα επζθέλμοκ μζ πνήζηεξ ημκ ηνυπμ πμο 

εα πναβιαημπμζήζμοκ ηδκ  πθδνςιή ημοξ εκχ ζημ παναδμζζαηυ δεκ οπάνπεζ αοηή δ 

εοεθζλία. 

 

❖ ημ παναδμζζαηυ ειπυνζμ μζ ζοκαθθαβέξ βίκμκηαζ ιε αάζδ ηδκ πνμζςπζηή επαθή ηαζ 

επζημζκςκία ιεηαλφ ημο αβμναζηή ηαζ ημο πςθδηή, εκχ ζημ δθεηηνμκζηυ βίκμκηαζ 

απνυζςπα. 

 

❖ ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ μζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζήζμοκ ηζξ αβμνέξ ημοξ απυ 

ημκ πνμζςπζηυ ημοξ πχνμ ή απυ μπμοδήπμηε ανίζημκηαζ ηαζ μπμζαδήπμηε ζηζβιή ιε ηδκ 
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πνμτπυεεζδ κα είκαζ ζοκδεδειέκμζ ζημ internet, εκχ ζημ παναδμζζαηυ δεκ οπάνπεζ αοηή 

δ δοκαηυηδηα.  

 

❖ ημ παναδμζζαηυ ειπυνζμ μζ ηαηακαθςηέξ βζα κα αβμνάζμοκ έκα πνμσυκ ή ιζα οπδνεζία 

εα πνέπεζ κα επζζηεθημφκ ημ ίδζμ ημ ηαηάζηδια, εκχ ζημ δθεηηνμκζηυ αβμνάγμοκ πζμ 

βνήβμνα ηαζ πζμ εφημθα. Δπζπθέμκ, ζημ δθεηηνμκζηυ ζοβηνίκμοκ ηζξ ηζιέξ ηαζ ηζξ 

πνμζθμνέξ πςνίξ κα ράλμοκ ηαζ κα ημοναζημφκ ηαζ αβμνάγμοκ αοηά πμο ημοξ 

ζοιθένμοκ ηαθφηενα, ακηίεεηα ιε ημ παναδμζζαηυ  πμο δ δζαδζηαζία αοηή είκαζ 

πνμκμαυνα.  

 

❖ ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ μζ πνήζηεξ δεκ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα δμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ 

ημο πνμσυκημξ πνζκ απυ ηδκ παναθααή ημο, εκχ ζημ παναδμζζαηυ ιπμνμφκ κα δμοκ ηαζ 

κα παναηδνήζμοκ ημ πνμσυκ ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο δεκ ημοξ ζηακμπμζεί κα ημ 

απμννίρμοκ.  

 

❖ ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ ηα θεζημονβζηά έλμδα είκαζ εθάπζζηα, ακηίεεηα ιε ημ 

παναδμζζαηυ πμο είκαζ ιεβάθα.  

 

❖ ημ παναδμζζαηυ ειπυνζμ μ πςθδηήξ ένπεηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημκ αβμναζηή ηαζ 

οπάνπμοκ απμδείλεζξ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ζοκαθθαβήξ ημοξ. ημ δθεηηνμκζηυ 

ειπυνζμ υιςξ, οπάνπεζ μ ηίκδοκμξ βζα οπμηθμπέξ ζημζπείςκ, άζπεηα ιε ημοξ κυιμοξ πμο 

οπάνπμοκ βζα ηδ ζςζηή δζελαβςβή ηςκ μζημκμιζηχκ ζοκαθθαβχκ.  

 

❖ Σα δθεηηνμκζηά ηαηαζηήιαηα είκαζ δζαεέζζια βζα αβμνέξ υθμ ημ 24ςνμ, εκχ ζημ 

παναδμζζαηυ δεκ οπάνπεζ αοηή δ πμθοηέθεζα. 

 

❖ ημ παναδμζζαηυ ειπυνζμ μ πςθδηήξ ιπμνεί κα εκημπίζεζ ηαζ κα ζηακμπμζήζεζ ηζξ 

ακάβηεξ ημο ηαηακαθςηή, κα επζδνάζεζ ζηα ζοκαζζεήιαηά ημο ηαζ κα ημκ παναηζκήζεζ 

ζηδ δμηζιή ηζ εκδεπμιέκςξ ηδκ αβμνά ημο πνμσυκημξ εκχ ζημ δθεηηνμκζηυ δεκ οπάνπεζ δ 

δοκαηυηδηα αοηή. 
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2. Σα ηλεκηπονικά καηαζηήμαηα 

 

Σα δθεηηνμκζηά ηαηαζηήιαηα ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία B2C (επζπείνδζδ πνμξ πεθάηδ) ηαζ 

απμηεθμφκ ημ ζδιακηζηυηενμ ηιήια ζημκ ημιέα ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο. Δίκαζ εζημκζηά 

ηαηαζηήιαηα ηα μπμία θεζημονβμφκ είηε ςξ οπμηαηαζηήιαηα ηςκ θοζζηχκ ηαηαζηδιάηςκ, είηε 

ςξ ιμκαδζηά ηαηαζηήιαηα ηα μπμία πνμςεμφκ ηαζ πςθμφκ ιέζα απυ ημ δζαδίηηομ. Πένα απυ 

ηδκ πνμαμθή ηςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ, ηδκ αβμνά ημοξ  ηαζ θοζζηά ηδκ αφλδζδ πςθήζεςκ, 

επζπθέμκ ζηυπμξ ηςκ δθεηηνμκζηχκ ηαηαζηδιάηςκ είκαζ δ εθανιμβή δζάθμνςκ ηεπκζηχκ. 

οβηεηνζιέκα ακαθενυιαζηε ζηδκ ελοπδνέηδζδ ηαζ οπμζηήνζλδ ημο πεθάηδ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ 

αβμνά, δ πνμχεδζδ ηςκ πνμσυκηςκ, μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ παναβςβή ημοξ ηαεχξ επίζδξ δ δζάεεζδ 

ηαζ ελμζημκυιδζδ πνυκμο ηαζ ηυζημοξ, πνμζδίδμκηαξ έηζζ αλία ζηδκ on-line πανμοζία ηδξ 

επζπείνδζδξ. Αοηυ απμηεθεί ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια βζα ηα δθεηηνμκζηά ηαηαζηήιαηα 

πνμηνέπμκηαξ έκακ ηαηακαθςηή ζηδκ δθεηηνμκζηή αβμνά έκακηζ ηδξ παναδμζζαηήξ. Δπζπθέμκ, δ 

φπανλδ εκυξ δθεηηνμκζημφ ηαηαζηήιαημξ δζεονφκεζ ηδκ πανμοζία ημο πςθδηή ηαζ ζε άθθεξ 

πχνεξ ηαζ ιπμνεί κα ελαζθαθίζεζ κέμοξ δζαφθμοξ πνμαμθήξ ηαζ πνμχεδζδξ ηςκ 

πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ ημο. Έκα δθεηηνμκζηυ ηαηάζηδια πνέπεζ κα είκαζ θζθζηυ πνμξ ημοξ 

ηαηακαθςηέξ ηαζ κα είκαζ έηζζ δζαιμνθςιέκμ χζηε κα απμπκέεζ αλζμπζζηία, ζζβμονζά, 

ειπζζημζφκδ ηαζ αζθάθεζα. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ εα ηαηαθένεζ μ πςθδηήξ κα πηίζεζ ζπέζεζξ ιε 

ημοξ ηαηακαθςηέξ ηαζ κα ημοξ ηενδίζεζ ιαηνμπνυκζα ζακ πεθάηεξ. 

 

2.1 Οη γεληέο ησλ ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ 

 

Σα δθεηηνμκζηά ηαηαζηήιαηα ακαπηφπεδηακ ζηαδζαηά ιέζα ζημ πνυκμ,ιέζα απυ ηδκ ακάπηολδ 

ηδξ μπμίαξ δδιζμονβήεδηακ ηέζζενζξ βεκζέξ: (Heltrun, 2008) 

❏ Πνχηδ βεκζά: απθή πανμοζία 

❏ Γεφηενδ βεκζά: δ δοκαηυηδηα βζα παναββεθία 

❏ Σνίηδ βεκζά: μθμηθήνςζδ ιε ηα οπάνπμκηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα 

❏ Σέηανηδ βεκζά: πθήνεζξ ηαζ αζθαθείξ οπδνεζίεξ 

 

οβηεηνζιέκα: 
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❏ Πνχηδ βεκζά δθεηηνμκζηχκ ηαηαζηδιάηςκ 

Ζ πνχηδ βεκζά ειθακίζηδηε ζπεδυκ πανάθθδθα ιε ηδκ ειθάκζζδ ημο δζαδζηηφμο ηαζ ακαθένεηαζ 

ζηδκ απθή πανμοζία ηςκ επζπεζνήζεςκ ζε αοηυ. Οζ επζπεζνήζεζξ, ακαηαθφπημκηαξ ηζξ εοηαζνίεξ 

πμο ημοξ πνμζέθενε ημ δζαδίηηομ λεηίκδζακ κα ηζξ εηιεηαθθεφμκηαζ δδιζμονβχκηαξ ηζξ δζηέξ 

ημοξ δθεηηνμκζηέξ ζεθίδεξ ιε ζημπυ ηδκ απθή πανμοζία ημοξ ζημ ίκηενκεη ζημπεφμκηαξ ζηδκ 

αφλδζδ ηδξ θήιδξ ηαζ ηςκ πεθαηχκ. ηδ ζοκέπεζα, υηακ άνπζζακ κα ηαηαθαααίκμοκ ηδ 

ζδιακηζηυηδηα ημο  ίκηενκεη ηαζ ηα μθέθδ πμο ιπμνμφκ κα απμημιίζμοκ απυ αοηυ ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ κα ημ ακηζιεηςπίγμοκ πθέμκ ζακ ενβαθείμ πνμαμθήξ, δζαθήιζζδξ ηαζ πνμζέθηοζδξ πεθαηχκ, 

επέκδοακ ανηεηά πνδιαηζηά πμζά, δδιζμονβχκηαξ έηζζ πζμ μνβακςιέκεξ ηαζ εθηοζηζηέξ 

ζζημζεθίδεξ.  

 

❏ Γεφηενδ βεκζά δθεηηνμκζηχκ ηαηαζηδιάηςκ 

Ζ δεφηενδ βεκζά επέηνερε ζημοξ ηαηακαθςηέξ ηδκ αβμνά ηςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ πμο 

επζεοιμφκ, βεβμκυξ πμο έδςζε ζηζξ επζπεζνήζεζξ ημ έκαοζια βζα ηδκ πνμζέθηοζδ  ιεβάθμο 

ανζειμφ ηαηακαθςηχκ, ζοκεπχξ ζηδκ εοηαζνία βζα ζδιακηζηή αφλδζδ πςθήζεςκ, ιέζς ηδξ on-

line παναββεθίαξ. Σα ηαηαζηήιαηα αοηήξ ηδξ βεκζάξ επζθέβμοκ ηα πνμσυκηα πμο επζεοιμφκ, ηα 

ημπμεεημφκ ζημ ηαθάεζ αβμνχκ ηζ έπεζηα παναββέθκμοκ ηα πνμσυκηα. Οζ παναββεθίεξ αοηέξ 

ζηέθκμκηαζ ζημ email ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηέθμξ μζ ανιυδζμζ ημο ζοζηήιαημξ θαιαάκμοκ ηζξ 

παναββεθίεξ ηαζ ηζξ δζεηπεναζχκμοκ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ακαθένμοιε πςξ δ βεκζά αοηή εζζήβαβε 

κέεξ ηάζεζξ ζπεηζηά ιε ηα δθεηηνμκζηά ηαηαζηήιαηα, μζ μπμίεξ είκαζ: 

➢ δδιζμονβία δθεηηνμκζηχκ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ πανάθθδθδ θεζημονβία ημοξ ιε ηα θοζζηά 

ηαηαζηήιαηα 

➢ δδιζμονβία ηαηαζηδιάηςκ πςνίξ θοζζηή οπυζηαζδ 

➢ ζοκέκςζδ επζπεζνήζεςκ ζημκ δθεηηνμκζηυ ηυζιμ δδιζμονβχκηαξ εζημκζηά ειπμνζηά 

ηέκηνα 

➢ κέμζ ηνυπμζ ελαζθάθζζδξ πνυζααζδξ ηαζ πανμοζίαξ ζημ πχνμ ημο δζαδζηηφμο 

 

❏ Σνίηδ βεκζά δθεηηνμκζηχκ ηαηαζηδιάηςκ 

Ζ ηνίηδ βεκζά ειθακίγεηαζ ημ 1995 ηαζ ακαθένεηαζ ζηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δθεηηνμκζηχκ 

ηαηαζηδιάηςκ ιε ηα οπάνπμκηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηςκ επζπεζνήζεςκ. Ζ ζοκφπανλδ ημο 

δθεηηνμκζημφ ηαηαζηήιαημξ ηαζ ημο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ εα είπε ςξ απμηέθεζια 
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ιεβαθφηενδ ηαπφηδηα ηαζ εοεθζλία ζηζξ επζπεζνήζεζξ. Βέααζα, ιεηά απυ ημ βεβμκυξ αοηυ 

πνμέηορακ κέα γδηήιαηα δδιζμονβχκηαξ κέεξ ηάζεζξ πμο αθμνμφκ: 

➢ on-line πνμαμθή ηαζ δζαθήιζζδ 

➢ on-line πνμζθμνέξ ηαζ εηπηχζεζξ πνμσυκηςκ 

➢ on-line παναββεθία 

➢ on-line ηζιμθυβδζδ 

➢ θοζζηή πανάδμζδ πνμσυκημξ 

➢ on-line πανάδμζδ πνμσυκημξ 

➢ on-line πθδνςιή 

 

❏ Σέηανηδ βεκζά δθεηηνμκζηχκ ηαηαζηδιάηςκ 

Ζ ηέηανηδ βεκζά ειθακίζηδηε θίβμ ανβυηενα απυ ηα ηαηαζηήιαηα ηδξ ηνίηδξ βεκζάξ ηαζ 

ακαθένεηαζ ηονίςξ ζε γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδ δζαπείνζζδ απμεήηδξ ηαζ απμεειάηςκ ηαεχξ 

ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ζοκαθθαβχκ. Οζ κέεξ θεζημονβίεξ πμο ειθακίζηδηακ ζηδκ ηέηανηδ βεκζά 

είκαζ: 

➢ on-line πμνημθυθζ 

➢ οπμθμβζζιυξ θμνμθμβίαξ 

➢ αζθάθεζα ζοκαθθαβχκ 

➢ έθεβπμξ απμεειάηςκ 

➢ εοέθζηηδ ημζημθυβδζδ 

➢ ακίπκεοζδ πνμσυκημξ 

➢ παναημθμφεδζδ ζοιπενζθμνάξ ηαηακαθςηή 

 

 

2.2 Η επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζην δηαδίθηπν 

 

Σμ δζαδίηηομ απμηεθεί ιία ιεβάθδ ηαζ επζηενδήξ εοηαζνία βζα πςθήζεζξ αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ 

ζε παβηυζιζα ηθίιαηα. Αοηυ πμο ςεεί ειπυνμοξ ηαζ επζπεζνήζεζξ ζηδ δδιζμονβία εκυξ 

δθεηηνμκζημφ ηαηαζηήιαημξ, είκαζ δ αφλδζδ πεθαημθμβίμο, μπυηε αοημιάηςξ ιζθάιε βζα 

αφλδζδ πςθήζεςκ,άνα βζα αφλδζδ εζυδςκ ηαζ ηενδμθμνία ηδξ on-line επζπείνδζδξ.  



113 
 

ακ πνχημ ζηάδζμ, δδθαδή αοηυ πνζκ ηδ δδιζμονβία ημο δθεηηνμκζημφ ηαηαζηήιαημξ, είκαζ 

ζδιακηζηυ κα ηαηακμήζεζ μ έιπμνμξ ή δ επζπείνδζδ ηζξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζημ θοζζηυ ηαζ 

δθεηηνμκζηυ ηαηάζηδια, έηζζ χζηε κα ιδκ μδδβδεμφκ μζ αθέρεζξ ηαζ μζ ζηυπμζ ημο ζε απμηοπία. 

Δπίζδξ, έκα αηυια ζδιακηζηυ ζημζπείμ πμο πνέπεζ κα ηαηακμήζεζ είκαζ πςξ δ δδιζμονβία εκυξ 

δθεηηνμκζημφ ηαηαζηήιαημξ πςνίξ ηδκ φπανλδ εκυξ δζαδζηηοαημφ ηυπμο είκαζ έκα θάεμξ αήια 

ημ μπμίμ δεκ πνέπεζ κα παναθεζθεεί απυ ημκ ιεθθμκηζηυ πςθδηή/επζπείνδζδ.  

Μία εηαζνζηή ζζημζεθίδα δδθχκεζ ηδκ πανμοζία ημο ειπυνμο/επζπείνδζδξ ζημ δζαδίηηομ, δίκεζ 

ηδ δοκαηυηδηα ζημκ πζεακυ αβμναζηή κα βκςνίζεζ ηδκ επζπείνδζδ, κα δζαθδιίζεζ ημκ εαοηυ ηδξ 

ηαζ ηα πνμζθενυιεκα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ ηδξ. οκεπχξ, έκαξ ζζηυημπμξ απμπκέεζ έκα αίζεδια 

ειπζζημζφκδξ, αλζμπζζηίαξ ηαζ αζθάθεζαξ, μδδβχκηαξ ημκ ζημ δθεηηνμκζηυ ηαηάζηδια ζημ 

μπμίμ εα πνμαεί ηεθζηά ζηδκ αβμνά ημο. ε δζαθμνεηζηή πενίπηςζδ, μ ηαηακαθςηήξ ιπμνεί κα 

δζζηάζεζ κα αβμνάζεζ απυ έκα δθεηηνμκζηυ ηαηάζηδια, θυβς ηδξ αιθζαμθίαξ πμο ιπμνεί κα 

δδιζμονβδεεί βζα ηδκ αλζμπζζηία ή υπζ ηδξ δθεηηνμκζηήξ επζπείνδζδξ. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ ίδνοζδ εκυξ δθεηηνμκζημφ ηαηαζηήιαημξ δεκ ανηεί βζα κα 

πνμζεθηφζμοιε πεθάηεξ ηαζ κα αολήζμοιε ηζξ πςθήζεζξ, άνα ηαζ ηα έζμδα ιαξ. Υςνίξ 

δζαθήιζζδ είκαζ αηαηυνεςημ κα αβάθεζ μ έιπμνμξ/επζπείνδζδ επζπείνδζδ εζξ πέναξ ημοξ ζηυπμοξ 

πμο έπεζ εέζεζ, πεηοπαίκμκηαξ έηζζ ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια. Σα Google Adwords είκαζ έκαξ 

πμθφ ζημπεοιέκμξ ηνυπμξ δζαθήιζζδξ πνμζεθηφμκηαξ έκα ανηεηά ιεβάθμ ημζκυ, υπςξ επίζδξ 

ιέζς ηςκ social media δδθαδή ζεθίδεξ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ, blogs η.ά. απυ ηα μπμία ιπμνεί 

ελίζμο κα δζεονφκεζ ημ πεθαηεζαηυ ημο ημζκυ, θυβς αφλδζδξ ηδξ πνήζδξ ημοξ.  

Ο ιεθθμκηζηυξ πςθδηήξ/επζπείνδζδ απυ ηδ ζηζβιή πμο απμθάζζζε κα δναζηδνζμπμζδεεί ζημ 

δζαδίηηομ ηαζ ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ μθείθεζ κα δζαπεζνζζηεί αοηήκ ημο ηδκ απυθαζδ ιε 

ζμαανυηδηα ηαζ κα πηίζεζ έκα δθεηηνμκζηυ ηαηάζηδια πμο εα δζεβείνεζ, εα πνμζεθηφεζ ηαζ εα 

ειπκέεζ επαββεθιαηζζιυ, ειπζζημζφκδ ηαζ ζζβμονζά. Γζα ηδκ ίδνοζδ ημο, ημ ζςζηυ ζπεδζαζιυ 

ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ημο απαζηείηαζ ηάπμζμξ εζδζηυξ/εζδζημί -web designer, πνμβναιιαηζζηέξ, 

δζαθδιζζηέξ η.μ.η- πμο εα δζαιμνθχζεζ ημ ζηοθ ηαζ ηδκ εζηυκα ημο on-line ηαηαζηήιαημξ. Άνα 

ηαηαθαααίκμοιε πςξ ηα πνάβιαηα δεκ είκαζ ηυζμ απθά υπςξ ιπμνεί κα θαίκμκηαζ υζμ ακαθμνά 

ηδκ ίδνοζδ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ημο, πυζμ ιάθθμκ υηακ λεηζκάιε κα ηάκμοιε ηάηζ απυ ημ μπμίμ  

επζδζχημοιε ηένδδ ηαζ επζηοπία.  

Κάπμζμξ πμο δναζηδνζμπμζείηαζ   ζημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ πνεζάγεηαζ κα βκςνίγεζ ηα μθέθδ ηαζ 

ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένεζ, δδθαδή κα έπεζ ηαθή βκχζδ ημο δθεηηνμκζημφ πενζαάθθμκημξ. 
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Έκαξ πςθδηήξ, υηακ ζδνφεζ ιία δθεηηνμκζηή επζπείνδζδ ηαζ πμοθάεζ αβαεά ηαζ οπδνεζίεξ , 

πνέπεζ κα θαιαάκεζ ζμαανά οπυρδ ημο  πςξ δ πχθδζδ ιέζς ίκηενκεη δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ηδ 

θοζζηή πχθδζδ. Γζμπεηεφεζ ηα πνμσυκηα ημο ζε παβηυζιζα ηθίιαηα ηαζ υπζ ζε ιία ζοβηεηνζιέκδ 

αβμνά ζε έκακ θοζζηυ ηυπμ. Καζ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα ηαηαθάαεζ πςξ μ ακηαβςκζζιυξ ζημ 

ίκηενκεη είκαζ ηενάζηζμξ, ηαεχξ οπάνπμοκ πάνα πμθθέξ ακηαβςκζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ πμο 

πνμζθένμοκ ίδζα ή πανυιμζα πνμσυκηα. Αοηυξ πμο απμθαζίγεζ κα πμοθήζεζ ιέζς ίκηενκεη 

δζεηδζηεί πεθάηεξ απυ πμθθέξ πχνεξ, ιε δζαθμνεηζηή ημοθημφνα, ζοκήεεζεξ ηαζ απαζηήζεζξ. Άνα, 

έκα ζδιακηζηυ ιέθδια ημο πςθδηή είκαζ δ ζοζηδιαηζηή παναημθμφεδζδ ημο ακηαβςκζζιμφ. 

ε αοηυ ημ ζδιείμ αλίγεζ κα πνμζεέζμοιε πςξ μζ ηαηακαθςηέξ πμο αβμνάγμοκ απυ ημ δζαδίηηομ 

δφζημθα ιεηαηνέπμκηαζ ζε ηαηηζημφξ πεθάηεξ, θυβς ημο υηζ λένμοκ κα ενεοκμφκ, κα ακαγδημφκ 

ηαζ κα ζοβηνίκμοκ πνμσυκηα, αβμνάγμκηαξ ηεθζηά εηείκμ πμο ημοξ ζοιθένεζ ηαθφηενα ηαζ 

ιάθζζηα απυ έκα δθεηηνμκζηυ ηαηάζηδια πμο δε εα αιθζαάθθμοκ βζα ηδκ αλζμπζζηία ημο. 

΄Τζηενα απυ ηδκ ίδνοζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο δθεηηνμκζημφ ηαηαζηήιαημξ, μ δζαπεζνζζηήξ ημο 

on-line ηαηαζηήιαημξ δεκ πνέπεζ κα επακαπαφεηαζ ζηδ δδιζμονβία ημο αθθά κα ακαγδηά 

δζανηχξ ηνυπμοξ έηζζ χζηε κα ημ αεθηζχζεζ ηαζ κα ημ ακαααειίζεζ. Έκα δθεηηνμκζηυ 

ηαηάζηδια βζα κα ηενδίγεζ ζοκεπχξ πεθάηεξ ηαζ κα πμοθάεζ, πνέπεζ κα πνδζζιμπμζεί ηεπκζηέξ ηαζ 

κα είκαζ ιε ηέημζμκ ηνυπμ δζαιμνθςιέκμ χζηε κα ελαθείθεζ ηάεε εκδεπυιεκμ αιθζαμθίαξ βζα ηδκ 

αλζμπζζηία ημο. Δπζπθέμκ, μθείθεζ κα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ 

ηαηακαθςηχκ ηαζ κα ακαγδηά κέεξ επζπεζνδιαηζηέξ εοηαζνίεξ μζ μπμίεξ εα ημο ελαζθαθίζμοκ 

πενζζζυηενεξ πςθήζεζξ ηαζ ηένδδ ζηδ δφζημθδ παβηυζιζα δθεηηνμκζηή αβμνά. 

Τπάνπμοκ ηάπμζα δοκαηά ζδιεία, ηα μπμία πνέπεζ μπςζδήπμηε κα εηιεηαθθεοηεί ημ online 

ηαηάζηδια βζα κα ηενδίζεζ ηδκ ειπζζημζφκδ ηςκ ηαηακαθςηχκ, απυ αοηά ηα μπμία ηνίκεηαζ δ 

ακηίθδρδ ημοξ βζα ημ δθεηηνμκζηυ ηαηάζηδια ηαζ εκδεπμιέκςξ δ απυθαζδ ή ιδ ηδξ αβμνάξ 

ημοξ. Αοηά έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ ειθάκζζδ ημο δθεηηνμκζημφ ηαηαζηήιαημξ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμ πανμοζζάγεζ, πνμςεεί ηαζ πνμαάθεζ δ επζπείνδζδ ημκ εαοηυ ηδξ, ηα αβαεά ηαζ ηζξ 

οπδνεζίεξ ηδξ.  

Ο πνμσμκηζηυξ ηαηάθμβμξ ηδξ on-line επζπείνδζδξ πνέπεζ κα πνμςεείηαζ ηαζ κα πνμαάθθεηαζ  ιε 

έλοπκμ ηαζ υιμνθμ ηνυπμ ημκ έηζζ χζηε κα δζεβείνεζ ιε ημκ επαββεθιαηζζιυ ημο ζπεδζαζιμφ ημο 

πνμζεθηφμκηαξ έηζζ ημοξ ηαηακαθςηέξ. Αοηυξ μ ηαηάθμβμξ πνέπεζ κα είκαζ εφημθμξ ςξ πνμξ ηδ 

δζαπείνζζδ ημο έηζζ χζηε κα ιπμνεί μ πςθδηήξ κα πνμζεέηεζ πνμσυκηα, κα ηα εκδιενχκεζ ηαζ κα 

δζαβνάθεζ.  
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ζμ αθμνά ηχνα ηα  πνμζθενυιεκα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ ηδξ, πνέπεζ κα ηα πενζβνάθεζ 

θεπημιενεζαηά ηαζ κα ιδ δδιζμονβμφκηαζ απμνίεξ ή αιθζαμθίεξ ζημκ οπμρήθζμ αβμναζηή, 

ηαεχξ επίζδξ κα ηα πνμαάθμοκ ιέζα απυ υιμνθεξ ηαζ ηαεανέξ θςημβναθίεξ. Έκα γήηδια πμο 

ιπμνμφιε κα εέζμοιε πάκς ζημ ημιιάηζ ηςκ δζαηζκμφιεκςκ πνμσυκηςκ είκαζ μ ηνυπμξ μ μπμίμξ 

πανμοζζάγμκηαζ ηα πνμσυκηα. Έκα θίθηνμ ακαγήηδζδξ, ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηαζ  παναθθαβέξ –

ακάθμβα αέααζα ημ πνμσυκ- δζεοημθφκεζ ημκ πζεακυ αβμναζηή ζημκ εκημπζζιυ ημο πνμσυκημξ πμο 

εκδζαθένεζ κα αβμνάζεζ ηαζ δίκεζ ηδκ εζηυκα εκυξ ζςζηά ζπεδζαζιέκμο ηαζ μνβακςιέκμο e-shop, 

πνμηνέπμκηαξ ημκ έηζζ εφημθα ζηδκ απυθαζδ αβμνάξ, πυζμ ιάθθμκ υηακ πνυηεζηαζ βζα έκακ 

έιπεζνμ αβμναζηή ημο δζαδζηηφμο. Δπίζδξ, δ φπανλδ κέςκ πνμσυκηςκ ηαθυ είκαζ κα 

ημπμεεημφκηαζ, εηηυξ απυ ημκ πνμσμκηζηυ ηαηάθμβμ ζηδκ ανπζηή ζεθίδα ημο ηαηαζηήιαημξ έηζζ 

χζηε υηακ εζζένπεηαζ έκαξ πεθάηδξ ζημ ηαηάζηδια, ηονίςξ οπάνπμκ αθθά ηαζ κέμξ, κα 

εκδιενχκεηαζ ηαηεοεείακ βζα ηα κέα πνμσυκηα. Δπζπθέμκ, υηακ έκαξ ηαηακαθςηήξ ανίζηεηαζ ζηζξ 

πθδνμθμνίεξ ημο εκδζαθενυιεκμο πνμσυκημξ, κα ημο ειθακίγμκηαζ πανυιμζα πνμσυκηα ιε αοηυ 

πνμςεχκηαξ έηζζ ηζξ πςθήζεζξ ημοξ. 

Ζ πνμχεδζδ είκαζ έκα ζδιακηζηυ ημιιάηζ ημ μπμίμ ςθεθεί ημκ πςθδηή ςξ πνμξ ηδκ αφλδζδ ηςκ 

πςθήζεςκ. Ο πςθδηήξ πνέπεζ κα ηάκεζ πνμζθμνέξ ηαζ εηπηχζεζξ ζηα πνμσυκηα ημο, κα ιεζχκεζ 

ηζξ ηζιέξ, αθθά ηαζ κα δζμνβακχκεζ δζαβςκζζιμφξ. Δπίζδξ, υηακ πνυηεζηαζ βζα οπδνεζίεξ, κα 

πνμςεεί ιέζς εηπηςηζηχκ ημοπμκζχκ θένκμκηαξ ημκ έηζζ ζε επαθή ιε ημ «πνμσυκ» πμο 

πμοθάεζ, αολάκμκηαξ έηζζ ηζξ πςθήζεζξ. Οζ πνμζθμνέξ η.η.θ. πνέπεζ μπςζδήπμηε κα 

ειθακίγμκηαζ ζηδκ ανπζηή ζεθίδα ημο ηαηαζηήιαημξ πνμηνέπμκηαξ έηζζ ημκ ηαηακαθςηή ζε 

άιεζδ αβμνά. 

Οζ δθεηηνμκζηέξ ζοκαθθαβέξ απμηεθμφκ ημκ πζμ ηνίζζιμ πανάβμκηα ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο. 

Πμθθμί πνήζηεξ εκχ εέθμοκ κα αβμνάζμοκ απυ ημ δζαδίηηομ δεκ ημ ηάκμοκ βζαηί δε εέθμοκ  κα 

εηεέζμοκ ηα πνμζςπζηά ημοξ ζημζπεία ζε αοηυ, δεδμιέκμο ημο οπάνπμκημξ ηίκδοκμο 

πανααίαζδξ ηαζ οπμηθμπήξ  αοηχκ. Τπάνπμοκ ηαζ αοημί πμο απθά αβμνάγμοκ. Τπάνπμοκ υιςξ 

ηαζ μζ πενζζζυηενμ ελμζηεζςιέκμζ ιε ηζξ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ πμο δεκ αβμνάγμοκ απυ 

μπμζμδήπμηε ηαηάζηδια έηζζ απθά. Γζ‘ αοηυ ημ θυβμ θμζπυκ, έκα δθεηηνμκζηυ ηαηάζηδια πνέπεζ 

κα πανέπεζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά  ιε ηδκ αζθάθεζα ηςκ πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ έηζζ χζηε κα 

δζαζθαθίζεζ ηδκ ειπζζημζφκδ ηςκ ηαηακαθςηχκ. Σμ δθεηηνμκζηυ ηαηάζηδια μθείθεζ κα 

δζεοημθφκεζ ημοξ αβμναζηέξ ηαηά δζαδζηαζία ηδξ αβμνάξ ημοξ. Πχξ; Με ημ κα δζαεέηεζ πμθθμφξ 

ηνυπμοξ πθδνςιήξ, ηνυπμοξ απμζημθήξ ηαζ αέααζα κα οπμθμβίγμκηαζ ηα έλμδα απμζημθήξ. Σμ 
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ημιιάηζ ηςκ πθδνςιχκ είκαζ ηαεμνζζηζηυ βζα ημ ακ εα αβμνάζεζ ηεθζηά απυ ημ δθεηηνμκζηυ 

ηαηάζηδια ηάπμζμξ ή υπζ.  

πεηζηά ιε ηδκ online οπμζηήνζλδ ηαζ ελοπδνέηδζδ πμο πανέπεζ ημ δζαδζηηοαηυ ηαηάζηδια 

πνέπεζ κα είκαζ απυθοηα ζοκεπήξ ηαζ πνμζεηηζηυξ. Πνέπεζ κα είκαζ πάκηα άιεζα δζαηεεεζιέκμξ 

βζα επζημζκςκία ιε ημκ πεθάηδ ηαζ κα απμθεφβμκηαζ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ μζ υπμζεξ 

ηαεοζηενήζεζξ. Δπίζδξ πνέπεζ κα πανέπεζ εββοήζεζξ βζα ηα δζαηζκμφιεκα πνμσυκηα, βεβμκυξ πμο 

ηάκεζ ημκ οπμρήθζμ πεθάηδ κα κζχεεζ ζζβμονζά βζα ηδκ δθεηηνμκζηή ημο αβμνά. Δπζπθέμκ μ 

πςθδηήξ πνέπεζ κα δέπεηαζ ηδκ άιεζδ επζζηνμθή ημο πνμσυκημξ πμο ζηάθεδηε δζυηζ ημ πνμσυκ 

ιπμνεί κα ήηακ εθαηηςιαηζηυ. Δίκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα εκδιενχκμκηαζ μζ αβμναζηέξ ζπεηζηά ιε 

ηδ δζαδζηαζία ηδξ παναββεθίαξ ηαζ ηςκ δθεηηνμκζηχκ ημοξ αβμνχκ, υπμο αοηυ ζοκήεςξ βίκεηαζ 

ιέζς e-mail. Έκαξ πμθφ ηαθυξ ηνυπμξ είκαζ κα οπάνπεζ ζημ δθεηηνμκζηυ ηαηάζηδια chat ημ 

μπμίμ θοζζηά πνμτπμεέηεζ ηδκ 24ςνδ πνυζααζδ ημο πςθδηή ή ημο οπεφεοκμο ηιήιαημξ 

ελοπδνέηδζδξ πεθαηχκ. Καζ υθα αοηά αέααζα κα ακαθένμκηαζ ζηζξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ 

αβμνέξ ηαζ ηζξ παναββεθίεξ έηζζ χζηε κα εκδιενχκεηαζ μ οπμρήθζμξ αβμναζηήξ πνζκ ηδκ ηάεε 

ημο απυθαζδ. θα αοηά, θμζπυκ, είκαζ ζηακά κα ηθεζδχζμοκ ηδκ ειπζζημζφκδ ηαζ ηδ ζζβμονζά 

ηςκ ηαηακαθςηχκ απέκακηζ ζημ δθεηηνμκζηυ ηαηάζηδια ηαζ ιάθζζηα κα δζαζθαθίζεζ ηδκ 

πζζηυηδηα ημοξ ςξ πεθάηεξ. 

Μία επζπείνδζδ πμο δναζηδνζμπμζείηαζ ζημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ ιπμνεί κα ιεηααάθθεζ ηδ 

δναζηδνζυηδηά ηδξ ηαζ ζημ mobile commerce ιεηαθένμκηαξ ημκ ζζηυημπμ ηαζ ημ δθεηηνμκζηυ 

ηδξ ηαηάζηδια ζε ιία πζμ responsive ιμνθή πνμζανιμζιέκδ βζα ηζκδηέξ ζοζηεοέξ. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ ηίκδζδ πνμζθένεζ εθεοεενία ζημ πνήζηδ υζμ ακαθμνά ηδκ πνμαμθή πνμσυκηςκ 

πμο ειπμνεφεηαζ ιία επζπείνδζδ ιέζς ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο αθθά ηαζ αβμνέξ 

μπμζαδήπμηε ζηζβιή ηδκ διένα. 

Ζ επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα ζημ ίκηενκεη ηαζ ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ δεκ είκαζ ζίβμονμ υηζ 

ηεθζηά εα απμδχζεζ ηένδδ ηαζ εα ελαζθαθίζεζ ηδκ επζηοπία. Έκα δθεηηνμκζηυ ηαηάζηδια 

ιπμνεί κα ιδκ ηαηαθένεζ κα εηπθδνχζεζ ημοξ ζηυπμοξ ημο, κα ιδκ ηενδίζεζ ηδκ ειπζζημζφκδ 

ηςκ ηαηακαθςηχκ, κα ιδ δζαζθαθίζεζ ηδ ζμαανυηδηα ηαζ ηδ ζζβμονζά πμο εα έπνεπε ηαζ ηεθζηά 

κα απμηφπεζ. ηακ ζδνφεηαζ έκα δθεηηνμκζηυ ηαηάζηδια ιε απυθοημ επαββεθιαηζζιυ ηυηε εα 

ηαηαθένεζ κα πναβιαημπμζήζεζ ημοξ επζδζςηχιεκμοξ ζηυπμοξ, εα απμθένεζ ζημκ αφλδζδ 

πςθήζεςκ, ηένδδ, επζηοπία ηαζ ηενδμθμνία. 
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3. Πξντόληα/ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν 

Σμ δζαδίηηομ πνμζθένεζ ιία ηενάζηζα βηάια  πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ δζεοημθφκμκηαξ έηζζ 

ημοξ ηαηακαθςηέξ ζηδκ απυηηδζδ οθζηχκ ηαζ άτθςκ αβαεχκ. Υνυκμ ιε ημ πνυκμ παναηδνμφιε 

ηδκ αφλδζδ ηδξ πνμηίιδζδξ ηςκ Δθθήκςκ ηαηακαθςηχκ βζα αβμνέξ ιέζα απυ ημ δζαδίηηομ, 

ηαεχξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηςκ δζάθμνςκ ηαηδβμνζχκ, βεβμκυξ πμο επζζηναηεφεζ ηδκ ακάπηολδ ημο 

δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο. 

Σμ δζαδίηηομ έπεζ ηάκεζ εοημθυηενδ ηαζ αιεζυηενδ ηδ δζαδζηαζία ηδξ αβμνάξ αθμφ μ 

ηαηακαθςηήξ επζθέβεζ ημ πνμσυκ/οπδνεζία πμο επζεοιεί ηαζ ιπμνεί κα ημ αβμνάζεζ ηαηεοεείακ 

δθεηηνμκζηά. Δπίζδξ, έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα δζενεοκμφκ βζα ηα εκδζαθενυιεκα 

πνμσυκηα/οπδνεζίεξ, κα ζοβηνίκμοκ ηζιέξ,  ηαζ κα αβμνάγμοκ ηεθζηά αοηά ιε ηζξ πζμ 

ζοιθένμοζεξ ηζιέξ ηαζ ζαθχξ ημ ίδζμ πμζμηζηά. Δπμιέκςξ ιπμνμφκ κα ζηεθημφκ ηαζ 

επελενβαζημφκ ηαθφηενα ηδκ απυθαζή ημοξ ζπεηζηά ιε ηδκ ηεθζηή ημοξ αβμνά. Δπζπθέμκ, 

πμθθμί ηαηακαθςηέξ, ενεοκμφκ ηδκ αβμνά ιέζα απυ ημ δζαδίηηομ, οθμπμζχκηαξ ηδκ ηεθζηά ζε 

θοζζηυ ηαηάζηδια ηαζ υπζ δθεηηνμκζηυ. 

Έκαξ επίζδξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ πνμηίιδζδ ιζαξ on-line αβμνάξ 

απμηεθεί δ ηζιή, δ μπμία ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ είκαζ παιδθυηενδ ζε ζπέζδ ιε αοηήκ πμο έπμοκ 

μνίζεζ ηα θοζζηά ηαηαζηήιαηα, δεδμιέκμο υηζ έπμοκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηα θεζημονβζηά έλμδα ( 

κμίηζ, νέοια η.η.θ.). Δπζπθέμκ, δ μζημκμιζηή ηνίζδ έπεζ παίλεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ηζιή αθμφ 

έπεζ επδνεάζεζ ηδκ μζημκμιία ημο ηαεεκυξ, ιε απμηέθεζια μζ ηαηακαθςηέξ κα πνμηζιμφκ κα 

αβμνάζμοκ ηα ίδζα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ αθθά θεδκυηενα ιέζς ημο δζαδζηηφμο.  

Οζ πενζζζυηενεξ επζπεζνήζεζξ πζα δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ δθεηηνμκζηυ ηυζιμ, πνμςεχκηαξ 

απμηεθεζιαηζηά ηα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ ημοξ. Ζ πνμχεδζδ διενήζζςκ πνμζθμνχκ ηαζ 

εηπηχζεςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια έκα εζζζηήνζμ ζε έκα εζηζαηυνζμ ή έκα ηαλίδζ  πνμζεθηφμοκ 

ηαζ ςεμφκ ημοξ ηαηακαθςηέξ ζηδκ on-line αβμνά ημοξ ηαεχξ μζ ηζιέξ είκαζ πενζζζυηενμ 

εκδζαθένμοζεξ ηζ έηζζ ιπμνμφκ κα απμηηήζμοκ έκα πνμσυκ ή κα απμθαφζμοκ ιία οπδνεζία 

θεδκυηενα αθθά ηαζ ζηδκ ίδζα πμζυηδηα, υπςξ αηνζαχξ εα βζκυηακ ηαζ πςνίξ ηδκ πνμζθμνά ή 

ηδκ έηπηςζδ. 

Παναηάης, ιέζα απυ ηζξ ένεοκεξ ημο Eltrun πμο πναβιαημπμζήεδηακ ηα έηδ 2011, 2012 ηαζ 

2013 ζπεηζηά ιε ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ, παναηδνμφιε ηα είδδ ηαζ ηζξ ηαηδβμνίεξ πμο 

πνμηζιμφκ κα αβμνάγμοκ δθεηηνμκζηά μζ Έθθδκεξ ηαηακαθςηέξ ηαεχξ ηαζ ηδκ ακμδζηή ημοξ 

πμνεία πνυκμ ιε ημ πνυκμ. 
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Σμ 2011 υπςξ αθέπμοιε ηαζ ζημ ζπεηζηυ δζάβναιια, ηζξ πνχηεξ εέζεζξ ζηζξ πνμηζιήζεζξ 

ηαηείπακ Ζ/Τ ηαζ δθεηηνμκζηά είδδ, εζζζηήνζα ηαλζδζχκ ηαζ ηναηήζεζξ λεκμδμπείςκ, είδδ ζπζηζμφ 

ηαζ αζαθία αθθά ηαζ αβμνά εζζζηδνίςκ Δπίζδξ αολήεδηακ ζε ζπέζδ ιε ημ 2010 μζ ηαηδβμνίεξ 

έημζιμο θαβδημφ, πνμζςπζηήξ  θνμκηίδαξ, ημζιδιάηςκ ηαζ πνμσυκηα super markets.  

 

 

Γηάγρακκα 2.1 Πεγή: έρεσλα Heltrun 2011 

 

Πένα υιςξ απυ ηζξ ηαεζενςιέκεξ αβμνέξ υιςξ, ηδ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζά, ηα 2/3 ηςκ 

ηαηακαθςηχκ πναβιαημπμίδζακ δθεηηνμκζηέξ ηναπεγζηέξ ζοκαθθαβέξ ηαζ πθδνςιέξ 

θμβανζαζιχκ, ημ 1/3 αζπμθήεδηε δθεηηνμκζηά ιε εκμζηζάζεζξ, αβμνέξ ηαζ πςθήζεζξ αηζκήηςκ, 

ημ ¼  ακαγήηδζε αζθάθεζεξ, εκχ έκα ίδζμ πμζμζηυ αζπμθήεδηε ιε ηοπενά παζπκίδζα ηαζ 

ζημζπήιαηα. 
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Γηάγρακκα 2.2 

Πεγή: έρεσλα Heltrun 2011 

 

Σμ 2012 παναηδνμφιε αφλδζδ ηςκ ηαηδβμνζχκ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηδ ιεβαθφηενδ κα αθμνά 

ηζξ ηαλζδζςηζηέξ οπδνεζίεξ, μζ μπμίεξ ιεηααθήεδηακ απυ ηδκ ηνίηδ ζηδκ πνχηδ εέζδ ηδξ 

πνμηίιδζδξ ηςκ Δθθήκςκ ηαηακαθςηχκ, αημθμοεχκηαξ αηνζαχξ ιεηά Ζ/Τ ηαζ δθεηηνμκζηέξ 

ζοζηεοέξ, είδδ έκδοζδξ ηαζ οπυδδζδξ υπμο ηζ εδχ δζαπζζηχκμοιε ιία πμθφ ζδιακηζηή 

ιεηααμθή απυ ηδ δέηαηδ ζηδκ πέιπηδ εέζδ,  αζαθία, μζηζαηά είδδ ηαζ αβμνά εζζζηδνίςκ η.μ.η.. 
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Γηάγρακκα 2.3 

Πεγή: έρεσλα Heltrun 2012 

Σμ 2013 ιέζα απυ ημ ζπεηζηυ δζάβναιια παναηδνμφιε ηα πμζμζηά ηςκ Δθθήκςκ πμο 

πναβιαημπμίδζακ ημοθάπζζημκ ιία αβμνά είηε απυ λέκδ είηε απυ εθθδκζηή ζζημζεθίδα ηαεχξ ηαζ 

ηδ ζοπκυηδηα ηςκ on-line αβμνχκ ημοξ ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ηαηδβμνίεξ, δζαπζζηχκμκηαξ ζοκεπχξ 

ηδκ αφλδζδ ζηα πμζμζηά ηςκ ηαηδβμνζχκ ζε ζπέζδ ιε ημ πνμδβμφιεκμ έημξ. Σδ ζηοηάθδ 

ζοκεπίγμοκ κα ηαηέπμοκ μζ ηαλζδζςηζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ μζ  δζαιμκέξ ζε ηαηαθφιαηα, 

αημθμοεχκηαξ αβμνέξ ελμπθζζιμφ βζα Ζ/Τ, είδδ έκδοζδξ ηαζ οπυδδζδξ, εζζζηδνίςκ ηαζ αζαθία. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ πμθφ ζδιακηζηή αφλδζδ ζδιείςζακ μζ δζαιμκέξ ζε λεκμδμπεία η.η.θ., 

δεδμιέκμο ημο ορδθμφ επζπέδμο on-line οπδνεζζχκ ημονζζιμφ,  μζ αβμνέξ εζζζηδνίςκ βζα 

δζάθμνεξ εηδδθχζεζξ, μζ οπδνεζίεξ ηδθεπζημζκςκζχκ ηαζ θανιαηεοηζηά είδδ.   
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Γηάγρακκα 2.4 

Πεγή: έρεσλα Heltrun 2013 

 

4. Πξνώζεζε πσιήζεσλ κέζσ Γηαδηθηύνπ 

Σμ δζαδίηηομ απμηεθεί αδζαιθζζαήηδηα ιία πμθφηζιδ, ίζςξ ηαζ ηδ ζδιακηζηυηενδ πζα εοηαζνία 

βζα δζαθήιζζδ ηαζ πνμχεδζδ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ, δεδμιέκμο ημο ηενάζηζμο υβημο ηςκ 

πθδνμθμνζχκ πμο δζμπεηεφμκηαζ ζε αοηυ ηαεχξ ηαζ ημ ηενάζηζμ ζφκμθμ ηςκ ακενχπςκ  πμο ηζξ 

ακαγδηά. Ζ πανμοζία ιζαξ επζπείνδζδξ ζημ δζαδίηηομ μθείθεζ κα είκαζ ζςζηά ζπεδζαζιέκδ, 

πνμζανιμζιέκδ ζημκ ηφηθμ ενβαζζχκ ηδξ ηαζ ηδκ επζπεζνδιαηζηή ηδξ ηαοηυηδηα, κα εηπέιπεζ 

επαββεθιαηζζιυ ηαζ αλζμπζζηία ηαζ κα ακηακαηθά ηδκ ημοθημφνα ηδξ. Δπίζδξ, κα αμδεάεζ ημοξ 

ηαηακαθςηέξ κα ανίζημοκ εφημθα αοηυ πμο ράπκμοκ ηαζ κα ημοξ δδιζμονβήζεζ ζοιπάεεζα πνμξ 

αοηήκ έηζζ χζηε ημοξ μδδβήζεζ ζε ιεθθμκηζηέξ αβμνέξ ηαζ κα ημοξ ιεηαηνέρεζ ζε πζζημφξ 

πεθάηεξ. Οζ έιπμνμζ ηζ μζ επζπεζνήζεζξ μθείθμοκ κα δίκμοκ ηίκδηνα ζημοξ ηαηακαθςηέξ έηζζ 

χζηε κα ημοξ πνμζεθηφμοκ ηαζ κα ημοξ ςεήζμοκ ζηδκ αβμνά πνμσυκηςκ. Μία πνμζεβιέκδ 

εηαζνζηή ζζημζεθίδα ζε ζοκδοαζιυ ιε απμηεθεζιαηζηή δζαθήιζζδ ηαζ πνμχεδζδ ημο εαοημφ ηδξ 

ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ ηδξ, αολάκεζ ηζξ πςθήζεζξ ηαζ ηα έζμδα ηδξ ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ 

απμηεθεζιαηζηά ηζξ παναηάης ζηναηδβζηέξ εοκμείηαζ πανάθθδθα δ ηενδμθμνία ηδξ επζπείνδζδξ.  
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4.1 Newsletters 

Δδχ, ακαθενυιαζηε ζηδκ ηεπκζηή ημο email marketing. Σα newsletters απμηεθμφκ πμθφηζιμ 

ενβαθείμ, ίζςξ ηαζ ημ πζμ απμηεθεζιαηζηυ, βζα ηδκ πνμχεδζδ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ. 

Υνδζζιμπμζχκηαξ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηαηηζηή ιία επζπείνδζδ, ιέζς  ηςκ ιαγζηχκ δζαθδιζζηζηχκ 

ιδκοιάηςκ πμο απμζηέθθεζ ιπμνεί κα πνμζεθηφζεζ κέμοξ πεθάηεξ ηαεχξ κα δζαηδνήζεζ ηδ 

ζπέζδ ηδξ ηαζ κα ηναηήζεζ εκενβή ηδκ επαθή ηδξ ιε ημοξ ήδδ οπάνπμκηεξ πεθάηεξ ηδξ 

εκδιενχκμκηαξ ημοξ βζα κέα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ ή πνμζθμνέξ. 

 

4.2 Δκπηυηικά κοςπόνια 

Σα εηπηςηζηά ημοπυκζα ιέζς ημο δζαδζηηφμο πνμζθένμοκ ζημ ηαηακαθςηή ιζα θεδκυηενδ 

μζημκμιζηά πνυηαζδ βζα έκα οπμρήθζμ πνμσυκ πμο ιπμνεί κα ημοξ εκδζαθένεζ. Με ημκ ηνυπμ 

αοηυ ιζα επζπείνδζδ ιπμνεί κα επδνεάζεζ βζα έκα πνμσυκ ημκ οπμρήθζμ πεθάηδ ηαζ κα 

δδιζμονβήζεζ ιεβαθφηενδ ακάβηδ βζα ηδκ αβμνά εκχ ηαοηυπνμκα κα δδιζμονβήζεζ ηαζ ιζα αάζδ 

βζα ηδκ ακάπηολδ ημο πεθαημθμβίμο ζημ δθεηηνμκζηυ ημοξ ηαηάζηδια. ηδκ πθεονά ηδξ 

Αιενζηήξ απυ ένεοκεξ απμηοπχκεηαζ υηζ ζπεδυκ 1 ζημοξ 2 πμθίηεξ αβμνάγμοκ πνδζζιμπμζχκηαξ 

ημοπυκζα πμο πνμζθένμοκ δζάθμνεξ επζπεζνήζεζξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημ δζαδίηηομ. ηδκ 

Δθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα ηα πμζμζηά είκαζ ιζηνυηενα ιε ανηεηά υιςξ δθεηηνμκζηά 

ηαηαζηήιαηα κα πανέπμοκ εηπηςηζηά ημοπυκζα αθθά ηαζ ανηεηέξ ζζημζεθίδεξ υπςξ ημ groupon, 

epithimies.gr, deals365 κα πνμζθένμοκ εηπηςηζηά ημοπυκζα βζα λεπςνζζηέξ πνήζεζξ, 

πνμςεχκηαξ δζάθμνέξ επζπεζνήζεζξ ιέζς ημο ζζηυημπμο πμο δζαεέημοκ. 

 

4.3 Πποζθοπέρ  

Οζ πνμζθμνέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ ζημ θακζάνζζια εκυξ κέμο πνμσυκημξ ιε ζηυπμ κα 

βκςνίζμοκ μζ ηαηακαθςηέξ έκα κέμ πνμσυκ ή κα δμηζιάζμοκ έκα αεθηζςιέκμ. Έηζζ, ημοξ 

πνμηνέπεζ κα ημ αβμνάζμοκ ζε πζμ ζοιθένμοζα ηζιή ή ιε ηδκ αβμνά ημο εκυξ κα ηάκεζ δχνμ έκα 

επζπθέμκ ή ιε ηδκ αβμνά δφμ πνμσυκηςκ κα πανέπεζ ηάπμζα έηπηςζδ. Οζ πνμζθμνέξ ζοκήεςξ 

δζανημφκ βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια. Μία on-line επζπείνδζδ ιπμνεί επίζδξ κα 

ηάκεζ  ζημοξ πζζημφξ ηδξ πεθάηεξ  επζανααεφμκηαξ ημοξ βζα ηδκ πζζηυηδηα ημοξ. Οζ ηαηακαθςηέξ 

ςθεθμφκηαζ απυ ηζξ πνμζθμνέξ ηενδίγμκηαξ πνμσυκηα/οπδνεζίεξ πζμ μζημκμιζηά, εκχ μζ on-line 
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εηαζνείεξ ζημπεφμοκ ζημ κα ςθεθδεμφκ  απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ υζμ ακαθμνά ηδ 

ιαηνμπνυεεζιδ πεθαηεζαηή ημοξ ζπέζδ, ηάηζ πμο ζοκεπάβεηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηςκ πςθήζεςκ. 

 

4.4 Γιαγυνιζμοί 

Έκαξ δζαβςκζζιυξ δζμνβακχκεηαζ βζα κα βίκεζ ιία κέα επζπείνδζδ εονέςξ βκςζηή, κα βκςνίζμοκ 

μζ ηαηακαθςηέξ ηα πνμσυκηα ή ηζξ οπδνεζίεξ πμο πνμζθένεζ δίκμκηαξ ηδκ εοηαζνία ζημοξ κζηδηέξ 

κα δμηζιάζμοκ ημ πνμσυκ/οπδνεζία ηαζ κα ιεηαηναπμφκ ζε ιεθθμκηζημφξ αβμναζηέξ. Έκαξ 

δζαβςκζζιυξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ εκδζαθένμκ βζ‘ αοηά πμο ιπμνεί κα πανέπεζ δ on-line 

επζπείνδζδ ηαζ έηζζ κα μδδβδεεί ζηδκ επίζδιδ εηαζνζηή ηδξ ζζημζεθίδα, κα ηδ βκςνίζεζ 

ηαθφηενα ηαζ κα πναβιαημπμζήζεζ αβμνέξ. Οζ δζαβςκζζιμί πμο ηενδίγμοκ δχνα πενζζζυηενμζ 

απυ έκαξ κζηδηέξ πνμζεθηφμοκ πενζζζυηενμ ηα άημια. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ έκα ιεβάθμ 

πμζμζηυ πμο ζοιιεηέπεζ ζε δζαβςκζζιμφξ δεκ είκαζ εκ δοκάιεζ πεθάηεξ, αθθά δεκ παφεζ κα είκαζ 

έκαξ απμηεθεζιαηζηυξ ηνυπμξ πνμζέθηοζδξ πεθαηχκ πνμξ ηδκ αβμνά ηςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ 

ηδξ. 

·  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΟΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΚΑΙ Η ΔΜΦΑΝΙΗ 

ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΟ 

 

1. Αζθάιεηα δηαδηθηπαθώλ αγνξώλ κέζα από ην δηαδίθηπν 

 

1.1 Αζθάιεηα δεδνκέλσλ 

Ζ ναβδαία ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ εζδζηυηενα ημο δζαδζηηφμο αεθηίςζε ηδκ πμζυηδηα γςήξ 

εηαημιιονίςκ πνδζηχκ παβημζιίςξ δζεοημθφκμκηαξ ηδκ ηαεδιενζκή γςή, ηδκ ακενχπζκδ 

επζημζκςκία ηαζ ηδκ βνήβμνδ ηάθορδ ηαζ ελοπδνέηδζδ ηςκ ακαβηχκ πμο επζαάθθμοκ ηα 

δεδμιέκα ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ. Δπίζδξ, δ ελέθζλδ αοηή επέθενε νζγζηέξ αθθαβέξ ηαζ βζα 

πζθζάδεξ επζπεζνήζεζξ ζε υθμκ ημκ ηυζιμ αεθηζχκμκηαξ ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία, ηζξ 

ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ ηαζ ηζξ ζοκαθθαβέξ. Γοζηοπχξ υιςξ ημ δζαδίηηομ δδιζμφνβδζε, ηαθθζένβδζε 

ηαζ ακέπηολε ημ δθεηηνμκζηυ έβηθδια. Ζ αζθάθεζα ηςκ δεδμιέκςκ ζημ δζαδίηηομ είκαζ έκα πμθφ 

ζδιακηζηυ γήηδια πμο απαζπμθεί εηαημιιφνζα πνήζηεξ, ηαεχξ ιπμνμφκ κα πανααζαζημφκ ηαζ 
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κα ηθαπμφκ δεδμιέκα απυ ηαηυαμοθμοξ πνήζηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηζξ οπδνεζίεξ ημο 

δζαδζηηφμο βζα κα εηιεηαθθεοημφκ πμθίηεξ ηαζ επζπεζνήζεζξ, ζημπεφμκηαξ ζημ κα   ζοθθέλμοκ 

πθδνμθμνίεξ μζ μπμίεξ εα ημοξ απμθένμοκ μζημκμιζηυ ηένδμξ ή αηυια ηαζ δεζηή αθάαδ. Ο πζμ 

ζοκδεζζιέκμξ ηνυπμξ πμο εζζαάθμοκ ζηα δεδμιέκα είκαζ δ δθεηηνμκζηή αθθδθμβναθία (mails), 

βζ‘ αοηυ ημ θυβμ μθείθμοκ κα δίκμοκ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδκ απμζημθή ηαζ θήρδ  ιδκοιάηςκ 

αθθά ηαζ ζε αοηά ημο ηζκδημφ ηδθεθχκμο. Ο ηάεε πνήζηδξ ηαζ δ ηάεε επζπείνδζδ πνέπεζ κα 

εβηαεζζηά ζημοξ οπμθμβζζηέξ ημοξ πνμβνάιιαηα ηείπμοξ αζθαθείαξ (firewall) ηαζ πνμζηαζίαξ 

απυ ζμφξ (antivirus).  H ζοκεπήξ αθθαβή ηςκ ηςδζηχκ ημοξ (password) ζηα social media είκαζ 

ελίζμο πμθφ ζδιακηζηή. Ζ απχθεζα ρδθζαηχκ δεδμιέκςκ ιπμνεί κα πνμαεί ηαηαζηνμθζηή βζα 

ιία επζπείνδζδ ηαζ απμηεθεί ιία απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ ιδ οπμθμβζγυιεκεξ γδιζέξ ηδξ. Ζ 

πνμζηαζία δεδμιέκςκ ηαζ δ δζαζθάθζζδ ηδξ μιαθήξ θεζημονβίαξ ηςκ οπμθμβζζηζηχκ 

ζοζηδιάηςκ εκυξ εηαζνζημφ δζηηφμο πνέπεζ κα απμηεθμφκ πνμηεναζυηδηεξ ιζαξ επζπείνδζδξ. Οζ 

πνήζηεξ ημο δζαδζηηφμο πνέπεζ κα δίκμοκ πμθφ ζδιακηζηή πνμζμπή ζημοξ ηναπεγζημφξ 

θμβανζαζιμφξ ημοξ ηαζ ημοξ ανζειμφξ ηςκ πζζηςηζηχκ/πνεςζηζηχκ ημοξ ηανηχκ δζυηζ δ πνήζδ 

ηαζ δ ηαηάπνδζδ αοηχκ ζημ πχνμ ημο internet βίκεηαζ πμθφ εφημθα.  

 

1.2 Πξνζσπηθό απόξξεην 

Σμ πνμζςπζηυ απυννδημ ζημ δζαδίηηομ είκαζ έκα πμθφ ζδιακηζηυ γήηδια πμο απαζπμθεί 

εηαημιιφνζα πνήζηεξ παβημζιίςξ. Σα πνμζςπζηά ζημζπεία πμο δίκμοκ μζ πνήζηεξ είκαζ 

μκμιαηεπχκοιμ, δθζηία, δζεφεοκζδ, ενδζηεία, πθδνμθμνίεξ βζα ηαοηυηδηα ή δζαααηήνζμ, 

Α.Φ.Μ, ηναπεγζημί θμβανζαζιμί η.η.θ.. Ο ζεααζιυξ ηαζ δ πνμζηαζία ηδξ ζδζςηζηήξ γςήξ 

απμηεθεί πνμηεναζυηδηα ηάεε ημζκςκίαξ. Ζ ναβδαία ακάπηολδ ηδξ πθδνμθμνζηήξ, ημο 

δζαδζηηφμο, μζ κέεξ ιμνθέξ δζαθήιζζδξ ηαζ ηςκ δθεηηνμκζηχκ ζοκαθθαβχκ έπμοκ ζακ 

απμηέθεζια ηδκ αολδιέκδ γήηδζδ ηςκ πνμζςπζηχκ πθδνμθμνζχκ απυ ηάεε δδιυζζμ ηαζ 

ζδζςηζηυ θμνέα. Ζ ελέθζλδ ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ έπεζ δδιζμονβήζεζ ηδκ απαίηδζδ βζα ζοκεπή 

ηαζ ακελέθεβηηδ ηαηαπχνδζδ ηςκ πνμζςπζηχκ ζημζπείςκ ζε πεζνυβναθα ηαζ δθεηηνμκζηά 

έββναθα οπδνεζζχκ, μνβακζζιχκ ηαζ επζπεζνήζεςκ πνμηαθχκηαξ πνμαθήιαηα ζηδκ ζδζςηζηή 

γςή ημο ακενχπμο. Οζ ηαηακαθςηέξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα παναββείθμοκ πνμσυκηα ιέζα απυ 

ημ δζαδίηηομ, ημ ηδθέθςκμ, κα πναβιαημπμζήζμοκ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ, ζοιιεηέπμοκ ζε 

ηθδνχζεζξ, βίκμκηαζ ζοκδνμιδηέξ ζε πενζμδζηά ηζ έηζζ ηαηαπςνμφκηαζ ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ 

ιζαξ επζπείνδζδξ μζ μπμίεξ εθανιυγμοκ ημ άιεζμ Μάνηεηζκβη έηζζ χζηε κα αολήζμοκ ηζξ 



125 
 

πςθήζεζξ ημοξ. Οζ επζπεζνήζεζξ ιέζα απυ ηζξ αάζεζξ δεδμιέκςκ βκςνίγμοκ πμθθά ζημζπεία ηαζ 

πθδνμθμνίεξ βζα ηδ γςή ηςκ ηαηακαθςηχκ ηαζ αοηυ ημ βεβμκυξ έπεζ δδιζμονβήζεζ πμθθέξ 

ακδζοπίεξ ζπεηζηά ιε ημ υηζ αοηή δ βκχζδ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα κα εηιεηαθθεοημφκ 

ημοξ ηαηακαθςηέξ ηαζ ηδκ πανααίαζδ ηδξ πνμζςπζηήξ ημοξ γςήξ. O P.Kotler ακαθένεζ: ένεοκα 

πμο έβζκε ζε ηαηακαθςηέξ ημ ακηαπμηνζκυιεκμ 79% ακδζοπεί βζα ηδκ πανααίαζδ ηδξ ζδζςηζηήξ 

ημοξ γςήξ, ένεοκα πμο έβζκε ζε πνήζηεξ ημο δζαδζηηφμο ημ ακηαπμηνζκυιεκμ 71% ζζπονίζηδηε 

υηζ πνέπεζ κα οπάνλμοκ κυιμζ βζα ηδκ πνμζηαζία ζημ internet ηαζ ημ 84% είκαζ εκάκηζα ζηδκ 

πμθζηζηή ηςκ επζπεζνήζεςκ κα πςθμφκ πθδνμθμνίεξ βζα ημοξ πνήζηεξ ζε άθθεξ επζπεζνήζεζξ. Οζ 

επζπεζνήζεζξ πνέπεζ κα θαιαάκμοκ ζμαανά οπυρδ ημοξ ηδκ επζεοιία ηςκ ηαηακαθςηχκ κα ιδ 

θαιαάκμοκ πνμζηθήζεζξ ιέζς ηδθεθχκμο, mail ή άθθμ ηνυπμ ηαζ κα εκδιενχκμκηαζ βζα ημ πχξ 

πνδζζιμπμζμφκ ηα πνμζςπζηά ημοξ δεδμιέκα ή υηακ πςθμφκ ή ακηαθθάζζμοκ ηάεε ζδζςηζηή 

πθδνμθμνία ιε άθθεξ. Οθείθμοκ κα ζέαμκηαζ ηδκ ειπζζημζφκδ πμο ημοξ δείπκμοκ πανέπμκηαξ 

ημοξ ηα πνμζςπζηά ημοξ ζημζπεία, κα ηα πνμζηαηεφμοκ ηαζ κα ηα δζαηδνμφκ αζθαθή.  

1.3 Cookies 

Σα cookies (ιπζζημηάηζα) απμηεθμφκ έκα απυ ηα δζθμνμφιεκα ηαζ ακηζηνμουιεκα  εέιαηα ημο 

Internet πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηα πνμζςπζηά δεδμιέκα ηαζ ημ πνμζςπζηυ απυννδημ ηςκ 

πνδζηχκ ημο δζαδζηηφμο. Ανηεηέξ θμνέξ είκαζ αοηέξ υπμο έπμοκ ηαηδβμνδεεί υηζ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ πςνίξ ηακέκακ έθεβπμ απυ μπμζμκδήπμηε υιςξ δ δδιζμονβία ηςκ cookies 

δζαθένεζ απυ αοηήκ ηδκ άπμρδ ηαεχξ δδιζμονβήεδηακ ιε ζημπυ ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ πνδζηχκ 

ημο ίκηενκεη πανέπμκηαξ ζημοξ δζαπεζνζζηέξ ηςκ cookies πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηαθφηενδ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ επζεοιζχκ ημο πνήζηδ. Γεκ απμηεθμφκ θμζπυκ πνμζςπζηά ζημζπεία ηα μπμία 

δεκ έπμοιε ιμζναζηεί ιε ηδκ ζζημζεθίδα αθθά ζημζπεία ηα μπμία έπμοιε πνδζζιμπμζήζεζ υπςξ 

ζημζπεία εζζυδμο/εββναθήξ ζε ιζα ζζημζεθίδα, ηαθφηενδ ζηυπεοζδ δζαθδιίζεςκ βζα ημο πνήζηεξ 

ή αηυια ηαζ πανυιμζμ πενζεπυιεκμ ημ μπμίμ ανήηε εκδζαθένμκ βζα ημκ πνήζηδ. Πναηηζηά 

θμζπυκ ηα cookies είκαζ έκα είδμξ ανπείςκ, ηα μπμία δδιζμονβμφκηαζ ηαζ απμεδηεφμκηαζ ζημκ 

ζηθδνυ δίζημ ημο οπμθμβζζηή ιαξ απυ ηζξ ζζημζεθίδεξ πμο επζζηεπηυιαζηε ζημ Internet, ιε 

απχηενμ ζημπυ ηδκ ακαβκχνζζή ιαξ απυ ηα ίδζεξ ηζξ ζζημζεθίδεξ ηδκ επυιεκδ θμνά πμο εα 

ανεεμφιε ζηζξ ζζημζεθίδεξ ημοξ. Αοηέξ θμζπυκ μζ δοκαηυηδηεξ πμο πνυζθενακ ηα ιπζζημηάηζα 

έβζκακ ακηζθδπηέξ απυ επζπεζνήζεζξ χζηε κα έπμοκ ιζα απνυζςπδ ιεκ αθθά ακηίθδρδ ηςκ 

ηαηακαθςηζηχκ επζεοιζχκ ημο πνήζηδ απυ πνμδβμφιεκεξ ακαγδηήζεζξ, clicks, απυ πμζα 

ζζημζεθίδα πνμήθεακ μζ επζζηέπηεξ, πνυκμ ημκ μπμίμ έπμοκ ζπαηαθήζεζ ζε ιζα ζζημζεθίδα ηαζ 
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ζε ηζ ακηζηείιεκα ή αηυια ηαζ πνμδβμφιεκεξ αβμνέξ ηζξ μπμίεξ έπεζ ηάκεζ μ πνήζηδξ ιέζς ηδξ 

ίδζαξ ζζημζεθίδαξ. Σα cookies επίζδξ απμηεθμφκ έκα πνήζζιμ ενβαθείμ ένεοκαξ βζα ηζξ 

επζπεζνήζεζξ ιε ζημπυ ηδκ αεθηίςζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ ημοξ ή 

αηυια ηαζ ημπμεέηδζδ/επακαημπμεέηδζδ ζηδκ αβμνά. διακηζηυ είκαζ βζα ημκ πνήζηδ υιςξ κα 

πνμζέπεζ ιε πμζεξ ζζημζεθίδεξ ιμζνάγεηαζ ηέημζεξ είδμοξ πθδνμθμνίεξ ηαεχξ ηαζ ακ ηάπμζα 

ζηζβιή κζχζεζ εοάθςημξ ζε αοηέξ ηζξ πθδνμθμνίεξ κα δζαβνάρεζ ημ ζζημνζηυ ηςκ 

cookies,δοκαηυηδηα ηδκ μπμία πνμζθένμοκ μζ web browsers. Σα cookies θμζπυκ απμηεθμφκ ηδκ 

ζηαηζζηζηή ζοιπενζθμνά εκυξ ηαηακαθςηή ζημ δζαδίηηομ, δεκ απμηεθμφκ πνμβνάιιαηα αθθά 

text files ηα μπμία ακαβκςνίγμκηαζ ιέζς εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ID. Πνυηοπμ cookie είκαζ ημ μπμίμ 

ειθακίγεηαζ είκαζ ημ παναηάης: 

session-id-time 

1136553600 

Google.com/ 

session-id 

113-9488242-3284632 

Google.com/ 

ubid-main 

077-8957934-9990128 

Google.com/ 

 

Μέζς ημο παναηάης cookie ή ζζημζεθίδα ιπμνεί κα πάνεζ ζημζπεία βζα ημ πυζδ χνα ανέεδηε μ 

πνήζηδξ ζηδκ ζζημζεθίδα, ζε ηζ ανήηε εκδζαθένμκ αθθά ηαζ πυζεξ θμνέξ έπεζ παναημθμοεήζεζ 

ηδκ ζζημζεθίδα. 

 

 

1.4 Firewalls θαη antivirus 

Σα firewalls ειθακίζηδηακ ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980 υηακ ημ δζαδίηηομ ανζζηυηακ 

αηυια ζε πνχσια ζηάδζα. Σα firewalls (ηείπδ πνμζηαζίαξ) είκαζ πνμβνάιιαηα ηα μπμία 

επζηνέπμοκ ή απμννίπημοκ παηέηα δεδμιέκςκ κα πενάζμοκ απυ έκα δίηηομ οπμθμβζζηή ζε 

ηάπμζμ άθθμ. Πνμζηαηεφμοκ ημκ οπμθμβζζηή, ειπμδίγμοκ ηδκ εβηαηάζηαζδ ζχκ ηαζ δμφνεζςκ 

ίππςκ ηαζ εκημπίγμοκ επζεέζεζξ απυ ηαηυαμοθμοξ πνήζηεξ. Έκα firewall ιπμνεί κα εθέβλεζ ηδκ 
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ηίκδζδ ηςκ παηέηςκ ημο δζαδζηηφμο απυ ηαζ πνμξ ημκ οπμθμβζζηή,κα ακαθφζεζ ηδκ ηίκδζδ ηαζ 

ηα ανπεία πμο ακηαθθάζζμκηαζ ηαζ κα εκδιενχζεζ βζα ηάεε φπμπηδ εκένβεζα. Δπίζδξ, έπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα εθέβλεζ πνμβνάιιαηα πμο οπάνπμοκ ζημκ οπμθμβζζηή ηαζ ζοκδέμκηαζ ζημ 

δζαδίηηομ, ηα μπμία ζηέθκμοκ πνμξ ηα έλς πνμζςπζηά ζημζπεία. Πνμζηαηεφεζ έκα δίηηομ απυ έκα 

άθθμ εθέβπμκηαξ εζζενπυιεκα ηαζ ελενπυιεκα παηέηα πθδνμθμνζχκ ηαζ απμθαζίγεζ βζα ημ ακ εα 

επζηνέρεζ κα εζζπςνήζμοκ ή εα ηα ιπθμηάνεζ.  

 

Οζ ζμί απμηέθεζακ ηαζ απμηεθμφκ έκακ απυ ημοξ πθέμκ δζαδεδμιέκμοξ ηφπμοξ ηαηυαμοθμο 

θμβζζιζημφ. Γζα ηδκ πνμζηαζία εκυξ ζοζηήιαημξ έπεζ δδιζμονβδεεί ιζα εζδζηή ηαηδβμνία 

θμβζζιζημφ. Σμ antivirus είκαζ ημ θμβζζιζηυ ημο οπμθμβζζηή πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα 

απμιαηνφκεζ, κα εκημπίγεζ κα αθαζνεί ηαζ κα πνμζηαηεφεζ απυ πμθθά είδδ ηαηυαμοθμο 

θμβζζιζημφ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ιπμνεί κα πνμζηαηεφζεζ απυ ηαηυαμοθμ Browser Helper, 

browser αενμπεζναηέξ, ransomware, keyloggers, backdoors, rootkits, δμφνεζμοξ ίππμοξ, 

ζημοθήηζα, ηαηυαμοθμ LSPs, dialers, fraudtools, adware ηαζ spyware. Ονζζιέκα πνμσυκηα 

πενζθαιαάκμοκ επίζδξ ηδκ πνμζηαζία απυ άθθεξ απεζθέξ ημο οπμθμβζζηή, υπςξ υηακ ιμθοκεεί 

απυ ηαηυαμοθα URLs, spam, απάηδ ηαζ phishing επζεέζεζξ, δθεηηνμκζηή ηαοηυηδηα (privacy) 

ηαζ ζε ηναπεγζηέξ επζεέζεζξ. Σα πνμβνάιιαηα αοηά πνέπεζ κα ακαααειίγμκηαζ ζε ηαηηζηή αάζδ, 

χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα ακηζιεηςπίγμοκ ιε επζηοπία ημοξ ζμφξ.  

 

 

1.5 Καθόβνπιν ινγηζκηθό (malware) 

Σμ θμβζζιζηυ παναηηδνίγεηαζ ςξ ηαηυαμοθμ υηακ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα αθάρεζ, κα ιμθφκεζ 

έκακ οπμθμβζζηή, κα ζοθθέλεζ πνμζςπζηά δεδμιέκα ηαζ ζδιακηζηά ανπεία ή κα εζζαάθεζ ζε 

ζδζςηζηά ζοζηήιαηα οπμθμβζζηχκ. Ο υνμξ ―malware‖ ακαθένεηαζ βεκζηυηενα ζηα ηαηυαμοθα 

είδδ θμβζζιζημφ.  

 

Σμ ηαηυαμοθμ θμβζζιζηυ πςνίγεηαζ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ: 

➔ ζμιμνθζηυ θμβζζιζηυ: ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία ακήημοκ ηα πνμβνάιιαηα πμο δε 

πνεζάγμκηαζ ―λεκζζηή‖, δδθαδή ηαηαθένκμοκ κα ακαπανάβμκηαζ απυ ιυκα ημοξ. 
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➔ ιδ ζμιμνθζηυ θμβζζιζηυ: ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία ακήημοκ ηα πνμβνάιιαηα πμο 

πνεζάγμκηαζ ―λεκζζηή‖, δδθαδή βζα κα ακαπαναπεμφκ πνεζάγμκηαζ ακενχπζκδ πανέιααζδ 

δζυηζ δεκ ακαπανάβμκηαζ απυ ιυκα ημοξ. 

 

Δίδδ ηαηυαμοθμο θμβζζιζημφ: 

➢ ζυξ (virus): είκαζ ημ ηαηυαμοθμ θμβζζιζηυ ημ μπμίμ εζζένπεηαζ ζε πνμβνάιιαηα εκυξ 

λέκμο οπμθμβζζηή ιε ζημπυ κα ημκ ιμθφκεζ ηαζ κα ημκ αθάρεζ. Μπμνεί κα ιεηαδμεεί ιε 

εφημθμ ηνυπμ ιέζς ηάπμζαξ ελςηενζηήξ ζοζηεοήξ ή εκυξ ελςηενζημφ ζηθδνμφ δίζημο. 

Ο ζυξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα δζαβνάρεζ δεδμιέκα απυ ημκ οπμθμβζζηή, κα ημο ηάκεζ γδιζά 

ηαζ κα ημκ ηαηαζηνέρεζ εκηεθχξ. 

➢ δμφνεζμξ ίππμξ (trojan): είκαζ ημ ηαηυαμοθμ θμβζζιζηυ πμο παναπθακεί ημκ πνήζηδ δζυηζ 

ημο δδιζμονβεί ηδκ εκηφπςζδ υηζ έκα πνυβναιια είκαζ πνήζζιμ ηαζ ιάθζζηα  αηίκδοκμ 

εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ιεηαθένεζ ηαζ εβηαεζζηά ζημκ οπμθμβζζηή άθθα ηαηυαμοθα 

πνμβνάιιαηα ηαζ επζηνέπεζ ηδκ ηθμπή ανπείςκ ηαζ δεδμιέκςκ απυ ηαηυαμοθμοξ 

πνήζηεξ. ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ μ δμφνεζμξ ίππμξ δεκ ακαπανάβεηαζ, δδθαδή δε 

ιεηαδίδμκηαζ ιμθφκμκηαξ ανπεία. 

➢ ζημοθήηζ (worm): είκαζ ημ ηαηυαμοθμ θμβζζιζηυ ημ μπμίμ πμθθαπθαζζάγεηαζ ζοκέπεζα 

ηαζ πνδζζιμπμζεί ημ οπμθμβζζηζηυ ζφζηδια βζα κα ιεηαθένεζ πνμζςπζηά ζημζπεία ηαζ 

δεδμιέκα ζε άθθα. Πμθθέξ θμνέξ επζαανφκεζ ημ δζαδίηηομ ηαζ ημο δδιζμονβεί αθάαδ. Ζ 

ιεηάδμζή ημο δεκ απαζηεί ζφκδεζδ ιε έκα ηνέπμκ πνυβναιια ζημκ οπμθμβζζηή.  

➢ rootkit: είκαζ ημ ηαηυαμοθμ θμβζζιζηυ ημ μπμίμ ιπμνεί κα ηνφρεζ ηαηυαμοθα 

πνμβνάιιαηα ηα μπμία ημ θμβζζιζηυ αζθαθείαξ δεκ ιπμνεί κα δζαηνίκεζ. Δκζςιαηχκεηαζ 

ζηα ανπεία ημο οπμθμβζζηή ηαζ επζηνέπεζ ζημοξ ηαηυαμοθμοξ πνήζηεξ κα ηθέρμοκ 

πνμζςπζηά ανπεία ηαζ δεδμιέκα ηαεχξ ηαζ κα δζαηδνήζμοκ ηνοθά ημκ έθεβπμ ημο 

οπμθμβζζηή.   

 

Γζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ πνμζηαζία εκυξ οπμθμβζζηή απυ  ηαηυαμοθμ θμβζζιζηυ, δεκ πνέπεζ κα 

αβκμμφκηαζ εκένβεζεξ υπςξ είκαζ δ εβηαηάζηαζδ πνμβνάιιαημξ antivirus, εκενβμπμίδζδ ηείπμοξ 

αζθαθείαξ( firewalls), δ εκδιένςζδ πνμβναιιάηςκ η.η.θ.. Δπίζδξ πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ μζ 

επζζηέρεζξ επζηίκδοκςκ ζζημζεθίδςκ, κα αβκμμφκηαζ ακεπζεφιδηα mails, κα βκςνίγεζ πάκηα μ 

ηαεέκαξ ιε πμζμκ επζημζκςκεί. Οθείθεζ μ ηαεέκαξ κα δζαζθαθίζεζ ηδκ ζδζςηζηή ημο γςή, κα 
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πνμζηαηεφζεζ ηα πνμζςπζηά ημο ζημζπεία ηαζ ηα ανπεία ημο βζα κα ιδκ ειθακζζημφκ 

πνμαθήιαηα ζημ δνυιμ ημο (ημζκςκζηυξ πενίβονμξ, ενβαζία η.η.θ.).  

 

1.6 Secure Sockets Layer (SSL) 

Σμ πνςηυημθθμ SSL (Secure Sockets Layer) ειθακίζηδηε ζηδκ αβμνά απυ ηδκ εηαζνεία 

Netscape ημ 1994 ηαζ δδιζμονβήεδηε βζα ηδκ αζθαθή απμζημθή πνμζςπζηχκ πθδνμθμνζχκ ηαζ 

ηδκ αηεναζυηδηα ηςκ ιδκοιάηςκ  ζημ πχνμ ημο δζαδζηηφμο. Πνμζηαηεφεζ ηδκ επζημζκςκία ηαζ 

δζαζθαθίγεζ ηα δεδμιέκα απυ εηαημιιφνζα πνήζηεξ ημο internet παβημζιίςξ. Υνδζζιμπμζείηαζ 

βζα  ηδκ ακχκοιδ επζημζκςκία ιεηαλφ αβμναζηχκ ηαζ ειπυνςκ ηαζ βεκζηυηενα ηζξ μζημκμιζηέξ 

ζοκαθθαβέξ ηαζ ηζξ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ ζημ δζαδίηηομ δζαπεζνίγμκηαξ ηδκ αζθάθεζα ημοξ. Σμ 

SSL ιεημκμιάζηδηε ημ 1996 ζε TLS (Transport Layer Security). Ο ζημπυξ ημο SSL είκαζ κα 

πζζημπμζήζεζ οπμπνεςηζηά ημκ server ηαζ πνμαζνεηζηά ημκ πεθάηδ ηαζ ιέζς εκυξ ζδζςηζημφ 

ηθεζδζμφ πμο πνδζζιμπμζμφκ ιεηαλφ ημοξ κα ακηαθθάζζμοκ ηνοπημβναθδιέκα ιδκφιαηα έηζζ 

χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ ημ απυννδημ ηαζ δ ειπζζηεοηζηυηδηα ιεηαλφ ημοξ.  

 

1.6.1 Σξόπνο ιεηηνπξγίαο  SSL 

Ζ ιεηαθμνά ηςκ δεδμιέκςκ οθμπμζείηαζ ιέζς ημο TCP/IP (Transer Control Protocol/Internet 

Protocol). Κνοπημβναθεί ηα δεδμιέκα πμο ακηαθθάζζμοκ δφμ οπμθμβζζηζηά ζοζηήιαηα, απυ ηα 

μπμία ημ έκα θεζημονβεί ζακ πεθάηδξ (client) ηαζ ημ άθθμ ζακ ελοπδνεηδηήξ (server) 

δδιζμονβχκηαξ αζθαθείξ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ημοξ. Σμ SSL παίνκεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ απυ ηζξ 

εθανιμβέξ HTTP (πνμαμθή ζζημζεθίδςκ), FTP (ιεηαθμνά ανπείςκ) ηαζ IMAP (mail), ηζξ 

ηνοπημβναθεί ηαζ ηζξ ζηέθκεζ ζε έκακ άθθμκ οπμθμβζζηή.  Γδθαδή υηακ οπάνπεζ ιία SSL 

ζφκδεζδ υθεξ μζ browser πνμξ server επζημζκςκίεξ ηαζ ημ ακηίζηνμθμ, ηα URLs, ηαζ ηα cookies 

πμο απμζηέθθμκηαζ ηνοπημβναθμφκηαζ. Σμ ιυκμ ζημζπείμ πμο δεκ ιπμνεί κα ηαθφρεζ ημ SSL 

είκαζ δ ζοκμιζθία ιεηαλφ browser ηαζ server.  

 

1.6.2 Γηαδηθαζία επηθνηλσλίαο client-server 

Ο client οπμαάθθεζ ιζα αίηδζδ βζα ζφκδεζδ πνμξ ημκ server ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηέθκμοκ μ έκαξ 

ζημκ άθθμκ έκα ρδθζαηυ πζζημπμζδηζηυ βζα ηδκ ελαηνίαςζδ ηδξ αοεεκηζηυηδηαξ ηςκ 

ηαοημηήηςκ ημοξ. Ο client ζε ζοκενβαζία ιε ημκ server θαιαάκμοκ ηδκ απυθαζδ βζα έκακ 

αθβυνζειμ ηνοπημβνάθδζδξ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί ζηδ ζφκδεζδ SSL. Δπίζδξ μ client 
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πνδζζιμπμζεί ημ δδιυζζμ ηθεζδί ημο server πμο πενζθαιαάκεηαζ ζημ πζζημπμζδηζηυ ημο βζα κα 

ηνοπημβναθήζεζ ημ δδιυζζμ ηθεζδί ημο ηαζ κα ημο ημ ιεηαθένεζ. Έπεζηα μ server πνδζζιμπμζεί 

ημ ζδζςηζηυ ημο ηθεζδί βζα κα απμηνοπημβναθήζεζ ηδκ πθδνμθμνία ηαζ κα απμηηήζεζ ημ δδιυζζμ 

ηθεζδί πμο εα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ ζφκδεζδ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ελαζθαθίγεηαζ δ αζθαθήξ 

επζημζκςκία ιεηαλφ ημο client ηαζ ημο server.  

 

1.7 Secure Electronic Transaction (SET) 

Σμ πνςηυημθθμ SET (Secure Electronic Transaction) είκαζ έκα ζφζηδια ημ μπμίμ 

δδιζμονβήεδηε βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ δθεηηνμκζηχκ αβμνχκ ηαζ πνδιαημπζζηςηζηχκ 

ζοκαθθαβχκ ζημ πχνμ ημο δζαδζηηφμο. Ακαπηφπεδηε ημ 1996 απυ ηδ Visa International ηαζ ηδ 

MasterCard International ζε ζοκενβαζία ιε ηδ Microsoft, Netscape, IBM, GTE, SAIC, RSA, 

Verisign ηαζ Terisa system. Ζ  δζαδζηαζία ημο SET πενζθαιαάκεζ έκακ ανζειυ εθέβπςκ 

αζθαθείαξ πμο οθμπμζείηαζ ιέζς ρδθζαηχκ πζζημπμζδηζηχκ πμο θαιαάκμοκ μζ ζοιιεηέπμκηεξ, 

δδθαδή μζ αβμναζηέξ μζ  έιπμνμζ ηαζ μζ ηνάπεγεξ.  

 

1.7.1 Γηαδηθαζία ζπλαιιαγήο 

Έκαξ ηαηακαθςηήξ ακμίβεζ έκακ ηναπεγζηυ θμβανζαζιυ ζε ηνάπεγα πμο οπμζηδνίγεζ ημ ζφζηδια 

SET, δ μπμία ημο πμνδβεί έκα ρδθζαηυ πζζημπμζδηζηυ - αοηυ πενζέπεζ έκα δδιυζζμ ηθεζδί-, 

δδθαδή ιία ηάνηα πμο επζηνέπεζ ηζξ δθεηηνμκζηέξ ζοκαθθαβέξ ηαζ αβμνέξ. Φδθζαηυ 

πζζημπμζδηζηυ-αοηυ πενζέπεζ ημ δδιυζζμ ηθεζδί ημο ειπυνμο ηαζ ημ δδιυζζμ ηθεζδί ηδξ ηνάπεγαξ- 

παίνκεζ ηαζ μ έιπμνμξ. Ο έιπμνμξ ζηέθκεζ ζημκ ηαηακαθςηή ημ δδιυζζμ ηθεζδί ημο ηαζ ημ 

πζζημπμζδηζηυ ημο ηαζ έηζζ ημ browser ημο ηαηακαθςηή επζαεααζχκεζ ηδ εβηονυηδηα ημο. Ο 

ηαηακαθςηήξ ζηέθκεζ ζημκ έιπμνμ ημ πζζημπμζδηζηυ ημο, ηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ παναββεθίαξ ημο 

πςνίξ ηνοπημβνάθδζδ ηαζ ηα ζημζπεία ηδξ ηάνηαξ ημο ηνοπημβναθδιέκα ιε ημ δδιυζζμ ηθεζδί 

ηδξ ηνάπεγαξ. Ο έιπμνμξ εθέβπεζ ηδ ρδθζαηή οπμβναθή ηαζ ημ πζζημπμζδηζηυ ημο ηαηακαθςηή 

ηαζ ημκ επαθδεεφεζ ηαζ έπεζηα ζηέθκεζ ηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ πθδνςιήξ ηαζ ημκ ηναπεγζηυ 

θμβανζαζιυ ημο ηαηακαθςηή ζηδκ ηνάπεγα απυ ηδκ μπμία ηαζ γδηά ηδκ έβηνζζδ ηδξ πθδνςιήξ. 

Αοηέξ μζ πθδνμθμνίεξ είκαζ ηνοπημβναθδιέκεξ ιε ημ δδιυζζμ ηθεζδί ηδξ ηνάπεγαξ. Ο έιπμνμξ 

δε βκςνίγεζ ηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ πθδνςιήξ. Σμ SET ημο επζηνέπεζ κα επζαεααζχζμοκ ηα ζημζπεία 

ηδξ ηάνηαξ ηςκ ηαηακαθςηχκ, πςνίξ κα ηα δμοκ, πνμζηαηεφμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ημκ 

αβμναζηή ηαζ ηα ζημζπεία ηδξ ηάνηαξ ημο. Ζ ηνάπεγα εθέβπεζ βζα ημκ έιπμνμ ηαζ ηζξ 
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πθδνμθμνίεξ, επαθδεεφεζ ημ πζζημπμζδηζηυ ηαζ ηδκ ρδθζαηή οπμβναθή ημο ηαζ ημο ζηέθκεζ ιία 

επζαεααίςζδ ηνοπημβναθδιέκδ ιε ημ δδιυζζμ ηθεζδί ημο ειπυνμο μ μπμίμξ ζηέθκεζ ζημκ 

ηαηακαθςηή ηδκ απάκηδζδ ηδξ ηνάπεγαξ ηνοπημβναθδιέκδ ιε ημ δδιυζζμ ηθεζδί αοημφ. Ζ 

ηνάπεγα οπμβνάθεζ ρδθζαηά, πμνδβεί ζημκ έιπμνμ ηδκ άδεζα κα μθμηθδνχζεζ ηδκ παναββεθία 

ηαζ ημο ιεηαθένεζ ηδκ πθδνςιή.  

 

Οζ ηνυπμζ πθδνςιήξ ζημ δζαδίηηομ ααζίγμκηαζ ζηζξ πζζηςηζηέξ ηάνηεξ ηαζ μζ ηαηακαθςηέξ 

θμαμφκηαζ βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ πνμζςπζηχκ ημοξ ζημζπείςκ ηαζ δζζηάγμοκ κα πνμαμφκ ζε 

δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ. Σμ SET δζαζθαθίγεζ ηδκ ειπζζηεοηζηυηδηα ηαζ ηδκ αηεναζυηδηα ηςκ 

πθδνμθμνζχκ πμο ακηαθθάζζμκηαζ ζημ δζαδίηηομ ηαζ  θνμκηίγεζ βζα ηδκ αζθαθή απμζημθή  ηςκ 

πθδνμθμνζχκ πμο απμζηέθθμκηαζ. Υνδζζιμπμζεί ημ ζφζηδια ηδξ ηνοπημβνάθδζδξ βζα κα 

πνμζηαηεφζεζ ηα πνμζςπζηά δεδμιέκα απυ ηαηυαμοθμοξ πνήζηεξ ελαθείθμκηαξ ιε αοηυκ ημκ 

ηνυπμ ηάεε ηίκδοκμ ςξ πνμξ ηδκ οπμηθμπή ή πανααίαζδ εοαίζεδηςκ πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ 

Δπαθδεεφεζ ηδκ ηαοηυηδηα ημο απμζημθέα ηαζ ημο δέηηδ ηδκ μπμία ηαζ ελαηνζαχκεζ ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο είκαζ έβηονδ. Ζ αοεεκηζηυηδηα ηδξ ηαοηυηδηαξ ηυζμ ημο αβμναζηή υζμ ηαζ ημο 

ειπυνμο είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ζημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ. Ζ 

αζθάθεζα ελίζμο ζδιακηζηή βζα ημ ιέθθμκ ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο ηαζ  ημ SET απμηεθεί 

ζδιακηζηή ιέεμδμ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ επζηοπίαξ ζε αοηυ.  

 

 

2. Σξόπνη ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ 

Οζ δθεηηνμκζηέξ πθδνςιέξ ιπμνμφκ κα εηηεθεζημφκ ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ, ακάθμβα αέααζα ιε 

αοημφξ πμο επζηνέπεζ ημ δθεηηνμκζηυ ηαηάζηδια ιε ημ μπμίμ εα πναβιαημπμζδεεί δ ειπμνζηή 

ζοκαθθαβή ιε ημκ ηαηακαθςηή. Οζ πζμ ζοκδεζζιέκμζ ηνυπμζ δθεηηνμκζηχκ πθδνςιχκ είκαζ δ 

πνεςζηζηή ηάνηα, δ πνμπθδνςιέκδ, δ ακηζηαηααμθή ηαζ δ ιέεμδμξ ημο paypal, μζ μπμίμζ 

ακαθφμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ιαξ.  

 

2.1 Υξεσζηηθή θάξηα 

Ζ πνεςζηζηή ηάνηα είκαζ ιία ηάνηα ακαθήρεςξ πμο εηδίδεζ ιία ηνάπεγα, είηε υηακ ακμίβμοιε 

έκακ θμβανζαζιυ, είηε υηακ έπμοιε ήδδ θμβανζαζιυ, ιε ηδκ μπμία ιπμνμφιε κα πάνμοιε 
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πνήιαηα απυ ΑΣΜ ή κα ηδ πνδζζιμπμζήζμοιε ηαζ δθεηηνμκζηά. ηακ πναβιαημπμζείηαζ δ 

αβμνά, ηα πνήιαηα ιεηαθένεηαζ αοηυιαηα απυ ημ θμβανζαζιυ ημο ηαηυπμο, ζημ θμβανζαζιυ ημο 

ειπυνμο ηαζ ημ πμζυ αοηυ αθαζνείηαζ άιεζα απυ ημ θμβανζαζιυ ιε ημκ μπμίμ ζοκδέεηαζ δ 

ηάνηα. Δάκ δεκ οπάνπεζ δζαεέζζιμ οπυθμζπμ ζηδ πνεςζηζηή ηάνηα, ηυηε δεκ ιπμνεί κα 

πναβιαημπμζδεεί ηαιία ζοκαθθαβή. Ο ηάημπμξ ηδξ ηάνηαξ δεκ ιπμνεί κα λμδέρεζ πενζζζυηενα 

πνήιαηα απυ εηείκα πμο δζαεέηεζ. Οζ πνεςζηζηέξ ηάνηεξ δεκ επζαανφκμοκ ιε επζηυηζα. Έπμοκ 

πάκς ημοξ ηδκ έκδεζλδ Visa ή MasterCard. Ζ πνεςζηζηή ηάνηα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε 

εηαημιιφνζα ηαηαζηήιαηα ηαζ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ απυ υθμκ ημκ ηυζιμ. Οζ ηαηακαθςηέξ 

πθδνχκμοκ ηζξ αβμνέξ ημοξ, απμθεφβμκηαξ έηζζ κα έπμοκ ιεηνδηά πάκς ημοξ. Ζ πθδνςιή ιε 

πνεςζηζηή ηάνηα είκαζ πζμ εφημθδ ηαζ πζμ αζθαθήξ απυ ηδκ πθδνςιή ιε ιεηνδηά.  

 

2.2.1 Ιζηνξηθή εμέιημε 

ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950, δ MasterCard ηαζ δ Visa εζζήθεακ ζηδκ αβμνά ηςκ 

πζζηςηζηχκ ηανηχκ ιε επζηοπία. Οζ πζζηςηζηέξ ηάνηεξ άκμζλακ ημ δνυιμ βζα ηζξ πνεςζηζηέξ. Σμ 

1978 δ Πνχηδ Δεκζηή Σνάπεγα ζημ ζάηθ ελέδςζε ηδκ πνχηδ πνεςζηζηή ηάνηα βζα ηα ζηεθέπδ 

ηςκ επζπεζνήζεςκ. Αοηέξ μζ ηάνηεξ εηδίδμκηακ ιυκμ βζα ηα άημια πμο είπακ ιία ιαηνά ηαζ ηαθή 

ζπέζδ ιε ηδκ ηνάπεγα. Σμ 1984 δ LandMark δδιζμφνβδζε ημ πνχημ εεκζηυ ζφζηδια πνέςζδξ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηα ΑΣΜ ηα μπμία επέηνεπακ ζηζξ πνεςζηζηέξ ηάνηεξ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε 

εεκζηυ επίπεδμ. Αοηυ μδήβδζε ζηδ ζφκδεζδ ηναπεγζηχκ ζοζηδιάηςκ ζημ εζςηενζηυ ηςκ 

ηναηχκ ιε αοηά ζημ ελςηενζηυ ηςκ ηναηχκ. Σα ΑΣΜ επέηνερακ ηδκ 24ςνδ πνυζααζδ ζε 

ιεηνδηά ηαζ ζημζπεία ημο ηναπεγζημφ θμβανζαζιμφ. Σμ 1984 μζ ηνάπεγεξ άνπζζακ κα εηδίδμοκ 

ηζξ πνεςζηζηέξ ηάνηεξ, μζ μπμίεξ θυβς ηδξ εοημθίαξ ημοξ, έβζκακ ζφκημια έκα δδιμθζθέξ 

οπμηαηάζηαημ βζα ηα ιεηνδηά ηαζ ηζξ επζηαβέξ. Με ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, μζ πνεςζηζηέξ 

ηάνηεξ ιπμνμφζακ κα πνεχζμοκ άιεζα ημ πμζυ απυ έκακ ηναπεγζηυ θμβανζαζιυ ηζ έηζζ άνπζζακ 

κα δζαηίεεκηαζ ζε υθμ ηαζ  πενζζζυηενμοξ ηαηακαθςηέξ.  

 

2.2.2 Λεηηνπξγία ρξεσζηηθήο θάξηαο 

Ζ θεζημονβία ηδξ πνεςζηζηήξ ηάνηαξ είκαζ ζδζαίηενα απθή. Σμ ιυκμ πμο πνεζάγεηαζ είκαζ έκαξ 

ηναπεγζηυξ θμβανζαζιυξ ζημκ μπμίμ πνέπεζ μ πνήζηδξ ηδξ ηάνηαξ κα δζαεέηεζ πνήιαηα έηζζ 

χζηε κα πναβιαημπμζεί ηζξ αβμνέξ ημο. Ζ πνεςζηζηή ηάνηα έπεζ απυ ιπνμζηά έκακ 16ρήθζμ 

ηςδζηυ, ημ μκμιαηεπχκοιμ ημο ηαηυπμο ηδξ ιε θαηζκζημφξ παναηηήνεξ ηαζ ηδκ διενμιδκία 
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θήλδξ οπυ ηδ ιμνθή ιήκαξ/έημξ. Απυ πίζς οπάνπεζ έκα κμφιενμ ιε ηα ηνία ηεθεοηαία ρδθία 

απμημιιέκα πμο είκαζ ηαζ ημ CVV, ημ μπμίμ γδηείηαζ ηαηά ηδκ πθδνςιή. Έηζζ, ακαβνάθμκηαξ 

ηα ζημζπεία αοηά ζηα πεδία ηαζ ιε ηδ ααζζηή πνμτπυεεζδ υηζ οπάνπεζ δζαεέζζιμ οπυθμζπμ ζηδκ 

ηάνηα, μ πνήζηδξ ιπμνεί κα πναβιαημπμζήζεζ ηζξ ζοκαθθαβέξ πμο επζεοιεί.  

 

 

Εικόνα 2.2.1 (Παράδειγμα χρεωζηικής κάρηας TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ) 

 

 

2.3 Πξνπιεξσκέλε θάξηα 

Οζ πνμπθδνςιέκεξ ηάνηεξ είκαζ ηάνηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε αβμνέξ, δζαδζηηοαηέξ αθθά ηαζ 

ιε θοζζηή πανμοζία, αθμφ ―θμνηζζημφκ‖ πνήιαηα. Γε ζοκδέμκηαζ ιε ηάπμζμ θμβανζαζιυ, μφηε 

επζηνέπμοκ πίζηςζδ. Ζ ηάνηα έπεζ ιδδεκζηή αλία, ιέπνζ κα αβμναζηεί ηαζ κα ―θμνηζζηεί‖ ημ 

πμζυ ηςκ πνδιάηςκ. Σμ πνδιαηζηυ πμζυ ιε ημ μπμίμ είκαζ ―θμνηζζιέκεξ‖, ηαεμνίγεζ ηαζ ημ 

φρμξ ηςκ αβμνχκ πμο δφκακηαζ κα πναβιαημπμζδεμφκ ηακ βίκεηαζ ιία αβμνά, ημ πμζυ ηδξ 

αβμνάξ αθαζνείηαζ απυ ημ οπυθμζπμ ηδξ ηάνηαξ. ηακ μ πνήζηδξ ηεθεζχζεζ υθμ ημ πμζυ ηδξ 

ηάνηαξ, ηυηε ημ οπυθμζπμ ηδξ ιδδεκίγεηαζ. Ακ δεκ οπάνπεζ οπυθμζπμ ζηδκ ηάνηα, ηυηε δε βίκεηαζ 

κα πναβιαημπμζδεμφκ αβμνέξ. Ζ πνήζδ ημοξ δζεοημθφκεζ εηείκμοξ ημοξ ηαηακαθςηέξ πμο 

δζζηάγμοκ κα απμηαθφρμοκ ηα ζημζπεία ηδξ πζζηςηζηήξ ημοξ ηάνηαξ ζημ δζαδίηηομ βζα θυβμοξ 

αζθαθείαξ ηαηά ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ δθεηηνμκζηχκ ημοξ αβμνχκ.  

 

2.3.1 Ιζηνξηθή εμέιημε 

Ζ ηάζδ αοηή λεηίκδζε ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, υηακ ειθακίζηδηακ μζ πνμπθδνςιέκεξ 

ηάνηεξ ηδθεθχκμο ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα δίκμκηαξ έθεβπμ ζημοξ πεθάηεξ βζα 

ζοβηεηνζιέκμ πμζμζηυ πμο εέθμοκ κα λμδέρμοκ,ιε υθεξ ηζξ βκςζηέξ ηνάπεγεξ κα πανέπμοκ 
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αοηήκ ηδκ επζθμβή εκχ ηαζ άθθεξ βκςζηέξ ηάνηεξ ημο ειπμνίμο βκςζηέξ ςξ paysafe υπμο 

ιπμνμφκ κα αβμναζημφκ απυ ζδιεία θζακζηήξ πχθδζδξ.  

 

2.3.2 Σύποι πποπληπυμένυν καπηών 

Ακάθμβα ιε ημ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ πνμπθδνςιέκεξ ηάνηεξ, δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ 

ηαηδβμνίεξ: 

 

➔ Οζ άοθεξ ιε ηζξ μπμίεξ πναβιαημπμζμφκηαζ αβμνέξ ιυκμ ελ απμζηάζεςξ, δδθαδή ιέζς 

ίκηενκεη ή ηδθεθςκζηά 

➔ Οζ πθαζηζηέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηυζμ βζα αβμνέξ απυ απυζηαζδ υζμ ηαζ ζε ειπμνζηά 

ηαηαζηήιαηα. Δπζπθέμκ, είκαζ δοκαηή δ ακάθδρδ ιεηνδηχκ απυ ΑΣΜ 

 

2.3.3 Υαξαθηεξηζηηθά πξνπιεξσκέλσλ θαξηώλ 

❖ Αζθάθεζα: Μία πνμπθδνςιέκδ ηάνηα θμνηίγεηαζ ιε ημ πμζυ ηδξ αβμνάξ/ζοκαθθαβήξ 

πμο επζεοιμφκ κα πναβιαημπμζήζμοκ μζ πεθάηεξ, πςνίξ κα νζζηάνμοκ πενζζζυηενα 

πνήιαηα, δεδμιέκμο υηζ ημ φρμξ ηςκ αβμνχκ δεκ ιπμνεί κα λεπενάζεζ ημ οπυθμζπμ ηςκ 

πνδιάηςκ ηδξ ηάνηαξ. Δπίζδξ, ζε πενίπηςζδ ηθμπήξ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ ηάνηαξ, δεκ 

ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ αβμνέξ, αθμφ δεκ οπάνπεζ δζαεέζζιμ οπυθμζπμ. Έκα 

αηυιδ παναηηδνζζηζηυ είκαζ πςξ ηάπμζμξ ιπμνεί κα ηζξ ηάκεζ δχνμ ζε έκακ άθθμκ ακηί 

ιεηνδηχκ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ αηυια ηαζ ζε πενζαάθθμκ λέκμ 

πνμξ ημκ πεθάηδ, νζζηάνμκηαξ ιυκμ ηα πνήιαηα πμο ηζξ έπεζ θμνηίζεζ. Να 

πναβιαημπμζήζεζ δδθαδή ηζξ ζοκαθθαβέξ ημο ηζ έπεζηα κα ηζξ αηονχζεζ άιεζα. Σέθμξ, 

πανέπμοκ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ ιεβάθςκ εηαζνεζχκ ηανηχκ Visa, MasterCard, δδθαδή 

αηυια ηαζ κα ηθαπμφκ ζημζπεία, ημ νίζημ βζα κα πάζμοιε ηα πνήιαηα ιαξ είκαζ εθάπζζημ. 

Καηά ηακυκα, μ πεθάηδξ δε πάκεζ ηα νήιαηα ημο εάκ ζζπονζζηεί υηζ δεκ πναβιαημπμίδζε 

εηείκμξ ηζξ αβμνέξ/ζοκαθθαβέξ. Δπίζδξ, εα πνέπεζ κα αηονχζεζ άιεζα ηδθεθςκζηά ηδκ 

ηάνηα ζε πενίπηςζδ πμο ηδ πάζεζ ή ηθαπεί.  

 

❖ Δοημθία απυηηδζδξ: Δηδίδμκηαζ ιέζα ζε θίβα θεπηά ιε επίζηερδ ζε ηαηάζηδια ηδξ 

ηνάπεγαξ, δε πνεζάγμκηαζ πμθθά δζηαζμθμβδηζηά βζα κα ηζξ απμηηήζεζ ηάπμζμξ ηαζ 

ιπμνμφκ κα ηζξ απμηηήζμοκ ηαζ ακήθζημζ. Μπμνεί κα ηζξ απμηηήζεζ μπμζμζδήπμηε, πςνίξ 
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ηαιία δζαδζηαζία έβηνζζδξ, ηακέκακ πζζηςηζηυ έθεβπμ, πςνίξ ηναπεγζηυ θμβανζαζιυ ηαζ 

πςνίξ ηυημοξ.  

 

❖ Δοπνδζηία: Φμνηίγμκηαζ εφημθα ηαζ βνήβμνα ιε πνήιαηα. (e-banking, phone-banking, 

ATM), βίκμκηαζ απμδεηηέξ υπμο βίκμκηαζ ηαζ δ Visa ηαζ δ MasterCard απμδεηηέξ ηαζ δ 

πθδνμθυνδζδ βζα ημ οπυθμζπμ ηςκ πνδιάηςκ είκαζ εφημθδ. 

 

❖ Έθεβπμξ ελυδςκ: Μπμνεί ηάπμζμξ κα παναημθμοεεί ηζξ αβμνέξ/ζοκαθθαβέξ πμο 

πναβιαημπμζεί ιέζς e-banking, ATM ή ηδθεθςκζηχξ. Ζ εηηφπςζδ ηςκ ακαθοηζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ ηςκ ηζκήζεςκ είκαζ εθζηηή. Γεκ ιπμνεί κα λμδέρεζ ηάπμζμξ πενζζζυηενα 

πνήιαηα απυ αοηά πμο ήδδ έπεζ ιέζα δ ηάνηα. Δπίζδξ, δεκ οπάνπεζ ημ εκδεπυιεκμ κα 

ανεεεί ηάπμζμξ ιε ανκδηζηυ ζζμθμβζζιυ ή απχθεζα πνδιάηςκ απυ ηυημοξ πνεχκ, υπςξ 

ζοιααίκεζ ιε ηζξ πζζηςηζηέξ, βζαηί ηα πνήιαηα δεκ είκαζ δακεζηά αθθά ακήημοκ ζημκ 

ηάημπμ ημοξ. Σέθμξ, δεκ είκαζ ζοκδεδειέκεξ ιε ηάπμζμκ ηαηαεεηζηυ θμβανζαζιυ υπςξ μζ 

πνεςζηζηέξ. 

 

Ζ αφλδζδ ηδξ πνήζδξ ηςκ πνμπθδνςιέκςκ ηανηχκ ζοκδέεηαζ απυ ηδ ιία πθεονά ιε ηδ δζάδμζδ 

ηςκ δθεηηνμκζηχκ ζοκαθθαβχκ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ιε ημκ απμηθεζζιυ ιεβάθμο ανζειμφ 

κμζημηονζχκ απυ ημ ηναπεγζηυ ζφζηδια. Γεκ είκαζ θίβμζ εηείκμζ πμο δεκ ιπμνμφκ κα εηδχζμοκ 

ιζα πζζηςηζηή ηάνηα ηαζ ςξ εη ημφημο ηαηαθεφβμοκ ζηδ θφζδ ηδξ πνμπθδνςιέκδξ βζα κα 

πναβιαημπμζήζμοκ ζοκαθθαβέξ on-line. Δπζπθέμκ, ιε δεδμιέκμ υηζ μζ πνμπθδνςιέκεξ ηάνηεξ 

έπμοκ ζοβηεηνζιέκμ υνζμ, ημ μπμίμ δζαιμνθχκεηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ ηάημπυ ημοξ, δδιζμονβμφκ 

έκα αίζεδια αζθάθεζαξ ηαεχξ μ ηίκδοκμξ απάηδξ πενζμνίγεηαζ ζε αοηυ ημ φρμξ. 

Ακηζεέηςξ, ζηζξ πζζηςηζηέξ ή πνεςζηζηέξ ηάνηεξ ημ πθαθυκ διενήζζςκ αβμνχκ ελακηθείηαζ ζημ 

δζαεέζζιμ υνζμ ηαζ ζημ οπυθμζπμ ημο ηαηαεεηζημφ θμβανζαζιμφ ακηίζημζπα. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ 

πμο πνμηζιμφκ ηζξ πνμπθδνςιέκεξ ηάνηεξ. 

 

2.4 Αληηθαηαβνιή 

Δίκαζ δ μζημκμιζηή ζοκαθθαβή υπμο μζ ηαηακαθςηέξ πθδνχκμοκ ηα πνμσυκηα πμο έπμοκ 

παναββείθεζ ηδ ζηζβιή πμο ηα παναθαιαάκμοκ ιε ιεηνδηά ηαζ υπζ πνμηαηααμθζηά. ηδκ 

πθδνςιή ζοκήεςξ πενζθαιαάκμκηαζ έλμδα πανάδμζδξ ηαζ ιεηαθμνάξ. ηδκ πενίπηςζδ υπμο μ 
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πεθάηδξ ανκδεεί ηδκ παναθααή ή δεκ ηδκ πθδνχζεζ, ηυηε ηα πνμσυκηα επζζηνέθμκηαζ ζημκ 

πςθδηή μ μπμίμξ επζαανφκεηαζ ιε έλμδα επζζηνμθήξ. Ζ ακηζηαηααμθή είκαζ έκαξ δδιμθζθήξ 

ηνυπμξ πθδνςιήξ  βζα δζαδζηηοαηέξ αβμνέξ αθμφ δεκ απαζηεί ηάπμζα ηεπκζηή οπμδμιή ηαζ δεκ 

απαζηεί απυ ημκ αβμναζηή κα έπεζ πζζηςηζηή ηάνηα. Ζ ακηζηαηααμθή πνμζθένεζ ζημκ αβμναζηή 

ηα πθεμκεηηήιαηα ηςκ παναββεθζχκ επί πζζηχζεζ ηαζ ζημκ πςθδηή πνμζηαζία απυ επζζθαθείξ 

πεθάηεξ. Ζ πθδνςιή ιε ακηζηαηααμθή πνμζθένεζ ιεβαθφηενδ ζζβμονζά ζημοξ ηαηακαθςηέξ πμο 

δεκ είκαζ ελμζηεζςιέκμζ ιε ημ πθαζηζηυ πνήια. 

 

φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα πμο πναβιαημπμζήζαιε υπςξ εα δμφιε ηαζ παναηάης απμηεθεί αηυια 

έκακ ηονίανπμ ηνυπμ πθδνςιήξ βζα ηδκ Δθθάδα ηαεχξ ημ ημζκυ: 

➢ Γεκ είκαζ ανηεηά ελμζηεζςιέκμ ιε ηζξ αβμνέξ ημο δζαδζηηφμο 

➢ Γεκ έπεζ ανηεηή ειπζζημζφκδ ζηζξ δζαδζηηοαηέξ αβμνέξ ιέζς ημο δζαδζηηφμο 

 

2.5 Paypal 

To paypal απμηεθεί ιμνθή δθεηηνμκζηήξ πθδνςιήξ δ μπμία ιπμνεί κα μθμηθδνχζεζ 

δζαδζηηοαηέξ πθδνςιέξ αθμφ πνχηα ζοκδέζμοιε ηναπεγζηυ θμβανζαζιυ ή ιζα πζζηςηζηή ηάνηα. 

Σμ paypal δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ εηαζνεία confinity to 1999 ,έκακ πνυκμ ιεηά ηδκ ίδνοζδ ηδξ 

επζπείνδζδξ απυ ημοξ Peter Thiel ηαζ Max Levchin ιε ιζηνή δζάνηεζα γςήξ ηαεχξ έπεζηα απυ 

δφμ πνυκζα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ 2000 δ εηαζνεία confinity απμηηάηαζ απυ ηδκ x-corporation ηαζ 

ιαγί ιε αοηήκ ηαζ ημ δθεηηνμκζηυ ζφζηδια πθδνςιήξ paypal. To 2002 ηεθζηά ημ paypal ένπεηαζ 

ζηδκ ζδζμηηδζία ημο ιεβάθμο δθεηηνμκζημφ μιίθμο δθεηηνμκζηχκ αβμνχκ, ebay βζα 1,5 

δζζεηαημιιφνζμ δμθθάνζα ηαζ ιέπνζ ζήιενα απμηεθεί εοβαηνζηή ημο εηαζνεία ηαζ ακαπυζπαζημ 

ημιιάηζ βζα ηζξ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ. Σμ paypal δεκ έιεζκε ςξ εηεί υιςξ ηαεχξ ηφνζμ ημιιάηζ 

ηδξ αλζμπζζηίαξ ηαζ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ πνδζηχκ πνμξ εα έπνεπε κα ήηακ δ αζθάθεζα ηςκ 

δεδμιέκςκ ηαζ ημο πνμζςπζημφ απμννήημο ηςκ πνδζηχκ ημο, βζα αοηυ ημκ θυβμ ελαβυναζε ηδκ 

fraud sciences υπμο ιπμνμφζε κα πνμζθένεζ αζθάθεζα ζηζξ δθεηηνμκζηέξ απάηεξ βζα ημοξ 

πνήζηεξ ηδξ. Με ζοβηεηνζιέκεξ ηαηηζηέξ υπςξ αοηή ηαηάθενε κα απμηεθέζεζ ηονίανπμ ενβαθείμ 

βζα ηζξ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ ηαζ κα ηονζανπήζεζ έκακηζ άθθςκ εηαζνεζχκ πμο πνυζθενακ ημ ίδζμ 

ακηζηείιεκμ υπςξ ηδκ eBay Billpoint, ηδκ Yahoo! PayDirect ή ηδκ  Western Union υπμο 

ζηαιάηδζακ ηδκ θεζημονβία ημοξ ή άθθεξ πμο πενζμνίζηζηακ θυβς ηδξ θήιδξ ηαζ δοκαιζηυηδηαξ 

ημο paypal υπςξ ημ google checkout. Tμ paypal αοηήκ ηδκ ζηζβιή απμηεθεί έκακ απυ ημοξ 
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ημνοθαίμοξ ηνυπμοξ πθδνςιήξ παβημζιίςξ βζα ημ δζαδίηηομ ηαζ ηαοηυπνμκα ηαζ ανηεηά 

αζθαθήξ βζα ηζξ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ θεζημονβχκηαξ ςξ δζαιεζμθααδηήξ ιεηαλφ πθδνςιχκ. 

Δίκαζ ζδιακηζηυ επίζδξ κα ακαθένμοιε υηζ δεκ θεζημονβεί ςξ πνήζζιμ ενβαθείμ βζα ημκ ζδζχηδ 

υπμο ιπμνεί κα θμνηίζεζ ημκ θμβανζαζιυ ημο ζημ paypal ιε πνήιαηα ηαζ κα πνμπςνήζεζ ζηδκ 

αβμνά πανέπμκηαξ ημο ιζα έληνα αζθάθεζα ζημκ ηναπεγζηυ ημο θμβανζαζιυ αθθά απμηεθεί έκα 

ηαθυ ενβαθείμ ηαζ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ υπμο ιπμνμφκ κα θάαμοκ αοηυιαηα ηαζ άιεζα ηζξ 

δζαδζηηοαηέξ ημοξ πθδνςιέξ ιε αζθάθεζα ηαζ βζα αοημφξ αθθά ηαζ πανέπμκηαξ ζημκ αβμναζηή 

έκα επζπθέμκ ηνυπμ πθδνςιήξ ηαζ πθέμκ πενζζζυηενδ ειπζζημζφκδ ζημ πθαίζζμ ηδξ αβμνάξ. Σμ 

πεθαημθυβζμ ηδξ οπδνεζίαξ paypal είκαζ ανηεηά ιεβάθμ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ ηαεχξ δζαεέηεζ 

183 εηαημιιφνζα θμβανζαζιμφξ ιε ημ 50% κα απμηεθμφκ ημοξ εκενβμφξ ηαζ ηα έζμδα ημο κα 

ειθακίγμκηαζ ζηαεενά ακμδζηά. Tμ έημξ 2009 ημ paypal πανμοζίαζε έζμδα 16 δζζεηαημιιφνζα 

ημκ πνυκμ,πμζυ ημ υπμζμ πνμζαολακυηακ 10% ηάεε πνμδβμφιεκμ πνυκμ εκχ ημ 2013 ιε ηδκ 

είζμδμ ηαζ ηςκ έλοπκςκ ηζκδηχκ υπμο έδζκακ ηδκ δοκαηυηδηα δθεηηνμκζηχκ αβμνχκ ιέζς απυ 

αοηά λεπενκχκηαξ ηα 27 δζζεηαημιιφνζα εονχ ηαζ ιεβάθμ πμζμζηυ κα απμηεθμφκ ηαζ μζ αβμνέξ 

ιέζς έλοπκδξ ηζκδηήξ ζοζηεοήξ .Κφνζα πδβή εζυδςκ βζα ημ paypal απμηεθμφκ ηα fees πμο 

πνεχκεζ ηςκ πςθήζεςκ ηαεχξ ηαζ ηαζ μζ επζθμβέξ πθδνςιήξ, ηα πμζά πμο απμζηέθθμκηαζ ηαεχξ 

ηαζ μζ πχνεξ ημο δζηαζμφπμο ηαζ ημο απμζημθέα. Ζ πνήζδ ημο paypal ζηδκ Δθθάδα 

πανμοζζάγεηαζ ζε ακμδζηή πμνεία ιε υθμ ηαζ πενζζζυηενμοξ πνήζηεξ κα ηδκ πνμηζιμφκ αθθά 

αηυια ανίζηεηαζ ζε παιδθά επίπεδα ζε ζπέζδ ιε ηδκ οπυθμζπδ Δονχπδ. Σμ ζημζπείμ αοηυ δεκ 

είκαζ πενίενβμ ηαεχξ μζ Έθθδκεξ πνήζηεξ ημο ίκηενκεη πμο πναβιαημπμζμφκ δθεηηνμκζηέξ 

αβμνέξ δεκ ανίζηεηαζ αηυια ζηα πμζμζηά ηδξ οπυθμζπδξ Δονχπδξ(70% ηςκ πνδζηχκ 

πναβιαημπμζμφκ αβμνέξ ιέζς ημο δζαδζηηφμο. Ακαθοηζηά ηα ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία ηδξ πνήζδξ 

ημο paypal εα δμφιε ζηδκ ένεοκα πμο πναβιαημπμζήζαιε ζηδκ ζοκέπεζα ηδξ ενβαζίαξ ιαξ. 

 

2.6 Γηαδηθηπαθό λόκηζκα 

Σμ δζαδζηηοαηυ κυιζζια απμηεθεί ηδκ ηεθεοηαία ιμνθή ζοκαθθαβήξ ζημ δζαδίηηομ ιε ανηεηέξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ απυ ηζξ οπυθμζπεξ ιμνθέξ. Σδ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή ζοκαθθαβήξ ιπμνμφιε κα 

ηδκ ζοκακηήζμοιε ςξ ρδθζαηυ πνήια ή εζημκζηυ κυιζζια ηαζ απμηεθεί έκακ ηνυπμ ζοκαθθαβήξ 

ζημ δζαδίηηομ υπμο μ πνήζηδξ ιπμνεί κα πναβιαημπμζήζεζ ρδθζαηέξ αβμνέξ ιέζς ημο 

δθεηηνμκζημφ ημο πμνημθμθζμφ ηαζ κα ιεηααζαάζεζ ημ ρδθζαηυ ημο κυιζζια ζηζξ αβμνέξ ημο 

δζαδζηηφμο πμο εέθεζ κα πναβιαημπμζήζεζ. Σα εζημκζηά κμιίζιαηα δεκ ιπμνμφκ ζε ηαιία 
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πενίπηςζδ κα πενζέθεμοκ ζηδκ παναδμζζαηή ιμνθή πθδνςιήξ ηαεχξ απμηεθμφκ ιυκμ ηνυπμ 

ρδθζαηήξ ζοκαθθαβήξ ηαζ πενζμνίγμκηαζ ζε αβμνέξ ημο δζαδζηηφμο υπςξ αβμνέξ πνμσυκηςκ ηαζ 

οπδνεζζχκ ζημ δζαδίηηομ,αβμνέξ ζε δζαδζηηοαηά παζπκίδζα ή αβμνέξ ζε ημζκςκζηά δίηηοα. Σμ 

ζζημνζυβναιια ηδξ ρδθζαηήξ ζοκαθθαβήξ απμηεθεί πνμαθδιαηζηυ ηαζ δδιζμονβεί εκζηάζεζξ βζα 

ηζξ ηαζκμφνβζεξ ιμνθέξ κμιίζιαημξ πμο ειθακίγμκηαζ. Ζ ειθάκζζδ ηδξ πνχηδξ ιμνθήξ ήηακ ή 

εηαζνεία Dot.com δ μπμία δδιζμονβήεδηε ημ 1990 ηαζ απμηέθεζε ιία εζημκζηή πνδιαηζζηδνζαηή 

θμφζηα βζα ανηεημφξ πμο ηδκ ειπζζηεφεδηακ. ηδκ ζοκέπεζα άθθεξ δομ εηαζνείεξ ημ 1996 ηαζ ημ 

2006 δδιζμονβήεδηακ, δ πνχηδ ιε ηδκ μκμιαζία E-gold ηαζ δ επυιεκδ ιε ηδκ μκμιαζία Liberty 

Reserve, μζ μπμίεξ θυβς ανηεηχκ ηαηαββεθζχκ ηαεχξ ηαζ βζα ακαθμνά βζα λέπθοια πνήιαημξ 

έθενακ ηδκ ηοαένκδζδ ηςκ ΖΠΑ ζηδκ απυθαζδ κα δζαηυρεζ ηδκ θεζημονβία ημοξ. Σεθεοηαία 

ιμνθή δζαδζηηοαημφ κμιίζιαημξ είκαζ ημ ακαθενυιεκμ Bitcoin υπμο ηαηάθενε κα βίκεζ ημ πζμ 

εονέςξ δζαδεδμιέκμ ρδθζαηυ κυιζζια ηαζ κα δδιζμονβήζεζ ιζα ιμνθή ηενάζηζαξ μζημκμιίαξ 

ζημ δζαδίηηομ βζα πμθθέξ επζπεζνήζεζξ πμφ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ημιέα, πανά 

ηζξ πζέζεζξ απυ ηνάπεγεξ ηαζ ανηεημφξ θμνείξ υηζ ημ bitcoin απμηεθεί ηαζ αοηυ ιζα εζημκζηή 

θμφζηα ηαζ δεκ είκαζ έιπζζημξ πχνμξ βζα πναβιαημπμίδζδ ζοκαθθαβχκ ηαζ επεκδφζεςκ. Σμ 

bitcoin ζοκέπζζε κα ακαπηφζζεηαζ δδιζμονβχκηαξ έκα ζηαεενυ δίηηομ ιε υθμ ηαζ πενζζζυηενμοξ 

πνήζηεξ(miners) ημο δζαδζηηφμο κα ημ ειπζζηεφμκηαζ βζα ηζξ αβμνέξ ημοξ αθθά ηαζ ανηεηέξ 

επζπεζνήζεζξ κα ημ εθανιυγμοκ ςξ έκακ απμδεηηυ ηνυπμ πθδνςιήξ. ηδκ ακάπηολδ αοηή 

ςθέθδζε δ απυθαζδ κα βίκεζ ημ bitcoin πθήνςξ απμδεηηυ απυ ανηεηέξ πχνεξ υπςξ δ Αιενζηή 

εκχ ηαζ μζ πενζζζυηενεξ πχνεξ ιαγί ιε ηδκ Δθθάδα ηαζ ηδκ Κφπνμ έηακακ απμδεηηή ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ζοκαθθαβή. Παναηάης ακαθένεηαζ μ πάνηδξ υπμο ημ bitcoin έπεζ βίκεζ απμδεηηυ 

εκχ ζηα παναηάης ηεθάθαζα εα ακαθένμοιε ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο bitcoin,ηδκ αζθάθεζα 

ημο,ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα,ημ μζημκμιζηυ ημο ιέβεεμξ ηαεχξ ηαζ ηα ζημζπεία 

ηδξ ένεοκαξ ιαξ αάζεζ οζμεέηδζδξ ζημ εθθδκζηυ ημζκυ πμο ειθακίγμκηαζ εεηζηά ςξ ιζα πνχηδ 

ιαηζά βζα ηδκ πεναζηένς οζμεέηδζδ ημο. 
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Εικόνα 2.6.1 Πίνακας αποδοχής νομικού καθεζηώηος bitcoin (Πηγή wikipedia) 

 

3. Η εμθάνιζη διαδικηςακού νομίζμαηορ ζηο διαδίκηςο 

 

3.1 Bitcoin και ο ηπόπορ λειηοςπγίαρ ηος 

 

To bitcoin απμηεθεί έκα ζφζηδια online πθδνςιχκ ηαζ δδιζμονβήεδηε απυ ημκ Νakoshi 

Nakamoto ημ 2008 ηαζ θεζημφνβδζε ημ 2009 ςξ έκα πνυβναιια ακμζπημφ θμβζζιζημφ. Σμ bitcoin 

ακαθένεηαζ ςξ έκα ζφζηδια peer-to-peer απμηεκηνςιέκμ απυ έκακ δζαπεζνζζηή ηαζ 

θεζημονβχκηαξ ιέζς επζημζκςκίαξ ηςκ οπμθμβζζηχκ ηαζ ηςκ πνδζηχκ. Γζα κα ιπμνέζεζ κα 

δδιζμονβδεεί έκα κυιζζια bitcoin ααζίγεηαζ ζημοξ πνήζηεξ πμο ημ πνδζζιμπμζμφκ ηαζ 

μκμιάγμκηαζ miners. Οζ miners απμηεθμφκ ζηδκ μοζία ημοξ πνήζηεξ ημο εζημκζημφ κμιίζιαημξ 

υπμο ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ελυνολδξ πναβιαημπμζείηαζ δ δδιζμονβία κέςκ bitcoin βζα κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ζοκαθθαβέξ. Γζα κα δδιζμονβδεεί θμζπυκ έκα bitcoin οπμθμβίγεηαζ απυ 

ημοξ miners πμο πνδζζιμπμζμφκ ημ πνυβναιια εηείκδ ηδκ ζηζβιή ιέζς οπμθμβζζηή (πνήζδ cpu 

ηαζ ηάνηαξ βναθζηχκ)  ηαζ ιμζνάγεηαζ ζζυπμζα ζημοξ πνήζηεξ ημο. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ιπμνμφκ 

κα ακηζιεηςπζζημφκ πνμαθήιαηα υπςξ μ πθδεςνζζιυξ,υ έθεβπμξ ηςκ κμιζζιάηςκ ηαεχξ ηαζ ιζα 

πζεακή ιείςζδ ημο κμιίζιαημξ. Παναηάης πανμοζζάγμοιε δζαβναιιαηζηά ημκ ανζειυ ηςκ 

ρδθζαηχκ κμιζζιάηςκ πμο έπμοκ ελμνοπεεί ηαζ ηδκ ιεηάθθαλδ ημο ακά ηαηηά πνμκζηά 

δζαζηήιαηα. Ακαθμνζηά ζπεηζηά ιε ημκ ανζειυ ηςκ ρδθζαηχκ κμιζζιάηςκ πμο οπάνπμοκ αοηή 

ηδκ ζηζβιή είκαζ 13,666,575 BTC ιε ημκ ανζειυ αοηυ ζοκεπχξ κα ιεηααάθθεηαζ ακάθμβα ημοξ 

miners πμο δδιζμονβμφκ ηαζκμφνβζα ρδθζαηά κμιίζιαηα αθθά ηαζ ημοξ πνήζηεξ πμο 

ιεηαθθάζζμοκ ημ κυιζζια ημοξ ζε ιμνθή BTC. 
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Διάγραμμα 3.1 Πηγή (bitcoin μέσω blockchain) 

 

Γζα κα πνδζζιμπμζήζεζ ηάπμζμξ ημ δθεηηνμκζηυ πμνημθυθζ ημο εα πνέπεζ κα δδιζμονβήζεζ ημκ 

θμβανζαζιυ ημο ζημ bitcoin ζοιπθδνχκμκηαξ ηα ζημζπεία ημο ηαζ ημκ ηςδζηυ πνυζααζδξ πμο μ 

ίδζμξ επζεοιεί υπςξ ηαζ ζηδκ δζαδζηαζία θμβανζαζιμφ ηνάπεγαξ e-banking ιε ηδ δζαθμνά ηδξ 

ακςκοιίαξ ημο πνμζχπμο ηαζ ηςκ ζοκαθθαβχκ ηαεχξ ηαζ ηδκ απμοζία ηυζηςκ ιεηαθμνάξ 

πνδιάηςκ .Έπεζηα απυ ηδ δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ ηαζ ζοβπνμκζζιμφ ημο θμβανζαζιμφ μ 

πνήζηδξ είκαζ έημζιμξ κα ιεηαθένεζ πνήιαηα, κα αμδεήζεζ ζηδκ ελυνολδ κέςκ κμιζζιάηςκ, κα 

πνδζζιμπμζήζεζ ημκ θμβανζαζιυ ημο ιέζς έλοπκςκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ ηαεχξ ηαζ κα πνμαεί ζηζξ 

αβμνέξ πμο εηείκμξ επζεοιεί. 

θα ηα εζημκζηά κμιίζιαηα ηςκ πνδζηχκ απμεδηεφμκηαζ ζημκ οπμθμβζζηή ηαζ είκαζ πνμζαάζζια 

ζημκ πνήζηδ βζα κα πναβιαημπμζήζεζ ηζξ δθεηηνμκζηέξ ημο αβμνέξ. Γζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ 

δεδμιέκςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιέεμδμζ ηνοπημβναθίαξ χζηε κα πναβιαημπμζδεεί δ δδιζμονβία 

ηαζ δ δζαπείνζζδ ηςκ πνδιάηςκ, ηαεχξ ηαζ δ επζαεααίςζδ ηδξ εβηονυηδηαξ ηςκ ζοκαθθαβχκ. 

Γζα κα ελαζθαθζζηεί ή εβηονυηδηα ηαζ δ βκδζζυηδηα ηςκ ρδθζαηχκ κμιζζιάηςκ ημ ζφζηδια εα 

πνέπεζ κα επζαεααζχζεζ ηζξ δζεοεφκζεζξ ηςκ δφμ δζαθμνεηζηχκ δθεηηνμκζηχκ 

πμνημθμθζχκ(wallets), ημο αβμναζηή ηαζ ημο πςθδηή. ηδ ζοκέπεζα βζα ηδκ επζπνυζεεηδ 

αζθάθεζα ημο δζηηφμο ηαζ ηςκ έβηονςκ ζοκαθθαβχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοζηήιαηα 
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ηνοπημβνάθδζδξ υπςξ sha-256 hash functions, hashes, proof-of-work systems, cryptographic 

nonses ηαεχξ ηαζ ιαεδιαηζηά ιμκηέθα βζα κα ζοκηεθέζμοκ ηδκ αθοζίδα βκδζζυηδηαξ ηδξ 

ζοκαθθαβήξ ηαζ ηςκ κμιζζιάηςκ. 

 

 

3.2 Οηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ bitcoin θαη ε εμέιημή ηνπ 

ηακ ημ 2008 δδιζμονβήεδηε ή πνχηδ πναβιαηζηή ιμνθή ρδθζαημφ πνήιαημξ ηακείξ δεκ 

οπμθυβζγε ηδκ ηενάζηζα δοκαιζηή πμο εα απμηημφζε ζε πμθφ ιζηνυ δζάζηδια. Σμ ρδθζαηυ 

πνήια ήηακ ηάηζ ημ λεπςνζζηυ ηαζ δζαθμνεηζηυ απυ ηζξ οπυθμζπεξ ιμνθέξ πθδνςιχκ ιε ηφνζμ 

παναηηδνζζηζηυ ημο ηδκ ακελανηδζία απυ ηζξ ηνάπεγεξ. Αοηή δ ακελανηδζία ημο απμηέθεζε ηαζ 

ηδκ ηφνζα δοκαιζηή αοημφ ημο κμιίζιαημξ αθμφ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ημο δζαδζηηφμο ζηδνίγεζ 

ηδκ ακελανηδζία ηαζ ηδκ ιδ ακαθμνά ζημζπείςκ υπςξ έπμοιε δεζ ηαηά ηαζνμφξ ζημ δζαδίηηομ 

,αηυια ηαζ ακ αοηυ παναααίκεζ είκαζ είηε ακήεζημ ή ιδ δεμκημθμβζηυ. Γεκ ήηακ ιυκμ υιςξ ηα 

δοκαηά παναηηδνζζηζηά έκακηζ ηςκ οπυθμζπςκ ιμνθχκ πθδνςιήξ αθθά ηαζ δ επμπή ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ πμο αμήεδζε ημ δζαδζηηοαηυ κυιζζια κα βίκεζ ανηεηά δδιμθζθέξ ηαζ ζε 

ιζηνυ πνυκμ κα απμηηήζεζ πζζημφξ πνήζηεξ πμο ημ αμήεδζακ κα ελεθζπεεί ηαζ κα δδιζμονβήζεζ 

ηενάζηζα μζημκμιζηά δεδμιέκα βζα ιζα πενίμδμ, ημπμεεηχκηαξ ημ bitcoin ςξ έκα πχνμ 

ηενδμθυνςκ επεκδφζεςκ βζα ημ ιέθθμκ. Γζα κα δδιζμονβήζεζ υιςξ αοηέξ ηζξ επεκδφζεζξ,έπνεπε 

κα οπάνλεζ δ εθαπζζημπμίδζδ ημο ηζκδφκμο απυ ημοξ επεκδοηέξ ηαζ δ αζθάθεζα ηςκ επεκδφζεςκ 

ημοξ χζηε κα ιδκ απμηεθέζεζ έκα κυιζζια ημ υπμζμ είπε ηάπμζεξ εη θάιρεζξ ηενδμθμνίαξ βζα 

αοημφξ. Με ηδκ πάνμδμ ηςκ εηχκ θμζπυκ ηαηάθενε κα δδιζμονβήζεζ επζπεζνήζεζξ μζ μπμίεξ 

απμθάζζζακ κα ζηδνζπημφκ ζημ κέμ αοηυ ρδθζαηυ κυιζζια εκχ ζδιακηζηά ζημζπεία ακάπηολδξ 

ημο εεςνμφκηαζ ηαζ ηα παναηάης: 

❏ δ οζμεέηδζδ απυ ημ paypal ςξ ιζα ιμνθή πθδνςιήξ βζα αβμνά πνμσυκηςκ 

❏ Ζ οζμεέηδζδ ημο ρδθζαημφ κμιίζιαημξ απυ ηδ microsoft βζα αβμνέξ ζηδκ ημκζυθα x-box 

αθθά ηαζ ηςκ windows 

❏ H οζμεέηδζδ ημο κμιίζιαημξ απυ ημ πενζμδζηυ TIME βζα ηδκ ρδθζαηή ιμνθή ημο 

❏ Ζ οζμεέηδζδ δςνεχκ απυ ηδκ Greenpeace ηαζ ηδκ Mozilla ιέζς ημο ρδθζαημφ 

κμιίζιαημξ 

Αξ πάιε υιςξ ζζημνζηά κα δμφιε ηα μζημκμιζηά δεδμιέκα ακά πενζυδμοξ ημο ρδθζαημφ 

κμιίζιαημξ. Σμ πνχημ έημξ θεζημονβίαξ ημο ρδθζαημφ κμιίζιαημξ ήηακ ζε ιδδεκζηή αάζδ,εκχ 
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ημ 2010 άνπζζε κςπεθζηά κα ιπαίκεζ ζηζξ πνδιαηαβμνέξ απμηηχκηαξ αλία 0,14 δμθάνζα ημ 

ηαεέκα. Έπεζηα απυ εηείκδ ηδκ πνμκζά ημ ρδθζαηυ κυιζζια άνπζζε κα δδιζμονβεί ημ δζηυ ημο 

πζζηυ ημζκυ ιεηά απυ ανηεηέξ ακαθμνέξ βζα ημ κυιζζια ςξ ημ πνχημ ακελάνηδημ ρδθζαηυ 

κυιζζια υπμο ιπμνμφζε κα πνμζθένεζ ακςκοιία ζηζξ ζοκαθθαβέξ. Σμ 2011 θμζπυκ δ αλία ηςκ 

ρδθζαηχκ κμιζζιάηςκ ηαηάθενε κα θηάζεζ ηα 272.000 δμθάνζα ακά 10.000 ρδθζαηά κμιίζιαηα 

ηαζ ημ 2013 ή ακάπηολή ημο έθηαζε ηδκ αλία ηςκ 1200 δμθανίςκ. Σα πμζμζηά αοηά δε 

ζοκέπζζακ κα είκαζ ορδθά ηαζ ηδ ιεηέπεζηα πνμκζά, ημ 2014, πέθημκηαξ ζηα 800 δμθάνζα ακά 

ρδθζαηυ κυιζζια, εκχ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ ηαζ ηδξ ζοββναθήξ αοηήξ ηδξ πηοπζαηήξ ηα 

πμζμζηά ημο ρδθζαημφ κμιίζιαημξ έπμοκ αλία 550 δμθάνζα ημ ηαεέκα. Γζαβναιιαηζηά 

ακαθένμοιε ηα παναηάης ζημζπεία βζα ηα δφμ ηεθεοηαία έηδ χζηε κα παναηδνήζμοιε ηδκ 

παναηάης αθθαβή ηαζ πχξ ημ ρδθζαηυ κυιζζια οπμπχνδζε ζπεηζηά πανά ηδκ ηενάζηζα άκμδμ 

πμο είπε ημ έημξ 2013. 

 

 

 

Γζάβναιια 3.2.1 Μεηααμθή αλίαξ bitcoin (Πδβή bitcoin ιέζς blockchain) 
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3.3 Ανάπηςξη άλλυν διαδικηςακών νομιζμάηυν 

Έπεζηα απυ ηδ δδιζμονβία ημο bitcoin ηαζ άθθα ρδθζαηά κμιίζιαηα έηακακ ηδκ ειθάκζζδ ημο 

πςνίξ υιςξ κα ηαηαθένμοκ κα εκηοπςζζάζμοκ ιε ηα απμηεθέζιαηα ημοξ. Ακαθμνζηά ιενζηά 

απυ ηα πζμ ζδιακηζηά ρδθζαηά κμιίζιαηα ιεηά ημο bitcoin είκαζ: 

❏ Litecoin 

❏ Dogecoin 

❏ Namecoin 

Αλίγεζ κα ακαθένμοιε ηαζ ηδκ δδιζμονβία ρδθζαηχκ κμιζζιάηςκ απυ ηδκ Amazon ηα μπμία 

πνδζζιμπμζήεδηακ βζα αβμνέξ ζοβηεηνζιέκςκ πνμσυκηςκ ηδξ Amazon αθθά ηαζ βζα αβμνέξ ιέζς 

ημο δθεηηνμκζημφ ηδξ ηαηαζηήιαημξ βζα ηδκ αβμνά παζπκζδζχκ ηαζ εθανιμβχκ ηαζ υπςξ 

παναηηδνζζηζηά ακαθένμοκ ζηεθέπδ ηδξ εηαζνείαξ αμήεδζε ζηδκ αφλδζδ ηςκ πςθήζεςκ αθθά 

ηαζ ημ θακζάνζζια κέςκ πνμσυκηςκ ηδξ, υπςξ ηζξ streaming επζθμβέξ ηδξ ηαζ ηα έλοπκεξ 

ζοζηεοέξ πμο ηαηαζηεφαγε. 

 

 

3.4 Μέλλον τηθιακού νομίζμαηορ 

Σμ ρδθζαηυ κυιζζια ειθακίζηδηε ηα ηεθεοηαία έηδ ζηδκ παβηυζιζα αβμνά ςξ ηάηζ ημ 

λεπςνζζηυ απυ ηζξ οπυθμζπεξ ιμνθέξ κμιζζιάηςκ ζε ιζα επμπή ηνίζδξ βζα ηδκ παβηυζιζα αβμνά. 

Πανά ηδ ιεβάθδ ακάπηολδ πμο πανμοζίαζε ηα 2 ηεθεοηαία έηδ πανμοζζάγεζ ιζα ιζηνή πηχζδ, δ 

μπμία είκαζ ηαηακμδηή ηαζ θοζζμθμβζηή εάκ ακαθμβζζημφιε ηδκ ηενάζηζα ακάπηολδ πμο 

πανμοζίαζε ζε ηυζμ ζφκημιμ δζάζηδια. Πανυθα αοηά είκαζ ανηεηά ζφκημιμ ημ πνμκζηυ 

δζάζηδια βζα κα απακηήζμοιε ιε ζζβμονζά εάκ αοηυ ημ ρδθζαηυ κυιζζια εα ηαηαθένεζ κα 

παναιείκεζ ηαζ κα δδιζμονβήζεζ ιυκμ ημο ιζα κέα μζημκμιία. Σμ πανυκ υιςξ ιαξ δείπκεζ υηζ 

πθέμκ ημ δζαδίηηομ δεκ απμηεθεί ιυκμ έκα πχνμ εκδιένςζδξ,ροπαβςβίαξ ηαζ ενβαζίαξ. Σμ 

δζαδίηηομ πζα ιαγί  ιε ηδ δοκαιζηή ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο πμο ζοκεπχξ πανμοζζάγεζ 

αολακυιεκδ ηάζδ, ηα έλμδα ηαζ ηα έζμδα πμο πανμοζζάγμκηαζ βζα ηδκ δζαθήιζζδ ηαζ ημ 

ιάνηεηζκβη ζημ δζαδίηηομ αθθά ηαζ ημοξ πνήζηεξ πμο αζπμθμφκηαζ βζα πενζζζυηενεξ χνεξ ηαζ 

βζα πενζζζυηενεξ αζπμθίεξ, ιαξ πανμοζζάγμοκ υηζ ημ δζαδίηηομ ιπμνεί κα ζηδνίλεζ ιζα κέα 

μζημκμιία. Αοηή δ μζημκμιία ημφ ιέθθμκημξ δεκ είκαζ ακαβηαία ιζα μζημκμιία ιέζς ηδξ 
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θοζζηήξ ιμνθήξ πμο βκςνίγμοιε ιέπνζ ζήιενα αθθά δ επυιεκδ μζημκμιία ίζςξ ειθακίζεζ 

παναηηδνζζηζηά υπςξ ηα ζδιενζκά ρδθζαηά κμιίζιαηα. Σμ ενχηδια είκαζ εάκ μ ηυζιμξ είκαζ 

έημζιμξ κα δεπηεί ιζα κέα ιμνθή μζημκμιίαξ δ μπμία εα ζηδνίγεηαζ ζημ δζαδίηηομ εθυζμκ δ 

αζθάθεζα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ μζημκμιίαξ εα ηαηαθένεζ κα βίκεζ απμθφηςξ αζθαθή βζα ηδκ 

ζηήνζλδ ηδξ. Σα ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά απμηεθμφκ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ βζα ημ 

ιέθθμκ υπμο εα πανμοζζαζηεί εάκ δ κέα ιμνθή μζημκμιίαξ ημο δζαδζηηφμο εα είκαζ έκα ρδθζαηυ 

κυιζζια ή εα είκαζ πμθθέξ ιμνθέξ ρδθζαηχκ κμιζζιάηςκ ή ηάηζ ημ δζαθμνεηζηυ πμο δεκ έπεζ 

πανμοζζαζηεί έςξ ζήιενα. ηδ ζοκέπεζα ηδξ ένεοκαξ ιαξ εα πανμοζζάζμοιε ηα ζημζπεία πμο 

ζοθθέλαιε ζπεηζηά ιε ημοξ Έθθδκεξ πνήζηεξ ηαζ ηδκ άπμρή ημοξ ζπεηζηά ιε ηδκ ειθάκζζδ 

ρδθζαηχκ ιμνθχκ κμιζζιάηςκ ηαζ πζεακή οζμεέηδζδ ημο ζε επζπεζνήζεζξ απυ ημκ ζοκδοαζιυ 

ηςκ απακηήζεςκ ημοξ. 
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Μεζνδνινγία έξεπλαο 

ημ πθαίζζμ ηδξ πηοπζαηήξ ιαξ ενβαζίαξ ζοθθέλαιε πνςημβεκείξ ηαζ δεοηενμβεκήξ πδβέξ 

πθδνμθμνζχκ. Ζ δζαδζηαζία αοηή απμηέθεζε έκακ ζδιακηζηυ ημιέα βζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ 

εεςνδηζηχκ ζημζπείςκ πμο ακαθφζαιε πνμδβμοιέκςξ χζηε ημ εεςνδηζηυ ημιιάηζ κα 

ιεηαθενεεί ζημ ενεοκδηζηυ πεδίμ ηαζ κα ελαπεμφκ πνήζζια ζοιπενάζιαηα. Σα πνςημβεκή 

ζημζπεία εα ακαθοεμφκ ζε αοηυ ημ ηεθάθαζμ εκχ ηα δεοηενμβεκή ηα είδαιε ηαζ πνμδβμοιέκςξ 

ζηζξ ένεοκεξ ηςκ εεςνδηζηχκ ζημζπείςκ, εκχ ακαθφεηαζ ζηδκ ζοκέπεζα δ δζαδζηαζία επζθμβήξ 

ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ενεοκχκ. 

 

1.1 Γεςηεπογενή ζηοισεία έπεςναρ 

Σα δεοηενμβεκή  ζημζπεία πμο ζοθθέλαιε αθμνμφζακ ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηαζ ένεοκεξ ζπεηζηά 

ιε  

● Σδκ δοκαιζηή ημο δζαδζηηφμο ηαζ ηδκ ελέθζλδ ημο 

● Σα ηυζηδ ηαζ ηα ηένδδ ηςκ ιμνθχκ δθεηηνμκζημφ ιάνηεηζκβη 

● Σδκ πνήζδ ηςκ δθεηηνμκζηχκ αβμνχκ παβηυζιζα ηαζ ζηδκ Δθθάδα 

● Σα μζημκμιζηά ιεβέεδ ημο δθεηηνμκζημφ ιάνηεηζκβη 

● Σζξ ιμνθέξ δζαδζηηοαηχκ πθδνςιχκ ηαζ ηδκ αζθάθεζα ημοξ 

Οζ ένεοκεξ αοηέξ υπςξ πανμοζζάζηδηακ ζηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα ηδξ πηοπζαηήξ αθμνμφζακ 

υθμ ημκ ηθάδμ ημο ίκηενκεη ιάνηεηζκβη απυ ηα ανπζηά ημο αήιαηα ιέπνζ ηαζ ζήιενα ιε εζδζηή 

έιθαζδ ηςκ ενεοκχκ ζηα ηεθεοηαία έηδ υπμο πανμοζζάγεηαζ ιζα ναβδαία ακάπηολδ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ηθάδμο. διακηζηέξ είκαζ επίζδξ μζ ιεθθμκηζηέξ εκδείλεζξ ηςκ ενεοκχκ βζα ηδκ 

αβμνά, βζα ζοβηεηνζιέκεξ εοηαζνίεξ ημο ηθάδμο, ίκηενκεη ιάνηεηζκβη ιε ζδζαίηενδ ικεία ηαζ 

ζηδκ Δθθάδα υπμο δ πανμοζία ηδξ δοκαιζηίγεηαζ ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ εηχκ. Σα ζοβηεηνζιέκα 

ζημζπεία ακηθήεδηακ απυ ένεοκεξ παβημζιίμο επζπέδμο αθθά ηαζ απυ αλζυπζζηεξ εθθδκζηέξ 

πδβέξ βζα ηδκ θεπημιενή ελέηαζδ ημοξ ηαζ ελαβςβή πνήζζιςκ ζοιπεναζιάηςκ. 

1.2 Ππυηογενή ζηοισεία έπεςναρ 

Σα πνςημβεκή ζημζπεία ηδξ ένεοκαξ απμηεθμφκ ηδκ δζηή ιαξ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ιε ζημπυ 

ηδκ ελαηνίαςζδ ιενζηχκ ζημζπείςκ απυ ένεοκεξ ηζξ μπμίεξ έπμοιε ζοβηεκηνχζεζ αθθά ηαζ ηδκ 

ένεοκα ζοβηεηνζιέκςκ ζημζπείςκ ηα μπμία είηε δεκ έπμοκ ενεοκδεεί είηε ηα απμηεθέζιαηα δεκ 

ήηακ λεηάεανα βζα ηδκ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ. 
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Ζ δζαδζηαζία δ μπμία αημθμοεήζαιε ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πηοπζαηήξ ηαζ εα 

ακαθφζμοιε εηηεκχξ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ήηακ:  

 

❖ οβηέκηνςζδ απαζημφιεκςκ ζημζπείςκ πμο πνέπεζ κα ενεοκδεμφκ 

❖ Γζαδζηαζία επζθμβήξ ενςηήζεςκ 

❖ Γδιζμονβία ενςηδιαημθμβίμο 

❖ Δπζθμβή δζάθμνςκ πθαηθμνιχκ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ημο ενςηδιαημθμβίμο 

❖ Δπζθμβή ενςηήζεςκ επαθήεεοζδξ ηαζ απυννζρδξ άηονςκ ενςηδιαημθμβίςκ 

❖ Δπζθμβή ηςκ ηνυπςκ πνμχεδζδξ ηδξ ένεοκαξ 

❖ Παναημθμφεδζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο ηαηά ηδκ νμή ημο 

❖ Απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ιέζς ημο ενςηδιαημθυβζμο 

❖ ηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ ένεοκαξ 

❖ Δλαβςβή ζοιπεναζιάηςκ ζπεηζηά ιε ηα απμηεθέζιαηα 

❖ Δπαθή ιε μιάδεξ εζηίαζδξ ζπεηζηά ιε ημ ίκηενκεη ιάνηεηζκβη ηαζ ηζξ βεκζηυηενεξ 

δοκαηυηδηεξ ημο 

❖ οκεκηεφλεζξ ιε θμνείξ ημο δζαδζηηφμο ηαζ ημο ιάνηεηζκβη χζηε κα ιαξ δχζμοκ ηδκ δζηή 

ημοξ ημπμεέηδζδ βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο 

 

1.3 ςγκένηπυζη απαιηούμενυν ζηοισείυν πος ππέπει να επεςνηθούν 

Καηά ηδ δζαδζηαζία αοηή αθμφ ζοθθέλαιε ημ εεςνδηζηυ οπυααενμ ηαζ ιεθεηήζαιε ηα 

ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηα μπμία είπαιε ζοβηεκηνχζεζ ιεηαθέναιε ημ πθάκμ ηδξ ένεοκαξ ζε 

ζημζπεία ηα μπμία εα έπνεπε κα ακαθφζμοιε χζηε κα ελάβμοιε ηα δζηά ιαξ ζοιπενάζιαηα 

ζπεηζηά ιε  

● ηδκ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο ζηδκ Δθθάδα 

● ηδκ πνήζδ ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ ζηδκ Δθθάδα 

● ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ πνδζηχκ ζε ιδκφιαηα ιάνηεηζβκη ζημ δζαδίηηομ 

● ηζξ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ ιέζς ίκηενκεη ηαζ έλοπκςκ ζοζηεοχκ 

● ημοξ ηνυπμοξ πθδνςιήξ πμο πνδζζιμπμζεί ηαζ ηδκ αζθάθεζα ημο 

● ηδκ ιεθθμκηζηή ακηίθδρδ ημο ζπεηζηά ιε κέεξ ιμνθέξ πθδνςιήξ 
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1.4 Γιαδικαζία επιλογήρ επυηήζευν 

Ζ δζαδζηαζία ηδξ επζθμβήξ ηςκ ενςηήζεςκ έπνεπε κα απακηήζεζ ζηα ενςηήιαηα ημο πνχημο 

αήιαημξ αθθά ηαοηυπνμκα: 

● Να δδιζμονβδεεί έκα ενςηδιαημθυβζμ ημ μπμίμ ημ πθήεμξ ηςκ ενςηήζεςκ κα ιδκ 

λεπενκά ηζξ 25 

● Να ιδκ ακαθςεμφιε ζε ανηεηά δδιμβναθζηά ηαζ πνμζςπζηά ζημζπεία αθμφ 

ακαθενυιαζηε ζε πνήζηεξ ημο δζαδζηηφμο 

● Να ζοκημκίζμοιε ηζξ ενςηήζεζξ ζε ζςζηή νμή χζηε κα απακηδεμφκ ηα ενςηήιαηα ημο 

πνχημο αήιαημξ 

 

Οζ ηνεζξ αοηέξ πνμτπμεέζεζξ εα έπνεπε κα ηδνδεμφκ χζηε κα ηαηαθένμοιε κα πνμζεθηφζμοιε 

έκα ιεβάθμ ημζκυ κα απακηήζεζ ζηα ζημζπεία πμο εέθμοιε κα ακαθφζμοιε ηαζ κα ηαηαθένεζ κα 

είκαζ ανηεηά ακηζπνμζςπεοηζηυ ηαζ νεαθζζηζηυ βζα ηδκ ένεοκα ιαξ ηαζ ηα δεδμιέκα ηα μπμία 

εέθμοιε κα ζοθθέλμοιε. Γζα ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ θυβμοξ ή νμή ημο ενςηδιαημθμβίμο ηζκήεδηε 

ζε 5 ημιείξ ηαηά ζεζνά πνμαμθή ημοξ ζημκ ζοιιεηέπμκηα: 

● Γδιμβναθζηέξ ενςηήζεζξ 

● Γεκζηέξ ενςηήζεζξ πνήζδξ ημο ίκηενκεη 

● Μέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ ηαζ ιδκφιαηα ιάνηεηζκβη 

● Ζθεηηνμκζηέξ αβμνέξ ηαζ ζηακμπμίδζδ 

● Ζθεηηνμκζηέξ πθδνςιέξ ηαζ αζθάθεζα 

 

Σμ πθήεμξ ηςκ ενςηήζεςκ ηζκήεδηε ζημκ ανζειυ ηςκ 22 ενςηήζεςκ υπμο ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ 

ηαηδβμνζμπμζμφκηακ ζηζξ: 

● Ακμζπηέξ ενςηήζεζξ 

● Κθεζζηέξ ενςηήζεζξ 

 

ηζξ ηθεζζηέξ ενςηήζεζξ οπήνπακ δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ ηθεζζηχκ ενςηήζεςκ υπςξ: 

 

● Γζπμημιζηέξ ενςηήζεζξ 

● Κίζιαηα αλζμθυβδζδξ Likert 

● Απακηήζεζξ ιε ηαηάηαλδ {ordered choice) 
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● Πμθθαπθή επζθμβήξ 

● Δπζθμβή ‗‘άθθμ‘‘ 

ημ πανάνηδια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πηοπζαηήξ ιπμνείηε κα δείηε έκα ακηίβναθμ ηδξ ιμνθήξ ημο 

ενςηδιαημθμβίμο πμο πνμςεήεδηε. 

 

1.5 Γημιοςπγία επυηημαηολογίος 

Γζα ηδκ δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ ημο ενςηδιαημθμβίμο αθμφ απμθαζίζηδηε δ ζεζνά, ημ πθήεμξ 

ηαζ μζ ιμνθέξ ηςκ ενςηήζεςκ ιεηαθένεδηακ ζημκ οπμθμβζζηή χζηε κα ιπμνέζμοιε κα έπμοιε 

ηδκ πνχηδ ακηζηαηυπηνζζδ ηδξ ιμνθήξ ημο. Οζ ενςηήζεζξ ημπμεεηήεδηακ ζε ιμνθή microsoft 

word, ιεηαθένεδηακ ζε ζςζηή ζεζνά, ημπμεεηήεδηακ ενςηήζεζξ επαθήεεοζδξ ηαζ ζηδκ 

ζοκέπεζα ακαθφζαιε πμζεξ ενςηήζεζξ εα έπνεπε κα είκαζ ακαβηαίεξ, πμζεξ ενςηήζεζξ ίζςξ 

ιπμνμφζακ κα πνμηαθέζμοκ ζφβποζδ ηαζ εάκ δ ημ ενςηδιαημθυβζμ ήηακ ηαηακμδηυ πνμξ ημ 

ημζκυ πμο εα απεοεοκυιαζηακ. 

 

1.6 Δπιλογή διάθοπυν πλαηθόπμυν για ηην ςποζηήπιξη ηος επυηημαηολογίος 

Έπεζηα απυ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο εεςνδηζημφ πθαζζίμο ηαζ ηςκ ενςηήζεςκ έπνεπε κα βίκεζ 

επζθμβή ηςκ πθαηθμνιχκ πμο εα ζηήνζγακ ημ ενςηδιαημθυβζμ ιαξ χζηε κα ιπμνέζεζ κα 

απακηδεεί απυ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ. Ζ επζθμβή ζοθθμβήξ ζημζπείςκ εα έπνεπε κα ζηδνζπηεί 

απυ πμθθέξ ιμκάδεξ ηαζ υπζ ηαεανά ζε ιία βζα κα ιπμνέζεζ ημ δείβια ημο ενςηδιαημθμβίμο κα 

απμηεθέζεζ ακηζηεζιεκζηυ ηαζ αθδεέξ ςξ πνμξ ηδκ ένεοκα ηδκ υπμζα εθανιυγμοιε. Σα 

πνμβνάιιαηα πμο πνδζζιμπμζήζαιε βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ημο ενςηδιαημθμβίμο ιαξ ήηακ 

❏ Microsoft Office 

 

Σμ πνυβναιια microsoft office ιαξ αμήεδζε ζηδκ ανπζηή ιεηαθμνά ημο ενςηδιαημθμβίμο ζημκ 

οπμθμβζζηή ηαζ εθανιυζηδηε βζα ηδκ πνμχεδζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο ζε πμθοζφπκαζηεξ 

πενζμπέξ ηδξ Αεήκαξ ηαζ ηδξ Πάηναξ. 

 

❏ Google Docs 

Απμηέθεζε ηδκ ηφνζα πθαηθυνια υπμο ζοβηεκηνχκμκηακ μζ απακηήζεζξ ηςκ εκδζαθενυιεκςκ 

ηαζ ιεηαθένμκηακ αθθά ηαζ ςξ ή πθαηθυνια δζαδζηηοαηήξ ζοιπθήνςζδξ ενςηδιαημθμβίμο. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ πθαηθυνια οπμζηήνζλε ημ ενςηδιαημθυβζμ υπμο πενάζαιε υθεξ ηζξ ιμνθέξ 



149 
 

ενςηήζεςκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μζ εκδζαθενυιεκμζ απακηχκηαξ, πνμπςνμφζε δ ακχκοιδ ακαθμνά 

απάκηδζήξ ημοξ ζε ιμνθή excel ηδκ μπμία δζαπεζνζγυιαζηακ. Ζ δζαδζηηοαηή ιμνθή ημο 

ενςηδιαημθμβίμο πμο ειθακζγυηακ ζημοξ εκδζαθενυιεκμοξ ειθακίγεηαζ εδχ: 

https://docs.google.com/forms/d/1Rv1UROBKLHrbJT9Q5RLRx9h7dyTkc6XNlpuPY1VBK84/

viewform 

O ζοβηεηνζιέκμξ ζφκδεζιμξ αημθμοεεί ηδκ ιμνθή πμο βζκυηακ ειθακήξ ζημκ πνήζηδ εκχ ηαηά 

ηδκ πθεονά ηςκ δζαπεζνζζηχκ υπμο ήιαζηακ ειείξ είπαιε ημκ έθεβπμ ηςκ απακηήζεςκ ή ηδξ 

πνμζεήηδξ,ηνμπμπμίδζδξ,δζαβναθήξ ενςηήζεςκ. Καηά ηδκ δζαδζηαζία εθανιμβήξ ηδξ 

πθαηθυνιαξ επζθέλαιε ακάθμβα ιε ηζξ απακηήζεζξ ηςκ εκδζαθενυιεκςκ κα ημοξ απμηθείεζ 

άιεζα απυ ιία ενχηδζδ χζηε κα οπάνπεζ άιεζμ απμηέθεζια ηαζ εοημθυηενδ δζαπείνζζδ ηςκ 

ζηαηζζηζηχκ,εκδεζηηζηά ακαθένμοιε ενχηδζδ. 

Έπεηε πνμαεί ζε αβμνά απυ ημ δζαδίηηομ; 

1. ΝΑΗ 

2. ΟΥΗ 

Δθυζμκ μ πνήζηδξ πνμπςνμφζε ζηδκ απάκηδζδ καζ, δ επυιεκδ ενχηδζδ πμο ειθακζγυηακ ήηακ 

δ ελήξ: 

Πυζμ ζηακμπμζδιέκμξ έπεηε ιείκεζ απυ ηδκ αβμνά ζαξ ζημ δζαδίηηομ; 

1 έςξ 10 

Δάκ μ πνήζηδξ είπε επζθέλεζ ηδκ επζθμβή 2.ΟΥΗ δ ζοβηεηνζιέκδ ενχηδζδ δεκ εα ειθακζγυηακ 

ηαζ εα πνμπςνμφζε ζηζξ επυιεκεξ δοκαηέξ ενςηήζεζξ βζα αοηυκ. 

θεξ μζ απακηήζεζξ ηαηαβνάθμκηακ ζημ control panel ηςκ docs, εκδεζηηζηά επίζδξ πνμςεμφιε 

δφμ εζηυκεξ ηδξ δζαπείνζζδξ ηδξ δζαδζηηοαηήξ ιαξ ένεοκαξ: 

 

 

Δζηυκα 0.1 (Γζαπεζνζζηζηυ ενβαθείμ ένεοκαξ) 

https://docs.google.com/forms/d/1Rv1UROBKLHrbJT9Q5RLRx9h7dyTkc6XNlpuPY1VBK84/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Rv1UROBKLHrbJT9Q5RLRx9h7dyTkc6XNlpuPY1VBK84/viewform
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Δζηυκα 0.2(Ακαθμνέξ απάκηδζδξ ενςηδιαημθμβίμο) 

 

❏ Smore.com 

  

H ζοβηεηνζιέκδ ζζημζεθίδα απμηέθεζε ηδκ δδιζμονβία ημο ενςηδιαημθμβίμο ιαξ ιέζς 

πνμαμθήξ ζε δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ. Γδιζμονβήζαιε έκα δθεηηνμκζηυ newsletter ημ μπμίμ 

πνμςεήεδηε ζε θίζηεξ e-mail πνμξ ζοιπθήνςζδ ημο. Σμ ακηίβναθμ ημο δθεηηνμκζημφ e-mail ζε 

ιμνθή newsletter ιπμνείηε κα ημ δείηε ζηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα (δείηε ηεθάθαζμ ιμνθέξ 

δζαθήιζζδξ:newsletter) 

 

❏ SPSS 
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Έπεζηα απυ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ένεοκαξ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ιεηαθένεδηακ απυ ημ 

google docs ζημ microsoft office ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα έπεζηα απυ έκακ έθεβπμ ηαζ ηαεανζζιυ ηςκ 

άπνδζηςκ ζημζπείςκ πμο αάνοκακ ημ ενςηδιαημθυβζμ ιεηαθένεδηε ζε ιμνθή SPSS υπμο ηαζ 

ακαθφεδηε εηηεκχξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο εα ακαθενεμφκ ζηδκ ζοκέπεζα ημο ενεοκδηζημφ 

ηεθαθαίμο. 

 

1.7 Δπιλογή ηυν ηπόπυν πποώθηζηρ ηηρ έπεςναρ 

Γζα ηδκ δζαδζηαζία αοηή εα έπνεπε κα ηαηαθένμοιε κα ζοθθέλμοιε έκα ζηακμπμζδηζηυ πθήεμξ 

απακηήζεςκ ιε ζημπυ έκα ακηζπνμζςπεοηζηυ απμηέθεζια ηδξ ένεοκαξ. Γζα ηδκ δζαδζηαζία αοηή 

απμθαζίζαιε κα δχζμοιε ημ πνμκζηυ πενζεχνζμ ηςκ 3 ιδκχκ βζα ηδκ ακάνηδζδ ηαζ πνμχεδζδ 

ημο ενςηδιαημθμβίμο. H πνμχεδζδ έβζκε ιε ημοξ ελήξ ηνυπμοξ: 

 

❏ Υεζνυβναθδ ιμνθή ημο ενςηδιαημθμβίμο ζε ηυζιμ (20 % ημο δείβιαημξ) 

❏ Μμνθή δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο (10 % ημο δείβιαημξ) 

❏ Γζαδζηηοαηή πθαηθυνια Google Docs (70 % ημο δείβιαημξ) 

 

Ζ πνμχεδζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο λεηίκδζε ιε ηδκ πεζνυβναθδ ιμνθή ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ηα 

δεδμιέκα ιεηαθένεδηακ ζηδκ δθεηηνμκζηή πθαηθυνια. Γεφηενδ ηαηά ζεζνά απμηέθεζε δ ιμνθή 

δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο ιε πμζμζηά 63% ακμίβιαημξ ημο εκδιενςηζημφ ιδκφιαημξ ηαζ 

33.7% ζοιπθήνςζδξ ημο απυ ηδκ πθαηθυνια. ηδ ζοκέπεζα δ δζαδζηαζία πνμπχνδζε ιε ηδκ 

πνμχεδζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο ιέζς ημο δζαδζηηφμο ζε πμζηίθεξ ιμνθέξ ζζημζεθίδςκ ηαζ 

ζζηυημπςκ βζα έκα ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια. Γζα ηδκ ακάνηδζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο 

δδιζμονβήεδηε άνενμ απυ ηδκ μιάδα ιαξ βζα ηδκ ηαθφηενδ πνμχεδζδ ημο ηαζ δ ιμνθή ημο 

ενςηδιαημθμβίμο ειθακζγυηακ είηε ζε 

● embed code 

● εζηε ζε άιεζμ ζφκδεζιμ 

ηδ ζοκέπεζα αημθμοεεί ημ πνυηοπμ άνενμ πμο ιμζνάζηδηε ζηζξ ζζημζεθίδεξ βζα ηδκ πνμχεδζδ 

ημο ενςηδιαημθμβίμο ιαξ: 

1.8 Κείμενο 

ημ πθαίζζμ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ ιε εέια ηδκ απμηφπςζδ ημο Έθθδκα ηαηακαθςηή ζημ 

δζαδίηηομ ηαζ ηζξ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ, μζ θμζηδηέξ Σγάνμξ Υνήζημξ ηαζ Καναηγζκά Δονοδίηδ 



152 
 

ημο πνχδκ ηιήιαημξ Διπμνίαξ ηαζ Γζαθήιζζδξ (Marketing), κοκ Γζμίηδζδξ Δπζπεζνήζεςκ, ζημ 

Ακχηαημ Σεπκμθμβζηυ Δηπαζδεοηζηυ Ίδνοια ηδξ Γοηζηήξ Δθθάδαξ(Α.Σ.Δ.Η) εηπυκδζακ έκα 

ιζηνυ ενςηδιαημθυβζμ- ένεοκαξ ζπεηζηά ιε ημ δζαδίηηομ ηαζ ηζξ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ. 

πςξ ακαθένμοκ ζπεηζηά ιε ημ ζηεπηζηυ ημοξ: « Ραβδαία είκαζ δ ακάπηολδ ημο δζαδζηηφμο ηα 

ηεθεοηαία έηδ ςξ απμηέθεζια κα ηονζανπεί υπζ ιυκμ ςξ πνςηεφςκ ιέζμ εκδιένςζδξ αθθά ηαζ 

ςξ ακενπυιεκα ηονίανπμ ιέζμ αβμνάξ. Ζ Δθθάδα πανυηζ ανίζηεηαζ εκ ηαζνχ ηνίζδξ δεκ θείπεζ 

απυ αοηήκ ηδκ αβμνά ιε ημκ ηγίνμ ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο κα θηάκεζ ηα 3,5 δζζεηαημιιφνζα 

εονχ. Γεκ είκαζ ιυκμ ηα ζοβηεηνζιέκα πμζμζηά εκδζαθένμκηα ηαεχξ έκημκα ακμδζηή θαίκεηαζ 

ηαζ δ ηάζδ ημο αβμναζηζημφ ημζκμφ ημο δζαδζηηφμο ηαεχξ υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ ηαηακαθςηέξ 

πνμηζιμφκ ηζξ αβμνέξ ημοξ απυ ημ δζαδίηηομ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ δ αφλδζδ ηςκ πςθήζεςκ 

ηαηά 50% ηα ηεθεοηαία πνυκζα αθμφ ιπμνεί κα ημοξ πνμζθένεζ θμβζηέξ ηζιέξ ηαζ εκδζαθένμκηα 

πνμσυκηα πμο δεκ εα έανζζηακ ζηδκ ημπζηή αβμνά. 

Γεκ πνμζθένεζ εοηαζνίεξ υιςξ ιυκμ ζε ηαηακαθςηέξ ηαεχξ ανηεημί κέμζ Έθθδκεξ ανίζημοκ 

αοηήκ ηδκ κέα αβμνά ςξ έκα επζπεζνδιαηζηυ πενζαάθθμκ ιε εεηζηυ πνυζδιμ αθμφ ιπμνμφκ κα 

πνμαάθθμοκ ηδκ επζπείνδζδ ημοξ ηαζ ηα ημπζηά ημοξ πνμσυκηα. Πνμξ αοηήκ ηδκ ηίκδζδ θαίκεηαζ 

υηζ πνμπςνάεζ μ Έθθδκαξ επζπεζνδιαηίαξ , εηζοβπνμκίγμκηαξ ημκ εαοηυ ημο ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ 

ημο, πνμπςνχκηαξ πθέμκ ιε εονςπασηά πνυηοπα έζης ηαζ θίβμ πζμ ανβά απυ ηζξ οπυθμζπεξ 

εονςπασηέξ πχνεξ, πνμζθένμκηαξ ηαζ πνμαάθθμκηαξ ιμκαδζηά πνμσυκηα ιαξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ 

ηαζ άθθεξ θμνέξ ηαζκμημιχκηαξ ιε έλοπκεξ εθανιμβέξ ηαζ θμβζζιζηά. 

ημ πθαίζζμ αοηυ εέθμοιε  κα απμηοπχζμοιε  έκακ απμθμβζζιυ βζα ημ δζαδίηηομ ηαζ ηζξ 

δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ ηαζ ηζ έπεζ αθθάλεζ. Σμ ενςηδιαημθυβζμ είκαζ ακχκοιμ, ημ ιυκμ πμο 

γδηάιε απυ υζμοξ ζοιιεηάζπμοκ είκαζ δ άπμρή ημοξ ζπεηζηά ιε αοηά ηα εέιαηα. Γεκ οπάνπεζ 

θάεμξ ή ζςζηυ, δ ένεοκα είκαζ ανηεηά ζφκημιδ ηαζ δεκ δζανηεί παναπάκς απυ 2-3 θεπηά.» 

 

Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε ηάπμζα site πμο θζθμλέκδζακ ημ δζαδζηηοαηυ ιαξ ενςηδιαημθυβζμ ηαζ 

ημο εοπανζζημφιε πμθφ βζα ηδκ αμήεεζα ημοξ: 

1.9 Ιζηόηοποι ανάπηηζηρ 

❏ www.epixeiro.gr 

❏ www.alfavita.gr 

❏ www.koutitispandoras.gr 

❏ www.mywaypress.gr 

http://www.epixeiro.gr/
http://www.epixeiro.gr/
http://www.alfavita.gr/
http://www.alfavita.gr/
http://www.koutitispandoras.gr/
http://www.koutitispandoras.gr/
http://www.mywaypress.gr/
http://www.mywaypress.gr/
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❏ www.flashnews.gr 

❏ www.eduadvisor.gr 

❏ www.foititikanea.gr 

❏ www.edu4adults.gr 

❏ www.foititikizoi.gr 

❏ www.hellasnow.gr 

❏ www.adiexodos.gr 

❏ www.apokalipseto.gr 

❏ www.ploumistos.com 

❏ www.periplousekdoseis.gr 

❏ www.mynotes.gr 

 

 

Δίκαζ ιενζημί απυ ημοξ ζζηυημπμοξ πμο ιαξ αμήεδζακ ζηδκ δθεηηνμκζηή πνμχεδζδ ημο 

ενςηδιαημθμβίμο ηαζ ημοξ εοπανζζημφιε πμθφ. Ζ δζαδζηαζία πνμχεδζδξ ηαζ ζοιπθήνςζδξ ημο 

ενςηδιαημθμβίμο είπε δζάνηεζα 3 ιήκεξ ηαζ απυ ηζξ 15 Ημοθίμο έςξ ηζξ 15 επηειανίμο υπμο ηαζ 

ηα απμηεθέζιαηα πνμπχνδζακ ζηδκ ελαβςβή ημοξ έπμκηαξ ηαεανυ δείβια ημζκμφ 559 άηομα 

υπμο ηαζ πήναιε ηδκ απυθαζδ υηζ απμηεθεί έκα ζηακμπμζδηζηυ δείβια βζα ηα ζημζπεία πμο 

εέθμοιε κα ακαθφζμοιε. 

 

 

1.10 Παπακολούθηζη ηος επυηημαηολογίος καηά ηην ποή ηος 

Καηά ηδ δζάνηεζα παναημθμοεμφζαιε ηδκ δζαδζηαζία ηςκ απακηήζεςκ ηςκ εκδζαθενυιεκςκ ηαζ 

ηδκ ιεηααμθή ηςκ βναθδιάηςκ ηαεχξ ημ πθήεμξ ηςκ ακαθμνχκ ιεβάθςκε. Ζ δζαδζηαζία αοηή 

απμηεθεί πνήζζιμ ενβαθείμ βζα κα απμθαζζζηεί: 

● Ζ μνευηδηα ημο δείβιαημξ 

● Ζ ακηίθδρδ ηςκ ιεηααμθχκ ζηα βναθήιαηα 

● Ζ επζθμβή ημο πνυκμο δζαημπήξ ηαζ ελαβςβήξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

 

 

http://www.flashnews.gr/
http://www.flashnews.gr/
http://www.eduadvisor.gr/
http://www.eduadvisor.gr/
http://www.foititikanea.gr/
http://www.foititikanea.gr/
http://www.edu4adults.gr/
http://www.edu4adults.gr/
http://www.foititikizoi.gr/
http://www.foititikizoi.gr/
http://www.hellasnow.gr/
http://www.hellasnow.gr/
http://www.adiexodos.gr/
http://www.adiexodos.gr/
http://www.apokalipseto.gr/
http://www.apokalipseto.gr/
http://www.ploumistos.com/
http://www.ploumistos.com/
http://www.periplousekdoseis.gr/
http://www.periplousekdoseis.gr/
http://www.mynotes.gr/
http://www.mynotes.gr/
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ηακ απμθαζίζηδηε δ δζαημπή θήρδξ πενζζζυηενςκ ακαθμνχκ είπε πναβιαημπμζδεεί έθεβπμξ 

βζα ηοπυκ ιεηααμθή βναθδιάηςκ ηαζ έπεζηα θήθεδηε δ απυθαζδ υηζ ημ δείβια απμηεθεί έκα 

ζηακμπμζδηζηυ,αθδεέξ ηαζ ακηζπνμζςπεοηζηυ απμηέθεζια. 

 

1.11 Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ μέζυ ηος επυηημαηολόγιος 

ημ ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ εα πανμοζζάζμοιε ηα απμηεθέζιαηα ημο ενςηδιαημθμβίμο ιαξ ηαζ εα 

ακαθφζμοιε ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ πμο αοηά πανμοζζάγμοκ. Σα 

απμηεθέζιαηα εα ακαθοεμφκ ακά ζεζνά πνμαμθήξ ημο ενςηδιαημθμβίμο ημ μπμίμ ιπμνείηε κα 

ιεθεηήζεηε ζημ πανάνηδια. 

 

❏ Γδιμβναθζηέξ ενςηήζεζξ 

 

Οζ δδιμβναθζηέξ ενςηήζεζξ πμο οπήνπακ ζημ ενςηδιαημθυβζμ ήηακ μζ ελήξ: 

-Φφθμ 

-Ζθζηία 

-Δηπαίδεοζδ 

-Οζημβεκεζαηυ Δζζυδδια 

 

➢ Φφθμ 

 

 

 



155 
 

Σμ ημζκυ ιαξ απμηεθείηαζ απυ 333 βοκαίηεξ ηαζ 226 άκδνεξ υπμο πμζμζηζαία ακαθμβεί ζε 60% 

βοκαίηεξ ηαζ 40% άκδνεξ. οκμθζηά απμηεθμφκ έκα δείβια ηςκ 559 αηυιςκ απυ άκδνεξ ηαζ 

βοκαίηεξ. 

➢ Ζθζηία 

 

 

Ζθζηζαηά ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ιαξ εκημπίγεηαζ ζηδκ κεακζηυ ηαζ ιεθθμκηζηά ζζπονυ ημζκυ 

ηδξ δθζηίαξ: 18-28 με ποζοζηό 38%  (216 απακηήζεζξ) ημο ζοκμθζημφ δείβιαημξ ζηδκ ζοκέπεζα 

δεφηενμ ηαηά ζεζνά αημθμοεεί ημ ημζκυ 29-39 ιε πμζμζηυ 27 % (151 απακηήζεζξ) ζηδκ 

ζοκέπεζα 1 ζημοξ 5 ημο ζοκμθζημφ δείβιαημξ ειθακίγεζ ηδκ δθζηία απυ 40-50 ηαζ ακαθμβεί πμο 

ακαθμβεί ζημ 20% (114 απακηήζεζξ). Σα ιζηνυηενα πμζμζηά ειθακίγμκηαζ ζηζξ δθζηίεξ 51-60 

ηαζ εθάπζζημ είκαζ ημ δείβια απυ ηζξ δθζηίεξ έςξ 18 ηαζ 60 ηαζ άκς. Σμ ζοβηεηνζιέκμ θαζκυιεκμ 

ειθακίγεηαζ ζηζξ ορδθέξ δθζηίεξ θυβς έθθεζρδξ ηεπκμβκςζία απέκακηζ ζημ ίκηενκεη ηαζ 

αδζαθμνίαξ ζπεηζηά ιε ημ εέια εκχ μζ ιζηνυηενεξ δθζηίεξ είπακ ιζηνή πενίμδμ πνήζδξ ημο 

ίκηενκεη ηαζ πνμηίιδζακ κα ιδκ απακηήζμοκ. Οζ δθζηίεξ πμο ιαξ εκδζαθένμοκ ανηεηά πνμξ ηδκ 

ακάθοζή ημοξ απμηεθμφκ ηζξ 

 

● 18-28 (Απμηεθεί ημ δοκαιζηυ ηαζ ακενπυιεκμ ημζκυ ημο δζαδζηηφμο 

● 29-39,40-50 (απμηεθμφκ ημοξ ηςνζκμφξ πνήζηεξ ηαζ ηαεμδδβδηέξ) 
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➢ Δηπαίδεοζδ 

 

 

Σμ δζάβναιια ηδξ εηπαίδεοζδξ ιαξ εκημπίγεζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ααειίδεξ εηπαίδεοζδξ ημο ημζκμφ 

ιαξ ιε ηζξ επζθμβέξ κα ειθακίγμοκ: 

● Aπυθμζημξ ΑΔΗ/ΣΔΗ 51% (Γείβια ημζκμφ 285 άημια) 

● Απυθμζηυξ Λοηείμο 18% (Γείβια ημζκμφ 103 άημια) 

● Κάημπμξ ιεηαπηοπζαημφ 17% (Γείβια ημζκμφ 97 άημια) 

● Απυθμζημξ ΗΔΚ/ΣΔΔ 11% (Γείβια ημζκμφ 60 άημια) 

● Απυθμζημξ Γδιμηζημφ-Γοικαζίμο 3% (Γείβια ημζκμφ 18 άημια) 

 

➢ Οζημβεκεζαηυ εζζυδδια 

 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ δζάβναιια απμηεθεί ηδκ ηεθεοηαία ενχηδζδ δδιμβναθζημφ εκδζαθένμκημξ απυ 

ημ ενςηδιαημθυβζμ ιαξ ιε ζπεδυκ 1 ζημοξ 2 Έθθδκεξ κα ιαξ απακημφκ υηζ ημ εζζυδδια ημοξ 
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ανίζηεηαζ έςξ ηζξ 15 πζθζάδεξ εονχ εηδζίςξ. Ακαθοηζηυηενα ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ ζημζπείςκ είκαζ: 

● Έςξ 15.000 εονχ 48% (Γείβια ημζκμφ 271 άημια) 

● 15.000 εονχ 25% (Γείβια ημζκμφ 142 άημια) 

● 25.000-35.000 εονχ 13% (Γείβια ημζκμφ 74 άημια) 

● 35.000-45.000 5% (Γείβια ημζκμφ 30 άημια) 

● 45.000-55.000 εονχ 4% (Γείβια ημζκμφ 22 άημια) 

 

❏ Γζείζδοζδ ζημ δζαδίηηομ 

 

Οζ ζοβηεηνζιέκεξ ενςηήζεζξ απμηεθμφκ ζημζπεία πμο εέθμοιε κα ζοθθέλμοιε ζπεηζηά ιε ηζξ 

χνεξ πμο ζπαηαθά μ Έθθδκαξ πνήζηδξ ζημ δζαδίηηομ,ημοξ πχνμοξ πμο πνδζζιμπμζεί ημ 

δζαδίηηομ ηαζ μζ αβαπδιέκεξ ημο αζπμθίεξ ζε αοηυ. Πζμ ακαθοηζηά εα πανμοζζάζμοιε ηα 

δζαβνάιιαηα ηδξ ένεοκαξ ιαξ πμο πανμοζζάγμοκ: 

● Σδκ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο αάζεζ διενήζζςκ ςνχκ 

● Σδκ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο αάζεζ ηςκ ημπμεεζζχκ πνήζδξ 

● Δπίζδξ έπμοκ πανμοζζαζηεί ηα δζαβνάιιαηα πνήζδξ ημο δζαδζηηφμο ζημ ηεθάθαζμ 

δζαδζηηφμο αάζεζ ηδξ ένεοκαξ πμο δζεκενβήεδηε ηαζ ιπμνείηε κα ακαηνέλεηε χζηε κα 

νίλεηε ιζα ιαηζά. Θα ακαθενεμφκ επίζδξ ηάπμζα πεναζηένς παναηηδνζζηζηά. 

 

➢ νεξ πνήζδξ ημο δζαδζηηφμο 
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Σμ ζοβηεηνζιέκμ δζάβναιια πανμοζζάγεζ ηα ζημζπεία πνήζδξ ημο δζαδζηηφμο αάζεζ χναξ ιε ηα 

ζημζπεία ζε πμθθά επίπεδα κα ανίζημκηαζ ζε ημκηζκά επίπεδα ιεηαλφ ημοξ. Ζ ιεβαθφηενδ πνήζδ 

ημο δζαδζηηφμο ειθακίγεηαζ ζηδκ ζζμννμπδιέκδ απάκηδζδ ιαξ ιε πμζμζηυ 32% κα ιαξ απακηά 

υηζ πνδζζιμπμζεί ημ δζαδίηηομ έςξ 4 χνεξ ηαεδιενζκά .Δκηφπςζδ επίζδξ πνμηαθεί ηαζ υηζ υθμζ 

μζ πνήζηεξ πνδζζιμπμζμφκ ημ δζαδίηηομ βζα έςξ ηαζ ιζα χνα ημοθάπζζημκ. Ακαθοηζηυηενα ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ δείπκμοκ: 

● Έςξ 4 χνεξ ημ 32% (Γείβια ημζκμφ 181 άημια) 

● Έςξ 8 χνεξ ημ 21% (Γείβια ημζκμφ 119 άημια) 

● 2 χνεξ ημ 18% (Γείβια ημζκμφ 101 άημια) 

● Πάκς απμυ 8 χνεξ 17% (Γείβια ημζκμφ 98 άημια) 

● 1 χνα 11% (Γείβια ημζκμφ 61 άημια) 

● Καιία 0% (Γείβια ημζκμφ 1 άημιμ) 

 

➢ Υχνμζ πνήζδξ ζημ δζαδίηηομ 

 

 

Σμ δζάβναιια πανμοζζάγεζ ηα ιένδ πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ πνήζηεξ ημ δζαδίηηομ ηαζ ζε πμζμ 

πμζμζηυ ημ ηάεε ιένμξ. Ακαθοηζηά πανμοζζάγμοιε ηα ζημζπεία πμο πανμοζζάγεζ ημ δζάβναιια 

ζε αφλμκηα ανζειυ: 

 

● To 96% ηςκ πνδζηχκ πναβιαημπμζεί ηδκ ζφκδεζδ ημο ζημ δζαδίηηομ απυ ηδκ μζηία ημο 
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● Σμ 55% ηςκ πνδζηχκ πνδζζιμπμζεί ημ δζαδίηηομ ζηδκ ενβαζία ημο 

● Σμ 35% ηςκ πνδζηχκ πναβιαημπμζεί ηδκ ζφκδεζδ ημο ζημ δζαδίηηομ ηαηά ηδκ έλμδμ ημο 

● Σμ 30% ηςκ πνδζηχκ πναβιαημπμζεί ηδκ ζφκδεζή ημο ζε δδιυζζμοξ πχνμοξ 

● Σμ 28% ζε εηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα 

● Σμ 13% πναβιαημπμζεί ηδκ ζφκδεζδ ημο ζημ δζαδίηηομ ηαεχξ ανίζηεηαζ ζηα ειπμνζηά 

ηαηαζηήιαηα 

● Σμ 10% ημ πνδζζιμπμζεί ηαεχξ ανίζηεηαζ ζηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ 

 

➢ Λυβμζ πνήζδξ ημο δζαδζηηφμο: 

 

Οζ θυβμζ πνήζδξ ημο δζαδζηηφμο πανμοζζάζηδηακ εηηεκχξ ηαζ ζημ ηεθάθαζμ 2 πνμδβμοιέκςξ 

πανμοζζάγμκηαξ ζε ζφβηνζζδ ιε ζοκαθείξ ένεοκεξ ηα απμηεθέζιαηα ιαξ. φιθςκα ιε ηα 

παναπάκς ζημζπεία δ ιεβαθφηενδ πνήζδ πανμοζζάγεηαζ: 

 

● Κμζκςκζηά δίηηοα  

● Δκδιένςζδ 

● Ακαροπή (Μμοζζηή,ηαζκίεξ) 

 

Πανυηζ ζοθθέλαιε ηζξ πζμ ζοπκέξ πνήζεζξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ βεκζηυηενα ζημ δζαδίηηομ 

δχζαιε ηδκ επζθμβή εθεφεενδξ απάκηδζδξ ημο πνήζηδ βζα ηάπμζα άθθδ πνήζδ πμο ιπμνεί κα 

πναβιαημπμζεί μ ίδζμξ ζημ δζαδίηηομ,ηάπμζεξ απυ ηζξ απακηήζεζξ πμο θάααιε ήηακ 

 

● Blogging 

● Μαβεζνζηή 

● Online reading 

● Program developing 

 

❏ Γζαδίηηομ ηαζ ηαηακαθςηήξ 

 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ ζηάδζμ απμηεθείηαζ απυ ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ άπμρδ ημο πνήζηδ βζα ημ 

δζαδίηηομ,ηα ημζκςκζηά δίηηοα ηαζ ηζξ ηζκδηέξ ζοζηεοέξ ηαζ ηα ενεείζιαηα ιάνηεηζκβη πμο 
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θαιαάκεζ απυ αοηά. Σμ πθήεμξ ηςκ ενςηήζεςκ είκαζ 6 ηαζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ ενςηήζεζξ 

απμηεθμφκ πνήζζια ζοιπενάζιαηα βζα ηα ιδκφιαηα ιάνηεηζκβη πμο ιπμνεί κα ζηδνίλεζ ηάπμζα 

επζπείνδζδ ιέζς ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ αθθά ηαζ ηζξ ακενπυιεκεξ κέεξ πνήζεζξ ηςκ έλοπκςκ 

ηζκδηχκ ζοζηεοχκ ηαζ ηζξ ακάβηεξ πμο εκημπίγμκηαζ ζημκ πνήζηδ. Ανπζηά ημπμεεηήεδηακ 

ενςηήζεζξ βκχιδξ εκχ έπεζηα μζ ενςηήζεζξ έλοπκςκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ ηαζ πνήζδξ ηαζ δ πνήζδ 

ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ ηαζ ηα ιδκφιαηα ιάνηεηζκβη ηαζ δζαθήιζζδξ ιέζς αοηχκ. 

 

➢ Γζαδίηηομ ηαζ ηφνμξ 

 

 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ ενχηδζδ απμηεθεί ενχηδζδ βκχιδξ ημο πνήζηδ ζπεηζηά ιε ηδκ άπμρή ημο ηαζ 

ακ επδνεάγεηαζ υηακ ιζα επζπείνδζδ θαιαάκεζ πχνμ ηαζ ζημ δζαδίηηομ εηηυξ απυ ηδκ θοζζηή 

πανμοζία. ε έκα ανηεηά ορδθυ πμζμζηυ παναηδνμφιε υηζ οπάνπεζ έκα ορδθυ πμζμζηυ 

επδνεαζιμφ ηςκ πνδζηχκ απυ ηδκ δζαδζηηοαηή πανμοζία ιζαξ επζπείνδζδξ. Ακαθοηζηυηενα ηα 

ζημζπεία ηδξ ένεοκαξ ιαξ,πανμοζζάγμοκ: 

● Σμ 70% ηςκ πνδζηχκ είηε ζοιθςκεί απυθοηα ζπεηζηά ιε ηδκ ενχηδζδ είηε ζοιθςκεί 

απθά 

● Σμ 24% απμηεθεί ημ ζίβμονμ ημζκυ επδνεαζιμφ ηδξ δζαδζηηοαηήξ πανμοζίαξ 

● Σμ 23% απμηεθεί ακαπμθάζζζημοξ πνήζηεξ ή πνήζηεξ μζ μπμίμζ δεκ έπμοκ ηυζδ έκημκδ 

ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ζηέρδ 

● Μυκμ ημ 7% ζοκμθζηά δζαθςκεί ή δζαθςκεί απυθοηα 

 

➢ Υνήζδ έλοπκςκ ζοζηεοχκ 
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ηδκ ζοκέπεζα πνμαμθήξ ημο ενςηδιαημθμβίμο ιαξ πανμοζζάγμκηαζ 2 ενςηήζεζξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ 

φπανλδ έλοπκδξ ζοζηεοήξ ηαζ ηαζ ηζξ πνήζεζξ πμο πναβιαημπμζεί ιέζς αοηχκ. 

 

➢ Όπανλδ έλοπκδξ ζοζηεοήξ 

 

 

 

Σμ δζάβναιια ιαξ πανμοζζάγεζ ημκ ορδθυ ααειυ δζείζδοζδξ ηςκ Δθθήκςκ ζηδκ κέα ηεπκμθμβία 

ηςκ έλοπκςκ ζοζηεοχκ. Σα πμζμζηά πμο πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ζε εεςνδηζηυ πθαίζζμ 

πνμδβμοιέκςξ ιαξ είπακ πνμσδεάζεζ βζα ημ ορδθυηενμ πμζμζηυ ημο ημζκμφ πμο πνδζζιμπμζεί 

πθέμκ έλοπκεξ ζοζηεοέξ ιε ημ πμζμζηυ ημο πνμδβμφιεκμο έημοξ αάζεζ πμζηίθςκ ενεοκχκ κα 

ηζκείηαζ 10 ιμκάδεξ ηάης απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ πμο πανμοζζάγμοιε. Ακαθοηζηυηενα ηα ζημζπεία 

ημο δζαβνάιιαημξ: 

● 70% ηςκ πνδζηχκ δζαεέημοκ έλοπκδ ζοζηεοή 

● 30% ηςκ πνδζηχκ δεκ δζαεέημοκ έλοπκδ ζοζηεοή 

 

Ζ επυιεκδ ενχηδζδ ζπεηζηά ιε ηζξ ηζκδηέξ ζοζηεοέξ ακαθένεηαζ βζα ημ 70% ημο δείβιαημξ ιαξ 

ηαζ βζα ηζξ πνήζεζξ πμο πναβιαημπμζεί ιε ηδκ έλοπκδ ηζκδηή ημο ζοζηεοή. 
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➢ Υνήζεζξ έλοπκδξ ζοζηεοήξ 

 

 

Ακαθφμκηαξ ημ παναπάκς δζάβναιια ηα ζημζπεία πμο δζαηνίκμοιε είκαζ: 

 

Οζ ιεβαθφηενεξ πνήζεζξ ηςκ έλοπκςκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ εκημπίγμκηαζ ζηα παναηάης: 

● Δπζημζκςκία 68% 

● Φςημβναθία 54% 

● ενθάνζζια ζημ δζαδίηηομ 55% 

 

Οζ ιζηνυηενεξ πνήζεζξ ηςκ έλοπκςκ ζοζηεοχκ εκημπίγμκηαζ: 

● Ζθεηηνμκζηέξ αβμνέξ 13% 

● Παζπκίδζα 24% 

 

διακηζηά είκαζ ηα πμζμζηά ηςκ παναηάης ζημζπείςκ ημο δζαβνάιιαημξ: 

● Κμζκςκζηή δζηηφςζδ 

● Δφνεζδ ημπμεεζζχκ 

● Ακαροπή 
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Ακαθφμκηαξ ζε πνχηδ θάζδ ηα απμηεθέζιαηα ημο δζαβνάιιαημξ,μζ ιεβαθφηενεξ πνήζεζξ 

παναηδνμφκηαζ ζηα ζημζπεία πμο πνμτπήνπακ ηαζ ζηζξ ζοζηεοέξ πνμδβμφιεκδξ βεκζάξ αθθά ιε 

δζαθμνά ζηδκ επζθμβή ‗‘ζενθάνζζια ζημ δζαδίηηομ‘‘ αθμφ πθέμκ δ πθμήβδζδ έβζκε εοημθυηενδ 

ιέζς ηςκ έλοπκςκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ,ηα δίηηοα εκανιμκίζηδηακ ζε αοηή ηδκ κέα ηεπκμθμβία 

(4G, LTE)  ηαζ μζ δοκαηυηδηεξ ηςκ έλοπκςκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ πνμζανιυζηδηακ ιε κέμοξ 

δοκαιζημφξ ζζηυημπμοξ ηαηάθθδθμοξ βζα ηζκδηέξ ζοζηεοέξ. 

ηδκ ζοκέπεζα εα πνμπςνήζμοιε ζηα ζδιακηζηά πμζμζηά πμο παναηδνμφκηαζ ζε ηάπμζεξ απυ 

ηζξ οπυθμζπεξ εθανιμβέξ: 

 

➔ Κμζκςκζηή δζηηφςζδ 

 

Έπεζηα απυ ηδκ ιακζχδδ ακάπηολδ ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ ζημ δζαδίηηομ ηαζ ζημοξ 

δθεηηνμκζημφξ οπμθμβζζηέξ,μζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ έθενακ ζημ πνμζηήκζμ ηα ημζκςκζηά δίηηοα 

ιέζς ηζκδηχκ ζοζηεφςκ. Σμ δζάβναιια ιαξ πανμοζζάγεζ πςξ έκαξ ζημοξ δφμ πνήζηεξ 

πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ηζκδηή ημοξ ζοζηεοή ιε ζημπυ ηα ημζκςκζηά δίηηοα. Σμ πμζμζηυ αοηυ 

παναηδνείηαζ αολδιέκμ ζπεηζηά ιε παθαζυηενεξ ένεοκεξ ηαζ αοηυ μθείθεηαζ: 

 

1. ηα ορδθυηενα πμζμζηά πνδζηχκ έλοπκςκ ζοζηεοχκ  

2. ηδκ δδιζμονβία ηαηάθθδθςκ εθανιμβχκ ηαζ πνμτπμεέζεςκ βζα πνήζδ ημζκςκζηχκ 

δζηηφςκ ιέζς ηζκδηχκ ζοζηεοχκ 

3. ηδκ ειθάκζζδ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ πμο αθμνμφκ ιυκμ έλοπκεξ ηζκδηέξ ζοζηεοέξ ή είκαζ 

πνμζανιμζιέκεξ βζα αοηά  

 

➔ Ζθεηηνμκζηέξ αβμνέξ 

Απμηεθεί ζδιακηζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ ζοκέπεζα ηδξ ένεοκαξ ιαξ. Σμ πμζμζηυ ημο ακ ηαζ είκαζ ημ 

παιδθυηενμ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ απακηήζεςκ δεκ απμηεθεί ζημζπείμ εκηεθχξ απμεαννοκηζηυ 

ηαεχξ απμηεθεί ακηζηείιεκμ ημ υπμζμ ιπήηε ζηδκ γςή ηςκ πνδζηχκ ημκ ηεθεοηαίμ πνυκμ ηαζ 

ιυκμ ιέζς ηςκ έλοπκςκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ. Βάζεζ ημο πμζμζημφ ημ μπμίμ ζοβηεκηνχκεζ ημ 

μπμίμ απμηεθεί 13% ημο ζοκμθζημφ πμζμζημφ πνδζηχκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ έπεζ 

πναβιαημπμζήζεζ αβμνά ιέζς ηζκδηήξ ζοζηεοήξ ή ζενθάνεζ ζηα δθεηηνμκζηά ηαηαζηήιαηα ιε 

ζημπυ πναβιαημπμίδζδ αβμνάξ .Δηηζιμφιε αάζεζ ιεθέηδξ ηαζ οπυθμζπςκ ενεοκχκ υηζ ημ 
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ζοβηεηνζιέκμ πμζμζηυ εα πναβιαημπμζήζεζ άκμδμ ηα επυιεκα έηδ ιε ηδκ οπμζηήνζλδ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ πθδνςιήξ, ιεβαθφηενδξ αζθάθεζα δζηηφςκ ηαζ ιεβαθφηενδξ ηεπκμβκςζίαξ ηδξ κέαξ 

βεκζάξ πμο παναηδνείηαζ. διακηζηυ είκαζ υιςξ κα ακαθένμοιε υηζ δ Δθθάδα πανά ηδκ άκμδμ 

ηςκ δθεηηνμκζηχκ αβμνχκ ζημ δζαδίηηομ απμηεθεί αηυια ιζα πχνα πμο δεκ έπεζ θηάζεζ ζηα 

επίπεδα ηςκ οπμθμίπςκ ιέζςκ πςνχκ ζπεηζηά ιε ηζξ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ είηε ιέζς 

δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή είηε έλοπκδξ ηζκδηήξ ζοζηεοήξ  θυβς έθθεζρδξ ηεπκμβκςζίαξ αθθά 

ηαζ έθθεζρδ ειπζζημζφκδξ,ζημζπεία ηα μπμία εα παναηδνήζμοιε ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ηδξ ένεοκαξ 

ιαξ. 

 

➢ Μέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ 

 

 

 

Γζάβναιια πνήζδξ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ 

 

Σμ δζάβναιια ιαξ πανμοζζάγεζ ηα ημζκςκζηά δίηηοα ηαζ ηδκ πνήζδ ημοξ απυ ημοξ Έθθδκεξ 

πνήζηεξ. Χξ πενζζζυηενμ δδιμθζθή δίηηοα παναηηδνίγμκηαζ: 
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● Facebook 

● Google+ 

● Twitter 

Πανά υιςξ ηδκ ιεβαθφηενδ πνήζδ πμο οπάνπεζ ζηα ζοβηεηνζιέκα ημζκςκζηά δίηηοα οπάνπεζ 

έκα πθήεμξ επζθμβχκ ηαζ πνήζδξ ιαγζηχκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ απυ έκακ πνήζηδ πςνίξ κα 

επζθέβεζ ηδκ ημζκςκζημπμίδζδ ιυκμ απυ έκα δίηηομ. Ακαθοηζηά πανμοζζάγμοιε ημκ ακαθοηζηυ 

πίκαηα ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ ηαζ εα ζπμθζάζμοιε ηάπμζα ζδιακηζηά ζημζπεία. 

 

● Facebook 82% (Γείβια ημζκμφ 463 άημια) 

 

To Facebook απμηεθεί ημ δζαζδιυηενμ ημζκςκζηυ δίηηομ ζπεδυκ ζε υθεξ ηδξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ 

ηαζ Αιενζηήξ. ε ιενζηέξ πχνεξ υπςξ δ Κίκα δεκ είκαζ επζηνεπηή δ πνυζααζδ εκχ δεκ ζζπφεζ 

ηάηζ ζε ηάπμζα πχνα ηδξ Δονχπδξ. Σμ Facebook απμηεθεί ηαζ βζα ημ Δθθδκζηυ ημζκυ ημ 

δδιμθζθέζηενμ δίηηομ εδχ ηαζ ανηεηά πνυκζα ηαζ ιε ανηεηέξ ένεοκεξ πμο έπμοκ δζεκενβδεεί ηαζ 

ηα πνμδβμφιεκα έηδ. Σα πμζμζηά δζείζδοζδξ ημο ειθακίγμκηαζ ζοκεπχξ αολακυιεκα ημ μπμίμ 

ειθακίγεηαζ ηαζ ζηδκ δζηή ιαξ ένεοκα 

 

● Google (Google+ & Youtube) 39% (Γείβια ημζκμφ 218 άημια) 

 

Απμηεθεί ημ επυιεκμ ημζκςκζηυ δίηηομ έπεζηα απυ ημ Facebook. Γεκ ακαθενυιαζηε βζα ηδκ 

πθαηθυνια ιδπακήξ ακαγήηδζδξ μφηε ηα πνμβνάιιαηα δζαθήιζζδξ ηδξ Google αθθά λεπςνζζηά 

ζηα ημζκςκζηά δίηηοα πμο δζαεέηεζ δ εηαζνεία. Παθαζυηενα ζηδκ ίδζα θίζηα εα πανέπμκηακ ηαζ 

ημ orkut αθθά μ ζζηυημπμξ έπεζ απεκενβμπμζδεεί. Σα ημζκςκζηά δίηηοα πμο δζαεέηεζ δ google 

ζοκδέμκηαζ αοηυιαηα ιε ημκ θμβανζαζιυ google εκυξ πνήζηδ. Ακαθοηζηυηενα βζα ηα 

ζοβηεηνζιέκα ημζκςκζηά δίηηοα έπμοιε ακαθενεεί παναπάκς. 

 

● Σwitter 29% (Γείβια ημζκμφ 165 άημια) 

 

Σα πμζμζηά ημο ηοιαίκμκηαζ ζηα ίδζα επίπεδα ηαζ ιε παθαζυηενεξ ένεοκεξ πμο έπμοιε ιεθεηήζεζ 

πανυθα αοηά ημ ημζκυ ημο ζοβηεηνζιέκμο ημζκςκζημφ δζηηφμο απμηεθεί έκα απυ ηα πζμ εκενβά 

ηαζ δναζηήνζα ιέθδ ζε ημζκςκζηά δίηηοα. 
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● Instagram 20% (Γείβια ημζκμφ 113 άημια) 

 

Σμ ημζκςκζηυ δίηηομ instagram έπεζ ηάκεζ ηδκ ειθάκζζδ ημο ηα ηεθεοηαία 3 έηδ ιε ηδκ 

δδιζμονβία ηςκ έλοπκςκ ζοζηεοχκ,δεκ έπμοκ παναηδνδεεί ανηεηέξ ένεοκεξ ζπεηζηά ιε ημ 

πθήεμξ ημο ημζκμφ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ Δθθάδα εκχ ζφιθςκα ιε ένεοκεξ ημο 2014 πμο 

ιεθεηήζαιε ηαεχξ ηαζ ηα ζημζπεία πμο ζοθθέλαιε απυ ηδκ παναπάκς ένεοκα ιαξ δείπκμοκ υηζ 

απμηεθεί ημ πζμ ναβδαία ακαπηοζζυιεκμ ημζκςκζηυ δίηηομ αοηή ηδκ ζηζβιή ζηδκ Δθθάδα. Σα 

πμζμζηά πμο ζοβηεκηνχκεζ ζηδκ ένεοκα ιαξ ιαξ δείπκμοκ υηζ ημ 20% ηςκ πνδζηχκ ίκηενκεη 

έπμοκ θμβανζαζιυ instagram. 

 

● LinkedIN 18% (Γείβια ημζκμφ 103 άημια) 

 

Σμ ημζκςκζηυ δίηηομ Linkedin απμηεθεί ηδκ δζαδζηηοαηή επζημζκςκία ενβαγυιεκςκ ηαζ 

επζπεζνήζεςκ ιεηαλφ ημοξ. ημ ελςηενζηυ δ πνήζδ ημο είκαζ ανηεηά δζαδεδμιέκδ ειθακίγμκηαξ 

ημ ζηζξ πνχηεξ εέζεζξ δδιμθζθίαξ. ηδκ Δθθάδα ημ Linkedin έπεζ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ημζκμφ ιε 

ηδκ ζφιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ιαξ ηαζ κα απμηεθεί ημ 18% ηςκ πνδζηχκ ημο δζαδζηηφμο 

Ακαθένμοιε επίζδξ ηα ζημζπεία απυ ηα οπυθμζπα ημζκςκζηά δίηηοα ηαζ ηδκ πνήζδ ημοξ: 

 

● Pinterest 11% 

● Tumblr 5% 

● Reddit 2% 

● Myspace 1% 

● Vkontakte 1% 

● Aθθμ 6% 

 

διακηζηυ είκαζ ημ πμζμζηυ επίζδξ ηςκ πνδζηχκ πμο ιαξ ακέθενακ μηζ δεκ πνδζζιμπμζμφκ 

ηακέκα ημζκςκζηυ δίηηομ. Οζ άκενςπμζ αοημί παναηηδνίγμκηαζ απυ αίζεδζδ ιδ ειπζζημζφκδξ 

βεκζηυηενα ημο δζαδζηηφμο αθθά ηαζ ηδξ πνμζςπζηήξ ημοξ γςήξ. Σμ πμζμζηυ πμο ειθάκζζε δ 

ένεοκα ιαξ απμηεθεί ημ 9% ηςκ πνδζηχκ. 
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➢ Αθθδθεπίδναζδ πνδζηχκ ιε επζπεζνήζεζξ ιέζς ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ 

 

 

Γζάβναιια αθθδθεπίδναζδξ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ 

 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ ενχηδζδ ακαθένεηαζ ζημ εκδζαθένμκ ηςκ πνδζηχκ ζε ζπέζδ ιε ιία ιάνηα ή 

ιζα επζπείνδζδ ηαζ εάκ αοηυ ημ εκδζαθένμκ ηαηαθένκεζ κα δδιζμονβήζεζ ιία ζκηενκεηζηή 

ακηαθθαβήξ πθδνμθμνζχκ ακάιεζα ημοξ. Σμ δείβια ημο ημζκμφ πμο ηαηαθέναιε κα ζοθθέβμοιε 

ήηακ ανηεηά ακηζπνμζςπεοηζηυ χζηε κα ιπμνέζμοιε κα αβάθμοιε έκα ζαθέξ ζοιπέναζια. Ζ 

απάκηδζδ ναι θμζπυκ ζε πμζμζηυ 59% πναβιαημπμζμφζε αοηή ηδκ ζπέζδ ιε ηζξ 

επζπεζνήζεζξ,δείβια εεηζηυ ηαζ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ χζηε κα ιπμνέζμοκ κα ζπεδζάζμοκ ιδκφιαηα 

ιάνηεηζκβη ιέζς αοηχκ. ηδκ ακηίπαθδ ιενζά ημ 41% απάκηδζε υηζ δεν ακολοςθεί 

επζπεζνήζεζξ ηαζ brands ιέζς ημζκςκζηχκ δζηηφςκ αθθά ημ πμζμζηυ ημο αάζεζ ενεοκχκ πμο 

έπμοιε ιεθεηήζεζ είκαζ ιζηνυηενμ ζε ζπέζδ ιε παθαζυηενα ζημζπεία. 

ηδκ ζοκέπεζα βζα κα ακαθφζμοιε ημ ζοβηεηνζιέκμ εκδζαθένμκ ηαζ πμο αοηυ ηζκείηαζ 

δδιζμονβήζαιε ιζα ενχηδζδ πθαζζίμο χζηε κα εκημπίζμοιε ηζ ημοξ εκδζαθένεζ πενζζζυηενμ ηαζ 

ηζ θζβυηενμ. Αημθμοεμφκ ηα ζημζπεία ηςκ ηεζζάνςκ ενςηήζεςκ: 
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Γζάβναιια εκδζαθένμκημξ πνήζηδ ζπεηζηά ιε εκδιένςζδ απμ brands 

 

Ζ εκδιένςζδ ζφιθςκα ιε ημ δζάβναιια πμο πανμοζζάγεηαζ είκαζ έκα ακηζηείιεκμ πμο δεκ 

πενκά απαναηήνδημ απυ ημκ πνήζηδ ηαζ ημκ εκδζαθένεζ, εκχ ιζηνυ είκαζ ημ πμζμζηυ πμο δεκ 

έπεζ ηακέκα εκδζαθένμκ ζπεηζηά ιε εκδιένςζδ απυ ηα brands. οβηεηνζιέκα: 

 

➔ Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ειθακίγεηαζ ζηδκ επζθμβή πμθφ ιε 31% ηαζ ημ 65% κα έπεζ απυ 

ανηεηυ εκδζαθένμκ έςξ πμθφ 

➔ Ανηεηά ιζηνυ ημ πμζμζηυ ζηδκ επζθμβή ηαευθμο ιε ιυκμ 4% ηςκ πνδζηχκ κα ιδκ 

επζεοιεί ηδκ εκδιένςζδ 

 

 

Γζάβναιια εηηίιδζδξ ζπεηζηά ιε ημ brand 
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Ζ εηηίιδζδ απμηεθεί ζδιακηζηυ ζημζπείμ επζανάαεοζδξ βζα ηδκ επζπείνδζδ ηαζ ζοκάια 

ζδιακηζηυ ηαζ βζα ημκ πνήζηδ πμο έπεζ ζηδκ ικήιδ ημο ηαζ ιπμνεί κα έπεζ επαθή ιε ιζα 

επζπείνδζδ πμο ημο πνμζθένεζ αοηυ πμο επζεοιεί. Σα ζημζπεία είκαζ ανηεηά εκεαννοκηζηά ιε 

παναπάκς απυ 1 ζημοξ πνήζηεξ κα αημθμοεμφκ ηζξ επζπεζνήζεζξ θυβς ηδξ εηηίιδζδξ πμο ημοξ 

έπμοκ. 

 

 

Γζάβναιια πνμζθμνχκ ζπεηζηά ιε ημ brand 

 

Σμ ηνίημ δζάβναιια ηαηά ζεζνά ειθακίγεζ ηα ιεβαθφηενα πμζμζηά εεηζηχκ πμζμζηχκ ζπεηζηά 

ιε ημ brand. Σμ πμζμζηυ πμο απάκηδζε εεηζηά είκαζ ιεβαθφηενμ απυ ηα οπυθμζπα 2 εκχ ανηεηά 

ορδθυ είκαζ ημ πμζμζηυ πμθφ-πάνα πμθφ πανμοζζάγμκηαξ ημοξ πνήζηεξ ημο ίκηενκεη κα 

ειθακίγμκηαζ ανηεηά εεηζημί ζε ηέημζεξ πναηηζηέξ ιάνηεηζκβη ηαζ ημ εκδζαθένμκ κα είκαζ ανηεηά 

ιεβάθμ. Καευθμο απάκηδζακ ιυκμ 23 πνήζηεξ πμο απμηοπχκμκηαζ ζημ 4% ηςκ πνδζηχκ. 
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Γζάβναιια δζαβςκζζιχκ ηςκ brand 

 

ε ακηίεεζδ ιε ημ πνμδβμφιεκμ δζάβναιια ημ ζοβηεηνζιέκμ ιαξ πανμοζζάγεζ ιζα δζαθμνεηζηή 

υρδ. Σα ιεβαθφηενα πμζμζηά ειθακίγμοκ ημοξ πνήζηεξ κα ιδκ ειθακίγμοκ εκδζαθένμκ ζπεηζηά 

ιε δζαβςκζζιμφξ ιέζς ημζκςκζηχκ δζηηφςκ. Σα πμζμζηά ακηίεεηα ημο ιεβάθμο εκδζαθένμκημξ 

ζπεηζηά ιε δζαβςκζζιμφξ είκαζ ιζηνυηενα αθθά οπάνπεζ έκα ζηακμπμζδηζηυ πμζμζηυ πμο 

εκδζαθένμκηαζ ηαζ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ακηζηείιεκμ. διακηζηυ είκαζ υιςξ κα ημκίζμοιε υηζ 

αάζεζ ένεοκαξ ηαζ ζημζπείςκ πμο ζοθθέλαιε πμθθέξ θμνέξ μζ δζαβςκζζιμί πμο δζεκενβμφκηαζ ηαζ 

πνμηαθμφκ εκδζαθένμκ ζε πνήζηεξ, έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ πνδζηχκ δεκ απμηεθεί ημοξ εκ 

δοκάιεζ ηαηακαθςηέξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ επζπεζνήζεςκ αθθά ιέζς ημο ζοβηεηνζιέκμο ηνυπμο 

ιπμνεί κα ειθακζζηεί ηαζ κα δδιζμονβεί ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ημ brand ιίαξ επζπείνδζδξ. 

 

❏ Ζθεηηνμκζηέξ Αβμνέξ ηαζ ηαηακαθςηήξ 

 

ημ πθαίζζμ αοηυ ημο ενςηδιαημθμβίμο πμο απμηεθεί ηαζ ημ ηεθεοηαίμ ειθακίγμκηαζ ενςηήζεζξ 

ζπεηζηά ιε ηζξ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ,ηδκ αζθάθεζα ημοξ ηαζ ηδκ ειθάκζζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ. 

Ανηεηά απυ αοηά ηα ζημζπεία δεκ έπμοκ δζενεοκδεεί αηυια ζημ Δθθαδζηυ πχνμ ηαζ απμηεθμφκ 

πνήζζια ζημζπεία βζα ζοιπενάζιαηα. 

 

➢ Ζθεηηνμκζηέξ αβμνέξ 

 

Οζ ηαηακαθςηέξ ημο δζαδζηηφμο υπςξ παναημθμοεήζαιε ηαζ πνμδβμοιέκςξ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ 

πηοπζαηή ενβαζία απμηεθμφκ έκα ζοκεπχξ αολακυιεκμ ημζκυ βζα ηδκ Δθθάδα ιε υθμ ηαζ 
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πενζζζυηενμοξ πνήζηεξ κα πναβιαημπμζμφκ ηζξ αβμνέξ ημοξ ιέζς αοημφ. Μάθζζηα ημ ηεθεοηαίμ 

έημξ ζφιθςκα ηαζ ιε ιεθέηδ πμο παναημθμοεήζαιε πνμδβμοιέκςξ ζημ ηεθάθαζμ ημο 

δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο ηα έζμδα ιέζς αοημφ έθηαζακ ηα 3.5 δζζεηαημιιφνζα εονχ ιε ηα 

ιέθθμκ κα εκημπίγεηαζ ανηεηά εεηζηυ βζα ημκ ζοβηεηνζιέκμ ηθάδμ. ιςξ ημ πμζμζηυ πμο 

ζοκεπίγεζ κα ιδκ πναβιαημπμζεί αβμνέξ απυ ημ δζαδίηηομ παναιέκεζ ανηεηυ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

οπυθμζπδ Δονχπδ. Γζα ημκ ζοβηεηνζιέκμ θυβμ πνμζπαεήζαιε κα πάνμοιε απακηήζεζξ απυ ημ 

ημζκυ,βζαηί δεκ πναβιαημπμζεί αβμνέξ ζημ δζαδίηηομ. Σα ζημζπεία πμο ζοθθέλαιε ιέζς ακμζπηήξ 

ενχηδζδξ ζημ ενςηδιαημθυβζμ αθθά ηαζ ιέζς μιάδςκ εζηίαζδξ χζηε κα εκημπίζμοιε ηα 

ζδιακηζηά ζημζπεία πμο δδιζμονβμφκ εκδμζαζιμφξ ζημοξ πνήζηεξ βζα ηδκ αβμνά ιέζς 

δζαδζηηφμο. Παναηάης εα ακαθένμοιε ηζξ δδιμθζθέζηενεξ απακηήζεζξ: 

1. Πνχηδ επζθμβή ιε ιεβάθδ δζαθμνά δ έθθεζρδ ειπζζημζφκδξ ηαζ αζθάθεζαξ 

2. Έθθεζρδ ηεπκμβκςζίαξ ηαζ ελμζηείςζδξ 

3. Έθθεζρδ ζοβηονίαξ ηαζ εκδζαθένμκημξ ζπεηζηά ιε πνσζυκηα 

Αοηυ ήηακ ημ πθαίζζμ ακαγήηδζδξ πμο ηάκαιε χζηε κα ανμφιε ηα βζαηί ηςκ πνδζηχκ πμο δεκ 

πνδζζιμπμζμφκ αβμνέξ απυ ημ δζαδίηηομ. Δίκαζ υιςξ ημ δζαδίηηομ έκαξ πχνμξ υπμο μ πνήζηδξ 

ζηακμπμζείηαζ ιε ηδκ αβμνά πμο πναβιαημπμζεί. ηδ ζοκέπεζα ζαξ πανμοζζάγμοιε ημ δζάβναιια 

ημο ενςηδιαημθμβίμο πμο απάκηδζακ μόνο μζ πνήζηεξ πμο έπμοκ πνμαεί ζε αβμνά απυ ημ 

δζαδίηηομ: 

 

Γζάβναιια ζηακμπμίδζδξ πνδζηχκ ιέζς αβμνχκ ζημ δζαδίηηομ 
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Ακαθφμκηαξ ημ παναπάκς δζάβναιια ακαθένμοιε ηα ελήξ ζοιπενάζιαηα: 

 

❖ 1 ζημοξ 4 αβμναζηέξ ιέζς ημο δζαδζηηφμο είκαζ άνζζηα ζηακμπμζδιέκμξ απυ ηδκ αβμνά 

ημο 

❖ Μυκμ 1 ζημοξ 20 πνήζηεξ ααειμθμβεί ηδκ ζηακμπμίδζή ημο απυ ηδκ αβμνά ζημ δζαδίηηομ 

ηάης ηδξ αάζδξ 

❖ Σμ 70% ηςκ πνδζηχκ πναβιαημπμίδζακ ιζα αβμνά ζημ δζαδίηηομ πμο ημοξ ζηακμπμίδζε 

ηα εέθς ημοξ αάζεζ ηδξ ααειμθμβίαξ πμο έδςζακ 

➢ Γζαδίηηομ ηαζ πνμζθμνά 

 

Γζάβναιια βκχιδξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζθμνά ημο δζαδζηηφμο 

 

φιθςκα ιε ημ δζάβναιια ηδξ ένεοκαξ ιαξ ηα ζημζπεία πμο πανμοζζάγεζ ςξ ορδθυηενα ζπεηζηά 

ιε ηδκ βκχιδ ημο πνήζηδ είκαζ: 

● Καθφηενδ ηζιή 82% (Γείβια ημζκμφ 461 απακηήζεζξ) 

● Μεβαθφηενδ βηάια πνμσυκηςκ 50% (Γείβια ημζκμφ 281 άημια) 

● Δοημθυηενδ δζαδζηαζία αβμνάξ 49% (Γείβια ημζκμφ 277 άημια) 

● Καθφηενδ ζηέρδ πνζκ ηδκ αβμνά 32% (Γείβια ημζκμφ 183 άημια) 

● Καθφηενδ πμζυηδηα 4% (Γείβια ημζκμφ 23 άημια) 

● Άθθμ 2% (Γείβια ημζκμφ 12 άημια,δε δζεοηνζκίγεηαζ δ επζθμβή) 
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Σα απμηεθέζιαηα αοηά απμηεθμφκ ανηεηά εκεαννοκηζηά ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηδκ βκχιδ ηςκ 

πνδζηχκ απέκακηζ ζημ δζαδίηηομ. οκμθζηά ημ 82% κα έπεζ ηδκ άπμρδ υηζ πνμζθένεζ ηαθφηενεξ 

ηζιέξ κα απμηεθεί ηαζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ μζ πνήζηεξ κα ημ βκςνίγμοκ θένκμκηαξ ζε ιζα 

επμπή ηνίζδξ,εοηαζνίεξ ηζιχκ ζε ζπέζδ ιε ημ παναδμζζαηυ ηνυπμ ειπμνίμο βζα ημοξ 

ηαηακαθςηέξ πμο ηαζ μζ ίδζμζ ημ επζεοιμφκ. διακηζηά είκαζ επίζδξ ηα ορδθά πμζμζηά πμο 

ειθακίγμοκ μζ επζθμβέξ: 

1.  Μεβαθφηενδ βηάια πνμσυκηςκ 

2. Δοημθυηενδ δζαδζηαζία αβμνάξ 

Σα ζημζπεία αοηά πνμδζαεέημοκ βζα ηδκ άκμδμ ηςκ δθεηηνμκζηχκ αβμνχκ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηςκ 

πςθήζεςκ αθμφ δ απθμπμίδζδ ηςκ αβμνχκ εα δδιζμονβήζεζ ζημοξ ηαηακαθςηέξ ενεείζιαηα 

βζα ηάπμζα αβμνά πνμσυκημξ ζημ δζαδίηηομ αθθά ηαζ ηδκ απαθθαβή εκδμζαζιχκ ζπεηζηά ιε ηδκ 

αζθάθεζα αθμφ ιέζα ζε θίβα θεπηά δ ζοκαθθαβή εα ιπμνεί κα μθμηθδνςεεί ιε επζηοπία εθυζμκ 

αέααζα ηαζ μ πνήζηδξ επζθέβεζ κα αβμνάζεζ απυ αλζυπζζημοξ ζζηυημπμοξ πμο έπμοκ 

πζζημπμζδηζηά αζθάθεζαξ.  

 

➢ Σνυπμζ πθδνςιήξ ιέζς ημο δζαδζηηφμο 

 

Γζάβναιια ηνυπςκ πθδνςιήξ δζαδζηηφμο 

 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ δζάβναιια ιαξ εκημπίγεζ ημοξ ηνυπμοξ πθδνςιχκ ζημ δζαδίηηομ ιε ηα 

ζημζπεία ηδξ ένεοκαξ κα ιαξ πανμοζζάγμοκ ηδκ ζηάζζιδ πνχηδ επζθμβή ημο Δθθδκζημφ ημζκμφ 

πμο παναιέκεζ δ ακηζηαηααμθή. Ζ ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή δεκ θαίκεηαζ ηαευθμο πενίενβδ εάκ 

ζοκδοάζμοιε ηζξ παθαζυηενεξ ένεοκεξ πμο έπμοκ δζεκενβδεεί ηαζ ηα ενςηήιαηα ηςκ 

πνμδβμοιέκςκ ενςηήζεςκ πμο ακαθφζαιε. Ζ ακηζηαηααμθή παναιέκεζ ςξ δ πνχηδ επζθμβή 
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θυβς έθθεζρδξ ειπζζημζφκδξ ιέζς ημο δζαδζηηφμο ηαζ ζφιθςκα ηαζ ιε ημ δζάβναιια ηαζ ηδκ 

ιεθέηδ ενεοκχκ εα παναιείκεζ ςξ δ ημνοθαία ημοθάπζζημκ βζα ηα επυιεκα 3 πνυκζα. Πζμ 

ακαθοηζηά αξ πανμοζζάζμοιε ηα πμζμζηά ηςκ ηνυπςκ πθδνςιήξ ζημ δζαδίηηομ ηαζ αξ 

ζπμθζάζμοιε ηαζ ηα οπυθμζπα: 

● Ακηζηαηααμθή 64% (Γείβια ημζκμφ 360 άημια) 

● Υνεςζηζηή ηάνηα 33% (Γείβια ημζκμφ 185 άημια) 

● Paypal 27% (Γείβια ημζκμφ 151 άημια) 

● Prepaid Cards 21% (Γείβια ημζκμφ 21%) 

 

Ζ πνεςζηζηή ηάνηα απμηεθεί ηδκ αιέζςξ επυιεκδ επζθμβή ηςκ πνδζηχκ ιε ηα πμζμζηά ηδξ κα 

πανμοζζάγμκηαζ αολδιέκα ζε ζπέζδ ιε παθαζυηενεξ ένεοκεξ θυβς ηδξ ιεβαθφηενδ αζθάθεζαξ 

ηςκ δζηηφςκ ηαζ ηδκ ειθάκζζδ ημο e-banking ηαζ ζηδκ Δθθάδα. Απυ ηδκ πθεονά ημο paypal ηα 

πμζμζηά είκαζ ιεκ αολδιέκα αθθά ηαηά πμθφ ηαηχηενα ιε ηδκ οπυθμζπδ Δονχπδ. Οζ pre-paid 

εκημπίγμοκ ιζα ιζηνή ηάεμδμ ζε ζπέζδ ιε παθζυηενεξ ένεοκεξ πμο ιάθθμκ εα ζοκεπζζηεί ηαεχξ 

μζ ηνάπεγεξ αζθαθίγμοκ ημ e-banking ημοξ ηαζ μζ πνήζηεξ έπμοκ ορδθυηενδ ηεπκμβκςζία. 

 

➢ Αζθάθεζα ζημ δζαδίηηομ 

 

Γζάβναιια αζθάθεζαξ ζημ δζαδίηηομ 
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Σμ παναηάης δζάβναιια ιαξ εκημπίγεζ ηδκ βκχιδ ημο πνήζηδ ζπεηζηά ιε ηδκ αζθάθεζα ημο 

δζαδζηηφμο ηαζ ηςκ δζαδζηηοαηχκ ζοκαθθαβχκ. Σα ορδθυηενα πμζμζηά εκημπίγμκηαζ ζηδκ 

αάζδ(5) ηαζ ζημκ ανζειυ 8.Γεκζηά αάζεζ ημο δζαβνάιιαημξ εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ μ 

βεκζηυηενμξ ηυζιμξ έπεζ ιία άπμρδ υηζ ημ δζαδίηηομ είκαζ ζπεηζηά αζθαθέξ. Σα πμζμζηά 

απυθοηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ιή απμηεθμφκ ιζηνά πμζμζηά ιε δζαθμνά αέααζα ημ ορδθυηενμ 

πμζμζηυ ηςκ πνδζηχκ πμο πζζηεφμοκ υηζ οπάνπεζ δ απυθοηδ αζθάθεζα. 

 

➢ Οζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ δζαδίηηομ 

 

 

Γζάβναιια μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ζημ δζαδίηηομ 

 

Ζ ενχηδζδ απμηεθεί ηδκ βκχιδ ημο πνήζηδ βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο δζαδζηηφμο ηαζ εάκ ιπμνεί 

κα ζηδνίλεζ εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ εθθδκζηέξ ζδέεξ. Σα απμηεθέζιαηα ημο δζαβνάιιαημξ 

ειθακίγμοκ ηα ιεβαθφηενα πμζμζηά ζηδκ εεηζηή βκχιδ εκχ μζ ζπεηζηέξ δζαθςκίεξ απμηεθμφκ 

ιυκμ ημ 7% ημο δείβιαημξ. Τρδθυ πμζμζηυ υιςξ παναηηδνίγεηαζ ηαζ δ απάκηδζδ μφηε 

ζοιθςκχ/μφηε δζαθςκχ δείπκμκηαξ υηζ ανηεημί είκαζ μζ πνήζηεξ πμο δεκ έπμοκ ηαηαθάαεζ ηδκ 

δοκαιζηή πμο ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ μζ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ ηαζ ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ 

ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ πχναξ. 
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➢ Δζημκζηυ κυιζζια-Βζtcoin 

 

 

 

 

➢ Άπμρδ ζπεηζηά ιε εζημκζηυ κυιζζια 

Ζ επυιεκδ ενχηδζδ ιαξ αθμνμφζε ηδκ άπμρδ ημο πνήζηδ ζημ ίκηενκεη βζα έκα πνμζςπζηυ 

πμνημθυθζ ημ υπμζμ εα ιπμνεί κα πεζνίγεηαζ ιέζς ημο δζαδζηηφμο ηαζ κα δδιζμονβεί ζοκαθθαβέξ 

ιέζς αοημφ ιε αοηή ηδκ λεπςνζζηή ιμνθή μζημκμιίαξ. ε πνχηδ θάζδ ηα απμηεθέζιαηα πμο 

ειθάκζζε ημ δείβια ιαξ είκαζ ανηεηά ζηακμπμζδηζηά ιε ημ πμζμζηυ κα αββίγεζ ημ 73% ημο 

ζοκμθζημφ ημζκμφ ιαξ ηαζ ημ οπυθμζπμ 26% κα απακηάεζ ανκδηζηά. Σα πμζμζηά αοηά ιαξ 

ειθακίγμοκ ηδκ εεηζηή πνχηδ βκχιδ βζα πεναζηένς εθανιμβή ηαζ οζμεέηδζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ 

ιμνθήξ πνδιαηζηήξ ιμκάδαξ ζε επζπεζνήζεζξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημ ηαζ δζαδίηηομ ςξ ιζα 

εκαθθαηηζηή ιμνθή πθδνςιήξ βζα ημοξ πεθάηεξ ηδξ εηάζημηε επζπείνδζδξ πμο εέθεζ κα αολήζεζ 

ηζξ πςθήζεζξ ηδξ ή αηυια ηαζ ημ εκδζαθένμκ πεθαηχκ ςξ πνμξ ηζξ επζθμβέξ πθδνςιχκ. 
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πκπεξάζκαηα 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ πηοπζαηή εηπμκήεδηε ιε ζημπυ ηδκ ιεθέηδ ημο δζαδζηηφμο ζημκ Έθθδκα 

ηαηακαθςηή ηαζ ηα ενεείζιαηα απυ ηα ιδκφιαηα ιάνηεηζκβη πμο θαιαάκεζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα 

πνήζδξ ημο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πνήζδ ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο ηαζ ηςκ δθεηηνμκζηχκ 

αβμνχκ. Ακαθοηζηυηενα δυεδηε έιθαζδ ζηδκ ακάθοζδ ηαζ απμηφπςζδ ζημζπείςκ απυ ηδκ 

ένεοκα βζα ημοξ παναηάης ηθάδμοξ ημο δζαδζηηφμο: 

 

● Σμ δζαδίηηομ ηαζ μ Έθθδκαξ πνήζηδξ 

● Σμ δζαδίηηομ ηαζ δ ζφκδεζδ ημο ιε ημ ιάνηεηζκβη 

● Μμνθέξ δζαθήιζζδξ ζημ δζαδίηηομ 

● Μάνηεηζκβη ιέζς ημζκςκζηχκ δζηηφςκ 

● Μάνηεηζκβη ιέζς ηζκδηχκ ζοζηεοχκ ηαζ ακάθοζδ ημο Έθθδκα πνήζηδ 

● Ζ ακάθοζδ ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο ηαζ ημο Έθθδκα ηαηακαθςηή 

● Οζ ιμνθέξ δθεηηνμκζηχκ πθδνςιχκ ηαζ δ αζθάθεζα ημοξ 

● Ζ ειθάκζζδ ρδθζαημφ κμιίζιαημξ ηαζ δ ακηζιεηχπζζδ ημο απυ ημκ Έθθδκα πνήζηδ 

 

Σα ακηζηείιεκα αοηά ζοκδοάζηδηακ ιε ζημπυ ηδκ ζηζαβνάθδζδ ημο παβηυζιζμο ηαζ Δθθδκζημφ 

ημπίμο ζπεηζηά ιε ημ ιάνηεηζκβη ηαζ ηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ πμο πνμζθένεζ ζημ δθεηηνμκζηυ 

ειπυνζμ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ειθάκζζδ κέςκ ιμνθχκ μζημκμιίαξ ηα μπμία δεκ είκαζ απηά ζημκ 

πναβιαηζηυ ηυζιμ αθθά απμηεθμφκ απμηέθεζια ηδκ ακμδζηήξ ρδθζαηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηδκ 

μπμία ακηζιεηςπίγεζ δ ζδιενζκή βεκζά. Γζα ηδ ιεθέηδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηθάδμο ακαηνέλαιε 

ζηδκ απεζηυκζζδ υθςκ ηςκ ζημζπείςκ ηαζ απμηεθεζιάηςκ πνμδβμφιεκςκ εηχκ χζηε κα δείλμοιε 

ηδκ ιεηααμθή ηδξ βεκζηυηενδξ ιμνθήξ ημο δζαδζηηφμο αθθά ηαζ ημο e-commerce ιάνηεηζκβη ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηα πνςημβεκή ζημζπεία πμο πνμζπαεήζαιε κα ζοθθέλμοιε. Σα πνςημβεκή 

ζημζπεία ζοθθέπεδηακ ιε ηδκ ιμνθή ενςηδιαημθμβίςκ ηα μπμία ηαηά ηφνζμ θυβμ απακηήεδηακ 

ιέζς ημο δζαδζηηφμο αθθά ηαζ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ιέζς πεζνυβναθςκ ενςηδιαημθμβίςκ. 

Γδιζμονβήεδηακ δζαθμνεηζημί ηνυπμζ ζοθθμβήξ ενςηδιαημθμβίςκ βζα ηδκ ηαθφηενδ απεζηυκζζδ 

ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ δεζβιάηςκ πμο εα παναθαιαάκαιε. Οζ ζοκμθζηέξ 600 απακηήζεζξ πμο 

ζοθθέλαιε ιαξ απεζηυκζζακ ηα ζοιπενάζιαηα ηςκ απακηήζεςκ πμο ακαθφμοιε ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ηζξ μιάδεξ εζηίαζδξ πνδζηχκ ημο ίκηενκεη πμο ήνεαιε ζε επαθή χζηε κα ακηζθδθεμφιε ζε 

ιεβαθφηενμ ααειυ ηδκ ηνίζδ ημο Έθθδκα πνήζηδ ηαζ ηδκ ζηέρδ ημο βφνς απυ ημ δζαδίηηομ ζε 
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ζοβηεηνζιέκα ενςηήιαηα. οβηεηνζιέκα αάζεζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ηδξ βεκζηυηενδ ένεοκαξ 

ζοιπεναίκμοιε υηζ: 

 

❏ O Έθθδκαξ πνήζηδξ ζπαηαθάεζ ανηεηυ πνυκμ ζημ δζαδίηηομ οπμθμβίγμκηαξ ημ 

ιεβαθφηενμ ημζκυ ιε πενζζζυηενεξ απυ 4 χνεξ ηδκ διένα πνδζζιμπμζχκηαξ ηαηά ιεβάθμ 

πμζμζηυ ηα ημζκςκζηά δίηηοα,ηζξ δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ ηαεχξ ηαζ ηδκ εκδιένςζδ ημο. Οζ 

ζοβηεηνζιέκεξ πνήζεζξ ημο ιε ηα πμζμζηά ηςκ ορδθχκ πνυκςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ημ 

ίκηενκεη ηαεδιενζκχξ πνμδζαεέημοκ ιζα εεηζηή αθέρδ πνμξ ηδκ πεναζηένς άκμδμ ηςκ 

δζαδζηηοαηχκ αβμνχκ ηαζ ηςκ πενζζζυηενςκ ενεεζζιάηςκ ζε ιδκφιαηα ιάνηεηζκβη. Ζ 

άκμδμξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ παναηηδνζζηζηχκ ηνίκεηαζ ςξ πζεακή ηαεχξ ηα ημζκςκζηά 

δίηηοα έπμοκ έκα μνβακςιέκμ πθάκμ ιάνηεηζκβη βζα επζπεζνήζεζξ υπςξ έπμοιε ακαθφζεζ 

ηαζ παναπάκς εκχ ηα δε δθεηηνμκζηά ηαηαζηήιαηα ζοκεπχξ δδιζμονβμφκ πζμ 

αζθαθέζηενα δίηηοα, πενζζζυηενεξ ιμνθέξ πθδνςιήξ ηαζ ιεβαθφηενδ βηάια πνμσυκηςκ 

ηαζ ηζιχκ. 

 

❏ Βάζεζ ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ηςκ ενεοκδηζηχκ ζημζπείςκ πμο ζοθθέλαιε παναηδνήεδηε 

αφλδζδ αάζεζ ηςκ παθαζυηενςκ εηχκ υπζ ιυκμ ζηδκ εζζνμή κέςκ πνδζηχκ ζηα ημζκςκζηά 

δίηηοα αθθά ιζα ζδιακηζηή ηαζ ζοκεπχξ ακακεςιέκδ βηάια ημζκςκζηχκ δζηηφςκ πμο 

πνδζζιμπμζεί μ Έθθδκαξ πνήζηδξ ζημ δζαδίηηομ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ εα πνέπεζ κα 

ακηζθδθεεί ζςζηά απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ χζηε κα δζαεέζμοκ πνυκμ υπζ ιυκμ ζημ ηφνζμ 

ημζκςκζηυ δίηηομ πμο πνδζζιμπμζεί δ ιεβαθφηενδ ιάγα ημο Δθθδκζημφ ημζκμφ αθθά ηαζ 

ζηα οπυθμζπα ημζκςκζηά δίηηοα ακάθμβα ιε ημ φθμξ ηαζ ημ πνμθίθ ηδξ επζπείνδζδξ. 

Δπελδβδιαηζηά ακαθένμοιε ιζα επζπείνδζδ πμο ακαθένεηαζ ζε έκα ημζκυ επζπεζνήζεςκ 

πμκδνζηήξ εα ακηζιεηςπζζηεί ηαθφηενα ζε έκα δίηηομ υπςξ ημ linkedin εκχ ιζα 

επζπείνδζδ πμο δναζηδνζμπμζείηαζ ζημκ πχνμ ηδξ ιυδαξ εα ιπμνμφζε κα δδιζμονβήζεζ 

ζςζηά έκα πθάκμ ιάνηεηζκβη βφνς απυ ημ instagram. 

 

❏ Βάζεζ ηδξ ενεοκδηζηήξ ιεθέηδξ πμο εηπμκήεδηε παναηδνήεδηε αφλδζδ ηςκ ελυδςκ 

δζαθήιζζδξ ηαζ πνμαμθήξ ζημ δζαδίηηομ ιε ηα ηφνζα ζημζπεία αφλδζδξ κα απμηεθμφκ ηα 

ημζκςκζηά δίηηοα ηαζ SEO. Οζ ηφνζεξ αοηέξ ιμνθέξ ελυδςκ εα ζοκεπίζμοκ κα απμηεθμφκ 

έκα ιεβάθμ ημιιάηζ ημφ ίκηενκεη ιάνηεηζκβη ηςκ επζπεζνήζεςκ ιε ζοκεπήξ ακακεχζεζξ 
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ηαζ ακαααειίζεζξ ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ δοκαημηήηςκ πμο ιπμνμφκ κα πανέπμοκ ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ ηαζ αηνζαέζηενδ ακηίθδρδ ημο target group ηδξ ηάεε επζπείνδζδξ βζα 

ηαθφηενα απμηεθέζιαηα. Ζ ζςζηή ακηίθδρδ απυ επζπεζνήζεζξ ζε αοηυ ημ ημιιάηζ ημο 

ίκηενκεη ιάνηεηζκβη ιπμνεί κα ηζξ ηάκεζ εοημθυηενα βκςζηέξ ζημ ημζκυ ημο δζαδζηηφμο. 

 

❏ Σμ internet mobile ιάνηεηζκβη πανμοζζάγεηαζ ςξ μ ιεβαθφηενα αολακυιεκμξ πχνμξ 

παβηυζιζα, ιε ηδκ Δθθάδα κα αημθμοεεί ιε ιζηνή ηαεοζηένδζδ αοηυκ ημκ δνυιμ. Ο 

ζοκδοαζιυξ ηδξ πεναζηένς ελέθζλδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ θεζημονβζηχκ ζοζηδιάηςκ 

βζα ηζκδηά ηδθέθςκα αθήκεζ ιεβάθα πενζεχνζα ακάπηολδξ ηαζ ηένδμοξ βζα ηζξ 

επζπεζνήζεζξ. Ζ ιεηαθμνά ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ήδδ ζημ δζαδίηηομ 

ή δ δδιζμονβία κέαξ επζπείνδζδξ ή μπμία εα δδιζμονβήζεζ πθάκμ ίκηενκεη ιάνηεηζκβη 

ηαζ ζηζξ ηζκδηέξ ζοζηεοέξ ηνίκεηαζ ανηεηά εθπζδμθυνα ςξ πνμξ ηδκ επζηοπία πμο ιπμνεί 

ακ πνμηφρεζ ιέζς ηδξ εκαζπυθδζδξ αάζεζ ηςκ ζημζπείςκ πμο ζοθθέπεδηακ. Ζ ακηίθδρδ 

αοηή επζηεκηνχκεηαζ ζηα ενεοκδηζηά ζημζπεία πμο ζοθθέπεδηακ πνςημβεκχξ ηαζ 

δεοηενμβεκχξ υπμο ειθακίζηδηε αφλδζδ ζε υθα ηα ζημζπεία δζαδζηηοαημφ 

πενζεπμιέκμο(ίκηενκεη,ημζκςκζηά δίηηοα,δθεηηνμκζηέξ αβμνέξ). 

 

❏ Σμ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ ζημ δζαδίηηομ παβηυζιζα ζοκεπχξ πανμοζζάγεζ κέμ ημζκυ κα 

εζζένπεηαζ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ αβμνά αάζεζ ηςκ ζημζπείςκ πμο πανμοζζάγμκηαζ ηαηά 

ηαζνμφξ. ηδκ Δθθδκζηή πθεονά παναηδνείηαζ ιζα ορδθή αφλδζδ ημζκμφ ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα ιε ορδθή ακάπηολδ κέμο ημζκμφ έημξ ιε έημξ. Σα ζημζπεία αοηά εα πνέπεζ κα 

θδθεμφκ ςξ ανηεηά ζδιακηζηά βζα επζπεζνήζεζξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημ δζαδίηηομ ή 

κέεξ επζπεζνήζεζξ πμο εα ήεεθακ κα δναζηδνζμπμζδεμφκ ζημ πχνμ ημο e-commerce ιε 

ζημπυ ηδκ ακάπηολδ ηδξ επζπείνδζδξ ημοξ. Γζα κα ηαηαθένμοκ υιςξ κα έπμοκ ιζα 

πενζζζυηενμ εθπζδμθυνα ζςζηά ημπμεεηδιέκδ επζπείνδζδ εα πνέπεζ κα δδιζμονβήζμοκ 

ζςζηυ πθάκμ ιάνηεηζκβη πνδζζιμπμζχκηαξ ανηεηέξ δοκαηυηδηεξ πνμαμθήξ ηαζ 

δζαθήιζζδξ υπςξ SEO, social media marketing, banners, rich media ζε ζςζηά 

δζαιμνθςιέκμοξ ζζηυημπμοξ βζα ημ spread ηδξ επζπείνδζδξ ζε πενζζζυηενμ ημζκυ. 

Δπίζδξ ηα ζοζηήιαηα αζθάθεζαξ πμο εα πνδζζιμπμζεί εα πνέπεζ κα αζθαθίγμοκ ημκ 

εκδζαθενυιεκμ αβμναζηή ζε οπμηζεέιεκδ αβμνά ηαζ κα δζαεέημοκ ζςζηυ after-sale 

ζφζηδια βζα ημκ αβμναζηή. Σέθμξ εα πνέπεζ κα δμεεί ιεβάθδ έιθαζδ ζημοξ ηνυπμοξ 
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δθεηηνμκζηήξ ζοκαθθαβήξ υπμο ημ Δθθδκζηυ ημζκυ έπεζ ιείκεζ ανηεηά πίζς ιε ηδκ 

ακηζηαηααμθή κα παναιέκεζ πνχηδ ηαζ ζε ανηεηά ορδθά πμζμζηά βζα ημοξ Έθθδκεξ 

πνήζηεξ δείβια ημο θυαμο ηαζ ηδξ ακαζθάθεζαξ βζα ηδξ δθεηηνμκζηέξ ζοκαθθαβέξ ιε 

ιζηνή αέααζα οπμπχνδζδ ηάεε έημξ βζα αφλδζδ ηςκ οπυθμζπςκ ιμνθχκ δζαδζηηοαηήξ 

ζοκαθθαβήξ. Σα θαζκυιεκα αοηά πμο παναηδνμφκηαζ έπμοκ 3 πανάβμκηεξ: 

 

★ Ακαζθάθεζα 

★ Φυαμξ 

★ Έθθεζρδ ηεπκμβκςζίαξ 

 

Σα ζημζπεία αοηά υπμο ηα παναηδνήζαιε ηαζ απυ ηδκ ένεοκα πμο πναβιαημπμζήζαιε εα πνέπεζ 

κα ιεζςεμφκ χζηε κα ηαηαθένεζ ημ Δθθδκζηυ ημζκυ κα ιεηαθενεεί ηαζ ζε οπυθμζπεξ ιμνθέξ 

πθδνςιήξ ημ υπμζμ εα έπεζ εεηζηυ πνυζδιμ ςξ πνμξ ηδκ πεναζηένς μζημκμιζηή ακάπηολδ ημο 

δζαδζηηφμο. 

 

❏ Σμ δζαδζηηοαηυ κυιζζια bitcoin έπεζ αηυια ιζηνή πενίμδμ βέκκδζδξ αθθά ηαηάθενε ζε 

παβηυζιζμ επίπεδμ κα ακαπηοπεεί ζε ιζα ιεβάθδ ιμνθή πνδιαηζηήξ ιμκάδαξ βζα ημ 

δζαδίηηομ ιεηααάθθμκηαξ λακά ηδκ ιμνθή ημο πνήιαημξ ηαζ ιεηαθένμκηαξ ηδκ ζε ιζα ιδ 

απηή ηαζ δζαδζηηοαηή ιμνθή ιπνμζηά απυ ιζα μευκδ. Ζ ακάπηολδ ηέημζςκ ιμνθχκ έπεζ 

ζίβμονα ηάπμζα ανκδηζηά αθθά ηαζ εεηζηά ζημζπεία ςξ πνμξ ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ 

ημο. Σα δείβιαηα υιςξ πμο ιαξ πανμοζζάγεζ ημ εζημκζηυ κυιζζια ιαξ πνμδζαεέημοκ ίζςξ 

βζα ηα επυιεκα έηδ ή δεηαεηίεξ βζα ίζςξ ιζα λεπςνζζηή ιμνθή μζημκμιίαξ δζαθμνεηζηή 

υπςξ ηδκ βκςνίγαιε ιέπνζ ζήιενα. Σμ δζαδζηηοαηυ κυιζζια bitcoin έθενε ιζα ιζηνή 

επακάζηαζδ ζημκ πχνμ ηδξ μζημκμιίαξ υπςξ ηδκ βκςνίγαιε ιέπνζ ζήιενα ηαζ ημ ηφνζμ 

εέια είκαζ ακ εα ηδκ ηναηήζεζ ςξ έπεζ ή εα ακαπηοπεεί έκα λεπςνζζηυ ζφζηδια, 

πενζζζυηενμ ακαπηοβιέκμ ηαζ δζαθμνμπμζδιέκμ απυ αοηυ πμο βκςνίγμοιε ςξ ηχνα. 

Αοηυ πμο ζίβμονα απμηεθεί ςξ ημ πζμ πνμδζαεεημφιεκμ είκαζ δ αθθαβή ηδξ απηήξ 

ιμνθήξ ημο πνήιαημξ ή ηςκ πθαζηζηχκ ιμνθχκ πθδνςιήξ ιέζς ηάνηαξ ζε ιία κέα 

βεκζά πθδνςιχκ ιέζς έλοπκςκ ζοζηεοχκ ηαζ ζοζηήιαηςκ υπςξ ηα NFC ή ηαζ 

πνδιαηζηήξ ιμκάδαξ ημο δζαδζηηφμο υπςξ ημ bitcoin ηαζ πθδνςιή ιε έκα ηθζη. Ζ 

ιεηαθμνά αοηχκ ηςκ ιμνθχκ ηαζ δ ακάπηολή ημοξ εα ιπμνμφζακ κα πνμζθένμοκ ιζα 
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ακάπηολδ ηδξ μζημκμιίαξ ζηδκ μπμία ηαζ δ Δθθάδα ιπμνεί κα πεζνζζηεί. Σα ενεοκδηζηά 

ζημζπεία πμο θάααιε απυ ημοξ πνήζηεξ ιαξ ειθάκζζακ αοηή ηδκ εεηζηή βκχιδ βζα 

οζμεέηδζδ ημοξ. Αθθά πανά ηδκ ανηεηά εεηζηή άπμρδ βζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πνδιαηζηή 

ιμκάδα βζα κα πεηφπεζ ηάπμζα ηέημζα ιμνθή ζημ Δθθδκζηυ ημζκυ εα πνέπεζ ανπζηά κα 

αθθάλεζ δ ακηίθδρδ υηζ δεκ οπάνπεζ αζθάθεζα ζημ δζαδίηηομ ιε ηδκ εθθζπή εκδιένςζδ 

ηςκ πνδζηχκ ημο δζαδζηηφμο ζπεηζηά ιε ημ ηζ είκαζ αζθαθέξ ηαζ ηζ υπζ ηαζ πχξ 

δζαπεζνζγυιαζηε ηδκ αζθάθεζα ιαξ. Δπίζδξ ηδ ζηαδζαηή εβηαηάθεζρδ ημο θυαμο ηαζ ηδξ 

ακαζθάθεζαξ ιε εκδιενχζεζξ ζπεηζηά ιε ημ δζαδίηηομ, ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ εα βίκεζ δοκαηυ κα ιεηαθενεεί πενζζζυηενμ ημζκυ ζηζξ αβμνέξ ημο 

δζαδζηηφμο, κα θάαεζ πενζζζυηενα ενεείζιαηα απυ ιδκφιαηα ιάνηεηζκβη ηαζ κα αθθάλεζ 

ηζξ δζαδζηηοαηέξ ημο ζοκαθθαβέξ ζε πζμ ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ. ηακ αοηά θδθεμφκ ηαζ 

πναβιαημπμζδεμφκ ζε έκα ααειυ ηυηε εα ακαθενυιαζηε ζε ιία πζμ επζηοπδιέκδ 

οζμεέηδζδ ημο δζαδζηηοαημφ κμιίζιαημξ ζηδκ Δθθδκζηή αβμνά. 

 

Σέθμξ ζοκμρίγμκηαξ ηα παναηάης ζοιπενάζιαηα ηαζ αάζεζ ηδξ ζοκμθζηήξ ένεοκαξ ηαζ ιεθέηδξ 

πμο πναβιαημπμζήζαιε ζοιπεναίκμοιε υηζ ημ δζαδίηηομ απμηεθεί ίζςξ ημ πζμ δοκαηυ υπθμ ζηδκ 

θανέηνα ηδξ ζδιενζκήξ μζημκμιίαξ υπμο ιπμνεί κα πνμζθένεζ ορδθά έζμδα πνδζζιμπμζχκηαξ 

ζςζηά ημ ίκηενκεη ιάνηεηζκβη ιέζς αοημφ ηαζ δδιζμονβχκηαξ έκα ζςζηυ πθάκμ e-commerce 

(δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο). Σα παναηηδνζζηζηά αοηά ημο ίκηενκεη ιάνηεηζκβη ηαζ ημο e-

commerce ιπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ ιε ηδκ απθμπμίδζδ ηςκ δθεηηνμκζηχκ αβμνχκ ζε κέεξ 

ιμνθέξ πνδιαηζηήξ ιμκάδαξ δδιζμονβχκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ηαζ ιε βμνβά αήιαηα ιζα κέα 

επμπή δζαθμνεηζηήξ μζημκμιίαξ. 
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