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Περίληψη  

 Αναγνωρίζοντας την αξία που έχουν οι δημόσιες σχέσεις στη σύγχρονη ζωή, 

μπορέσαμε να αναφέρουμε ορισμένα σημεία τα οποία είναι άξια προσοχής. Με 

εναρκτήρια γραμμή το γενικό πλαίσιο το οποίο καλύπτει ο όρος καθώς και με μια 

σύντομη αναφορά στο ιστορικό του υπόβαθρο, εμβαθύναμε σε θέματα που αφορούν 

τους στόχους, την αναγκαιότητα, τις βασικές λειτουργίες αλλά και τα εργαλεία με τα 

οποία διεκπεραιώνεται ο σκοπός του. Επιπροσθέτως και καθώς οι δημόσιες σχέσεις 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επικοινωνία, θεωρήσαμε σκόπιμη την αναφορά 

και σε αυτό τον τομέα. Προς αποφυγή σύγχυσης, αποσαφηνίσαμε τις παρεμφερείς 

έννοιες που δεν θα πρέπει να συγχέονται με την εξεταζόμενη θεματική ενότητα. 

Ο όρος των Δημοσίων Σχέσεων με αυτόν του Marketing έχουν άμεση 

σύνδεση, χωρίς όμως να συγχέονται. Αναγνωρίζοντας αυτή την αλληλοσυσχέτιση 

παραθέσαμε τον τρόπο με τον οποίο υποβοηθούν οι δημόσιες σχέσεις το Marketing 

αλλά και την νεοσύστατη έννοια που αφορά το Marketing δημοσίων σχέσεων. 

Επιπλέον και εφόσον βρισκόμαστε στην εποχή του διαδικτύου, αναγνωρίσαμε τον 

τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει τους κανόνες τόσο στο μάρκετινγκ όσο και στις 

δημόσιες σχέσεις. Κλείνοντας με το θεωρητικό πλαίσιο που καλύπτουν οι σχέσεις με 

το κοινό, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε τον παράγοντα «Κοινή Γνώμη», 

όπως ακόμη και να μην αναφερθούμε στα πεπραγμένα των δημοσίων σχέσεων στην 

Ελλάδα.  

Εν συνεχεία, και καθώς αναπτύσσονται οι έννοιες που αφορούν αυτή τη 

μελέτη, αντιληφθήκαμε την αλλαγή που έφερε η ψηφιακή επανάσταση στα δεδομένα 

της ζωής μας, αλλάζοντας του κανόνες που είχαν τεθεί πριν από αυτή δίχως 

αμφιβολία. Από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα η αλλαγή είναι έντονη και φανερή σε 

κάθε βήμα της σημερινής εποχής, ξεκινώντας από την επικοινωνία με την ιστορία να 

γίνεται μάρτυρας σε αυτό. Η εξέλιξη που επήλθε ήταν ραγδαία και ο 21ος  αιώνας 

υποβοήθησε ώστε να γίνει ακόμα πιο αλματώδης. Με έντονη την αναφορά στην 

ψηφιακή επανάσταση καθώς και στις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις που επέφερε, 

στοχεύσαμε στην αποσαφήνιση των ολοένα και πιο γνωστών όρων που 

συγκαταλέγονται στη λίστα με τις νέες τεχνολογίες και που είναι τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 
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 Εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο, παρακολουθήσαμε τις νέες τάσεις τόσο 

στην επικοινωνία όσο και στα τεχνολογικά μέσα, διακρίναμε τη συμβολή της 

τεχνολογίας στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, τα οποία εξελίσσονται 

συνεχώς και επεκτείνονται σε κάθε τομέα. Ένας από αυτούς είναι και το εμπόριο, με 

το ηλεκτρονικό αλλά και με το κινητό εμπόριο να ενισχύουν την καταναλωτική τάση 

της κοινωνίας μας με περίσσεια ευκολία. Άλλος ένας κλάδος που συμβάλλει η 

τεχνολογία και συνδέεται με το εμπόριο είναι και η διαφήμιση. Στη σύγχρονη μορφή 

της εμφανίζεται με ηλεκτρονική μορφή, με τα οφέλη της να είναι πολλαπλά και τα 

είδη της ακόμη περισσότερα. 

Άλλο ένα κομμάτι στο οποίο δόθηκε έμφαση είναι και ο δικτυακός τόπος, ένα 

εργαλείο το οποίο σήμερα υιοθετείται από κάθε επιχείρηση η οποία θέλει να 

αποκαλείται σύγχρονη. Το website της εκάστοτε εταιρίας μπορεί να παρέχει χρήσιμες 

πληροφορίες για την ίδια και έτσι οι επιδιώξεις που έχει μέσω αυτού είναι πολλές. Η 

ελληνική κοινότητα ακολουθεί τις τάσεις οι οποίες προστάζουν την ένταξη των 

τεχνολογικών μέσων στη στρατηγική εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Όμως το 

ερώτημα σχετικά με το εάν πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τα 

τεχνολογικά μέσα για την επιδίωξη των σκοπών τους παραμένει να έχει θετική 

απάντηση.  

Κλείνοντας, και αφού αναφέραμε και την άποψη ορισμένων άλλων 

μελετητών, εμβαθύναμε και στα ελληνικά δεδομένα με μια σύντομη αναφορά σε 

διάφορες ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών 

ανταποκρίνονται απόλυτα στα σύγχρονα δεδομένα, με κινητήρια δύναμη την σύσφιξη 

των σχέσεων με το κοινό τους, καταφέρνοντας έτσι να εναποθέσουμε με 

σφαιρικότητα τα συμπεράσματα αυτής της πτυχιακής εργασίας.  
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Abstract 

Once we recognized the value of Public Relations in modern life, we were 

able to reflect some points which are worthy of attention. Beginning with the general 

framework covering the term and with a brief reference to the historical background, 

we focused on issues concerning the objectives, the necessity, some basic functions 

and tools by which Public Relations handled their purpose. Additionally and as Public 

Relations are inextricably linked with communication, we felt it appropriate to 

mention this area as well. In order to avoid any misunderstanding, we clarified the 

concepts that should not be confused with the captioned subject.   

The term “Public Relations” has a strong connection with the one of 

“Marketing”, thus without being confound. Having understood this interrelationship 

between the two terms and the way in which Public Relations assist Marketing, we 

were able to recognise the newly established concept on Public Relations Marketing. 

In addition and while we are in the era of Internet, we could observe its contribution 

to the rules of marketing and public relations. Concluding with the theoretical 

framework that the relations with the public cover, we could not have left without 

mentioning the factor of "Public Opinion" and the proceedings of Public Relations in 

Greece.  

  To continue with, and as the concepts of this study develop, we realized the 

change brought about by the digital revolution in our lives, changing the rules that 

were put before it without any doubt. From the second half of the 20th century this 

change is solid and evident in every step of the present era, starting from 

communication and with the history witnessing these develops. The expansion that 

occurred was rapid and was abetted by the 21st century. With a strong reference to the 

digital revolution and its effects, we intended to clarify the increasingly well-known 

terms included in the list of new technologies, one of which is social media.  

Deepening further, we watched the new trends in communication and 

technology, and we discerned the contribution of technology in modern 

communication systems, which are constantly evolving and expanding in every area. 

One of these is trade, with the electronic and mobile commerce enhancing the 

consumer trend of our society with excessive ease. Another sector in which 
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technology contributes and is associated with trade is advertising. In its modern form 

it appears in electronic format, by its benefits being multiple. 

Another piece in which emphasis is given is the website of a company, a tool 

that is currently adopted by any business that wants to be called modern. The website 

of each company can provide useful information about the same and in this way the 

objectives that are set by this mean are many. The Greek community follows the 

trends that dictating the integration of technological tools in business extroversion 

strategy. But the question of whether all business should use technological means in 

order to pursue their goals remains with a positive answer.  

Finally, after we mentioned the view of some other researchers, we deepened 

in Greek data with a brief reference to various Greek companies that through the use 

of new technologies they met the ultimate modern data, driven by strengthening the 

relationship with their audience, managing to deposit in a spherical way the 

conclusions of this thesis. 
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Εισαγωγή 

 Όταν το 1994 καθιερώθηκαν οι δημόσιες σχέσεις, δόθηκε πολύ φως στη θολή 

εντύπωση που υπήρχε έως τότε για τις διφορούμενες και μη επίσημες φημολογίες 

γύρω από το θέμα. Οι δημόσιες σχέσεις υπάρχουν στη ζωή μας από την αρχαιότητα, 

σε μια πρώιμη μορφή βέβαια, και από τότε ενισχύουν τα πεπραγμένα στη ζωή των 

ανθρώπων. Σαφώς όμως από τότε που προσδιορίστηκε το τί ακριβώς σημαίνει ο όρος 

«Δημόσιες Σχέσεις» μπόρεσαν να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και οι 

διάφορες τεχνικές που καλύπτουν την πολυδιάστατη αυτή έννοια. 

 Η ανάγκη για επικοινωνία και συνεννόηση, γέννησε τις ανθρώπινες γλώσσες. 

Επίσης οι εφευρέσεις έδωσαν μεγάλη ώθηση στις επικοινωνίες, αφού σε κάθε μορφή 

επικοινωνίας χρειάζεται κάποιο μέσο. Τα μέσα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη 

μεταβίβαση μηνυμάτων. Οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν μια από τις λειτουργίες – 

τεχνικές της επικοινωνία που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ενός πνεύματος αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ των ατόμων και των ομάδων. 

 Σήμερα η απουσία της πραγματικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας 

δημιουργεί ποικίλα προβλήματα. Παρόλο που άτομα και ομάδες, ζουν, δρουν και 

αναπτύσσονται στον ίδιο χώρο, τις περισσότερες φορές ενώ προσπαθούν να 

επικοινωνήσουν δεν τα καταφέρνουν. Στόχος των δημοσίων σχέσεων είναι να βάλουν 

έναν φραγμό σε αυτή την κατάσταση. Αποστολή τους είναι να στρέψουν τη 

συνείδηση και τη βούληση της ανθρωπότητας σε στόχους ανθρώπινους: την 

κατανόηση και την εμπιστοσύνη. Να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις και τις 

συνθήκες αυτές κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος θα μπορέσει να ζήσει την 

πραγματικότητα όπως ακριβώς είναι. Τότε μόνο, ελεύθερος πλέον θα καταφέρει 

συνειδητά και αδέσμευτα με καθαρή σκέψη να προχωρήσει μπροστά χαράζοντας μια 

νέα πορεία. 

 Το φαινόμενο του ραγδαίου εκσυγχρονισμού των τεχνολογικών εργαλείων και 

η χρήση αυτών για την επικοινωνία μεταξύ ατόμων και ομάδων αποτελεί πλέον 

σταθερά επίκαιρο θέμα, λόγω της δυναμικής του εξέλιξης, το οποίο φαίνεται να έχει 

ήδη ξεπεράσει τη παροδική διάσταση μιας μόδας και τείνει να παγιωθεί σαν ένα νέο 

κοινωνικό φαινόμενο, με οικονομικές, πολιτικές και προσωπικές προεκτάσεις. 

Σίγουρα η ηλεκτρονική δικτύωση εγείρει ανησυχίες, απορίες, διλήμματα και για το 
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λόγο αυτό έχει γίνει αντικείμενο έντονης παρατήρησης και συζήτησης από την 

επιστημονική κοινότητα.   

 Οι νέες τεχνολογικές τάσεις κατάφεραν να μετατρέψουν τον «μονόλογο» των 

παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας σε έναν ευρύτερο διάλογο, 

προσφέροντας διαδραστικότητα και άμεση αλληλεπίδραση, ενώ παράλληλα μείωσαν 

τις γεωγραφικές αποστάσεις κάνοντας τον κόσμο να φαντάζει μικρότερος, φέρνοντας 

τους ανθρώπους πιο κοντά από ποτέ. Αποτελούν πηγές πληροφόρησης για τους 

χρήστες και συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα θετικών επιρροών όπως η ενθάρρυνση 

της αναζήτησης, της συζήτησης και η ανταλλαγή και διάχυση πληροφοριών από όλα 

τα συμβαλλόμενα μέρη.  

 Είναι γεγονός πως τα νέα τεχνολογικά μέσα σε συνδυασμό με την τρομερή 

ευχέρεια που έχουν αναπτύξει με το διαδίκτυο οι επιχειρήσεις και οι χρήστες έχουν 

εισάγει ένα νέο περίπλοκο και ανεξέλεγκτο στοιχείο που επιδρά τόσο στη 

συμπεριφορά του καταναλωτή και τον τρόπο που επικοινωνεί με τις επιχειρήσεις, όσο 

και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις με τη σειρά τους δημιουργούν το 

στρατηγικό πρόγραμμα των δημοσίων σχέσεων τους. Οι καταναλωτές σήμερα 

χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά εργαλεία σαν ένα αποτελεσματικό μέσο στις 

αγοραστικές τους εμπειρίες. Μέσω αυτών συλλέγουν πληροφορίες, επικοινωνούν και 

μοιράζονται όλα όσα τους ενδιαφέρουν για προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ έρχονται σε 

άμεση επαφή με τις επιχειρήσεις και τα brands που προτιμούν. Όλα αυτά τα στοιχεία 

συνθέτουν μία νέα γενιά καταναλωτή, αυτή του Κοινωνικού Καταναλωτή, του 

οποίου οι αγοραστικές αποφάσεις θίγονται από την κοινωνική επιρροή. Απλά τα νέα 

τεχνολογικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

μετέφεραν αυτή την κοινωνική επιρροή online.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  Δημόσιες Σχέσεις – Γενικά  

Ο όρος «Δημόσιες Σχέσεις» αποτελεί την πιστή μετάφραση του αγγλικού 

όρου «Public Relations». Σύμφωνα με τον αγγλικό όρο, η πρώτη λέξη, «Public» 

σημαίνει. Κοινό ενώ στα ελληνικά, έπειτα από κάποιες, όχι τόσο εύστοχες 

μεταφράσεις, έχει αποδοθεί με τον όρο Δημόσιος. Ουσιαστικά γίνεται λόγος για την 

ανάπτυξη σχέσεων με το κοινό, με την επικράτηση του όρου «Δημόσιες Σχέσεις» να 

εξηγεί την προσπάθεια ανάπτυξης τέτοιου είδους επαφών.  

Σύμφωνα με τον επικρατέστερο ορισμό, Δημόσιες Σχέσεις είναι η λειτουργία 

μεταξύ ενός υποκειμένου δημοσίων σχέσεων (ατόμου ή ομάδας) και κοινού για τη 

δημιουργία και διατήρηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης (Δημόσιες Σχέσεις, 

Κώστας Γ. Μαγνήσαλης, 2002). Αν θα θέλαμε να δώσουμε μια μαθηματική 

αποτύπωση του όρου θα μπορούσαμε να δώσουμε την εξής σχέση:  

Δ.Σ.= λ.ε ↔ υ.δ.σ (α. ή ο.) + κ → δδεκ όπου: 

Δ.Σ. = Δημόσιες Σχέσεις 

λ.ε. = λειτουργία επικοινωνίας 

υ.δ.σ. = υποκείμενο δημοσίων σχέσεων 

α. ή ο. = άτομο ή ομάδα 

κ = κοινό 

δδεκ = δημιουργία και διατήρηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης  

Πιο αναλυτικά, οι δημόσιες σχέσεις περιλαμβάνουν έντονα ή μάλλον 

καλύτερα αποτελούν μια μορφή επικοινωνίας. Η επικοινωνία εμπεριέχει δύο 

επιμέρους έννοιες, αυτή της οργάνωσης και αυτή του προγραμματισμού, οι οποίες 

ανάλογα με τη μορφή της λειτουργίας της επικοινωνίας προσδιορίζονται 

αναλυτικότερα. Πιο συγκεκριμένα, το στοιχείο της οργάνωσης αφορά περισσότερο το 

οργανόγραμμα της επικοινωνίας ενώ το στοιχείο του προγραμματισμού έχει να κάνει 

με την πλήρωση των μερών της επικοινωνίας. 

Επιπλέον, όσον αφορά το υποκείμενο των δημοσίων σχέσεων, μπορεί να είναι 

είτε ένα άτομο ή μια ομάδα. Αυτά, ανάλογα με του σκοπούς που θέλουν να 
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εκπληρώσουν, τη μορφή της οργάνωσής τους, τα μέσα που διαθέτουν και διάφορους 

άλλους παράγοντες χρησιμοποιούν τις δημόσιες σχέσεις.       

Το επόμενο στοιχείο του παραπάνω ορισμού είναι το κοινό, το οποίο είναι ο 

δέκτης των μεταφερόμενων μηνυμάτων και ένας από τους πυλώνες της διαδικασίας 

της επικοινωνίας.  

Τέλος, όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι του ορισμού, αυτό της δημιουργίας 

και τη διατήρηση αμοιβαίας κατανόησης, αναφέρεται στην αποστολή των δημοσίων 

σχέσεων. Σκοπός του υποκειμένου, είναι η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος 

συνεργασίας, αλληλεγγύης και  ευμένειας ώστε οι δημόσιες σχέσεις να φέρουν εις 

πέρας την αποστολή τους. Επιπλέον πιο σημαντικό από τη δημιουργία του 

προαναφερθέντος κλίματος, είναι η διατήρησή του σε βάθος χρόνου. Προς αυτή την 

κατεύθυνση θα πρέπει να εστιάσουν τη προσοχή τους τα υποκείμενα ώστε να 

εξασφαλίσουν τη διατήρηση των καλών σχέσεων με το κοινό.  

 

1.1 Έννοια και Ορισμοί Δημοσίων Σχέσεων 

 Για την έννοια των δημοσίων σχέσεων έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι 

προσπαθούν να αποδώσουν με ακρίβεια το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Οι 

περισσότεροι από αυτούς παρουσιάζουν ορισμένες ομοιότητες αλλά και διαφορές 

που αφορούν τα σημεία του όρου που αποσαφηνίζεται. 

Οι άνθρωποι συχνά ορίζουν τις Δημόσιες Σχέσεις μέσω των πιο απλών 

πρακτικών, όπως η διαφήμιση σε μια εφημερίδα, η συνέντευξη στην τηλεόραση με 

έναν εκπρόσωπο ενός οργανισμού ή η εμφάνιση μιας προσωπικότητας σε ένα 

σημαντικό γεγονός.  

Έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί με κοινές αναφορές:  

 Η καλή παρουσίαση γίνεται πάντα αποδεκτή από το κοινό  

 Πρώτα δίνεται βάση στην παρουσία και μετά επέρχεται η αναγνώριση  

 Για όποια ορθά μελετημένη εφαρμογή στρατηγικής υπάρχει και η 

αποζημίωση. 

Όμως είναι μια πιο σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει:  
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 την έρευνα και τη μελέτη  

 τον καθορισμό της πολιτικής  

 τον προγραμματισμό  

 την επικοινωνία και την ανατροφοδότηση από διάφορα είδη κοινού που η 

επιχείρηση θα θελήσει να στοχεύσει. 

Χαρακτηριστικοί ορισμοί:  

• Σύμφωνα με την προσέγγιση της Διεθνούς  Ένωσης Δημοσίων Σχέσεων, 

«Δημόσιες Σχέσεις είναι λειτούργημα διεύθυνσης μόνιμου και οργανωμένου 

χαρακτήρα, με το οποίο μια επιχείρηση ή ένας δημόσιος ή ιδιωτικός 

οργανισμός προσπαθεί να επιτύχει και να διατηρήσει την κατανόηση, τη 

συμπάθεια και τη συνδρομή εκείνων, με τους οποίους  έχει ή μπορεί να έχει 

σχέσεις – αξιολογώντας την έναντι αυτών υφιστάμενη κοινή γνώμη, ώστε να 

συντονίζουν όσο είναι δυνατό την πολιτική και τις εκδηλώσεις της 

επιχείρησης για να επιτύχουν με προγραμματισμένη και ευρεία ενημέρωση 

μεγαλύτερη συνεργασία και αποδοτικότερη, αποτελεσματικότερη εκπλήρωση 

των κοινών τους συμφερόντων».  

• Το Βρετανικό Ινστιτούτο των Δημοσίων Σχέσεων τονίζει πως «Δημόσιες 

Σχέσεις είναι η προμελετημένη, προδιαγραμμένη και συστηματικά 

μεταβαλλόμενη προσπάθεια για τη δημιουργία και διατήρηση της αμοιβαίας 

κατανόησης μεταξύ ενός οργανισμού και του κοινού».  

• Οι G. και D. Griswold ορίζουν πως «Δημόσιες Σχέσεις είναι η διοικητική 

λειτουργία, που σταθμίζει τις απόψεις και τις τάσεις του κοινού, ρυθμίζει την 

πολιτική και τις μεθόδους ενός ατόμου ή ενός οργανισμού σύμφωνα προς τα 

ενδιαφέροντα της κοινής γνώμης και εκτελεί ένα πρόγραμμα δράσης, για να 

κερδίσει το ενδιαφέρον και την αποδοχή του κοινού».  

• Η Ελληνική Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων ορίζει πως «Δημόσιες Σχέσεις είναι 

το κοινωνικό λειτούργημα της αμφίδρομης επικοινωνίας, που μετά από 

έρευνα και μελέτη των αντικειμενικών στοιχείων του δεδομένου 

περιβάλλοντος και τη σωστή πληροφόρηση των διαλεγόμενων, προσπαθεί 

μέσω ελεύθερου διαλόγου να συντελέσει στην παρουσίαση της αληθινής 

εικόνας του ενός προς τον άλλο, για να πετύχει σε κλίμα αλληλοκατανόησης 

την ανάπτυξη των σχέσεων τους σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος».   
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• Το American Heritage College Dictionary ορίζει τις Δημόσιες Σχέσεις : «Η 

τέχνη ή η επιστήμη καθιέρωσης και προώθησης μιας ευνοϊκής σχέσης με το 

κοινό. Οι μέθοδοι και οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για να 

προάγουν μια τέτοια σχέση». 

• Η  Deutsche Public Relations Gesellschaft, Γερμανία: «Δημόσιες σχέσεις 

είναι η συνειδητή και νόμιμη προσπάθεια επίτευξης κατανόησης, καθιέρωσης 

και διατήρησης εμπιστοσύνης μεταξύ του κοινού, βασισμένη σε συστηματική 

έρευνα». 

• Η Dansk Public Relations Klub, Δανία: «Δημόσιες σχέσεις είναι η 

συγκρατημένη διοικητική προσπάθεια μέσω της οποίας επιχειρείται η 

κατανόηση και η συμπάθεια για ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς 

καθώς και η υποστήριξή τους στους δημόσιους κύκλους με τους οποίους 

έχουν ή επιθυμούν επαφή». 

• Ορισμός που εγκρίθηκε στην παγκόσμια συνέλευση των Δημοσίων Σχέσεων 

στο Μεξικό το 1978 και τον προσυπέγραψαν 34 εθνικοί οργανισμοί 

Δημοσίων Σχέσεων : «Πρακτική των Δημοσίων Σχέσεων είναι η τέχνη και η 

επιστήμη που περιλαμβάνει ανάλυση των τάσεων, πρόβλεψη των συνεπειών, 

παροχή συμβουλών σε οργανισμούς και εφαρμογή σχεδιασμένων 

προγραμμάτων δράσης που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των οργανισμών και 

του κοινού τους». 

Αναπόσπαστα κομμάτια τόσο των ορισμών όσο και της εφαρμογής των 

Δημοσίων Σχέσεων στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις είναι:  

• Προμελέτη: Οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με πρόθεση. Σχεδιάζεται για να 

επηρεάσει, να ενημερώσει, να κερδίσει κατανόηση, να συγκεντρώσει 

πληροφόρηση αλλά και αντιδράσεις όσων στοχεύει η συγκεκριμένη ενέργεια.  

• Σχεδιασμός: Οι ενέργειες των Δημοσίων Σχέσεων είναι οργανωμένες. 

Ανακαλύπτονται λύσεις σε προβλήματα, οργανώνεται λεπτομερώς και το 

παραμικρό σκέλος της και η ενέργεια έχει διάρκεια. Είναι συστηματική και 

απαιτεί έρευνα και ανάλυση.  

• Παρουσίαση: Οι αποτελεσματικότερες εφαρμογές Δημοσίων Σχέσεων 

βασίζονται στον σχεδιασμό της πραγματικής πολιτικής και στην παρουσίαση.  
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• Ενδιαφέρον για το κοινό: Οι ενέργειες πρέπει να στοχεύουν στο αμοιβαίο 

συμφέρον τόσο της επιχείρησης όσο και του κοινού. Ουσιαστικά πρόκειται 

για την ευθυγράμμιση των συμφερόντων της επιχείρησης με τα ενδιαφέροντα 

και το συμφέρον του κοινού.  

• Αμφίδρομη επικοινωνία: Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι απλά η μονομερής 

διάδοση πληροφορίας. Είναι εξίσου σημαντική η πρόκληση και στη συνέχεια 

η ανάλυση των αντιδράσεων του κοινού.  

• Λειτουργία της διοίκησης: Οι αποτελεσματικές Δημόσιες Σχέσεις  

εμπεριέχονται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Διοίκησης της 

επιχείρησης. Με τον συμβουλευτικό ρόλο που τις χαρακτηρίζει και την 

ευχέρεια στη λύση ζητημάτων με υψηλό διοικητικό επίπεδο, αναμφισβήτητα 

δεν μπορούν να μείνουν απλά στην επικοινωνία ειλημμένων αποφάσεων. 

Όλοι οι παραπάνω ορισμοί συγκλίνουν στην επικοινωνία και την 

πληροφόρηση με στόχο τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ ενός 

οργανισμού και του κοινού. Ο στόχος λοιπόν στον οποίο αποβλέπουν οι Δημόσιες 

Σχέσεις θα πρέπει αφενός να δημιουργηθεί και αφετέρου να διατηρηθεί. Έτσι λοιπόν, 

αρχικά το υποκείμενο των Δημοσίων Σχέσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να 

κατανοήσει τις απαιτήσεις του κοινού και στη συνέχεια το κοινό από την πλευρά του 

να κατανοήσει τα μηνύματα που θέλει να του περάσει το υποκείμενο. Με αυτό τον 

τρόπο θα μπορέσει να δημιουργηθεί ένα κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και 

εμπιστοσύνης το οποίο θεωρείται ως θεμελιώδες για την ανάπτυξη των δημοσίων 

σχέσεων. Δυσκολότερο κομμάτι από την δημιουργία του κλίματος αμοιβαίας 

κατανόησης είναι η διατήρησή του σε βάθος χρόνου. Έτσι λοιπόν οι ενεργούντες τις 

δημόσιες σχέσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις όλο και 

αυξανόμενες απαιτήσεις του κοινού και με αφορμή αυτές να εξασφαλίζεται ένα 

συνεχόμενο ρεύμα επικοινωνίας. Η κατανόηση των μεταδιδόμενων μηνυμάτων από 

τη μεριά του κοινού και η υποστήριξη αυτού θεωρείται μία από τις βασικές 

προϋποθέσεις για την επιτυχία των οργανισμών στον φαύλο κύκλο του ανταγωνισμού 

μέσα από τον οποίο καλούνται να επιβιώσουν. 
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1.2 Ιστορική εξέλιξη του θεσμού των δημοσίων σχέσεων 

 1.2.1 Οι δημόσιες σχέσεις στην αρχαιότητα 

 Με πρωτοπόρους του θεσμού των δημοσίων σχέσεων, περί το 1900, τους Ivy 

Lee και Edward Bernays είμαστε σε θέση να έχουμε ντοκουμέντα για την ιστορική 

εξέλιξη ενός θεσμού για του οποίου την κατανόηση υπήρχαν δυσκολίες καθώς 

αναπτυσσόταν μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Από τότε, οι 

δημόσιες σχέσεις είναι σε θέση να παρουσιάζουν και να τονίζουν την ιστορική τους 

εξέλιξη. Τι συνέβαινε όμως πριν από το 1900; Ο θεσμός αυτός υπήρχε έστω και σε 

μία πρωτόγνωρη, μη οργανωμένη και μη αναγνωρίσιμη δομή. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

αιτιολογηθεί εύκολα καθώς οι άνθρωποι από πάντα είχαν την ανάγκη να 

επικοινωνούν και να διατηρούν δημόσιες σχέσεις με τους γύρω τους.  

 Ο θεσμός κατά την περίοδο της προϊστορίας, δημιουργούταν, όπως 

δημιουργούταν και ο πολιτισμός των πρωτόγνωρων ανθρώπων. Κατά την εποχή του 

λίθου, οι σχέσεις των ανθρώπων υπήρχαν κυρίως με τη μορφή του οικογενειακού 

περιβάλλοντος και των «μικρών κοινωνιών» που διαμορφώνονταν ως αποτέλεσμα 

της εγκατάστασης των οικογενειών με όμοια χαρακτηριστικά σε έναν τόπο κατοικίας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της εποχής του λίθου στις οικογένειες τους εξέλεγαν 

τον αρχηγό και φρόντιζαν να διασφαλίσουν μόνιμη στέγη τόσο για τους ίδιους όσο 

και για τα ζώα τους. Επίσης κατά την εγκατάσταση μιας οικογένειας σε μία περιοχή, 

και άλλες οικογένειες με ίδια χαρακτηριστικά όπως η γλώσσα, τα πιστεύω, τα ήθη και 

τα έθιμα, εγκαθιστόταν σε αυτή και έτσι δημιουργούνταν οι λεγόμενες κοινωνίες. 

Από εκεί αρχίζει η εξέλιξη στον κοινωνικό και πολιτισμικό τομέα, κάτι το οποίο 

μαρτυρούν τα ιστορικά ευρήματα όπως τα διάφορα εργαλεία, τα όπλα, τα οικιακά 

σκεύη και οι διάφορες απεικονίσεις σε τοιχογραφίες. Έπειτα από τη δημιουργία τους 

σε κοινωνίες, οι άνθρωποι της εποχής του λίθου επινόησαν τη γραφή χάρη στην 

οποία μπορούμε να έχουμε εικόνα του πολιτισμού και του βίου της εποχής. 

 Πιο συγκεκριμένα, για τους Ακκαδαίους και τους Σουμέριους, τους 

αρχαιότερους κατοίκους της ανατολής, οι «δημόσιες σχέσεις», ασκούνταν κυρίως 

μέσω του θρησκευτικού αρχηγού και του βασιλιά. Και για τους δύο θεωρούνταν πως 

έχουν στενή επαφή με το Θεό, όπλο το οποίο χρησιμοποιούσαν για να γοητεύσουν 

και να επιβληθούν στο πλήθος, με σκοπό να αποσπάσουν την εμπιστοσύνη του. 

Επίσης, οι Βαβυλώνιοι, ένας ακόμα πολιτισμός της ανατολής, συνέβαλλαν σημαντικά 
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στην εξέλιξη του πολιτισμού κυρίως μέσω των ευρημάτων τους για την επιστήμη και 

το πολιτικό δίκαιο. Έτσι, η πρόοδος αυτή συνέβαλε και στην ανάπτυξη των δημοσίων 

σχέσεων του λαού κυρίως για την επιβολή των νόμων με σκοπό την άσκηση γοήτρου 

στους γειτονικούς λαούς. Όσον αφορά τους Αιγύπτιους οι οποίοι κατέχουν τα ηνία 

της δημιουργίας του πολιτισμού, καθώς ανέπτυξαν διάφορες τεχνικές και επιστήμες 

όπως η αρχιτεκτονική, η ιατρική και η αστρονομία, αδιαμφισβήτητη ήταν και η 

συμβολή στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της κοινωνίας. 

 Ακόμα ένας λαός ο οποίος άσκησε σημαντική επιρροή στην ανάπτυξη του 

πολιτισμού ήταν οι Φοίνικες. Οι συγκεκριμένοι μέσω της ανάπτυξης του φοινικικού 

αλφάβητου, των ναυτικών και εμπορικών σχέσεών τους, ήταν σε θέση να έρθουν σε 

επαφή και με άλλους πολιτισμούς και έτσι να ενισχύσουν τις δημόσιες σχέσεις τους. 

Επιπλέον, οι Κινέζοι κατά την εποχή της δυναστείας του Chou (1000 π.Χ.) 

παρουσιάζουν διάφορες εκδηλώσεις και χρησιμοποιούν την ποίηση, τον πεζό λόγο 

καθώς και τη μουσική ώστε να γνωστοποιήσουν στο κοινό τα γεγονότα του 

πολιτισμού τους.  

 Σαφέστατα, μεγάλη επιρροή άσκησαν και οι Αρχαίοι Έλληνες στην ανάπτυξη 

διαφόρων θεσμών. Πιο συγκεκριμένα ένιωθαν την ανάγκη για την ανάπτυξη της 

επιστήμης, της φιλοσοφίας και του πολιτισμού. Έτσι παρατηρούμε πως για την 

ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων τους με δομή και υπόσταση, οι πρόγονοί μας, 

θεμελίωσαν το θεωρητικό υπόβαθρο του θεσμού, καθιέρωσαν ειδικές εκδηλώσεις 

όπως παραδείγματος χάριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα Διονύσια, τα Παναθήναια 

και άλλα, θέσπισαν διάφορους θεσμούς και δημιούργησαν ορισμένα έργα, όπως 

ποιήματα, γλυπτά, αρχιτεκτονικά μνημεία, θεατρικά έργα και άλλα.  

 

 1.2.2 Οι δημόσιες σχέσεις στον Μεσαίωνα  

Ο Μεσαίωνας, σύμφωνα με τους ιστορικούς είναι η περίοδος η οποία χωρίζει 

την Αρχαιότητα από τους Νεότερους Χρόνους. Έτσι, από πλευράς σχέσεων, καθώς 

στην αρχαιότητα τέθηκαν οι βάσεις στη δημιουργία και στην ανάπτυξη των σχέσεων 

τόσο ανάμεσα στους ανθρώπους όσο και ανάμεσα στο κράτος και στους πολίτες ή 

ακόμα και ανάμεσα στους διάφορους λαούς, κατά τα νεότερα χρόνια, οι σχέσεις 

εκσυγχρονίστηκαν και τέθηκαν νέες βάσεις πάνω στις οποίες αναπτύχθηκε ο θεσμός 
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των δημοσίων σχέσεων. Καθώς λοιπόν η κοινωνία εξελίσσεται και προοδεύει, το ίδιο 

γίνεται και με τις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι λοιπόν, παρατηρείται μια πιο μελετημένη 

και στοχευμένη αλληλεπίδραση στις δημόσιες σχέσεις των ανθρώπων, και κυρίως 

από τη μεριά των ηγετών. 

Αρχικά, οι θρησκευτικοί και οι πολιτικοί ηγέτες ήταν εκείνοι οι οποίοι έθεσαν 

τις βάσεις για την ύπαρξη σχεδιασμένων σχέσεων. Φερόμενοι περισσότερο ως 

αρχηγοί παρά ως ηγέτες, χρησιμοποιούσαν το γόητρό τους, τη δύναμη και την 

εξουσία τους για να ασκήσουν πίεση και να πετύχουν το σκοπό τους. Με την πάροδο 

του χρόνου βέβαια, αρχίζουν να φέρονται και ως ηγέτες και να λαμβάνουν υπόψην 

τους τη γνώμη του κοινού και να ενδιαφέρονται για αυτό. Μέσω της επικοινωνίας, 

της πληροφόρησης και της πειθούς προσπαθούν να ασκήσουν την επιρροή τους. Τα 

μέσα αυτά υπάρχουν και χρησιμοποιούνται από τις αρχές της κοινωνίας, όμως 

μεταβάλλονται και εξελίσσονται μέσα από αυτή. Στις πρώτες κοινωνίες τα μέσα που 

χρησιμοποιούνταν ήταν πρωτόγνωρα, όπως τα σήματα με καπνό, αργότερα ο 

προφορικός και στη συνέχεια ο γραπτός λόγος. Έπειτα επινοήθηκαν διάφορα 

μηχανικά μέσα τα οποία υποβοηθούσαν την επικοινωνία, καταλήγοντας έτσι στη 

σημερινή υπερεξελιγμένη μορφή που όλοι γνωρίζουμε.  

Παράλληλα με την εξέλιξη και την ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων, 

τέθηκαν τα θεμέλια μίας καινούργιας σχετικά για τα δεδομένα της εποχής έννοιας, 

αυτής των δημοσίων σχέσεων. Στην Αμερική του 1903 ο Ivy Lee ίδρυσε το πρώτο 

γραφείο δημοσίων σχέσεων, προσπαθώντας να προσφέρει τις συμβουλευτικές του 

υπηρεσίες σε διάφορες εταιρίες που ζητούσαν τη γνώμη του για θέματα προβολής 

στο κοινό. Κύριος στόχος του Lee ήταν τόσο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να 

εξανθρωπιστούν όσο και να εξάρουν τον ρόλο του ανθρώπινου. Το δρόμο που χάραξε 

ο Ivy Lee ακολούθησαν και ο E. L. Barneys, ο M. Vail, ο G. Creel και άλλοι. 

Ξεκινώντας λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο θεσμός εξαπλώθηκε και 

στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου: το 1964 στη Γαλλία, το 1948 στην Αγγλία, το 

1950 στην Ιταλία, το 1951 στη Ελλάδα, γύρω στο 1950 στην Κεντρική και Νότια 

Αμερική, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Νότια Αφρική ενώ τέλος το 1949 

ιδρύεται η Διεθνής Ένωση Δημοσίων Σχέσεων (IPRA) και το 1956 το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Δημοσίων Σχέσεων (CERP).  
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Σήμερα, οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι σε κάθε 

ανεπτυγμένη επιχείρηση, οργανισμό, κοινωνία ή χώρα αποτελώντας έτσι ένα ισχυρό 

θεμέλιο πάνω στο οποίο ενισχύεται ο θεσμός της επικοινωνίας και της κατανόησης 

μεταξύ των ανθρώπων. Σαφώς, καθώς εξελίσσεται η κοινωνία, η τεχνολογία και οι 

λειτουργίες τους, θα εξελίσσονται και τα πάντα γύρω από αυτούς τους θεσμούς, έτσι 

και οι δημόσιες σχέσεις.     

 

 1.2.3 Οι Δημόσιες Σχέσεις στη Σύγχρονη Κοινωνία 

  Σαφώς, οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν έναν όρο ο οποίος απαντάται και 

εφαρμόζεται συχνότερα τις τελευταίες δεκαετίες. Ορμώμενος από το άτομο οι 

διαστάσεις του όρου είναι φανερές σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής, καθώς 

αποτελούν ένα μέσο επικοινωνίας. Επίσης, όπως είναι φανερό, τα τελευταία 20 

χρόνια η πρόοδος της τεχνολογίας γίνεται με αλματώδη βήματα. Έτσι, η σύζευξη των 

δύο αυτών εννοιών έχει οδηγήσει σε μία νέα τάξη πραγμάτων η οποία ορίζει εκ νέου 

τις μορφές επικοινωνίας. Κατά συνέπεια, η επιρροή που ασκείται και στις δημόσιες 

σχέσεις είναι έντονη. Έχοντας ως στόχο την επίτευξη και την ανάπτυξη της 

κατανόησης , της πίστης και της συνεχούς επικοινωνίας με το κοινό, οι δημόσιες 

σχέσεις χρησιμοποιούν όλα τα μέσα και τα εργαλεία για την επίτευξη του σκοπού 

τους. 

 Έχοντας ως γνώμονα το κοινό, που είναι ο τελικός αποδέκτης των δημοσίων 

σχέσεων, το υποκείμενο λειτουργεί με στόχο την προσέλκυση και τελικά την 

απόσπαση της αδιάσπαστης υποστήριξής του. Βεβαίως το έντονα ανταγωνιστικό 

κλίμα μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι δημόσιες σχέσεις απαιτούν ακριβείς και 

σοβαρούς χειρισμούς. Η κατανόηση αποτελεί μία βασική προϋπόθεση. Είναι πολύ 

σημαντικό για τα υποκείμενα των δημοσίων σχέσεων να είναι σε θέση να 

επικοινωνούν με τρόπο κατανοητό με τον κόσμο. Έτσι, και βάσει των κατάλληλων 

προαπαιτούμενων, θα επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Οι δημόσιες σχέσεις έχουν αναπτυχθεί στους περισσότερους, αν όχι σε όλους, 

τομείς της ζωής μας με τα αποτελέσματά τους να είναι έκδηλα σε διάφορες 

δραστηριότητες. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε πως η σημασία τους είναι πολύ 

μεγάλη, ίσως και αποφασιστική. Ορισμένα παραδείγματα στα οποία θα μπορούσαμε 
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να αναφερθούμε ώστε να γίνει πιο κατανοητή η υπό μελέτη έννοια είναι σχετικά με 

τον πολιτικό και τον οικονομικό τομέα. 

 Σχετικά με τις διάφορες δραστηριότητες της οικονομικής ζωής, θα 

μπορούσαμε να πούμε πως οι δημόσιες σχέσεις εμφανίζονται στις διάφορες 

επιχειρήσεις ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ του πελάτη και του πωλητή, της 

διεύθυνσης, του επιχειρηματία και τα λοιπά. Επίσης θα μπορούσαμε να δούμε και το 

εν λόγω παράδειγμα αντίστροφα, όταν δηλαδή οι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν τις 

δημόσιες σχέσεις τους για να προσελκύσουν τους πελάτες, τους καταναλωτές, του 

εργαζόμενους, τις πηγές χρηματοδότησης, τους επενδυτές και ου το καθεξής.  

 Όσον αφορά τον πολιτικό τομέα, οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τις δημόσιες 

σχέσεις με απώτερο σκοπό την άσκηση της πολιτικής τους δραστηριότητας, δηλαδή 

την προσέλκυση των πολιτών για την ανάδειξή τους σε βουλευτές, δημάρχους και τα 

λοιπά. Απώτερος στόχος δηλαδή θα λέγαμε πως είναι η τόνωση και η αύξηση της 

πολιτικής επιρροής τους. Αντίστροφα, θα λέγαμε πως και οι πολιτικοί χρησιμοποιούν 

τις δημόσιες σχέσεις όχι μόνο για να ασκήσουν την επιρροή τους, αλλά και για να 

έρθουν σε επαφή με τους πολίτες και να μάθουν τις δικές του ιδέες, προσδοκίες, 

τάσεις και συμπεριφορές.  

 Πίσω στην Αθήνα του 1965, ο Lucien Marat, συνέταξε τον κώδικα ηθικής των 

δημοσίων σχέσεων, γνωστό ως Code d’ Athène, όπου ορίζονται και θέτονται για 

πρώτη φορά οι «νόμοι» των δημοσίων σχέσεων. Μεταξύ άλλων ορίζεται πως θα 

πρέπει να προσδιορίζονται οι τάσεις της επικοινωνίας και τα κανάλια εκείνα τα οποία 

θα ενθαρρύνουν την ελεύθερη ροή των ουσιωδών πληροφοριών, ώστε κάθε μέλος της 

ομάδας να αισθάνεται ενημερωμένο. Έτσι κάθε μέλος θα αισθάνεται πως έχει 

προσωπική συμμετοχή και ευθύνη, ενθαρρύνοντας παράλληλα και την αλληλεγγύη 

με τα υπόλοιπα μέλη. Επίσης, οι επαγγελματίες θα πρέπει να φέρονται με τέτοιο 

τρόπο στους πελάτες ώστε να εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη τους. Ένα άλλο σημείο 

του κώδικα υπογραμμίζει πως κατά την άσκηση των δημοσίων σχέσεων, οι 

επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν κατά νου πως λόγω της άμεσης επαφής τους με το 

κοινό, η συμπεριφορά του μπορεί να ασκήσει επιρροή σε όλο τον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιείται το επάγγελμα. Τέλος, ορίζει πως για τη συμβολή τους στην 

επίτευξη των ηθικών και πολιτιστικών συνθηκών, τα υποκείμενα των δημοσίων 
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σχέσεων, θα πρέπει να λειτουργούν με βάσει τις αρχές που διέπουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα.  

 Πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας των ευρωπαϊκών δημοσίων σχέσεων, τις βλέπει 

ως ένα τρισδιάστατο πρίσμα το οποίο ορίζεται με τις αρχές της θεωρίας, της 

λειτουργίας και της πρακτικής. Πιο συγκριμένα, θεωρεί πως οι δημόσιες σχέσεις δεν 

αποτελούν τις σκέψεις και τα θέλω των υποκειμένων, αλλά τις πράξεις και τις στάσεις 

τους ως προς την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών προσδοκιών τους. 

Επίσης, υπογραμμίζει πως οι δημόσιες σχέσεις θα πρέπει να ορίζονται από τα 

ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια μέσα σε έναν οργανισμό, έτσι ώστε να προσανατολιστεί 

και η υπόλοιπη ομάδα, σχετικά με την πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει 

συλλογικά για την επίτευξη των ειδικών επιδιώξεών της. Τέλος, και όσον αφορά το 

πρακτικό κομμάτι του πρίσματος, τονίζει πως οι εφαρμογή των δημοσίων σχέσεων θα 

πρέπει να είναι εμπειρική, δηλαδή να μεταφράζει την θεωρητική σκέψη σε πράξη 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες της νεότερης κοινωνίας και στον άνθρωπο του 

εικοστού πρώτου αιώνα.         

 

1.3 Στόχος των Δημοσίων Σχέσεων 

Οι Δημόσιες Σχέσεις γεννήθηκαν στις ΗΠΑ έχοντας βασικό στόχο την 

πληροφόρηση. Με το πέρασμα των αιώνων η σοβαρότερη και υψηλότερη αποστολή 

των Δημοσίων Σχέσεων είναι ο εξανθρωπισμός. Στοχεύουν δηλαδή στο σεβασμό του 

ανθρώπου, την καλή θέληση, την αμοιβαία κατανόηση και επικοινωνία μεταξύ των 

ατόμων. Βασική τους αποστολή είναι να βοηθήσουν την πολιτική ενός οργανισμού, 

καταστρώνοντας προγράμματα με στόχο τη δημιουργία κλίματος καλής θέλησης και 

υλοποιώντας τα στην επιχείρηση.  

 Μια επιχείρηση πέρα από το βασικό της στόχο, το κέρδος, πρέπει να γίνει 

κοινωνικά αποδεκτή από το περιβάλλον της. Ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων εδώ, 

είναι πολύ σημαντικός. Εξισορροπούν τα κερδοσκοπικά συμφέροντα της 

επιχείρησης, με την κοινωνική αποδοχή και εκτίμηση. Οι εσωτερικές και κοινωνικές 

συγκρούσεις από έλλειψη σεβασμού στον ανθρώπινο και κοινωνικό παράγοντα 

οδηγούν βαθμιαία στην αποδυνάμωση της επιχείρησης και μακροχρόνια στην 

αποτυχία της.  
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Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα για την αύξηση της 

παραγωγικότητας της επιχείρησης. Όταν οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης απουσιάζουν 

συχνά, δεν αποδίδουν είτε γιατί είναι δυσαρεστημένοι, είτε λόγω έλλειψης 

επικοινωνίας με τους συναδέλφους τους, όταν οι προμηθευτές δεν δίνουν πίστωση, 

όταν το κράτος επιτίθεται για τη μόλυνση του περιβάλλοντος τότε καταλαβαίνουμε 

πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων. Οι Δημόσιες Σχέσεις με τη 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, τηn καλή εικόνα απέναντι στην κοινότητα, τη 

σωστή επικοινωνία, δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος για την παραγωγικότερη 

επίτευξη των στόχων του οργανισμού.  

Ένας άλλος βασικός στόχος της επιχείρησης θα πρέπει να είναι η καλή φήμη 

και η εικόνα απέναντι στο κοινό. Η καλή φήμη βοηθά στην σωστή εξέλιξη ενός 

οργανισμού. Όταν μια επιχείρηση κερδίσει την εμπιστοσύνη της απέναντι στο κοινό 

είναι βέβαιο ότι θα φτάσει πολύ σύντομα στην επιτυχία. Το καλό όνομα και το κύρος 

της επιχείρησης βοηθά στην καλή πορεία της, σταθερά και παραγωγικά.  

Το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης είναι από τους σπουδαιότερους 

παράγοντές της. Στόχος των Δημοσίων Σχέσεων, η δημιουργία καλών σχέσεων 

εργοδοτών και υπαλλήλων ώστε να δημιουργηθεί κλίμα αφοσίωσης, ζήλου, αύξησης 

της απόδοσης και της παραγωγικότητας.  

Απαραίτητα η επιχείρηση ή ο οργανισμός πρέπει να έχει καλές σχέσεις με τον 

Τύπο –την τέταρτη εξουσία, όπως αποκαλείται- αφού αξίζει το πρώτο ρόλο 

δημιουργίας κύρους και εμπιστοσύνης από το κοινό. Ένας οργανισμός, πρέπει να έχει 

καλές σχέσεις με τους φορείς των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διότι όσο εύκολο είναι 

να ανεβάσουν το κύρος της άλλο τόσο να καταστρέψουν την εκτίμηση και την 

αξιοπιστία ενός οργανισμού απέναντι στο κοινό. 

Με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό και τον πόλεμο τιμών μεταξύ τους, το μόνο 

εργαλείο που διαθέτουν οι επιχειρήσεις είναι οι Δημόσιες Σχέσεις που έχουν 

αναλάβει το ρόλο της παρουσίασης της καλής εικόνας των προϊόντων τους. Οι 

Δημόσιες Σχέσεις βέβαια δεν στοχεύουν στην αύξηση των πωλήσεων, δημιουργούν 

όμως τις κατάλληλες προϋποθέσεις, για να μπορέσουν οι τεχνικές της διαφήμισης και 

της προώθησης των πωλήσεων να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος οι Δημόσιες 

Σχέσεις στοχεύουν να πείσουν το κοινό μιας επιχείρησης ότι λειτουργεί σωστά, ότι 

κάποιες αποφάσεις είναι δίκαιες στην εξουδετέρωση προκαταλήψεων προηγούμενων 
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χρόνων και γενικότερα στη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης και καλής 

θέλησης. 

 

1.4 Αναγκαιότητα των Δημοσίων Σχέσεων 

Την έρευνα δημοσίων σχέσεων υλοποιούν ειδικά τμήματα των οργανισμών ή 

εξειδικευμένες εταιρίες του χώρου. Τα δε αποτελέσματά της είναι εξίσου χρήσιμα 

τόσο για το εσωτερικό μιας επιχείρησης όσο και για τους ευρισκόμενους εκτός. 

Εξαιτίας των πολλών μεταβλητών που περιέχονται μια έρευνα δημοσίων σχέσεων 

συχνά δεν μπορεί ακριβώς να προβλέψει μελλοντικές συμπεριφορές της αγοράς αν 

και αυτό είναι που περιμένουν μερικές επιχειρήσεις. Όταν έχει να κάνει με την 

συμπεριφορά των ανθρώπων, ο ερευνητής θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ να 

προσδιορίσει την τωρινή τους συμπεριφορά ή τα κίνητρα. Πολύ μικρότερη είναι η 

περίπτωση επιτυχίας βέβαια όταν αναφέρεται στο μέλλον. 

Ο λόγος που σήμερα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα δημοσίων 

σχέσεων είναι γιατί:  

 Μειώνει την αβεβαιότητα της διαδικασίας των αποφάσεων των διευθυντικών 

στελεχών και δίνει απάντηση σε προβλήματα, προσφέροντας πληροφορίες για 

τη λύση τους.  

 Έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει στην αγορά και στις ευκαιρίες που 

αυτή προσφέρει.  

 Βοηθά στο να προβλέψουμε τις μελλοντικές συνθήκες όταν το περιβάλλον 

των δημοσίων σχέσεων και του μάρκετινγκ γενικότερα αλλάζει σταθερά. 

Επίσης βοηθάνε οι πληροφορίες ώστε στην αλλαγή του περιβάλλοντος των 

δημοσίων σχέσεων να προσαρμόσουμε τα πλάνα και τις στρατηγικές της 

επιχείρησης.  

 Μπορεί να εξηγήσει τα λάθη του παρελθόντος (τι πήγε λάθος) δίνοντας τις 

πληροφορίες όταν χρειάζονται. 

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι οι Δημόσιες Σχέσεις δεν ήταν το μόνο 

πράγμα που επηρέασε μερικά από αυτά τα αποτελέσματα, αλλά αυτό ισχύει εξίσου 

για τους υπεύθυνους πωλήσεων ή τη διαφήμιση. Το θέμα είναι αν θα είχε επιτευχθεί 
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το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς Δημόσιες Σχέσεις. Ακούμε συχνά για εταιρίες που 

υπέκυψαν σε εξαγορές, για αποτυχίες νέων προϊόντων, για νέες μετοχές που 

εκδόθηκαν και δεν αγοράστηκαν και για επιδείνωση τόσο των εργασιακών σχέσεων 

όσο και των σχέσεων με την κοινότητα λόγω έλλειψης Δημοσίων Σχέσεων. Το 

κόστος των Δημοσίων Σχέσεων είναι συχνά πολύ μικρό και γενικά είναι μια καλή 

επένδυση – η απόδειξη είναι ότι οι πιο πετυχημένοι οργανισμοί διαπρέπουν στις 

Δημόσιες Σχέσεις. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές επειδή οι επικεφαλής ή τα 

διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων είναι οι ίδιοι καλοί στην επικοινωνία: για να 

πετύχουν, οι Δημόσιες Σχέσεις πρέπει να ξεκινούν από την κορυφή. Το ανώτατο 

διευθυντικό στέλεχος πρέπει να είναι ουσιαστικά ο ανώτερος σύμβουλος Δημοσίων 

Σχέσεων.  

 

1.5 Βασικές λειτουργιές Δημοσίων Σχέσεων  

Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός έχει την ανάγκη να αναπτύσσει καλές σχέσεις 

με άτομα ή ομάδες αλλά και με άλλες επιχειρήσεις καθώς και να προβάλλει μια καλή 

εικόνα προς αυτούς, για να καταφέρει να κερδίσει την εκτίμηση, το σεβασμό και τις 

εντυπώσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί από μία σειρά ενεργειών, όπως η προβολή 

των θετικών σημείων και της συνολικής εικόνας της, η οργάνωση και υλοποίηση 

εκδηλώσεων και άλλων δράσεων επικοινωνίας, οι σχέσεις με τα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας και η σωστή προβολή της μέσα από αυτά , οι ενέργειες φιλανθρωπίας, 

οι χορηγίες αλλά και η σωστή χρήση των νέων τεχνολογιών, μέσω των οποίων 

σχεδόν ανέξοδα θα μπορεί να παρουσιάσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα 

προσφερόμενα προϊόντα στο ευρύ κοινό. 

Για να είναι λοιπόν επιτυχημένες οι ενέργειες των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει 

να λειτουργούν υπό το πρίσμα των παρακάτω λειτουργιών : 

• Συμβουλευτική: Σύμβουλος της Διοίκησης μιας επιχείρησης σε θέματα 

πολιτικής, σχέσεων και επικοινωνίας.  

• Έρευνα: Προσδιορισμός των θέσεων και της συμπεριφοράς των ομάδων 

κοινού μιας επιχείρησης με στόχο τη χάραξη στρατηγικής Δημοσίων 

Σχέσεων. 
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• Σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Συνεργασία με τα ΜΜΕ με 

στόχο τη δημοσιότητα ή την ανταπόκριση στο ενδιαφέρον τους για την 

επιχείρηση.  

• Δημοσιότητα: Η διάδοση προγραμματισμένων μηνυμάτων μέσα από 

επιλεγμένα Μέσα με στόχο την προώθηση των μηνυμάτων μιας επιχείρησης.  

• Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις (Internal/Employee Relations): Ανταπόκριση 

στα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση, 

ενημέρωσή τους και δημιουργία κινήτρων με τελικό στόχο την αύξηση της 

παραγωγικότητας. 

• Σχέσεις με την Τοπική ή την ευρύτερη Κοινωνία (Community Relations): 

Προγραμματισμένες ενέργειες που έχουν στόχο τη διατήρηση ευνοϊκού 

κλίματος προς όφελος και της Κοινωνίας και της επιχείρησης.  

• Δημόσιες υποθέσεις (Public Affairs): Αποτελεσματική ανάμιξη μιας 

επιχείρησης στο πολιτικό γίγνεσθαι και η διαδικασία προσαρμογής μιας 

επιχείρησης στις προσδοκίες της κοινής γνώμης.  

• Διοικητικές/Κυβερνητικές υποθέσεις (Government Affairs): Άμεση σχέση με 

τα νομοθετικά και ρυθμιστικά όργανα για λογαριασμό μιας επιχείρησης – 

Lobbying.  

• Διαχείριση θεμάτων (Issues Management): Αναγνώριση και στη συνέχεια 

ενασχόληση με θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη και επηρεάζουν την 

επιχείρηση.  

• Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις (Financial Relations): Δημιουργία 

και διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και κτίσιμο καλών σχέσεων 

με τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο.  

• Κλαδικές Δημόσιες Σχέσεις (Industry Relations): Δημιουργία σχέσεων με 

άλλες επιχειρήσεις του κλάδου και με κλαδικές ενώσεις.  

• Διοργάνωση εκδηλώσεων (Event Marketing): Δημιουργία ενδιαφέροντος για 

ένα άτομο, μια επιχείρηση ή ένα προϊόν μέσα από ένα στοχευμένο 

«happening». Επίσης δραστηριότητες που έχουν στόχο την αμφίδρομη 

επικοινωνία με συγκεκριμένα κοινά (π.χ. forum). 

• Marketing/Consumer PR: Συνδυασμός ενεργειών με στόχο την πώληση 

προϊόντος, υπηρεσίας ή ιδέας. Οι ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν 

δημοσιότητα, έντυπο και άλλο υλικό, συμμετοχή σε εκθέσεις, events κτλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  Ο ρόλος της επικοινωνίας στις Δημόσιες 

Σχέσεις 

 Η επικοινωνία έχει ποικιλοτρόπως οριστεί ως η μετάδοση πληροφοριών, η 

ανταλλαγή ιδεών, ή η διαδικασία δημιουργίας κοινής ή μοναδικής σκέψης μεταξύ 

ενός αποστολέα και ενός αποδέκτη. Αυτοί οι ορισμοί υποθέτουν ότι για να συμβεί 

επικοινωνία, πρέπει να υπάρχει κοινή σκέψη μεταξύ δυο πλευρών και πρέπει να 

μεταδίδεται πληροφορία από ένα πρόσωπο σε άλλο (ή από μία ομάδα σε άλλη). Η 

δημιουργία αυτού του κοινού τόπου στην σκέψη δεν είναι πάντα τόσο εύκολη όσο 

φαίνεται, αφού πολλές απόπειρες επικοινωνίας είναι ανεπιτυχείς. 

Επικοινωνία είναι ένα από τα κυριότερα στάδια που σχετίζονται με την 

εργασία των Δημοσίων Σχέσεων και η εφαρμογή αποτελεί ουσιαστικά μία απόφαση 

για τον οργανισμό ή την επιχείρηση. Βασικά, επικοινωνία είναι η διαδικασία από την 

οποία επιτυγχάνονται οι στόχοι υπό την μορφή ανακοινώσεων τύπου, φυλλαδίων, 

αφισών, ηλεκτρονικών διαφημίσεων κτλ. Οι στόχοι της διαδικασίας της επικοινωνίας 

είναι να πληροφορήσει, να πείσει, να δώσει κίνητρο ή και να επιτύχει αμοιβαία 

κατανόηση.   

Η διαδικασία επικοινωνίας είναι συχνά πολύ περίπλοκη. Η επιτυχία εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες όπως είναι η φύση του μηνύματος, η ερμηνεία από το 

ακροατήριο και το περιβάλλον στο οποίο λήφθηκε. Η αντίληψη του αποδέκτη για την 

πηγή και το μέσο που χρησιμοποιήθηκε για τη μετάδοση του μηνύματος μπορεί 

επίσης να επηρεάσει την ικανότητα επικοινωνίας. Οι λέξεις, οι εικόνες, οι ήχοι και τα 

χρώματα μπορεί να έχουν διαφορετικά νοήματα για διαφορετικά ακροατήρια και οι 

αντιλήψεις και οι ερμηνείες των ανθρώπων γι’ αυτά κυμαίνονται. Για παράδειγμα, αν 

ζητήσει κάποιος μία σόδα στην Ανατολική ή τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, θα του 

δώσουν ένα αεριούχο ποτό όπως μία Coca-Cola ή Pepsi. Όμως, σε μέρη των 

Μεσοδυτικών και Νότιων Πολιτειών, το αεριούχο ποτό αναφέρεται ως “pop”. Αν 

ζητηθεί “soda” μπορεί να δοθεί ένα ποτήρι με αεριούχο ποτό και παγωτό. Οι 

διαφημιζόμενοι πρέπει να κατανοήσουν τα νοήματα που παίρνουν οι λέξεις και τα 

σύμβολα και το πώς αυτά επηρεάζουν την ερμηνεία των καταναλωτών για τα 

προϊόντα και τα μηνύματα.    
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Ένας επαγγελματίας στον χώρο των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να γνωρίζει τί 

είναι επικοινωνία και πώς λαμβάνονται τα μηνύματα από τα άτομα, να καταλαβαίνει 

τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι παίρνουν πληροφορίες που πιθανόν να αλλάξουν 

τη συμπεριφορά τους, τη γνώμη τους και τις ενέργειές τους. Ο επαγγελματίας 

επικοινωνιολόγος σκέφτεται πολλές μεταβλητές όταν σχεδιάζει ένα μήνυμα εκ 

μέρους ενός εργοδότη ή ενός πελάτη, όπως αν είναι κατάλληλο, αν εξυπηρετεί τον 

σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε, αν μπορεί να αποτυπωθεί εύκολα στην μνήμη από 

τον παραλήπτη και αν γίνεται αμέσως κατανοητό είτε μέσω της ομιλίας είτε μέσω 

γραφής. Για να είναι επιτυχημένο ένα μήνυμα πρέπει να γίνεται αντιληπτό από το 

κοινό ή το άτομο. Πρέπει να προσελκύσει την προσοχή του κοινού. Πρέπει να είναι 

κατανοητό και πιστευτό. Πρέπει να συγκρατείται στη μνήμη. Και τελικά, κατά 

κάποιο τρόπο, πρέπει να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Η αποτυχία πραγματοποίησης 

οποιουδήποτε από τα παραπάνω σημαίνει ότι αποτυγχάνει ολόκληρο το μήνυμα. 

Σύμφωνα με τον Lasswell (1940) ο ορισμός της επικοινωνίας  έχει να κάνει με 

το: «Ποιος λέει τι, με ποιο τρόπο, σε ποιόν και με τι αποτέλεσμα;».  Επικοινωνία 

είναι η ενέργεια της μετάδοσης του μηνύματος πληροφοριών, ιδεών και 

συμπεριφοράς από το ένα πρόσωπο στο άλλο. Εντούτοις, η επικοινωνία μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο αν ο πομπός και ο δέκτης κατανοούν με τον ίδιο τρόπο τα σύμβολα 

που χρησιμοποιούνται. Οι λέξεις είναι τα πιο κοινά σύμβολα. Ο βαθμός στον οποίο 

δύο άνθρωποι καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο εξαρτάται κατά πολύ από την κοινή 

τους γνώση και τα λεκτικά σύμβολα. Ακόμα και αν ο πομπός και ο δέκτης μιλούν την 

ίδια γλώσσα και ζουν στην ίδια χώρα, η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας τους 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική τάξη, οι 

τοπικές διαφορές, η εθνικότητα και το πολιτιστικό παρελθόν.  

Το κλειδί είναι τη δημιουργία μηνυμάτων που ταιριάζουν σε περιεχόμενο και 

σε δομή με τα χαρακτηριστικά του κοινού είναι η κατανόηση και η αντίληψη του 

κοινού - στόχου. Στο μήνυμα καλό θα ήταν να χρησιμοποιούνται σύμβολα, 

ακρωνύμια και συνθήματα τα οποία να είναι απλά και σαφή, για παράδειγμα το σήμα  

της Mercedes Benz ή το μήλο της Apple. Επίσης, πολλές φορές η επαγγελματική 

διάλεκτος θα πρέπει να αποφεύγεται διότι επεμβαίνει στο μήνυμα και εμποδίζει την 

ικανότητα του δέκτη να το κατανοήσει. Ακόμα, οι βαρύγδουπες λέξεις και τα 

υπονοούμενα πολλές φορές μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα και να 

υπονομεύσουν την αξιοπιστία του μηνύματος.  Τέλος, σημαντικό ρόλο στην σύνταξη 
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ενός μηνύματος παίζει και η αποφυγή της γλώσσας των διακρίσεων, αφού μία 

αποτελεσματική επικοινωνία δεν κάνει διακρίσεις σε φύλο, φυλή, εθνικότητα ή 

σεξουαλικές προτιμήσεις. 

Πέρα από την δημιουργία σωστών μηνυμάτων, πρέπει να προεξοφλείται και η 

συγκράτηση αυτών. Η επανάληψη λοιπόν είναι απαραίτητη εφόσον  οι παραλήπτες 

λαμβάνουν το μήνυμα διαφορετική χρονική στιγμή ο καθένας. Η επανάληψη στο 

κοινό που διαβάζει εφημερίδα, σερφάρει στο διαδίκτυο, παρακολουθεί ένα δελτίο 

ειδήσεων, θυμίζει το μήνυμα και καθιστά  μικρότερη την πιθανότητα να ξεχαστεί. 

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί δείχνουν ότι η διαφήμιση ξεχνιέται εύκολα αν 

δεν επαναλαμβάνεται συνεχώς και αν η πηγή θεωρείται αξιόπιστη από το κοινό 

εμποδίζει πολλές φορές και την αλλαγή γνώμης. Στον αντίποδα βέβαια της άποψης 

πως η επανάληψη μπορεί να επιφέρει θετικά συναισθήματα στο κοινό για το μήνυμα 

που λαμβάνει, είναι πως η επανάληψη μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες αδιαφορίας 

του κοινού ή της αντίστασης του στο μήνυμα και ακόμα και στο διαφημιζόμενο 

προϊόν ή υπηρεσία. 

Ο τελικός σκοπός κάθε μηνύματος είναι να έχει επίδραση στο δέκτη. Το 

προσωπικό των Δημοσίων Σχέσεων διατυπώνει μηνύματα εκ μέρους των οργανισμών 

για την αλλαγή αντιλήψεων, γνώμης, στάσεων ή συμπεριφοράς των καταναλωτών 

κατά κάποιο τρόπο. Η επικοινωνία της αγοράς, συγκεκριμένα, έχει στόχο να πείθει τα 

άτομα να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες.  

Η διαδικασία της επικοινωνίας δοκιμάζεται σε μεγάλο βαθμό σε κρίσιμες 

καταστάσεις με κύριο χαρακτηριστικό αυτών την αβεβαιότητα. Υπό αυτά τα 

δεδομένα οι άνθρωποι αναζητούν ενεργά  πληροφορίες οι οποίες τους καθιστούν 

εθισμένους στα μέσα μαζικής επικοινωνίας για «μηνύματα» ου θα καταφέρουν να 

ικανοποιήσουν την ανθρώπινη επιθυμία για περάτωση. Μια κατάσταση κρίσης, με 

άλλα λόγια, πιέζει τους οργανισμούς να δίνουν ακριβείς, πλήρεις πληροφορίες στα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  και στο κοινό όσο το δυνατόν γρηγορότερα.  

 Κατά τη διάρκεια των κρίσεων, τα Μέσα παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαδικασία της επικοινωνίας. Τα άτομα εξαρτώνται περισσότερο από αυτά καθώς 

αποζητούν πληροφορίες για να επιβεβαιώσουν τι έγινε και να μάθουν τις αιτίες του 

προβλήματος. Ουσιαστικά τα Μέσα λειτουργούν ως ένας μηχανισμός επιτήρησης για 

να αποφασίσουν οι καταναλωτές αν θα πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν 
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ένα προϊόν ή να απολαμβάνουν μία υπηρεσία. Αν για παράδειγμα, χρήζουν 

απόλαυσης από την χρήση ενός προϊόντος φροντίδας προσώπου, παρακολουθούν την 

διαφήμιση ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην τηλεόραση ή στο Internet και 

ξαφνικά πάψουν να βλέπουν διαφημιστικές καμπάνιες ή ακριβοπληρωμένες ταμπέλες 

με το μήνυμα του προϊόντος ίσως να σταματήσουν να το χρησιμοποιούν και να 

καταφύγουν στην επιλογή ανταγωνιστικού προϊόντος.  

 

2.1 Δημόσιες Σχέσεις και Παρεμφερείς λειτουργίες 

 Πολλές φορές, ο όρος «Δημόσιες Σχέσεις» μπορεί να παρερμηνευτεί με 

ορισμένες άλλες παρεμφερείς λειτουργίες επικοινωνίας όπως για παράδειγμα είναι η 

ενημέρωση, η προπαγάνδα, η διαφήμιση, το μάρκετινγκ ή η προώθηση πωλήσεων. 

Παρόλα αυτά, οι δημόσιες σχέσεις και οι λειτουργίες τους απέχουν πολύ από τις 

προαναφερθείσες έννοιες. Έτσι λοιπόν κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστούν οι 

παραπάνω όροι για την καλύτερη κατανόηση των δημοσίων σχέσεων. 

 

 2.1.1 Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Ενημέρωση 

 Η Ενημέρωση μπορεί εύκολα και ορθά να θεωρηθεί ως η βασική λειτουργία 

παροχής πληροφοριών, που μαζί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, 

τηλεόραση, κινηματογράφος, διαδίκτυο και άλλα), διαδίδουν την πληροφόρηση και 

τη γνώση στο κοινό. Σύμφωνα με διάφορους ορισμούς που έχουν αποδοθεί κατά 

καιρούς, ουσιαστικά η επικοινωνία αφορά τη μετάδοση μιας είδησης μεταξύ ενός 

πομπού και ενός δέκτη. Η ενημέρωση είναι μια πλατύτερη έννοια από την 

πληροφόρηση καθώς  αποβλέπει σε μία ουσιαστική και σε βάθος γνωστοποίηση ενός 

θέματος με ειλικρίνεια και σαφήνεια. Υπάρχουν και ορισμένα είδη ενημέρωσης 

ανάλογα με τους σκοπούς που εξυπηρετούν όπως για παράδειγμα το περιεχόμενό της 

ενημέρωσης, ο χρόνος μέσα στον οποίο διεκπεραιώνεται, ο χώρος στον οποίο 

πραγματοποιείται, η αξιολόγηση της πληροφορίας και η ελευθερία της μεταδιδόμενης 

είδησης. Ανάμεσα στην ενημέρωση και τις δημόσιες σχέσεις παρουσιάζονται 

ορισμένα κοινά σημεία όπως είναι η χρήση των μεσών επικοινωνίας με το κοινό, ο 

ελεύθερος διάλογος ο οποίος επικρατεί ανάμεσα στον φορέα και το κοινό και τέλος ο 
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επιδιωκόμενος σκοπός ο οποίος δεν είναι άλλος από τη γνωστοποίηση ενός θέματος 

σε τέτοιο βαθμό ώστε οι δέκτες να είναι σε θέση να το κατανοήσουν πλήρως. Από 

την άλλη μεριά βέβαια βασικές είναι και οι διαφορές μεταξύ των δύο εννοιών. 

Βασικά οι δημόσιες σχέσεις αποβλέπουν στη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας 

κατανόησης μεταξύ του υποκειμένου των δημοσίων σχέσεων και του κοινού, κάτι 

στο οποίο δεν αποβλέπει η ενημέρωση. Επίσης οι δημόσιες σχέσεις θεωρούνται ως 

μια διοικητική λειτουργία ενώ η ενημέρωση όχι και τέλος η ενημέρωση δεν είναι μια 

οργανωμένη και μόνιμη διοικητική λειτουργία που αποσκοπεί στη δημιουργία 

συμπάθειας μεταξύ ενός οργανισμού και του κοινού.  

 

 2.1.2 Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Προπαγάνδα 

 Μια άλλη λειτουργία επικοινωνίας με την οποία συγχέονται οι δημόσιες 

σχέσεις είναι η προπαγάνδα. Χωρισμένη σε δύο μέρη, την καλή και την κακή η 

προπαγάνδα είναι η λειτουργία επικοινωνίας η οποία αποβλέπει στην επιβολή μιας 

αρχής, μιας ιδέας, ενός ιδανικού ή ενός μύθου. Οι ομοιότητες που παρουσιάζονται 

μεταξύ της προπαγάνδας και των δημοσίων σχέσεων είναι η χρήση των μεσών 

επικοινωνίας, ο διοικητικός χαρακτήρας που τις διακατέχει και το γεγονός πως 

απευθύνονται σε ένα κοινό. Βέβαια ουσιώδεις είναι και οι διαφορές των δύο εννοιών. 

Αρχικά, η προπαγάνδα αποσκοπεί μέσω της εκμετάλλευσης στην επίτευξη των 

επιδιωκόμενων σκοπών της. Επίσης, μέσω της επίκλησης στο πάθος και το 

συναίσθημα προσπαθεί να γαλουχήσει το κοινό προς το συμφέρον του φορέα που την 

πραγματοποιεί ενώ τέλος, με θεμιτά ή αθέμιτα μέσα προσπαθεί να πείσει και να 

δημιουργήσει κλίμα παραδοχής για μία πίστη, για ένα δόγμα ή για μία κατάσταση.  

 

 2.1.3 Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Διαφήμιση 

  Ακόμα μία λειτουργία ενημέρωσης είναι και η διαφήμιση. Γνωστή από την 

αρχαιότητα ως, σήμερα η διαφήμιση έχει φτάσει σε ένα επίπεδο στο οποίο 

συντέλεσαν αρκετοί παράγοντες δίνοντας νέες διαστάσεις και δημιουργώντας νέες 

κατευθύνσεις. Βασικά, η διαφήμιση αποβλέπει στην προβολή μίας υπηρεσίας ή ενός 

προϊόντος ή στην ενημέρωση γύρω από ένα θέμα με χρήση των μέσων της 

διαφήμισης. Παρότι και οι δύο λειτουργίες χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής 

 30 



επικοινωνίας απευθύνονται στο κοινό παρουσιάζουν ορισμένες βασικές 

ανομοιότητες. Η διαφήμιση έρχεται σε επαφή με τον πελάτη, δηλαδή με το 

οικονομικό όν, προσπαθώντας να πουλήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία αγοράζοντας 

χώρο από τα μέσα επικοινωνίας. Επιπροσθέτως, η διαφήμιση αποτελεί μια 

βραχυπρόθεσμη επένδυση ενώ οι δημόσιες σχέσεις στο αντίθετο. Τέλος, η διαφήμιση 

αποσκοπεί στην επίτευξη ενός οικονομικού αποτελέσματος , κάτι στο οποίο δεν 

αποσκοπούν οι δημόσιες σχέσεις. 

 

 2.1.4 Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Προώθηση Πωλήσεων 

 Ανάμεσα στις στρατηγικές προώθησης συναντάμε και την προώθηση 

πωλήσεων. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγχυση της λειτουργίας 

αυτής με τη λειτουργία των δημοσίων σχέσεων. Η προώθηση πωλήσεων αφορά 

κυρίως τις ενέργειες που κάνει μια εταιρία, κυρίως με βραχυπρόθεσμο 

προσανατολισμό, για την αύξηση των πωλήσεών της. Αφορά δηλαδή τις ενέργειες οι 

οποίες  με τον κατάλληλο σχεδιασμό στοχεύουν στην αύξηση των πωλήσεων των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Η λειτουργία αυτή αποτελεί ένα πολύ 

σημαντικό κομμάτι για το μείγμα προώθησης μιας εταιρίας, καθώς η ορθή προώθηση 

των πωλήσεών της συνδέεται άμεσα με την επιβίωσή της. Η προώθηση των 

πωλήσεων για μια επιχείρηση μπορεί να γίνει με διάφορα μέσα τα οποία 

συνυποβάλλουν στην εικόνα για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, με σκοπό την προβολή 

και την ανάδειξή της. Έτσι λοιπόν, ορισμένες ενέργειες που συναντάμε και αφορούν 

την προώθηση των πωλήσεων θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα διάφορα 

προωθητικά δώρα που συνοδεύουν ένα προϊόν όπως για παράδειγμα ένα στυλό με τα 

διακριτικά της εταιρίας, τα κουπόνια τα οποία με τη συλλογή τους αποσκοπούν στην 

παροχή μιας προνομιούχας υπηρεσίας ή προϊόντος, οι εκπτώσεις οι οποίες μπορούν 

να προσφερθούν ανά περιόδους για το συγκεκριμένο προϊόν, τα δείγματα και η 

δωρεάν δοκιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας και διάφορα άλλα. Οι παραπάνω 

ενέργειες, είναι οι πιο συνήθεις ανάμεσα στις προωθητικές ενέργειες που αφορούν το 

μείγμα προώθησης, και πιο συγκεκριμένα την προώθηση πωλήσεων.   

Η προώθηση πωλήσεων (sales promotion) έχει οριστεί ως μία διαδικασία 

άμεσης παρακίνησης, που προσφέρει επιπλέον αξία ή κίνητρο για την 

πραγματοποίηση μιας αγοράς ενός προϊόντος στους πωλητές, τους διανομείς ή τους 
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τελικούς πελάτες. Αυτό το κίνητρο αποτελεί συνήθως, τον παράγοντα – κλειδί σε ένα 

τέτοιο πρόγραμμα. Μπορεί να είναι ένα κουπόνι ή μία μείωση τιμής, συμμετοχή σε 

έναν διαγωνισμό, δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή μια προσφορά στην ποσότητα 

του προϊόντος. Το κίνητρο μπορεί επίσης να λαμβάνει μορφή ενός δωρεάν δείγματος, 

δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ελπίδες για μελλοντική αγορά του προϊόντος ή 

μπορεί να είναι μία ειδική προσφορά, όπως για παράδειγμα μια δωρεάν ταινία σε 

DVD, προώθηση που υιοθέτησε η Kellog’s Corn Flakes. Η Kellog χρησιμοποίησε 

αυτή τη μέθοδο προώθησης , για να αυξήσει τη συχνότητα αγορών και να 

οικοδομήσει μακροχρόνια αφοσίωση από την οικογένεια και τους ανήλικους. Με το 

ποσοστό διείσδυσης των DVD στα νοικοκυριά να φτάνει το 80% και οι αγορές 

ταινιών DVD ενός μέσου νοικοκυριού να αγγίζουν τις 18 ετησίως, η ιδέα της 

προσφοράς μιας δωρεάν ταινίας ήταν ιδανική, ώστε να προσελκύσει τους 

καταναλωτές. Σε χρονική περίοδο 2 ετών (2010-2012), η εκστρατεία οδήγησε σε 

πωλήσεις 2 εκατομμυρίων DVD και συντέλεσε στην παραγωγή 10 εκατ. 

Συσκευασιών δημητριακών για τις επωνυμίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Τα 

προγράμματα προώθησης πωλήσεων επιδιώκουν να προσθέσουν επιπλέον αξία στο 

προϊόν ή την υπηρεσία. Ενώ η διαφήμιση διεγείρει το μυαλό και τα συναισθήματα 

του καταναλωτή, δίνοντας του αφορμή για την πραγματοποίηση αγορών, η 

προώθηση των πωλήσεων απευθύνεται στο πορτοφόλι του και του παρέχει κίνητρα, 

για να αγοράσει μία συγκεκριμένη επωνυμία. 

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν επιπλέον προσφορές για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα, όπως συμφωνίες μείωσης τιμών, (price – off deals) για τους λιανέμπορους, 

κουπόνια με ημερομηνίας λήξης, ώστε να επιταχύνουν την αγοραστική διαδικασία. 

Με την προώθηση πωλήσεων γίνεται ουσιαστικά προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί ο 

όγκος των πωλήσεων μέσω της κινητοποίησης των καταναλωτών, οι οποίοι δεν 

ανταποκρίνονται στη διαφήμιση. Το ιδανικό πρόγραμμα επιφέρει πωλήσεις, που δεν 

θα μπορούσαν να επιτευχθούν με άλλα μέσα.  

 

 2.1.5 Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Marketing 

Το marketing, ή αλλιώς στα ελληνικά η αγοραλογία, αφορά στη μελέτη μιας 

αγοράς των τάσεων και των πεποιθήσεων της και έπειτα με κατάλληλο 

προγραμματισμό στην κατάστασή της. Έτσι, το marketing αποβλέπει στον 
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προσανατολισμό ενός οργανισμού σύμφωνα με τις απόψεις των καταναλωτών – 

πελατών. Επίσης, με απώτερο στόχο την διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση των 

απαιτήσεων των καταναλωτών και μέσω της δημιουργίας καινούργιων προϊόντων 

αποσκοπεί στην επίτευξη κέρδους. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το marketing 

αποτελεί μια περίπλοκη διοικητική λειτουργία η οποία είτε μεμονωμένα είτε μαζί με 

άλλες λειτουργίες προσπαθεί να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Οι δημόσιες σχέσεις διαφέρουν από το Marketing για ποικίλους λόγους, 

παρόλο που τα όρια τους πολλές φορές συμπίπτουν. Και οι δύο ασχολούνται με τις 

σχέσεις ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης και χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα 

επικοινωνίας για να προσελκύσουν το κοινό. Τελικός σκοπός και των δύο είναι η 

επιτυχής λειτουργιά του οργανισμού και η οικονομική του επιβίωση. 

Επαγγελματίες στις δημόσιες σχέσεις και το Marketing δίνουν ορισμούς και 

για τις δύο λειτουργίες. Δημόσιες σχέσεις για αυτούς είναι η διαδικασία διοίκησης, η 

οποία έχει σκοπό την πραγματοποίηση και διατήρηση σύμφωνης και θετικής 

συμπεριφοράς μεταξύ των κοινωνικών ομάδων από τις οποίες εξαρτάται η οργάνωση, 

με σκοπό την επίτευξη της αποστολής της. Είναι βασική ευθύνη η εδραίωση και η 

διατήρηση ενός φιλικού περιβάλλοντος μέσα στον οργανισμό. Από την άλλη, οι 

στόχοι του Marketing ορίζονται με διαφορετικό ορισμό, ως η διαδικασία διοίκησης 

της οποίας σκοπός είναι η μακρόχρονη προσέλκυση και η ικανοποίηση των πελατών 

για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Η κύρια ευθύνη της είναι η εδραίωση 

και η διατήρηση της αγοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ενός οργανισμού. Με 

άλλα λόγια οι δημόσιες σχέσεις ασχολούνται με την εδραίωση των σχέσεων και την 

πρόκληση καλής διάθεσης για τον οργανισμό, ενώ το marketing ασχολείται με την 

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στον πελάτη. 

Ο James E. Grunig , συγγραφέας  του Excellence in Public Relations and 

Communications Management, πιστεύει ότι υπάρχουν ριζικές διαφορές μεταξύ του 

marketing και των δημοσίων σχέσεων. «Η λειτουργία του Marketing  θα πρέπει να 

είναι η επικοινωνία της αγοράς με όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του 

οργανισμού. Οι δημόσιες σχέσεις θα πρέπει να ασχολούνται με όλα τα είδη του 

κοινού. Ο κυριότερος σκοπός του Marketing είναι η αύξηση των κερδών για τον 

οργανισμό προκαλώντας αύξηση στην καμπύλη ζήτησης. Ο κυριότερος σκοπός των 

δημοσίων σχέσεων είναι η αποταμίευση χρημάτων για τον οργανισμό εδραιώνοντας 
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σχέσεις με το κοινό που περιορίζει ή αυξάνει την ικανότητα της οργάνωσης για την 

εκπλήρωση της αποστολής της». 

Οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ δημοσίων σχέσεων και marketing για τον 

Gruning εντοπίζονται ανάλογα με τον τρόπο που περιγράφεται το κοινό. Οι 

επαγγελματίες που ασχολούνται με το Marketing και την διαφήμιση μιλούν για 

«στόχο της αγοράς», «καταναλωτές» και «πελάτες». Οι επαγγελματίες, από την άλλη 

που ασχολούνται με τις δημόσιες σχέσεις μιλούν για «κοινό» και «θεματοφύλακες». 

Αυτές οι ομάδες μπορεί να αποτελούν κάποιο κοινό το οποίο επηρεάζεται ή μπορεί 

να επηρεάζει μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τον Gruning «Το κοινό μπορεί να προέλθει 

από μία κατηγορία θεματοφυλάκων, όπως υπαλλήλους, κοινότητες, μετόχους, 

κυβερνήσεις, μέλη, μαθητές, προμηθευτές και δωρητές, όπως επίσης καταναλωτές». 

 

2.2 Πως οι Δημόσιες Σχέσεις υποβοηθούν το marketing 

Ο Philip Kolter, καθηγητής του marketing και συγγραφέας, υποστηρίζει ότι οι 

δημόσιες σχέσεις αποτελούν το πέμπτο στοιχείο στρατηγικής του marketing, η οποία 

περιλαμβάνει το Προϊόν, την Τιμή, την Τοποθεσία και την Προώθηση. Οι δημόσιες 

σχέσεις χρειάζονται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να καλλιεργηθούν, όμως όταν 

αυτό συμβεί τότε μπορούν να προωθήσουν την ένταξη της επιχείρησης στον χώρο 

της αγοράς. 

Ο Dennis L. Wilox and Lawrence W. Nolte στο βιβλίο “Public Relations 

Writing Media Techniques”, ταξινομούν οκτώ τρόπους με τους οποίους η διαφήμιση 

ενός προϊόντος βοηθά στην εκπλήρωση των στόχων του marketing: 

 Η δημιουργία καινούργιων προοπτικών για νέα προϊόντα, καθώς οι άνθρωποι 

απαιτούν ένα προϊόν που άκουσαν ή είδαν στα μέσα ενημέρωσης. 

 Έκδοση έγκρισης μέσω εφημερίδων, περιοδικών, ραδιοφώνου και 

τηλεόρασης για την παρουσίαση ειδήσεων σχετικών με το προϊόν ή την 

υπηρεσία μίας εταιρίας  (π.χ. εφευρέσεις, καινούργια σχέδια κτλ.). 

 Πρόσκληση προώθησης των πωλήσεων συνήθως μέσω άρθρων που 

παρουσιάζονται στον εμπορικό τύπο και αφορούν καινούργια προϊόντα ή 

καινούργιε ς υπηρεσίες. 
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 Επέκταση της διαφήμισης του οργανισμού μέσω έγκαιρων και θετικών 

ανακοινώσεων για αυτόν και τα προϊόντα του.  

 Η παροχή φτηνών εντύπων για τις πωλήσεις, γιατί τα άρθρα που αφορούν την 

εταιρία και τα προϊόντα της μπορεί να ξαναπαραχθούν ως πληροφοριακά είδη 

για μελλοντικούς πελάτες. 

 Η ενίσχυση πώλησης ασήμαντων προϊόντων, για τα οποία δεν δαπανώνται 

πολλά χρήματα  για την διαφήμισή τους. 

Συνοψίζοντας , για την λειτουργία υποστήριξης της αγοράς, χρησιμοποιούνται 

οι δημόσιες σχέσεις για την επίτευξη των στόχων. Το σημαντικότερο εξ’ όλων είναι η 

ενίσχυση της αντίληψης , η ενημέρωση, η κατανόηση, η εδραίωση σχέσεων 

εμπιστοσύνης, η δημιουργία φιλίας , η κινητοποίηση των ανθρώπων για αγορά των 

προϊόντων δημιουργώντας ένα κλίμα αποδοχής του καταναλωτή. 

 

2.3 Marketing Δημοσίων Σχέσεων  

Τα μέσα και οι τεχνικές των δημοσίων σχέσεων χρησιμοποιούνται ευρέως για 

την υποστήριξη του Marketing και των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης. Αυτό 

ονομάζεται «Επικοινωνία Marketing» ή «Marketing Δημοσίων Σχέσεων». 

Ο Thomas L. Harris, αντιπρόεδρος της Golin/Harris Communications στην 

Νέα Υόρκη, στο βιβλίο του A Marketer’s Guide in Public Relations, υποστηρίζει ότι 

οι δημόσιες σχέσεις του σωματείου και το Marketing των δημοσίων σχέσεων 

συνδυάζονται καλύτερα μέσα στον χώρο οργάνωσης της επιχείρησης. Δηλώνει ότι, οι 

δημόσιες σχέσεις του σωματείου θα παραμείνουν μία διοικητική λειτουργία που θα 

υποστηρίζει τους αντικειμενικούς σκοπούς του σωματείου, ενώ το marketing των 

δημοσίων σχέσεων θα παραμείνει διοικητική λειτουργία του marketing. 

Ο Harris ορίζει τις δημόσιες σχέσεις ως «την διαδικασία σχεδιασμού, 

εκτέλεσης και αξιολόγησης του προγράμματος που ενισχύει την αγορά και την 

ικανοποίηση του καταναλωτή μέσω αξιόλογης επικοινωνίας πληροφόρησης και 

εντυπώσεων τα οποία αναγνωρίζουν τις εταιρίες σε συνδυασμό με τια ανάγκες, τις 

επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα των καταναλωτών».  
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Οι αντικειμενικοί σκοποί του marketing των δημοσίων σχέσεων που συχνά 

ονομάζονται marcom στην ορολογία της βιομηχανίας, επιτυγχάνονται με ορισμένους 

τρόπους.  

 Διαφήμιση του προϊόντος. Το κόστος και το πλήθος των διαφημίσεων και η 

προώθηση των πωλήσεων εκτινάχθηκαν στα ύψη και οι εταιρίες πιστεύουν ότι 

η διαφήμιση των προϊόντων  είναι ένας οικονομικός τρόπος ανάλογα με την 

διαφήμιση για την προσέγγιση όλων των πιθανών πελατών. Άλλες μορφές 

διαφήμισης προϊόντων, τροφίμων, αυτοκινήτων, ακινήτων, επιχειρήσεων και 

αθλητικών παρουσιάζονται στις σελίδες των εφημερίδων ως ειδήσεις και ως 

εικονογραφημένες ιστορίες. Αυτές καλύπτουν μόνο ένα μικρό σχετικά εύρος 

σχετικά με την δημιουργία και την προώθηση καινούργιων προϊόντων και 

ακόμα τις διαφορετικές χρήσεις των ήδη υπαρχόντων προϊόντων. Μέσω του 

ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του internet φτάνουν στους καταναλωτές 

πλέον όλες οι διαφημιστικές καμπάνιες της οποιαδήποτε επιχείρησης.  

 Γραφείο πληροφοριών. Ορισμένες εταιρίες διαθέτουν γραφεία πληροφοριών 

τα οποία βοηθούν στην προώθηση των προϊόντων στην αγορά. Η Reebok για 

παράδειγμα έχει το δικό της Γραφείο πληροφοριών Αερόμπικ και η Nutricia 

το δικό της γραφείο αναφορικά με την υγεία και την διατροφή. Μια 

πρωταρχική λειτουργία των γραφείων πληροφοριών είναι η μετάδοση των 

ειδησεογραφικών δελτίων και των εντύπων του τύπου που αναφέρουν τα 

αποτελέσματα και την παροχή συμβουλών στον καταναλωτή. 

 Περιοδεία των δημοσίων σχέσεων. Τα στελέχη των επιχειρήσεων μπορούν να 

προωθήσουν τα προϊόντα τους, κάνοντας συνελεύσεις και διαλέξεις. Το πιο 

αποτελεσματικό CEO από αυτήν την άποψη ήταν της Lee Iacocca του 

τμήματος Chrysler, η οποία στα τέλη της δεκαετίας του ’90 έκανε μία 

περιοδεία σε έξι πόλεις για να προωθήσει τα νέα προϊόντα της εταιρίας 

ενημερώνοντας ταυτοχρόνως το κοινό πως η επιχείρηση έχει αναρρώσει από 

την κάμψη. 

 Προώθηση στα σχολεία. Οι εταιρίες προσπαθούν να καλλιεργήσουν σταδιακά 

την πίστη για ένα προϊόν χρηματοδοτώντας ένα πρόγραμμα στα σχολεία. Για 

πολλούς τα παιδιά είναι οι καλύτεροι κριτές της δουλειάς κάποιων και 

μπορούν τόσο να επηρεάσουν τον περίγυρο τους όσο και να επηρεαστούν από 

αυτόν. Οι γονείς και οι ομάδες καταναλωτών δεν είναι ευχαριστημένοι όταν οι 
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μαθητές γίνονται στόχος των προγραμμάτων marketing, όταν όμως ένα 

σχολείο έχει πέσει έξω οικονομικά οι διευθυντές δέχονται με ευχαρίστηση την 

υποστήριξη από τις επιχειρήσεις εάν το πρόγραμμα δεν είναι πολύ εμπορικό 

και εξυπηρετεί συνάμα και τις νόμιμες εκπαιδευτικές λειτουργίες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Coca Cola Minute Aid, η οποία αύξησε 

το γόητρο των χυμών, χρηματοδοτώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης και 

γραφής. Περισσότερα  από 3,7 εκατομμύρια παρακινήθηκαν να διαβάσουν 

ένα βιβλίο κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών και να σημειώσουν την 

πρόοδο τους σε έναν πίνακα που τους είχε διανεμηθεί. 

 Σκοπός σε συνδυασμό με το marketing. Οι εταιρίες που είναι πολύ 

ανταγωνιστικές συχνά προσπαθούν να είναι διαφορετικές υποστηρίζοντας 

κάποιους σκοπούς που είναι αρεστοί στον χώρο της αγοράς. Για παράδειγμα, 

η American Express υποσχέθηκε στους πελάτες της ότι εάν χρησιμοποιήσουν 

πιστωτική κάρτα στις αγορές τους , το 1 τοις εκατό θα διαθετόταν στην 

ανοικοδόμηση του Αγάλματος της Ελευθερίας.  

 Παρόλο που ο σκοπός – Marketing δεν ενισχύει απαραίτητα τον ρυθμό των 

πωλήσεων, οι επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων πιστεύουν ότι είναι ένας 

αποτελεσματικός τρόπος για την διάδοση των αξιών της επιχείρησης και της 

φιλοσοφίας της. Από την πλευρά του marketing, η υποστήριξη ενός δημοφιλή 

σκοπού μπορεί να ενθαρρύνει την πίστη των καταναλωτών που πιστεύουν σε 

αυτόν τον σκοπό. 

 Αθλητικά γεγονότα. Τα αθλητικά γεγονότα είναι πολύ δημοφιλή και 

χρηματοδοτούνται πολύ από τις επιχειρήσεις. Οι εταιρίες προσπαθούν να 

προσεγγίσουν ειδικά είδη κοινού στηριζόμενες σε πολλά αθλήματα. Οι 

παραγωγοί προϊόντων  όταν έχουν να αντιμετωπίσουν ευκατάστατους πελάτες 

κάνουν τις χρηματοδοτήσεις τους στα μέτρα τους. Η Range Rover για 

παράδειγμα, η Βρετανική κατασκευαστική εταιρία τετράτροχων οχημάτων 

αναλαμβάνει την χρηματοδότηση ιππικών γεγονότων και αγώνων με σκάφη. 

Σε διεθνές επίπεδο, οι Ολυμπιακοί αγώνες και η εμπλοκή των εταιριών σε 

αυτούς είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισης του διεθνούς κοινού, 

αν και ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι εάν ο μεγάλος αριθμός 

χρηματοδοτήσεων δημιουργήσει σύγχυση τότε το κοινό θα αποσυντονιστεί 

από τα μηνύματα. 
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2.4 Τα εργαλεία των Δημοσίων Σχέσεων 

  Οι Δημόσιες Σχέσεις αναπτύσσονται από τα διάφορα υποκείμενα με 

συγκεκριμένους στόχους. Με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος από μεριάς του 

κοινού σχετικά με μια εταιρία, με στόχο την ενίσχυση του brand name της εταιρίας, 

με στόχο την αύξηση της δημοτικότητας του υποκειμένου και άλλα. Πάντοτε όμως 

θα πρέπει να δημιουργούνται με συνέπεια, ήθος, αξιοπιστία και ειλικρίνεια. 

Σημαντικό επίσης, είναι και τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, να είναι 

αξιόπιστα και να προσφέρουν στις επιχειρήσεις τα αποτελέσματα τα οποία αυτές 

επιθυμούν. Έτσι λοιπόν, είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε ορισμένα από αυτά αλλά 

και τη συμβολή της τεχνολογίας σε αυτά, στη σημερινή εποχή που μαστίζεται από 

ολοένα και περισσότερα και πιο ανανεωμένα κάθε φορά τεχνολογικά επιτεύγματα.   

 

 2.4.1 Τα Δελτία Τύπου 

  Το Δελτίο Τύπου θεωρείται ως μια βασική μορφή εφαρμογής των Δημοσίων 

Σχέσεων. Οι επαγγελματίες είναι σε θέση να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα 

προμηθεύσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με το δελτίο τύπου, ανάλογα με τον 

προϋπολογισμό τον οποίο διαθέτουν. Παραδείγματος χάριν, μπορούν να στείλουν ένα 

δακτυλογραφημένο μήνυμα σε χαρτί ή να παράγουν ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα 

ώστε να το αποστείλουν στα ΜΜΕ. Σε κάθε περίπτωση, το είδος της μεταφερόμενης 

είδησης, ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι αποστέλλοντες το μήνυμα και το 

χρηματικό ποσό που έχουν στη διάθεσή τους θα προσδιορίσουν τον καταλληλότερο 

τρόπο και μέσο για την αποστολή ενός δελτίου τύπου. Αδιαμφισβήτητα ο σκοπός 

ενός δελτίου τύπου είναι η παροχή γνώσης και ενημέρωσης σχετικά με ένα θέμα στο 

κοινό. Αφορά συνήθως ένα κείμενο μέσω του οποίου διοχετεύεται η πληροφόρηση 

και το οποίο έχει συγκεκριμένη δομή. Συνήθως την ευθύνη για τη σύνταξή του έχει ο 

σύμβουλος των δημοσίων σχέσεων και το δελτίο αυτό παρουσιάζει συγκεκριμένη 

δομή. Το δελτίο τύπου παραθέτει τις πληροφορίες που πρέπει να δοθούν με λίγα και 

μεστά λόγια και το περιεχόμενό του πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιεκτικό 

και σύντομο. Τέλος, στην αρχή του θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος «Δελτίο 

Τύπου».   

 38 



Στην περίπτωση κατά την οποία ένα μήνυμα θα μεταδοθεί μέσω ενός 

βιντεοσκοπημένου δελτίου τύπου, οι πρακτικές παρουσιάζουν ορισμένες διαφορές. 

Συνήθως ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα παραδίδεται σε έναν τηλεοπτικό σταθμό και 

είναι έτοιμο προς άμεση αναπαραγωγή. Τα μειονεκτήματα τα οποία μπορεί να 

παρουσιάσει ένα βιντεοσκοπημένο δελτίο τύπου είναι το υψηλό κόστος και ο χρόνος 

δημιουργίας του καθώς απαιτείται ειδική επεξεργασία για την ποιότητα της εικόνας 

και του ήχου. Από την άλλη μεριά βέβαια, ένα βιντεοσκοπημένο δελτίο τύπου μπορεί 

να θεωρηθεί ως μια εναλλακτική – έμμεση μορφή διαφήμισης, η οποία απευθύνεται 

μαζικά στο κοινό και το πληροφορεί για ένα συγκεκριμένο θέμα.   

Η ιστορία του πρώτου δελτίου τύπου ξεκινά όταν ο πατέρας των νεότερων 

δημοσίων σχέσεων Ivy Lee, δημιούργησε το πρώτο δελτίο τύπου στις 28 Οκτωβρίου 

του 1906. Τότε, οι σιδηροδρομικές γραμμές της Pennsylvania έπειτα από ένα 

ατύχημα το οποίο παρουσιάστηκε σε έναν από τους συρμούς αποφάσισαν να 

αναλάβουν δημόσια την ευθύνη υπό την καθοδήγηση του Lee. Έτσι, όχι μόνο 

εξέδωσαν ένα δημόσιο μήνυμα που μιλούσε για τα αίτια και την έκβαση του 

ατυχήματος, αλλά δρομολόγησαν και ένα τραίνο το οποίο μετέφερε του 

δημοσιογράφους στον τόπο του ατυχήματος. Οι αμερικανικές εφημερίδες απέδωσαν 

κατά λέξη το μήνυμα της εταιρίας και της απέδωσαν τα εύσημα για την ειλικρίνεια, 

την εντιμότητα και τη διαφάνεια που επέδειξε. Έπειτα από αυτό το γεγονός, και άλλες 

εταιρίες οι οποίες υπέστησαν κάποιου είδους «ζημία» στην εταιρική τους φήμη 

θέλησαν να υιοθετήσουν τον ίδιο τρόπο παραδοχής, και έτσι το δελτίο τύπου πήρε 

μεγάλη δημοσιότητα και η χρήση του από τις εταιρίες, τους οργανισμούς και τα 

πρόσωπα τα οποία έχουν να κάνουν κάποια δήλωση διευρύνθηκε. Έτσι και πάνω από 

έναν αιώνα αργότερα, οι βασικές αρχές για τη δημιουργία ενός δελτίου τύπου έχουν 

παραμείνει ενώ ορισμένες άλλες έχουν εξελιχτεί. Σήμερα, οι μηχανές αναζήτησης 

ειδήσεων έχουν συμβάλλει ουσιαστικά σε κάτι τέτοιο. Όταν αναζητούμε για δελτία 

τύπου στις μηχανές αναζήτησης Google News, Yahoo! News και άλλες, τα 

αποτελέσματα συνοδεύονται και από διάφορες ειδήσεις σχετικές με το δελτίο τύπου. 

Κάτι τέτοιο έδωσε τη δυνατότητα σε διάφορους πρωτοπόρους να 

επαναπροσδιορίσουν εκ νέου την αξία των δελτίων τύπου. Πλέον τα δελτία τύπου δεν 

αποστέλλονται και αναρτώνται μόνο στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον τύπο 

αλλά και στο Internet. Στις μηχανές αναζήτησης, στις διάφορες ενημερωτικές 

ιστοσελίδες, στα blogs, στα social media και ου το καθεξής.  
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 2.4.2 Ομιλίες και Παρουσιάσεις 

 Υπάρχουν αρκετά είδη ομιλιών, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην 

ενίσχυση των σχέσεων με το κοινό από μεριάς μιας εταιρίας. Μπορεί να γίνει λόγος 

για πρόσωπο με πρόσωπο συζητήσεις, για ομιλίες, για παρουσιάσεις ή για 

συνεντεύξεις. Ο προφορικός λόγος, ως μια μορφή διαπροσωπικής επικοινωνίας 

παρουσιάζει συγκεκριμένες ιδιομορφίες και όταν χρησιμοποιείται με συγκεκριμένο 

τρόπο αποτελεί ένα μέσο μόχλευσης απέναντι στο κοινό. Ο λόγος για τον οποίο 

χρησιμοποιούνται τα παραπάνω μέσα ομιλίας, μπορεί να είναι εκπαιδευτικός ή 

ενημερωτικός και μπορεί να λαμβάνει χώρα μέσα στην επιχείρηση για την ενίσχυση 

των δημοσίων σχέσεων με τους υπαλλήλους ή έξω από αυτή για την ενίσχυση των 

σχέσεων με το κοινό.  

 Μια εταιρία η οποία σκοπεύει να επιλέξει έναν από τους παραπάνω τρόπους 

για να εντείνει τις δημόσιες σχέσεις της θα πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά το μέσο της 

ομιλίας που θα επιλέξει καθώς και την οργάνωση αυτού. Παραδείγματος χάριν όταν 

μια εταιρία θα επιλέξει να δώσει μια συνέντευξη, πέραν των όσων θα πει ο 

εκπρόσωπός της θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει και σε οποιαδήποτε 

ερώτηση του τεθεί με αμεσότητα και ειλικρίνεια. Τα είδη ομιλιών αποτελούν έναν 

άμεσο τρόπο επικοινωνίας με το κοινό και όταν πραγματοποιούνται αυτό, θα πρέπει 

να γίνεται με σύνεση και εντιμότητα.   

 

 2.4.3 Ιστοσελίδες και Άλλα Διαδραστικά Μέσα 

 Πλέον όλες οι εταιρίες οι οποίες αναπτύσσουν ένα σοβαρό εταιρικό προφίλ, 

διαχειρίζονται τις ιστοσελίδες οι οποίες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά 

με αυτή. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη σωστή ανάπτυξη των δημοσίων 

σχέσεων με το κοινό. Η διαδικτυακή παρουσία, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

αντανακλάται μέσω αυτής η παρουσία της επιχείρησης στον τομέα που αυτή 

αναπτύσσεται. Πλέον το διαδίκτυο είναι μέρος του παγκόσμιου επικοινωνιακού 

πολιτισμού. Πλέον οποία επιχείρηση δεν προάγεται μέσω του Internet είναι σαν να 

μην υπάρχει καθώς αυτό έχει ενσωματωθεί τόσο στην καθημερινότητά μας που 

ακόμα και τα πιο απλά και καθημερινά πράγματα τα αναζητούμε σε αυτό. Άλλωστε 

δεν είναι τυχαίο και το γεγονός πως ορισμένες επιχειρήσεις επιλέγουν να 

 40 



αναπτύσσονται μόνο διαδικτυακά, έχοντας έτσι πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη και πιο 

ευέλικτη αγορά.  

 Η ιστοσελίδα (Site) μια επιχείρησης μπορεί να εξυπηρετεί πολλαπλούς 

σκοπούς. Έτσι λοιπόν, ένα site μπορεί να θεωρηθεί ως ο πάροχος των πληροφοριών 

που το κοινό επιθυμεί να λάβει, ως το μέσο με το οποίο μπορούν να προωθηθούν τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες ενός υποκειμένου, ενώ ακόμα μπορεί να λειτουργήσει και 

ως ένα ηλεκτρονικό κατάστημα από το οποίο μια εταιρία μπορεί να πουλά τα 

προϊόντα της (e – shop). Έτσι, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τη σημαντικότητα 

μιας ιστοσελίδας για έναν οργανισμό. Το site θα πρέπει να έχει απήχηση στο κοινό το 

οποίο το χρησιμοποιεί, να είναι σχεδιασμένο με βάση τις ιδιαιτερότητές του και να 

είναι εύχρηστο και κατανοητό. Παραδείγματος χάριν, αλλιώς θα πρέπει να 

αναπτυχθεί η ιστοσελίδα μιας εταιρίας που παράγει ρούχα και αλλιώς μιας τράπεζας. 

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο για τη διαδικτυακή παρουσία μιας εταιρίας, είναι η 

δημιουργία ενός εταιρικού blog. Τα blogs, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία κυρίως 

χρόνια και η παρουσία τους είναι αρκετά δημοφιλής, κατακτώντας μεγάλη 

δημοσιότητα. Κάτι τέτοιο τα κατατάσσει στα πλέον δημοφιλή μέσα με τα οποία μια 

εταιρία μπορεί να αυξήσει τη δημοτικότητά της και να αναπτύξει τις δημόσιες 

σχέσεις της. Ακόμα ένα διαδικτυακό μέσο, το οποίο μπορεί να συντελέσει στην 

ενίσχυση των δημοσίων σχέσεων μιας εταιρίας, είναι και τι Newsletter. Το 

Newsletter, είναι ένα περιοδικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό δελτίο, το οποίο 

ενημερώνεται τακτικά για τις δραστηριότητες της εταιρίας. Θα μπορούσαμε να πούμε 

πως αποτελεί μια μορφή ηλεκτρονικής εφημερίδας, η οποία παρέχει πληροφορίες 

στους χρήστες της σχετικά με δραστηριότητες που έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν.  

 Σαφώς, οι παραπάνω δραστηριότητες είναι μοναχά ορισμένες από τις οποίες 

μπορούν να αναπτυχθούν μέσω του διαδικτύου. Επιπροσθέτως, σε κάθε μία από τις 

παραπάνω διαδικτυακές πρακτικές υπάρχουν και ορισμένα στοιχεία τα οποία θα 

πρέπει να προσέξει ο σύμβουλος δημοσίων σχέσεων μιας εταιρίας, ώστε αυτό να 

φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε αυτή. Σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια, 

πέρα από τα κλασσικά διαδικτυακά μέσα παίζουν και τα Social Media. Αυτά, 

ανάλογα με τη χρήση που τους κάνουν οι εταιρίες, μπορούν είτε αθροιστικά είτε ως 

μονάδες να ενισχύσουν τις δημόσιες σχέσεις ενός υποκειμένου. Υπάρχουν άπειρες 

εταιρίες, οι οποίες επιλέγουν να ενισχύσουν τη δημοτικότητά τους μέσω του 

Facebook, του Twitter, του Google Plus, του YouTube και άλλων, δημιουργώντας 
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σελίδες οι οποίες πληροφορούν τους χρήστες και σε ορισμένες περιπτώσεις 

προσφέρουν και ειδικά προνόμια, όπως για παράδειγμα δώρα από διαγωνισμούς. Όλα 

τα παραπάνω έχουν ως κοινό παρονομαστή το διαδίκτυο το οποίο ανοίγει τις πύλες 

του και προσφέρει άπειρες εναλλακτικές τις οποίες μπορούν να αρπάξουν και να 

εξελίξουν οι εταιρίες οι οποίες ρίχνονται καθημερινώς στη μάχη του  Marketing και 

των πωλήσεων.  

 

 2.4.4 Εταιρικές Χορηγίες 

 Ως μια επιπλέον μορφή προαγωγής των δημοσίων σχέσεων, τα υποκείμενα 

επιλέγουν τις εταιρικές χορηγίες. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαντριανταφύλλου, 

ειδικό στις δημόσιες σχέσεις, η εταιρική χορηγία «είναι η χρηματοδότηση και η 

υποστήριξη με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικών και άλλων φορέων 

στη δημιουργία εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενίσχυση 

της δημόσιας εικόνας του χορηγού». Σύμφωνα με την ιστορία, ανάμεσα στο ’80 και 

το ’90, ο θεσμός των εταιρικών χορηγιών παρουσίασε άνθιση. Η εμφάνισή της σε 

διάφορους τομείς ήταν έκδηλη: από τον αθλητισμό μέχρι την πολιτική, οι λεγόμενοι 

σπόνσορες (Sponsors) μέσω της υποστήριξης και χρηματοδότησής τους σε μία 

εταιρία, ήταν σε θέση να προάγουν και τη δική τους ιδιότητα μέσω της έμμεσης 

διαφήμισης. Ο χορηγός, πριν προβεί σε μία τέτοια ενέργεια θα πρέπει να έχει πρώτα 

αναγνωρίσει τον οργανισμό στον οποίο θα θελήσει να προσφέρει τη χορηγία και τα 

αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν από μια τέτοια ενέργεια. Οι προσφέροντες την 

χορηγία μέσα από τέτοιες πρακτικές αυξάνουν τη φήμη και το γόητρό τους και 

δημιουργούν το αίσθημα του σεβασμού. Οι χορηγίες, υπάρχουν σε διάφορους τομείς 

όπως για παράδειγμα στον αθλητισμό, στην παιδεία, σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε 

έρευνες, σε βραβεία και άλλα.  

 Ιστορικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως η χορηγία πρωτοεμφανίστηκε 

στην αρχαία Ελλάδα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία του Κλεισθένη στα τέλη του 6ου 

αιώνα π.Χ., με την άνθιση να έρχεται τον 5ο αιώνα π.Χ. στην Χρυσή Εποχή του 

Πρικλή. Τότε η χορηγία αφορούσε το θέτρο σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα και ήταν 

μια μορφή μεταφοράς χρημάτων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα. Ξεκινώντας 

από τότε, και έπειτα από αρκετές μεταλλάξεις οι οποίες χαρακτηρίζονταν από τα 

δεδομένα της κάθε εποχής, οι χορηγίες έχουν λάβει τη σημερινή τους μορφή, με 
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πολλά χρήματα να δαπανούνται ετησίως από τις εταιρίες στον βωμό των εταιρικών 

χορηγιών. Τα αποτελέσματα τα οποία επιφέρουν στις επιχειρήσεις είναι πολλαπλά 

όπως για παράδειγμα η δημιουργία θετικών εντυπώσεων, η ενίσχυση του brand name 

του χορηγού, η αναγνωσιμότητα από το κοινό, η εισχώρηση σε νέα τμήματα, η 

ανάπτυξη του μάρκετινγκ και άλλα.   

 

 2.4.5 Lobbying 

 Το Lobbying (αλλιώς γνωστό και ως Lobby) και σύμφωνα με τα Ελληνικά 

Ομάδα Πίεσης, είναι ακόμα μια μορφή υπό την οποία προσπαθούν οι εταιρίες, οι 

οργανισμοί, τα πολιτικά και δημόσια πρόσωπα να ενισχύσουν τις δημόσιες σχέσεις 

τους. Ουσιαστικά τα υποκείμενα τα οποία προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτό το είδος 

δημοσίων σχέσεων, επιχειρούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται από 

το κράτος, τα νομοθετικά όργανα ή τα μέλη των ρυθμιστικών οργανισμών. Σύμφωνα 

με το Αγγλικό Συμβούλιο Δημοσίων Υποθέσεων, «Τα μέσα του Lobbying, 

προσπαθούν σε επαγγελματική βάση, να επηρεάσουν ή να συμβουλεύσουν όσους 

θέλουν να επηρεάσουν, την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, του νομοθετικούς και διοικητικούς οργανισμούς, τις περιφερειακές ή 

τοπικές αρχές ή άλλους δημόσιους φορείς σε θέματα που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητά τους». 1 Συνεχίζοντας, αναφέρει πως οι λομπίστες (Lobbyists) είναι τα 

άτομα τα οποία σύμφωνα με την επαγγελματική τους ιδιότητα και δραστηριότητα 

αποσκοπούν σε τέτοιου είδους επιρροές σχετικά με τη διαμόρφωση, την τροποποίηση 

ή την υιοθέτηση των νομοθετικών μέτρων, κανόνων ή κανονισμών. Για τους 

προαναφερθέντες λόγους, οι κυβερνήσεις συχνά προσπαθούν να αποτρέψουν τη 

δημιουργία των λόμπυ καθώς ορισμένες φορές προκειμένου να προάγουν το δικό 

τους συμφέρον υποβιβάζουν το γενικό καλό. Επομένως, μπορούμε να κατανοήσουμε 

την άμεση σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των ομάδων πίεσης και των δημοσίων 

σχέσεων, καθώς προκειμένου να ασκήσουν την πίεσή τους χρησιμοποιούν την τέχνη 

της επικοινωνίας και της πειθούς.   

                                                            
1 «Lobbying means, in a professional capacity, attempting to influence, or advising those 
who wish to influence, the UK Government, Parliament, the devolved legislatures or  
administrations, regional or local government or other public bodies on any matter within  
their competence.»  
 



 2.4.6 Ετήσιες Εκθέσεις 

 Η Ετήσια Αναφορά ή Έκθεση (Annual Report), είναι άλλο ένα μέσο το οποίο 

χρησιμοποιείται για την προσαύξηση της δημοσιότητας μίας εταιρίας ή ενός 

οργανισμού. Μια ετήσια έκθεση, συμπεριλαμβάνει ορισμένα στοιχεία από τη 

λειτουργία ενός οργανισμού ή μια εταιρίας σύμφωνα με στοιχεία τα οποία συνέβησαν 

κατά το προηγούμενο έτος. Συνήθως αφορά στοιχεία για το έργο, την επιχειρηματική, 

εμπορική και οικονομική δραστηριότητα μιας επιχείρησης.  Αυτές οι αναφορές 

δημιουργούνται για να παρέχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση σε διάφορα άτομα 

τα οποία με κάποιο τρόπο εμπλέκονται στις δραστηριότητες ενός οργανισμού ή 

επιθυμούν να εμπλακούν. Τα τυπικά σημεία τα οποία αναφέρουν οι ετήσιες εκθέσεις 

αφορούν γενικές πληροφορίες για την εταιρία, τις λογιστικές αρχές της με την 

κατάσταση των ταμειακών ροών  και τους λογαριασμούς κερδών και ζημιών, 

διάφορες αναφορές από τους προέδρους, την έκθεση του διευθυντή, τις εκθέσεις των 

ελεγκτών και άλλα στοιχεία τα οποία θεωρούνται σημαντικά για αναφορά. Αρκετές 

χώρες, απαιτούν από τις εταιρίες που την απαρτίζουν να εκδώσουν ετήσιες εκθέσεις 

ενώ αρκετές φορές και οι εταιρίες που είναι εισηγημένες σε χρηματιστήρια αξιών 

πρέπει να εκδίδουν ετήσιες αναφορές, συχνά και σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα.  

 Μια ετήσια αναφορά θεωρείται ως ένα μέσο με το οποίο η επιχείρηση θα 

προσαυξήσει το γόητρο και τη φήμη της. Σαφώς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος εστιάζει 

την προσοχή του σε διαφορετικά κριτήρια. Παραδείγματος χάριν ένας επενδυτής θα 

ενδιαφερθεί για την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης, ένας πελάτης για την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων ενώ ένας εργαζόμενος για τις 

εργασιακές συνθήκες. Έτσι λοιπόν για κάθε φορέα μια ετήσια αναφορά έχει 

ξεχωριστή βαρύτητα. Αδιαμφισβήτητα, κάθε διάσταση που αφορά την εταιρική φήμη 

μπορεί να επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά έναν φορέα ή ένα πρόσωπο το οποίο  

σκοπεύει να εμπλακεί με κάποιο τρόπο με της δραστηριότητες ενός οργανισμού ή 

μιας επιχείρησης. Έτσι, αναγνωρίζεται η αξία των ετήσιων αναφορών σε συνάρτηση 

με τις δημόσιες σχέσεις τις οποίες θέλει να προάγει μια εταιρία.  
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 2.4.7 Εκδηλώσεις 

 Οι διάφορες εκδηλώσεις που μπορούν να αναπτυχθούν από μια εταιρία, είναι 

ακόμα ένα μέσο ενίσχυσης των δημοσίων σχέσεων. Οι εκδηλώσεις που μπορούν να 

αναπτυχθούν ποικίλλουν καθώς η κάθε εταιρία μπορεί να προσδιορίσει την 

εκδήλωση η οποία ταιριάζει καλύτερα στη φιλοσοφία της. Έτσι παραδείγματος χάριν 

μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα εταιρικά γεύματα, δεξιώσεις, βραβεύσεις, συνέδρια 

και άλλα. Οι εκδηλώσεις αυτές, μπορούν να αναπτυχθούν τόσο στα πλαίσια της 

εσωτερικής αλλά και εξωτερικής πολιτικής ενός οργανισμού. Μπορεί δηλαδή να 

διοργανώνει γεύματα και βραβεύσεις για το προσωπικό ώστε να αυξάνει τη 

δημοτικότητα και να αναπτύξει τις δημόσιες σχέσεις της με τους υπαλλήλους της. 

Από την άλλη μεριά σημαντική είναι και η εξωτερική πολιτική που αναπτύσσει μια 

επιχείρηση. Έτσι σημαντικό είναι να κρατά ικανοποιημένους και τους πελάτες, τους 

μετόχους, τους εξωτερικούς συνεργάτες, του επενδυτές και ού το καθεξής. Σε αυτή 

την κατεύθυνση λοιπόν, μπορεί να διοργανώνει δεξιώσεις, γεύματα και άλλες 

πρακτικές οι οποίες μέσω της σύσφιξης των σχέσεων θα απογειώσουν τις δημόσιες 

σχέσεις του υποκειμένου. Παράλληλα με την ανάπτυξη μιας εκδήλωσης, η εταιρία, η 

οργάνωση ή το πρόσωπο το οποίο θέλει να ενισχύσει τις δημόσιες σχέσεις του μπορεί 

να αναπτύξει και κάποιος επιπλέον τρόπους δράσης, όπως για παράδειγμα η 

αποστολή εταιρικών δώρων. Τέτοιου είδους δώρα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή καθώς 

αποτελούν και μια μορφή διαφήμισης. Τα συγκεκριμένα δώρα μπορούν να είναι από 

διαφημιστικά στυλό και ημερολόγια έως τεχνολογικά εξελιγμένα gadget τα οποία 

όμως σε κάθε περίπτωση θα φέρουν το διακριτικό εμπορικό σήμα του υποκειμένου 

των δημοσίων σχέσεων.    

 

2.5 Τα σύγχρονα εργαλεία των Δημοσίων Σχέσεων 

 Η δημιουργία και η διατήρηση μιας καλής φήμης και εικόνας είναι κάτι πάρα 

πολύ σημαντικό για τον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι 

συνεχής, μεταλλάσσεται και εξελίσσεται ασταμάτητα. Πλέον, χωρίς καλές δημόσιες 

σχέσεις είναι δύσκολο μια επιχείρηση να τραβήξει την προσοχή του κοινού της και 

να προσπαθήσει να επηρεάσει την κοινή του γνώμη για κάποιο θέμα. Έτσι, όταν οι 

σχέσεις με το κοινό δημιουργηθούν για πρώτη φορά είναι πολύ σημαντικό και να 

 45 



διατηρηθούν. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις διαπροσωπικές σχέσεις, έτσι και με 

τις εταιρικές, εάν η επικοινωνία δεν είναι διαρκής και ισχυρή, είναι πολύ εύκολο να 

καταρρεύσει και τελικά να χαθεί. Σήμερα, στον 21 αιώνα, αιώνα των τεχνολογικών 

αλλαγών, του μάρκετινγκ και των επιτευγμάτων, που όλα είναι ρευστά αλλά 

παράλληλα και τόσο σταθερά, πολλοί κανόνες έχουν αλλάξει, αντικαθιστώντας και 

εξελίσσοντας του παλιούς. Σήμερα, ο όρος εξέλιξη και ανανέωση συνοδεύει κάθε 

έννοια που αφορά την παγκόσμια κλίμακα. Η στασιμότητα επιφέρει αρκετά 

αποτελέσματα, και τις περισσότερες φορές με αρνητική έννοια.  

 Αδιαμφισβήτητα, οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει και αυτόν τον 

τομέα. Το διαδίκτυο έχει φέρει τρομερές αλλαγές στην τάξη των πραγμάτων που 

κάθε άλλο παρά αρνητικές είναι. Πλέον το διαδίκτυο προσφέρεται για την ανάπτυξη 

των δημοσίων σχέσεων, τόσο τον μεγάλων όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Ακόμα, μέσω αυτού μπορούν να δημιουργηθούν και να δράσουν οι εταιρίες. Έτσι 

απλά, χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς. Απλά με θέληση και δημιουργικότητα. 

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τα τεχνολογικά μέσα συμβάλλουν για την 

ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων. Έτσι, αναφορικά θα μπορούσαμε να πούμε πως τα 

σύγχρονα εργαλεία των δημοσίων σχέσεων αφορούν κυρίως τις σχέσεις με τα Μέσα 

Ενημέρωσης, με τα Social Media, με την έμμεση Διαφήμιση, με τα Newsletter και 

άλλα.  

 Αρχικά, η λειτουργία των μεσών μαζικής ενημέρωσης, εξυπηρετεί την 

κυκλοφορία των μηνυμάτων μέσω των διάφορων καναλιών, από έναν πομπό σε ένα 

δέκτη. Η κάθε επιχείρηση, καλείται να επιλέξει το κανάλι εκείνο το οποίο 

ανταποκρίνεται καλύτερα στον τρόπο με τον οποίο θέλει να προσεγγίσει το κοινό της. 

Έτσι αναγνωρίζεται η αξία των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης, ως μια βάση για 

την προσέγγιση ενός κοινού το οποίο έρχεται σε επαφή με αυτά. Τα μέσα 

ενημέρωσης λοιπόν, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο τύπος και άλλα, συμβάλλουν στο 

να διαφημιστεί η επιχείρηση, είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο, καθώς και στο να 

διαχειριστούν οι διάφορες κρίσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν ανά περιόδους. 

Επιπλέον, οι σχέσεις με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ενισχύουν και τις δυνατότητες 

και τις πιθανότητες για μια έμμεση διαφήμιση. Η έμμεση διαφήμιση, είναι 

ουσιαστικά διαφημίσεις με τη μορφή της είδησης ή σχολίου επιτρέποντας έτσι τη 

σύνδεση της διαφήμισης με την αξιοπιστία της εφημερίδας, του περιοδικού, του 

καναλιού ή του σταθμού.  

 46 



 Ένα ακόμα σύγχρονο εργαλείο το οποίο αναπτύσσεται ολοένα και 

περισσότερο τα τελευταία χρόνια κερδίζοντας συνεχώς έδαφος είναι αυτό των Social 

Media. Τα δύο γνωστότερα social media είναι το Facebook και το Twitter, αλλά και 

άλλα τα οποία καλύπτουν κάθε είδους ανάγκη για προβολή. Σε αυτά μια επιχείρηση ή 

ένα στέλεχος μπορεί να δημιουργήσει μια σελίδα με απώτερο στόχο την προβολή 

μιας εταιρίας, των βασικών λειτουργιών της, των συνεργατών της και άλλων. Τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βοηθούν τόσο στην προβολή των εταιριών που μάλιστα 

πολλές φορές βλέπουμε να διαφημίζονται και αυτά, και οι εταιρίες να δίνουν πολύ 

μεγάλη προσοχή στη λειτουργία τους που προσλαμβάνουν και ειδικούς συμβούλους 

για κάτι τέτοιο. Τέλος τα social media βοηθούν στο να παρακολουθούνται και οι 

τάσεις καθώς και οι ειδήσεις με τη συνεχή ανανέωση του Ιστού και της Ροής 

ειδήσεων, ενώ τέλος συμβάλλουν και στη μεγαλύτερη και συχνότερη προβολή του 

σήματος μιας εταιρίας. Επίσης ένα ακόμη σύγχρονο εργαλείο με το οποίο μια 

επιχείρηση μπορεί να ενισχύσει τις δημόσιες σχέσεις της είναι η δημιουργία 

Newsletter. Έτσι η αποστολή (έντυπη ή μέσω e-mail), ενημερωτικών δελτίων με τα 

νέα μιας εταιρίας είναι ένας καλός τρόπος για την προβολή της όσον αφορά τις 

δράσεις και τα επιτεύγματά της και ένας τρόπος να ενημερώνει τους πελάτες της για 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Η τακτική αποστολή ενημερωτικών δελτίων, 

μπορεί να ενισχύσει τις προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες και επίσης να ενισχύσει 

την προβολή του εμπορικού σήματος της εταιρίας ή του οργανισμού και της 

προσωπικότητάς της. 

   Η λίστα με τα σύγχρονα εργαλεία μπορεί να συνεχιστεί άνευ ορίων, καθώς 

οτιδήποτε έχει την επιρροή της τεχνολογίας και των σύγχρονων τάσεων μπορεί 

κάλλιστα να θεωρηθεί ως ένα σύγχρονο εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Παραδείγματος 

χάριν, μια ομιλία η οποία θα βασιστεί εξ’ ολοκλήρου στα τεχνολογικά εργαλεία, 

όπως η παρουσίαση διαφανειών, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών προηγμένης 

τεχνολογίας ή η συνέντευξη μέσω τηλεσυνδιάσκεψης και άλλα θεωρείται ως μια 

σύγχρονη χρήση και προβολή των δημοσίων σχέσεων ενός υποκειμένου. 
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2.6  Πώς το Διαδίκτυο έχει αλλάξει τους κανόνες του Marketing και 

των Δημοσίων Σχέσεων; 

 Ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Marketing είναι η εύρεση και η 

ομαδοποίηση του κοινού έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρίας. Η 

δημιουργία δηλαδή των κατάλληλων target groups (αγορά στόχος) ώστε να είναι 

ευκολότερη η ανάπτυξη ενός business plan που να ικανοποιεί τόσο τις ανάγκες της 

εταιρίας ή του οργανισμού όσο και των καταναλωτών στους οποίους απευθύνεται το 

προϊόν ή η υπηρεσία. Σήμερα, σε αρκετές περιπτώσεις η λειτουργία του marketing 

είναι συνυφασμένη με τη διαφήμιση και τις δημόσιες σχέσεις. Σε αυτό έχει 

συντελέσει και το διαδίκτυο καθώς με την ταχύρυθμη ανάπτυξή του έχει θέσει 

καινούργιους κανόνες τόσο σχετικά με το marketing όσο και με τη διαφήμιση. 

 Τα διαφημιστικά μηνύματα τα οποία προβάλλονται είναι άπειρα. Πολλές 

φορές βλέπουμε να υπάρχουν διαφορετικά μηνύματα για το ίδιο προϊόν καθώς και το 

ίδιο προϊόν να διαφημίζεται σε διαφορετικά μέσα. Πριν από το Internet, οι 

επιχειρήσεις και οι οργανισμοί είχαν πολύ συγκεκριμένους τρόπους και 

περιορισμένες δυνατότητες για να διαφημιστούν. Παλαιότερα οι εταιρίες 

διαφημίζονταν μέσω των περιοδικών, των εφημερίδων, του ραδιοφώνου, της 

τηλεόρασης και των email και οι τρόποι με τους οποίους προσπαθούσαν να 

τραβήξουν την προσοχή των καταναλωτών ήταν βασικά δύο: είτε κάνοντας 

απευθείας διαφήμιση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, κάτι το οποίο ήταν συνήθως 

αρκετά κοστοβόρο, είτε παίρνοντας τα «εύσημα» από τον τύπο. Το διαδίκτυο έχει 

αλλάξει ριζικά αυτές τις πρακτικές. Το διαδίκτυο δεν είναι τηλεόραση. Έτσι οι 

οργανισμοί οι οποίοι κατανοούν τους καινούργιους κανόνες του marketing και των 

δημοσίων σχέσεων αναπτύσσουν απευθείας σχέσεις με το κοινό τους. Έτσι δόθηκε 

και η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσεγγίζουν και τους απομακρυσμένους 

καταναλωτές απευθείας μέσω στοχευμένων μηνυμάτων, κάτι το οποίο κοστίζει 

λιγότερο απ’ ότι μια μεγάλη διαφημιστική καμπάνια. Κάτι τέτοιο ουσιαστικά 

σημαίνει πως το μεταδιδόμενο διαφημιστικό μήνυμα φτάνει στον καταναλωτή τη 

στιγμή που εκείνος το χρειάζεται αντί να μεταδίδεται απλά ένα μήνυμα μεταξύ 

διαλειμμάτων σε κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή. Βέβαια από την άλλη 

μεριά, ο καταναλωτής μπορεί να αισθάνεται πως μέσω της online διαφήμισης δεν 

δημιουργείται μια σχέση η οποία ανταποκρίνεται στις προσωπικές του ανάγκες αλλά 
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ότι απλά αναπτύσσεται μια διαφημιστική εκστρατεία για το target group στο οποίο 

ανήκει. Ως αποτέλεσμα  αυτών ο καταναλωτής νιώθει αποξενωμένος και πως όλα 

αναπτύσσονται μέσω τυποποιημένων διαδικασιών εργαστηρίων.   

 

 2.6.1 Οι παλιοί και οι νέοι κανόνες του Marketing και των Δημοσίων 

Σχέσεων   

Παλαιότερα το marketing σήμαινε διαφήμιση και απευθυνόταν κατά κύριο 

λόγο στη μάζα και όχι στοχευμένα στις ανάγκες των καταναλωτών. Έτσι ο 

καταναλωτής απλά έβλεπε μια διαφήμιση χωρίς να αισθάνεται πως είναι μέρος αυτής 

και του προϊόντος ή της υπηρεσίας η οποία διαφημιζόταν. Η διαφήμιση ήταν 

μονόδρομος, δηλαδή απλά η επιχείρηση απευθυνόταν στο κοινό διακόπτοντας το 

πρόγραμμα το οποίο εκείνος έβλεπε ή άκουγε με σκοπό την απόσπαση της προσοχής 

του. Επίσης όσον αφορά τις δημόσιες σχέσεις, ο μόνος τρόπος για να αναπτυχθούν 

ήταν μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και οι καταναλωτές πληροφορούνταν 

μέσω αυτών.  Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η διαφήμιση το marketing και οι 

δημόσιες σχέσεις θεωρούνταν ως διαφορετικές λειτουργίες με ξεχωριστούς στόχους, 

στρατηγική και κριτήρια μέτρησης. Σήμερα τίποτα από τα προηγούμενα δεν ισχύει 

καθώς το internet έχει δράσει ριζικά. Πλέον οι επιχειρήσεις επικοινωνούν απευθείας 

με τους υποψήφιους αγοραστές. Οι δημόσιες σχέσεις μπορούν να αναπτυχθούν πέραν 

από τη διαφήμιση και μέσω των blog, των online περιοδικών και των εφημερίδων και 

άλλων μέσων.  

Στη σημερινή, ηλεκτρονική πλέον, πραγματικότητα το marketing είναι πολλά 

παραπάνω από μια απλή διαφήμιση και οι δημόσιες σχέσεις πολλά παραπάνω από 

ένα κοινό μέσο επικοινωνίας. Πλέον το κάθε υποκείμενο είναι ότι δημοσιεύει  και το 

κοινό αποζητά κάτι το αυθεντικό και το συμμετοχικό, αντί για ένα απλό 

προπαγανδιστικό μήνυμα. Το PR δεν συνίσταται πλέον στο να βλέπει το στέλεχος 

μιας επιχείρησης να διαφημίζεται με τηλεοπτικό τρόπο αλλά στο να βλέπουν οι 

πελάτες την εταιρία στου διάφορους ιστότοπους. Οι διάφορες οργανώσεις θα πρέπει 

να απευθύνονται στους καταναλωτές με τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί να τον εκτιμούν 

έτσι ώστε η επικοινωνία να είναι αφενός μεν αμφίδρομη και αφετέρου ειλικρινής. 

Βέβαια στο διαδίκτυο, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις δημόσιες σχέσεις και το 
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marketing δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη με τα όρια να ξεπερνώνται είτε προς τη μία 

είτε προς την άλλη κατεύθυνση.  

Οι τρόποι με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να απευθυνθεί απευθείας 

στο αγοραστικό κοινό, είναι αρκετοί μεταξύ των οποίων οι εξής: 

 Η ενημέρωση από την επιχείρηση σχετικά με την εξειδίκευση της. 

 Η ανάπτυξη μηνυμάτων που οι καταναλωτές θέλουν να ακούσουν. 

 Η απευθείας ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ιστορία της 

επιχείρησης. 

 Η γνωριμία της αγοράς στόχου και η γνώση των χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων – ιδιαιτεροτήτων της. 

 Η ηγετική σκέψη και συμπεριφορά από μεριάς των οργανισμών. 

Συμπεριλαμβάνοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά, οι επιχειρήσεις θα είναι 

σε θέση να απευθύνονται άμεσα στο κοινό στο οποίο στοχεύουν χωρίς να χρειάζεται 

να παρεμβάλλονται άλλα μέσα όπως παραδείγματος χάριν η άποψη ενός 

δημοσιογράφου για μια εταιρία.  

 

2.7 Η Κοινή Γνώμη       

 Ένας ακόμη παράγοντας ο οποίος 

δεν πρέπει να περνά απαρατήρητος από 

τις επιχειρήσεις είναι η Κοινή Γνώμη. Η 

κοινή γνώμη, δηλαδή το άθροισμα των 

ατομικών συμπεριφορών που ορίζουν το σύνολο της γνώμης ενός πληθυσμού, είναι 

ένα πολύ σημαντικό κριτήριο το οποίο θα πρέπει να λάβουν τα υποκείμενα υπόψη 

ώστε να αναπτύξουν το πρόγραμμα των δημοσίων σχέσεών τους. Για τον όρο αυτό, 

έχουν αναπτυχθεί αρκετοί ορισμοί, οι οποίοι συνοψίζονται στον παρακάτω: Η Κοινή 

γνώμη είναι η γνώμη ενός μεγάλου αριθμού μελών του κοινού (π.χ. πλειοψηφίας) για 

ένα θέμα ή γεγονός που ενδιαφέρει τα άτομα που την απαρτίζουν (Μαγνήσαλης, 

2002:141).  

 Η ιστορία της κοινής γνώμης ξεκινά στα τέλη του 17ου αιώνα όπου 

αναφέρεται για πρώτη φορά από τον γάλλο Montaigne το 1588. Επίσης ο William 
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Shakespeare αναφέρει πως η κοινή γνώμη είναι «η ερωμένη της επιτυχίας» ενώ ο 

Blaise Pascal την θεωρεί ως τη «βασίλισσα του κόσμου». Ακόμα ο John Locke 

πιστεύει πως η κοινή γνώμη είναι ένας από τους τρείς νόμους, μαζί με τον θεϊκό νόμο 

και το αστικό δίκαιο, στους οποίους υπόκειται ο ανθρώπινος νους. Σίγουρα, η 

επίδραση η οποία έχει η κοινή γνώμη θεωρείται ως καταλυτική για ορισμένα 

ζητήματα καθώς μέσα στους αιώνες, αυτή έχει συντελέσει είτε άμεσα είτε έμμεσα 

στο να παρθούν διάφορες σημαντικές αποφάσεις. 

Η έννοια της κοινής γνώμης έχει αλλάξει δραστικά από την αρχαιότητα έως 

σήμερα. Σύμφωνα με την πολιτικό επιστήμονα Susan Herbst η καταμέτρηση των 

πολιτικών απόψεων ξεκίνησε στις πόλεις-κράτη της αρχαίας Ελλάδα, όπου οι εκλογές 

είχαν θεωρηθεί ως κεντρικό στοιχείο της δημοκρατικής διαδικασίας όμως παρόλα 

αυτά, η ποσοτικοποίηση τους έγινε τον δέκατο όγδοο και δέκατο ένατο αιώνα 

αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό στοιχείο του πολιτικού λόγου στη Δύση. 

Η κοινή γνώμη έχει ορισμένες αρχές υπό τις οποίες διαμορφώνεται και 

καθοδηγείται. Πολύ σημαντικό για τη διαμόρφωσή της είναι ο ρόλος των μεσών 

μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Η ημερήσια διάταξη σε αυτά παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο καθώς μπορεί να επηρεάσει με κάποιο τρόπο το κοινό που 

παρακολουθεί μια εφημερίδα ένα τηλεοπτικό κανάλι και ου το καθεξής. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι το κύρος και η επωνυμία ενός μέσου μπορεί να ασκήσει 

δύναμη προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση σε θέματα ειδικού ή γενικού 

ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα όσον αφορά μια πολιτική ή κοινωνική εξέλιξη. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης της κοινής γνώμης  είναι το 

Framing ή αλλιώς το πλαισίωμα της είδησης. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται του γεγονότος 

ότι η μεταφερόμενη είδηση ή μήνυμα πλαισιώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

δημιουργήσει μια συγκεκριμένη εντύπωση με απώτερο στόχο την άσκηση επιρροής 

για τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Για παράδειγμα, έντονη είναι η εμφάνιση του 

Framing όταν μια είδηση αφορά ένα πολιτικό πρόσωπο ή κόμμα. Όταν λοιπόν ένας 

πολιτικός ψηφίζει υπέρ ή κατά ενός νομοσχέδιου, αυτό αυτόματα σημαίνει πως η 

είδηση που θα μεταδοθεί από μια εφημερίδα, ή κάποιο άλλο μέσο, θα πλαισιώνεται 

θετικά ή αρνητικά ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Έτσι λοιπόν η 

μεταδιδόμενη είδηση θα μπει σε ένα θετικό ή αρνητικό πλαίσιο (frame). Ένα ακόμα 

συστατικό στοιχείο για τη διαμόρφωση και την ανάπλαση της κοινής γνώμης είναι η 

κοινωνική σκοπιμότητα. Κοινωνική σκοπιμότητα είναι η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι 
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ταυτίζονται με τις απόψεις της κοινωνικής ομάδας στην οποία αυτοί ανήκουν. Ως εκ 

τούτου, μια γνώμη ή μια είδηση η οποία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές σε 

διάφορες ιστοσελίδες ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να 

μεταφέρεται λανθασμένα δημιουργώντας εσφαλμένες εντυπώσεις γύρω από ένα 

θέμα. Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι βέβαιο ότι η κοινή γνώμη συμβάλλει και στη 

διαμόρφωση των δημοσίων σχέσεων καθώς μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μέσο 

επικοινωνίας με το κοινό και ως ένα όργανο χειραγώγησης και επιβολής σε αυτό. 

 

2.8 Δημόσιες Σχέσεις στην 

Ελλάδα 

Οι δημόσιες σχέσεις 

πρωτοεμφανίστηκαν στην Ελλάδα το 

1951 όπου ο Ε.Ο.Τ (Ελληνικός 

Οργανισμός Τουρισμού) δημιούργησε ένα γραφείο με αμερικάνους επαγγελματίες 

στον χώρο για την προβολή του ελληνικού τουρισμού στις ξένες χώρες. Το 1960 

ιδρύεται η Ελληνική Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων, όπου και διεξάγει πρόγραμμα 

δράσης με στόχο την ενημέρωση των στελεχών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, 

την αντιμετώπιση των επικοινωνιακών προβλημάτων της χώρας και τέλος την 

εφαρμογή μιας ενιαίας, ευέλικτης πολιτικής για την αναγνώριση, την ολοκληρωμένη 

οργάνωση και την ανάπτυξη του θεσμού και του επαγγέλματος των Δημοσίων 

Σχέσεων. 

Στο προσκήνιο εμφανίζεται το 1968 η ΕΔΕΕ, Ένωση Εταιριών Διαφήμισης 

και Επικοινωνίας, που εκπροσωπεί τη διαφημιστική αγορά στην Ελλάδα. Το 2000 η 

ΕΔΕΕ αποφασίζει ομόφωνα την διεύρυνση της Ένωσης και την εξέλιξή της σε έναν 

φορέα που εκπροσωπεί πλέον τον ευρύτερο κλάδο της επικοινωνίας. 

Η ΕΔΕΕ σήμερα αποτελείται από 4 τομείς δραστηριοποίησης: 

• Τον τομέα Δημοσίων Σχέσεων, με μέλη ελληνικές εταιρίες Προβολής και 

Δημοσίων Υποθέσεων. 

• Τον τομέα της Διαφήμισης, ο οποίος αποτελείται από διαφημιστικές 

επιχειρήσεις. 
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• Τον τομέα του Άμεσου Marketing, με μέλη εταιρίες σχεδιασμού και 

υλοποίησης προωθητικών ενεργειών. 

• Και τέλος τον τομέα Media Specialists, με εταιρίες προγραμματισμού μέσων 

αγοράς χώρου και χρόνου. 

Η αξία της κοινής γνώμης και η δύναμή της, η οποία προάγεται μέσω των 

μεθοδικών Δημοσίων Σχέσεων, αγνοείτο μέχρι πολύ πρόσφατα από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, ενώ ο ουσιαστικός ρόλος της στην οικονομική και κοινωνική ζωή, 

καθίσταται αντιληπτός από τα στελέχη των εταιριών μόλις τα τελευταία χρόνια, λόγω 

της δραστηριοποίησης διεθνών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά. 

Η λανθασμένη αντίληψη των Ελλήνων επιχειρηματιών στηρίζεται σε κάποια 

βάση που οφείλεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στους υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων. 

Οι επαγγελματίες στην ελληνική αγορά αναλώνονται σε αρμοδιότητες και ενέργειες 

ανεπαρκείς, ενώ θα έπρεπε να δώσουν βάση στην διεξαγωγή εκδηλώσεων, στον ορθό 

στρατηγικό σχεδιασμό, στην διατήρηση προσωπικών επαφών με άτομα του 

περιβάλλοντος και στην λήψη αποφάσεων σχετικά με την στοχευμένη επικοινωνιακή 

πολιτική της επιχείρησης. 

Η απόκλιση αυτή συμβαίνει λόγω της αδυναμίας των διοικήσεων των 

επιχειρήσεων να αντιληφθούν ότι η επίτευξη θετικής εικόνας και αποδοχής του 

οργανισμού από την κοινή γνώμη μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μέσω των μέσων 

μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης και όχι μέσα από ανολοκλήρωτες ενέργειες 

δημοσίων σχέσεων που παίρνουν την μορφή marketing. 

 

2.9 Ο Κώδικας Δεοντολογίας ICCO 

Η International Communications Consultancy Organization είναι η φωνή των 

εταιριών Δημοσίων Σχέσεων σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί την ένωση-«ομπρέλα» για 

περισσότερες από1000 εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων, μέσω των εθνικών ενώσεων τους 

σε 29 χώρες. O Τομέας Δημοσίων Σχέσεων της ΕΔΕΕ είναι πλήρες μέλος της ICCO 

από τον Ιούλιο του 2001. 

Η ICCO ιδρύθηκε το 1986 με στόχο να αποτελέσει ένα φόρουμ συζήτησης για 

θέματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και 
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να διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών στον χώρο. Τα μέλη 

της συνεργάζονται για την προαγωγή υψηλών ποιοτικών standards στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, έχουν καθιερώσει Κώδικα Δεοντολογίας (The Stockholm Charter), και 

προωθούν σύγχρονες και αποτελεσματικές πρακτικές στην άσκηση των Δημοσίων 

Σχέσεων.  

Ο Κώδικας, ο οποίος είναι γραμμένος σε απλή και κατανοητή γλώσσα, 

δημιουργεί επαγγελματικά πρότυπα για τις εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων, 

περιγράφοντας την αναμενόμενη συμπεριφορά από τις εταιρίες και ενώσεις μέλη της 

ICCO χωρίς να εξειδικεύει συγκεκριμένες περιστάσεις. Ο Κώδικας εκφράζει τη 

δεοντολογία ενός χώρου που λειτουργεί στο πλαίσιο μιας κοινωνίας με ελευθερία 

λόγου και πληθώρα ΜΜΕ, σε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι όπου οι 

πελάτες επιθυμούν να έχουν στο πλάι τους ανεξάρτητους και εξειδικευμένους 

συμβούλους-επαγγελματίες οι οποίοι αναπτύσσουν τεκμηριωμένες προτάσεις για τη 

διαχείριση της φήμης τους.  

Είναι σαφές ότι ένας Κώδικας πρέπει να συνοδεύεται από έναν μηχανισμό 

εφαρμογής του. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Δημοσίων 

Σχέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική άλλων χωρών μελών της ICCO, 

δημιούργησε έναν Κανονισμό για την εφαρμογή του Κώδικα. Ο κανονισμός αυτός 

προβλέπει την κατά περίπτωση ενεργοποίηση μιας «Επιτροπής Εφαρμογής» του 

Κώδικα, η οποία είναι πενταμελής και αποτελείται από ένα μέλος της Διοικούσας 

Επιτροπής του Τομέα Δημοσίων Σχέσεων της ΕΔΕΕ, δύο μέλη του Τομέα Δημοσίων 

Σχέσεων της ΕΔΕΕ, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΕ και μια 

προσωπικότητα με σημαντικό έργο στον χώρο των Δημοσίων Σχέσεων εκτός ΕΔΕΕ. 

Στον Κανονισμό προβλέπεται η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα εξέτασης 

μιας καταγγελίας καθώς και οι κυρώσεις που μπορεί να προτείνει η Επιτροπή στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΕ. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι εταιρίες μέλη της 

ΕΔΕΕ «συνδέουν» τα πρότυπα δεοντολογίας με την ίδια τη συμμετοχή τους στην 

Ένωση. Οι κυρώσεις μπορεί να επεκταθούν μέχρι και τη στέρηση δικαιωμάτων του 

μέλους ή την αποβολή μιας εταιρίας από την Ένωση, σε συνδυασμό με τη 

δημοσίευση της τεκμηριωμένης απόφασης της Επιτροπής Εφαρμογής. 

Από τον Ιούλιο του 2005 η ICCO, και δια μέσου αυτής και ο Τομέας 

Δημοσίων Σχέσεων της ΕΔΕΕ, υιοθέτησαν τον Κώδικα της IPRA (International 
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Public Relations Association) on Media Transparency σύμφωνα με τον οποίο η 

Δημοσιότητα αποτελεί αποτέλεσμα της αντικειμενικής και ανιδιοτελούς κρίσης του 

δημοσιογράφου. Οποιοδήποτε δημοσίευμα εμφανίζεται ως αποτέλεσμα συναλλαγής 

θα πρέπει να προσδιορίζεται ως διαφήμιση ή πληρωμένη προώθηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η έννοια της τεχνολογίας  

 Εάν κάποιος θελήσει να αναζητήσει την απάντηση στο ερώτημα «τί είναι 

τεχνολογία», αντιλαμβάνεται άμεσα πως δεν μπορεί να δώσει μια σαφή και απόλυτη 

απάντηση. Έχοντας λοιπόν ως εναρκτήρια γραμμή την θεωρητική προσέγγιση που 

υπάρχει γύρω από συγκεκριμένα θέματα, γρήγορα αναπτύχθηκε η θέληση για την 

εφαρμογή στην πράξη. Έτσι λοιπόν, η τεχνολογία και ότι εμπερικλείεται γύρω από 

αυτή, αφορά την πρακτική εφαρμογή διαφόρων θεμάτων τα οποία αναπτύχθηκαν σε 

θεωρητικό επίπεδο πρώτα και έπειτα εφαρμόστηκαν σε πραγματικό περιβάλλον και 

συνθήκες. Τα πρώτα βήματα της τεχνολογίας, για τα σημερινά δεδομένα φαντάζουν 

απαρχαιωμένα όμως για την εποχή αποτελούσαν τεράστια επιτεύγματα. Πάντοτε, η 

θεωρία συνοδεύει την πράξη αλλά και το αντίστροφο. Ως εκ τούτου, οτιδήποτε 

αφορά μια τεχνολογική εφεύρεση αν όχι πάντα τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, 

υπογραμμίζεται και με θεωρητικό τρόπο. Τα τελευταία χρόνια, συνήθως γίνεται 

λόγος για υψηλή τεχνολογία η οποία αφορά υπολογιστές, αν και δεν περιορίζεται 

μόνο στον συγκεκριμένο τομέα. Πλέον τα πάντα αποτελούνται από μικροϋπολογιστές 

οι οποίοι εκτελούν οποιαδήποτε εντολή τους δοθεί. Το μέγεθός τους πλέον, ολοένα 

και συμπτύσσεται με τις λειτουργίες οι οποίες εκτελούνται από αυτά ολοένα και να 

πολλαπλασιάζονται. Βέβαια, τεχνολογία δεν είναι απαραίτητα ότι έχει να κάνει με 

υπολογιστές και υπολογιστικά συστήματα. Τεχνολογία μπορεί να είναι και μια 

συσκευή καθημερινής χρήσης η οποία όμως να είναι τόσο εξελιγμένη ως προς 

ορισμένα χαρακτηριστικά που να θεωρείται ως τεχνολογία. Αρκετές φορές, μια 

ανακάλυψη μπορεί να είναι προϊόν μιας συγκυρίας η οποία συνέβη και από αυτή 

προέκυψε μια εφεύρεση. Σημασιολογικά, μια ανακάλυψη, αποτελεί μια εύρεση σε 
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ένα ήδη προϋπάρχον θέμα, ενώ, μια εφεύρεση είναι μια ολοκαίνουργια δημιουργία 

ενός αντικειμένου ή μιας θεωρίας.  Σήμερα, τόσο οι ανακαλύψεις όσο και οι 

εφευρέσεις είναι εκατομμύρια και καλύπτουν κάθε φάσμα της καθημερινής μας ζωής. 

 

3.1 Η τεχνολογία στην επικοινωνία  

Όπως προαναφέρθηκε, ένας από τους τομείς στους οποίους απαντώνται τα 

τεχνολογικά επιτεύγματα, είναι και αυτός της επικοινωνίας. Η επικοινωνία, ως μέσο 

ανταλλαγής πληροφοριών, είναι μια από τις βασικές και αναπόφευκτες ανάγκες των 

ανθρώπων για επιβίωση αλλά και για συνύπαρξη. Συνεπώς, η έμφυτη αυτή ανάγκη 

οδήγησε τα ανθρώπινα όντα στην εξεύρεση τρόπων ώστε να εξαλειφθεί η απόσταση 

στον υπό συζήτηση τομέα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Από την αρχαιότητα, οι 

τρόποι με τους οποίους αντάλλασσαν οι άνθρωποι πληροφορίες ήταν ποικίλοι. Οι 

τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν, εξελίχτηκαν τόσο, ώστε να φτάσουμε στην 

σημερινή εποχή η οποία κατακλύζεται από τα πιο προηγμένα κατορθώματα σε ότι 

αφορά την επικοινωνία. Από το σταθερό τηλέφωνο, το telex, το fax και τον σταθερό 

υπολογιστή σήμερα γίνεται λόγος για έξυπνα κινητά (smartphones), για tablets, για 

υπολογιστές που αναγνωρίζουν την ομιλία και όχι μόνο αλλά και για έξυπνα 

υπολογιστικά συστήματα που φέρουν εις πέρας όποια εντολή τους δοθεί.  

Σήμερα επικοινωνούμε με πολλούς τρόπους. Ο χωροχρόνος έχει εκμηδενιστεί 

και έτσι η επικοινωνία είναι εφικτή οποιαδήποτε στιγμή. Πλέον ο πομπός και ο 

δέκτης μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, με διαφορετικό ωράριο αλλά 

μέσω ορισμένων συσκευών μπορούν να έρθουν σε επαφή μέσα σε δευτερόλεπτα. Το 

κινητό, ο υπολογιστής και τα tablets έχουν ορίσει τα νέα δεδομένα στην επικοινωνία 

και κατ’ επέκταση και σε ότι σχετίζεται με αυτή, όπως είναι και οι δημόσιες σχέσεις. 

Παραδείγματος χάριν, μέσω των smartphones αναπτύσσονται συνεχώς διάφορα 

applications τα οποία διευκολύνουν την επαφή των ανθρώπων είτε μέσω του 

προφορικού είτε μέσω του γραπτού λόγου.  

Έτσι λοιπόν, στις σύγχρονες κοινωνίες του σήμερα, η επικοινωνία ορίζεται σε 

μεγάλο βαθμό από τα τεχνολογικά επιτεύγματα που την υποβοηθούν και την 

υποστηρίζουν. Δηλαδή, στη σημερινή της μορφή η τεχνολογία αποτελεί το βασικό 

εργαλείο της βιομηχανίας της επικοινωνίας. Ενώ όσον αφορά το διττό χαρακτήρα της 
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σύγχρονης τεχνολογικής βιομηχανίας, από τον 20ο αιώνα και μετά, άλλοτε η 

εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών αποσκοπεί στην ικανοποίηση συμφερόντων 

και οραμάτων των ελίτ και των λόμπυ με σκοπό το κέρδος, ενώ άλλες φορές 

ενισχύεται ο πραγματικός σκοπός της επικοινωνίας με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των καταναλωτών και την κάλυψη των επικοινωνιακών τους 

αναγκών. Θέλοντας λοιπόν να απαντήσουμε στο ερώτημα σχετικά με το εάν η 

τεχνολογία και η επικοινωνία και κατ’ επέκταση οι δημόσιες σχέσεις είναι δύο 

διαφορετικές έννοιες ή είναι προοπτικές του ίδιου αντικειμένου, δεν μπορεί να 

αγνοηθεί το γεγονός πως οι απαρχές της κάθε έννοιας και οι εννοιολογικοί τους 

στόχοι είναι αποτέλεσμα διαφορετικών πεποιθήσεων και αναγκών της ανθρώπινης 

φύσης.  

Όπως όμως αποδεικνύεται μέσα στο πέρασμα των αιώνων, οι δύο κοινότητες, 

είναι απόλυτα συμβατές και συνεργάσιμες μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν παρόλο το 

εννοιολογικό χάσμα που μπορεί να υπάρχει μεταξύ τους, στο βωμό της προόδου και 

του ωφελιμισμού, δημόσιες σχέσεις και τεχνολογία αποτελούν τα ουσιώδη εργαλεία 

της σύγχρονης αγοράς και επικοινωνίας αποτελώντας έτσι τις δύο όψεις του ίδιου 

νομίσματος. 

Ως επιστέγασμα των προαναφερθέντων, η πλήρης ανάλυση τόσο της 

τεχνολογίας όσο και των δημοσίων σχέσεων επιβάλλεται, έτσι ώστε να γίνεται σαφής 

η σύγχρονη μορφή που έχουν λάβει οι δύο υπό μελέτη έννοιες, διότι καμία έννοια δε 

μπορεί να μελετηθεί, εάν δεν μελετηθεί και το ιστορικό υπόβαθρο που τη διέπει. 

Μόνο έτσι ο κάθε ορισμός συλλαμβάνεται ολικά. 

 

3.2 Η ιστορία της τεχνολογίας  

Ξεκινώντας την ιστορία της η ανθρωπότητα με την εμφάνιση του Homo 

Habilis, δηλαδή του ανθρώπου που ήταν επιδέξιος και είχε την ικανότητα να 

κατασκευάζει και να χρησιμοποιεί εργαλεία, εμφανίστηκαν και τα πρώιμα στάδια της 

τεχνολογίας. Η δημιουργία αλλά και η εξέλιξη των εργαλείων που άρχισε να 

περιεργάζεται ο άνθρωπος της εποχής του λίθου σήμαναν αυτόματα την έναρξη του 

ανθρώπινου πολιτισμού, όντας μάρτυρες στην συνειδητά αναπτυσσόμενη 

δραστηριότητα του ανθρώπου στο πέρασμα των αιώνων. 
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 Αρχικά ο άνθρωπος χρησιμοποίησε την πέτρα στη φυσική της μορφή και σιγά 

σιγά της έδωσε σχήμα τέτοιο ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις καθημερινές του 

ανάγκες, όπως παραδείγματος χάριν το κυνήγι των ζώων. Έτσι με την πάροδο των 

χρόνων, και με την εξέλιξη των ανθρώπινων ειδών, εξελίχθηκαν και βελτιώθηκαν τα 

πρωτόγνωρα εργαλεία ενώ παράλληλα ανακαλύφθηκαν και καινούργια είδη. Κατά 

την νεολιθική εποχή (6.500 π.Χ. – 3.000 π.Χ.) ανακαλύφθηκε και η φωτιά η οποία 

αποτέλεσε ένα βασικό εύρημα για τη ζωή των ανθρώπων της εποχής αλλά και για τις 

μεταγενέστερες περιόδους. Εκείνη την εποχή εμφανίστηκαν και αρκετοί από τους 

μεγάλους πολιτισμούς της Κίνας, της Αιγύπτου, της Ευρώπης και τα λοιπά, οι οποίοι 

άφησαν το δικό τους στίγμα στις εξελίξεις της εποχής δημιουργώντας δύο από τα 

μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα, τη σχεδία και τον τροχό. Αυτή η περίοδος 

επιστεγάζεται με το μεγαλύτερο επίτευγμα όλων που δεν είναι άλλο από τη γραφή. 

 Κάπως έτσι, και περνώντας ανάμεσα από τις διάφορες εποχές που η κάθε μία 

είχε κάτι να προσφέρει στην ανθρωπότητα φτάσαμε στον Μεσαίωνα όπου κυρίως 

διατηρήθηκαν, αξιοποιήθηκαν αλλά και εξελίχθηκαν τα προηγούμενα τεχνολογικά 

επιτεύγματα. Σταθμοί στην εξέλιξη της τεχνολογίας της περιόδου ήταν η κατασκευή 

ρολογιών, η ανακάλυψη της τυπογραφίας, και της πυξίδας αλλά και η κατασκευή 

μεγαλεπήβολων κτιρίων κυρίως θεολογικού χαρακτήρα. Στη συνέχεια της εξέλιξης, η 

περίοδος της αναγέννησης, αποτέλεσε άλλον ένα σημαντικό σταθμό. Με τις μεγάλες 

φυσιογνωμίες της εποχής να εξελίσσουν ολοένα και περισσότερο τα ευρήματά τους 

αλλά συγχρόνως να ανακαλύπτουν και καινούργια, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην 

επιστήμη και την τεχνολογία ήταν καθοριστική. Η επιστήμη από τη μεριά της 

υποστήριζε το θεωρητικό υπόβαθρο της τεχνολογίας ενώ η τεχνολογία τροφοδοτούσε 

την επιστήμη με όργανα και εργαλεία. Η θεμελίωση της σύγχρονης τεχνολογικής 

περιόδου έγινε όταν εφευρέθηκε η ατμομηχανή, η χρήση της οποίας έφερε τη 

βιομηχανική επανάσταση. Απόρροια αυτής, ήταν η ανακάλυψη του ηλεκτρισμού 

γόνοι του οποίου ήταν η ηλεκτρογεννήτρια, ο ηλεκτροκινητήρας, ο τηλέγραφος, το 

τηλέφωνο και ο ηλεκτρικός λαμπτήρας. Παράλληλα ξεκίνησε και η κατασκευή των 

βενζινομηχανών και των πετρελαιομηχανών ενώ μπήκε στην παραγωγή και ο 

χάλυβας. Με την ανάπτυξη διαφόρων εργαλείων και μηχανημάτων υποβοηθήθηκε 

και η γεωργική παραγωγή αλλά κατασκευάστηκαν και μεγάλα αρχιτεκτονικά 

οικοδομήματα ενώ αυξήθηκε και η παραγωγή επιστημονικών κατασκευασμάτων, 

όπως για παράδειγμα φάρμακα. Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκαν και οι μηχανές οι οποίες 
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αντικατέστησαν τον άνθρωπο σε αρκετούς τομείς κάνοντας έτσι την παραγωγή μια 

διαδικασία λιγότερο δαπανηρή όσον αφορά το χρόνο και τον κόπο που απαιτείται.  

  Καταλήγοντας στον 20ο αιώνα, όπου τα τεχνολογικά επιτεύγματα αφορούν 

κυρίως στην ανάπτυξη διάφορων μηχανών και μηχανημάτων που ενίσχυσαν τις 

χερσαίες μεταφορές, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την επιστήμη και άλλους τομείς. 

Το εκπληκτικό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι ότι πλέον έχει καλύψει κάθε 

φάσμα και κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Πλέον, και ύστερα από τα τέλη 

του 20ου αιώνα γίνεται λόγος για την ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία η οποία 

έχει αναρίθμητες εφαρμογές.  

Για τη συγκεκριμένη μελέτη, ορισμένα επιτεύγματα τα οποία χρήζουν 

προσοχής είναι το τηλέφωνο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αλλά και το Διαδίκτυο. 

Σήμερα, επικοινωνία χωρίς αυτά δεν ορίζεται. Έχουν εισέλθει σε τέτοιο βαθμό στην 

καθημερινότητα του ανθρώπου που είναι σχεδόν ακατόρθωτο να απεξαρτηθούμε από 

αυτά τα τρία τεχνολογικά εργαλεία.  

 

3.3 Προσέγγιση οικονομίας 21ου αιώνα 

Το συναρπαστικό σχετικά με την δεδομένη χρονική στιγμή είναι ότι η 

οικονομία του 21ου αιώνα, στα κύρια σημεία της, γίνεται πλέον εμφανής στις βάσεις 

δεδομένων των διαφόρων  Google, Amazon και iTunes  όλου του κόσμου. Όλα αυτά 

τα terabytes πληροφορίας με συμπεριφορές χρηστών να αποτελούν το κλειδί για το 

πώς θα συμπεριφέρονται οι καταναλωτές σε αγορές απεριόριστων επιλογών. 

Η οδηγούμενη από τις επιτυχίες οικονομία είναι δημιούργημα μιας εποχής 

στην οποία απλώς δεν υπήρχε αρκετός χώρος ώστε το καθετί να μπορεί να φτάσει 

στο καθένα : τα ράφια δεν χωράνε άλλα CD, DVD και βιντεοπαιχνίδια που 

κυκλοφορούν, οι αίθουσες δεν επαρκούν για την προβολή των διαθέσιμων ταινιών τα 

κανάλια δεν φτάνουν για την εκπομπή όλων των τηλεοπτικών προγραμμάτων, δεν 

υπάρχουν αρκετές ραδιοσυχνότητες για την μετάδοση της μουσικής που γράφεται, οι 

δρόμοι δεν έχουν αρκετό χώρο για τις πολύχρωμες διαφημιστικές ταμπέλες των 

επιχειρήσεων και σε καμία περίπτωση το 24ωρο δεν είναι αρκετό για να χωρέσει και 

να μεταδώσει τα πάντα. Αυτός είναι ο κόσμος της ανεπάρκειας. Τώρα με την 
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διαδικτυακή διανομή, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και τις ηλεκτρονικές δημόσιες 

σχέσεις, προχωράμε προς τον κόσμο της αφθονίας. Οι διαφορές, είναι αντιληπτό, πως 

είναι τεράστιες. 

Η σύνδεση προσφοράς με τη ζήτηση ενέχει τη δραστική μείωση του κόστους, 

αλλάζοντας όχι μόνο τους αριθμούς αλλά και την ίδια τη φύση της αγοράς. Αυτή η 

αλλαγή δεν είναι μόνο ποσοτική αλλά και ποιοτική. Το γεγονός ότι τα εξειδικευμένα 

προϊόντα γίνονται προσιτά στο ευρύ κοινό αποκαλύπτει μια λανθάνουσα ζήτηση για 

μη εμπορικό περιεχόμενο. Έτσι, καθώς η ζήτηση μετατοπίζεται προς τα 

εξειδικευμένα προϊόντα, οι οικονομικές προοπτικές της διάθεσης των προϊόντων  

αυτών βελτιώνονται περισσότερο κ.ο.κ. Καταυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας 

βρόγχος θετικής ανάδρασης , ο οποίος στις επόμενες δεκαετίες θα αλλάξει τη μορφή 

ολόκληρων βιομηχανιών, αλλά και της καταναλωτικής κουλτούρας των αγοραστών. 

Ουσιαστικά, η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από άνοδο της ψηφιακής 

οικονομίας η οποία βασίζεται στις ψηφιακές τεχνολογίες , που περιλαμβάνουν 

ψηφιακά δίκτυα επικοινωνίας, υπολογιστές, λογισμικό και άλλες σχετικές 

τεχνολογίες πληροφοριών και μέσων μέσω των οποίων οποιαδήποτε επιχείρηση 

μπορεί να παρουσιάσει, να πουλήσει αλλά και να πραγματοποιήσει τις δημόσιες 

σχέσεις της. Η ψηφιακή οικονομία προκαλεί ψηφιακή επανάσταση η οποία 

επιταχύνει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο παρέχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους 

οργανισμούς που δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτήν. 

Ο γκουρού του management Peter Drucker δηλώνει για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο: «Η πραγματικά επαναστατική επίδραση της επανάστασης του Internet μόλις 

αρχίζει να γίνεται αισθητή. Αλλά η επίδραση αυτή δεν τροφοδοτείται από την 

πληροφορία και δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι η επίδραση των 

υπολογιστών και της επεξεργασίας των δεδομένων στη λήψη αποφάσεων, στη 

διαμόρφωση πολιτικής ή στην στρατηγική, είναι κάτι που δεν το έχει προβλέψει 

κανένας και κανένας δεν μιλούσε  για αυτό 15 χρόνια πριν το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Η εκρηκτική εμφάνιση δηλαδή του Internet ως ένα κύριο και ίσως τελικά το κύριο 

παγκόσμιο κανάλι διανομής για αγαθά, υπηρεσίες και για διοικητικές και 

επαγγελματικές θέσεις εργασίας. Αυτό αλλάζει εκ βάθρων την οικονομία, τις αγορές 

και την δομή της βιομηχανίας, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την ροή της, την 

τμηματοποίηση πελατών, τις αξίες των καταναλωτών και την συμπεριφορά τους αλλά 
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και τις αγορές εργασίας. Φυσικά αυτή η επίδραση μπορεί να είναι ακόμα  μεγαλύτερη 

στις κοινωνίες και στην πολιτική και πάνω από όλα, μέσα σ΄ αυτήν την επανάσταση 

βλέπουμε τον κόσμο και τον ίδιο μας τον εαυτό». 

 Αναμφίβολα, το νέο κύμα της αναδυόμενης τεχνολογίας έχει διεισδύσει για τα 

καλά στη καθημερινότητα των καταναλωτών, προσφέροντας απεριόριστες 

δυνατότητες μέσω των οποίων  μπορούν να κάνουν πράγματα που θεωρούσαν 

ανέφικτα λίγα χρόνια πριν. Πρόσβαση σε νέες αγορές, σύγκριση τιμών, σχολιασμός 

και αξιολόγηση προϊόντων, κατάργηση των ενδιάμεσων που ανέβαζαν το τελικό 

κόστος, άμεση και ανοιχτή επικοινωνία με τις εταιρίες, διανομή εμπειριών και 

σχηματισμός κοινοτήτων γύρω από κοινά ενδιαφέροντα. 

 Όλη αυτή η εξελικτική πορεία, τεχνολογίας και κοινωνίας, πιέζει τις εταιρίες 

να απαρνηθούν τις παραδοσιακές αρχές τους και να ακολουθήσουν το μονοπάτι των 

πελατών για να τους συναντήσουν στα νέα σημεία επαφής. Στην αναμόρφωση της 

αγοράς, η τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο όμως είναι μόνο ένα κομμάτι . στο 

οποίο βασικό ρόλο παίζει ο πελάτης και η εμπειρία που έχει διαμορφώσει από τις 

αγορές και τις επιχειρήσεις που έχει προτιμήσει. 

 

3.4 Ψηφιακή Επανάσταση 

Όταν αναφερόμαστε στον όρο ψηφιακή επανάσταση, ουσιαστικά μιλάμε για 

την μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία. Η έναρξή της 

χρονολογείται στο 1980 περίπου και όπως κάθε είδους επανάσταση, έτσι και η 

ψηφιακή αποτέλεσε το εφαλτήριο για μεγάλες αλλαγές που αναφέρονταν στην 

τεχνολογία και την πληροφορική. Η κεντρική ιδέα που αναπτύχθηκε με τη 

σηματοδότηση της νέας αυτής εποχής αφορούσε τις αλλαγές και τα καινούργια 

τεχνολογικά ευρήματα που χρησιμοποιούνταν σε κάθε έκφανση της ζωής των 

ανθρώπων. Τότε, ήταν που εφευρέθηκαν και αρκετά από τα σημερινά τεχνολογικά 

μέσα, όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής,  το διαδίκτυο και τα λοιπά. 

 Έτσι λοιπόν εάν θελήσουμε να δούμε τη σύντομη ιστορία της εν λόγω 

επανάστασης, θα αντιληφθούμε πως όλα αναπτύσσονταν με πολύ γρήγορο τρόπο και 

με ακατάπαυστους ρυθμούς. Το εύρημα εκείνο το οποίο σηματοδότησε την έναρξη 
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της ψηφιακής επανάστασης ήταν το «τρανζίστορ». Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε και 

στην εφεύρεση των ηλεκτρονικώ υπολογιστών. Μάλιστα από τη δεκαετία του ’50 και 

του ’60, ο στρατός και οι κυβερνήσεις είχαν στην κατοχή τους υπολογιστικά 

συστήματα. Από τότε, και με την επιρροή που ασκήθηκε και από το Whole World 

Catalogue, την μηχανή Google της εποχής όπως το χαρακτήρισε ο Steve Jobs το 

2005, άρχισε να γίνεται λόγος και για τον Παγκόσμιο Ιστό  (WWW). Οι αλλαγές που 

σημειώνονταν όσον αφορά την ψηφιακή εξέλιξη, ήταν δραματικές και από δεκαετία 

σε δεκαετία οι τεχνολογικές εξελίξεις ήταν δραματικές. Έτσι τη δεκαετία του ’80, οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές έγιναν προσιτοί στο κοινό με πολλές επιχειρήσεις να 

στηρίζουν την ανάπτυξή τους σε αυτούς, ενώ παράλληλα εφευρέθηκε και το πρώτο 

κινητό τηλέφωνο από τη Motorola το οποίο διατέθηκε στην αγορά το 1983. Πλέον ο 

παγκόσμιος ιστός ήταν γεγονός από το 1992 όπου μέχρι τα τέλη εκείνης της 

δεκαετίας, πάνω από το 50% των αμερικάνων το χρησιμοποιούσε καθημερινά και 

κάθε χώρα είχε τουλάχιστον μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Έπειτα από το λεγόμενο 

Millennium, η εξέλιξη ήταν ακόμα πιο ραγδαία με πολλά από τα αρχικά ευρήματα να 

αντικαθιστώνται από άλλα ακόμη πιο προηγμένης τεχνολογίας ενώ ακόμη 

ανακαλύπτονταν σχεδόν μηνιαία καινούργια ευρήματα τα οποία σε κάτι 

πλεονεκτούσαν έναντι των προκατόχων τους. Ορισμένες από τις συσκευές που έχουν 

αντικατασταθεί είναι οι παρακάτω: 

 Μαγνητική κασέτα – CD 

 Βιντεοταινία – DVD  

 Αναλογική αναμετάδοση – Ψηφιακή αναμετάδοση  

 Αναλογικό σήμα – Ψηφιακό Σήμα 

 Γραφομηχανή – Ηλεκτρονικός υπολογιστής  

 Βιβλίο – Ηλεκτρονικό βιβλίο  

 Ραδιοκασετόφωνο – Οπτικό επεξεργαστή CDplayer 

 Floppy Disc – CD – USB Stick  

Όπως μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό, τα νέα τεχνολογικά ευρήματα, 

άνοιξαν τις πύλες για ολοένα και μεγαλύτερες τεχνολογικές ανακαλύψεις με τη 

διείσδυση των οποίων η καθημερινότητά μας έχει διευκολυνθεί. Βέβαια πλέον έχουμε 

φτάσει σε ένα βαθμό οπού οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί να μην έχουν τόσο θετικό 

αντίκτυπο καθώς δεν είναι λίγες οι φορές όπου γίνεται λόγος για θυματοποίηση των 

ατόμων και των αναγκών τους. 
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Βέβαια, όσον αφορά τις δυνατότητες διασύνδεσης και εξυπηρέτησης, η 

ανταπόκριση μέσω της τεχνολογίας είναι αστραπιαία καθώς ο χωροχρόνος 

σμικρύνεται και έτσι οι διάφορες λειτουργίες έρχονται εις πέρας με μεγαλύτερη 

ευκολία. Από την άλλη πλευρά όμως, η υπερφόρτωση των πληροφοριών έχει εισέρθει 

σε τέτοιο βαθμό στη ζωή των ατόμων που πλέον δεν είναι λίγες οι φορές που υπάρχει 

εισβολή στην ιδιωτικότητα με αρκετά από τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων να 

καταπατώνται και να έχουν άσχημη κατάληξη.  

Κάπως έτσι λοιπόν και με το πέρασμα από το αναλογικό στο ψηφιακό, η ζωή 

μας πλέον εμφανίζεται μέσα σε μια φωτεινή οθόνη και εμείς γινόμαστε οι θεατές που 

θαυμάζουμε τα επιτεύγματα του ψηφιακά θαυμαστού κόσμου. Το περιεχόμενο του 

σκληρού δίσκου της εποχής μας είναι ανεκτίμητο τόσο σε αξία όσο και σε μέγεθος, 

το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι το εκτιμήσουμε σωστά και να το 

προστατέψουμε. Σαφέστατα τα βήματα τα οποία έχουν να γίνουν ακόμη είναι 

τεράστια και το σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει ο ψηφιακός κόσμος είναι 

απροσδιόριστο. Άλλωστε αυτό που κάποτε αποκαλούνταν επιστημονική φαντασία 

σήμερα θεωρείται δεδομένο, έτσι και στο μέλλον αυτό που σήμερα αποκαλείται 

επιστημονική φαντασία θα αποτελεί μια απλή καθημερινή δεδομένη δραστηριότητα. 

Το ερώτημα είναι πώς θα διαχειριστούμε σωστά την τεχνολογία ώστε να μην θέσουμε 

σε κίνδυνο την ακεραιότητα της ζωής και της ιδιωτικότητάς μας. 

 

3.5 Θετικά και Αρνητικά τεχνολογίας 

Η τεχνολογία σαφέστατα έχει φέρει πολλές καινοτομίες στη ζωή των 

ανθρώπων. Από τα διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα που χρησιμοποιούνται στην 

καθημερινότητα έως αυτά που αφορούν την επικοινωνία, πολλοί έχουν αναρωτηθεί 

εάν τελικά η τεχνολογία έχει επιδράσει με θετικό ή με αρνητικό τρόπο. Βέβαια εάν 

κάποιος αναλογιστεί στιγμιαία την επίδραση που έχει στη ζωή και την 

καθημερινότητά του, θα σκεφτεί πρωτίστως τα θετικά, όπως για παράδειγμα είναι η 

ταχύτητα και η ευκολία στην επικοινωνία, η αμεσότητα στις καθημερινές συναλλαγές 

και τα λοιπά. Από την άλλη μεριά και με μια βαθύτερη σκέψη αναδύονται και τα 

αρνητικά σημεία τα οποία ορισμένες φορές υπερισχύουν των θετικών, καθώς οι 

επιδράσεις τους είναι πιο σοβαρές. Έτσι λοιπόν και μιλώντας για τα διάφορα 
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τεχνολογικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη των δημοσίων 

σχέσεων των διάφορων οργανισμών δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και 

στις όποιες επιδράσεις φέρουν στην ζωή των άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενων.  

Όπως όλοι, έτσι και εμείς μετρώντας τα θετικά σημεία των νέων τεχνολογιών, 

μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα εξής σημεία: 

 Ταχύτητα στις επαφές 

 Αμεσότητα στις επαφές 

 Εξοικονόμηση χρήματος 

 Αποτελεσματικότητα 

 Εξοικονόμηση πόρων 

 Ανεξαρτητοποίηση 

 Αύξηση κέρδους 

 Άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση 

 Άμεση επικοινωνία 

 Διεύρυνση των επαφών  

Έτσι, από τα παραπάνω αναγνωρίζουμε πως οι επαφές γενικά και συνολικά 

είναι αυτές που ευνοούνται από την τεχνολογία καθώς με τον ένα ή με τον άλλο 

τρόπο έχουν ενισχυθεί ή ακόμα και δημιουργηθεί. Τα διάφορα μέσα όπως για 

παράδειγμα τα τηλέφωνα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα tablets, τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, τα ηλεκτρονικά καταστήματα και τα λοιπά είναι τα μέσα αυτά 

τα οποία έχουν κάνει πιο γρήγορες τις επαφές, πιο άμεσες ενώ έχουν βοηθήσει και τις 

εταιρίες οι οποίες στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες να εξοικονομήσουν πόρους και 

να ανεξαρτητοποιηθούν. Με αυτόν τον τρόπο έιναι σε θέση να αυξήσουν το κέρδος 

τους με άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση και στο κοινό τους.   

Από την άλλη μεριά όμως, όπως σε κάθε τι, έτσι και στην τεχνολογία δεν 

είναι τα πάντα ρόδινα. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία εμαφνίζονται είτε άμεσα είτε 

σταδιακά. Έτσι λοιπόν και καθώς τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 

ανθρώπινη επαφή, ορισμένα από τα αρνητικά τα οποία μπορούμε να αναγνωρίζουμε 

είναι τα εξής: 

 Απομόνωση 

 Έλλειψη άμεσης και προσωπικής επαφής 
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 Έλλειψη εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας σε τέτοιου είδους επαφές 

 Αρρώστιες που σχετίζονται με την τεχνολογία (π.χ. εθισμός) 

 Υψηλό κόστος εγκατάστασης  

Σχετικά με τα παραπάνω, μπορούμε να αναλογιστούμε πως τα διάφορα 

τεχνολογικά επιτεύγματα δεν έχουν μόνο κάτι το θετικό να προσφέρουν. Άλλωστε 

δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τα θύματα της τεχνολογίας μπορεί να έχουν 

μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία τους, όπως για παράδειγμα προβλήματα 

εθισμού, παχυσαρκίας, επιθετικότητας, διαταραχών και τα λοιπά. Επίσης ένα ακόμη 

αρνητικό στις τεχνολογικά προσφερόμενες υπηρεσίες είναι και η απομόνωση η οποία 

στερεί στους χρήστες την προσωπική και άμεση επαφή με το κοινό τους. Τέλος 

ορισμένες φορές το κόστος για την εγκατάσταση ενός τεχνολογικού εξοπλισμού ο 

οποίος να είναι σε θέση να χρησιμοποιείται επαγγελματικά για να φέρει εις πέρας τις 

διάφορες απαιτήσεις των υποκειμένων είναι αρκετά υψηλό. 

Ως εκ τούτου, η τεχνολογία μπορεί να παρομοιαστεί με ένα νόμισμα το οποίο 

έχει την θετική και την αρνητική πλευρά του. Εμείς είμαστε οι χρήστες του και έτσι 

θα πρέπει να επιλέξουμε πως θα το χρησιμοποιούμε. Άλλωστε σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να αποφεύγουμε τη χρήση της τεχνολογίας με σκοπό την υπερεκμετάλλευση 

και την επίτευξη ενός γρήγορου αποτελέσματος με αθέμιτο τρόπο. Έτσι ανάλογα με 

τη χρήση που θα το κάνουμε τέτοιο θα είναι και το αποτέλεσμα τι οποίο θα λάβουμε. 

Το επιθυμητό πάντως σε κάθε περίπτωση είναι να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με 

τέτοιο τρόπο ώστε να εκλαμβάνουμε μόνο την θετική της επίδραση. Σαφώς κανείς 

δεν μπορεί να αντισταθεί στην χρήση της τεχνολογίας, το θέμα όμως είναι ο τρόπος 

με τον οποίο χρησιμοποιείται ώστε να έχει ασφλή απόληξη τόσο στις παρούσες όσο 

και στις μελλοντικές γενιές.      

 

3.6 Επανάσταση στο χώρο της Πληροφορικής 

 Η εκρηκτική αύξηση των εφαρμογών στην τεχνολογία του διαδικτύου 

συνεχίζει να έχει σαρωτικές επιδράσεις στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα 

οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων, από τις συναλλαγές μέχρι τις δημόσιες σχέσεις. 

Εφαρμογές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στον Παγκόσμιο Ιστό έχουν ασκήσει επιρροή 
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στις σχέσεις από επιχείρηση προς πελάτη αλλά και στις σχέσεις από επιχείρηση προς 

επιχείρηση. 

Από επιχείρηση προς πελάτη (B2C) : οι λιανικές πωλήσεις μέσω διαδικτύου έχουν 

αναπτυχθεί με γρήγορο ρυθμό κατά τα τελευταία χρόνια και οργανισμοί όπως το 

Amazon.com συνεχίζουν να επεκτείνουν το φάσμα των προϊόντων που προσφέρουν. 

Πολλές επιχειρήσεις  λιανικής, οι οποίες στηρίζονταν στο παραδοσιακό μοντέλο της 

επιχείρησης που βρίσκεται μέσα σε τέσσερις τοίχους , έκαναν αντεπίθεση και 

λανσάρισαν τις δικές  τους ιστοσελίδες και τους δικούς τους διαδικτυακούς 

καταλόγους. Ο Παγκόσμιος Ιστός αναδείχτηκε σε ένα άλλο κανάλι για διοχέτευση 

προϊόντων στην αγορά από τις επιχειρήσεις λιανικής, δεδομένου ότι αγορές από το 

σπίτι επιταχύνονται σε πολλούς και διάφορους τομείς, όπως των βιβλίων, της 

μουσικής και των επίπλων. 

Από επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B) : σε αυτή την περίπτωση ο αντίκτυπος ήταν 

ακόμη μεγαλύτερος από ότι στην περίπτωση από επιχείρηση προς πελάτη, αλλά 

ενδεχομένως λιγότερο ορατός. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο 

τις διαδικτυακές διευθύνσεις, τις διαδικτυακές αγορές και άλλες συνεργατικές 

διαδικτυακές εφαρμογές για να ανταλλάσουν πληροφορίες, να πραγματοποιήσουν 

συναλλαγές (όπως οι αγορές και οι πωλήσεις ) και να οργανώνουν την παράδοση και 

την πληρωμή. Αυτές οι μορφές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων οδηγούν σε 

καλύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάμεσα σε επιχειρήσεις και βοηθούν στην 

κατάργηση μερικών από τα πλέον παραδοσιακά εμπόδια στις σχέσεις μεταξύ 

αγοραστών και προμηθευτών. 

 

3.7 Τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου σαν εργαλείο επικοινωνίας 

Οι επικοινωνίες αποτελούν  ένα στρατηγικό πόρο για κάθε επιχείρηση ή 

οργανισμό. Τα στελέχη που καθορίζουν τη στρατηγική και τις αποφάσεις θα πρέπει 

να μπορούν να κατανοούν τις αρχές και το πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών 

τεχνολογιών αλλά και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μία απόφαση τους για τις 

μελλοντικές δυνατότητες της επιχείρησης. 
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Μία δικτυωμένη επιχείρηση βασίζεται στην αξιοποίηση των δικτυακών 

τεχνολογιών και γενικότερα των πληροφοριακών συστημάτων στην αλυσίδα 

προστιθέμενης αξίας. Το κίνητρο για την ύπαρξη δικτυακών τεχνολογιών σε μία 

επιχείρηση δεν είναι άλλο παρά η ανάγκη παροχής καλύτερων υπηρεσιών στον 

πελάτη, η δυνατότητα πιο αποδοτικών συνεργασιών και η βελτίωση των λειτουργιών 

της επιχείρησης ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες. 

Με την χρήση δικτυακών τεχνολογιών και υπηρεσιών επιχειρήσεις και 

οργανισμοί μπορούν να: 

 Εξασφαλίσουν ταχύτερη υπηρεσία στους πελάτες 

 Προσεγγίσουν νέους πελάτες χωρίς να επηρεάζονται από αποστάσεις και 

σύνορα 

 Δώσουν υπηρεσία και να πουλήσουν προϊόντα 24ωρου βάσεως χωρίς τα 

αυξημένα έξοδα λειτουργίας 

 Ολοκληρώσουν τις λειτουργίες τους και την παραγωγή τους γρηγορότερα και 

αποτελεσματικότερα παραμένοντας έτσι ανταγωνιστικές χωρίς να μειώσουν 

την κερδοφορία τους. 

Η επιχειρηματική αξία των Δικτυακών Τεχνολογιών έχει ως αντίκτυπο: 

 Την αύξηση ικανοποίησης πελατών  

 Την αύξηση παραγωγικότητας 

 Την αύξηση της γεωγραφικής και δημογραφικής επιρροής  

 Την αύξηση του μεριδίου αγοράς 

 Τις καλύτερες θέσεις εργασίας 

 Και την αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας. 

Το διαδίκτυο στην σημερινή εποχή αποτελεί το κυριότερο κομμάτι των νέων 

τεχνολογιών αφού μέσω αυτού μπορούν να λειτουργήσουν όλες οι δυνατότητες που 

προσφέρονται στον άνθρωπο αλλά και στους  οργανισμούς που έχουν αποφασίσει να 

δραστηριοποιούνται και μέσω αυτού.  Αποτελεί ουσιαστικά ένα από τα πιο 

σημαντικά εργαλεία επικοινωνίας και πληροφόρησης και η χρήση του σαν εργαλείο 

δημόσιων σχέσεων, μέσα από το οποίο η επιχείρηση θα μπορεί  να προβληθεί 

προσελκύοντας επισκέπτες, ενημερώνοντας τους και επικοινωνώντας με αυτούς, είναι 

πλέον επιτακτική.  
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Ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου, μέσω μιας μηχανής αναζήτησης, 

ζητήσει πληροφορίες για ένα προϊόν, μία εταιρία, μία δραστηριότητα κάποιας 

επιχείρησης θα καταφέρει να βρει έστω μία αναφορά για αυτό που αναζητά. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων εξάλλου σήμερα διαθέτει το δικό της 

website, μέσω του οποίου μπορεί να εκθέσει την προσφερόμενη δουλειά της. Όσο 

περισσότερο ένας οργανισμός ή μία εταιρία στηρίζεται στα κοινά και στους στόχους 

που έχει θέσει και βάση αυτών θα αναπτύξει  το στρατηγικό του σχέδιο, τόσο 

περισσότερο θα χρειάζεται την συμβολή του διαδικτύου σαν μέσο διαλόγου. (Kent et 

al, 2003). Το διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό μέσο αμφίδρομης συμμετρικής 

επικοινωνίας που μπορεί να επιτρέψει τον διάλογο μεταξύ των επισκεπτών της 

ιστοσελίδας και της εταιρίας, ενώ τον έλεγχο του ιστότοπου της τον έχει 100% η 

εταιρία. 

Το διαδίκτυο λοιπόν είναι ένα μέσο επικοινωνίας απόλυτα ελεγχόμενο και 

επιτρέπει τη ταυτόχρονη στόχευση πολλών κοινών ταυτοχρόνως. Μπορεί δηλαδή για 

παράδειγμα να απευθύνεται ταυτόχρονα τόσο σε δημοσιογράφους, όσο και σε 

επενδυτές. Επιπλέον, είναι ένα μέσο επικοινωνίας που μπορεί να παρακολουθηθεί 

εύκολα από την επιχείρηση, λόγου χάριν μπορεί να δει τι συζητούν οι επισκέπτες της 

στο chat room ή στο forum της και να λάβει σοβαρές πληροφορίες για τις γνώμες, τις 

απόψεις και τις επιθυμίες των κοινών στόχων. 

Επίσης, μία εταιρία μέσω του διαδικτύου μπορεί να προβληθεί σ οποιοδήποτε 

μέρος της γης, να εξάγει με μεγαλύτερη ευκολία τα προϊόντα της και να αποκτήσει 

παγκόσμια ή διεθνή φήμη. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη να 

αναζητήσει από κάθε γωνία του κόσμου πληροφορίες όλο το 24ωρο , αφού η 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε οποιαδήποτε ενημέρωση είναι το μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα του μέσου αυτού. 

 Επιπλέον, το διαδίκτυο μπορεί να πληροφορήσει με διάφορα μέσα, αφού 

μέσω αυτού αναπτύσσονται όλες οι νέες τεχνολογίες . από ένα δελτίο τύπου ή μία 

απλή ανακοίνωση της επιχείρησης στο website της ή των social media έως και την 

δυνατότητα παρακολούθησης , ίσως και την δυνατότητα λήψης (download), ενός 

βίντεο υψηλής ευκρίνειας που παρουσιάζει την εταιρία, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

που προσφέρει, αλλά και τις διαφημιστικές της καμπάνιες. 

 

 69 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης  

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν 

αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας μας. Μέσα από το Social Media μεταβαίνουμε από 

την «ένας-προς-έναν», στην «πολλοί-προς-πολλούς» επικοινωνία, αλλάζοντας έτσι 

τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τις πληροφορίες, βασιζόμενοι στην εκρηκτική 

διάδοση των πληροφοριών μέσω διαδικτύου. Τα Social Media έχουν πάψει να 

αποτελούν απλά μία «νεανική τάση», αλλά ένα σημείο των καιρών και πλέον έχουν 

δημιουργήσει μία νέα συμμετοχική κοινωνία και νέα επιχειρηματικά μοντέλα σε μία 

αφάνταστη κλίμακα.  

Η κίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξάνεται συνεχώς και με 

δεδομένη την εκτιμώμενη αύξηση των χρηστών του Internet, αλλάζει ο τρόπος 

προσέγγισης των εταιρειών στο Internet Marketing και στην επικοινωνία με τους 

πελάτες. Τώρα οι εταιρείες έχουν στραφεί στο  internet, καθώς η αναζήτηση 

πληροφοριών και η κοινωνική δικτύωση είναι αυτά που κυριαρχούν στον τρόπο με 

τον οποίο οι άνθρωποι ερευνούν για προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτή η δυναμική 

αλλαγή στην οικονομία σημαίνει πως οι Marketers οφείλουν να αναθεωρήσουν και 

να αναπροσαρμόσουν τους παραδοσιακούς τρόπους προσέγγισης των πελατών 

προκειμένου να αναπτύξουν μία διαδραστική επικοινωνία μεταξύ τους. 

 Οι Marketing Managers είχαν προβλέψει, σωστά όπως φαίνεται, ότι το 2010 

θα ήταν η χρονιά που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα ενταχθούν στους 

οργανισμούς και θα αρχίσουν να γίνονται σημαντικά εργαλεία για την επικοινωνία. 

Άλλοι έχουν υποστηρίξει ότι είναι κρίσιμης σημασίας για τους εμπόρους να 

στραφούν στο διαδίκτυο για να ανακαλύψουν νέους τρόπους εύρεσης πελατών και 

μίας αμφίδρομης επικοινωνίας με αυτούς, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τη 

δημιουργία διαλόγου με τους πελάτες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι και ο πιο 

υποσχόμενος τρόπος για την προσέγγιση νέων πελατών. 
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4.1 Ορισμοί 

 Για την κατανόηση της έννοιας και του ακριβή ορισμού των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης, πρέπει πρώτα να διαλευκανθούν οι συχνά 

χρησιμοποιούμενοι όροι, τεχνολογία Web 2.0 και User Generated Content.   

Ο όρος Web 2.0 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2004, για να περιγραφεί 

η διαδικασία κατά την οποία, προγραμματιστές λογισμικού και τελικοί χρήστες 

ξεκίνησαν την αξιοποίηση του World Wide Web. Δηλαδή μίας πλατφόρμας 

περιεχομένου διαφόρων εφαρμογών, η οποία δεν δημιουργείται από μεμονωμένα 

άτομα, αλλά αντίθετα, διαμορφώνεται και μεταβάλλεται συνεχώς από όλους τους 

χρήστες, συμμετοχικά. Μέχρι τότε, υπήρχε το Web 1.0, στο οποίο ανήκουν οι 

προσωπικοί ιστότοποι (site), η online εγκυκλοπαίδεια Brettanica κ.ά., τα οποία 

σταδιακά αντικαθίστανται από τα blogs, τα wikis και όλα τα συμμετοχικά εργαλεία 

του Web 2.0 (Kaplan & Haenlein, 2009) . Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0), 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη «δεύτερη γενιά» υπηρεσιών του Παγκόσμιου 

Ιστού. Η τεχνολογία web 2.0 διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και 

τη συνεργασία τους για τον διαμοιρασμό περιεχομένου. Θεωρείται η εξέλιξη από το 

παραδοσιακό Web  (1.0). Πρόκειται  για  μία τεχνολογία που θέτει ως επίκεντρο τον 

χρήστη, ο οποίος μπορεί να παρεμβαίνει και να διαμορφώνει το περιεχόμενο 

ιστοσελίδων μέσω διαδραστικών εφαρμογών, των οποίων η εξέλιξη είναι δυναμική. 

Χαρακτηριστικές  εφαρμογές του  Web 2.0 είναι τα κοινωνικά μέσα (YouTube), οι 

πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κ.ά.) τα wikis, τα blogs και 

πλήθος άλλων εφαρμογών. Μέσα  από  εξειδικευμένα εργαλεία, όπως η αναζήτηση 

(search), το tag, η παράθεση links ή το authoring, οι χρήστες μπορούν να 

δημιουργήσουν ψηφιακό περιεχόμενο αλλά και να ανανεώσουν, να μοιραστούν ή  να 

διαγράψουν το περιεχόμενο που δημιούργησαν. Οι  εφαρμογές αυτές  ενδυναμώνουν 

τον ρόλο του χρήστη στη διαμόρφωση και διακίνηση της πληροφορίας. Οι χρήστες 

του, είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή 

οργανισμοί, οι οποίοι σταδιακά ενημερώνονται για την τεχνολογία Web 2.0 και τις 

δυνατότητες που προσφέρει. 

Οι εφαρμογές και τα χαρακτηριστικά του Web 2.0 έχουν ήδη αρχίσει να 

επιδρούν στον τομέα των επιχειρήσεων. Οι επιπτώσεις επικεντρώνονται στην 
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εσωτερική τους συγκέντρωση, στην εμπορική δραστηριότητα και στην πολιτική τους 

προς τους καταναλωτές.  

Στο Web 1.0 οι στρατηγικές μάρκετινγκ των εταιριών στηρίζονταν κυρίως σε 

3 τομείς : 

 στην άμεση προώθηση πληροφοριακού υλικού στον πελάτη μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 στη βελτιστοποίηση θέσεως της ιστοσελίδας της εταιρίας στα αποτελέσματα 

των μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου, κατά την αναζήτηση πληροφοριών 

από τους χρήστες 

 ορισμένες φορές στην ύπαρξη συμμαχιών, στην δημιουργία δηλαδή 

παραπομπών-συνδέσμων μεταξύ διαφορετικών ιστοσελίδων. 

 Με την έλευση του Web 2.0 παρουσιάζονται εκατοντάδες νέοι τρόποι να γίνει 

προσέγγιση του πελάτη, οι περισσότεροι από τους οποίους δημιουργούνται από τους 

ίδιους τους καταναλωτές, μέσω της χρήσης και διάδοσης του περιεχομένου των social 

media. Πολλές επιχειρήσεις και στελέχη μάρκετινγκ έχουν ήδη κατανοήσει πόσο 

σημαντικό είναι να αυξήσουν την παρουσία τους στην νέα αυτή διαδικτυακή 

πραγματικότητα, με αρχή την συνεχή ενημέρωση των καταναλωτών μέσω αυτής. 

Καθήκον και στρατηγική απόφαση της εταιρίας αποτελεί η συμμετοχή της στην 

συζήτηση αυτή με τρόπους που δίνουν έμφαση στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 

καταναλωτών, τροφοδοτώντας τους με πληροφορίες και επιδρώντας σε αυτούς με 

τρόπους που θα ενισχύσουν το εμπορικό της σήμα και θα οδηγούν στην διασφάλιση 

της αναγνωρισιμότητας της . 

 Η αξιοποίηση του Web 2.0 στις διάφορες λειτουργίες των δημοσίων σχέσεων 

αποτελεί σήμερα την πλέον γνωστή και ευρέως υιοθετημένη εφαρμογή του από τις 

επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι περισσότερες καινοτόμες επιχειρήσεις ενσωματώνουν Web 

2.0 σε διάφορα στάδια της αλυσίδας παραγωγής τους, αποκομίζοντας πολλά οφέλη 

και ενισχύοντας την πελατειακή τους πιστότητα . Η ενεργή όμως συμμετοχή των 

χρηστών στην ανάπτυξη και σχεδιασμό δεν εμφανίζεται βέβαια χωρίς προβλήματα, 

π.χ. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενώ οι επιχειρήσεις τις περισσότερες φορές 

βρίσκονται ανέτοιμες μπροστά σε τέτοιες περιπτώσεις. Όσον αφορά τους 

καταναλωτές, το Web 2.0 έχει ενδυναμώσει τους καταναλωτές δίνοντάς τους την 

πληροφορία αλλά και τα εργαλεία ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες 
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παραγωγικές διαδικασίες των επιχειρήσεων, όπως η ανάπτυξη και η διανομή των 

προϊόντων . 

Ο όρος User Generated Content διαδόθηκε ευρέως το 2005 και περικλείει 

όλους τους τρόπους, κατά τους οποίους κάποιος μπορεί να κάνει χρήση των Social 

Media. Ειδικότερα, ο όρος αναφέρεται για να περιγράψει τις διάφορες μορφές που 

μπορεί να έχει ένα περιεχόμενο που δημιουργείται από τους τελικούς χρήστες των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύεται σε αυτά. Σύμφωνα με τον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD, 2007), για να θεωρείται ένα 

περιεχόμενο ως User Generated Content πρέπει να πληροί τρεις βασικές 

προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει να είναι δημοσιευμένο σε έναν ιστότοπο δημόσιας 

πρόσβασης, ή σε κοινωνικό δίκτυο προσβάσιμο από συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. 

Εξαιρούνται τα περιεχόμενα που ανταλλάσσονται μέσω e-mails. Δεύτερον, το 

περιεχόμενο αυτό, πρέπει να φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα μίας δημιουργικής 

προσπάθειας και όχι απλά αντιγραφή ενός ήδη υπάρχοντος χωρίς καμία μεταβολή και 

τρίτον, πρέπει να έχει δημιουργηθεί από απλούς χρήστες, χωρίς τη χρήση 

επαγγελματικών πρακτικών. Από την τελευταία συνθήκη, εξαιρούνται τα 

περιεχόμενα που δημιουργούνται για εμπορικούς λόγους. 

Ο όρος Social Media λοιπόν, αποδίδεται στα Ελληνικά ως Κοινωνικά Μέσα ή 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα είδος από 

online μέσα επικοινωνίας τα οποία υποστηρίζουν τη συζήτηση και την αμφίδρομη 

επικοινωνία σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, τα οποία δεν 

επιτρέπουν στους εκάστοτε χρήστες τους να συμμετέχουν στη δημιουργία ή την 

ανάπτυξη του περιεχομένου τους. Έτσι, τα κοινωνικά μέσα είναι τεχνολογίες 

βασισμένες στο διαδίκτυο (web-based-technologies), τα οποία μετατρέπουν το 

«μονόλογο» των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας σε έναν 

ευρύτερο διάλογο. 

Ουσιαστικά, τα κοινωνικά μέσα είναι μία κατηγορία online μέσων όπου οι 

άνθρωποι μιλάνε, συμμετέχουν, μοιράζονται και δικτυώνονται. Οι περισσότερες 

πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων ενθαρρύνουν τη συζήτηση, το σχολιασμό, 

ψηφοφορίες, σχόλια και τον διαμοιρασμό πληροφοριών από τους ενδιαφερόμενους. 

Επίσης, άλλη μία μοναδική πτυχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η ιδέα να 

παραμένεις συνδεδεμένος σε άλλες ιστοσελίδες, πόρους και ανθρώπους.  
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Με βάση τα λεγόμενα του Dave Evans, τα Social Media  είναι ο 

εκδημοκρατισμός της πληροφορίας, καθώς με τη χρήση τους, οι άνθρωποι αντί να 

είναι απλοί αναγνώστες ενός περιεχομένου, μπορούν να γίνουν οι εκδότες του. Τα 

Social Media χρησιμοποιούν «τη σοφία του πλήθους», ώστε να δημιουργηθεί και να 

διαδοθεί η πληροφορία, με απόλυτα συνεργατικό τρόπο (Evans, 2008). 

Σύμφωνα με τον Michael Allison, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι 

ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ κοινοτήτων που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, στην 

οποία τα άτομα συμμετέχουν και ως κοινό, αλλά και ως συντάκτες περιεχομένου. Τα 

μέλη έχουν τη δυνατότητα μέσα από, φιλικά προς το χρήστη, λογισμικά να 

δημιουργούν, να σχολιάζουν, να μοιράζονται ή να συνδυάζουν περιεχόμενο εντός και 

μεταξύ ποικίλων χώρων, τόσο online όσο και offline. 

 

 

 

Μία παραλλαγή του προηγούμενου ορισμού σύμφωνα με τον Joseph 

Thornley, είναι ότι τα κοινωνικά μέσα αφορούν online επικοινωνία στην οποία τα 

άτομα μεταλλάσσονται εύκολα και συνεχώς μεταξύ του ρόλου τους ως κοινό και ως 

συντακτών και δημιουργών περιεχομένου. Για να συμβεί αυτό, χρησιμοποιούνε 

λογισμικό που δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές 

γνώσεις, να δημοσιεύει, να σχολιάζει, να μοιράζεται, να διακινεί περιεχόμενο και να 

συμμετάσχει σε κοινότητες γύρω από κοινά ενδιαφέροντα. 

Τέλος, ο Larry Weber χρησιμοποιεί τον όρο Social Web αντί του Social 

Media, και το ορίζει ως «τον χώρο όπου οι άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα μπορούν 

να συγκεντρώνονται και να μοιράζουν σκέψεις, σχόλια και απόψεις». 
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Η κοινή συνισταμένη όλων των ορισμών για τα εν λόγω μέσα, είναι το μίγμα 

της τεχνολογίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, για τη δημιουργία και  διάδοση 

κάποιου περιεχομένου αξίας.  

 

4.2 Κατηγορίες 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) αποτελούν συνδυασμό της 

τεχνολογίας, της διαδικτυακής κοινωνικοποίησης και της πληροφορίας (κείμενο, 

ήχος, video και φωτογραφίες) και εκπροσωπούνται μέσα από διάφορες τεχνολογικές 

πλατφόρμες. 

Οι κυριότερες κατηγορίες αυτών των πλατφορμών είναι τα Social Networks, 

τα Blogs, τα Social Bookmarking Sites, τα Photo & Video (Multimedia) Sharing 

δίκτυα, RSS, Podcasting, Wikis και άλλα. 
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4.2.1 Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης(Social Networking Sites) 

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (social networking sites) επιτρέπουν 

στους χρήστες να δικτυωθούν με άλλους χρήστες, να ανταλλάσσουν και να 

μοιράζονται ψηφιακά πληροφορίες και στοιχεία που τους αφορούν. Μέσα από τέτοιες 

πλατφόρμες, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ, στο οποίο 

εκτός από κείμενο, συχνά περιλαμβάνουν εικόνες και video. Ο κάθε χρήστης μπορεί 

να συνδεθεί με άλλους χρήστες μέσω του προφίλ τους και να γίνουν ψηφιακά ‘φίλοι’. 

Επίσης, οι χρήστες μπορούν να καταχωρίσουν και να μοιραστούν εικόνες ή 

οπτικοακουστικό περιεχόμενο, να βάλουν ετικέτες σε αυτό το υλικό, να έχουν 

καταλόγους με τους «ψηφιακούς» τους φίλους, να στέλνουν ψηφιακά δώρα και να 

δημιουργήσουν ή να συμμετέχουν σε ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα. Στο προφίλ 

κάθε χρήστη μπορεί να περιέχονται παρατηρήσεις και σχόλια από τους ‘ψηφιακούς’ 

τους φίλους, καθώς και η λίστα με τους ανθρώπους που ο εκάστοτε χρήστης έχει 

αναγνωρίσει ως «φίλους» στο πλαίσιο του διαδικτύου. Επίσης, σε κάθε χρήστη 

δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθεί ποια από τις επαφές του είναι online, καθώς και 

τι «έχει στο μυαλό της» η κάθε επαφή εκείνη τη στιγμή, το οποίο και δημοσιεύει η 

ίδια αν θέλει να το δουν οι «φίλοι» της.Από τους πιο δημοφιλείς online ιστότοπους 

κοινωνικής δικτύωσης είναι οι εξής; Facebook, MySpace, Twitter, Friendster, 

LinkedIn, Hi5, Netlog. 

 

 4.2.2 Ιστολόγια (Blogs) 

Τα ιστολόγια (blogs - από weblogs) είναι δικτυακοί τόποι που περιέχουν 

καταχωρήσεις (posts) από χρήστες του Διαδικτύου. Κάποιος χρήστης αρχικά ξεκινάει 

ένα θέμα συζήτησης, επιλέγοντας κάποιον τίτλο. Στη συνέχεια, ο δημιουργός αλλά 

και άλλοι χρήστες του ιστολογίου καταχωρούν τις απόψεις τους. Οι καταχωρήσεις 

αυτές συνήθως είναι απλό κείμενο που μερικές φορές συνοδεύεται από εικόνες ή 

βίντεο ή σχόλια σε καταχώρηση κάποιου άλλου χρήστη ή συνδέσεις σε κάποιο άλλο 

ιστολόγιο, αναλόγως τις δυνατότητες που δίνει ο εκάστοτε δικτυακός τόπος. Οι 

καταχωρήσεις εμφανίζονται με χρονολογική σειρά με τις πιο πρόσφατες να φαίνονται 

πρώτες στη λίστα. Χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα ιστολόγιο είναι 

σαν ένα ‘online περιοδικό’, όπως έχει αναφέρει ο Sven Lindmark. Όπως προκύπτει 
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και από τον ορισμό τους, τα ιστολόγια διογκώνονται διαρκώς καθώς κάθε χρήστης 

μπορεί να καταχωρήσει δικό του κείμενο. 

Η διάδοση των ιστολογίων οφείλεται στην αίσθηση κοινωνικοποίησης που 

προσφέρουν μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς μπορεί ο κάθε χρήστης να συζητήσει 

και να ανταλλάξει απόψεις, ανοίγοντας έτσι ένα δημόσιο διαδικτυακό διάλογο με 

πιθανούς αποδέκτες όλους τους χρήστες. Έτσι, τα ιστολόγια χαρακτηρίζονται από 

πολλούς σαν ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Απρίλη του 

2011 μετρήθηκαν περίπου 160.000.000 ιστολόγια παγκοσμίως. 

Βασισμένο στην μορφή των ιστολογίων είναι το microblogging, το οποίο έχει 

αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μεγάλη δημοτικότητα λόγω του Twitter. Η βασική 

διαφορά του microblogging από το ένα παραδοσιακό ιστολόγιο είναι ότι το 

περιεχόμενό του είναι κατά κανόνα πολύ μικρότερο όσον αφορά τόσο το πραγματικό 

του μέγεθος όσο και το μέγεθος συνολικά των αρχείων του. Γενικότερα, το 

microblogging επιτρέπει στους χρήστες να γράψουν σύντομα κείμενα(συνήθως 

κείμενα το πολύ 200 χαρακτήρων), τα οποία και να δημοσιεύσουν, έτσι ώστε να είναι 

ορατά από οποιονδήποτε ή από μία περιορισμένη ομάδα που έχει επιλέξει ο ίδιος ο 

χρήστης. Τα μηνύματα αυτά μπορούν να υποβάλλονται από μία ποικιλία μέσων, όπως 

μηνύματα κειμένου, άμεσα μηνύματα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο διαδίκτυο. 

Άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το facebook, έχουν πρόσφατα 

συμπεριλάβει το microblogging στις υπηρεσίες τους. 

 

4.2.3 Social Bookmarking sites 

Ο όρος tagging, Social Bookmarking όπως έχει επικρατήσει, έχει αναδειχτεί 

από τη δυνατότητα χαρακτηρισμού με σημασιολογικές λέξεις, δηλαδή με ετικέτες 

(tags), ιστοσελίδων, φωτογραφιών, κειμένων και γενικά οποιουδήποτε διαδικτυακού 

περιεχομένου. Οι προσωπικές προτιμήσεις και χαρακτηρισμοί των χρηστών για 

οτιδήποτε τους ενδιαφέρει μπορούν να ταξινομηθούν και να είναι διαθέσιμοι και 

στους υπόλοιπους. Οι ετικέτες αυτές γενικά επιλέγονται ανεπίσημα είτε από τον ίδιο 

τον δημιουργό του αντικειμένου είτε από κάποιον άλλο χρήστη του αντικειμένου 

αυτού, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ελευθερίες που προσφέρει η εκάστοτε 

πλατφόρμα και επιτρέπουν τη συλλογή, και την αρχειοθέτηση του ψηφιακού(online) 
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περιεχομένου. Συστήματα που χρησιμοποιούν ετικέτες επιτρέπουν στους χρήστες να 

δημιουργούν καταλόγους με «σελιδοδείκτες» ή «αγαπημένα» που αποθηκεύονται 

κεντρικά σε μία απομακρυσμένη υπηρεσία (και όχι στο φυλλομετρητή του χρήστη - 

πελάτη) και να τους μοιράζονται με άλλους χρήστες του συστήματος. 

Για παράδειγμα, πολύ δημοφιλής είναι η ιστοσελίδα Del.icio.us όπου οι 

χρήστες παρουσιάζουν και χαρακτηρίζουν με tags τις αγαπημένες τους ιστοσελίδες 

(bookmarks), αλλά και το Flickr όπου οι χρήστες μοιράζονται και χαρακτηρίζουν τις 

φωτογραφίες τους. Έτσι, από τη μία οι χρήστες οργανώνουν τα δεδομένα τους πολύ 

καλύτερα και από την άλλη κοινωνικοποιούνται, γνωρίζοντας και άλλα άτομα μέσα 

από π.χ. τους κοινούς χαρακτηρισμούς για τις φωτογραφίες τους. 

Συγκριτικά με τα ιστολόγια, οι social bookmarking ιστότοποι είναι πιο 

πρόσφατο φαινόμενο καθώς οι πρώτες πλατφόρμες ξεκίνησαν το 2002. 

Παραδείγματα από τέτοιες πλατφόρμες είναι το Del.icio.us και το Flickr, όπως 

προαναφέραμε, το Digg, το Reddit, το StumbleUpon, το tweetmeme. 

 

4.2.4 Διαμοιρασμός Πολυμέσων (Multimedia Sharing) 

Οι υπηρεσίες πολυμέσων κοινής χρήσης διευκολύνουν την αποθήκευση και 

την κατανομή του περιεχομένου ήχου και βίντεο που παράγονται από τους ίδιους 

τους χρήστες ή έχουν ήδη παραχθεί από άλλους χρήστες. Τα περισσότερα πολυμέσα 

κοινής χρήσης παρέχουν πολλαπλές προβολές(όπως μικρογραφίες, και παρουσιάσεις 

και εικόνες) και επιτρέπουν την ταξινόμηση και την προσθήκη σχολίων όπως 

λεζάντες ή ετικέτες σε κάθε καταχώρηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πολυμέσα 

κοινής χρήσης είναι συχνά εφαρμογές των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης που 

αναλύθηκαν παραπάνω, όπως είναι του Youtube για βίντεο, Flickr και Photobucket 

για φωτογραφίες και το Odeo για podcasts. 

 

4.2.5 RSS feeds 

Τα RSS (Real Simple Syndication) feeds, προσφέρουν τη δυνατότητα στους 

χρήστες να λαμβάνουν νέες πληροφορίες από διάφορες ιστοσελίδες, τη στιγμή που 

δημοσιεύονται, χωρίς να χρειάζεται να τις επισκεφθούν. Η ενημέρωση αυτή μπορεί 
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να γίνεται π.χ. στον browser του Η/Υ χρήστη ή και σε κινητές συσκευές (κινητό 

τηλέφωνο, PDA κλπ.) Με αυτόν τον τρόπο η σχέση με το διαδίκτυο γίνεται 

αμεσότερη. 

 

4.2.6 Podcasting 

Ουσιαστικά, το podcasting είναι ένας νέος τύπος διαμοιρασμού πληροφοριών 

από μέσα ενημέρωσης στο διαδίκτυο (online media delivery). Δίνει τη δυνατότητα να 

δημοσιεύει κάποιος επιλεγμένα αρχεία ήχου μέσω του διαδικτύου και οι χρήστες του 

διαδικτύου μπορούν να εγγραφούν μέσω ενός RSS-feed για να λαμβάνουν αυτόματα 

τα νέα αυτά αρχεία. Το podcasting επίσης επιτρέπει τη δημιουργία ατομικών 

ραδιοφωνικών εκπομπών ή οπτικοακουστικών θεαμάτων με περιεχόμενο που 

επιλέγει από μόνος του ο κάθε χρήστης. Ο όρος podcasting προέρχεται από το iPod 

της Apple, αλλά για να δημιουργήσει ή να ακούσει κάποιος ένα podcast δεν 

χρειάζεται να έχει ένα iPod ή κάποιο άλλο φορητό μέσο αναπαραγωγής μουσικής. 

Η λειτουργία του έχει ως εξής: Ο παραγωγός ηχογραφεί τις εκπομπές του και 

τις ανεβάζει στο Internet (συνήθως σε μορφή MP3 ή Μ4Α) –στον διαδικτυακό 

εξυπηρετητή του ή σε ένα διαδικτυακό αρχείο όπως το Internet Archive – απ’ όπου οι 

χρήστες μπορούν να κατεβάσουν και να το ακούσουν αν θέλουν. Για να γίνεται 

αυτόματα η μετάδοση των podcasts συνήθως χρησιμοποιούνται blogs στα οποία 

υπάρχουν άρθρα με συνδέσμους με το αρχείο ήχου. Υπάρχουν podcatchers, 

προγράμματα δηλαδή που λαμβάνουν podcasts. Αυτά χρησιμοποιούν τα RSS feeds 

των blogs που συνήθως χρησιμοποιούνται για podcast, και βρίσκουν το αρχείο ήχου 

το οποίο κατεβάζουν αυτόματα. Οι χρήστες μπορούν επίσης να το μεταφέρουν σε ένα 

κινητό ή σε μία συσκευή αναπαραγωγής ήχου και να το ακούσουν οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε. 

 

4.2.7 Wikis 

Τα Wikis είναι ιστοσελίδες το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να 

διαμορφώσει ο ίδιος ο χρήστης με απλό τρόπο, σε αντίθεση με τις κοινές ιστοσελίδες 

τις οποίες μπορεί να τροποποιήσει μόνο ο ιδιοκτήτης - διαχειριστής. Κάθε φορά που 

 79 



ο χρήστης τροποποιεί κάτι στη σελίδα, η προηγούμενη έκδοσή της εξακολουθεί να 

είναι διαθέσιμη, ακόμη και να επαναφερθεί. Τα Wikis είναι αρκετά διαδεδομένα σαν 

μέσο συλλογικής εργασίας πάνω σε κάποιο αντικείμενο. Ακόμη και μέσα σε 

εταιρείες, οργανισμούς, υπηρεσίες κλπ, η χρήση τους σαν σελίδες αναφοράς της 

προόδου των εργασιών, διευκολύνει τους εργαζόμενους στο να ενημερώνονται για 

ό,τι συμβαίνει στην επιχείρηση. 

Ένα Wiki είναι ουσιαστικά μια βάση δεδομένων για τη δημιουργία, την 

περιήγηση και την αναζήτηση πληροφοριών. Τα Wikis μπορεί να είναι ιδιωτικά ή 

δημόσια, να απαιτούν άδεια εισόδου ή όχι και να περιλαμβάνουν διαφορετικά 

επίπεδα της αναθεώρησης και των συστημάτων ελέγχου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα Wiki είναι η Wikipedia, που αποτελεί μια 

διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια στην οποία υπάρχουν πάνω από 5 εκατομμύρια άρθρα 

με ορισμούς και πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες. Η σύνταξή της γίνεται από τους 

χρήστες, αφού οποιοσδήποτε μπορεί να γράψει ένα καινούριο άρθρο ή να προσθέσει 

κάτι σε αυτά που ήδη υπάρχουν. Η δημοτικότητά της αυξάνει διαρκώς και βάσει 

επισκέψεων βρίσκεται μέσα στα 10 πιο δημοφιλή sites παγκοσμίως. 

 

4.2.8 Forums 

Ένα φόρουμ στο διαδίκτυο είναι μία διαδικτυακή ιστοσελίδα συζητήσεων 

όπου τα μέλη της μπορούν να δημοσιεύουν τις συζητήσεις τους, να διαβάζουν και να 

απαντούν σε δημοσιεύσεις άλλων μελών. Ένα φόρουμ μπορεί να επικεντρωθεί σε 

οποιοδήποτε θέμα και σε αντίθεση με ένα blog το οποίο είναι συνήθως γραμμένο από 

ένα άτομο και ίσως επιτρέπει σχόλια άλλων πάνω στο θέμα, επιτρέπει στα μέλη του 

να κάνουν δημοσιεύσεις και να ξεκινούν νέα θέματα. Επίσης τα forum διαφέρουν από 

τα chat rooms καθώς τα μηνύματα-δημοσιεύσεις, τουλάχιστον προσωρινά, 

αρχειοθετούνται. 

Τα Internet Forums αποκαλούνται επίσης και message boards, bulletin boards 

ή web forums  και έχουν ένα συγκεκριμένο σύνολο φρασεολογίας που συνδέεται με 

αυτά και μία συγκεκριμένη δομή. Έτσι ένα forum δομείται ιεραρχικά ή σαν ένα 

δέντρο και μπορεί να περιέχει έναν αριθμό υποκατηγοριών φόρουμ (subforums), 

καθένα από τα οποία μπορεί να έχει διάφορα θέματα (topics). Σε κάθε θέμα μια 
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ενιαία συζήτηση ονομάζεται ‘thread’ και μπορεί να συμμετάσχουν στη συζήτηση όσα 

μέλη θέλουν. 

Πριν ένα υποψήφιο μέλος προσχωρήσει σε ένα φόρουμ στο διαδίκτυο και 

κάνει δημοσιεύσεις σε άλλους, συνήθως απαιτείται να εγγραφεί σε αυτό. Κατά την 

εγγραφή του, πρέπει να συμφωνήσει στους εκάστοτε κανόνες του φόρουμ. Όταν ένα 

μέλος έχει εγκριθεί από το διαχειριστή(administrator) ή τον συντονιστή(moderator) 

του φόρουμ, επιλέγει συνήθως το όνομα χρήστη και τον κωδικό του, αν και μερικές 

φορές ο κωδικός παρέχεται από το ίδιο το φόρουμ. Με τα στοιχεία αυτά το μέλος 

συνδέεται στο φόρουμ. Συνήθως δεν χρειάζεται να συνδεθεί κάποιος για να διαβάσει 

υπάρχουσες δημοσιεύσεις. Κάθε εγγεγραμμένο μέλος έχει το προφίλ του το οποίο 

μπορεί να επεξεργαστεί. Μέσα στις επιλογές του είναι να προσθέσει κάποια 

εικόνα/φωτογραφία (avatar) που θα εμφανίζεται σε κάθε δημοσίευσή του μαζί με το 

όνομά του, την ηλικία του, την τοποθεσία του και άλλα στοιχεία που μπορεί να 

προσθέσει. 

Η διαχείριση του forum γίνεται από τους διαχειριστές (administrators ή 

admins) και συντονιστές του (moderators ή mod). Οι συντονιστές είναι χρήστες ή 

υπάλληλοι του forum οι οποίοι έχουν πρόσβαση και δυνατότητα επεξεργασίας στις 

δημοσιεύσεις και στις συζητήσεις των μελών, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή 

λειτουργία του forum σύμφωνα με τους κανόνες που το διέπουν. Οι διαχειριστές 

διαχειρίζονται τις τεχνικές λεπτομέρειες που απαιτούνται για τη λειτουργία του 

ιστότοπου. Ως εκ τούτου, μπορούν να αναβαθμίσουν (και να υποβιβάσουν) μέλη σε 

συντονιστές, να διαμορφώσουν τους κανόνες, να δημιουργήσουν καινούρια τμήματα 

στο forum και υποκατηγορίες τμημάτων, να αλλάξουν την εμφάνιση (skin) του 

φόρουμ, καθώς και την εκτέλεση των λειτουργιών της βάσης δεδομένων του 

ιστότοπου. Οι διαχειριστές συχνά λειτουργούν και σαν συντονιστές του φόρουμ. 

 

4.2.9 Ratings and Reviews 

Σε μια ιστοσελίδα με αξιολογήσεις και βαθμολογήσεις (Ratings and Reviews 

Sites) οι χρήστες μπορούν να σχολιάσουν, να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν 

επιχειρήσεις, προϊόντα ή υπηρεσίες καθώς και ανθρώπους. Οι ιστοσελίδες αυτές 

χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες του διαδικτύου (WEB 2.0), είτε δέχονται 

 81 



σχόλια και κριτικές από τους χρήστες τους είτε έχουν τους δικούς τους επαγγελματίες 

κριτικούς οι οποίοι δημοσιεύουν τις αξιολογήσεις και τις κριτικές τους. Όλο και 

περισσότερες ιστοσελίδες με προϊόντα και υπηρεσίες προσθέτουν την δυνατότητα 

αξιολογήσεων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Amazon.com 

 

4.3 Παρουσίαση Των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

 

Το Alexa.com, μέσα σε άλλες υπηρεσίες του, ταξινομεί τις δημοφιλέστερες 

ιστοσελίδες παγκοσμίως, αλλά και ανά χώρα και ανά κατηγορία. Η ταξινόμηση αυτή 

υπολογίζεται με βάση έναν συνδυασμό του μέσου αριθμού της ιστοσελίδας 

ημερησίως και τις προβολές της ιστοσελίδας τους τελευταίους 3 μήνες. Η ταξινόμηση 

ενημερώνεται καθημερινά. Επίσης, παρέχονται πολλά στατιστικά στοιχεία ανά 

σελίδα με όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την κίνηση της ιστοσελίδας στο 

διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες της σελίδας να 

αξιολογήσουν κάθε ιστοσελίδα με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ένας μέσος όρος 

των αξιολογήσεων σε μία κλίμακα από 1 έως 5 αστέρια βαθμολόγησης. Οι 

ιστοσελίδες που ακολουθούν έχουν καταγραφεί με βάση την κατάταξη τους στο 

Alexa.com και βάση τις προτιμήσεις των χρηστών τους. 
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 4.3.1 Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης 

Από τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Networking Sites) 

οι σημαντικότεροι είναι το facebook, το myspace, το LinkedIn καθώς και το Τwitter 

το οποίο εντάσσεται και στην κατηγορία του microblogging. 

 To Facebook είναι ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε στις 4 

Φεβρουαρίου του 2004 από τον Mark Zuckerberg. 

Αρχικά λειτούργησε για δικτύωση μεταξύ των φοιτητών 

του Harvard και στη συνέχεια επεκτάθηκε και για άλλα 

πανεπιστήμια, αργότερα σχολεία, μέχρι που έγινε 

προσβάσιμο το 2007 για όλους τους χρήστες του 

διαδικτύου παγκοσμίως. Το Facebook σήμερα έχει πάνω 

από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες, κατατάσσοντας το έτσι στην λίστα 

ταξινόμησης του Alexa δεύτερο πιο δημοφιλές site μετά το Google.com και 

σαφέστατα είναι το πιο πετυχημένο και ολοκληρωμένο site κοινωνικής δικτύωσης. 

Στην Ελλάδα οι χρήστες ξεπερνούν τα 3.5 εκατομμύρια κάτι που σημαίνει ότι πάνω 

από το 65% των χρηστών Internet στη χώρα χρησιμοποιεί το Facebook. 

 Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του Facebook είναι η Αρχική Σελίδα (Home 

Page) και το προφίλ (Profile) κάθε χρήστη. Η αρχική σελίδα περιλαμβάνει «τα 

τελευταία νέα», εξατομικευμένα για κάθε χρήστη και αφορούν τις ενημερώσεις των 

«φίλων» του και των ομάδων ή σελίδων που ακολουθεί. Το Προφίλ εμφανίζει 

πληροφορίες σχετικά με το χρήστη, τις οποίες έχει επιλέξει ο ίδιος να μοιραστεί. Οι 

πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν βασικές πληροφορίες για το χρήστη, στοιχεία 

επικοινωνίας, δραστηριότητες και ενδιαφέροντα, εκπαίδευση και εργασία και άλλα 

στοιχεία. Στις επιλογές του χρήστη είναι και ο «Τοίχος» (Wall) στον οποίο 

αναρτώνται σχόλια και γενικότερα περιεχόμενο από τον ίδιο το χρήστη και από 

άλλους χρήστες. Επιπρόσθετα, εμφανίζεται η λίστα των ‘φίλων’ κάθε χρήστη, καθώς 

και σημειώσεις και ερωτήσεις που έχουν απαντηθεί από το χρήστη. 

 Το Facebook περιλαμβάνει επίσης βασικές εφαρμογές, όπως Φωτογραφίες, 

Εκδηλώσεις, Βίντεο, Ομάδες και Σελίδες, οι οποίες παρέχουν την δυνατότητα στους 

χρήστες να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν περιεχόμενο με συμμετοχικό τρόπο. 

Το Facebook επιτρέπει, πέρα από τις βασικές εφαρμογές, σε οποιανδήποτε να 

αναπτύξει εφαρμογές και να τις τρέχει μέσω της πλατφόρμας του Facebook. 
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Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω chat, με 

προσωπικά μηνύματα, και την κοινοποίηση των νέων τους ή των σκέψεών τους. 

 Τέλος παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να προσαρμόσουν και να 

ρυθμίσουν πολλές παραμέτρους που αφορούν το λογαριασμό τους καθώς και το 

απόρρητο των στοιχείων τους. Μπορούν να καθορίσουν ποιος θα μπορεί να έχει 

πρόσβαση στις πληροφορίες και στις κοινοποιήσεις του, να επεξεργαστεί ρυθμίσεις 

που αφορούν εφαρμογές, παιχνίδια και ιστότοπους μέσω του facebook, να 

επεξεργαστεί λίστες ατόμων και εφαρμογών που επιθυμεί να αποκλείσει. 

 Το MySpace είναι μία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης η οποία ιδρύθηκε 

τον Ιούλιο του 2003 από τους Tom 

Anderson και Chris DeWolfe. To 

MySpace έγινε το πιο δημοφιλές site 

κοινωνικής δικτύωσης στις 

Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο του 

2006. Η κυριαρχία αυτή κράτησε μέχρι τον Απρίλιο του 2008, όταν ο κύριος 

ανταγωνιστής του, το facebook, απέκτησε την κυριαρχία, με βάση τους μηνιαίους 

μοναδικούς επισκέπτες. Το MySpace στη λίστα ταξινόμησης του Alexa είναι το 80ο 

πιο δημοφιλές site. Το MySpace έχει περίπου 125 εκατομμύρια εγγεγραμμένους 

χρήστες, ενώ πλέον οι ενεργοί χρήστες του εκτιμούνται περίπου 35 εκατομμύρια. Στα 

τέλη του 2010 η ιστοσελίδα άλλαξε μορφή και ουσιαστικά δημιουργήθηκε ένα νέο 

site και σύμφωνα με τον Mike Jones, το MySpace δεν ανταγωνίζεται πλέον το 

Facebook σαν μια γενική ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, το MySpace στην 

καινούρια του έκδοση επικεντρώνεται στην μουσική και στους νεότερους ανθρώπους. 

 Όπως και το Facebook, θεμελιώδη χαρακτηριστικά της δομής του MySpace 

είναι η αρχική σελίδα (Home) και το προφίλ (Profile), ενώ επιπρόσθετα υπάρχουν 

πολλές δυνατότητες όσο αφορά ανέβασμα και αναπαραγωγή πολυμέσων, όπως 

μουσική και βίντεο. Ο χρήστης πέρα από τη δημιουργία συλλογών από φωτογραφίες, 

έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λίστες από μουσική που του αρέσει και θέλει να 

αναπαράγονται στο προφίλ του. Σχόλια και συζητήσεις είναι εφικτές στο προφίλ του 

χρήστη, ενώ σε αντίθεση με άλλες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης δίνεται η 

δυνατότητα μορφοποίησης της σελίδας με προσωπικό στυλ. Τέλος παρέχεται 

πληθώρα εφαρμογών και παιχνιδιών, chat, Blogs και forums. 
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To Twitter είναι μία υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργίας μικρο-

ιστολογίων (microblogging) που επιτρέπει 

στους χρήστες του να στέλνουν και να 

διαβάζουν μηνύματα που τους ενδιαφέρουν.   

 Το Twitter παρουσιάστηκε από τον 

Jack Dorsey τον Μάιο του 2006 και ξεκίνησε 

την λειτουργία του Ιούλιο. Από τότε το 

Twitter έχει αποκτήσει παγκόσμια δημοτικότητα και υπολογίζεται ότι έχει πάνω από 

200 εκατομμύρια χρήστες, δημιουργώντας πάνω από 100 εκατομμύρια tweets την 

ημέρα και διακινώντας πάνω από 800000 ερωτήματα αναζήτησης τη μέρα. 

Ενδεικτικά στην λίστα ταξινόμησης του Alexa.com κατέχει την 9η θέση 

δημοτικότητας των ιστοσελίδων. Το twitter συχνά περιγράφεται ως το «sms του 

διαδικτύου». 

 Τα μηνύματα κειμένου που στέλνουν και διαβάζουν οι χρήστες ονομάζονται 

tweets. Τα tweets είναι δημοσιεύσεις αποτελούμενες μέχρι 140 χαρακτήρες οι οποίες 

δημοσιεύονται στο προφίλ του χρήστη και μεταδίδονται σε άτομα που τον 

ακολουθούν, που είναι γνωστοί και ως followers. Έτσι, κάθε χρήστης μπορεί να 

ακολουθεί (Following) χρήστες που τον ενδιαφέρουν. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να 

απαντήσει σε δημοσίευση οποιουδήποτε χρήστη. Το «@reply» είναι ένα δημόσιο 

μήνυμα που αποστέλλεται από έναν χρήστη σε έναν άλλο και διακρίνεται από την 

κανονική δημοσίευση από το πρόθεμα «@όνομα χρήστη». Ένα μήνυμα αρχίζει με το 

«@όνομα χρήστη», χαρακτηρίζεται ως απάντηση. Tweets με «@όνομα χρήστη» 

άλλου θεωρούνται αναφορές (mentions), ενώ χρησιμοποιώντας το # μπροστά από 

λέξεις, ο χρήστης μπορεί να τις διαφοροποιεί από άλλες, εκφράζοντας πιθανώς τη 

γνώμη του για κάτι από αυτά που αποκαλούνται Hashtags. Ουσιαστικά τα Hashtags 

θέτουν ένα θέμα στα tweets και οι χρήστες μπορούν να κλικάρουν πάνω σε ένα 

hashtag και να δουν παρομοίου θέματος άλλα tweets. Υπάρχουν επίσης και τα άμεσα 

μηνύματα, τα οποία είναι ιδιωτικά μηνύματα που στέλνονται από τον έναν χρήστη 

στον άλλο. Ο χρήστης μπορεί να στείλει ένα άμεσο μήνυμα μόνο σε ένα πρόσωπο 

που τον ακολουθεί. Το Retweet είναι μία ενέργεια αναδημοσίευσης κάποιου άλλου 

tweet. Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας «Λιστών»  ώστε να μπορούν οι 

χρήστες να οργανώσουν καταλόγους λογαριασμών  twitter με κοινά χαρακτηριστικά 

και κριτήρια που αυτός ορίζει.  
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Στο προφίλ του, κάθε χρήστης μπορεί να έχει μία φωτογραφία του, το όνομά 

του, την τοποθεσία του, την ιστοσελίδα του καθώς και ένα μικρό βιογραφικό το οποίο 

συντάσσεται μέσα σε 160 χαρακτήρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης του twitter 

έρχεται μέσα από εφαρμογές τρίτων, που επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύουν 

και να διαβάζουν tweets που επιθυμούν. Επίσης, δημοσίευση φωτογραφιών στο 

twitter είναι εφικτή με την χρησιμοποίηση μίας πρόσθετης υπηρεσίας, του twitpic, 

ενώ υπάρχουν και πολλές υπηρεσίες που συρρικνώνουν υπερσυνδέσμους (URL), 

εξαιτίας του περιορισμού των χαρακτήρων των tweets.  

 Το LinkedIn είναι μία σελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης και επικεντρώνεται 

στην διασύνδεση επαγγελματιών. Κάθε 

χρήστης μπορεί να βρει, να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί με καταρτισμένους 

επαγγελματίες σε συγκεκριμένους κλάδους. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2002 και 

ξεκίνησε την λειτουργία του το Μάιο του 2003. Πλέον, το LinkedIn έχει πάνω από 

100 εκατομμύρια χρήστες, που εκτείνονται σε περισσότερες από 200 χώρες 

παγκοσμίως και στη λίστα ταξινόμησης του Alexa.com κατατάσσεται στην 17η θέση 

δημοτικότητας. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε πληθώρα γλωσσών. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι έχει επισκεψιμότητα περίπου 50 εκατομμυρίων χρηστών 

μηνιαίως σε παγκόσμια κλίμακα. Επιπλέον, η ιστοσελίδα δίνει την δυνατότητα σε 

εταιρείες να έχουν τη δικιά τους σελίδα στο LinkedIn με αποτέλεσμα σήμερα πάνω 

από 2 εκατομμύρια εταιρείες να έχουν LinkedIn Company σελίδες. 

 Κατά την ένταξή του, ο χρήστης δημιουργεί ένα προφίλ στο οποίο συνοψίζει 

το αντικείμενο στο οποίο ειδικεύεται, την σταδιοδρομία του και επαγγελματική του 

εμπειρία καθώς και τα επιτεύγματά του. Έχει την δυνατότητα να προσθέσει στοιχεία 

που τον αφορούν, φωτογραφία του, την ιστοσελίδα του καθώς και τον twitter 

λογαριασμό του. Εν συνεχεία ο χρήστης είναι σε θέση να σχηματίσει συνδέσεις με 

άλλους, καλώντας επαφές να συμμετάσχουν στο LinkedIn δίκτυό του. Το δίκτυο αυτό 

αποτελείται από τις συνδέσεις του, τις συνδέσεις των συνδέσεων του και τους 

ανθρώπους που ξέρουν, με αποτέλεσμα να συνδέει το χρήστη σε έναν πολύ μεγάλο 

αριθμό επαγγελματιών.  

Μέσω του δικτύου ο χρήστης μπορεί να: 
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 Διαχειρίζεται τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό γι’ αυτόν τον 

επαγγελματία 

 Βρίσκει και να επικοινωνεί με πιθανούς πελάτες, φορείς παροχής υπηρεσιών 

και εμπειρογνώμονες 

 Δημιουργεί και να συνεργάζεται για σχέδια, να συλλέγει στοιχεία, να 

μοιράζεται αρχεία και να επιλύει προβλήματα 

 Βρει επιχειρηματικές ευκαιρίες για πιθανούς εταίρους 

 Αποκτά νέες γνώσεις από συζητήσεις με ομοϊδεάτες επαγγελματίες στις 

ιδιωτικές τοποθετήσεις ομάδων 

 Ανακαλύπτει συνδέσεις που μπορούν να τον βοηθήσουν να βρει δουλειά και 

να κλείσει συμφωνίες. 

 Δημοσιεύει προσφορές εργασίας για να βρει το καταλληλότερο άτομο για την 

επιχείρησή του. 

Το LinkedIn εκτός από τη βασική του έκδοση που είναι δωρεάν, χρεώνει για 

επιπλέον παροχές. Οι παροχές αυτές επικεντρώνονται κυρίως σε εργοδότες και τους 

επιτρέπει μέσα σε άλλα να κάνουν δημοσιεύσεις για διαθέσιμες θέσεις εργασίας και 

να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους με τους οποίους δεν είναι απευθείας 

συνδεδεμένοι μέσω του δικτύου τους. 

  

4.3.2 Ιστολόγια 

Τα κυρίαρχα εργαλεία των ιστολογίων είναι το Blogger και το WordPress. 

Το Blogger είναι μία υπηρεσία δημιουργίας και δημοσίευσης ιστολογίων, που 

δίνει την δυνατότητα να καταχωρούνται ιστολόγια, ιδιωτικά ή πολλαπλών χρηστών. 

Δημιουργήθηκε από την Pyra Labs το 

1999 και εξαγοράστηκε από την 

Google το 2003. Γενικά τα ιστολόγια 

φιλοξενούνται από την Google με το 

subdomain blogspot.com, ωστόσο μέχρι την 1η Μαΐου του 2010 το Blogger επέτρεπε 

στους χρήστες το να δημοσιεύσουν τα blogs τους σε άλλους ξενιστές, μέσω FTP. Όλα 
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αυτά τα blogs έπρεπε να μεταφερθούν σε διακομιστές της Google, με domains 

διαφορετικά του blogspot.com έχοντας ξεχωριστά URLs. Το Blogger ταξινομείται 

στην 5η θέση σύμφωνα με το Alexa.com. 

 Το Blogger είναι εύκολο στη χρήση, ενώ παράλληλα είναι αρκετά ευέλικτο 

για προχωρημένους χρήστες που θέλουν να δημιουργήσουν τα δικά τους πρότυπα. Το 

Blogger επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει τον κώδικα HTML για να προσαρμόσει το 

blog του όπως θέλει. Επιπρόσθετα, υπάρχουν αμέτρητα, ελεύθερα και ανοιχτού 

κώδικα πρότυπα (templates) διαθέσιμα από άλλα sites, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

πολλές επιλογές για τον χρήστη. Επίσης, είναι εύκολο να εισαχθούν εικόνες από μία 

URL ή από ένα αρχείο. Το πεδίο κειμένου είναι εύκολο στη χρήση, έχει 

προεπισκόπηση και ορθογραφικό έλεγχο, ενώ έχει και λειτουργία HTML. Μπορούν 

να εισαχθούν εικόνες, καθώς και σύνδεσμοι, υπάρχει εργαλείο παράθεσης και πολλές 

επιλογές γραμματοσειρών. 

Για τη δημιουργία ενός ιστολογίου πρέπει να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός 

Google. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει όσα ιστολόγια θέλει με τον 

λογαριασμό του και κάθε σελίδα μπορεί να έχει μέγεθος μέχρι 1MB. Όσον αφορά τις 

εικόνες, μέσω του Picasa, έχει μέχρι 1GB δωρεάν χώρο αποθήκευσης. Ο μέγιστος 

αριθμός ατόμων που μπορούν να γράψουν στο ίδιο blog είναι 100 άτομα. Επίσης, με 

τη δημιουργία του, το ιστολόγιο αυτόματα εντάσσεται στον κατάλογο ιστολογίων της 

Google. Έτσι είναι εφικτή η προώθηση του blog. Όπως όλες τις υπηρεσίες, έτσι  και 

με το blogger, η Google μέσω ενός ενιαίου λογαριασμού, τις συνδυάζει μεταξύ τους. 

Η υπηρεσία του blogger είναι δωρεάν. 

 Το WordPress.com είναι ένας πάροχος δημιουργίας και δημοσίευσης 

ιστολογίων που ανήκει 

στην Automatic και 

ξεκίνησε τη λειτουργία 

του τον Νοέμβριο του 2005. Χρησιμοποιεί το λογισμικό ανοιχτού κώδικα WordPress. 

Μέχρι τον Ιούνιο του 2011, το WordPress φιλοξενούσε πάνω από 20,5 εκατομμύρια 

blogs. Το WordPress.com ταξινομείται στην 18η θέση σύμφωνα με το Alexa.com. 

 Δεν απαιτείται εγγραφή για να διαβάσει ή να σχολιάσει ο χρήστης κάποιο 

ιστολόγιο που φιλοξενείται από το WordPress.com εκτός αν το επιλέξει στις 

ρυθμίσεις του ο δημιουργός του εκάστοτε blog. Για τη δημιουργία και τη δημοσίευση 
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σε ένα blog απαιτείται εγγραφή. Η ιστοσελίδα έχει πληθώρα επιλογών για την 

δημιουργία κάποιου ιστολογίου, και μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτό, πέρα από 

κείμενο, πολυμέσα και άλλοι σύνδεσμοι. Επιπρόσθετα ο χρήστης μπορεί να 

προσαρμόσει την εμφάνιση και την λειτουργικότητα του blog όπως επιθυμεί, ενώ 

μπορεί να επιλέξει έτοιμα θέματα, να τα τροποποιήσει ή να δημιουργήσει δικά του. 

Στατιστικά, νέα σχόλια και όλα τα στοιχεία που αφορούν το ιστολόγιο του χρήστη 

είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα. 

Η χρήση του WordPress.com δεν είναι απλή αλλά ούτε και πολύπλοκη. 

Εξαιτίας της πληθώρας επιλογών που παρέχει το site, ο χρήστης χρειάζεται να 

αφιερώσει κάποιο χρόνο ώστε να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του. Όλες οι βασικές 

και πρωτότυπες λειτουργίες του site είναι ελεύθερες προς χρήση. Ωστόσο, ορισμένες 

επιπλέον λειτουργίες (όπως ένα CSS editor, domain mapping, αναβάθμιση χώρου, 

premium θέματα κ.ά.) είναι διαθέσιμες υπό πληρωμή. 

 

 4.3.3 Ιστοσελίδες Social News & Bookmarking 

Σημαντικές ιστοσελίδες social bookmarking και social news είναι το digg, το 

reddit, το del.icio.us και το stumbleupon. 

 To digg είναι ένα “social news site” και η βασική λειτουργία της ιστοσελίδας 

είναι η δυνατότητα που παρέχει στους χρήστες της να μοιράζονται άρθρα και 

δημοσιεύσεις που έχουν ανακαλύψει στο διαδίκτυο και είναι ενδιαφέροντα και για 

τους ίδιους. Επίσης μπορούν να 

μοιράζονται οτιδήποτε θέλουν, όπως νέα, 

podcasts ή βίντεο κλπ. Οι καταχωρήσεις 

λαμβάνουν ψήφο από τους χρήστες και 

ουσιαστικά τις ταξινομούν υψηλότερα ή 

χαμηλότερα, κάτι που αποκαλείται 

digging και burying αντίστοιχα. Έτσι, οι καταχωρήσεις με πολλές ψήφους κερδίζουν 

προβολή και δημοσιότητα. Χρησιμοποιώντας το digg μπορεί κάποιος να βοηθήσει 

την επιχείρησή του να κερδίσει προβολή με αυξημένη αναγνώριση. Είναι μια 

δωρεάν υπηρεσία για την κοινότητα των χρηστών του. Το digg άρχισε τη λειτουργία 

του στην αρχική του εκδοχή του 2004 από τους Kevin Rose, Owen Byrne, 
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Gorodetzky, και Jay Adelson. Η δημοτικότητα του digg έδωσε το έναυσμα και σε 

άλλα social media να ξεκινήσουν προβολή νέων ιστοριών και να αναπτύξουν 

συστήματα ψηφοφορίας και αξιολόγησης. Η ιστοσελίδα ταξινομείται στην 140η θέση 

σύμφωνα με το Alexa.com. 

 Η ιστοσελίδα έχει απλή εμφάνιση, κάτι που καθιστά εύκολο στο χρήστη να 

αρχίσει να την χρησιμοποιεί. Οι ιστορίες/ άρθρα παρουσιάζονται σε μία κάθετη λίστα 

με μια σύντομη περιγραφή για το καθένα και δίπλα από κάθε ιστορία υπάρχει μια 

ετικέτα ψήφου που δείχνει τον αριθμό των «diggs» που έχει αποκομίσει. Οι χρήστες 

μπορούν να επιλέξουν να δουν τη λίστα με τα επερχόμενα άρθρα. Τα επερχόμενα 

άρθρα είναι νέα άρθρα που δεν έχουν λάβει αρκετά «diggs» ακόμα ώστε να 

τοποθετηθούν στα δημοφιλέστερα. Οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα άρθρα 

είναι επιχειρήσεις, ψυχαγωγία, παιχνίδια, τρόποι ζωής (lifestyle), 

ασυνήθιστα/εκκεντρικά, πολιτική, επιστήμη, αθλητικά, τεχνολογία, παγκόσμια νέα. 

 Το digg κάνει εύκολο να σχολιαστεί ή να μοιραστεί ένα άρθρο με φίλους του 

κάποιος χρήστης, ενώ είναι εφικτό να αποστείλει το άρθρο μέσω email. Ωστόσο, το 

digg έχει επικριθεί σχετικά με το πόσο οι κορυφαίοι χρήστες του έχουν μεγαλύτερη 

επιρροή για το ποια άρθρα εμφανίζονται στην λίστα και ποια βγαίνουν εκτός αυτής. 

Η χρήση του digg είναι δωρεάν και η εγγραφή στο site μπορεί να παραληφθεί και να 

χρησιμοποιηθεί ένας υπάρχων λογαριασμός στο facebook ή στο twitter για την 

σύνδεση στην ιστοσελίδα. 

 Το Reddit είναι ένα social news site, το οποίο δημιουργήθηκε από τους Steve 

Huffman και Alexis 

Ohanian και ξεκίνησε την 

λειτουργία του το 2005. 

Σύμφωνα με το Alexa.com 

καταλαμβάνει την 135η 

θέση στην ταξινόμηση όλων των ιστοσελίδων με κριτήριο τη δημοτικότητα. Πήρε το 

όνομά του από τη φράση ‘I read it’ και ο κάθε χρήστης μπορεί να καταχωρεί links σε 

σελίδες που θεωρεί ενδιαφέρουσες καθώς και να δημιουργεί δικές του 

κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με το πεδίο του ενδιαφέροντος. Έτσι, δημιουργούνται 

communities διαφόρων θεματικών περιοχών ή subreddits όπως αποκαλούνται 

ανεπίσημα. Τα links του χρήστη μπορούν να σχολιαστούν από άλλους χρήστες, 
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καθώς και να ψηφιστούν θετικά ή αρνητικά, προκαλώντας άνοδο ή κάθοδο της 

δημοτικότητας του link. Τα πιο δημοφιλή link επιβραβεύονται με την εμφάνισή τους 

στη κεντρική σελίδα του reddit. 

 Οι χρήστες του αποκαλούνται συχνά redditors, ενώ υπάρχει μία ομάδα 

moderators που εκτελούν καθήκοντα διαχειρισμού, όπως έλεγχο των καταχωρήσεων 

ώστε να αποφευχθούν κακόβουλες ή off-topic καταχωρήσεις. Για να μπορεί ο 

χρήστης να ψηφίσει, σχολιάσει ή να μοιραστεί κάποιο link πρέπει πρώτα να εγγραφεί 

στο site. Η χρήση του είναι δωρεάν. 

Το StumpleUpon είναι ένα “social bookmarking site”. Το StumpleUpon 

βοηθά το χρήστη 

να ανακαλύψει 

και να μοιραστεί 

ενδιαφέροντα 

websites, βίντεο, φωτογραφίες και οτιδήποτε σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά του. 

Δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2001 από τους Garret Camp και Geoff Smith, 

εξαγοράστηκε από το e-bay το 2007 για 75 εκατομμύρια δολάρια και αγοράστηκε 

πάλι από τους δημιουργούς του, μαζί με μία ομάδα επενδυτών τον Απρίλιο του 2009. 

Η ιστοσελίδα ταξινομείται στην 111η θέση σύμφωνα με το Alexa.com. Ο χρήστης 

μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για να βρει άλλες δημοφιλείς ιστοσελίδες 

βασισμένες σε πολλές κατηγορίες. Υπάρχει ωστόσο και η δυνατότητα εγκατάστασης 

μιας εφαρμογής (toolbar ή add-on) για τους περισσότερους browsers. 

 Καθώς ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο Stumble!, του προσφέρονται 

σελίδες που ταιριάζουν στις προσωπικές του προτιμήσεις. Αυτές οι σελίδες 

προτείνονται από τους φίλους του ή από κάποιον από τους 7 εκατομμύρια περίπου 

άλλους χρήστες της εφαρμογής, που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα με τον ίδιο. 

Βαθμολογώντας, με τη σειρά του, τα sites που θέλει, αυτόματα τα μοιράζεται με 

ανθρώπους που έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτόν και έτσι μπορεί να μοιραστεί 

σπουδαία sites με τους φίλους του και όχι μόνο. Ένα απλό σύστημα βαθμολογίας δύο 

επιπέδων επιτρέπει να δώσει ο χρήστης τη γνώμη του για κάθε website με ένα μόνο 

κλικ. Το StumpleUpon προσφέρει περίπου 500 θέματα που μπορεί να επιλέξει για να 

δείξει τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του, ώστε το κάθε Stumple να παράγει 

μόνο το πιο σχετικό περιεχόμενο. Επιπλέον, το StumpleUpon προσφέρει αυξητικά 
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σχετικό περιεχόμενο καθώς η μπάρα εργαλείων «μαθαίνει» τι αρέσει στο χρήστη και 

συνεχίζει να παρουσιάζει ποιοτικές ιστοσελίδες με βάση τα κριτήρια κάθε χρήστη 

στο μέλλον. 

 Επιπρόσθετα, ο χρήστης, εκτός από τους φίλους του στο StumpleUpon (τους  

stumplers), μπορεί να μοιραστεί το περιεχόμενο που θέλει μέσα από άλλες 

πλατφόρμες όπως το Facebook, το LinkedIn και το Twitter καθώς και μέσω email. Η 

υπηρεσία είναι δωρεάν και για να γίνει εγγραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένας 

υπάρχων λογαριασμός στο facebook. 

 Το del.icio.us είναι ένα εργαλείο για το social bookmarking. Δημιουργήθηκε 

από τον Joshua 

Schachter το 

2003 και πλέον 

ανήκει στην 

AVOS Systems, 

αφού πρώτα αγοράστηκε από τη Yahoo!. Υπολογίζεται ότι οι χρήστες του ξεπερνούν 

τα 5 εκατομμύρια. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι διαθέτει περισσότερα από 180 

εκατομμύρια μοναδικά bookmarked URLs. Η ιστοσελίδα ταξινομείται στην 244η 

θέση σύμφωνα με το Alexa.com. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο 

χρησιμοποιείται για αρχειοθέτηση, διαμοιρασμό και οργάνωση των επιλεγμένων 

ιστοσελίδων με προσθήκη ετικετών. Η πληροφορία στην οποία παρέχει πρόσβαση 

χαρακτηρίζεται ως φιλτραρισμένη, ενώ επιπλέον συμβάλλει στη δημιουργία ενός 

κοινού δικτύου μεταξύ επιστημόνων με κοινούς ερευνητικούς στόχους και επομένως, 

προάγει τη συνεργατική επεξεργασία της πληροφορίας. Κάποια από τα 

χαρακτηριστικά του είναι το απλό περιβάλλον δια επαφής με το χρήστη, τα rss feeds 

για διάχυση στον ιστό, η δυνατότητα ιδιωτικής αποθήκευσης των επιθυμητών 

bookmarks, κ.α.  

 Η εγγραφή στο site είναι προαιρετική, ωστόσο αν ο χρήστης επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει περαιτέρω τις δυνατότητες της ιστοσελίδας, όπως τη δυνατότητα 

ιδιωτικής αποθήκευσης των επιθυμητών bookmarks, των διαμοιρασμό τους σε 

άλλους κτλ, πρέπει να κάνει εγγραφή ή να συνδεθεί στο site μέσω κάποιου 

λογαριασμού Yahoo!. Μόλις ο χρήστης εγγραφεί μπορεί να προσθέσει ένα κουμπί 

(delicious bookmarklet) στον περιηγητή του. Έτσι, μόλις βρει ένα site που θέλει να 
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προσθέσει στη λίστα του, απλά χρησιμοποιεί το bookmarklet και δίνει μία σύντομη 

περιγραφή της ιστοσελίδας. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσθέσει περιγραφικούς όρους 

για να ομαδοποιήσει παρόμοια links, να τροποποιήσει τον τίτλο της σελίδας και να 

προσθέσει επιπλέον σημειώσεις για τον ίδιο ή για άλλους. Τα αποθηκευμένα 

bookmarked links(επισημασμένες συνδέσεις), από προεπιλογή, εμφανίζονται στον 

χρήστη με χρονολογική σειρά, με τα πιο πρόσφατα στην κορυφή της λίστας. Εκτός 

από την χρονολογική προβολή των συνδέσεων, ο χρήστης μπορεί να δει τις συνδέσεις 

και ανά κατηγορία ή να τις αναζητήσει με λέξεις κλειδιά. 

 Το delicious επιτρέπει στο χρήστη, πέρα από τις δικές του συνδέσεις, να 

βλέπει συνδέσεις άλλων χρηστών, ποιοι χρήστες έχουν επίσης επισημάνει μια 

συγκεκριμένη σύνδεση καθώς και να εγγραφεί(subscribe) σε links ανθρώπων των 

οποίων οι λίστες ενδιαφέρουν τον χρήστη. Η χρήση του delicious είναι δωρεάν.  

 

 4.3.4 Ιστοσελίδες Διαμοιρασμού πολυμέσων(multimedia sharing) 

Σημαντικές ιστοσελίδες διαμοιρασμού πολυμέσων είναι το Youtube, το 

Instagram, το Flickr και το Photobucket. 

 To Youtube είναι ένας δικτυακός τόπος διαμοιρασμού αρχείων βίντεο, όπου 

οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν, να μοιραστούν και να 

παρακολουθήσουν βίντεο. 

Δημιουργήθηκε το 2005 από τρεις πρώην 

υπαλλήλους του PayPal, τους Chad 

Hurley, Steve Chen, και Jawed Karim. 

Τον Νοέμβριο του 2006 εξαγοράστηκε 

από τη Google για 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ιστοσελίδα ταξινομείται στην 3η 

θέση σύμφωνα με το Alexa.com. 

 Τα βίντεο, τα οποία ανεβάζουν οι εγγραμμένοι χρήστες, μπορεί να είναι 

αποσπάσματα ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και πρωτότυπα τα οποία 

κατασκευάζουν οι ίδιοι. Επίσης, υλικό ανεβάζουν και οργανισμοί όπως για 

παράδειγμα το CBS και το BBC. Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δουν τα 

βίντεο, ενώ οι εγγεγραμμένοι μπορούν να ανεβάσουν άπειρο αριθμό βίντεο μέγιστης 

διάρκειας 15 λεπτών το καθένα, ενώ διακεκριμένοι χρήστες με καλό ιστορικό με 

 93 



βάση την πολιτική και τη φιλοσοφία του site, μπορούν να ανεβάζουν βίντεο 

απεριόριστης διάρκειας. Οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν βίντεο διαφορετικών 

format. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής της ανάλυσης κάθε βίντεο, με την μέγιστη να 

είναι υψηλής ευκρίνειας (1080p HD), ενώ από τον Ιούλιο του 2010 ανακοινώθηκε η 

δυνατότητα διαμοιρασμού βίντεο σε 4k format (4096x2304). Απαγορεύεται το 

ανέβασμα υλικού με δυσφημιστικό, πορνογραφικό ή κατοχυρωμένο με πνευματικά 

δικαιώματα περιεχόμενο. 

 Όλοι οι χρήστες με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτούν το «κανάλι» τους 

στο YouTube, το οποίο διαμορφώνει κάθε χρήστης και παρουσιάζονται αγαπημένα 

του βίντεο, η πρόσφατη κίνηση του στο YouTube, οι φίλοι του και εγγεγραμμένοι 

στο κανάλι του και κανάλια άλλων χρηστών στα οποία είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος. 

Σε κάθε βίντεο φαίνεται το πλήθος των χρηστών που το έχουν δει, ώστε να φαίνονται 

ποια είναι τα πιο δημοφιλή, ενώ προτείνονται βίντεο σε μια λίστα με βάση σχετικά 

άλλα βίντεο που έχει ψάξει ο χρήστης. 

 Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να αφήσουν σχόλια στα βίντεο, να τα 

βαθμολογήσουν, αλλά και να βαθμολογήσουν τα σχόλια. Επίσης, μπορούν να 

μοιραστούν κάποιο άλλο βίντεο μέσω facebook ή twitter, να το στείλουν μέσω email 

και να ενσωματώσουν το βίντεο σε άλλη ιστοσελίδα. 

  Το Instagram πρόκειται για μια εφαρμογή 

η οποία υπόκειται στην κατηγορία των μέσω 

κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν τον 

διαμοιρασμό εικόνων αλλά τελευταία και βίντεο. Η 

εφαρμογή δημιουργήθηκε το 2010 από τους K. 

Systorm και M. Krieger στο Σαν Φρανσίσκο και 

σύντομα απέκτησε πολλούς fan ανά τον κόσμο. 

Από το 2012 μετρούσε πάνω από 100 χιλιάδες 

ενεργούς χρήστες, ενώ την ίδια χρονιά 

εξαγοράστηκε από το Facebook. Μέσα στο 2013 το μέσο αυτό αύξησε τη 

δημοτικότητά του κατά 23% ενώ η μητρική του εταιρία αύξησε τα ποσοστά της μόλις 

κατά 3%.  

Το Instagram θα λέγαμε ότι από την ημερομηνία εισαγωγής του στην αγορά 

έχει γνωρίσει γιγαντιαία ανάπτυξη με τους χρήστες του ολοένα και να αυξάνονται. 
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Βέβαια το ίδιο προσπαθεί να γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικό και να ανανεώνεται 

συνεχώς. Το πλαίσιο γύρω από το οποίο αναπτύσσεται αφορά το διαμοιρασμό 

εικόνων και βίντεο προσφέροντας τη δυνατότητα στους χρήστες να επεξεργάζονται 

το περιεχόμενο του διαδραστικού αυτού μέσου που θέλουν να «ανεβάσουν» με 20 

διαφορετικά είδη φίλτρων αλλά και με διάφορα άλλα ειδικά εφέ. Παράλληλα και 

καθώς από το 2011 έχει εισάγει στη λειτουργία του και τα γνωστά πλέον #hashtags, 

επιτρέπει στους χρήστες του να ανακαλύπτουν  με μεγαλύτερη ευκολία τα θέματα 

που τους ενδιαφέρουν. Παράλληλα μέσω του ειδικού πεδίου αναζήτησης μπορούν με 

την ίδια ευκολία να αναζητήσουν και διάφορους χρήστες. Επίσης, άλλη μια 

δυνατότητα που προσφέρεται από την εν λόγω εφαρμογή είναι και η δυνατότητα να 

δουν οι χρήστες τις τάσεις του δικτύου, δηλαδή τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που είναι 

δημοφιλή και έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα “likes” τη δεδομένη χρονική 

στιγμή. Σήμερα, οι χρήστες με ευκολία μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στο application μέσω του λογισμικού iOS ή Android, ή 

ακόμη και μέσω του προσωπικού τους υπολογιστή. Άλλο ένα καινούργιο 

χαρακτηριστικό το οποίο προστέθηκε στην χρήση της εφαρμογής ήταν και το 

“Direct”, δηλαδή η δυνατότητα που παρέχεται στους χρήστες να στέλνουν απευθείας 

φωτογραφίες χωρίς να δημοσιεύονται στο γενικό τους ιστό. Μάλιστα η παροχή αυτή 

φαίνεται να αναπτύχθηκε ώστε να ανταγωνιστεί ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες 

που προσφέρουν άλλες εφαρμογές όπως για παράδειγμα το Snapchat.  

Η δημοτικότητα του συγκεκριμένου δικτύου είναι πρωτοφανής, αφού μέσα 

στο 2012 βαθμολογήθηκε περισσότερες από ένα εκατομμύριο φορές στο Google 

Play, και αποτελεί το πέμπτο application που έχει φτάσει σε τόσο μεγάλη κλίμακα 

βαθμολόγησης αφού από το 2013 έχει βαθμολογηθεί τέσσερα εκατομμύρια φορές. 

Άλλωστε το συγκεκριμένο μέσο χρησιμοποιείται εξίσου από ιδιοκτήτες iPhone και 

Android κινητών. Παράλληλα όσον αφορά τα άτομα τα οποία το χρησιμοποιούν, 

φαίνεται πως οι περισσότεροι χρήστες είναι γυναίκες κατά περίπου 68% των 

συνολικών χρηστών του μέσου. Παράλληλα το Instagram φαίνεται να 

χρησιμοποιείται περισσότερο από τους κατοίκους αστικών περιοχών ενώ το 90% από 

τα 150 εκατομμύρια χρήστες είναι ηλικίας έως 35 ετών. Ανάμεσα στους χρήστες 

είναι και άτομα από την κοινωνική και πολιτική ζωή που χρησιμοποιούν το μέσο 

αυτό για να αναδείξουν την παρουσία τους στο κάθε χώρο, ενώ παράλληλα και 

επιχειρήσεις οι οποίες το χρησιμοποιούν ως ένα μέσο διαφήμισης και προσέλκυσης 
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του κοινού τους. Παράλληλα το ίδιο το μέσο με τα trends τα οποία αναπτύσσει 

αυξάνει ακόμη περισσότερο τη διαδραστικότητα ανάμεσα στους χρήστες. 

Παραδείγματος χάριν, το Weekend Hashtag Project, αφορά στην ανάπτυξη κάποιου 

project από την ομάδα κοινότητας του Instagram το οποίο ανακοινώνεται κάθε 

παρασκευή στους Followers του συγκεκριμένου λογαριασμού και τους ενθαρρύνει να 

δημοσιεύσουν κάποια δημιουργική φωτογραφία από το Σαββατοκύριακο τους. Άλλο 

ένα project είναι και το “Throwback Thursday” που συνήθως εμφανίζεται με το 

hashtag #TBT και αφορά στην ανάδειξη φωτογραφιών από κάποια στιγμή του 

παρελθόντος των χρηστών, όπως για παράδειγμα από την παιδική τους ηλικία. 

Επίσης και χάρην σε ακόμη μια δυνατότητα που παρέχεται στους χρήστες, δηλαδή 

στην σύνδεση του λογαριασμού τους στο Instagram με άλλα δίκτυα όπως για 

παράδειγμα το Facebook, το Twitter, το Tumblr και το Flickr αυξάνεται στιγμιαία η 

διαδραστικότητα ανάμεσα στα συγκεκριμένα δίκτυα. Άλλωστε, ακόμη και εάν 

κάποιος δεν έχει προφίλ στο Instagram αλλά σε κάποιο από τα προαναφερθέντα 

μέσα, μπορεί εύκολα να δει τον ιστό κάποιου από τους «φίλους» που έχει σύνδεση 

στο συγκεκριμένο μέσο. Επίσης οι χρήστες οι οποίοι έχουν σύνδεση στο Instagram 

και σε κάποιο από τα προηγούμενα μέσα μπορούν εύκολα και γρήγορα να 

ανανεώνουν τη ροή του ιστού τους αναβαθμίζοντας μόνο το προφίλ τους στο υπό 

μελέτη δίκτυο.  

 Άλλωστε, αρκετές είναι και οι διακρίσεις που έχει λάβει το εν λόγω μέσο ήδη 

από το ξεκίνημά του. Το 2011 ήταν το πρώτο επιλαχόν δίκτυο στην κατηγορία “Best 

Mobile App” για το 2010 από το δίκτυο TechCrunch Crunchies, καθώς την ίδια 

χρονιά ο ένας εκ των δύο ιδρυτών του αναφέρεται στο νούμερο 66 της λίστας με τους 

«100 πιο δημιουργικούς ανθρώπους στης Επιχειρήσεις». Ακόμη τον Σεπτέμβριο της 

ίδιας χρονιάς κέρδισε το το βραβείο του “Best Locally Made App” από το San 

Francisco Weekly Web Awards. Το σίγουρο είναι πως  από τη χρονολογία ίδρυσής 

του μέχρι και σήμερα καταφέρνει να ξεπερνάει συνεχώς τα ρεκόρ και οι χρήστες του 

που το ακολουθούν πιστά και το χρησιμοποιούν αρκετές φορές μέσα στη μέρα είναι 

αυτοί που το κατατάσσουν ανάμεσα στα κορυφαία Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Κλείνοντας, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και την αναφορά από 

μεριάς επιχειρήσεων οι οποίες τελευταία χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο το 

μέσο αυτό για την ανάδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Ως μια έμμεση 

μορφή διαφήμισης αναδεικνύουν τα πεπραγμένα στο χώρο της εταιρίας τους από κάτι 
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που μπορεί να συμβεί στιγμιαία έως και την προώθηση κάποιας καμπάνιας ή κάποιας 

διάκρισης ή event στο οποίο μπορεί να δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

Παραδείγματος χάρην, μια εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της 

παραγωγής μπορεί να «ανεβάζει» φωτογραφίες ή βίντεο με την κολεξιόν και τα 

προϊόντα της. Το ίδιο μπορεί να κάνει και μια εταιρία η οποία θέλει να αναδείξει τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες της. Ενδεικτικά λοιπόν θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 

ορισμένα tips για τις εταιρίες οι οποίες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Instagram 

ως ένα μέσο ανάδειξης της προσωπικότητας τους: 

 Αρχικά, οι χρήστες θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη χρήση του μέσου και να 

δημιουργήσουν έναν ευρύ κύκλο followers 

 Στη συνέχεια θα πρέπει να συνδέσουν τη σελίδα τους στο Instagram με τις 

σελίδες που έχουν στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα ώστε ο κοινωνικός τους 

κύκλος να είναι ακόμη πιο ευρύς. 

 Επιπροσθέτως θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα hashtags ώστε να 

αναδεικνύονται οι διάφορες συζητήσεις γύρω από τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της εταιρίας. 

 Ακόμη ένα άλλο tip που μπορούν να χρησιμοποιούν οι εταιρίες θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν το μέσο αυτό είναι και το τρέξιμο ενός διαγωνισμού. Με 

αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να διεγείρουν το ενδιαφέρον του κοινού τους  

αλλά και να διευρύνουν τον κύκλο των πελατών τους.  

 Τέλος η συνεχόμενη ροή φωτογραφιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μια 

πιο «προσωπική» ανάδειξη των πεπραγμένων της εταιρίας με απώτερο σκοπό 

την οικειοποίηση των followers. 

Όλοι οι παραπάνω τρόποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βασικά tips για 

την εισαγωγή και ένταξη μιας εταιρίας σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο. Άλλωστε με 

αυτό τον τρόπο μπορεί να αναδείξει την προσωπικότητά της με εύκολο και ανέξοδο 

τρόπο, με ταυτόχρονη παρουσία σε ένα πολύ μεγάλο κοινό το οποίο μπορεί να την 

προωθήσει με ευκολία στους followers του με ένα απλό like, ανεβάζοντάς την στη 

σελίδα με τις δημοφιλέστερες φωτογραφίες.  
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 Το flickr είναι ένας δικτυακός τόπος διαμοιρασμού φωτογραφιών κατά κύριο 

λόγο, όπου οι χρήστες ανεβάζουν φωτογραφίες και προσθέτουν πληροφορίες για 

αυτές. Πλέον στην 

ιστοσελίδα διαμοιράζονται 

και βίντεο. Το flickr 

δημιουργήθηκε από την 

εταιρεία Ludicorp, ξεκίνησε 

την λειτουργία του τον Φεβρουάριο του 2004 και τον Μάρτιο του 2005 

εξαγοράστηκε από την Yahoo!. Το flickr είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και είναι 

χαρακτηριστικό ότι το Σεπτέμβρη του 2010, αναφέρεται ότι η ιστοσελίδα 

φιλοξενούσε πάνω από 5 δισεκατομμύρια εικόνες. Η ιστοσελίδα ταξινομείται στην 

31η θέση σύμφωνα με το Alexa.com.  

 Η χρήση του είναι εύκολη και απλή, και διαθέτει διάφορους τρόπους για 

ταξινόμηση, κατάταξη σε κατηγορίες και προσθήκη ετικετών(tagging) για τις 

φωτογραφίες των χρηστών. Επιπρόσθετα ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια 

λίστα επαφών, να βρει φίλους του και να συνδεθεί με αυτούς μέσω της κοινότητας 

του flickr, ενώ μπορεί να δημιουργήσει και να ενταχθεί σε ομάδες (groups). Το 

περιβάλλον που προσφέρεται από την ιστοσελίδα είναι ελκυστικό για τον χρήστη και 

η περιήγηση είναι διασκεδαστική. Οι χρήστες μπορούν να σχολιάσουν και να 

βαθμολογήσουν φωτογραφίες, και ο κάθε χρήστης μπορεί να κάνει όλες ή μερικές 

του φωτογραφίες ιδιωτικές ή να μπορούν να προβληθούν μόνο από φίλους και 

συγκεκριμένους χρήστες. 

 Επιπρόσθετα, κάτι που καθιστά το flickr ιδιαίτερα δημοφιλές είναι το γεγονός 

ότι υπάρχουν πολλές άλλες υπηρεσίες που αλληλεπιδρούν με αυτό. Οι χρήστες 

μπορούν να μοιράζονται και να ενσωματώνουν προσωπικές φωτογραφίες και η 

υπηρεσία του flicker χρησιμοποιείται ευρέως από bloggers για να φιλοξενήσει τις 

φωτογραφίες που ενσωματώνονται στα blogs και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ακόμα, οι χρήστες μπορούν και αναπτύσσουν δικές τους εφαρμογές πάνω στην 

πλατφόρμα του flickr, οι οποίες είναι διαθέσιμες για τους άλλους. Επίσης, υπάρχει 

επίσημη εφαρμογή για χρήστες κινητών τηλεφώνων iPhone, BlackBerry και 

Windows Phone 7.  
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 Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα και το περιεχόμενό του 

χωρίς να συνδεθεί. Ωστόσο, για την χρησιμοποίηση των λειτουργιών του site πρέπει 

αφού πρώτα εγγραφεί, να κάνει σύνδεση. Για την εγγραφή χρειάζεται ένας 

λογαριασμός Yahoo!, ωστόσο μπορεί να γίνει σύνδεση χρησιμοποιώντας ένα 

υπάρχοντα λογαριασμό Facebook ή Google, αλλά και μέσα από αυτούς τους 

λογαριασμούς καλείται ο χρήστης να δημιουργήσει σε ένα βήμα από το λογαριασμό 

Yahoo!  χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία. Τέλος το flickr παρέχει 2 είδη 

λογαριασμών, τον δωρεάν (free) και τον Pro. Στον δωρεάν λογαριασμό ο χρήστης 

έχει όριο 300MB ανά μήνα στο ανέβασμα φωτογραφιών (15MB ανά φωτογραφία), 

μπορεί να ανεβάζει μέχρι 2 βίντεο το μήνα (90 δευτερόλεπτα μέγιστο, 150MB ανά 

βίντεο), εμφανίζονται μόνο οι 200 πιο πρόσφατες εικόνες, δημοσίευση οποιασδήποτε 

φωτογραφίας έως και σε 10 ομάδων γκρουπ και μόνο μικρότερες εικόνες είναι 

προσβάσιμες. Στον Pro λογαριασμό υπάρχει απεριόριστος χώρος αποθήκευσης και 

αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που μπορούν να ανέβουν. Είναι σε καλύτερη 

ποιότητα και υπάρχει δυνατότητα αρχειοθέτησης φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης. Ο 

Pro λογαριασμός κοστίζει 24.95$ για ένα χρόνο. 

 Το photobucket είναι ένας δικτυακός τόπος όπου φιλοξενούνται εικόνες και 

βίντεο, δημιουργούνται παρουσιάσεις διαφανειών και διαμοιράζονται φωτογραφίες. 

Ιδρύθηκε το 2003 από τους Alex Welch και Darren Crystal. Το 2001 εξαγοράστηκε 

από την Fox Interactive Media και τελικά το 2009 συγχωνεύτηκε με την Ontela, η 

οποία τελικά μετονομάστηκε σε Photobucket Inc.. To photobucket καταλαμβάνει την 

124η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των ιστοσελίδων στο Alexa.com.  

Το photobucket αποτελείται από απλές και εύκολες λειτουργίες. Η online 

υπηρεσία διαμοιρασμού φωτογραφιών δίνει στον χρήστη πλήρη έλεγχο των 

φωτογραφιών του. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να διαμοιράσει τις φωτογραφίες του σε 

συγκεκριμένα άτομα που αυτός επιθυμεί ή να δημιουργήσει μια δημόσια συλλογή 

φωτογραφιών για όλους. Οι φωτογραφίες είναι αποτελεσματικά οργανωμένες, και ο 

χρήστης μπορεί να τις διαχειρίζεται εύκολα προσθέτοντας τίτλους και λέξεις-

κλειδιά/ετικέτες. 
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 Οι χρήστες μπορούν να σχολιάζουν και να βαθμολογήσουν οποιαδήποτε 

δημόσια φωτογραφία και υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ιδιωτικών ομάδων 

(groups) για διαμοιρασμό φωτογραφιών μεταξύ τους μόνο. Επιπρόσθετα, 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του photobucket είναι η εύκολη ενσωμάτωση 

φωτογραφιών σε άλλους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, 

όπως το Facebook, το twitter, το MySpace και διαμοιρασμό με email ή κινητά 

τηλέφωνα. Υπάρχουν επιπρόσθετα διαθέσιμες εφαρμογές στο site με σκοπό την 

διαμόρφωση και αξιοποίηση των φωτογραφιών του χρήστη ενώ η χρήση κινητού 

τηλεφώνου είναι εφικτή. 

  Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα και το περιεχόμενο του 

χωρίς να συνδεθεί. Ωστόσο, για την χρησιμοποίηση όλων των λειτουργιών του site 

πρέπει αφού πρώτα εγγραφεί, να κάνει σύνδεση. Η εγγραφή στο site μπορεί να 

συνδυάσει έναν λογαριασμό facebook ή twitter και έτσι ο χρήστης να μην χρειάζεται 

να κάνει καινούρια εγγραφή στο site. Το photobucket προσφέρει εκτός από τον 

δωρεάν λογαριασμό του και τον Pro. Στην δωρεάν έκδοση προσφέρονται 

απεριόριστος χώρος αποθήκευσης φωτογραφιών, όριο 500 βίντεο, περιορισμός 

bandwidth στο 10GB ανά μήνα, στατιστικά για 5 φωτογραφίες/βίντεο και οι 

φωτογραφίες δεν είναι διαθέσιμες στο αρχικό τους μέγεθος (ανάλυση). Στον Pro 

λογαριασμό δεν υπάρχει περιορισμός στο Bandwidth, δεν προβάλλονται διαφημίσεις, 

οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται και ανακτώνται στο αρχικό τους 

μέγεθος και διατίθενται στατιστικά απεριόριστα για όλες τις φωτογραφίες και τα 

βίντεο. 

 

4.4 Οι νέες παραλλαγές του Facebook   

 Όπως είναι αντιληπτό δεν υπάρχει μόνο το Facebook, το Twitter και το 

LinkedIn για την δικτύωση χρηστών και επιχειρήσεων στο Internet. Σήμερα 3 νέα 

social networks έχουν κάτι παραπάνω να πουν με χαρακτηριστικά την αγνή 

δικτύωση, την επαγγελματική ανάδειξη, τη στροφή στο mobile, τον σεβασμό στην 

ιδιωτικότητα και την αμεσότητα . βέβαια, το τι είναι πραγματικά δημοφιλές και τι όχι 

δεν το ορίζουν ούτε οι τιμές των μετοχών, ούτε οι διαφημίσεις, αλλά οι ίδιοι οι 

χρήστες. 
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Ένα ιδιωτικό social network, χωρίς διαφημίσεις και advertorials, με στόχο τη 

διάδραση και την άμεση επαφή, χωρίς την αναζήτηση πλαστής δημοφιλίας. Αυτή η 

startup υμνήθηκε από τους  New York Times και το Forbes ως ένα από τα πιο hot 

εγχειρήματα της τριετίας. Ο εκπρόσωπος της εταιρίας, Dani Metz, εξηγεί τι ήταν 

αυτό που έκανε τον Dave Moris, συνιδρυτή του Path, να αφήσει την πολλά 

υποσχόμενη θέση του Facebook και να φτιάξει ένα «ιδιωτικό social network»: «Το 

Facebook περιγράφει τον εαυτό του ως μια εφημερίδα, το Twitter ως μία πλατεία και 

το LinkedIn ως ένα εικονικό γραφείο, ενώ το Path προορίζεται να σε κάνει να 

αισθανθείς στο σπίτι σου».   

Το Path σχεδιάστηκε το 2010 ως ένα ασφαλές μέρος που θα μοιραστείς τις 

ιδιωτικές στιγμές σου με αυτούς που πραγματικά θες. Όπως μου λέει ο Dani Metz, «η 

ιδέα ήρθε όταν ο Dave διαπίστωσε πως δεν χρησιμοποιούσε πλέον κανένα δημοφιλές 

social network για να μοιραστεί προσωπικές στιγμές με τους φίλους και την 

οικογένειά του. Ότι βίντεο ή φωτογραφία τραβούσε, τα έστελνε μέσω μηνυμάτων. Ο 

ίδιος, μαζί με τον Dustin Mierau, «αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια απλή mobile 

πλατφόρμα η οποία θα παρείχε όλα τα εργαλεία για να καταγράφεις και να 

μοιράζεσαι αποκλειστικά με εκείνους που θέλεις κάθε σημαντική στιγμή της ζωής 
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σου. Σήμερα το προϊόν επικεντρώνεται στο να μοιράζεσαι καθημερινά ξεχωριστές 

στιγμές σου. Ένα τραγούδι που ακούς, μια στιγμιαία φωτογραφία, μια σκέψη σου. 

Αυτό έκανε το Path μια πλατφόρμα που τα δύο εκατομμύρια χρήστες του 2012, 

σήμερα να έχει ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια». 

Πέρα από τα γραπτά μηνύματα και τις αποστολές εικόνας και ήχου, 

ξεχωριστή θέση στο Path έχουν τα stickers. Είναι γνωστά ως emoji και emoticons, 

αλλά η ποικιλία που βρίσκει κανείς στο Path Shop τα κάνει ένα βήμα πιο ελκυστικά. 

Το πιο σημαντικό όμως, κατά τον Dani, είναι η ιδιωτικότητα. «Όλο και περισσότεροι 

χρήστες ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους 

δεδομένα. Θεωρούμε ότι η ξεκάθαρη προσέγγιση μας στα θέματα που αφορούν την 

ιδιωτικότητα είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Ο κόσμος ζητά έναν απλό 

τρόπο να μοιράζεται τις προσωπικές του στιγμές με αυτούς που επιλέγει». 

Το Path είναι αποκλειστικά φτιαγμένο για mobile συσκευές κι είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλές στην Ασία. Στόχος του, όπως μου λέει ο Dani, είναι «η ποιότητα και όχι η 

ποσότητα. Αυτό που εμείς στοχεύουμε είναι εκείνους τους χρήστες που κουράστηκαν 

από τις πλατφόρμες των χιλιάδων φίλων και αναζητούν την πραγματική επικοινωνία 

που η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει». 

 

 

Ξεκίνησε από εταιρεία 

ενός ατόμου και 

σήμερα φιλοξενεί 

πάνω από 30.000 

επαγγελματίες. 

Αποστολή του 

Newsmodo είναι να 

φέρει σε επαφή 

κινηματογραφιστές, 

φωτογράφους, 

συγγραφείς και 

ρεπόρτερ με εκδότες 
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και εκδοτικούς οίκους οι οποίοι αναζητούν ιστορίες από τις τέσσερις γωνιές του 

πλανήτη. Οι μεγάλες μιντιακές εταιρίες μπορούν να βρουν εύκολα και γρήγορα τους 

ανθρώπους που χρειάζονται για να καλύψουν ένα «καυτό» θέμα σε μια 

απομακρυσμένη περιοχή, και οι ρεπόρτερ μια διέξοδο να δείξουν στον έξω κόσμο 

δείγματα της δουλειάς τους. Ο Ryan είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, και 

εξηγεί πώς η προσπάθεια αυτή έρχεται με σκοπό να ανατρέψει τον τρόπο που 

μοιραζόμαστε μέχρι σήμερα την πληροφορία. 

«Ο ιδρυτής του Newsmodo, Rakhal Ebeli, πήρε μια ατομική εταιρεία και την 

μετέτρεψε σε ένα διεθνές πρακτορείο. Σε όποιο σημείο του πλανήτη κι αν υπάρχει 

είδηση, οι μιντιακές εταιρίες μπορούν να βρουν τους ανθρώπους που χρειάζονται για 

να την αναμεταδώσουν στους αναγνώστες τους». 

Η αρχή έγινε τον Μάρτιο του 2013 από την Βρετανία ενώ στην πορεία η βάση 

της εταιρίας μεταφέρθηκε στην Μελβούρνη. Σήμερα συνεργάζεται με μερικά από τα 

μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης, όπως το Associated Press, το αμερικανικό δίκτυο 

NBC, τις εφημερίδες The Sun, Daily Mirror, Daily Mail και πολλά ακόμη ΜΜΕ σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Η αρχή ήταν όπως σε κάθε παρόμοια περίπτωση: δύσκολη και 

κουραστική. «Αλλάξαμε πολλά στην πλατφόρμα μας τον τελευταίο χρόνο για να 

καταφέρουμε να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις που οι ίδιοι δημιουργήσαμε. 

Σήμερα κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να φτιάξει το δικό του προφίλ και να δείξει 

μέσα από αυτό τη δουλειά του, αναζητώντας απευθείας συνεργασίες». 

Ο Rakhal Ebeli ξεκίνησε στα μέσα του 2013 ένα παγκόσμιο σαφάρι για να 

δείξει τι ήταν αυτό που ξεκίνησε, και κυρίως ποιο είναι το σημαντικότερο προτέρημα 

του Newsmodo, το οποίο είναι «η ευστροφία του και το γεγονός ότι λειτουργεί με 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι freelancers μπορούν να αποκτήσουν βήμα πολύ 

μεγαλύτερο από ότι θα κατάφερναν αν δούλευαν μόνοι, ενώ οι εκδοτικές εταιρείες, 

τα κανάλια, οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν 

υψηλής ποιότητας υλικό από τα πιο απίθανα μέρη». 

Η αποδοχή του κοινού ήταν εξαιρετική, εξοικονομώντας και από τα δύο 

συνδιαλεγόμενα μέρη χρόνο και χρήμα. Στόχος της εταιρείας και του διευθύνοντος 

συμβούλου της είναι να μεγαλώσουν όσο περισσότερο μπορούν το δίκτυο τους και να 

βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σκεπτόμενοι πάντα με τη φιλοσοφία της 

digital media εποχής. 
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Το Nextdoor φτιάχτηκε για να φέρει τις γειτονιές πιο κοντά. Το ότι δύο χρόνια 

μετά την κυκλοφορία του εξασφάλισε ιδιωτική χρηματοδότηση ύψους 60 εκατ. 

δολαρίων, λέει πολλά για το μέλλον της πλατφόρμας. Μια από τις πιο συχνές 

«παρενέργειες» της αποξένωσης των πόλεων είναι η αμηχανία κάθε συνάντησης με 

τον ιδιοκτήτη του απέναντι σπιτιού. Τον βλέπουμε να φεύγει κάθε πρωί για τη 

δουλειά ή να πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο, αλλά ποτέ δεν δείχνουμε ενδιαφέρον να 

μάθουμε έστω το όνομά του. Το Nextdoor στοχεύει να φέρει αυτόν τον κόσμο πιο 

κοντά, όπως άλλωστε –υποτίθεται πως- κάνει κάθε social network που σέβεται τον 

εαυτό του. 

  

Η επικεφαλής της επικοινωνίας του Nextdoor, Kelsey Grady, θυμάται τα 

πρώτα βήματα της πλατφόρμας: «Ξεκινήσαμε στις 26 Οκτωβρίου του 2011 με τη 

φιλοσοφία να παρουσιάσουμε στο κοινό ένα social network που φέρνει τους γείτονες 

πιο κοντά και τους δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν για θέματα που 

πραγματικά τους απασχολούν. Ο κόσμος, ως επί το πλείστον, δεν γνωρίζει ποιοι ζουν 

γύρω του. Εμείς δίνουμε τα εργαλεία για να αλλάξουμε αυτήν την κατάσταση». 

 Στην πλατφόρμα του Nextdoor οι χρήστες μπορούν να φτιάξουν τη δική τους 

ιδιωτική σελίδα, την οποία αναδιαμορφώνουν κάθε στιγμή. Η σκέψη αυτή έτυχε πολύ 

σημαντικής ανταπόκρισης από τα αμερικανικά μέσα, με το περιοδικό Time να τη 

βάζει μεταξύ των 50 καλύτερων εφαρμογών για iPhone και των 50 καλύτερων 

website για το 2013, ενώ μέσα σε μόλις μια χρονιά κατάφερε να συγκεντρώσει 

περισσότερα από 60 εκατ. δολάρια, τα οποία προήλθαν μεταξύ άλλων κι από τον 

David Sze, ενός εκ των αρχικών επενδυτών του Facebook. «Αυτή τη στιγμή 

περισσότερες από 29.000 γειτονιές στις ΗΠΑ και περίπου το 80% των γειτονιών του 
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Σαν Φρανσίσκο χρησιμοποιούν το Nextdoor. Στα άμεσα σχέδια μας είναι η επέκταση 

εκτός των ΗΠΑ, κίνηση που τα χρήματα της τελευταίας χρηματοδότησης θα 

βοηθήσουν», τονίζει η Kelsey. 

 

4.5 Social Media: Κατάλληλα για κάθε ηλικία; 

Ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει αρκετά τους μελετητές είναι εάν η 

τεχνολογία γενικά είναι κατάλληλη για κάθε ηλικιακό γκρουπ. Η πιο σημαντική 

πτυχή αυτής της ερώτησης δεν είναι απλά η μονολεκτική απάντηση σε αυτό το 

ερώτημα αλλά η εμβάθυνση στο αντίκτυπο που μπορεί να έχουν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης στους πιο ευαίσθητους χρήστες τους, δηλαδή στα παιδιά. Άλλωστε δεν 

είναι λίγες και οι φορές όπου η επιστημονική κοινότητα έχει ανησυχήσει με τα 

θύματα του διαδικτύου, τα οποία έχουν βρεθεί ακόμα και σε αποτρόπαια εγκλήματα. 

Βέβαια όταν γίνεται λόγος για τις επιχειρήσεις οι οποίες τα χρησιμοποιούν για τον 

δικό τους σκοπό, δηλαδή εν προκειμένω για την προώθηση των δημοσίων σχέσεων 

τους, οι κανόνες γίνονται πιο αυστηροί και τα υποκείμενα πιο προσεκτικά.  

Πλέον το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού χρησιμοποιεί τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, όχι μόνο για σκοπούς δικτύωσης αλλά και ως ένα μέσο για 

την προώθηση, την προβολή και την ενημέρωση γύρω από διάφορα θέματα. Σε αυτή 

την κατεύθυνση βρίσκονται όχι μόνο άτομα τα οποία εργάζονται για μια επιχείρηση 

και χρησιμοποιούν αυτό τον τρόπο ανάδειξης των πελατειακών τους σχέσεων, αλλά 

και απλοί πολίτες οι οποίοι μέσω αυτών επιδιώκουν την ενημέρωση. Έτσι και τα 

παιδιά. Τα ηλικιακά στρώματα τα οποία κάνουν χρήση των social media ξεκινούν να 

μετρούν από πολύ μικρές ηλικίες έως πολύ μεγάλες. Πλέον το να έχεις ένα προφίλ σε 

κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι προνόμιο αλλά ο κανόνας. Βέβαια, τόσο 

η επιστήμη όσο και η κοινή γνώμη έχουν ασχοληθεί με τον τρόπο με τον οποίο θα 

πρέπει να γίνεται η χρήση αυτών των μέσων. Σήμερα, βλέπουμε αρκετούς ανήλικους 

να χρησιμοποιούν με  μεγάλη δεξιοτεχνία τα διάφορα social media. Πολλές δε, είναι 

και οι περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρξει θυματοποίηση αυτών με διάφορους 

τρόπους φτάνοντας ακόμη και σε ακραία, μη επιθυμητά, αποτελέσματα.  

Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να πούμε πως σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει 

και οι κατάλληλος έλεγχος για την αποφυγή τέτοιου είδους προβλημάτων. Δεν 
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υπάρχει κάποια ρήτρα που να μην επιτρέπει την είσοδο σε ανήλικους στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης πέρα από ορισμένες μόνο τυπικές ερωτήσεις που αφορούν την 

ηλικία και μια φόρμα που ενημερώνει για τις «κυρώσεις» που μπορεί να επιβληθούν 

για δήλωση ψευδών στοιχείων.  

Το ουσιαστικό σε αυτή την περίπτωση βέβαια δεν είναι να απονεμηθούν 

ευθύνες για κάποιο λάθος αλλά να υπάρξει σωστή πρόληψη και ενημέρωση γύρω από 

τους κινδύνους που μπορεί να φέρει το διαδίκτυο γενικά αλλά και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης πιο ειδικά. Το παράδοξο σε αυτή την περίπτωση και σχετικά 

με τους γενικούς κανόνες που ρυθμίζουν την υπεύθυνη συμπεριφορά των μεσών 

κοινωνικής δικτύωσης είναι πως πια δεν υπάρχει μόνο το Facebook, το Twitter, το 

LinkedIn, το YouTube και τα λοιπά, για να δικτυωθεί κάποιος μέσω του διαδικτύου 

αλλά υπάρχουν ειδικά κοινωνικά δίκτυα στα οποία μπορούν να συνδεθούν τα παιδιά. 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλαδή τα οποία απευθύνονται και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από παιδιά και οικογένειες. Αναγνωρίζοντας λοιπόν τις τάσεις της 

εποχής, οι διάφοροι ιθύνοντες αποφάσισαν να ασχοληθούν και να αναπτύξουν κάποια 

κοινωνικά δίκτυα τα οποία είναι κατάλληλα και μπορούν να απευθύνονται σε αυτές 

τις ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες. Έτσι δημιουργήθηκαν ορισμένα δίκτυα τα οποία 

είναι ασφαλή για τα παιδιά, βασιζόμενα στην ισορροπία που μπορεί να προσφερθεί 

ανάμεσα στη διασκέδαση, την έκφραση, την εμπειρία και την εκπαίδευση χωρίς να 

τίθεται σε κίνδυνο  η έκθεση των παιδιών σε αυτά. Άλλωστε μπορεί τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης τα οποία προσφέρονται για τους ενήλικους να μην είναι 

κατάλληλα για τα παιδιά, η κοινωνική δικτύωση όμως είναι. Το σημαντικό σε αυτά 

τα παιδικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ο φιλικός χαρακτήρας που διαθέτουν 

για το target γκρουπ στο οποίο απευθύνονται, δηλαδή οι εικόνες, τα χρώματα, τα 

βίντεο, τα παιχνίδια, οι διαγωνισμοί και άλλα. Πλέον τα μέσα αυτά έχουν εξελιχτεί με 

τέτοιο τόπο ώστε να μπορούν να προσφερθούν και για σκοπούς διδασκαλίας. 

Θέτοντας με αυτό τον τρόπο επί του παρόντος τα 10 δημοφιλέστερα παιδικά 

κοινωνικά δίκτυα, αναφέρουμε τα εξής: 

 Togetherville  

 What’s What 

 ScuttlePad 

 giantHello 
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 Skid-e-Kids 

 Imbee  

 Kidswirl  

 Everloop 

 Club Penguin 

 Yoursphere 

Ορισμένα από τα προαναφερθέντα δίκτυα παρομοιάζουν πιο πολύ με 

παιχνίδια παρά με πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όμοιες με αυτές που 

χρησιμοποιούνται από τους ενήλικες, εστιάζοντας επίσης σε ανήλικους μεν αλλά 

συγκεκριμένων ηλικιακών κλιμακίων δε. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει ένα μεγάλο 

εύρος εστίασης ανάλογο με πιο συγκεκριμένους δείκτες όπως είναι η ακριβής ηλικία 

και το φίλο. Παραδείγματος χάριν, το giantHello ή το Club Penguin προσφέρονται 

και για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για παιχνίδι περισσότερο απ’οτι το Yoursphere και 

το Imbee. Με αυτόν τον τρόπο διαφαίνεται η ανάγκη για κοινωνική δικτύωση από τις 

πολύ νεαρές ηλικίες, καθώς πλέον η παγκόσμια κουλτούρα της εποχής προστάζει την 

ένταξη σε αυτή τη μάστιγα. Το θετικό στην προκειμένη περίπτωση είναι πως παρά 

τους αιχμηρούς κινδύνους που κρύβονται πίσω από κάθε ιστοσελίδα, γίνονται 

προσπάθειες ώστε τα παιδιά να πλοηγούνται σε ασφαλή περιεχόμενα για την ηλικία 

τους τα οποία σε κάθε περίπτωση μπορούν να ελεγχθούν και από τους γονείς τους. Το 

ζητούμενο σε κάθε περίπτωση δεν είναι ούτε να αποκόψουμε τα παιδιά από το 

διαδίκτυο και από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ούτε όμως να τα εκθέσουμε 

στους κινδύνους που κρύβονται πίσω από αυτές. Το σημαντικό είναι να μπορούμε να 

ενσωματώσουμε τα παιδιά στις τάσεις της εποχής με τον πιο ασφαλή τρόπο με 

γνώμονα την σωστή διαπαιδαγώγησή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τηλεπικοινωνίες 

Όταν επινοήθηκε το τηλέγραφο το 1835, κανείς δεν ήταν σε θέση να 

προβλέψει το αντίκτυπο που θα είχε στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Οι 

διάφορες μηχανές πλέον έχουν κατακλύσει τη ζωή μας και απαντώνται σε κάθε 

τομέα. Ως εκ τούτου, η μεγάλη τεχνολογική άνθηση καθώς και τα σύγχρονα 

επιτεύγματα στον εκάστοτε τομέα έχουν επιφέρει επιπτώσεις και στην επιστήμη της 

επικοινωνίας. Η πρόοδος η οποία έχει σημειωθεί έχει εξελίξει τα πάντα γύρω από την 

ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Μετά την τεχνολογική επανάσταση, η πρόοδος 

ήταν ακόμη πιο αλματώδης. Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, τόσο σε ότι αφορά την 

κινητή αλλά και τη σταθερή τηλεφωνία, τα μοντέλα των τηλεφώνων εξελίσσονται 

δίχως υπερβολή σχεδόν μηνιαία. Οι συσκευές ολοένα και συμπτύσσονται ενώ οι 

εκτελούμενες λειτουργίες και δυνατότητες ολοένα και πολλαπλασιάζονται. Όλες 

αυτές οι εξελίξεις καθώς και οι προεκτάσεις που έχουν στην καθημερινή ζωή, έχουν 

σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή, αφού δεν γίνεται άδικα λόγος για αιώνα της 

τεχνολογίας και της πληροφορικής.  

  Οι αθρόες βελτιώσεις που συμβαίνουν στον συγκεκριμένο τομέα, όπως είναι 

φυσικό δεν έχουν αφήσει ανέπαφο και τον τομέα των επαγγελματικών 

τηλεπικοινωνιών. Πλέον οι χρήστες προτιμούν να χρησιμοποιούν τις συσκευές 

εκείνες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις επαγγελματικές τους ανάγκες. Η 

τεχνολογία λοιπόν προσπαθώντας να λειτουργήσει προς όφελος των χρηστών της έχει 

προοδεύσει σε τέτοιο βαθμό ώστε οι ανθρώπινες απαιτήσεις να ικανοποιούνται 

σχεδόν αστραπιαία, ειδικά στον επαγγελματικό τομέα που οι απαιτήσεις ολοένα και 

αυξάνονται. Η τηλεφωνική επικοινωνία θεωρείται ως το βασικότερο αλλά 

ταυτόχρονα και το πιο διαδεδομένο μέσο προφορικής επικοινωνίας με την 

υποβοήθηση μηχανημάτων. Το τηλέφωνο, ο ασύρματος, το τηλέτυπο, το φαξ αλλά 

και το διαδίκτυο για τη σύγχρονη εποχή είναι ορισμένα από τα μέσα που προάγουν 

την τηλεφωνική επικοινωνία. Εστιάζοντας λοιπόν κυρίως στα καινούργια 

τεχνολογικά μέσα, αδιαμφισβήτητα ένα από αυτά είναι και το Internet.  

 Ως ένα τεράστιο επίτευγμα για την ιστορία του 20ου αιώνα, έχει αποτέλεσε 

από μόνο του ένα κεφάλαιο και στην ιστορία της επικοινωνίας και κατ’ επέκταση των 

τηλεπικοινωνιών. Έτσι λοιπόν, πέραν των κλασσικών λειτουργιών που μπορούν να 

καλυφθούν μέσω του διαδικτύου, όταν γίνεται λόγος για smartphones, οι λειτουργίες 
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επικοινωνίας πολλαπλασιάζονται. Τα διάφορα “applications” ή αλλιώς εφαρμογές 

φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους μέσω του προφορικού αλλά και του γραπτού 

λόγου με μηδενικό κόστος. Πλέον ολοένα και πιο πολλοί είναι οι χρήστες που έχουν 

εντάξει τέτοιου είδους συσκευές στη ζωή τους και η χρήση τους έχει γίνει 

απαραίτητη. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, οι 

κάτοχοι των κινητών τηλεφώνων και ιδιαιτέρα των έξυπνων κινητών 

πολλαπλασιάζονται προοδευτικά. Πιο αναλυτικά, οι χρήστες των smartphones κατά 

το 2012 ήταν 1,3 δισεκατομμύρια, το 2013 ήταν 1,43 δισεκατομμύρια ενώ μέχρι το 

2017 εκτιμάται πως θα έχουν αγγίξει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Επίσης, το περίπου το 

48% των χρηστών συνδέονται στο διαδίκτυο τουλάχιστον μηνιαία μέσω των 

τηλεφώνων τους. Συνδέοντας αυτή τη χρήση με τις επιχειρήσεις, η πρόσβαση στο 

internet μπορεί να αφορά μια εταιρική πλατφόρμα, ιστοσελίδα ή σελίδα στα social 

media.   

 Το αποτέλεσμα της χρήσης τέτοιου είδους μεθόδων ως προέκταση της 

πολιτικής των εταιριών για επικοινωνία τόσο σε επίπεδο υπαλλήλων όσο και σε 

επίπεδο πελατών, χαρακτηρίζεται ως θετικό. Τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά 

συστήματα δίνουν τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να επικοινωνούν πιο 

αποτελεσματικά μεταξύ τους αλλά και με τους πελάτες τους. Επίσης αυτόματα η 

εργασία γίνεται πιο ομαδική δίνοντας την δυνατότητα συνεργασίας απ’ όπου και αν 

βρίσκονται οι υπάλληλοι και οι πελάτες. Επίσης μέσω των smartphones παρέχεται η 

δυνατότητα για πιο ευέλικτη μορφή εργασίας με καινούργια επίπεδα 

παραγωγικότητας αλλά και δυνατότητας για κίνηση.  

Πιο συγκεκριμένα, καθώς το τηλέφωνο εξακολουθεί να αποτελεί ένα 

σημαντικό στοιχείο για τη στρατηγική εξυπηρέτησης πελατών μέσω των πολλαπλών 

γραμμών κλήσης στις εταιρίες, παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης των κλήσεων 

ακόμα και παράλληλα ενώ αρκετές είναι και οι περιπτώσεις που για την καλύτερη 

εξυπηρέτησή τους οι πελάτες μπορούν να διαχειριστούν εν μέρει τη δρομολόγηση της 

κλήσης τους. Επιπροσθέτως, με την εισαγωγή των εφαρμογών στα smartphones, τα 

tablets αλλά και στους υπολογιστές, μπορεί να προαχθεί η συνεργασία μεταξύ των 

υπαλλήλων ή των υπαλλήλων με τους πελάτες χωρίς να είναι απαραίτητη η 

διαπροσωπική επαφή. Κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί καθώς τα 

εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να ενταχθούν σε τηλεδιάσκεψη με μια απλή σύνδεση στο 

διαδίκτυο. Έτσι, καθίσταται δυνατή και η αύξηση της παραγωγικότητας των 
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εργαζομένων σε περιπτώσεις όπου καλούνται να συναντήσουν πελάτες σε μακρινές 

περιοχές. Τέλος, τα έξυπνα κινητά προσφέρονται για την ανάπτυξη βάσεων 

δεδομένων στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση αρκετοί υπάλληλοι ταυτόχρονα. 

Έτσι, μπορούν να λαμβάνουν και να στέλνουν πληροφορίες με αμεσότερο και 

λιγότερο χρονοβόρο τρόπο.   

Τα βασικά στοιχεία από τα οποία επωφελούνται οι χρήστες των νέων 

τεχνολογιών σε συνάρτηση με τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα των επιχειρήσεων 

είναι βασικά δύο: ο χρόνος και το κόστος. Σε κάθε περίπτωση και οι δύο συνιστώσες 

είναι εξίσου σημαντικές για τις εταιρίες. Στη σημερινή πραγματικότητα όπου ο 

χρόνος μεταφράζεται σε χρήμα είναι ακόμα πιο έκδηλη η ανάγκη για αποτελεσματικά 

συστήματα τηλεπικοινωνιών. 

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω και πάντα σε ότι αφορά τα τηλεπικοινωνιακά 

συστήματα που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις έρχονται να προστεθούν και τα 

καινούργια λογισμικά τα οποία αναπτύσσουν οι διάφορες εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας. Παραδείγματος χάριν πριν από μια δεκαετία περίπου έγιναν οι πρώτες 

νύξεις που αφορούσαν στην ανάπτυξη των λεγόμενων Windows Phone. Αυτά τη 

τηλέφωνα τα οποία εισήχθηκαν στην αγορά περίπου το 2008 είναι ουσιαστικά 

υπολογιστές παλάμης με τις λειτουργίες ενός τηλεφώνου. Έτσι ο χρήστης είναι σε 

θέση να χρησιμοποιεί το κινητό του για να φέρει εις πέρας λειτουργίες που θα 

μπορούσαν να αναπτυχθούν μέσω υπολογιστή, όπως για παράδειγμα δημιουργία 

κειμένων, πινάκων, παρουσιάσεων και τα λοιπά, να συνδεθεί στο διαδίκτυο για να 

αυξήσει τις δυνατότητες του κινητού του ενώ παράλληλα μπορεί να έχει πρόσβαση 

και σε διάφορα applications. Επιπροσθέτως, μια ακόμα συσκευή την οποία 

χρησιμοποιούν κατά κόρον οι εταιρίες είναι τα κινητά BlackBerry. Η ιδιαιτερότητα 

αυτών των κινητών είναι ότι μπορούν να συγχρονιστούν και να εισέλθουν στο 

σύστημα των εισερχομένων μηνυμάτων μιας εταιρίας μέσω μιας συγκεκριμένης 

εφαρμογής που διαθέτουν. Έτσι αποτελούν μια εύχρηστη συσκευή για όλους 

εκείνους τους επαγγελματίες που θέλουν να έχουν συνεχή πρόσβαση στη ροή των e-

mails της εταιρείας τους και χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή επικοινωνίας με τους 

πελάτες τους.  

Ακόμα μια μορφή τηλεπικοινωνίας που χρησιμοποιείται από όλο και 

συχνότερα από τις επιχειρήσεις είναι και οι τηλεδιασκέψεις μέσω ειδικών 
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εφαρμογών. Παραδείγματος χάριν, μέσω των εφαρμογών Skype ή ooVoo οι 

επιχειρηματίες είναι σε θέση να επικοινωνούν με τους πελάτες ή τους συνεργάτες 

τους με πιο «ζωντανό» τρόπο απ’ ότι είναι η ανταλλαγή e-mail ή τηλεφωνική κλήση. 

Αυτές οι εφαρμογές μάλιστα έχουν αναπτυχθεί τόσο που επιτρέπουν στους χρήστες 

να απολαμβάνουν και άλλες ενέργειες όπως για παράδειγμα ή απλή κλήση, η 

ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων είτε στο κινητό τηλέφωνο είτε στη βάση δεδομένων 

των εφαρμογών, η ομαδική τηλεδιάσκεψη και άλλα.  

Αναφορικά με τα παραπάνω, οι δυνατότητες που παρέχουν τα σύγχρονα 

τηλεπικοινωνιακά συστήματα στις επιχειρήσεις είναι απεριόριστες. Πλέον οι εταιρίες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια σωρεία από εφαρμογές μέσω των 

τηλεπικοινωνιακών τους συστημάτων χωρίς να περιορίζουν τους ορίζοντες στην 

επικοινωνία τους αλλά αντιθέτως να τους διευρύνουν. Σαφέστατα έχουν ακόμα πολλά 

να ειπωθούν όσον αφορά τον συγκεκριμένο τομέα καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται 

καθημερνώς όπως άλλωστε και οι δίαυλοι επικοινωνίας. Σήμερα μέσω ορισμένων 

τεχνολογικών κατορθωμάτων η επικοινωνία καθίσταται ευκολότερη και το σίγουρο 

είναι πως οι επιχειρήσεις έχουν αδράξει την ευκαιρία για πιο αποτελεσματική και πιο 

σταθερή επικοινωνία. 

 

5.1 Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) 

Οι δυνατότητες που δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’90 μέσω 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και της ηλεκτρονικής συνδιάσκεψης 

(conferencing) δίνουν το έναυσμα να εισαχθούν καινούργιες έννοιες οι οποίες 

εξελίσσονται ραγδαία. Έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να εισάγουμε την έννοια του 

ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και του κινητού εμπορίου (m-commerce). Η 

αύξηση του αριθμού των χρηστών του Internet, συνέβαλε στην κινητοποίηση του 

επιχειρηματικού κόσμου προς αυτή την κατεύθυνση, εξετάζοντας τους τρόπους 

προβολής των επιχειρήσεων μέσω του διαδικτύου. Από το 1981-1995 ο αριθμός των 

κόμβων  στους οποίους οι χρήστες συνδέονται για να χρησιμοποιήσουν το Internet, 

αυξήθηκε από 500.000 σε 6.500.000.  

Αρχικά, με τον όρο «Ηλεκτρονικό Εμπόριο» εννοούμε κάθε εμπορική 

συναλλαγή, η οποία εκτελείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό επίπεδο, δηλαδή με τη 
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χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που συνδέονται μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Για 

την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συναλλαγής χρησιμοποιείται κατάλληλο λογισμικό 

και κάποιοι προγραμματιστικοί μηχανισμοί οι οποίοι επιτρέπουν την ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές (μεταξύ επιχειρήσεων Β2Β αλλά 

και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών B2C) που εμπλέκονται στην κάθε 

συναλλαγή. Με πιο απλά λόγια, η συγκεκριμένη μορφή συναλλαγής 

πραγματοποιείται παρακάμπτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και ελαχιστοποιώντας 

ταυτόχρονα την πιθανότητα λάθους ή την κακόβουλη χρήση στοιχείων. Το 

ηλεκτρονικό εμπόριο συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις πράξεις που είναι 

απαραίτητες να γίνουν για να φτάσει ένα προϊόν από τον παραγωγό στον 

καταναλωτή, όπως δηλαδή συμβαίνει και στο πραγματικό εμπόριο. 

Οι συνηθισμένες ενέργειες που πραγματοποιούνται είναι οι εξής: 

 Παρουσίαση προϊόντων στους καταναλωτές για να γνωρίζουν τις επιλογές 

τους. 

 Παρουσίαση από τους παραγωγούς των προϊόντων τους. 

 Ενέργειες διαφήμισης και προώθησης με σκοπό την προσέλκυση νέων 

πελατών και ενημέρωση των υπαρχόντων. 

 Αλληλεπίδραση με τον πελάτη μέσω καταλόγων εμπορευμάτων και 

πωλήσεων. 

 Διεκπεραίωση παραγγελιών και πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 Καταγραφή παραγγελιών και πληρωμών. 

 Υποστήριξη πελατών, αφορά την συμπεριφορά των πωλητών προς στους 

καταναλωτές μετά την πώληση των προϊόντων. 

 Επικοινωνία με τους προμηθευτές. 

Το κύριο στοιχείο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η επικοινωνία και πιο 

συγκεκριμένα η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αποστολέων και παραληπτών. Οι 

ανταλλαγές αυτές αφορούν 3 φορείς: τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους 

δημόσιους φορείς. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίοι 

χωρίζονται ως προς τους φορείς μεταξύ των οποίων γίνονται οι συναλλαγές. Αυτές 

είναι: 

• Επιχείρηση με Επιχείρηση (Business to Business ή B2B) 

• Επιχείρηση με Κράτος (Business to Government ή B2G) 
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• Καταναλωτής με Κράτος (Customer to Government ή C2G) 

• Κράτος με Κράτος (Government to Government ή G2G) 

• Επιχείρηση με Καταναλωτής (Business to Customer ή B2C) 

• Καταναλωτής με Καταναλωτής (Customer to Customer ή C2C) 

 

5.2 Κινητό Εμπόριο (m – commerce) 

Πολλά έχουν αλλάξει στο τοπίο της κινητής τηλεφωνίας στο πέρασμα των 

χρόνων, τόσο από την πλευρά των κατασκευαστών όσο και από την πλευρά των 

χρηστών. Παλιότερα η χρήση των κινητών τηλεφώνων είχαν σκοπό την επικοινωνίας 

και μόνο, ενώ πλέον χρησιμοποιούνται και για λόγους διαφήμισης και προώθησης 

των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της κάθε εταιρίας αυτοματοποιώντας 

όλες τις εργασίες της μέσω υπηρεσιών που προσφέρονται από τα εξελιγμένα 

πληροφοριακά συστήματα. Την έννοια του κινητού εμπορίου (m-commerce) την 

όρισε πρώτος ο Durlacher (1999) ως κάθε χρηματική συναλλαγή που πραγματώνεται 

διαμέσου ενός ασύρματου δικτύου τηλεπικοινωνιών. Το 2003 οι Gunasekaran και 

Ngai το όρισαν ως κάθε έμμεση ή άμεση χρηματική συναλλαγή και ονομάζεται έτσι 

διότι διεκπεραιώνεται μέσα από ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ο συνδυασμός 

του διαδικτύου, των ασυρμάτων τεχνολογιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου 

αποτελούν την έννοια του Κινητού Επιχειρείν (M-Business) σύμφωνα με τους 

Kalakota και Robinson (2002). 

Η πιο σημαντική τάση στην τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία 

χρόνια είναι αδιαμφισβήτητα το Internet και ο συνδυασμός αυτού με την ραγδαία 

ανάπτυξη και εξάπλωση της κινητής τηλεφωνίας. Η εμφάνιση της ασύρματης και 

κινητής τεχνολογίας έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις για 

την επιχειρησιακή κοινότητα, διαμορφώνοντας έτσι την τάση του αιώνα: 

«επικοινωνία οποιαδήποτε στιγμή». 

Βασικό ερέθισμα της εξάπλωσης του m-commerce ήταν η ανάγκη για διαρκή 

επικοινωνία εν κινήσει αλλά και η δυνατότητα να μην αποκόπτεται κάποιος από το 

γραφείο, την δουλειά ή τις καθημερινές του συναλλαγές ακόμα και όταν η φυσική 

του παρουσία εκεί δεν ήταν εφικτή την παρούσα χρονική στιγμή. Η φορητότητα και η 

ευελιξία επομένως, που ο καθένας θέλει να αποκτά με την επιλεγόμενη επιχείρηση 
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είναι το βασικό χαρακτηριστικό του m-business και κατ επέκταση του mobile 

marketing (που θα αναλυθεί εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο). Ο αντίκτυπος του 

m-commerce στη σχέση μεταξύ πελατών και προμηθευτών όσον αφορά την παροχή 

αγαθών και υπηρεσιών είναι εμφανές , αφού η παρούσα μορφή θα μπορούσε να 

θεωρηθεί σαν επέκταση του «συμβατικού», πλέον, εμπορίου μέσω διαδικτύου, η 

οποία προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο δικτύωσης και ιδιαίτερα φιλοξενεί χρήστες 

με διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Οι προοπτικές ανάπτυξης του Mobile Commerce είναι τεράστιες αφού ήδη 

πραγματοποιείται μία τεράστια έκρηξη στις συναλλαγές μέσω κινητών συσκευών. 

Σήμερα η πληροφόρηση και η επικοινωνία είναι άμεση, γρήγορη και διαθέσιμη 

ανεξάρτητα από τον τόπο και τον χρόνο που πραγματοποιείται, καταργώντας τους 

περιορισμούς των ωραρίων και των αποστάσεων. Ήδη η δυνατότητα πρόσβασης σε 

πληθώρα υπηρεσιών και επιλογών έχει οδηγήσει σε ένα αυξημένο επίπεδο 

ανταγωνισμού. Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο να προσθέσουμε ότι το κινητό 

ηλεκτρονικό επιχειρείν παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα όπως το γεγονός ότι οι 

κινητές συσκευές είναι πιο ευάλωτες στην καταστροφή και στην κλοπή, διαθέτουν 

περιορισμένη μνήμη, μικρή οθόνη κτλ. Τα πλεονεκτήματα από την άλλη πλευρά 

είναι, η αύξηση των πωλήσεων, η ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών, η αύξηση της 

παραγωγικότητας των στελεχών, η ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και ο 

συντονισμένος έλεγχος μείωσης του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης.   

 

5.3 Επικοινωνιακά εργαλεία Website 

 Εφόσον ένα website σχεδιαστεί με βάση την επικοινωνιακή στρατηγική της 

επιχείρησης και καθοριστούν τα βασικά περιεχόμενά του, τότε ακολουθεί ο 

λεπτομερής καθορισμός των περιεχομένων και των εργαλείων που θα 

χρησιμοποιηθούν για αυτά. Τα εργαλεία λοιπόν που πρέπει να χρησιμοποιηθούν θα 

ενισχύσουν τον διάλογο με την εταιρία και θα δίνουν αξία σε αυτόν, δημιουργώντας 

έτσι προϋποθέσεις για νέα επίσκεψη και επικοινωνία και στο μέλλον. Η λειτουργία 

αυτών των εργαλείων  είναι να προσελκύσουν τους επισκέπτες και να τους 

προκαλούν ενδιαφέρον, να κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους, να τους επιβραβεύουν 

για το ενδιαφέρον τους και να ενισχύσουν την διαδραστικότητα. 
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 Τέτοια σχεδιαστικά και επικοινωνιακά  εργαλεία περιεχομένου ενός website 

είναι: 

• Σύνδεσμοι στην αρχική σελίδα που θα παραπέμπουν στη σελίδα της 

επικοινωνίας. 

• Δημιουργία διαφόρων μικρών online ερευνών και διαγωνισμών που 

προσελκύουν την προσοχή, αυξάνουν την διάρκεια παραμονής στη σελίδα και 

ενισχύουν την επιστροφή των επισκεπτών στο μέλλον. (Turban, 2004). 

• Παράθεση των όρων χρήσης και των κανόνων επικοινωνίας, προκειμένου να 

γνωρίζει ο επισκέπτης τους νομικούς περιορισμούς. 

• Δυνατότητα εγγραφής σε newsletters και forums που αυξάνουν την ανάμειξη 

του επισκέπτη στο website δίνοντάς του τη δυνατότητα να εκφράσει ελεύθερα 

την γνώμη του (Thomsen, 1996). 

 

5.3.1 Η σημασία της αρχικής σελίδας (Home Page) 

 Η αρχική σελίδα είναι αυτή που θα δώσει την πρώτη και σημαντικότερη 

εντύπωση για τον ιστότοπο της εταιρίας. Πρέπει να είναι ελκυστική, αισθητικά 

ωραία, να περιέχει όλα τα εργαλεία που θα χρειαστεί ο επισκέπτης ,τις βασικές 

πληροφορίες για την εταιρία και το κύριο μενού περιήγησης. Θα πρέπει να 

αποφεύγεται η χρήση πολλών γραφικών και ειδικών εφέ γιατί καθυστερεί την 

φόρτωση και κουράζει, γεγονός πολύ αρνητικό και πολλές φορές και αποτρεπτικό για 

τον επισκέπτη. 

Η Home Page λοιπόν θα πρέπει να περιέχει τα εξής: 

 Βασικό μενού περιήγησης που δίνει τους συνδέσμους για τις σελίδες που 

απευθύνονται στα target groups της εταιρίας. 

 Χάρτη πλοήγησης (site map). 

 Ημερομηνία και ώρα τελευταίας τροποποίησης, για να γνωστοποιείται στον 

επισκέπτη πως η πληροφορία που λαμβάνει είναι πρόσφατη. 

 Επιλογή για την μετάφραση της σελίδας και σε άλλες γλώσσες, καλύπτοντας 

έτσι τους επισκέπτες με διαφορετική καταγωγή αλλά με κοινές προτιμήσεις. 

 Μηχανή αναζήτησης. 
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5.3.2 Η σημασία του email και των newsletters 

  5.3.2.1 Email  

Ένα email έχει την δυνατότητα να παραδοθεί σε πολλούς χρήστες 

ταυτοχρόνως, κάτι που είναι δύσκολο να συμβεί με τα υπόλοιπα εργαλεία δημοσίων 

σχέσεων. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα με την οποία φθάνει στους 

παραλήπτες καθώς και η συνήθως λιτή, αλλά παρόλα αυτά περιεκτική δομή του. 

Επιπλέον, έχει μηδενικό κόστος και είναι το καλύτερο μέσο απάντησης στις απορίες 

και τις παρατηρήσεις των επισκεπτών όταν γνωρίζουμε την διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (Philips, 2001). Παρόλα αυτά χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσοχή στην συγγραφή του, μια και οι χρήστες του, έχουν την τάση να μην το 

ελέγχουν για ορθογραφικά και συντακτικά λάθη πριν το στείλουν. Επιπροσθέτως, η 

εταιρία θα πρέπει να προσέχει να μην στέλνει πολλές φορές το ίδιο email στους 

παραλήπτες, αλλά και να μην στέλνει spam mails, τα οποία εκνευρίζουν τους 

παραλήπτες και τους δημιουργούν άσχημα εντύπωση για το website και κατ 

επέκταση για την εταιρία την ίδια.  

  5.3.2.2 Newsletters 

 Τα newsletters είναι ουσιαστικά μία ηλεκτρονική εφημερίδα με τα νέα της 

εταιρίας που αποστέλλεται σε όλους όσους έχουν δείξει ενδιαφέρον για αυτή και 

συμπλήρωσαν το email τους στο σχετικό πεδίο για την εγγραφή τους στη λίστα 

επαφών. Παίρνουν είτε τη μορφή email (email alerts), που είναι πιο φθηνή και πιο 

εύκολη στην δημιουργία, περιέχοντας μόνο τις πολύ βασικές πληροφορίες, είτε τη 

μορφή σελίδας του web- browser, που κοστίζει μεν περισσότερο αλλά περιέχει 

μεγαλύτερη πληροφόρηση. Ο βασικότερος λόγος χρήσης των newsletters είναι η 

πληροφόρηση των δημοσιογράφων και για αυτόν τον λόγο είτε στην αρχική σελίδα 

είτε στην σελίδα του Τύπου είναι πολύ θετικό να υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε 

αυτά. 

Συμπερασματικά, υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσελκύσει μία εταιρία νέους 

επισκέπτες ή τους υπάρχοντες στο website της, οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι: 

o Google Adwords: Στοχευμένη διαφήμιση στο Google μετά από έρευνα 

αγοράς. 
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o SEO: Σε πρώτο στάδιο, βελτιστοποίηση του δικτυακού τόπου για τις μηχανές 

αναζήτησης, ώστε να βγαίνει η εταιρία πιο ψηλά στα αποτελέσματα του 

Google και των άλλων μηχανών αναζήτησης. Σε δεύτερο στάδιο, η 

δημιουργία backlinks από άλλα websites, για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. 

o Email marketing: Εγκατάσταση μηχανισμού newsletter, έτσι ώστε να 

στέλνονται emails στους (υποψήφιους) πελάτες της εταιρίας με προσφορές 

και άλλα νέα. 

o Video marketing: Περιλαμβάνει τη δημιουργία Web Video παρουσίασης της 

επιχείρησης, των προϊόντων ή/και των υπηρεσίων της, τη διαφήμιση στο 

YouTube (TrueView διαφήμιση) και το YouTube SEO, ώστε να εμφανίζεται 

πιο ψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης Βίντεο του Youtube. 

o Social Media Marketing: Προβολή της εταιρίας στους δημοφιλείς δικτυακούς 

τόπους Facebook, Twitter, Squidoo, Hubpages, Google, Knol και όχι μόνο. 

Μόνο στο Facebook υπάρχουν πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες. 

o Στο Facebook η εταιρία μπορεί εκτός από την απλή συμμετοχή με posts, να 

κάνει διαφήμιση όπως και στο Google Adwords. 

o Directory Submissions: Καταχώρηση του διαδικτυακού  τόπου της 

επιχείρησης σε ηλεκτρονικούς επιχειρηματικούς καταλόγους (προαιρετική 

extra καταχώρηση σε δημοφιλείς καταλόγους επί πληρωμή). Οι κατάλογοι 

αυτοί είναι σαν το Χρυσό Οδηγό σε ψηφιακή μορφή. 

o Banner Advertising & Text Ads: Αγορά διαφημιστικού χώρου σε δημοφιλή 

sites. Η διαφήμιση μπορεί να είναι με τη μορφή εικόνων (banners) είτε με 

μορφή ενεργών links κειμένου. 

o Article Marketing: Δημιουργία και δημοσίευση άρθρων σχετικών με την 

επιχείρηση σε δημοφιλή websites, Ελληνικά και ξένα (κερδίζοντας κύρος, 

αναγνωρισιμότητα, υψηλότερες κατατάξεις στο Google και επισκεψιμότητα). 

o Copywriting: Βελτίωση περιεχομένου του δικτυακού τόπου ώστε να είναι πιο 

πειστικό για τον επισκέπτη (αλλάζοντας το κείμενο ώστε να ρέει καλύτερα 

και να πείθει περισσότερο τον επισκέπτη να κάνει την επιθυμητή ενέργεια). 

Ακόμα και αν το site έχει πολύ traffic αν δεν μετατρέπει αυτό το traffic σε 

πελάτες είναι ανούσιο. 
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5.4 Ηλεκτρονική διαφήμιση  

 Η διαφήμιση είναι μια προσπάθεια διάχυσης πληροφοριών για να επιτευχθεί 

μια συναλλαγή αγοραστή – πωλητή. Με την παραδοσιακή έννοια, η διαφήμιση είναι 

απρόσωπη και πληρώνεται από χορηγούς. Το telemarketing και η άμεση 

αλληλογραφία είναι κάποιες προσπάθειες προσωποποίησης της διαφήμισης για να 

την κάνουν πιο αποδοτική, αλλά ταυτοχρόνως είναι ακριβές για την επιχείρηση. Από 

την άλλη, το διαδίκτυο έχει επαναπροσδιορίσει τη σημασία της διαφήμισης. Το 

διαδίκτυο επιτρέπει στους καταναλωτές να αλληλεπιδρούν κατευθείαν με τους 

διαφημιστές και με τις διαφημίσεις, στέλνοντας ακόμα και ένα e-mail για να κάνει 

μία ερώτηση ή να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για το αγαθό ή την υπηρεσία. 

Ακόμα, το διαδίκτυο προσφέρει στους χορηγούς δυνατότητες αμφίδρομης 

επικοινωνίας με e-mail και τους επιτρέπουν να στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες, 

για τις οποίες θέλουν να ξοδέψουν τα χρήματα της διαφήμισης. 

 Το προωθητικό μίγμα αποτελείται από τη διαφήμιση, την προώθηση 

πωλήσεων, τις πωλήσεις κατά πρόσωπο, τις εκθέσεις, τη δημοσιότητα και τη χορηγία. 

Τα τελευταία χρόνια εντάσσεται στις δραστηριότητες που το συνιστούν και η 

διαφήμιση από το διαδίκτυο. 

 Η online διαφήμιση είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών 

στο marketing της επιχείρησης. Το διαδίκτυο απευθύνεται ατομικά στον κάθε 

χρήστη, με τη χρήση του οποίου η επικοινωνία παύει να είναι μιας κατεύθυνσης και 

γίνεται αμφίδρομη, δηλαδή μπορεί και ο δέκτης να επικοινωνεί με τον πομπό. Το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η συζήτηση πομπού-δέκτη. 

  Το νέο είδος διαφήμισης θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα 

άλλα εργαλεία του προωθητικού μίγματος, ώστε να διασφαλίζεται η αρμονία στο 

περιεχόμενο και στους στόχους του διαφημιστικού μηνύματος. Τα εργαλεία αυτά, 

μετατρέπουν το μήνυμα σε δυναμικό διασφαλίζοντας την υλοποίηση των στόχων και 

ην μετάδοση μιας ενιαίας εταιρικής εικόνας. 

 Τέλος, η διαδικασία της επικοινωνίας αλλάζει ραγδαία αφού η διαφήμιση θα 

μπορεί πλέον να αποτελέσει μια από τις δυνατότητες του διαδικτύου και όχι το 

αντίστροφο, αφού κάθε τεχνολογία μας εφοδιάζει με μια νέα ευρύτερη οπτική των 

πραγμάτων. 
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5.5 Τύποι Διαφημίσεων 

♦ Banners  

Είναι μία ορθογώνια διαφήμιση που εμφανίζεται στο πάνω μέρος των 

περισσότερων ιστοσελίδων. Αυτός είναι ένας οικονομικός τρόπος διαφήμισης. 

Υπάρχουν στατικά banners (ακίνητα δισδιάστατα γραφικά) και animated banners 

(κινούμενα γραφικά). Τα interactive banners συνήθως συνοδεύονται από έναν 

σύνδεσμο (link) προς το web site της διαφημιζόμενης εταιρίας. Το συνηθέστερο 

banner έχει διαστάσεις 468x60 pixels.  

♦ Floating ad ή Shoshkele 

Έμψυχο αντικείμενο, όπως ένας σκύλος ή ένας άνθρωπος που περνάει κατά 

μήκος της οθόνης. Αναπόφευκτα τραβάει την προσοχή του χρήστη και γίνεται πιο 

διασκεδαστική η είσοδος και η παραμονή στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Αυτός ο 

τύπος διαφήμισης υποστηρίζεται από καινούργιες εκδόσεις των web browsers. 

♦ Pop-under 

Η διαφήμιση αυτή εμφανίζεται σε παράθυρο κάτω από την ιστοσελίδα. Αυτού 

του είδους η διαφήμιση έχει χαμηλό κόστος αλλά το αρνητικό της είναι ότι πάρα 

πολλοί χρήστες την κλείνουν χωρίς καν να την δουν. 

♦ Pop-up windows 

Τα παράθυρα pop-up ανοίγουν αυτόματα και εμφανίζονται στην οθόνη του 

χρήστη, μαζί με κάποιο άλλο site. Συνήθως, διαφημίζουν κάποιο άλλο δικτυακό τόπο, 

όπου ο χρήστης μπορεί να μάθει περισσότερα για το προϊόν ή την υπηρεσία που 

προωθείται. Τα παράθυρα αυτά έχουν γίνει ένας πολύ δημοφιλής τρόπος προώθησης 

στο διαδίκτυο, αλλά έχουν φθάσει στο σημείο υπερβολικής χρήσης. Ιδιαίτερα σε 

ιστοσελίδες του εξωτερικού εμφανίζονται παντού και συχνά με αποτέλεσμα να 

γίνονται ενοχλητικά για τον χρήστη, γι αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με 

φειδώ.  
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♦ Interstitial ή Superstitial 

Αυτό το είδος της διαφήμισης καταλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή της 

οθόνης, κυρίως με βίντεο ή έμψυχο αντικείμενο. Αρκετοί χρήστες δυσφορούν με την 

ύπαρξη των διαφημίσεων αυτών γιατί καταλαμβάνουν ολόκληρη την οθόνη τους. 

Αυτού του είδους οι διαφημίσεις είναι αναπόφευκτες. Τα Superstitials είναι νέα 

βελτιωμένα interstitials τα οποία φορτώνουν διακριτικά στην ενδιάμεση μνήμη του 

Browser χωρίς να διακόπτουν τον χρήστη και αφήνοντας στην ευχέρεια του το αν θα 

παρακολουθήσει ή όχι αυτή την διαφήμιση.   

♦ Text ad 

Διαφήμιση που αποτελείται μόνο από κείμενο και εμφανίζεται δίπλα από τα 

αποτελέσματα αναζήτησης, χωρίς την παρουσία γραφικών. 

♦ Subsites 

Η καινοτομία σε αυτή τη μέθοδο είναι ότι το subsite εμφανίζεται συνήθως 

κάτω από άλλο site, ουδέτερου περιεχομένου ή περιεχομένου που αφορά 

αποκλειστικά τον χρήστη. Οι δικτυακοί τόποι που φιλοξενούν τέτοιου είδους 

προωθητικά sites προβάλλονται συνήθως σε πλήρη οθόνη, ώστε να μην χάνεται 

κάποιο μήνυμα, όπως συμβαίνει με τα προωθητικά banners. Τα subsites έχουν 

δημιουργηθεί και αναπτύσσονται από μία εταιρία δικτυακού marketing, την Economy 

Ltd σε συνεργασία με τα Dark Side Studios Ltd.  

♦ Surround session  

Η διαφήμιση αυτή στέλνεται από τον διαφημιστή κατά τη διάρκεια μιας 

επίσκεψης ενός χρήστη. Αυτού του είδους η διαφήμιση είναι πολυέξοδη αλλά και πιο 

ελκυστική από τις banners. 

 

5.6 Τα οφέλη της ηλεκτρονικής διαφήμισης  

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι εταιρίες διαφημίζονται στο Internet. Οι 

διαφημιστές αναγνωρίζουν ότι πρέπει να προσαρμόσουν τα πλάνα marketing, ούτως 

ώστε να ικανοποιήσουν τον όλο και μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που περνούν πολλές 
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ώρες online, συχνά σε βάρος άλλων μέσων. Τα οφέλη λοιπόν από την χρήση της 

διαφήμισης στο διαδίκτυο είναι : 

 Η ηλεκτρονική διαφήμιση αυξάνει τις παραδοσιακές πωλήσεις. 

Πρόκληση για όλους τους διαδικτυακούς διαφημιστές αποτελεί η αποτίμηση 

της επίδρασης του online marketing στις offline συναλλαγές, τις πωλήσεις δηλαδή 

του παραδοσιακού εμπορίου. Καθώς οι επιχειρήσεις αυξάνουν όλο και περισσότερο 

την επένδυσή τους σε διαφήμιση στο διαδίκτυο, η επίδραση στον όγκο των 

πωλήσεων τους γίνεται ολοφάνερη. 

 Η online διαφήμιση ενισχύει το εμπορικό σήμα. 

Όλες οι ενδείξεις υποδεικνύουν ότι η επίδραση της ηλεκτρονικής διαφήμισης 

στο brand name  είναι αποτέλεσμα της συχνότητας, του χρόνου προβολής και την 

δραστικότητα του ίδιου του διαφημιστικού μηνύματος, όπως ακριβώς και στα 

παραδοσιακά μέσα. 

 Διατήρηση και αύξηση της πελατειακής βάσης. 

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τους διαφημιστές επιτρέπουν 

σήμερα τη χαρτογράφηση του πελατολογίου ακόμα και το διαχωρισμό των 

καταναλωτών της πρώτης φοράς από τους πιστούς πελάτες μιας επιχείρησης. Καθώς 

η τεχνολογία εξελίσσεται, οι διαφημιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε ολοένα 

περισσότερα εργαλεία για την οικοδόμηση εξατομικευμένης σχέσης με τον κάθε 

πελάτη ξεχωριστά και τη συνεχή βελτίωση αυτής της σχέσης. 

  Η προβολή διαφημιστικών banner αυξάνει τη σύνδεση του σλόγκαν με την 

επιχείρηση. 

Η online διαφήμιση έχει αμφισβητηθεί σοβαρά τον τελευταίο καιρό. Βάσει 

αναφορών που δείχνουν πτώση των click-through rates (CTR)2, η διαφήμιση στο 

διαδίκτυο έγινε ξαφνικά το «μαύρο πρόβατο» του marketing. Το πρόβλημα έγκειται 

στην άποψη η μέτρηση του click-through rate αποτελεί μοναδικό κριτήριο επιτυχίας 

μιας διαφημιστικής καμπάνιας στο διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα υπάρχει μικρή 
                                                            
2 Click‐through rate (CTR): αναλογία μεταξύ των εμφανίσεων μιας online διαφήμισης και των 
πατημάτων που έγιναν σε αυτήν από τους χρήστες. Το CTR δηλώνει ποσοστό των χρηστών που 
πάτησαν την online διαφήμιση σε σχέση με αυτούς που την είδαν. Υπολογίζεται αν διαιρεθεί ο 
αριθμός συνολικών Ad Clicks με εκατό εμφανίσεις (Ad Impressions). 



σχέση μεταξύ του CTR και των πωλήσεων που τελικώς πραγματοποιούνται ως 

αποτέλεσμα της διαφημιστικής επίδρασης που έχει στο καταναλωτικό κοινό μια 

online καμπάνια. Θα ήταν παράλογο να μην αντιληφθούμε το μέγεθος της επίδρασης 

αυτής στην ενίσχυση του ονόματος μιας επιχείρησης και στην αύξηση των 

πωλήσεων.   

 Μείωση κόστους προβολής μηνυμάτων σε διαφορετικές ομάδες-στόχους 

 Το διαδίκτυο έχοντας παγκόσμιο κοινό μειώνει δραματικά τα κόστη 

προβολής σε παγκόσμια κλίμακα, ειδικά για μάρκες που είναι ήδη γνωστές. Με αυτόν 

τον τρόπο μειώνεται: 

• Το κόστος της προσωπικής επαφής με κάθε πελάτη χωριστά το οποίο είναι 

πολύ μεγάλο. 

• Το κόστος επικοινωνίας μέσω εξειδικευμένων μέσων μαζικής επικοινωνίας. 

• Το κόστος επικοινωνίας με ένα μέσο που στοχεύει στο ευρύ κοινό (π.χ. οι 

εφημερίδα Τα Νέα) που είναι εξίσου υψηλό. 

• Το κόστος προσέγγισης μέσω δικτύου ενός ή περισσοτέρων ομάδων με 

διαφορετικά μηνύματα, είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τα παραπάνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  Διαδικασία Ανάπτυξης Δικτυακού Τόπου 

6.1 Στόχοι και λόγοι ανάπτυξης ενός δικτυακού τόπου 

Το πρώτο ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει μία εταιρία για να 

σχεδιάσει και να αναπτύξει τον δικτυακό της τόπο είναι : «Γιατί θέλουμε να 

δημιουργήσουμε ηλεκτρονικό κατάστημα;», δηλαδή τους λόγους υλοποίησης ενός 

προϊοντικού web site. 

 Αναγνώριση της εταιρίας και επέκταση της σε νέες αγορές. 

 Πληροφόρηση πελατών και συνεργατών για νέα προϊόντα, αλλαγές τιμών, κτλ 

 Δημιουργία ενός ακόμα καναλιού διανομής. 

 Αύξηση πωλήσεων, άρα μεγαλύτερη πιθανότητα κέρδους. 

 Μείωση κόστους στρατηγικής marketing, διαφήμισης και διακίνησης 

προϊόντων. 

 Προσφορά υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες και τους 

συνεργάτες (π.χ. σύστημα εντοπισμού και απεικόνισης της φάσης στην οποία 

βρίσκεται η παραγγελία). 

Η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ξεχωριστού site και η προβολή ενός 

προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή μιας σειράς προϊόντων εξαρτάται κατ αρχάς από τη 

διαχείριση της επωνυμίας (brand management) που πραγματοποιείται. Αν μια 

επιχείρηση διαθέτει ένα προϊόν με ισχυρή εικόνα ή ονομασία στην αγορά ή επιθυμεί 

να την ενισχύσει ακόμα περισσότερο, τότε μπορεί να προωθήσει την δημιουργία 

σχετικού site και να καταφέρει να προσδώσει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην 

προωθητική ενέργεια που θέλει να πραγματοποιήσει για τα προϊόντα της.  

 Μία άλλη παράμετρος που ωθεί στη δημιουργία ενός ξεχωριστού προϊοντικού 

web site αποτελούν τα χαρακτηριστικά του ίδιου του προϊόντος, τα οποία μπορεί να 

είναι τέτοια που προβάλλουν την ευκαιρία ή την αναγκαιότητα για παροχή 

υπηρεσιών πρόσθετης αξίας που αναβαθμίζουν ή και ενισχύουν τη χρήση του 

προϊόντος. Το προϊoντικό web site προσφέρεται ως ένα εργαλείο e-CRM3 για την 

                                                            
3 Το Electronic Customer Relationship Management (e‐CRM) αποτελεί την διαχείριση πελατειακών 
σχέσεων που βασίζονται στο Internet. To e‐CRM είναι το αποτέλεσμα της ενοποίησης του 
παραδοσιακού CRM και των εφαρμογών του e‐business. Βασικός στόχος του είναι η ενσωμάτωση 
των καναλιών επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδικτυακή τηλεφωνία κτλ.), καθώς και των 
συσσωρευμένων πληροφοριών που υπάρχουν γύρω από αυτά. 



εταιρία και ανοίγει ένα παράθυρο επικοινωνίας και επαφής με το καταναλωτικό 

κοινό. Αυτό ισχύει περισσότερο σε προϊόντα τεχνολογίας των οποίων η χρήση τους 

είναι περίπλοκη και επεκτείνεται χρονικά. Παράλληλα, το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται μία εταιρία για ένα συγκεκριμένο αγαθό μπορεί να είναι διαφορετικό 

από αυτό των υπόλοιπων αγαθών της. Για παράδειγμα, το κοινό που ενδιαφέρεται για 

κινητά τηλέφωνα με δυνατότητα λήψης φωτογραφιών υψηλής ποιότητας είναι 

διαφορετικό από το κοινό που επιθυμεί κινητά για επικοινωνιακούς σκοπούς και 

μόνο. Για τις δύο αυτές περιπτώσεις κοινού-στόχου θα μπορούσαν να υπάρχουν 

σελίδες προϊόντων διαφορετικού ύφους. 

 Επιπροσθέτως, η εταιρία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της άλλον ένα 

παράγοντα που μπορεί να απαιτεί την παρουσία ενός product web site στο διαδίκτυο. 

Πρόκειται για τον κίνδυνο που υπάρχει να χάσει την κυριότητα της δικτυακής 

ονομασίας που είναι ταυτόσημη με αυτή του προϊόντος της από έναν άλλον 

οργανισμό ή χρήστη. Ακόμα, μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μία κατάσταση όπου 

δικτυακοί τόποι με ονόματα προϊόντων της να χρησιμοποιούνται από άλλους, 

διαστρεβλώνοντας πιθανώς την εικόνα τόσο της εταιρίας όσο και του προϊόντος.  

 

6.2 Το τρίπτυχο site- κοινό- προϊόν 

 Για αρχή, είναι σημαντικό για μία εταιρία να ξεκαθαρίσει την ταυτότητα του 

προϊόντος που θέλει να προωθήσει και το κοινό-στόχο στο οποίο απευθύνεται. Δεν 

έχουν όλα τα προϊόντα τις ίδιες δυνατότητες προβολής και κατ επέκταση επιτυχίας 

στο Internet. Ένα προϊόν προβαλλόμενο στο διαδίκτυο θα πρέπει να διαθέτει 

ιδιαίτερο χαρακτήρα που να μπορεί να το συνδέει με το κοινό του αλλά και να 

προβάλλει την ευκαιρία για την προβολή πλούσιας πληροφόρησης των 

χαρακτηριστικών του. Υπάρχει πληθώρα προϊόντων τα οποία ο χρήστης επιθυμεί και 

αναμένει να βρει στο διαδίκτυο (π.χ. ταινίες, μουσική, κινητές συσκευές κτλ.) και για 

τα οποία ήδη πολλοί χρήστες θα έχουν δημιουργήσει σελίδες αφιερωμένες σε αυτά. 

Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρία θα πρέπει να καλύψει το χάσμα πληροφοριών που 

δημιουργείται στο διαδίκτυο με τη δημιουργία ενός επίσημου web site αλλά και να 

αξιοποιήσει αυτό το θετικό ρεύμα. Τα προϊόντα αυτά διαθέτουν ένα πιστό κοινό, 
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ισχυρή ονομασία αλλά και άμεση σύνδεση με μία ισχυρή προσπάθεια των εταιριών 

να προωθήσουν και να εγκαθιδρύσουν τα σημεία αναφοράς στο χώρο τους. 

Ένα σημαντικό σημείο θα πρέπει να είναι το κατά πόσο ένας οργανισμός 

επιθυμεί να δώσει ξεχωριστή δικτυακή οντότητα και δυνατή διαδικτυακή εικόνα για 

την σειρά των προϊόντων του. Πληθώρα προϊοντικών web site βρίσκονται κάτω από 

την ομπρέλα της δικτυακής ονομασίας της εταιρίας σε μία προσπάθεια αποφυγής 

αποπροσανατολισμού του κοινού από το εταιρικό εμπορικό σήμα αλλά και επειδή δεν 

αποτελούν από μόνα τους μία διαφορετική πρόταση και ονομασία. Άλλωστε, πολλές 

φορές το κύρος του ονόματος μιας εταιρίας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την 

επιτυχή πορεία του προϊόντος. Μια εταιρία, για παράδειγμα, που κατασκευάζει 

κινητά υψηλής τεχνολογίας δε θα προβάλει από μόνη της ένα κινητό τηλέφωνο 

ξεχωριστά, αλλά θα κατασκευάσει ειδικές σελίδες μέσα από την ιστοσελίδα της που 

θα οδηγούν στις σελίδες του προϊόντος. 

 Ο χρήστης κατά τη διάρκεια της διαδρομής του προς το προϊόν θα έχει ήδη 

μπει στο επιθυμητό κλίμα και θα έχει την κατάλληλη προδιάθεση. Με αυτόν τον 

τρόπο δεν απαιτούνται και υψηλά κόστη συντήρησης και διαφήμισης διαφορετικών 

ονομασιών που αποπροσανατολίζουν τον επισκέπτη. Από την στιγμή που ο 

οργανισμός αποφασίζει για τη δημιουργία ξεχωριστής ιστοσελίδας για ένα προϊόν 

που θα πρέπει να κρίνει το βαθμό στον οποίο επιθυμεί να επενδύσει στην ανάπτυξη 

και προβολή του. Το σίγουρο είναι πως κάθε αγοραστής του προϊόντος θα 

ενημερώνεται με κάποιο τρόπο για τη διεύθυνση του στα υπόλοιπα κανάλια 

επικοινωνίας. 

 Ακόμα, μια σημαντική απόφαση που θα πρέπει να πάρει μία εταιρία να πάρει 

είναι με το κατά πόσο θα αναθέσει σε μια άλλη επιχείρηση την ανάπτυξη, την 

ενημέρωση και την απαραίτητη συντήρησή του site ή αν θα το κάνει μόνη της, 

ενδοεταιρικά. Στην πρώτη περίπτωση, οι διαδικασίες θα γίνονται εκ του ασφαλούς 

και με γνωστό κόστος, ενώ στην δεύτερη αναμειγνύεται η ίδια περισσότερο στην 

ανάπτυξη της καμπάνιας marketing του προϊόντος καθώς αναλαμβάνει τα κόστη και 

την τεχνική υποστήριξη της όλης ενέργειας. 

 Γενικά, η δημιουργία μιας ιστοσελίδας ενός προϊόντος για λόγους μίμησης ή 

ανταγωνισμού δεν θα ωφελήσει τις εταιρίες. Ένα site εξυπηρετεί το λόγο ύπαρξης 

του όταν το επισκέπτεται το επιθυμητό κοινό. Η δημιουργία του απαιτεί περαιτέρω 
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υποστήριξη, ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον και να προσφέρει ένα έμμεσο 

κίνητρο στο κοινό για να το επισκέπτεται συχνότερα για τις αγορές του. Να τονιστεί 

ότι ένα site αποτελεί επένδυση για μία επιχείρηση. Θα πρέπει λοιπόν, να βοηθήσει τις 

πωλήσεις του προϊόντος για να δικαιολογεί την απαραίτητη συντήρηση και ανάπτυξή 

του. Σε ένα βαθμό θα πρέπει να προσμετρηθεί το ίδιο σαν ένα προϊόν που απαιτεί 

προώθηση και προβολή στο κοινό, ώστε να επιστρέψει τα αναμενόμενα οφέλη. 

 

6.3 Επιδιώξεις της εταιρίας από το website της 

 Οι επιδιώξεις μιας εταιρίας για την προϊοντική ιστοσελίδα της ξεκινούν από 

την απλή ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής φόρμας για το προϊόν και καταλήγουν στην 

δημιουργία ενός site το οποίο μπορεί να γίνει η αφετηρία για τις υπηρεσίες και το 

περιεχόμενό του. Η διαδικασία αυτή είναι τροφοδοτούμενη είτε από την ανάγκη για 

ενίσχυση της ονομασίας του προϊόντος στην αγορά (brand awareness) όπως γίνεται 

στην περίπτωση του διαφημιστικού web site, είτε από την ανάγκη για δημιουργία 

ενός κοινού που θα έχει τη μάρκα ενός προϊόντος σα σημείο αναφοράς (brand 

loyalty). Άξιο αναφοράς είναι η περίπτωση που μία εταιρία θέλει να αξιοποιήσει μια 

ήδη καθιερωμένη και γνωστή ονομασία ενός προϊόντος της για τη δημιουργία ενός 

site το οποίο μπορεί να γίνει γνωστό και προσπελάσιμο στο κοινό σχετικά εύκολα 

(π.χ. η ονομασία μιας μάρκας ρούχων ή ρολογιών). Τα βασικά στοιχεία που 

τονίζονται σχετικά με τις επιδιώξεις μιας εταιρίας από μια δικτυακή σελίδα προϊόντος 

είναι: 

Επιδίωξη 1: 

Δημιουργία ενός ακόμα καναλιού προβολής και προώθησης του προϊόντος. 

Η εταιρία επιθυμεί την ενίσχυση της διαφημιστικής προσπάθειας για την 

προώθηση του προϊόντος της. Σκοπός είναι η κατασκευή μιας εντυπωσιακής 

ιστοσελίδας που προσφέρει πληροφορίες για την εταιρία, για το προϊόν της και για τα 

σημεία πώλησης του. 
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Επιδίωξη 2: 

Η καλύτερη κατανόηση του καταναλωτικού κοινού. 

Μέσα από την ανάλυση των επισκέψεων των χρηστών, τη διαδρομή που 

ακολουθούν στις ιστοσελίδες, την απάντηση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων ή και 

την ηλεκτρονική παράδοση σχολίων και παραπόνων, μία εταιρία μπορεί να 

κατανοήσει αρκετά για την επιτυχή ή μη πορεία του προϊόντος της. Μια επιχείρηση 

θα πρέπει να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση αυτή και να έχει ανοιχτό και άμεσο 

κανάλι επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό. 

Επιδίωξη 3: 

Ανάπτυξη μιας στρατηγικής e-CRM. 

Το κόστος απόκτησης νέων καταναλωτών από το κόστος διατήρησης των 

υπαρχόντων είναι αρκετά υψηλότερο. Μια εταιρία θα πρέπει να αποκτήσει ένα 

κανάλι επικοινωνίας και υποστήριξης των πελατών της μέσω γραμμών τεχνικής 

υποστήριξης και παραπόνων, FAQ, newsletters και δημιουργίας κοινότητας χρηστών. 

Επιδίωξη 4: 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). 

Η άμεση λύση παραγγελιών για πώληση προϊόντων μπορεί να προσφέρει την 

ευκαιρία για αύξηση πωλήσεων και κατά συνέπεια και του κέρδους. Όταν ο 

καταναλωτής θεωρεί μια εταιρία αξιόπιστη μπορεί να προχωρήσει σε αγορές αγαθών 

ή υπηρεσιών πολύ πιο εύκολα. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να μην 

αλλοιωθούν οι υπάρχοντες δομές διανομής και πώλησης των προϊόντων μέσω 

φορμών Online παραγγελιών, συνδέσεων με χρηματοδοτικά προγράμματα και 

προγράμματα παρακολούθησης ροής παραγγελιών. 

Επιδίωξη 5:  

Δημιουργία ενός δικτυακού τόπου ο οποίος θεωρείται σημείο αναφοράς για το χώρο. 

Η ιστοσελίδα του προϊόντος θα πρέπει να είναι μια αυθεντική πηγή 

πληροφόρησης για ένα θέμα ή να πραγματοποιεί συχνές επαναλήψεις επισκέψεων 
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μέσα από την τακτική ανανέωσης του περιεχομένου ή να αποτελέσει ένα αξιόπιστο 

για το επισκέπτη portal site. 

 

6.4 Θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να έχουν παρουσία στα social 

media; 

 Tο Facebook σήμερα έχει  800 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Στην 

Ελλάδα, αριθμεί πάνω από 1.5 εκατομμύριο ενεργούς χρήστες ενώ το YouTube 

ακολουθεί με 340.000 και το Twitter με περίπου 85.000, σύμφωνα με έρευνα της 

εταιρίας Innews. Όλοι  γνωρίζουν το Facebook. Αρκετές  μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις έχουν κάνει το πρώτο βήμα δημιουργώντας μια επαγγελματική σελίδα 

σε αυτό, εξακολουθούν όμως να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για την δυνατότητά 

του να προσεγγίζει περισσότερους υποψήφιους πελάτες, να χτίζει εμπιστοσύνη και να 

αυξάνει τις πωλήσεις τους. 

 Για το social networking έχουν γραφτεί πολλά. Στρατηγικές, branding, δίκτυα, 

εργαλεία, μέτρηση ROI κ.λπ. θέματα σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα, όπως 

facebook, MySpace, LinkedIn και Twitter, αναλύονται εκτενώς σε διάφορα blog και 

ηλεκτρονικά περιοδικά. Η πλειοψηφία όμως των άρθρων είναι γραμμένα στα αγγλικά 

και προσαρμοσμένα στις ανάγκες αμερικανικών επιχειρήσεων. Η ελληνική αγορά 

είναι σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάγκη για ενημέρωση 

των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.  

Ένα συχνό ερώτημα που τίθεται από τους επιχειρηματίες αφορά στο αν θα 

πρέπει η επιχείρησή τους να ξεκινήσει να έχει παρουσία στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Πολλοί από αυτούς είναι αρκετά διστακτικοί και αμφιβάλλουν για το αν 

αυτή η ενέργεια  ταιριάζει στο προφίλ της εταιρίας τους. Η αμφιβολία αυτή 

προκύπτει, επειδή δεν γνωρίζουν ξεκάθαρα τον σκοπό για τον οποίο θα πρέπει να 

ξεκινήσουν να έχουν και να βελτιώσουν την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, επειδή δεν γνωρίζουν ποιο άτομο από το προσωπικό θα τα διαχειρίζεται, 

πως θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα εργαλεία αυτά για να πετύχουν μεγαλύτερες 

αποδόσεις στις ενέργειες marketing και πόσος χρόνος απαιτείται καθημερινά για την 

ενασχόλησή τους με αυτά.  Η διαχείριση των κοινωνικών μέσων για μια 

επιχείρηση, πόσο μάλλον για ένα μεγάλο οργανισμό, είναι μια χρονοβόρα και 
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επίπονη διαδικασία. Εκτός του ότι απαιτεί χρόνο (είναι full-time απασχόληση για ένα 

ή περισσότερα άτομα), προϋποθέτει συνέπεια και συστηματική απασχόληση και 

βεβαίως άριστη γνώση των εργαλείων που είναι διαθέσιμα. Πλέον πολλές 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν θεσπίσει το ρόλο του social media manager ή του e-

development manager, ενός ρόλου σύνθετου με πολλές ευθύνες (σχεδιασμός, 

δημιουργία, monitoring κ.λπ.). 

 Το marketing στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λάθος να ταυτίζεται με το 

search engine optimization. Σίγουρα υπάρχει άμεση σχέση και σε κάθε περίπτωση 

συνεργασία στα δύο αντικείμενα, αλλά δεν πρέπει να συγχέεται το ένα με το άλλο. 

Ένας social media expert είναι βεβαίως απαραίτητο να έχει προχωρημένες γνώσεις 

SEO  και να ενσωματώνει τις τεχνικές βελτιστοποίησης στις μηχανές αναζήτησης στη 

δουλειά του. Επομένως, η χρονοβόρα και σύνθετη εργασία του social media 

marketing μπορεί να ανατεθεί με μορφή outsourcing σε μια εξειδικευμένη εταιρία 

που θα προσφέρει ολόκληρο το πακέτο υπηρεσιών.  Είναι αναγκαίο ο επιχειρηματίας 

να αναθέσει σε έναν υπάλληλο την χρήση τους αν θέλει να δει γρήγορα και σωστά 

αποτελέσματα, όπως ακριβώς έχει ένα άτομο που ασχολείται αποκλειστικά με την 

ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας της επιχείρησής του. Διαφορετικά θα 

πρέπει να το αναλάβει ο ίδιος ή να αναθέσει την λειτουργία τους σ’ ένα εξειδικευμένο 

γραφείο. 

Βάζοντας τα πράγματα στην σωστή τους βάση, κάθε εταιρία θα πρέπει να έχει 

παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα. Η αναγκαιότητα μιας επιχείρησης να διατηρεί και να 

βελτιώνει την παρουσία της στα social media είναι τόσο σημαντική όσο η 

αναγκαιότητα για την ύπαρξη μιας αποτελεσματικής ιστοσελίδας. Ωστόσο η επιλογή 

του κάθε μέσου που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει εξαρτάται από τα διαφορετικά 

target groups τα οποία στοχεύει να προσεγγίσει και στα οποία ενδιαφέρεται να 

πουλήσει. 

Η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής marketing με την εφαρμογή 

των social media, δεν περιλαμβάνει απλώς την δημιουργία ενός λογαριασμού στο 

Facebook, στο Twitter και στο YouTube και την κοινοποίηση σε τακτά χρονικά 

διαστήματα περιεχομένου σχετικά με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες της επιχείρησης. Είναι επιτακτική ανάγκη για τον επιχειρηματία να 

κατανοήσει ότι ο χρόνος που ασχολείται κανείς με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
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είναι ποιοτικός χρόνος μόνο όταν έχει συγκεκριμένους στόχους που επιδιώκει να 

πετύχει. Καταστρώνοντας μια συγκεκριμένη και στοχευμένη στρατηγική marketing 

και ακολουθώντας τη πιστά, τότε και μόνο τότε θα δει να ευδοκιμούν οι καρποί από 

την ενασχόλησή του αυτή. Η βασική προϋπόθεση είναι να γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει 

να κάνει και σύντομα θα παρατηρήσει να αυξάνονται τα άτομα, τα οποία είτε έχουν 

κάνει like στην σελίδα της επιχείρησής του στο Facebook, είτε ακολουθούν το προφίλ 

της στο Twitter και στο YouTube. 

Η τάση που επικρατεί σήμερα προστάζει την συμμετοχή όλο και 

περισσότερων επιχειρήσεων στον χώρο των social media. Ο κάθε επιχειρηματίας 

πρέπει να αντιληφθεί την αξία και τις δυνατότητες των εργαλείων αυτών. Στην 

Ελλάδα τα άτομα που τα χρησιμοποιούν αυξάνονται με σημαντικούς ρυθμούς. Οι δε 

δαπάνες σε διαφήμιση αυξάνονται και αυτές με την σειρά τους δεδομένης της 

δυνατότητας μιας πιο στοχευμένης προσέγγισης στα target groups που επιδιώκει η 

επιχείρηση. Θα λέγαμε ότι τα social media αποτελούν συγκεκριμένες πύλες όπου 

εισέρχεται κόσμος -ο κόσμος που στοχεύει ο επιχειρηματίας να προσεγγίσει- ο οποίος 

μαθαίνει περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρησή του, αυξάνει το ενδιαφέρον 

του για αυτή και δρομολογείται μέσω αυτών στην ιστοσελίδα της.  

Όπως προέκυψε από την έρευνα του εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

(ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την «Στάση, αξιοποίηση 

και εμπιστοσύνη, των Ελλήνων στα social media», οι Έλληνες χρήστες μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως «έμπειροι», καθώς το 50% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τα social 

media πάνω από 3 χρόνια, ενώ το 68% των Ελλήνων επισκέπτεται σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook) και το 60% blogs και forums. Ο καθένας 

μπορεί να αντιληφθεί τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα εργαλεία 

αυτά.  

 

6.5 Νομικό Πλαίσιο  

Η ανάγκη που είχαν οι άνθρωποι για έκφραση από την αρχαιότητα, και την 

οποία εξωτερίκευαν δημιουργώντας διάφορα έργα τέχνης, απασχόλησε από πολύ 

νωρίς και τις αρχές του Δικαίου. Όταν λοιπόν θεμελιώθηκαν τα πρώτα έργα, όπως για 

παράδειγμα τα ποιήματα, οι πίνακες, τα διηγήματα και άλλα αισθάνθηκε η αδήριτη 
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ανάγκη για την προστασία τους από την μη νόμιμη αναπαραγωγή τρίτων προσώπων. 

Έτσι, καθώς εξελισσόταν η ανθρωπότητα και μαζί της εξελισσόταν και η τεχνολογία 

αλλά οι ανάγκες για κοινωνικοποίηση, δημιουργήθηκαν νέες μορφές προστασίας για 

τα διάφορα έργα οι οποίες αφορούσαν και την τεχνολογική αναπαραγωγή ή 

δημοσιοποίηση αυτών, όπως για παράδειγμα είναι η αναπαραγωγή 

κινηματογραφικών έργων, φωτογραφιών, ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και τα 

λοιπά έτσι ώστε να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα που αφορούν την πνευματική 

ιδιοκτησία. Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, σήμερα είναι πιο έκδηλη από 

ποτέ η ανάγκη για στοχευμένη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των 

προσώπων ώστε να διασφαλίζεται το δίκαιο αλλά και να ενθαρρύνονται οι ενέργειες 

που αφορούν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία με απώτερο σκοπό τη 

διασφάλιση της αυτονομίας και της αξιοπρέπειας των ατόμων.  

 Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με το νομικό πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

και λόγω της ραγδαίας αύξησης του τζίρου του, αναγνωρίστηκε η ανάγκη για την 

ορθότερη κάλυψη των διαδικασιών της ηλεκτρονικής αγοράς. Έτσι λοιπόν, ο 

επισκέπτης και μελλοντικός καταναλωτής ενός e-shop αλλά και κάθε επαγγελματίας 

που επιθυμεί να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι χρήσιμο να γνωρίζει 

τις βασικές αρχές που διέπουν το e- commerce. 

Εστιάζοντας στον νόμο 2251/1994 ο οποίος ορίζει τις αποκαλούμενες 

«Συμβάσεις από απόσταση» 4είμαστε σε θέση να ορίσουμε ορισμένες ασφαλιστικές 

δικλείδες που προστατεύουν και ενημερώνουν τον καταναλωτή ενός τέτοιου 

καταστήματος. Σύμφωνα με τον νόμο τα online καταστήματα για να είναι σε θέση να 

συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση θα πρέπει να γνωστοποιούν με σαφή και 

ξεκάθαρο τρόπο τα παρακάτω : 

 Την ταυτότητα και την διεύθυνση του προμηθευτή. 

 Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

 Την τιμή, το ΦΠΑ εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν, την ποσότητα 

και τα έξοδα μεταφοράς. 

 Τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης. 

 Τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής. 

                                                            
4 Ο νόμος 2251/1994 ορίζει την προστασία των καταναλωτών στο άρθρο 4 ρυθμίζοντας τις 
Συμβάσεις από απόσταση, όπου εμπίπτει και το ηλεκτρονικό εμπόριο. 



 Το δικαίωμα υπαναχώρησης. 

 Το κόστος χρησιμοποίησης του μέσου επικοινωνίας από απόσταση όταν αυτό 

δεν υπολογίζεται στα βασικά τιμολόγια. 

 Την ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στην περίπτωση συμβάσεων για 

την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών που επιτελείται διαρκώς ή περιοδικώς. 

Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιούνται τα προαναφερθέντα , η σύμβαση 

είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή. Κάθε εταιρία που παρέχει την δυνατότητα 

ηλεκτρονικών αγορών θα πρέπει μεταξύ άλλων να γνωστοποιεί μέσω της ιστοσελίδας 

της τους γενικούς και ειδικούς όρους πώλησης. Επομένως θα πρέπει να αναφέρονται: 

• Ο τρόπος καταβολής του τιμήματος συμπεριλαμβανομένων των όρων 

πίστωσης ή πληρωμών σε δόσεις καθώς και τους όρους εξασφάλισης. 

• Οι όροι καταγγελίας της σύμβασης, επιστροφής του προϊόντος και του 

καταβληθέντος τιμήματος. 

• Οι σχετικές πληροφορίες με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις 

υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις. 

• Και τέλος, οι όροι και ο τρόπος άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης και σε 

χωριστό ηλεκτρονικό έγγραφο το υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης. 

Επιπροσθέτως, σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές όταν πραγματοποιούν μία 

εμπορική αγορά μέσω του διαδικτύου μπορούν να αναζητήσουν όλες τις πληροφορίες 

που διέπουν την αγορά τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα που διαθέτει ο έμπορος. 

Επίσης, η σύμβαση των Βρυξελλών προβλέπει πως σε περίπτωση όπου υπάρχει 

διαφορά ανάμεσα στον καταναλωτή και τον αλλοδαπό έμπορο, ο καταναλωτής για 

της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  μπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο του τόπου 

κατοικίας του. 

Σαφέστατα, περεταίρω πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο σύνολο 

των 77 άρθρων του νόμου 2121, για την πιο ενδελεχή και σφαιρική εικόνα όσον 

αφορά τα πνευματικά δικαιώματα συνίσταται η ολοκληρωμένη μελέτη του νόμου. 

Επίσης, αναφορικά με το κάθε τεχνολογικό μέσο διαφορετικές είναι και οι ρυθμίσεις 

που το αφορούν. Παραδείγματος χάριν η υπ’ αριθμόν 44/2008 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης έκρινε πως τα ιστολόγια (Blogs) δεν υπάγονται 
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στην έννοια του ηλεκτρονικού τύπου αλλά ρυθμίζεται από διαφορετικές διατάξεις, οι 

οποίες το διαχωρίζουν και από την έννοια της ιστοσελίδας (Webpage).  

Τα πνευματικά δικαιώματα και η ανάλυση του νομικού πλαισίου με βάση 

τους νόμους του ελληνικού δικαίου παραθέτονται στο Παράρτημα της εργασίας. 

 

6.6 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Στελεχών 

Τις τελευταίες δεκαετίες, τα νέα τεχνολογικά μέσα έχουν διευρύνει τους 

ορίζοντες και σε ότι αφορά την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αποτελεί την κύρια πηγή 

γνώσης, εκπαίδευσης και ειδίκευσης. Οι άνθρωποι δαπανούν πολύ κόπο, χρόνο αλλά 

και χρήμα σε ότι αφορά τη σωστή εκπαίδευσή τους. Σε αυτό τον άξονα κινούνται και 

οι επιχειρήσεις, οι οποίες δαπανούν αρκετά μεγάλα ποσά για την εκπαίδευση και την 

σωστή κατάρτιση των στελεχών τους, ώστε οι δεύτεροι να ανταποκρίνονται όσο το 

δυνατόν καλύτερα στις απαιτήσεις των πρώτων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ολοένα και 

συχνότερα τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν μεγάλες δαπάνες τόσο σε ότι αφορά 

την τεχνολογία όσο και σε ότι αφορά την εκπαίδευση. Η προσπάθεια που 

καταβάλλουν οι εταιρίες ώστε να ανταποκριθούν στις συνεχόμενες εξελίξεις της 

τεχνολογίας, αλλά και ο ανταγωνισμός που υπάρχει μέσα στο περιβάλλον που αυτές 

αναπτύσσονται αυξάνουν ολοένα και περισσότερο τις ενέργειες που γίνονται ώστε τα 

στελέχη να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται καλύτερα στις διάφορες διοικητικές, 

ηγετικές ή στρατηγικές λειτουργίες τους. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί όταν τα 

στελέχη εκπαιδεύονται με τη χρήση διάφορων μέσων, όπως είναι για παράδειγμα οι 

νέες τεχνολογίες που προσφέρονται για τέτοιου είδους ενέργειες, έτσι ώστε να είναι 

ικανοί ηγέτες οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις συνεχόμενες προκλήσεις που έχει 

φέρει η νέα εποχή, αυτή της πληροφορίας, της γνώσης και των τεχνολογικών 

αλμάτων.  

 Έτσι λοιπόν και εφόσον υπάρχει η παραδοχή σχετικά με τη διείσδυση των 

τεχνολογικών μέσων στην επαγγελματική κατάρτιση, το μόνο που μπορεί να 

μελετηθεί περεταίρω είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει επιφέρει 

η είσοδός τους στα άτομα και στις επιχειρήσεις.  
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Πλεονεκτήματα: 

• Τα άτομα αλλά και οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να απολαμβάνουν 

επαγγελματικά ανώτερων λογισμικών για την κατάρτιση τους, απ’ότι αυτά 

που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους κατάρτισης.  

• Παρέχονται διαδραστικές δυνατότητες εκπαίδευσης σε προσομοιωτές. 

• Τα στελέχη αλλά και οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να γνωρίζουν τα όλο και 

πιο καινούργια λογισμικά αλλά και μέσα τα οποία θεωρούν ότι 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις τους.  

• Μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών, η εκπαίδευση αφορά στοχευμένα σημεία 

το οποία θέλουν να επιμορφώσουν στο προσωπικό τους οι επιχειρήσεις χωρίς 

να δαπανάται χρόνος με την αόριστη μελέτη βιβλίων. 

• Οι ώρες διδασκαλίας είναι δυνατόν να προσαρμόζονται σύμφωνα με το 

ατομικό ωράριο των εκπαιδευόμενων μέσω των βάσεων δεδομένων όπως 

είναι το e-learning. 

• Είναι δυνατή και η μεταλαμπάδευση των γνώσεων τόσο με θεωρητικό όσο και 

με πρακτικό τρόπο ώστε να αναβαθμίζεται το προφίλ των εκπαιδευόμενων με 

σφαιρικό τρόπο. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω πλεονεκτήματα, γίνονται ακόμη σαφέστεροι οι 

λόγοι για τους οποίους προάγεται η τεχνολογική εκπαίδευση. Επιπροσθέτως, οι 

εργαζόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, 

αισθάνονται πιο «δεμένοι» καθώς μέσω αυτών μπορεί να προαχθεί και η καλύτερη 

συνεργασία στο επαγγελματικό περιβάλλον. Από την άλλη βέβαια, δεν μπορούν να 

παραβλεφθούν και τα μειονεκτήματα από την εφαρμογή τέτοιου είδους πρακτικών. 

Μειονεκτήματα: 

• Μερικές φορές και εάν τα προγράμματα επιμόρφωσης είναι αρκετά 

εξειδικευμένα και εξατομικευμένα, μπορεί τα άτομα να απομονωθούν από το 

εργασιακό τους περιβάλλον. 

• Τα άτομα μπορεί να αντιμετωπίζουν την επιπρόσθετη μόρφωση με 

ανταγωνιστικό τρόπο και έτσι να απομονωθούν από τους συναδέλφους τους. 

• Σε αρκετές περιπτώσεις τα κόστη για τέτοιου είδους προγράμματα είναι 

αρκετά υψηλά. 
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• Εάν τα στελέχη τα οποία θα εισέλθουν σε τέτοια προγράμματα ή οι εταιρίες 

που θέλουν να επιμορφώσουν το προσωπικό τους δεν έχουν τον απαραίτητο 

εξοπλισμό, μπορεί να δαπανηθεί επιπλέον κόπος, χρόνος ή ακόμη και χρήμα 

ώστε τα στελέχη να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το πλήρες πρόγραμμα 

επιμόρφωσης. 

• Τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι 

εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες ώστε να είναι σε θέση να επωφεληθούν 

στο ακέραιο από αυτές. 

 Εν κατακλείδι, οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεργαστούν με ειδικές εταιρίες 

και οργανισμούς έτσι ώστε να βοηθήσουν στη περεταίρω εκπαίδευση και 

επιμόρφωση των στελεχών τους. Τα μέσα για την προαγωγή τέτοιων μεθόδων είναι 

ποικίλα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκάστοτε εταιριών. Παραδείγματος 

χάριν μπορεί να χρησιμοποιούνται ειδικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, κάμερες, 

οπτικοακουστικά υλικά, προσομοιωτές και άλλα. Έτσι λοιπόν εύκολα μπορεί κανείς 

να αναγνωρίσει ότι το έδαφος των τεχνολογικών μέσων προσφέρεται ώστε να ανθίσει 

η εκπαίδευση με αμεσότερο και πιο σύγχρονο τρόπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Δημόσιες Σχέσεις και Νέες Τεχνολογίες 

 Τα τελευταία χρόνια, οι δημόσιες σχέσεις βρίσκονται στο απόγειό τους, με τις 

νέες τεχνολογίες να συμβάλλουν απ’ όλες τις πλευρές σε αυτό. Όπως τονίστηκε στις 

προηγούμενες σελίδες, ο όρος δημόσιες σχέσεις αφορά τις σχέσεις που μπορεί να 

αναπτύξει ένα πρόσωπο, μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός με το κοινό. Η πελατεία 

μιας εταιρίας, θεωρείται το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο και έτσι η 

διατήρηση της ικανοποίησης και των προσδοκιών της αποτελούν παράγοντες 

ουσιώδους σημασίας. Σε αυτή την προσπάθεια συμβάλλει η επικοινωνία η οποία όταν 

διεξάγεται με σωστό τρόπο και είναι αμφίδρομη έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σε 

αρκετές περιπτώσεις η σωστή επικοινωνία συμβαδίζει με την αύξηση της πελατείας. 

Έτσι λοιπόν οι δημόσιες σχέσεις, ως μέσο επικοινωνίας είναι ένα στοιχείο το οποίο 

δεν μπορεί να περνά απαρατήρητο. Το παράδειγμα είναι απλό και καθημερινό: 

μπορεί ένα σούπερ μάρκετ να βρίσκεται σε κοντινότερη απόσταση από τον σπίτι του 

Χ, όμως εκείνος να προτιμά να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση για να προμηθευτεί 

τα απαραίτητα επειδή σε ένα άλλο κατάστημα να αισθάνεται πολυτιμότερος πελάτης, 

κάτι το οποίο εκφράζεται μέσω των δημοσίων σχέσεων των υπαλλήλων. Επομένως 

το σίγουρο πλέον είναι ότι οι δημόσιες σχέσεις δεν αναφέρονται σε κάτι απλό, αλλά 

σε κάτι πολυσύνθετο και αρκετές φορές ευθύνονται για την επιβίωση των 

επιχειρήσεων, κάνοντας τες πιο ανταγωνιστικές και βιώσιμες σε βάθος χρόνου. Έτσι 

ο σωστός σχεδιασμός τους, αντανακλά τόσο την αρτιότητα των ίδιων των 

επιχειρήσεων όσο και την εμπιστοσύνη που τους δείχνουν οι καταναλωτές και το 

ευρύ κοινωνικό σύνολο. 

 Σήμερα, και καθώς βρισκόμαστε στον αιώνα της τεχνολογίας, τα διάφορα 

τεχνολογικά εργαλεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί είναι σε θέση και αυτά να 

συμβάλλουν στην πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη διεκπεραίωση του προγράμματος 

δημοσίων σχέσεων της εκάστοτε εταιρίας. Έτσι τα social media, το mobile marketing, 

το e-commerce, οι τηλεπικοινωνίες και τα λοιπά έχουν ενισχύεσει κατά κόρον την 

εικόνα των δημοσίων σχέσεων. Ως εκ τούτου, οι διάφορες εταιρίες και οργανισμοί 

μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα από αρκετές επιλογές τον τρόπο με τον οποίον 

θέλουν να προωθήσουν την εταιρική τους εικόνα. Παραδείγματος χάριν, τον 

τελευταίο καιρό βλέπουμε ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να έχουν κάποια 

σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα ή εάν πρόκειται για εμπορική επιχείρηση να αναπτύσσει 
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και online κατάστημα. Οι καινούργιες τεχνολογίες είναι ευρέως διαδεδομένες, 

προσιτές και ανάλογα με την χρήση που θα γίνει από τον καθένα μπορεί να βοηθούν 

και στην ανάπτυξη πιο διαπροσωπικών σχέσεων. Επιπλέον, το μειωμένο κόστος σε 

συνάρτηση με το ευρύ κοινό στο οποίο απευθύνονται, ακόμη και ταυτόχρονα, τις 

κάνουν ακόμη πιο προσιτές.  

 Έτσι λοιπόν, ο συνδυασμός ενός καλά δομημένου προγράμματος δημοσίων 

σχέσεων σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρονται μέσω των νέων 

τεχνολογιών, μπορεί δίχως υπερβολή να έχει θαυματουργά αποτελέσματα. Άλλωστε  

δεν είναι τυχαίο και το γεγονός πως οι μεγάλοι όμιλοι επιχειρήσεων επανδρώνουν τις 

εταιρίες τους με ικανά στελέχη τα οποία είναι υπεύθυνα για την διαχείριση των 

τεχνολογικών τους μέσων αλλά και για την ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεών τους.  

 

7.1 Δημόσιες Σχέσεις και Διαδίκτυο 

  Το διαδίκτυο σήμερα αποτελεί το πιο δυναμικό μέσο επικοινωνίας και 

πληροφόρησης και σε πολλές περιπτώσεις η σύνδεσή του με τις δημόσιες σχέσεις 

πλέον θεωρείται δεδομένη. Το διαδίκτυο όπως άλλωστε αποκαλείται και παγκόσμιος 

ιστός, προσφέρει την δυνατότητα άμεσης σύνδεσης των χρηστών του από 

οποιοδήποτε σημείο και εάν αυτοί βρίσκονται. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στα 

διάφορα υποκείμενα των δημοσίων σχέσεων, να το χρησιμοποιούν ως ένα μέσο 

ανάπτυξης αυτών με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Δεν είναι τυχαίο πως έχει χυθεί 

αρκετό μελάνι για την περιγραφή και την ανάπτυξη των σωστών προγραμμάτων 

δημοσίων σχέσεων. Πλέον σε τέτοιου είδους στρατηγικές εναρμονίζεται και 

προσαρμόζεται και το διαδίκτυο το οποίο ήδη παρέχει απεριόριστες δυνατότητες 

στους χρήστες του αλλά έχει ακόμα να προσφέρει αρκετά.  

Το διαδίκτυο λοιπόν, παρέχει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να στοχεύει σε 

ένα ευρύ κοινό άμεσα, ταυτόχρονα και παγκόσμια, επιτρέποντάς της παράλληλα να 

τον έλεγχο της επικοινωνίας. Παραδείγματος χάριν εάν μια επιχείρηση ως μέσο 

προαγωγής των δημοσίων σχέσεών της χρησιμοποιεί μια εταιρική ιστοσελίδα η οποία 

παράλληλα παρέχει και τη δυνατότητα chat στους επισκέπτες, εκείνοι μπορούν να το 

επισκέπτονται οποτεδήποτε θελήσουν για να λάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν 

και η επιχείρηση μπορεί να παρακολουθεί τις συζητήσεις τους ώστε να λαμβάνει 
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σημαντικές πληροφορίες για το τι πιστεύουν οι χρήστες για τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες που αυτή παρέχει. Επίσης μια πληροφορία παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο 

μέσω του παγκόσμιου ιστού, και με αυτόν τον τρόπο το κοινό στο οποίο παρέχεται η 

πληροφορία είναι πιο ευρύ. Τέλος το διαδίκτυο μπορεί να πληροφορήσει και να 

προάγει τις δημόσιες σχέσεις με πολυποίκιλους τρόπους όπως για παράδειγμα μέσω 

των εταιρικών ιστοσελίδων, των newsletters, των e-mails που πληροφορούν για τα 

νέα των εταιριών, των social media, της ροής πληροφοριών και τα λοιπά.     

Σήμερα και με την έκταση που έχει λάβει το διαδίκτυο στην καθημερινότητά 

μας, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι δύο καινούργιες 

έννοιες που αναπτύσσονται ταχέως και που και αυτές με τον τρόπο τους συμβάλλουν 

στην προαγωγή των δημοσίων σχέσεων ενός οργανισμού ολοκληρωτικά. Από τη μία 

μεριά το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σε θέση να διαθέσει προϊόντα και υπηρεσίες στο 

κοινό μέσω του διαδικτύου και από την άλλη μεριά το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

¨διαφημίζει¨ και προωθεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενός υποκειμένου με 

διαδικτυακό τρόπο. Και οι δύο αυτές έννοιες έχουν εισέρθει ολοταχώς στις 

καινούργιες έννοιες που ταυτίζονται με τη χρήση του διαδικτύου και που 

συμπληρώνουν τις λειτουργίες του.  

 Από την άλλη μεριά, οι χρήστες του διαδικτύου αρκετές φορές φαίνεται να 

είναι επιφυλακτικοί με τη χρήση του, καθώς προκειμένου οι επιχειρήσεις να 

ελκύσουν την πελατεία τους παρουσιάζουν ψευδείς πληροφορίες με προσφορές και 

διαφημίσεις οι οποίες δεν είναι αληθινές αλλά έχουν ως στόχο την προσέλκυση του 

κοινού. Επιπλέον η χρήση του διαδικτύου ορισμένες φορές μπορεί να χρειάζεται 

εκπαίδευση για τους χρήστες, κάτι το οποίο δεν είναι πάντοτε εύκολο. Για 

παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός όμιλος μπορεί για την προαγωγή των δημοσίων 

σχέσεών του να χρησιμοποιεί κάποιες on line πλατφόρμες εκπαίδευσης, κάτι το οποίο 

όμως μπορεί να είναι δύσχρηστο για τους πελάτες του.  
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Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

 

 Έτσι λοιπόν, όπως φαίνεται έμπρακτα και από τα παρπάνω παραδείγματα, το 

διαδίκτυο πλέον είναι ένα ισχυρό μέσο για την ενίσχυση και την προαγωγή των 

προγραμμάτων των δημοσίων σχέσεων ενός υποκειμένου. Αντίστοιχα, και οι 

δημόσιες σχέσεις αντιλαμβάνονται πως το διαδίκτυο αποτελεί μέρος της κουλτούρας 

τους πια και ως εκ τούτου αρκετοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν πως μια 

επιχείρηση η οποία δεν αναπτύσσεται και μέσω του διαδικτύου μπορεί να 

αντιμετωπίσει αρκετά σοβαρά προβλήματα. Το διαδίκτυο πλέον έχει ενσωματωθεί 

στην καθημερινότητά μας, και έτσι οι δημόσιες σχέσεις οι οποίες αποτελούν ένα πολύ 

μεγάλο μέρος του επικοινωνιακού κομματιού μιας εταιρείας το διαχειρίζονται με 

διαδραστικό τρόπο ώστε να έχουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα στο συνολικό 

κομμάτι της εικόνας τους. Στην σφαιρικότερη διαχείριση του διαδικτύου σε 

συνάρτηση με τις δημόσιες σχέσεις μιας επιχείρησης ένας σύμβουλος δημοσίων 

σχέσεων είναι το άτομο εκείνο το οποίο καλείται να φέρει σε μια επιχείρηση τα 

αποτελέσμτα τα οποία εκείνη επιθυμεί όσον αφοράτις σχέσεις που εκείνη αναπτύσσει 

με το κοινό της. Έτσι μέσω ορισμένων ενεργειών είναι σε θέση να παρακολουθεί τις 

κινήσεις ή την γνώμη των υποψήφιων πελατών και να παροτρύνει την επιχείρηση να 

ακολουθήσει ορισμένες συγκεκριμένες στρατηγικές εξωστρέφειας και επικοινωνίας. 

Τα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μια επιχείρηση είναι πάρα 

πολλά και ακόμα περισσότερα είναι εκείνα τα οποία προσφέρονται μέσω του 
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διαδικτύου. Πλέον οι εταιρίες έχουν κατανοήσει πως το διαδίκτυο παίζει κυρίαρχο 

ρόλο στη ζωή μας και έτσι κάνουν τα πάντα ώστε να το χειριστούν προς όφελός τους. 

Αρκετές είναι άλλωστε και οι περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις ψάχνουν για 

ανθρώπινο δυναμικό μέσω του διαδικτύου ή ακόμα και για πελάτες χρησιμοποιώντας 

αυτό το μέσο. Όμως η αναζήτηση δεν γίνεται ανεξέλεγκτα αλλά μέσω ορισμένων 

φορμών και εργαλείων τα οποία δεν εγκυμονούν κινδύνους ούτε για τις εταιρίες αλλά 

ούτε και για το κοινό της. 

 Σε αυτό το σημείο δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στο κινητό 

τηλέφωνο. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν είναι το μοναδικό μέσο από το οποίο 

κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το κινητό τηλέφωνο πλέον είναι 

ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής παλάμης ο οποίος μπορεί να φέρει εις πέρας μια 

πληθώρα λειτουργιών. Οι δυνατότητές του δεν περιορίζονται στο καθαρό κομμάτι 

των τηλεπικοινωνιών αλλά ολοένα και αυξάνονται μέσω του διαδικτύου. Τα 

smartphones έχουν αλλάξει ριζικά την έννοια του απλού κινητού. Αυτά τα τηλέφωνα 

μέσω του λογισμικού του πέραν από μια απλή είσοδο στο διαδίκτυο προσφέρουν 

στους χρήστες τους και επιπρόσθετες παροχές μέσω των applications. Έτσι λοιπόν 

μια εταιρία που θέλει να χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία πλέον μπορεί να 

πληροφορεί τους χρήστες της και μέσω των διάφορων applications και έτσι να έχει 

σφαιρικότερη επικοινωνία με αυτούς. Άλλωστε όπως έχουν αναπτυχθεί οι έννοιες του 

e-commerce και του e-marketing έχουν πλέον αναπτυχθεί και οι έννοιες του mobile 

commerce και του mobile marketing. Ουσιαστικά γίνεται λόγος για τις ίδες 

δυνατότητες που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου αλλά είναι προσβάσιμες μέσω 

του κινητού τηλεφώνου.  

Συνεπώς απέναντι στις συνεχόμενες προκλήσεις που εμφανίζονται, τα 

υποκείμενα των δημοσίων σχέσεων, θα πρέπει με κάθε μέσο να ανταπεξέλθουν σε 

αυτές. Το διαδίκτυο μπορεί να είναι το μέσο εκείνο το οποίο θα βοηθήσει τις εταιρίες 

να αναπτύξουν και τις δημόσιες σχέσεις τους, αλλά να αναπτυχθούν και να 

επιβιώσουν και οι ίδιες μέσα από αυτό. Η τεχνολογία είναι κάτι σχετικά καινούργιο 

ως μέσο ανάπτυξης τέτοιου είδους προγραμμάτων που παρόλα αυτά έχει εισέρθει στη 

ζωή μας με τέτοιο τρόπο που έχει γίνει απαραίτητη. Πλέον μια επιχείρηση η οποία 

δεν έχει δυναμικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων και πόσο 

μάλλον με τη  βοήθεια του διαδικτύου μπορεί να μην επιβιώσει. Άλλωστε όπως 
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αναπτύσσεται, εξελίσσεται και προχωρά η τεχνολογία το ίδιο θα πρέπει να κάνουν 

και οι επιχειρήσεις οι οποίες την εντάσσουν στη λειτουργία τους.  

 

7.2 Δημόσιες Σχέσεις και Social Media 

 Η σωστή διαχείριση ενός προγράμματος δημοσίων σχέσεων χρήζει ιδιαίτερης 

σημασίας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι τρόποι με τους οποίους ένα υποκείμενο 

προάγει τις δημόσιες σχέσεις του είναι πολλοί και συνεχώς προστίθενται και άλλοι 

μέσω των νέων τεχνολογιών. Οι νέες τεχνολογίες έχουν δώσει πάτημα στα 

υποκείμενα των δημοσίων σχέσεων ώστε εκείνα να αναπτύσσουν ένα πρόγραμμα 

επικοινωνίας με το κοινό το οποίο μπορεί να καλύψει κάθε είδους απαίτηση. Το 

διαδίκτυο όπως τονίστηκε προηγουμένως είναι το μέσο εκείνο το οποίο προάγει με 

τέτοιο τρόπο τις δημόσιες σχέσεις ώστε η επικοινωνία να είναι άμεση, παγκόσμια και 

ταυτόχρονη, δίνοντας παράλληλα και τη δυνατότητα σε άλλα μέσα τα οποία 

χρησιμοποιούνται μέσω αυτού να ενισχύουν με τον τρόπο τους τέτοιου είδους 

προγράμματα.  Ένας τομέας ο οποίος έχει κάνει την εμφάνισή του μέσω του 

διαδικτύου είναι και αυτός των Social Media.  Σύμφωνα με τον ελληνικό όρο, τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην ανάπτυξη και τη 

δημιουργία της εικόνας ενός οργανισμού και κατ’ επέκταση στη δόμηση των 

δημοσίων σχέσεών του με το κοινό. Άλλωστε πλέον δεν γίνεται λόγος μόνο για 

δημόσιες σχέσεις και μέσα κοινωνική δικτύωσης αλλά για Social Media Marketing. Ο 

καινούργιος αυτός όρος έχει προσδιορίσει ακόμα καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο 

θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται τα social media καθώς αυτά θα πρέπει να αποτελούν 

μέρος ενός ξεχωριστού κύκλου marketing, αυτού που αφορά το κοινό της εταιρίας. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούμε να πούμε ότι έχουν βοηθήσει και ενισχύσει 

τα τελευταία χρόνια τους διάφορους οργανισμούς ώστε να ενισχύσουν το κομμάτι 

των δημοσίων σχέσεών τους με ποικίλους τρόπους. Σε προηγούμενες ενότητες είδαμε 

μια κατηγοριοποίηση και ανάλυση των social media και τους σκοπούς που αυτά 

εξυπηρετούν έτσι τώρα μένει να δούμε πώς αυτά συνεισφέρουν στα διάφορα 

προγράμματα των δημοσίων σχέσεων. 

 Όσον αφορά τον όρο Social Media Marketing, αφορά στην αξιοποίηση όλων 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να προωθηθεί μια επιχείρηση, τα προϊόντα 
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και οι υπηρεσίες της. Αυτό το καινούργιο κανάλι επικοινωνίας παρέχει τη δυνατότητα 

σε μια επιχείρηση να επικοινωνεί αλλά και να προσελκύει τους πελάτες της με 

σφαιρικό και αμφίδρομο τρόπο. Ενισχύεται η προώθηση υλικού το οποίο μπορεί να 

απομνημονευθεί από το κοινό αλλά και να μοιραστεί μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Τα Social Media πλέον είναι προσβάσιμα με ευκολία και δίχως κόστος 

και έτσι η επικοινωνία η οποία διεξάγεται μέσω αυτών προωθεί με ευκολία το 

εταιρικό σήμα μιας εταιρίας, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της και επίσης βοηθά στην 

ευκολότερη απομνημόνευσή της γενικά. Για παράδειγμα αν μια εταιρία ξεκινήσει 

έναν διαγωνισμό στον οποίο οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει 

να μοιράσουν ένα βίντεο ή μια φωτογραφία, αυτόματα μοιράζουν στους φίλους τους 

και την εταιρία η οποία διεξάγει τον διαγωνισμό. Έτσι και ως μια άτυπη διαφήμιση το 

Social Media Marketing βοηθά στην ενίσχυση των εταιρικών δημοσίων σχέσεων. 

Όσον αφορά όμως τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να στηρίξουν την προώθηση των 

προϊόντων τους μέσω των κοινωνικών δικτύων τότε, όπως αναφέρουν και οι Safko & 

Brake στο βιβλίο “The Social Media Bible” για να ξεχωρίσει μια επιχείρηση στα 

Social Media τότε θα πρέπει:  

Να συμπεριφερθεί σαν εκδότης  

Αυτό σημαίνει πως μια επιχείρηση θα πρέπει να αισθάνεται πως το 

περιεχόμενό της είναι πολύτιμο και σχετικό με το κοινό της. Έτσι, θα πρέπει να είναι 

κοντά σε αυτό, να εκσυγχρονίζεται και να ανανεώνεται σύμφωνα με τις τάσεις του 

περιβάλλοντός της αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ακροατηρίου της. 

Να γνωρίσει το ακροατήριό της 

Το κοινό μιας εταιρίας επεκτείνεται πέρα από τους πελάτες της στους 

προμηθευτές της, τους επενδυτές και τους υπαλλήλους της. 

Να δημιουργήσει ένα περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο αφορά την κεντρική ιδέα και το λόγο για τον οποίο 

αναπτύσσεται μια εταιρία, τους στόχους της και τα μέσα με τα οποία εκείνη θα 

επιδιώξει τους σκοπούς της. Όλα αυτά, θα πρέπει να παρουσιαστούν στο κοινό με 

σκοπό την ορθότερη ενημέρωσή του. 
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Να διαφοροποιηθεί 

Μια επιχείρηση για να ξεχωρίσει ανάμεσα στις εκατοντάδες, θα πρέπει να 

διαφοροποιείται, δηλαδή να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά των 

ανταγωνιστών της. 

Να γνωρίζει τους ανταγωνιστές της 

Μια εταιρία θα πρέπει να είναι σε θέση αν γνωρίζει το ανταγωνιστικό της 

περιβάλλον. Άλλωστε πολλές φορές οι συνεργασίες που μπορούν να γίνουν είναι 

στρατηγικής σημασίας. 

Να δημιουργήσει μια «κοινότητα» 

Όταν δημιουργείται μια «κοινότητα» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό 

αυτόματα συνεπάγεται και με το γεγονός ότι αυξάνεται και η αξία ή η δημοτικότητα 

μιας επιχείρησης. 

Να αναζητά την επιρροή αλλά όχι τον έλεγχο 

Οι εταιρίες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν μπορούν να έχουν πάντοτε τον 

έλεγχο της κατάστασης αλλά μπορούν να δημιουργήσουν τις ντιρεκτίβες και τα 

μοτίβα ώστε με τον τρόπο τους να μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το κοινό τους. 

Να πειραματίζεται 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή επιτυχίας με τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Έτσι οι εταιρίες θα πρέπει να πειραματιστούν ώστε να βρουν το 

καταλληλότερο μέσο που θα τους φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν ότι το να δημιουργήσουν ένα 

εταιρικό προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι κάτι απλό. Θα πρέπει να 

επικεντρωθούν σε αυτό εάν πραγματικά θέλουν να ενισχύσουν το επικοινωνιακό τους 

κομμάτι. Έτσι για κάθε μέσο στο οποίο θα θελήσουν να δημιουργήσουν μια σελίδα 

θα πρέπει να κάνουν ξεχωριστές ενέργειες, όπως παραδείγματος χάριν η συνεχόμενη 

ενημέρωση για τα νέα της εταιρίας, η ενημέρωση με φωτογραφικό υλικό και βίντεο, 

η ενίσχυση του κύκλου του κοινού τους, η επικοινωνία με αυτό και τα λοιπά. Όπως 

άλλωστε τονίζει ο Κος Παπατριανταφύλλου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 

Ελληνικής Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων, εάν κάποιος θελήσει να δημιουργήσει μια 
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καμπάνια δημοσίων σχέσεων μέσω των Social Media, τότε για τα δημοφιλέστερα εξ’ 

αυτών θα πρέπει: 

• Facebook:  δεν θα πρέπει να δημιουργείται απλά μια σελίδα της εταιρίας 

αλλά και των φυσικών προσώπων που την αποτελούν ώστε η επικοινωνία να 

είναι πιο γενικευμένη και πιο ολοκληρωμένη, και το κοινό να είναι εξ’ 

ορισμού πιο ευρύ. 

• Twitter: η εταιρία θα πρέπει να συμμετέχει σε καμπάνιες με σκοπό να 

ακολουθήσει followers. 

• YouTube: θα πρέπει το υποκείμενο να διαθέτει υλικό ώστε να το «ανεβάζει» 

στην εταιρική σελίδα στο YouTube. 

• Viral Καμπάνιες: αφορούν στην αγορά κοινού με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά ώστε η ανάρτηση μιας είδησης να πηγαίνει σε στοχευμένο 

κοινό. 

• Εταιρικό Site: οι ειδικοί επαγγελματίες θα πρέπει να αναπτύξουν 

συγκεκριμένες τεχνικές βελτιστοποίησης σελίδας (S.E.O. = Search Engine 

Optimization) ώστε ανάλογα με τις λέξεις κλειδιά που ψάχνει το κοινό να 

έρχεται ψηλά στις μηχανές αναζήτησης.  

Ως επιστέγασμα των παραπάνω μπορούμε με άνεση να κατανοήσουμε τη 

σημαντικότητα των μεσών κοινωνικής δικτύωσης για  τα επιχειρησιακά δεδομένα. 

Άλλωστε τα τελευταία χρόνια είναι ένα καινούργιο μονοπάτι το οποίο έχει ανοίξει για 

τα επικοινωνιακά τεκταινόμενα των εταιριών, φέρνοντας την επανάσταση στον τρόπο 

με τον οποίο επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε πληροφορίες και δημιουργούμε δίκτυα. 

Οι διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποτελέσει θείο δώρο καθώς 

επιτρέπουμε με ευκολία στις επιχειρήσεις να επικοινωνούν με το κοινό τους και 

συνεπώς να ενισχύουν τις δημόσιες σχέσεις τους. Έτσι οι εταιρίες αξιοποιούν αυτή 

την ευκαιρία που τους δίνεται ώστε να ενισχύουν τη φήμη τους. Αναμφισβήτητα το 

δίκτυο εκείνο με τη μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό είναι το Facebook, ανεξάρτητα 

με τις κριτικές που δέχεται για το πως αξιοποιεί τα δεδομένα των χρηστών του ή με 

τις μελέτες που θέλουν τη χρήση του να παρακμάζει. Έτσι και καθώς τα Social Media 

αποτελούν το πιο υποσχόμενο μέσο για την ενίσχυση των δημοσίων σχέσεων, όχι 

μόνο των επιχειρήσεων, τους δίνεται παράλληλα και η δυνατότητα να 
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αφουγκραστούν το κοινό τους και να αναπτύξουν με ακόμα πιο στοχευμένο τρόπο τη 

στρατηγική μάρκετινγκ για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Social Media Marketing 

8.1 Έννοια 

Ο όρος Social Media Marketing, όπως ήδη αναφέρθηκε σημαίνει την ορθή 

αξιοποίηση όλων των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την προώθηση και την 

προβολή μιας επιχείρησης που παράγει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία. Τα Networks 

αυτά λειτουργούν ως κανάλια επικοινωνίας της επιχείρησης με τους ήδη 

συνεργαζόμενους πελάτες και είναι ένα μέσο προσέλκυσης νέων, διατηρώντας και 

στις δύο περιπτώσεις την εταιρική της ταυτότητα. 

Η πλατφόρμα των Social Media  με την εύκολη και ελεύθερη προσβασιμότητα 

της σε όποιον διαθέτει σύνδεση, μπορεί να προωθήσει την αναγνωσιμότητα του 

εταιρικού προϊόντος και να βελτιώσει την εξυπηρέτηση της κάθε επιχείρησης με τους 

πελάτες της. Επιπροσθέτως, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν το 

φθηνότερο εργαλείο marketing για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προωθήσουν 

την φιλοσοφία τους και τα παρεχόμενα προϊόντα τους, μέσω της αμφίδρομης 

επικοινωνίας εντός των Online κοινοτήτων, αναδεικνύοντας τον καταναλωτή από 

παθητικό δέκτη μηνυμάτων και πληροφοριών σε ενεργό συνομιλητή και 

πρωταγωνιστή. 

 

8.2 Στόχοι 

 Υπάρχουν τρεις πραγματικοί επιχειρηματικοί στόχοι που κατευθύνουν τα 

προγράμματα marketing οι οποίοι είναι : 

1. Η αύξηση των εσόδων 

2. Η μείωση του λειτουργικού κόστους 

3. Η βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη. 

 Με βάση αυτούς τους στόχους μπορούν να επιτευχθούν με επιτυχία 

δραστηριότητες σε πολλούς τομείς της επιχείρησης όπως η αύξηση των πωλήσεων, η 

καθιέρωσή της ως ηγέτιδας στο είδος της, η αύξηση της αναγνωσιμότητας της, η 

αύξηση της κίνησης της ιστοσελίδας της και η βελτίωση των προτιμήσεων στις 
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μηχανές αναζήτησης για την επωνυμία της. Οι κοινωνικοί στόχοι των μέσων 

ενημέρωσης θα πρέπει να καθοριστούν με βάση τις αρχές SMART (Weinberg, 2009). 

o Specific (Συγκεκριμένοι) 

o Measurable (Μετρήσιμοι) 

o Attainable (Εφικτοί) 

o Realistic (Πραγματικοί) 

o Timely  (Έγκαιροι) 

 

Με την εφαρμογή μίας ορθής στρατηγικής, τα Social Media  μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν θετικά για μία επιχείρηση αφού μπορούν να επηρεάσουν όλα όσα 

λέγονται γύρω από αυτήν και να εκμαιεύσει πληροφορίες από τα λεγόμενα των 

χρηστών για την βελτίωση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της. 

 Ο κυριότερος σκοπός των Social Media στο πλαίσιο της επιχείρησης είναι η 

εστίαση της προσοχής των χρηστών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Ο πελάτης έχει 

την δυνατότητα να συμμετέχει στο εσωτερικό των επιχειρήσεων μέσω online 

προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα με online ψηφοφορίες, που δίνουν στον χρήστη 

ένα αίσθημα ιδιοκτησίας και συμμετοχής στον στρατηγικό σχεδιασμό της 

επιχείρησης. Οι καταναλωτές ουσιαστικά δεσμεύονται με ένα προϊόν, μία υπηρεσία ή 

μία ιδέα και έτσι γίνεται αρκετά πιθανό να την διαδώσουν ή να την κοινοποιήσουν 

μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Η δέσμευση αυτή μπορεί να αποδειχθεί 

σωτήρια για προϊόντα ή υπηρεσίες οι οποίες έχουν μικρότερη απήχηση και 

υποστήριξη από τους πελάτες. 

 Συνοψίζοντας, ο Weber (2009), θεωρεί ότι το Social Media Marketing μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από μία επιχείρηση για την επίτευξη διαφόρων στόχων όπως : 

 Προσέλκυση νέων πελατών 

 Διατήρηση υπαρχόντων πελατών με βελτίωση των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών 

 Επέκταση και βελτίωση καναλιών επικοινωνίας για καλύτερη επαφή με τους 

πελάτες 

 Ενδυνάμωση του μεριδίου αγοράς 

 Δημιουργία φήμης του σήματος (Brand awareness) 

 Αύξηση εσόδων από τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών 
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 Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε φιλανθρωπικά ζητήματα ή συμμετοχή 

σε καμπάνιες για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

8.3 Σύγκριση Παραδοσιακών Μέσων Διαφήμισης με τα Εργαλεία 

των Κοινωνικών Δικτύων 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έχουν ως στόχο τη δημιουργία διαδραστικής 

επικοινωνίας συμπληρώνοντας, και όχι αντικαθιστώντας, τα υπάρχοντα μέσα 

επικοινωνίας και διαφήμισης. Στα Μέσα αυτά το κοινό δεν είναι απλά ο δέκτης ενός 

μηνύματος, όπως συμβαίνει με τα παραδοσιακά επικοινωνιακά κανάλια, αλλά ο 

σημαντικότερος συντελεστής του, αφού υπάρχει ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωσή 

του ακόμα και στη διάδοσή του. Μέσα από τα εργαλεία των δικτύων αυτών, η 

πληροφορία δημιουργείται, μοιράζεται, αλλάζει αλλά και καταστρέφεται από το 

κοινό το οποίο εμπλέκεται. 

  Οι διαφημιστικές καμπάνιες που παρουσιάζονται από τα παραδοσιακά μέσα 

παρεμβάλλονται,  ενώ οι καταναλωτές παρακολουθούν κάποιο τηλεοπτικό ή 

ραδιοφωνικό πρόγραμμα ή ενώ διαβάζουν κάποιο έντυπο και δεν αποτελούν 

συνειδητή επιλογή του καταναλωτικού κοινού. Επίσης, το κοινό ενδέχεται να μην 

ενδιαφέρεται για το παρεμβαλλόμενο μήνυμα που αφορά το προϊόν ή την υπηρεσία. 

Από την άλλη πλευρά, οι καμπάνιες που διεξάγονται στα Social Media λειτουργούν 

διαφορετικά, αφού ο χρήστης επιλέγει τι θα δει και πότε (μέθοδος push) και 

παρακολουθεί κάποιο βίντεο ή καμπάνια μόνο αν πραγματικά ενδιαφέρεται για το 

προϊόν. Για τν ακρίβεια, στα Social Networks οι διαφημιστικές εκστρατείες που 

βασίζονται στην μέθοδο cost per click  είμαι εξαιρετικά στοχευμένες ως προς το 

κοινό που θα προβληθούν, χάρη στα προσωπικά στοιχεία που ο καθένας έχει επιλέξει 

να δηλώσει στο προφίλ του και στη δυνατότητα που έχουν οι διαφημιζόμενοι να 

επιλέξουν το ακριβές target group στο οποίο επιθυμούν να εμφανίζονται τα μηνύματά 

τους. 

Στα Social Media η διαφήμιση μπορεί να είναι εξαιρετικά στοχευμένη, όπως 

προαναφέρθηκε  και τα μηνύματα εξαιρετικά επιτυχημένα, αν οι Marketers 

αφουγκράζονται με προσοχή και αναλύουν αποτελεσματικά όσα σχολιάζουν οι 

ομάδες των καταναλωτών που τους ενδιαφέρουν. Αυτό γίνεται εφικτό από την στιγμή 
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που προσμετρούνται τα πραγματικά σχόλια των χρηστών και το πραγματικό 

αντίκτυπο που έχουν σε αυτούς, καθώς τα αποτελέσματα είναι απολύτως μετρήσιμα 

από το επόμενο κιόλας λεπτό δημοσίευσης. Στις διαφημιστικές καμπάνιες που 

διεξάγονται από τα παραδοσιακά μέσα, ο αριθμός των ατόμων που παρακολούθησαν, 

διάβασαν ή άκουσαν, δεν είναι πάντα ακριβής και το περιεχόμενό της δεν προκύπτει 

από όσα λέγονται από το κοινό που κάνει χρήση των συγκεκριμένων μέσων, καθώς 

αυτό θα ήταν πρακτικά αδύνατον. 

 Οι επικοινωνιακές εκστρατείες των κοινωνικών δικτύων και του Internet 

χαρακτηρίζονται ως «ιογενείς» (viral), όρος που θα εξηγηθεί στη συνέχεια, αφού 

μπορούν να προσεγγίσουν μεγάλο αριθμό καταναλωτών σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, καθώς ένα viral μήνυμα εξαπλώνεται ραγδαία και φτάνει άμεσα σε 

διαφορετικά κοινά-στόχους. Όπως αναφέρει ο ειδήμων στο online marketing, David 

Meerman Scott (2008), «στο διαδίκτυο οι άνθρωποι μπορεί να αγαπήσουν μία εταιρία 

τόσο σύντομα ακόμα και μόλις μέσα σε μία νύχτα, η επιχείρηση αυτή να αποκτήσει 

την αναγνώριση που θα είχε μετά από καιρό αν διαφημιζόταν στα παραδοσιακά μέσα 

επικοινωνίας διαθέτοντας έναν πολύ μικρό αρχικό αριθμό fans». 

 

8.4 Social Media από την Σκοπιά των Επιχειρήσεων 

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με το δίλλημα εμπλοκής ή όχι με όσα 

λέγονται και γράφονται για αυτές στα Social Media και για τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες που παράγουν. Πολλές είναι εκείνες που ισχυρίζονται ότι δεν έχουν ούτε 

χρόνο ούτε χρήμα για να ελέγχουν και να μετέχουν ενεργά στις διαδικτυακές 

συζητήσεις των καταναλωτών. 

Οι καταναλωτές βρίσκονται στα κοινωνικά δίκτυα, σχολιάζουν προϊόντα και 

τις μάρκες προτίμησης τους, μιλάνε για τις επιχειρήσεις, μοιράζονται τις εμπειρίες 

τους από την επαφή τους με αυτές, ανταλλάσουν τις απόψεις τους και ενδεχομένως 

να διαμορφώνουν στάσεις. Είναι επιλογή της επιχείρησης για το αν θα εμπλακεί και 

σε τι βαθμό με αυτή την διαδικασία. Ίσως κάποια επιχείρηση να επιλέξει να είναι 

απλός θεατής και κάποια άλλη να προσπαθήσει να συμμετάσχει ενεργά, χτίζοντας 

διάλογο μαζί τους. Σίγουρα, η όποια πολιτική αποφασίσει η εταιρία να ακολουθήσει 

θα έχει αντίκτυπο στην συνείδηση του καταναλωτικού κοινού. Η απουσία ή η 
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σιωπηλή παρουσία μίας επιχείρησης από τον κόσμο των Social Media  για τους 

χρήστες σημαίνει παντελής απουσία. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης παρέχουν μία 

μοναδική δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και 

πιστότητας με το αγοραστικό κοινό, κάτι που είναι ή θα πρέπει να είναι το ζητούμενο 

για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ακολουθήσει τα «σύγχρονα μονοπάτια» εάν 

θέλει να είναι βιώσιμη. 

 Η πρόκληση πλέον για κάθε μία σύγχρονη επιχείρηση που θέλει να 

ακολουθήσει την νέα πραγματικότητα, είναι αν θα καταφέρει να βρει τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο να προσεγγίσει μέσω της διαδικτυακής πύλης τους 

καταναλωτές της, ώστε να αποδεχτούν τις παρεμβάσεις στις συζητήσεις τους. (Evans, 

2008). 

 

8.5  Social Media από την Σκοπιά των Χρηστών 

Η άνθηση των κοινωνικών δικτύων, από την πλευρά των επιχειρήσεων με 

τους καταναλωτές, προέκυψε από την αντίδραση των δεύτερων στην αυθαίρετη 

διαφήμιση μέσω των παραδοσιακών καναλιών και την στέρηση της δυνατότητας τους 

για πραγματικό διάλογο. Ο καταναλωτής ουσιαστικά εκτίθεται στα μηνύματα και 

αναγκαστικά γίνεται και ο αποδέκτης της τακτικής push. Πλέον, μόνο η νεοφερμένη 

τακτική pull μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στη σχέση καταναλωτών 

και εταιριών. Ουσιαστικά, η ίδια ανάγκη των καταναλωτών για αποτελεσματικότερη 

και αμεσότερη επικοινωνία με τις εταιρίες, την οποία μπορούν να ελέγχουν οι ίδιοι, 

οδήγησε στη σημερινή εξέλιξη με ραγδαίους ρυθμούς των Μέσων  Κοινωνικής 

Δικτύωσης από εμπορικής άποψης (Evans, 2008).  

Τα σημερινά διαδικτυακά μέσα δίνουν την επικοινωνιακή δύναμη στους 

χρήστες να αποφασίσουν ποιο μήνυμα για μία εταιρία και τα προϊόντα της θα 

διαδώσουν στους φίλους τους και αν θα του την πρότειναν. Η βασική λογική 

σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές ενεργούν στα Social Networks , είναι ότι 

κανείς δεν γνωρίζει τα πάντα, αλλά ο καθένας γνωρίζει και από κάτι και όλοι μαζί 

δημιουργούν και εμπλουτίζουν μία πληροφορία, την οποία έχουν τη δύναμη και την 

ελευθερία να τη διαδώσουν μέχρι εκεί που αυτοί επιθυμούν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Mobile Marketing 

9.1 Εννοιολογική Προσέγγιση 

Από το 2002 που δόθηκε ένας αρκετά σαφής ορισμός για την έννοια του 

Ηλεκτρονικού Marketing (E- Marketing)5 προέκυψε και η ανάγκη σύνταξης ορισμών 

για το Κινητό Marketing (M-Marketing) μετά το 2005. 

Ενδεικτικοί ορισμοί : 

• Το M-Marketing χρησιμοποιεί ένα ασύρματο μέσο και παρέχει στους 

καταναλωτές σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος 

προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετικά με αγαθά, υπηρεσίες, ιδέες με 

σκοπό το άμεσο όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών (Dickinger et al., 

2005). 

• Η Αμερικάνικη Ένωση Marketing (American Marketing Association) ορίζει 

το M-Marketing ως μία οργανωτική λειτουργία και μία σειρά διαδικασιών για 

την προβολή και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα αλλά και 

την καλύτερη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων κάθε επιχείρησης, 

διαμέσου φορητών συσκευών. 

Συμπερασματικά, με έναν πιο γενικευμένο ορισμό που εμπεριέχει με μεγάλη 

σαφήνεια την έννοια του M-Marketing : 

o Το M-Marketing είναι η επόμενη γενιά του E-Marketing. Αναφέρεται σε κάθε 

είδους συναλλαγή άμεση ή έμμεση μέσω φορητών συσκευών όπως κινητά 

τηλέφωνα ή PDA’s (Esther Swilley and Charles F. Hofacker, 2006). 

 

 

 

 

 
                                                            
5 Μορφή άμεσου marketing μέσα από διαφημιστικά κανάλια τα οποία αλληλεπιδρούν με τον 
καταναλωτή και ζητούν την άμεση ανταπόκριση του στα ερεθίσματα που του παρουσιάζουν (Kotler, 
2004) 



 

Προώθηση  Συναλλαγές Υπηρεσίες 

Διαφήμιση, 
Προώθηση 
προϊόντων, 
Ψυχαγωγία, 
Μουσική, 
Παιχνίδια, 
Βίντεο 

Πληροφορίες, 
Ταξίδια, 
Αγορές, 

Ψυχαγωγία, 
Μουσική, 
Παιχνίδια, 
Βίντεο, 

Πληροφορίες 
θέσης

Πληροφορίες, 
Ειδήσεις, 
Καιρός, 
Αθλητική 

ενημέρωση, 
Κίνηση στους 
δρόμους, 

Εξυπηρέτηση 
πελατών 

M‐Marketing
 

 

 

 

 

 

 

 

Με το M-Marketing ουσιαστικά οι πελάτες μέσω των φορητών συσκευών 

τους μπορούν να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση της αρεσκείας τους και να 

απολαύσουν την προβολή πληροφοριών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που η ίδια 

έχει επιλέξει. Ουσιαστικά, το mobile marketing είναι η ανανεωμένη και τεχνολογικά 

εξελιγμένη γενιά του e-marketing. Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών και την 

αξιοποίηση των σχέσεων πελατών – επιχειρήσεων τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών 

είναι αυτά που διατηρούν αυτή την πολύ καλή σχέση συνεργασίας. 

 

9.2  Τα εργαλεία του M- Marketing  

9.2.1 SMS Marketing 

Το πρώτο sms στάλθηκε, μέσω ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, από το δίκτυο της Vodafone UK το 1992 με 

σκοπό να ευχηθεί χρόνια πολλά για την περίοδο των 

εορτών. Σήμερα 22 χρόνια μετά, η αποστολή και η λήψη 

είναι μαζική με περιπτώσεις που ακόμα και το δίκτυο είναι 

ανήμπορο να ανταπεξέλθει (όπως σε περιόδους εορτών). 

Το marketing όμως με sms έγινε δημοφιλές στις αρχές του 

2000 και ειδικότερα το 2002 όταν για πρώτη φορά στην 
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Ευρώπη η εταιρία Txtbomb (στην Αγγλία) και για την Αμερική η Labatt Brewing 

Company (2001) χρησιμοποίησαν ένα ειδικό 5ψήφιο κωδικό για να στείλουν μαζικά 

μηνύματα κειμένου προς τους πελάτες τους.  

 Ενώ στην αρχή ήταν κάτι καινούργιο και οι καταναλωτές το καλωσόρισαν με 

ευχαρίστησα, πλέον υπάρχουν πολλοί που το ταυτίζουν ως μηνύματα spam με την 

μόνη διαφορά ότι πολλές φορές μπορεί να σε χρεώσουν αν έχει προηγηθεί εγγραφή 

σε κάποια συνδρομητική υπηρεσία. Συνήθως τα μηνύματα ενημερώνουν τους 

παραλήπτες για προσφορές, διαφημίσεις και events που ενίοτε να μην τους 

ενδιαφέρουν καν. 

 

9.2.2 MMS Marketing 

 Τα MMS (Multimedia Message Service) μπορεί να περιλαμβάνουν πολυμέσα, 

δηλαδή κείμενο, εικόνα και ήχο. Επειδή είναι πολύ μεγάλα σε μέγεθος 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία WAP (Wireless Application Protocol)6. Το μήνυμα 

αποστέλλεται στον αποδέκτη και αφού του εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση στην 

οθόνη, όταν ο χρήστης επιλέξει να το ανοίξει εμφανίζεται η εικόνα, το κείμενο και ο 

ήχος ανάλογα με το πώς έχει δημιουργηθεί από τον αποστολέα. 

 Στα μηνύματα αυτά μπορούν να τοποθετούν εικόνες του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, κείμενο, ακόμα και ήχο. Απευθύνονται σε όλες 

τις αισθήσεις του αποδέκτη όπως και στην τηλεόραση και αυτό δίνει περισσότερες 

πιθανότητες στο μήνυμα να επιτύχει τον σκοπό του. Αυτή είναι και η βασική διαφορά 

μηνύματος SMS και μηνύματος MMS όπως και ραδιοφώνου και τηλεόρασης. 

Φυσικά, όπως και στην περίπτωση της τηλεόρασης το κόστος του συγκεκριμένου 

μέσου είναι πιο ακριβό και μπορεί ο αποδέκτης να μην έχει ενεργοποιημένη την 

συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 

                                                            
6 Το WAP είναι μια απαρχαιωμένη σήμερα μορφή μεταφοράς δεδομένων για την προσαρμογή 
διαδικτυακών περιεχομένων στο μέγεθος της οθόνης και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων των 
κινητών τηλεφώνων. Λόγω της περίπλοκης μεθόδου μεταφοράς του WAP και των ακριβών μοντέλων 
τιμολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών, το WAP χρησιμοποιείται ελάχιστα στις μέρες μας –
μόνο για την αποστολή MMS. 

 



9.2.3 Push notifications (Άμεσες ειδοποιήσεις) 

 Οι άμεσες ειδοποιήσεις είναι μια καινούργια 

σχετικά τεχνολογία. Πρώτη φορά έλαβε χώρα το 2007 

από την Apple στο Κουπερτίνο. Το iphone ήταν η πρώτη 

συσκευή που το χρησιμοποίησε και στην ουσία αυτό που 

έκανε ήταν να εμφανίζει μηνύματα σε μορφή pop-up τα 

οποία ειδοποιούσαν τον κάτοχο με συγκεκριμένο 

κείμενο ανάλογα την εφαρμογή που έτρεχε στο 

background και έστελνε την ειδοποίηση. Για να 

συνεχίσει την λειτουργία του κινητού ο χρήστης έπρεπε 

να περάσει πρώτα από την ειδοποίηση διαβάζοντας την, 

μετά είχε την δυνατότητα να την αγνοήσει ή να 

ακολουθήσει την εκάστοτε εντολή. Αυτή η προσωρινή 

διακοπή της λειτουργίας του κινητού και η εμφάνιση του 

μηνύματος είχε μεγάλη απήχηση καθώς ήταν δωρεάν για 

τους δημιουργούς, αρκεί ο χρήστης να ήταν συνδεδεμένος στο Internet μέσω Wi-Fi ή 

κάνοντας χρήση δεδομένων και να είχε εγκατεστημένη την εφαρμογή του 

δημιουργού από το app store. Αργότερα, παρόμοια τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε και 

στην πλατφόρμα της Google, Android. Οι ειδοποιήσεις αν χρησιμοποιηθούν σωστά 

και φειδωλά μπορούν να γίνουν ένα πολύ καλό εργαλείο στρατηγικού mobile 

marketing. 

 

9.2.4 Παιχνίδια (mobile advergaming/ Ad- funded mobile game) 

 Η έννοια του Mobile marketing με τη χρήση παιχνιδιών χωρίζεται σε 3 

μεγάλες κατηγορίες  : 

o Διαδραστικά πραγματικού χρόνου 3D παιχνίδια (interactive real-time 3D 

games) 

o Μαζικά παιχνίδια πολλών παικτών (massive multi-player games) 

o Παιχνίδια εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (social networking games) 
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 Τέτοια παιχνίδια έχουν σκοπό να παρακινήσουν τον χρήστη να 

χρησιμοποιήσει την συσκευή του για 

διασκέδαση και μέσα από το παιχνίδι 

συνήθων οι εταιρίες περνούν διαφημιστικά 

μηνύματα και προϊόντα έμμεσα ή άμεσα. 

Έμμεσα, με διαφημίσεις που μπορεί να 

υπάρχουν στο τέλος, στην αρχή ή ίσως σε 

κάποιο banner στην άκρη της οθόνης και 

άμεσα παίζοντας παιχνίδια των ίδιων των 

εταιριών με τα ίδια τα προϊόντα, έχοντας ως 

στόχο ο χρήστης να κερδίσει κάποιο από τα 

προϊόντα ή να πάρει μέρος σε κληρώσεις. 

Εταιρίες όπως Vodafone, Jacobs και Lacta 

ήταν μερικές που είχαν από την αρχή μεγάλη

online παιχνίδια τους. 

 απήχηση στην Ελλάδα μέσα από τα 

  

9.2.5 Mobile Web Marketing 

Εδώ και καιρό πολλές εταιρίες όπως η Google, η Yahoo και άλλες πουλούσαν 

διαφημίσεις μέσα από τις σελίδες τους. Οι συγκεκριμένες διαφημίσεις είτε 

εμφανίζονται στην κορυφή των αναζητήσεων, είτε σε κρυφά banners τα οποία 

πετάγονται ή εμφανίζονται όταν γίνεται η φόρτωση του κώδικα της ιστοσελίδας. 

Σήμερα, αυτή η μέθοδος αποτελεί ένα από τα βασικά κέρδη των επιχειρήσεων αυτών 

και πολλά sites οφείλουν την βιωσιμότητά τους σε αυτήν ακριβώς την λειτουργία. 

 

9.2.6 QR codes (Quick Response codes) 

 Καθώς η τεχνολογία προχωράει το Marketing δεν  

μπορούσε να μείνει πίσω, δεδομένου ότι η δημιουργία όλων 

αυτών αποτέλεσε εν μέρει δικό του κομμάτι. Τα σύγχρονα κινητά 

και ειδικότερα οι σύγχρονες φορητές συσκευές όπως τα tablets 

έχουν κάμερες υψηλής ποιότητας, έτοιμες να αποτυπώσουν εκατομμύρια 

εικονοστοιχεία. Μερικές από τις τελευταίες λειτουργίες που πρόσθεσαν ήταν αυτή 



του auto-focus.  Στην περίπτωση των QR codes ο χρήστης περνά το κινητό του 

έχοντας ενεργοποιημένη την κάμερα από ένα ειδικό μοτίβο, που αποτελείται από 

τετράγωνα σχήματα, το οποίο αυτόματα αναγνωρίζεται από τις συσκευές και εκτελεί 

μία προκαθορισμένη λειτουργία από τον δημιουργό του. Η συσκευή ανιχνεύει τον 

κωδικό και ανοίγει το Browser εμφανίζοντας διαφημίσεις ή πληροφορίες ή 

χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο QR code. Πρακτικά, αυτό που κάνει ο χρήστης 

είναι να σκανάρει το μοτίβο το οποίο είναι μοναδικό και παραπέμπει κάπου στο 

διαδίκτυο ανάλογα με το ποια σελίδα είναι συνδεδεμένη με την συγκεκριμένη εικόνα 

που βλέπουμε. 

 Η εφαρμογή των QR codes αν και καινούργια έχει βρει ιδιαίτερα μεγάλη 

απήχηση στην Ευρώπη και στην Ασία. Χαρακτηριστικά θα αναφερθεί η καμπάνια της 

εταιρίας Calvin Klein προωθώντας τα ρούχα της και τα αξεσουάρ στην Νέα Υόρκη 

τοποθέτησε στις μεγάλες αφίσες QR codes παροτρύνοντας το κοινό να ενημερωθεί 

για περισσότερες πληροφορίες μέσω των συσκευών τους. Εταιρίες όπως τα Starbucks 

και διάσημοι καλλιτέχνες όπως η Lady Gaga έχουν χρησιμοποιήσει παρόμοια 

τεχνολογία για την προώθηση τους. Ακόμα και η Apple με την ανακοίνωση του 

iphone 5 στις 5 Σεπτεμβρίου του 2012 ανακοίνωσε την ειδική εφαρμογή της 

“passport” που μεταξύ άλλων περιλάμβανε και ένα ειδικό πρόγραμμα για την 

ανάγνωση τέτοιων κωδικών. 

 

9.3 Οφέλη M-Marketing σε Σχέση με το Κλασσικό Marketing 

Τα οφέλη του Mobile Marketing ως προς την παραδοσιακή μορφή Marketing 

που γνωρίζουμε είναι τα εξής: 

1. Φορητότητα (Accessibility)  

Με την χρήση των νέων τεχνολογικών λειτουργιών ο κάθε χρήστης μπορεί να 

έχει πρόσβαση ανά πάσα χρονική στιγμή σε ενημερώσεις σχετικές με τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν, διατηρώντας τον έτσι συνεχώς ενημερωμένο. 
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1. Ευελιξία (Flexibility) 

 Η χωρίς χρονικούς περιορισμούς πρόσβαση γίνεται μέσω κινητών συσκευών 

οι οποίες βρίσκονται συνεχώς στα υπάρχοντα των χρηστών και έτσι βρίσκονται σε 

θέση να έχουν επαφή με όλα τα κοινωνικά δίκτυα και επικοινωνία με ότι εκείνους 

αφορά μέσω των εγκατεστημένων εφαρμογών. 

2. Προσωποποιημένες υπηρεσίες (Personalization) 

 Με την χρήση του κινητού εμπορίου και την εκμετάλλευση των ρυθμίσεων 

προσαρμογής που προσφέρουν πολλές εφαρμογές, παρέχεται η δυνατότητα στους 

χρήστες για προσωποποίηση στις αντίστοιχες λίστες πληροφοριών της εταιρίας. Για 

παράδειγμα, σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μπορούμε να προσθέσουμε ενημέρωση 

για συγκεκριμένα τμήματα αυτής που μας ενδιαφέρουν γλυτώνοντας έτσι χρόνο 

παρακολουθώντας ενότητες που δεν ανήκουν στις προτιμήσεις μας. 

3. Εντοπισμός θέσης (Localization) 

Πλέον όλες οι ανώτατες τεχνολογικά συσκευές χρησιμοποιούν GPS, μέσω του 

οποίου μπορούν να αποσταλούν στους χρήστες πληροφορίες που πιθανώς να τους 

ενδιαφέρουν ανάλογα με το τι βρίσκεται κοντά στην γεωγραφική τους περιοχή. 

Από τα παραπάνω προκύπτει αυτόματα η ανάγκη σύγκρισης του διαδικτύου 

με την κινητή τηλεφωνία σε σχέση με τον χρήστη και την ανάγκη του για 

επικοινωνία. 

o Χαρακτηριστικά Κινητής Τηλεφωνίας 

- Ατομική – προσωπική χρήση. 

- 24ωρη συνεχόμενη κατοχή. 

- Η θέση του χρήστη προσδιορίζεται μόνο αν ο ίδιος το θελήσει. 

- Κινητό= μαζικό μέσο επικοινωνίας. 

- Υψηλός βαθμός εξοικείωσης χρηστών με την προσωπική κινητή τους 

συσκευή. 

o Χαρακτηριστικά Διαδικτύου 

- Παράλληλη πρόσβαση από πολλούς χρήστες. 

- Χωροταξιακοί περιορισμοί, σε περίπτωση απομάκρυνσης από αυτούς, 

επέρχεται αποσύνδεση. 
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- Μη ακριβής γνώση τοποθεσίας, 

- Η κατοχή και η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι πιο δύσκολη από 

αυτή ενός κινητού τηλεφώνου. 

- Η πλειοψηφία των χρηστών έχει τις βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ή ακόμα και καθόλου. 

 

9.4  Η Μετάβαση από το E-Marketing στο M-Marketing 

Μία από τις πρώτες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για το Mobile 

Marketing ήταν αυτή του sms marketing. Αποτέλεσε την πρώτη τεχνολογία που 

βασίστηκε στην συνεχή αυξανόμενη χρήση των μηνυμάτων SMS (Short Message 

Service) που έδειχναν οι καταναλωτές μετά την εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων. Τα 

SMS πρωτοεμφανίστηκαν το Δεκέμβριο του 1992 και για να σταλεί χρησιμοποιήθηκε 

ολόκληρος υπολογιστής, ενώ σήμερα όλες οι συσκευές έχουν αυτή την δυνατότητα. 

Η ραγδαία χρήση της μαζικής αποστολής τράβηξε την προσοχή των διαφημιστών που 

άρχισαν να χρησιμοποιούν μαζικά μηνύματα κειμένου με σκοπό να ακολουθήσουν 

καμπάνιες, να προσελκύσουν νέους πελάτες, να ενημερώσουν τους υπάρχοντες, 

ακόμα και για ψηφοθηρικούς λόγους. 

Ο κυριότερος λόγος για το πέρασμα από το e-marketing στο m-marketing 

είναι το Internet. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία χρόνια δημιουργείται ένα κανάλι mobile 

marketing, το οποίο χρησιμοποιεί ως μέσο το κινητό τηλέφωνο και τα γραπτά 

μηνύματα περιλαμβάνοντας την ενημέρωση και την προώθηση προϊόντων και 

υπηρεσιών μέσω sms ή ακόμα και MMS (Multimedia Message Service). 

Σύμφωνα με έρευνες στο χώρο της Ελλάδας η κινητή τηλεφωνία 

χρησιμοποιείται από το 75% του πληθυσμού και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 

3 στους 4 Έλληνες χρήστες (περίπου 7.500.000) χρησιμοποιούν καθημερινά το 

κινητό τους τηλέφωνο. Αν λοιπόν, μία εταιρία καταφέρει να αντιληφθεί τις ευκαιρίες 

που δημιουργούνται και κατ επέκταση να τις εκμεταλλευτεί προς όφελός της , θα 

μπορέσει σίγουρα να προωθήσει με μεγάλη επιτυχία το προϊόν ή την υπηρεσία της 

στα ¾ της χώρας μας.  

Αξιοποιώντας λοιπόν, τον «άσσο στο μανίκι τους», οι διαφημιστές μπορούν: 
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 Να επιλέγουν στοχευμένα τους παραλήπτες των μηνυμάτων τους 

 Να συλλέγουν δημογραφικά και άλλα πολύτιμα για εκείνους στοιχεία 

 Να προσεγγίσουν δυσκολότερα καταναλωτικά κοινά – στόχους 

 Να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τα στάδια της διαφημιστικής 

καμπάνιας, αλλά και για τα αποτελέσματα αυτής. 

 

9.5  Τα οφέλη της επιχείρησης που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες 

για τις δημόσιες σχέσεις της 

 Η χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων για την προαγωγή των δημοσίων 

σχέσεων των επιχειρήσεων είναι κάτι σχετικά καινούργιο. Σε αυτό το μονοπάτι 

πολλές φορές οι επιχειρήσεις μπορεί να μπαίνουν με επιφυλακτικότητα όμως στην 

πορεία βλέπουν πως οι νέες τεχνολογίες είναι εδώ για να τις βοηθήσουν να 

αναπτυχθούν. Τα τεχνολογικά μέσα που προσφέρονται είναι άπειρα, από τα 

κοινωνικά δίκτυα και τις εταιρικές ιστοσελίδες έως τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. 

Πλέον με αστραπιαία ταχύτητα αναπτύσσονται και άλλες τεχνικές και μέθοδοι που 

ενισχύουν ακόμη περισσότερο τα επικοινωνιακά κανάλια. Εξίσου αρκετοί είναι και οι 

καινούργιοι όροι, που ήδη αναφέραμε, και περιγράφουν τη χρήση των τεχνολογικών 

εργαλείων: mobile marketing και mobile commerce, e-marketing και e-commerce, 

social media marketing και ου το καθεξής. Η δημιουργικότητα σε αυτά τα μέσα 

παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Άλλωστε η κάθε επιχείρηση είναι σε θέση να αναπτυχθεί 

μέσα από το δίκτυο που εκείνη επιθυμεί και με τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί. Οι 

τεχνικές με τις οποίες θα αναπτυχθεί θα πρέπει να είναι προσεκτικά μελετημένες 

ώστε να είναι προσιτή στο κοινό και να έχει τα αποτελέσματα που η ίδια θέλει. Ως εκ 

τούτου, τα αποτελέσματα που θα εισπράξει εαν προωθήσει με ουσιαστικό τρόπο τις 

δημόσιες σχέσεις της μέσω των νέων τεχνολογιών θα είναι τουλάχιστον τα 

επιθυμητά. Έτσι μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται μέσω των νέων 

τεχνολογικών μέσων για την προώθηση των δημοσίων σχέσεών της θα έχει πολλαπλά 

οφέλη.  
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Ευελιξία

Άμεση 
Επικοινωνία 

Συνεχόμενη 
Επικοινωνία

Σύγχρονη 
Επικοινωνία

Επικοινωνία 
δίχως 
Περιορισμούς

 

 Όπως συνοψίζεται και στο παραπάνω διάγραμμα, οι δυνατότητες 

επικοινωνίας προάγονται με σφαιρικό τρόπο. Έτσι η επικοινωνία δεν 

πραγματοποιείται με μονοδρομικότητα αλλά δίνεται η ευκαιρία στα συμβαλλόμενα 

μέρη να επικοινωνήσουν ουσιαστικά. Πιο συγκεκριμένα, μια επιχείρηση η οποία 

αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις τις εποχής και χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες προς 

όφελός της σημαίνει πως είναι μια επιχείρηση η οποία είναι σύγχρονη. Έτσι είναι σε 

θέση να αναγνωρίσει τις τάσεις προκύπτουν κάθε στιγμή και να προσαρμοστεί στις 

προκλήσεις που προκύπτουν ανά πάσα στιγμή. Άμεσα λοιπόν μια τέτοια επιχείρηση 

έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων. Επιπλέον, τα διάφορα 

τεχνολογικά μέσα επιτρέπουν σε μια εταιρία να έχει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό 

ατόμων με ευκολία. Πρακτικά το διαδίκτυο είναι το μέσο εκείνο το οποίο 

συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό ατόμων από τα διάφορα μέρη του κόσμου και έτσι 

οποιοδήποτε μέσο αναπτύσσεται μέσω αυτού προσφέρει στην επιχείρηση αυτή τη 

δυνατότητα. Έτσι παρέχεται και η δυνατότητα δημιουργίας δεσμών με άτομα τα 

οποία βρίσκονται σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή από αυτή που αναπτύσσεται η 

επιχείρηση, αφού τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα έχουν εκμηδενίσει την έννοια του 

χωροχρόνου.  

Επιπλέον και ειδικότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτά παρέχουν τη 

δυνατότητα στα υποκείμενα των δημοσίων σχέσεων να συνδέονται με το κοινό τους 

με διάφορους τρόπους. Έτσι τα συγκεκριμένα εργαλεία φέρνουν τα τεχνολογικά μέσα 

στις επιχειρήσεις, συνδέοντας τους ανθρώπους με μεγάλο όγκο πληροφοριών και 
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καθιερώνοντας νέους διαύλους αμφίδρομης επικοινωνίας. Πλέον τα social media 

χρησιμοποιούνται ως στρατηγικό μέσο για την ανάπτυξη της επικοινωνίας των 

εταιριών. Οι επιχειρήσεις διαφημίζουν τα social media στα οποία έχουν πρόσβαση 

και ωθούν τους χρήστες να τα χρησιμοποιήσουν και εκείνοι με το δέλεαρ κάποιας 

«επιδότησης». Έτσι τα μέσα αυτά λειτουργούν ως εταιρικές σελίδες οι οποίες 

πληροφορούν το κοινό για τις τάσεις, τα νέα, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 

προσφέρει μια επιχείρηση. Ως αποτέλεσμα εκείνη έχει άμεσα, εύκολα και σύγχρονα 

πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων που να είναι και πιθανοί πελάτες.  

 Επιπλέον, τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα όπως είναι τα blogs, τα wikis, τα 

κοινωνικά δίκτυα, η κοινωνική σήμανση (tagging) κ.ά. δημιουργούν επιπρόσθετες 

ευκαιρίες στο επικοινωνιακό κομμάτι των επιχειρήσεων παρέχοντας συνεχόμενη και 

άμεση επικοινωνία με το κοινό, δίνοντας έτσι συνεχόμενες ευκαιρίες για συνεργασία 

και διαχείριση της γνώσης, αλλάζοντας με αυτό τον τρόπο τα δεδομένα στις 

επιχειρησιακές συναλλαγές διαμορφώνοντας παράλληλα καινούργιους κανόνες. 

Σαφώς το κύριο πλεονέκτημα που παρέχεται στις επιχειρήσεις από τα τεχνολογικά 

μέσα είναι η παγκοσμιοποίηση της αγοράς. Έτσι η πρόσβαση σε ένα ευρύ κοινό 

χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς κάνει την επικοινωνία πιο προσιτή. Επίσης η 

τμηματοποίηση αυτού, όπως για παράδειγμα με βάση την ηλικία, το φύλο, τη 

γεωγραφική περιοχή και τα λοιπά γίνεται με πιο εύκολο τρόπο. Επίσης, οι 

επιχειρήσεις παρέχουν συνεχόμενα κίνητρα στο κοινό τους, γεγονός που ευθύνεται 

για την ενίσχυση της πιστότητας του για τα προϊόντα και της υπηρεσίες των 

επιχειρήσεων.     

 Πλέον βλέπουμε πως αρκετές εταιρίες δεν διαφημίζονται με τα κλασσικά 

μέσα αλλά προτιμούν να χρησιμοποιούν πιο εναλλακτικά τεχνολογικά εργαλεία. 

Προτιμούν να κάνουν χρήση του social media marketing και να στέλνουν 

προωθητικά mails με το καινούργιο του υλικό ή να ενημερώνουν τους πελάτες τους 

μέσω των newsletters. Με αυτό τον τρόπο κάνουν την επικοινωνία πιο ουσιαστική 

και πιο άμεση, δίνοντας την πεποίθηση στο κοινό τους ότι είναι μοναδικοί και 

πολύτιμοι πελάτες. Έτσι και εκείνοι το εισπράττουν και δίνουν την αντίστοιχη αξία 

στην επιχείρηση.  

 Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε πως τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που 

αποκτά μια επιχείρηση όταν χρησιμοποιεί τα νέα τεχνολογικά μέσα για την ενίσχυση 
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του προγράμματος των δημοσίων σχέσεών της είναι πολλαπλά. Το βασικότερο όλων 

είναι πως ενισχύει την αξία των καταναλωτών με αποτέλεσμα εκείνοι να το 

εισπράττουν και να την το ανταποδίδουν. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως έχει 

αναπτυχθεί ολόκληρη επιστήμη γύρω από το σωστό πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων. 

Έτσι μια επιχείρηση η οποία θέλει να βρίσκεται μέσα στα πράγματα, θα πρέπει να 

μελετά πολύ προσεκτικά τα εγχειρίδια των δημοσίων σχέσεων αλλά και να ψάχνει τα 

τεχνολογικά εργαλεία τα οποία αναπτύσσονται συνεχώς. Έτσι θα είναι σε θέση να 

προσεγγίσει το κοινό της με πολλούς τρόπους. Κάτι τέτοιο θα ανεβάσει τη 

δημοτικότητά της αυτομάτως και έτσι θα είναι πιο εύκολο να αποκτήσει τα 

αποτελέσματα που επιθυμεί.  Κλείνοντας θα πρέπει να τονιστεί πως δεν υπάρχει 

οδηγός για την επιτυχία, αλλά η σκληρή δουλειά είναι εκείνη που θα ανταμείψει τον 

κόπο των επιχειρήσεων. Τα τεχνολογικά μέσα προσφέρονται ώστε να 

πολλαπλασιαστούν τα οφέλη που μπορούν να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις από τη 

χρήση τους ώστε σε συνάρτηση με το σωστό πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων τα 

αποτελέσματα να είναι λαμπρά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Τα ελληνικά δεδομένα 

 Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικτυακή 

οικονομία στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά σε ανάπτυξη. Ενώ πολλοί Έλληνες 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να ανταλλάξουν email με τους φίλους τους, να 

παρακολουθήσουν την επικαιρότητα και τα αποτελέσματα αθλητικών δρώμενων , ή 

να ενημερώσουν την σελίδα τους στο Facebook, τελικά μόνο ένας περιορισμένος 

αριθμός χρησιμοποιεί το διαδίκτυο με τρόπο που να συμβάλλει στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο ή στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας , για παράδειγμα να 

πραγματοποιήσουν αγορές ηλεκτρονικά, ή να χρησιμοποιήσουν  τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης. Οι Έλληνες που αξιοποιούν πλήρως το διαδίκτυο 

είναι η μειοψηφία και είναι κυρίως νέοι άνθρωποι και καταναλωτές με υψηλότερα 

εισοδήματα. 

 Η αλλαγή αυτής της πραγματικότητας είναι μία μεγάλη ευκαιρία, που μπορεί 

να συμβάλλει αισθητά στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.  Παραδείγματα 

από άλλες χώρες όπου έγινε ενσωμάτωση του διαδικτύου στην καθημερινότητα των 

ανθρώπων αποδεικνύουν ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό εργαλείο για την 

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.   

 Το διαδίκτυο μπορεί να βελτιώσει τη διαφάνεια στις συναλλαγές και τη 

φοροδιαφυγή, να εξοικονομήσει χρόνο και χρήματα από τους καταναλωτές, να 

βοηθήσει τις επιχειρήσεις συνδέοντάς τις με πελάτες από όλο τον κόσμο. Ενώ πολλές 

μικρές και μεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις διστάζουν να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο, 

εκείνες που έχουν προχωρήσει σε αυτό το βήμα έχουν ήδη επεκτείνει τις αγορές τους 

και έχουν μετασχηματίσει τον τρόπο λειτουργίας τους. Οι επιχειρήσεις αυτές 

ποικίλουν τόσο στη στόχευσή τους στις αγορές όσο και στα επιχειρησιακά τους 

μοντέλα, όπως για παράδειγμα η εταιρία ηλεκτρονικών κρατήσεων εισιτηρίων 

Airtickets. Υπάρχουν πραγματικά εμπόδια στην επέκταση της πρόσβασης στο 

διαδίκτυο στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στο να αναδειχθεί η σημασία του και τα 

οφέλη που έχει η ευρεία χρήση του στην οικονομία. Οι υποδομές πρέπει να 

αναβαθμιστούν, οι επιχειρήσεις και το Δημόσιο πρέπει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες 

που προσφέρονται και οι καταναλωτές να αναπτύξουν νέες συνήθειες. Χωρίς αυτές 

τις αλλαγές, θα είναι δύσκολο η Ελλάδα να αδράξει την ευκαιρία που προσφέρει αυτό 

το δίκτυο των δικτύων. 
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 Οι αρμόδιοι φορείς μπορούν επίσης να παίξουν σημαντικό ρόλο, χωρίς 

απαραίτητα να χρειάζεται να εφεύρουν εκ νέου τον τροχό. Υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα άλλων χωρών, οι οποίες κατάφεραν να αναπτύξουν επιτυχώς την 

διαδικτυακή τους οικονομία με στοχευμένες δράσεις. Βέλτιστες πρακτικές από το 

εξωτερικό, πολλές από τις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς μεγάλο κόστος, 

μπορούν να αξιοποιηθούν και στην Ελλάδα, αφού πρώτα προσαρμοστούν στα 

εγχώρια δεδομένα και τις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο δραστηριοποίησης. 

 Το διαδίκτυο έχει μπει μεν στη ζωή των Ελλήνων αλλά δεν έχει γίνει δε 

ακόμα μέρος της καθημερινής τους ρουτίνας. Το 49% των Ελλήνων χρησιμοποιεί 

σήμερα το διαδίκτυο, ποσοστό συγκρίσιμο με αυτό της Ιταλίας όπου το 53% του 

πληθυσμού είναι online, αλλά πολύ χαμηλότερο συγκριτικά με τις χώρες της βόρειας 

Ευρώπης οι οποίες έχουν υψηλά ποσοστά χρήσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο για 

παράδειγμα, η χρήση του διαδικτύου έχει φτάσει το 85%. 

 Το Internet στην Ελλάδα συνεχίζει να είναι μια υπόθεση που αφορά τους 

νέους κυρίως. Πάνω από το 85 % των ατόμων στις ηλικίες 16-24 το χρησιμοποιούν, 

ενώ για ηλικίες 25-34 το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 68%. Η ηλικία των 35 είναι 

ένα σημείο από το οποίο αρχίζει η πτώση στα ποσοστά χρήσης. Στις ηλικίες 55-64 

μόνο το 15% είναι online, ενώ για εκείνους μεταξύ 65-74 το ποσοστό φτάνει το 4%. 

Για την ευκολότερη κατανόηση τα παραπάνω ποσοστά απεικονίζονται ως εξής : 
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Χρήση του διαδικτύου ανά ηλικιακή ομάδα

 

       (Πηγή: BCG Hellas www.bcg.gr) 

Η χαμηλή διάδοση της χρήσης του διαδικτύου οφείλεται εν μέρει στη 

δυνατότητα πρόσβασης. Μόνο το 41% των νοικοκυριών έχει ευρυζωνική πρόσβαση, 

ποσοστό χαμηλότερο συγκριτικά με το 61%του μέσου όρου της ΕΕ. Ο αριθμός των 

ευρυζωνικών συνδέσεων στα νοικοκυριά όμως, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τρία 

τελευταία χρόνια, ενώ η διείσδυση των κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων (mobile 

broad-band) στον Ελληνικό πληθυσμό φτάνει το 67%. 

 Οι Έλληνες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο λιγότερο σε σύγκριση με τους 

υπόλοιπους Ευρωπαίους. Τους ενδιαφέρει να συλλέγουν και να μοιράζονται 

πληροφορίες, αλλά είναι επιφυλακτικοί στις online αγορές. Περίπου το 83% των 

χρηστών απευθύνεται στο διαδίκτυο για έρευνα, το 73% για το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, το 64% για εκπαιδευτικούς σκοπούς και το 57% για ενημέρωση. Τα 

δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες παρουσιάζουν τη 

μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Στην κορυφή  της λίστας με τις πιο χρησιμοποιημένες 

ιστοσελίδες βρίσκονται το Google από τις μηχανές αναζήτησης και το Facebook από 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το αμιγώς ελληνικό περιεχόμενο όμως είναι 

περιορισμένο. Εννιά στους δέκα διαδικτυακούς τόπους με την μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα από Έλληνες χρήστες έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό. 
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 Αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο υστερεί αρκετά, μόνο το 

12% των Ελλήνων κάνει αγορές online, εν συγκρίσει με το 40% που ισχύει για τους 

υπόλοιπους Ευρωπαίους. Ο αριθμός των ελλήνων όμως που αγοράζουν μέσω Internet 

αυξάνεται με ρυθμό 27% ετησίως- ρυθμός διπλάσιος του μέσου όρου της ΕΕ. Οι 

ελληνικές επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, έχουν μεγαλύτερα ποσοστά σύνδεσης 

με το διαδίκτυο συγκριτικά με τα νοικοκυριά. Το 80% περίπου έχει ευρυζωνική 

πρόσβαση, ποσοστό κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 84%. Όπως οι 

καταναλωτές έτσι και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο υιοθέτησης του 

διαδικτύου. Έχουν μία απλή παρουσία στο διαδίκτυο ή συντηρούν μια ιστοσελίδα για 

λόγους marketing. Σχετικά λίγες επιχειρήσεις εμπιστεύονται και αποδέχονται τις 

online πληρωμές, διεξάγουν ηλεκτρονικό εμπόριο B2B με τους προμηθευτές και τους 

πελάτες τους ή μοιράζονται ηλεκτρονικά ευαίσθητες εταιρικές πληροφορίες με τους 

συνεργάτες τους. Οι λίγες επιχειρήσεις που έχουν πάρει το βάπτισμα του πυρός έχουν 

πετύχει σημαντικό μετασχηματισμό, αλλά ο κανόνας παραμένει ότι οι περισσότερες  

επιχειρήσεις απλά βρίσκονται σε φάση αρχικού προβληματισμού. 

 Η πρόσφατη έρευνα της BCG (Boston Consulting Group) σχετικά με τις 

Ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (Αντωνιάδης, Vos, 

Παρασκευοπούλου και Egloff-Γκίκα, 2012 ) μπόρεσε να τις ταξινομήσει σε τέσσερις 

κατηγορίες αναφορικά με τη σχέση τους με το διαδίκτυο: 

1. Επιχειρήσεις με ισχυρή παρουσία στον χώρο του διαδικτύου, «high-web» και 

οι οποίες καταλαμβάνουν το 8% των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις έχουν έντονη δραστηριότητα στο διαδίκτυο, 

πραγματοποιούν τις δημόσιες τους σχέσεις μέσω αυτού, έχουν την δική τους 

ιστοσελίδα και προωθούν και πουλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους 

κυρίως μέσω διαδικτύου. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτές ανήκει στον 

κλάδο του τουρισμού. Παρά το γεγονός ότι είναι οι πιο δραστήριες ελληνικές 

επιχειρήσεις στο διαδίκτυο, εντούτοις, χρησιμοποιούν μικρότερο αριθμό 

εργαλείων Διαδικτυακού Marketing, συγκριτικά με αντίστοιχες high-web 

επιχειρήσεις άλλων χωρών. 

 

2. Επιχειρήσεις με μέτρια παρουσία στο διαδίκτυο, «medium-web», οι οποίες 

καταλαμβάνουν το 43% των ΜΜΕ στην Ελλάδα, διατηρούν ιστοσελίδα και 

είτε προωθούν είτε πωλούν τα προϊόντα τους μέσω διαδικτύου. 
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3. Επιχειρήσεις με περιορισμένη χρήση του διαδικτύου στις δημόσιες σχέσεις 

τους και όχι μόνο καταλαμβάνουν το 31%, «low-web» και διαθέτουν είτε μια 

ιστοσελίδα ή ένα ιστολόγιο (blοg) ή παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

αλλά δεν κάνουν ούτε marketing ούτε διαδικτυακές πωλήσεις. 

 

4. Το υπόλοιπο 18% των εταιριών είναι «no-web», δηλαδή έχουν μηδενική 

παρουσία στο διαδίκτυο. 

 Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρήσεις «high-web» και «medium-web» που 

ερωτήθηκαν κατά πόσο και με ποίους τρόπους έχει αλλάξει την επιχείρηση τους το 

διαδίκτυο, αναφέρουν τρία βασικά για πλεονεκτήματα:  

 Προσέγγιση ευρύτερης αγοράς εντός και εκτός Ελλάδας, χωρίς την ανάγκη 

φυσικής παρουσίας 

 Μικρότερο κόστος marketing 

 Μείωση κόστους διανομής 

 Οι πιο διαδεδομένοι τρόποι marketing που ακολουθούν οι «high» και οι 

«medium-web» μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, είναι ο συνδυασμός των 

διαφημιστικών εργαλείων που προσφέρουν οι μηχανές αναζήτησης (Google adwords, 

search engine optimization) και οι online κατάλογοι (directory listing) με τα email και 

τα διαφημιστικά banner. Περίπου οι μισές από αυτές τις επιχειρήσεις διαθέτουν 

παρουσία σε μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook)  και  μια  στις  

τρεις ενθαρρύνει τη διαδραστική επικοινωνία με τους πελάτες μέσα από 

παρατηρήσεις και σχόλια που αναρτώνται στο διαδίκτυο.  Δυνατότητες παραγγελιών 

μέσω διαδικτύου προσφέρει τουλάχιστον μια στις τρεις από αυτές. 

 Στο παρακάτω διάγραμμα μικρομεσαίες επιχειρήσεις απάντησαν στο αν 

χρησιμοποιούν κάποιο από τα επιλεγμένα εργαλεία για την στρατηγική marketing  

τους, για τις πωλήσεις τους και ποιο από τα μέσα που βασίζονται στην τεχνολογία 

του Web 2.0 χρησιμοποιούν για την επέκταση της δραστηριοποίησής τους στο 

διαδίκτυο. Όπως προαναφέρθηκε και όπως διαφαίνεται, οι μηχανές αναζήτησης και 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των 

οργανισμών για την πραγματοποίηση των δημοσίων σχέσεων τους. 
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Χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας κάποιο από τα ακόλουθα εργαλεία marketing, 

πωλήσεων ή web 2.0; 

 Στην Ελλάδα το διαδικτυακό marketing παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική και 

επιδεικνύει εύρος περαιτέρω εξέλιξης, αν και η διείσδυση του διαδικτύου αλλά και η 

αποδοχή των εξεταζόμενων πρακτικών διαφήμισης από τον επιχειρηματικό χώρο, 

γενικότερα υστερεί σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
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10.1 Σχέση Ελληνικών Επιχειρήσεων με τις Νέες Τεχνολογίες 

Σύμφωνα με την νέα έρευνα του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας Α.Ε. που διεξήχθη στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε τυχαίο δείγμα 1.850 

εταιριών , διαπιστώθηκε πως οι ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν απαραίτητη τόσο την 

χρήση όσο και την παρουσία τους στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση των επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα στο διαδίκτυο έχει πλέον φθάσει το 91%, μία στις τέσσερις 

χρησιμοποιεί πια το Facebook και τα άλλα κοινωνικά δίκτυα για την προβολή τους, 

ενώ ένα ανάλογο ποσοστό , της τάξης του 24%, παρέχει στο προσωπικό του εταιρικές 

φορητές συσκευές (Smartphone, tablet, laptop κ.ά.).  

  (Πηγή: Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.) 

Σε αυτό το πλαίσιο παρατηρείται επίσης μια σημαντική διεύρυνση της χρήσης 

του διαδικτύου στις συναλλαγές των εγχώριων επιχειρήσεων με το Δημόσιο (επτά 

στις δέκα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις εργοδοτικές εισφορές και τις δηλώσεις ΦΠΑ), 

ενώ παράλληλα η προώθηση των επιχειρήσεων μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα γίνεται 

με ραγδαία ανοδική πορεία. Επιπλέον από την έρευνα προκύπτει ότι υπάρχει 

σημαντική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, καθώς και ότι 

πληθώρα επιχειρήσεων συνεχίζουν να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες, παρά την 

κρίση.  
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Ακόμα η έρευνα έδειξε πως έξι στις δέκα εταιρίες ανεξαρτήτως μεγέθους 

(ποσοστό 61%) στην αρχή του 2013 είχε δική της ιστοσελίδα, προβάλλοντας τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ποσοστό το οποίο αγγίζει το 78% για τις 

επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από δέκα άτομα, ενώ μία στις δύο μικρότερες 

εταιρίες (ποσοστό 52,4%) έχει πια την ιστοσελίδα της.  

Τον Ιανουάριο του 2013, το 96,5% των ελληνικών εταιριών με πάνω από δέκα 

εργαζόμενους είχαν πρόσβαση στο Ίντερνετ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις 

εταιρίες με λιγότερα από δέκα άτομα ήταν 88,1% (από όπου προκύπτει μέσο ποσοστό 

90,9% στο σύνολο της χώρας) και μόλις το 3,7% των εταιριών είχαν εταιρικό 

ιστολόγιο (Blog).  

Όσον αφορά την παροχή φορητών συσκευών για εταιρικούς λόγους  στο 

προσωπικό της επιχείρησης, το 37,8% των μεγαλύτερων εταιριών (με περισσότερους 

από 10 υπαλλήλους) τους τα προσφέρει ενώ για τις μικρότερες επιχειρήσεις το 

ποσοστό πέφτει στο 17%. Το μέσο ποσοστό που προκύπτει  είναι 24% για το σύνολο 

της χώρας.  

Αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, το 2012 το 6,1% των επιχειρήσεων 

δέχτηκαν online παραγγελίες που αντιπροσώπευαν το 7,5% του συνολικού τζίρου 

τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό (σχεδόν 40%) αφορούσε τον κλάδο ξενοδοχείων-

εστίασης. Από την άλλη, οι ελληνικές επιχειρήσεις έκαναν οι ίδιες ηλεκτρονικές 

παραγγελίες σε ποσοστό 12,5%, οι περισσότερες από τον κλάδο «επιστημονικών, 

επαγγελματικών και τεχνικών δραστηριοτήτων» (σχεδόν το 24%).  

 Οι ελληνικές εταιρίες, σύμφωνα με τη μελέτη, υστερούν σε σχέση με άλλες 

μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ηλεκτρονική μάθηση - εκπαίδευση (e 

- Learning), προτιμώντας ακόμα τις πιο παραδοσιακές μεθόδους «πρόσωπο με 

πρόσωπο». Μόνο το 8% των εταιριών καταφεύγει στο Διαδίκτυο για την κατάρτιση 

του προσωπικού του, οι περισσότερες (ποσοστό 37,5%) από τον χρηματοπιστωτικό 

και ασφαλιστικό κλάδο.  

 Εξετάζοντας τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες στην Ελλάδα, ο κλάδος 

ενημέρωσης και επικοινωνίας ξεχωρίζει (με ποσοστό 65%). Γενικότερα, 

περισσότερες από μια στις τρεις εταιρίες οποιουδήποτε κλάδου (σχεδόν το 37%) 

επένδυσαν τον περασμένο χρόνο σε νέες τεχνολογίες.  
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10.2  Η περίπτωση του Skroutz 

 

 Το Skroutz.gr είναι η κορυφαία στην Ελλάδα μηχανή σύγκρισης τιμών 

καταναλωτικών προϊόντων.  Οι καταναλωτές αναζητούν ένα προϊόν που επιθυμούν 

στο Skroutz ή σε κάποιο συνδεδεμένο με αυτό διαδικτυακό τόπο (π.χ. Insomnia, 

Gameover, Soby)  και συγκρίνουν τις τιμές που προσφέρουν περισσότερα από 1.260  

ηλεκτρονικά καταστήματα που φιλοξενεί το Skroutz.gr, σηματοδοτώντας μια αύξηση 

40% σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα.. Το Skroutz επίσης προσφέρει 

online εργαλεία για εταιρίες που ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο. Η 

δραστηριότητα του αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου ξεκίνησε το 2005 και 

αλλάζει παράλληλα με την διαδικασία ωρίμανσης του διαδικτύου στην Ελλάδα. Στην 

αρχή χρέωνε τις επιχειρήσεις ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε χρόνο για να 

περιλαμβάνει στις λίστες του τα προϊόντα τους. Σήμερα χρεώνει τις εταιρίες σύμφωνα 

με τον αριθμό των «κλικ» και την κατηγορία των προϊόντων. Το 2011 είχε κατά μέσο 

όρο 1,7 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες κάθε μήνα. Η εταιρία απασχολεί 52 

εργαζομένους, περισσότερους από τριπλάσιους από ότι το 2009. Ο γενικός τεχνικός 

διευθυντής και αντιπρόσωπος της εταιρίας Βασίλης Δήμος είναι πεπεισμένος ότι το 

διαδίκτυο είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την ανάκαμψη στην Ελλάδα: «Πιστεύουμε 

ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν πρέπει να κλειστεί κανείς στον εαυτό του, 

αντίθετα πρέπει να επενδύσει περισσότερο». 

 Το Skroutz.gr  προσφέροντας στον επισκέπτη του μια τεράστια γκάμα 

σύγκρισης τιμών σε προϊόντα 1.200 κατηγοριών που ξεπερνούν πλέον σε σύνολο τα 

5,6 εκατομμύρια. Καθώς το δημοφιλές site σύγκρισης τιμών έχει πετύχει αυτήν την 

πολύ μεγάλη ποσοτική ανάπτυξη, δρομολογώντας πλέον ένα μεγάλο αριθμό 
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παραγγελιών μέσα από το ίδιο, εδραιώνει ήδη αρκετούς μηχανισμούς για τον έγκαιρο 

εντοπισμό ζητημάτων που προκύπτουν λόγω του μεγάλου όγκου αγορών. Όπως 

αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, «η ομάδα υποστήριξης και 

ποιοτικού ελέγχου σε συνεργασία με τα ηλεκτρονικά καταστήματα καταβάλλει 

καθημερινά προσπάθειες να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι περιπτώσεις και να λυθούν 

όποια προβλήματα μπορεί να προκύπτουν. Μαζί με τα συνεργαζόμενα e-shops το 

Skroutz στοχεύει πρωτίστως στην αξιοπιστία των ηλεκτρονικών αγορών των 

χρηστών της ιστοσελίδας, ακολουθώντας όλες τις υψηλές προδιαγραφές και τα 

αυστηρά κριτήρια που εφαρμόζονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.» Φιλοσοφία που 

εκφράζεται επίσης και από τη δημιουργία υπηρεσιών όπως η λειτουργία υποβολής 

σχολίων και οι αξιολογήσεις των καταστημάτων από τα μέλη της κοινότητας του site. 

 Σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη της εταιρίας και κατ επέκταση στην 

γρήγορη διάδοσή της είναι οι επενδύσεις της σε νέο ανθρώπινο δυναμικό, σε νέες 

εγκαταστάσεις. αλλά και σε νέες αγορές έχει γίνει με μηδενικό δανεισμό. Εξαιρετικά 

εντυπωσιακό, δε, είναι το γεγονός ότι το 90% του προσωπικού είναι κάτω των 30 

ετών, με τον νεότερο προγραμματιστή της εταιρείας να έχει μόλις συμπληρώσει τα 21 

του χρόνια. Όλα αυτά από τρεις ανθρώπους που δεν είχαν ιδέα από management και 

που, όταν έρχεται η ώρα να προσλάβουν έναν νέο συνεργάτη, δεν κοιτάζουν πτυχία 

και προϋπηρεσίες, αλλά αναρωτιούνται αν με αυτόν τον άνθρωπο θα μπορούσαν να 

βγουν για καφέ, αν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία και το 

κλίμα της ομάδας. 

 Η εταιρεία βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε φάση εξωστρέφειας, το Skroutz έχει 

ανοίξει ήδη τα φτερά του στην Τουρκία, με το τοπικό γραφείο της 

Κωνσταντινούπολης να διαθέτει τέσσερα άτομα. Το όνομα του «τούρκικου Skroutz» 

είναι alve.com  (προερχόμενο από τη γνωστή και σε εμάς λέξη αλισβερίσι) και ήδη 

περιλαμβάνει 44 καταστήματα και περισσότερα από 500.000 προϊόντα. Πολύ 

σύντομα όπως έχουν αφήσει να εννοηθούν τα στελέχη του Skroutz, η εταιρεία θα 

κυνηγήσει μια ακόμα αγορά, που μπορεί να μην έχει γίνει επίσημα γνωστή αλλά 

μάλλον θα είναι από τη μεσογειακό χώρο. 

 Τα European Business Awards sponsored by RSM που διοργανώθηκαν για 

όγδοη συνεχή χρονιά και είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός θεσμός, ο οποίος 

επιβραβεύει την επιχειρηματική αριστεία, τις βέλτιστες πρακτικές και την καινοτομία 
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σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, βράβευσαν ως Πανευρωπαϊκό Πρωταθλητή Ψηφοφορίας 

κοινού τη Skroutz ανάμεσα σε 17.000 εταιρείες από 30 χώρες, συγκεντρώνοντας τις 

περισσότερες ψήφους από τις 93.425 συνολικές σε όλη την Ευρώπη. Στις δύο φάσεις 

της ανοιχτής ψηφοφορίας, που διήρκησε συνολικά περίπου ένα έτος, η Skroutz Α.Ε. 

υπέβαλε το video-συμμετοχή επιδεικνύοντας τη δραστηριότητά της και τα 

επιτεύγματα της 10ετούς πορείας της στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, καταφέρνοντας να 

συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους του κοινού. Έτσι, απέσπασε αρχικά τον τίτλο 

του Εθνικού Πρωταθλητή (National Champion) και εν τέλει επικράτησε ως European 

Public Champion στον τελικό αποσπώ

 Επεκτείνοντας τις δημόσιες 

σχέσεις 

, ντας το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. 

της η εταιρία δημιούργησε 

σ

 χ στα, με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη 

εκατομμύρια προϊόντα, παρέχοντας στην ομάδα 

2. Τα Αθλητικά Παπούτσια 

νων 

εφαρμογή για φορητές υσκευές, 

προσφέροντας άμεση πρόσβαση στις 

αναζητήσεις τους ανά πάσα ώρα και 

στιγμή. Περισσότερες από 2,1 

εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα 

προέρχονται από mobile ρήστες. Μάλι

δημοσιότητα η εταιρεία και σε σχέση με τον Απρίλιο του 2014, η αύξηση της 

επισκεψιμότητας από smartphones ή tablets έχει αγγίξει τα επίπεδα του 262,5% και 

αντικατοπτρίζει πλέον το 30% του συνόλου της επισκεψιμότητας της υπηρεσίας.  

 Τον Απρίλιο 3,1 εκατομμύρια επισκέπτες του www.skroutz.gr αναζήτησαν 

και σύγκριναν πάνω από 9,3 

ανάλυσης δεδομένων του Skroutz ενδεικτικά στοιχεία των εποχιακών τάσεων της 

αγοράς και των συνηθειών του Έλληνα καταναλωτή. Χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις 

στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες του μήνα, τα κινητά τηλέφωνα και τα αθλητικά 

παπούτσια διατηρήθηκαν υψηλά στις προτιμήσεις του κοινού, ενώ τα ποδήλατα 

κερδίζουν σταδιακά θέσεις στην πρώτη δεκάδα. Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του 

Απριλίου είναι: 

1. Τα Κινητά Τηλέφωνα 

3. Τα Tablets 

4. Οι Θήκες Κινητών Τηλεφώ
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5. Οι Τηλεοράσεις 

 Φωτογραφικές Μηχανές 

 ορισμένες κατηγορίες προϊόντων 

, αντικατοπτρίζοντας τη στροφή των χρηστών του 

  

• Τραπέζια Κήπου & Βεράντας (+48%) 

• Γυναικείες Εσπαντρίγιες (+115%) 

Σαγιονάρες (+66%) 

• Χλοοκοπτικά / Χορτοκοπτικά (+43%) 

• Γυναικεία Μαγιό (+42%)  

α στοιχεία της κίνησης του Skroutz (βάσει 

 είναι τα ακόλουθα:  

•

 

 

• επισκέπτες

 85,1 εκατομμύρια pageviews. 

  χρήστε  Google+, 

Facebook  για 

έα πρ

6. Τα Επώνυμα Ρολόγια Χειρός 

7. Τα Laptops 

8. Τα Γυαλιά Ηλίου 

9. Οι Ψηφιακές

10. Και τα Ποδήλατα. 

 Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζουν

σχετικών με την εποχικότητα

Skroutz στα αντίστοιχα είδη. Χαρακτηριστικά, 5 κατηγορίες με σημαντική αύξηση σε 

clicks τον τελευταίο μήνα ήταν οι εξής:  

• Καρέκλες Κήπου & Βεράντας (+137%) 

 

• 

 

 

 Όσον αφορά τα πλέον αξιοσημείωτ

Google Analytics) για το μήνα Απρίλιο

 3.166.153 μοναδικοί χρήστες επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα (αύξηση 45,6%). 

• Το Samsung Galaxy S5 (16GB) παρέμενε ως το πιο "Αγαπημένο" προϊόν για

τον Απρίλιο, συγκεντρώνοντας εκ νέου τα περισσότερα favorites των

επισκεπτών του Skroutz. 

Οι  του Skroutz πραγματοποίησαν πάνω 9,3 εκατομμύρια 

αναζητήσεις προϊόντων, σημειώνοντας

Το Skroutz.gr οι ς μπορούν να το βρουν στο στο Twitter, στο 

και στο Pinterest, εκεί οι συντονιστές ενημερώνουν τους καταναλωτές

ν οϊόντα, νέες κατηγορίες, για προφορές που προσφέρει το ίδιο το site σε 

συνεργασία με την εταιρία που προάγει και να λάβουν μέρος με ένα Like ή ένα 
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Follow σε διαγωνισμούς που οργανώνει.  Επίσης, αν κάποιος γίνει μέλος, μπορεί να 

λαμβάνει σε καθημερινή βάση ενημερωτικά emails με όλες τις κατηγορίες που τον 

ενδιαφέρουν. 

 Το Skroutz έχει το πλεονέκτημα και την ευχαρίστηση να διαθέτει έμμεσους 

και άμεσους πελάτες. Για τους συντονιστές, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας είναι το 

ιο ση

 

 τεχνολογικά  μέσα, αναλαμβάνει μέσα από 

 site 

Στην επιλογή Front Page Sponsorship φιλοξενείται η διαφημιζόμενη 

 της εταιρίας, στο προκαθορισμένο πλαίσιο κάτω 

από το 

Στην επιλογή Category Skin, το εικαστικό «ντύσιμο» προσαρμόζεται στο 

 πίσω από το πεδίο αναζήτησης, στην αντίστοιχη κατηγορία 

που αφ

Στην επιλογή Flash Banners, προτείνονται προ-καθορισμένες θέσεις στις 

την προβολή και προώθηση , με δύο εναλλακτικές διαστάσεις, 

οι οποί

 

ίδ μαντικοί όσο και τα καταστήματα που συμμετέχουν προβάλλοντας τα 

προϊόντα τους στη μηχανή μας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ποτέ δεν 

αναφερόμαστε σε αυτούς με λέξεις και όρους όπως, "καταναλωτής" ή "πελάτης". Στο 

Skroutz αναφέρουν τους χρήστες τους ως επισκέπτες (χρήστης εμπειρίας) και τους 

εμπόρους ως “συνεργάτες" (merchant).  

 Πέρα λοιπόν από τις δημόσιες σχέσεις που εφαρμόζει η εταιρία για την ίδια 

και την προώθηση της σε όλα τα δυνατά

το της να διαφημίσει και τις εταιρίες που φιλοξενεί σε αυτό. Οι τρόποι  προβολής 

που προσφέρονται από το Skroutz.gr είναι οι εξής: 

 Front Page Sponsorship  

επιχείρηση  στην κεντρική σελίδα

πεδίο αναζήτησης, με δυνατότητα expand στο χώρο που θα διαφημιστεί (one 

way action). 

 Category Skin 

περιθώριο της σελίδας

ορά το διαφημιζόμενο κατάστημα. 

 Flash Banner 

ενότητες του site για 

ες είναι 300 x 250 και 728 x 90 pixels. 
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 εφαρμογή Skroutz App είναι διαθέσιμη για τα δημοφιλή λειτουργικά 

και Windows Mobile 7 και η προβολή της συνεργαζόμενης 

 με ποικίλους τρόπους, προσαρμοσμένους στις ανάγκες τις και 

στο αντ

 του kariera.gr 

 

 

 

Ένα από τα κορυφαία ιστολόγια που αφορούν την αναζήτηση ευκαιριών 

εργασίας είναι το kariera.gr, μέλος του δικτύου CareerBuilder.com από το 2007, του 

μεγαλύτερου site στις ΗΠΑ για την εύρεση εργασίας. Η εταιρία Καριέρα Α.Ε., 

ιδρύθη

Mobile App

Η

συστήματα iOS, Android 

εταιρίας επιτυγχάνεται

ικείμενό της. 

 

10.3 Η περίπτωση

 

 

 

κε το 1997 με το σκεπτικό να αποτελέσει τη βάση στην ενημέρωση σχετικά με 

την αγορά εργασίας και την κάλυψη των κενών που υπήρχαν έως τότε στον τομέα 

αυτό. Με γνώμονα την υποστήριξη των νέων ανθρώπων οι οποίοι αναζητούσαν μια 

ευκαιρία στην αγορά εργασίας, γρήγορα η εταιρία έθεσε τους βασικούς πυλώνες για 

την μετάλλαξή της σε ένα ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόμενο φορέα παροχής 

υπηρεσιών ο οποίος αναβάθμιζε συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, τόσο με 

βάση τις απαιτήσεις του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας όσο και με βάση τις 

απαιτήσεις των εργοδοτών της. Το kariera.gr αποτελεί το ηγετικό on-line recruitment 

site στην Ελλάδα ενώ από τον Φεβρουάριο του 2006 αποτελεί και μέλος του ΣΕΒ 

(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών). Παράλληλα και καθώς η συνεργασία με 

το Αμερικάνικο CareerBuilder.com έχει προσθέσει σε χιλιάδες υποψηφίους σε 

διεθνές επίπεδο, τα γραφεία της Ελλάδας θεωρούνται ως τα Headquarters της 
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Νοτιοανατολικής Ευρώπης με επίβλεψη σε Ρουμανία και μέχρι πρότινος και σε 

Ιταλία. 

 Σήμερα, οι προσφερόμενες του kariera, δεν επαφίονται σε απλές 

υπηρεσίες εύρεση  εργασίας αλλά παρέχουν πολύπλευρη γνώση και υποστήριξη στον 

κάθε άνθρ

υπηρεσίες  

ς   

ωπο που αναζητά μια ευκαιρία στην αγορά εργασίας. Το kariera.gr είναι ο 

αποτελούν την online προέκταση των Ημερών Καριέρας. 

λαδικές ημέρες προσλήψεων με ραντεβού και συναντήσεις 

άνει παρουσιάσεις 

. 

 προκύπτει το συμπέρασμα πως το ουσιαστικό 

στο οποίο ανήκει και το 

μεγαλύτερος και πληρέστερος ιστότοπος εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα και ανάμεσα 

σε πολλές υπηρεσίες παρέχει ακόμα:  

 Ημέρες Καριέρας 

 Career Days Virtual : Δηλαδή “Virtual Ημέρες Καριέρας”, οι οποίες 

 Interview Days: Κ

επιχειρήσεων (συγκεκριμένου κλάδου) και υποψηφίων. 

 Οδηγό Καριέρα: Ένα πολυτελές βιβλίο που περιλαμβ

εταιριών από τα τμήματα προσωπικού, καθώς και άλλες χρήσιμες 

πληροφορίες και συμβουλές για την αναζήτηση εργασίας

 Hominum Opus: Δωρεάν ηλεκτρονικό περιοδικό δεκαπέντε ημερών με 

θέματα σχετικά με τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και το 

management γενικότερα. 

 Kariera Seminars: Σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης και εξειδίκευσης για 

εταιρίες, ιδιώτες, εργαζομένους και φοιτητές.  

Έτσι από τα παραπάνω 

χαρακτηριστικό του kariera είναι η καινοτομία, η πολύπλευρη παροχή γνώσης, η 

συμμετοχικότητα και η συνεργασία. Το job network 

kariera.gr έχει περισσότερους από 2.000 συνεργάτες σε όλο τον κόσμο, σε 

περισσότερες από 37 χώρες και 5 ηπείρους. Ως εκ τούτου, ένα τέτοιου είδους δίκτυο 

το οποίο έχει σε πλήρη ανάπτυξη τη χρήση κάθε τεχνολογικού εργαλείου δεν περνά 

απαρατήρητο σε ανθρώπους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες του. Το CareerBuilder έχει αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του 

διαδικτύου, τόσο για την ανάπτυξη των υπηρεσιών που θέλει να παρέχει όσο και για 

την προβολή του ίδιου του δικτύου με στόχο την ενημέρωση για τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες του. Έτσι, από τον Μάιο του 2007 έχει υπογράψει αποκλειστική 

συνεργασία με το MSN, καθιστώντας το ως τον επίσημο συνεργάτη για την 
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ευρωπαϊκή αγορά εργασίας για τα επόμενα επτά χρόνια. Επίσης, ανήκει μετοχικά 

στην Microsoft Corp., στην Gannett Co., Inc. Και τη McClatchy Company, μία από 

τις μεγαλύτερες εκδότριες εταιρίες εφημερίδας στις ΗΠΑ. οι δάφνες δεν σταματούν 

όμως εδώ καθώς το CareerBuilder έχει ταξινομηθεί κατ’ εξακολούθηση σπό το 2004 

ως την πρώτη μηχανή αναζήτησης εργασίας, με το δίκτυό του να επεκτείνεται στην 

Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Γερμανία, την 

Ελλάδα, την Ινδία, την Ισπανία, την Ιταλία, τον Καναδά, την Ολλανδία, τη Ρουμανία 

και την Σουηδία.  

 Πέραν όμως των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από την 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα του κάθε πάροχου ανά χώρα, το CarrerBuilder και για την 

Ελλάδα το kariera, μπορεί να συνδεθεί με το κοινό του και μέσω των εργαλείων 

. Με αφορμή όμως αυτή, είναι 

 οι οποίες στηρίζουν όχι μόνο 

υς υπ

κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι και μέσα από τα βασικά δίκτυα οποιοσδήποτε χρήστης 

μπορεί να έρθει σε επαφή άμεσα και δίχως καθυστέρηση με το kariera.gr. Επίσης η 

γέφυρα επικοινωνίας επεκτείνεται και μέσα από την σύνδεση που παρέχεται ανάμεσα 

στους εργοδότες, τους εργαζομένους, τους φοιτητές και τα media. Παράλληλα, 

παρέχει και διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η ενημέρωση 

σχετικά με τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τα forecasts για την Ελλάδα και το 

εξωτερικό ή ακόμα και διάφορα στατιστικά στοιχεία.  

 Επίσης ένα ακόμη χαρακτηριστικό του kariera.gr είναι η πρωτοπορία και η 

άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας

σε θέση να αναπτύξει διάφορες πρόσθετες υπηρεσίες

το οψήφιους στην εύρεση εργασίας αλλά και τους εργοδότες στην λήψη των 

αποφάσεων τους σχετικά με την αναζήτηση και πρόσληψη προσωπικού. Οι 

υπηρεσίες αυτές είναι οι επονομαζόμενες υπηρεσίες Recruiting (Recruiting Services) 

και αποτελούνται από το Screening Services και το Luceo.  

 



Η πρώτη υπηρεσία αφορά στη γρήγορη και άμεση αναζήτηση και αξιολόγηση 

βιογραφικών ώστε να εξοικονομείται χρόνος για την ανεύρεση του κατάλληλου 

προσωπικού που απευθύνεται στις ανάγκες της κάθε εταιρίας. Η δεύτερη υπηρεσία,  

αποτελεί ουσιαστικά ένα σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης βιογραφικών 

από το άνοιγμα έως την κάλυψη μιας θέσης. Σε αυτές προστίθενται και οι υπηρεσίες 

Social Recruiting, δηλαδή η προβολή μέσω Facebook, του μεγαλύτερου Social Media 

Network ώστε οι εργοδότες να επωφελούνται από την εξάπλωση του δικτύου αυτού 

και να μπορούν να ενισχύουν το brand name της εταιρίας τους. Πέραν όμως από 

αυτού του είδους τις υπηρεσίες, είναι σε θέση να προσφέρει και διάφορες άλλες, 

όπως είναι για παράδειγμα το Video Branding, το Job Branding και το Premium Job 

Branding. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν στους εργοδότες τη δυνατότητα προβολής 

με άμεσο και στοχευμένο τρόπο στο κοινό που οι ίδιοι επιθυμούν και με τον τρόπο 

που επιθυμούν.  

Το kariera.gr αξιοποιώντας πλήρως οποιαδήποτε πληροφορία έχει λάβει, είναι 

να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας εξυπηρετώντας τόσο την μεριά των εργοδοτών όσο και την μεριά των 

εργαζομένων. Έτσι λοιπόν το kariera.gr βρίσκεται ενεργά και στην κοινότητα των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαθέτοντας σελίδα στο Facebook, το Twitter, το 

LinkedIn, το YouTube και το Google+. Παράλληλα διαθέτει και RSS Feeds, ενώ 

τέλος κάποιος μπορεί να συνδεθεί και με την εφαρμογή που υπάρχει στο App Store.  
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 Κλείνοντας, το εν λόγω site, καθώς και βρίσκεται στο διαδίκτυο έχει 

αναγνωρίσει από νωρίς τις τάσεις που προστάζονται από την παγκόσμια κοινότητα 

μέσω αυτού. Έτσι αλλά και λόγω της φύσεως των υπηρεσιών που παρέχει αλλά και 

με την ανάπτυξη που έχει δώσει στις προσφερόμενες υπηρεσίες του, είναι σε θέση να 

ανταγωνίζεται με ευκολία τους ομοϊδεάτες του. Βέβαια και εκτός της προβολής που 

βασίζεται αποκλειστικά στον ιστότοπό του, αναπτύσσει τις επαφές του με το κοινό με 

ποικίλους τρόπους μέσα από τις μη βασικές υπηρεσίες που παρέχει, όπως είναι για 

παράδειγμα οι ημέρες καριέρας και τα λοιπά. Όλα τα παραπάνω το καθιστούν τη 

βασική μηχανή αναζήτησης και εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως 

μέσω των τοπικών παροχών στην κάθε χώρα.   

 

10.4  Η περίπτωση της LIFO 

 

 

Άλλη μια επιχείρηση με έντονη παρουσία στα τεχνολογικά μέσα είναι και η 

εφημερίδα LIFO. Η LIFO μαζί με το lifo.gr, και το νεότευκτο ΓΚΡΕΚΑ, απαρτίζουν 

την ΔΥΟ ΔΕΚΑ Εκδοτική, η οποία κάθε εβδομάδα ενημερώνει το κοινό της για 

ποικίλα θέματα γύρω από την τέχνη, τη μουσική, τους ανθρώπους, το διαδίκτυο, την 

καθημερινότητα και άλλα. Όλα μαζί αποτελούν έναν ολοκληρωμένο κύκλο 
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ενημέρωσης για θέματα επίπαντός του επιστητού στα οποία κανείς μπορεί να 

αναζητήσει τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφη. Η εφημερίδα LIFO ήταν 

εκείνη που έδωσε το βάπτισμα ώστε να ξεκινήσει αυτός ο κύκλος. Ενημέρωνε, και 

συνεχίζει να ενημερώνει, σε free press εβδομαδιαία τους αναγνώστες της από το 2005 

όπου και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Έκτοτε, και με περίπου 4 τεύχη το μήνα 

κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη σε διάφορα σημεία διανομής σε όλη την Ελλάδα, παρότι 

ξεκίνησε ως «πλήρης και χρηστικός οδηγός για το ενεργητικό κομμάτι των 

Αθηναίων». Σύντομα και καθότι είχε πολύ μεγάλη απήχηση στο κοινό, απέκτησε και 

τον διαδικτυακό συνοδοιπόρο το lifo.gr, όπου ως μια φυσική προέκταση της 

εφημερίδας και κρατώντας τις στήλες της συνέχισε την ενημέρωση. Ο ιστότοπος, 

εύχρηστος και πλήρης είναι σε θέση να ενημερώσει για κάθε είδους θέμα που τρέχει 

στην επικαιρότητα ενώ ταυτοχρόνως αναδεικνύει τον παλμό της κάθε πόλης ώντας 

συνδεδεμένος με τα social media. Το αδερφάκι των δύο είναι το καινούργιο μηνιαίο 

περιοδικό ΓΚΡΕΚΑ το οποίο μετράει ήδη 3 τεύχη και κινείται στα χνάρια της 

υπόλοιπης οικογένειας.  

  Σήμερα και τα 2 περιοδικά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ψηφιακή ζωή, 

ακόμα και η εφημερίδα που είναι σε έντυπη μορφή. Αυτό διότι είναι σε θέση να 

αφουγκραστούν τον παλμό της ψηφιακής ζωής και να αναδείξουν τα διάφορα θέματα 

που αφορούν τέτοια ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα πέραν των ειδικών στηλών που έχει 

το κάθε περιοδικό και που αφορούν το τεχνολογικό κομμάτι της καθημερινότητάς 

μας έφουν και σελίδες στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 

για παράδειγμα το lifo.gr αναδεικνύει καθημερινώς την top φωτογραφία του 

instagram μέσω των διάφορων hashtag που αναφέρονται στο θέμα αυτό. Έτσι στο 

θέμα Viral και πιο συγκεκριμένα στη στήλη Insta#Lifo, επιλέγονται οι πιο δημοφιλείς 

φωτογραφίες από το timeline των χρηστών που ακολουθεί. Επιπλέον στην ίδια 

θεματική ενότητα αναδεικνύεται συνολικά ο παλμός των μεσών κοινωνικής 

δικτύωσης καθώς μέσω των διάφορων hashtag «ανεβαίνουν» τα πιο δημοφιλή 

θέματα. Πέραν αυτών όμως υπάρχουν και τα applications τα οποία επιτρέπουν σε 

κάθε χρήστη που επιθυμεί να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά μέσω του κινητού ή του 

tablet του.  

 Έτσι λοιπόν, για κάθε ένα από τα παραπάνω δίκτυα είμαστε σε θέση να 

αναγνωρίσουμε την παρουσία τους σε: 
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Από τα παραπάνω φαίνεται η έντονη δραστηριότητα που έχουν αναπτύξει τα 

δυο περιοδικά με τον διαδικτυακό κόσμο τόσο μέσα από τα site τους, όσο και μέσα 

από τα κοινωνικά δίκτυα. Περισσότερο η LIFO, καθώς και παλαιότερη στον χώρο, 

αλλά και το ΓΚΡΕKA, έχουν εξοικειωθεί με το κοινό που τις παρακολουθεί σε 

σταθερή βάση. Άλλωστε η διαδραστικότητα είναι τόσο έντονη που οι αναγνώστες 

αισθάνονται σαν ένα κομμάτι της εφημερίδας που παρακολουθούν. Σε αυτή λοιπόν 

την περίπτωση, και με βάση όλα όσα έχουν αναλυθεί εκτενώς στα προηγούμενα 

κεφάλαια, δεν θα μπορούσαμε να μην αναγνωρίσουμε την άριστη δικτύωση και 

σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ κοινού και εκδοτικού οίκου. Άλλωστε δεν θα 

μπορούσε να θεωρηθεί και τυχαίο το γεγονός πως το site alexa.com έχει τοποθετήσει 

την lifo.gr στην 22η σειρά κατάταξης με βάση τα ελληνικά sites με τη μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα. Επίσης, σύμφωνα με το ελληνικό site trending.gr, το οποίο μετρά σε 

καθημερινή βάση τα διάφορα στατιστικά στοιχεία του twitter, αναγνωρίζει πως από 

τον λογαριασμό @lifomag, αναρτώνται περίπου 50 tweets σε καθημερινή βάση, με το 

σύνολο αυτών να ξεπερνά τα 61,713 tweets. Επίσης, ο συγκεκριμένος λογαριασμός 

έχει πάνω απο 66,074 ακόλουθους και τα περισσότερα re-tweets που έχουν γίνει από 

αυτούς για ένα tweet να είναι 64.  

 Ως επιστέγασμα όλων όσων προαναφέρθηκαν, τα η εφημερίδα LIFO με την 

διαδικτυακή της παρουσία μέσω του lifo.gr και το περιοδικό ΓΚΡΕΚΑ αποτελούν τον 

ορισμό της εταιρίας η οποία αναπτύσσει τις δημόσιες σχέσεις της μέσω της 

τεχνολογίας. Άλλωστε η αμεσότητα με την οποία προσέγγισαν τον Ελληνικό κοινό 

ήταν τέτοια ώστε να θεμελιώσει τη σχέση που έχουν σήμερα, με απώτερο στόχο την 

εδραίωσή τους στον χώρο της ενημέρωσης και της πληροφορίας. Σε αυτή την 

προσπάθεια σημαντική είναι και η συμβολή της τεχνολογίας η οποία έχει ενισχύσει 

περεταίρω τα δεσμά αυτά.   
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10.5 Η περίπτωση της BSB 

 

 

 

Μια ακόμη μελέτη περίπτωσης που θελήσαμε να πραγματοποιήσουμε είναι 

και εκείνη μιας επιχείρησης η οποία για χάρη της τεχνολογίας, ενώ αρχικά 

αλληλεπιδρούσε με το κοινό της μέσω των καταστημάτων της, σύντομα ανέπτυξε 

μεγάλη διαδικτυακή δραστηριότητα. Μια επιχείρηση εκ των πολλών είναι η αλυσίδα 

καταστημάτων γυναικείας ένδυσης BSB. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1980 και σήμερα 

κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της γυναικείας ένδυσης και μόδας γενικά 

εξυπηρετώντας μέσω των 100 επώνυμων και των περισσότερων από 200 multi brand 

καταστημάτων της χιλιάδες γυναίκες πανελλαδικά αλλά και παγκόσμια. Η BSB με 

κατευθυντήρια γραμμή τον εξαγωγικό της προσανατολισμό, τα τελευταία χρόνια έχει 

επενδύσει στις αγορές του εξωτερικού, με την παρουσία της να είναι έκδηλη σήμερα 

σε Ελλάδα, Ρουμανία, Τουρκία, Αγγλία, Ρωσία, Βουλγαρία, Λίβανο, Κύπρο, 

Αρμενία, Αίγυπτο και Μολδαβία.  

 Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει στρατηγικές συνεργασίες 

καθώς από το 2002 έχει την αποκλειστική άδεια για το σχεδιασμό και την παραγωγή 

των ρούχων του Αγγλικού οίκου Forever Friends. Επίσης από το 2007, συνεργάζεται 

με την εταιρία AMVIS με ην οποία λανσάρει μια ολοκληρωμένη σειρά οπτικών τα 

οποία διατίθενται στα ομώνυμα καταστήματα και σε καταστήματα οπτικών. 

Επιπροσθέτως η BSB ήταν η πρώτη ελληνική εταιρία η οποία λάνσαρε τη νέα σειρά 

από οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά με 100% οργανικό βαμβάκι. 

Τέλος, η εταιρία πλέον προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά σχετικά με το 

ενδυματικό προφίλ μιας καταναλώτριας επιτρέποντάς της να επιλέξει ανάμεσα από τη 

σειρά ρούχων, αξεσουάρ, υποδημάτων, εσωρούχων και μαγιό.  

 Η αδιαμφισβήτητη ποιότητα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ήταν σε θέση να 

ανεβάσουν το κύρος της εταιρίας, η οποία σύντομα έθιξε και το θέμα της επέκτασής 

της στην ανερχόμενη αγορά του διαδικτύου. Έτσι αξιοποιώντας τις πηγές του online 
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commerce η εταιρία ένδυσης προσέφερε στο κοινό της ένα διαδικτυακό κατάστημα 

το οποίο παρέχει τη δυνατότητα online αγορών με ευκολία στην πρόσβαση και 

αμεσότητα. Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για τις τάσεις της αγοράς μέσω 

του lookbook και να επιλέξουν από τα προτεινόμενα σύνολα. Επιπροσθέτως μέσω 

των συνεργασιών που πραγματοποιούν με γνωστά ονόματα της ελληνικής μόδας 

παρακινούν ακόμη περισσότερο το κοινό στο να παρακολουθεί τις τάσεις του 

κλάδου. Με αυτό τον τρόπο η ενίσχυση των σχέσεων με το κοινό εμπλέκεται σε ένα 

κύκλο με ολοένα και επεκτεινόμενη διάμετρο.  

 Πέρα όμως από το διαδικτυακό της κατάστημα η BSB προσεγγίζει το κοινό 

της μέσω των διάφορων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτόν τον τρόπο και με 

την παρουσία της σε Facebook, Twitter, Instagram και Pinterest προσεγγίζει με 

ακόμα πιο πολυσύνθετο αλλά ταυτόχρονα και πιο άμεσο τρόπο το κοινό της το οποίο 

επιθυμεί τη συνεχόμενη ενημέρωση. Επιπλέον παρέχει και τη δυνατότητα εγγραφής 

στο Newsletter της επιχείρησης ώστε με την πρώτη ευκαιρία που συμβαίνει κάτι το 

οποίο χρίζει προσοχής να ενημερώνονται οι χρήστες του.   
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Πιο συγκεκριμένα, η BSB Fashion στον εταιρικό της λογαριασμό στο 

Facebook, τον οποίο διατηρεί από το 2009 έχει εισπράξει περισσότερα από 185 

χιλιάδες like για τα διάφορα post τα οποία αναρτεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα και 

τα οποία ενημερώνουν για τα διάφορα εταιρικά θέματα τους followers της. Στην ίδια 

πορεία κινείται και ο λογαριασμός του Twitter ο οποίος από το 2011 που 

δημιουργήθηκε έχει αποκτήσει περίπου 4.400 ακόλουθους. Επιπλέον ο λογαριασμός 

στο Instagram, ο οποίος με τον διαδραστικό του χαρακτήρα αναδεικνύει διάφορες 

φωτογραφίες της εταιρίας με τα προϊόντα της, έχει κερδίσει τουλάχιστον 7.865 

ακόλουθους με περισσότερα από 300 posts. Τέλος και με 1.238 pin ο λογαριασμός 

που διατηρείται στο Pinterest ενημερώνει και εκείνος τους 597 followers της σελίδας 

για θέματα μόδας, στυλ, προϊόντων και τα λοιπά.  

 Εν κατακλείδι, είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε και σε αυτή την 

περίπτωση την έντονη δραστηριότητα της εν λόγω εταιρίας. Όλα στηριζόμενα πάνω 

σε ένα πολύ καλά μελετημένο σχέδιο δράσης, έτσι και οι δημόσιες σχέσεις της 

εταιρίας είναι πολύ καλά δικτυωμένες. Όχι μόνο μέσω των τεχνολογικών μέσων τα 

οποία προσφέρονται για περεταίρω ενίσχυση αλλά και μέσω των απλών σχέσεων που 

έχει με το κοινό της. Έτσι με τη συμμετοχή της σε διάφορα event, διαγωνισμούς, 

χορηγίες και τα λοιπά, η BSB έχει καταφέρει να εδραιωθεί όχι μόνο ως κομμάτι του 

χώρου και του κλάδου της μόδας αλλά και του ευρύτερου επιχειρηματικού κόσμου. 
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10.6  Η περίπτωση της AirFastTickets 

 

 

 

Ακόμη μια εταιρία η οποία θα λέγαμε κυριολεκτικά ότι έχει «ξεπηδήσει» 

μέσω του διαδικτύου είναι και η AirFastTickets. Πρόκειται για ένα τουριστικό 

διαδικτυακό πρακτορείο, το οποίο προσφέρει εισιτήρια προς κάθε ταξιδιωτικό 

προορισμό, αλλά και διάφορα τουριστικά πακέτα. Η εταιρία ξεκίνησε με τη 

δυσαρέσκεια του ταγού της όταν πραγματοποίησε ένα ταξίδι χωρίς να μείνει 

ευχαριστημένος από της υπηρεσίες που του παρείχαν. Με αφορμή αυτό, ξεκίνησε και 

το ταξίδι της AirFastTickets, το οποίο παρότι ήταν δύσκολο στην αρχή, τώρα έχει 
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ξεπεράσει κάθε προσδοκία, με την εταιρία να έχει γραφεία πέρα από την Ελλάδα και 

σε διάφορα άλλα μέρη του πλανήτη. Σήμερα με το πελατολόγιο της εταιρίας να 

ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια άτομα από όλο τον κόσμο, όλοι κάνουν λόγο για το 

ελληνικό “success story” το οποίο προσφέρει της υπηρεσίες του σε όλο τον κόσμο.  

      Η πρωτοπορία και οι ρηξικέλευθες ιδέες αποτελούν άλλο ένα χαρακτηριστικό 

ιδρ

 

μέσω του application της iOS.   

του υτή της εταιρίας, ο οποίος αφουγκραζόμενος τον επιχειρηματικό παλμό και 

την έλλειψη για παροχή υπηρεσιών, με αυτό τον τρόπο προσέφερε την υπηρεσία η 

οποία βρισκόταν σε έλλειψη τόσο στον ελλαδικό αλλά και στον παγκόσμιο χώρο από 

το 2010. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν αυτό πάνω στο οποίο χτίστηκε και η παροχή 

των υπηρεσιών της εν λόγω επιχείρησης. Έτσι για τα ελληνικά δεδομένα, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης της η εταιρία δύναται να προσφέρει ακτοπλοϊκά αλλά και 

αεροπορικά εισιτήρια, εύρεση ξενοδοχείων, ενοικίαση αυτοκινήτων αλλά και 

συνολικών πακέτων διακοπών. Επιπλέον, και σε αρμονία με όσα προστάζουν οι 

σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις, διευκολύνει τους πελάτες της με διάφορες υπηρεσίες 

όπως το online check-in αλλά και με τη δυνατότητα να βλέπουν τις κρατήσεις τους 

ανα πάσα στιγμή. Επιπλέον με τη δυνατότητα να «δοκιμάσουν τη τύχη» τους οι 

πελάτες μπορεί να ευνοηθούν περεταίρω από μια προσφορά ή μια έκπτωση. Τέλος, η 

AirFastTickets δίνει εγγύηση τιμής, καθώς βεβαιώνει τους πελάτες της ότι εάν βρούν 

χαμηλότερη τιμή από αυτή που παρέχει η AirFastTickets τότε τους επιστρέφουν τη 

διαφορά και τους δίνουν ένα κουπόνι 50ευρώ για ένα πακέτο διακοπών της εταιρίας.  

 Η εταιρία από τη στιγμή της δραστηριοποίησης της, φαίνεται να έχει

ακμάζουσα πορεία. Μάλιστα όπως τονίζει η Ημερησία σε σχετικό άρθρο της για την 

επιχείρηση, «Η ανοδική πορεία φαίνεται και από την ενίσχυση που παρατηρείται στα 

έσοδα. Το 2013, η Airfasttickets είχε καθαρά έσοδα (σ.σ. πρόκειται για το ύψος των 

προμηθειών που έχει από τις κρατήσεις που διεκπεραιώνει) της τάξεως των 30 εκατ. 

ευρώ με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να κινούνται στα 

επίπεδα των 2 εκατ. ευρώ». Επιπλέον, άλλη μια καινοτομία της επιχείρησης είναι πως 

δέχεται τα επονομαζόμενα bitcoins για τις συναλλαγές της σε Ευρώπη και ΗΠΑ. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ηλεκτρονικά νομίσματα τα οποία διευκολύνουν τις 

συναλλαγές που πραγματοποιούν οι χρήστες. Η Airfasttickets αφού εισέπραξε τη νέα 

αυτή πρόκληση για τις online αγορές, έδωσε τη δυνατότητα στους πελάτες της να 

πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω αυτών, από το site της εταιρίας αλλά και 
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 Βέβαια, η εταιρία καθώς έχει αναγνωρίσει από τα πρώτα της βήματα την αξία 

του διαδικτύου, αφού αναπτύσσεται μέσω αυτού, έχει έντονη δράση σε κάθε τομέα 

. Πέραν

 

 

του  λοιπόν της online πλατφόρμας που έχει για την Ελλάδα, αντίστοιχες 

σελίδες υπάρχουν και για την Αμερική, την Αγγλία, τη Ρωσία και τη Γερμανία όπως  

επίσης παρέχεται και η δυνατότητα σύνδεσης του κοινού με την επιχείρηση μέσω της 

εφαρμογής που διατίθεται για το λογισμικό iOS. Επιπλέον η εταιρία έχει σύνδεση και 

σε αρκετά μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως για παράδειγμα στο Facebook, το 

Twitter, το Google+ και το YouTube. Πιο αναλυτικά παραθέτονται παρακάτω οι 

αρχικές σελίδες για κάθε μέσο: 

 



 

 

Η δραστηριότητα της εν λόγω εταιρίας, όπως φαίνεται και παραπάνω είναι 

ιδιαίτερα έντονη και δημοφιλής ανάμεσα στα δίκτυα, καθώς η ίδια φροντίζει για την 

προβολή και την προώθηση της σε αυτά. Επίσης, σε κάθε ευκαιρία φροντίζει να 

προβάλλει την εικόνα της με πολλούς και διάφορους τρόπους και να προωθεί τις 

δραστηριότητές της μέσω πολλών τρόπων. Τα τελευταία δύο χρόνια μάλιστα έχει 

ενισχύσει πολύ και τη στρατηγική δημοσίων σχέσεών της, με την παρουσία της να 

είναι έντονη σε διάφορα προγράμματα ως βασικός χορηγός. Επίσης η παρουσία της 

γίνεται αισθητή και σε διάφορα φιλανθρωπικά προγράμματα τα οποία στηρίζει με 

κάθε ευκαιρία. Κλείνοντας, δεν θα μπορούσαμε να μην τονίσουμε για ακόμη μια 

φορά την αλματώδη εξέλιξη της εταιρίας και την αξιοποίηση από μεριάς της για το 

πρόσφορο έδαφος το οποίο προσφέρθηκε για την ανάπτυξη της. Το σίγουρο είναι πως 

η εταιρία θα συνεχίσει να μας εκπλήσσει με την παρουσία της στον ελληνικό 
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επιχειρηματικό χώρο και πως θα συνεχίσει να αξιοποιεί την κάθε ευκαιρία που της 

προσφέρεται για επέκταση.    
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το Διαδίκτυο και τα Social Media έχουν μεταμορφώσει τους καταναλωτές, τις 

κοινωνίες και τις επιχειρήσεις μέσω της ευρείας εξάπλωσης στην πρόσβαση 

πληροφοριών, της καλύτερης κοινωνικής δικτύωσης και της ενίσχυσης της 

επικοινωνίας (Kruck & Krishnamurthy, 2007). Σύμφωνα με τους Wang & Wang 

(2010) υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα Social Media, εκτός από τους κοινωνικούς 

τομείς που επηρεάζουν, έχουν εισχωρήσει σημαντικά και σε διάφορους τομείς ης 

Οικονομικής Επιστήμης και ιδιαιτέρως του Μάρκετινγκ. 

Οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο έχουν αλλάξει τα δεδομένα 

στο επιχειρησιακό περιβάλλον, σε όλους τους τομείς. Η νέα γενιά του Web έχει 

δημιουργήσει εργαλεία τα οποία προσφέρουν ποικίλες λύσεις σε θέματα προβολής, 

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Η τελευταία τεχνολογική καινοτομία που 

εμφανίστηκε στον χώρο εργασίας είναι τα social media (Facebook, LinkedIn, Twitter 

κτλ) τα οποία έφεραν επανάσταση στον τρόπο που επικοινωνούμε, δημιουργούμε 

δίκτυα και ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Το Twitter, το Facebook και άλλες 

πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν ήδη αποδειχθεί πραγματικό δώρο για τις 

επιχειρήσεις. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ανακαλύπτουν τα οφέλη και τη 

χρησιμότητα των κοινωνικών δικτύων. Επίσης προσφέρονται πολλά εργαλεία και 

μάλιστα δωρεάν ή σε πολύ χαμηλή τιμή, των οποίων η σωστή χρήση μπορεί να 

δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας που θα 

οδηγήσει στην επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τα τελευταία χρόνια 

έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερη ανάπτυξη των μικροεφαρμογών σε σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης, οι οποίες δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία 

Μάρκετινγκ. 

Ο πρωταρχικός στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να παρουσιάσει την 

εξάπλωση και την εξέλιξη που διαδραματίζει το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ στις 

σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις.  Εργαλεία όπως το Email Marketing, τα banners, 

το Google ως μηχανή αναζήτησης και το Social Media Marketing, προσφέροντας το 

μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης. Μέσω 

αυτών των εργαλείων κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους μπορεί να γίνει 

γνωστή για αυτό που είναι δημιουργημένη να προσφέρει στην κοινωνία. Τα μέσα 

 192 



λοιπόν πολλά, το ίδιο και οι ευκαιρίες, η αναγνώριση και η χρήση αυτών ορθά θα 

φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Σε γενικές γραμμές, το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ έχει αυξηθεί περισσότερο 

από οποιαδήποτε άλλη μορφή μάρκετινγκ. Εκτός αυτού, όλο και περισσότερες 

επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, επεκτείνονται διαδικτυακά, προκειμένου να 

είναι επιτυχείς. Επιπλέον, οι μορφές των ειδών μάρκετινγκ (π.χ. mobile marketing, 

διαδικτυακό marketing κτλ) βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη, καθώς υπάρχουν νέα 

εργαλεία, ιστοσελίδες και πλατφόρμες δικτύωσης διαθέσιμες, οι οποίες εξελίσσονται 

και μπορούν να εξελίξουν και με την σειρά τους την εκάστοτε εταιρία συνεχώς. Αυτό 

σημαίνει πως η μελέτη της επιστήμης του Διαδικτυακού Μάρκετινγκ δεν είναι 

σταθερή και συνεπώς απαιτεί ισχυρή κατανόηση και προσαρμοστικότητα 

προκειμένου να διεκπεραιωθεί. 

Μέσω των κοινωνικών δικτύων, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι 

της στρατηγικής Δημοσίων Σχέσεων για τις επιχειρήσεις, οι καταναλωτές-χρήστες 

καλούνται να μοιραστούν τις ανατροφοδοτήσεις τους, να διαδώσουν πληροφορίες, 

απόψεις, εμπειρίες από την απόλαυση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και να 

συμμετάσχουν ενεργά στην ανάπτυξη της εικόνας της εταιρίας. 

Ζητούμενο των σύγχρονων επιχειρήσεων, ειδικά στους κλάδους της 

βιομηχανίας και του εμπορίου, θα πρέπει να γίνει η βελτίωση του επιπέδου των 

websites τους μια και η στροφή στην πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου είναι 

μεγάλη και αποτελεί αίτημα της εποχής. Σε αυτό θα συμβάλλει σημαντικά η 

πρόσληψη ειδικών σχεδιαστών και στελεχών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, οι 

οποίοι σε στενή συνεργασία θα δημιουργούν διαδικτυακούς τόπους υψηλής 

αισθητικής, φιλικούς προς τους χρήστες, που θα προσφέρουν υψηλό επίπεδο 

ενημέρωσης, θα παρέχουν αρκετές σχεδιαστικές διευκολύνσεις προς τον επισκέπτη 

και τέλος, θα επιτρέπουν μεγάλο βαθμό διαδραστικότητας μεταξύ επισκέπτη και 

εταιρίας καθώς και διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ τους. 

Από την μελέτη των βιβλιογραφικών μας αναφορών, αλλά και από την μελέτη 

περιπτώσεων που παραθέσαμε καταλήξαμε πως υπάρχουν κάποιοι βασικοί τρόποι 

προσέγγισης πελατών σαν μοναδικό εργαλείο για την επιχείρηση τις σωστά 

οργανωμένες δημόσιες σχέσεις της.  Κυριότεροι εξ’ αυτών είναι η διαφήμιση του 

website της εταιρίας στις σημαντικές μηχανές αναζήτησης, όπως η Google, αλλά και 
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σε άλλα σημαντικά portals, όπως το Yahoo, το Pathfinder κτλ. Επίσης η ηλεκτρονική 

διεύθυνση της εταιρίας θα πρέπει να εμφανίζεται σε οποιοδήποτε προϊόν, έγγραφο 

και προωθητικό αντικείμενο της και ακόμη, η προσθήκη του συνδέσμου του site αλλά 

και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσω των οποίων δραστηριοποιείται θα 

πρέπει να είναι εμφανή στο website της αλλά και σε άλλων συνεργαζόμενων 

εταιριών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ είναι σαν την Άγρια Δύση: έχει λίγους κανόνες, 

ατελείωτες ευκαιρίες και ένα τεράστιο ανοιχτό χώρο.» (Thomas, 2011,σ.1) 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 Όπως έχει  προκύψει από την ενδελεχή μελέτη όλων των παραπάνω πεδίων, 

υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης.  Ο τομέας των 

δημοσίων σχέσεων αλλά και των διαδικτυακών μέσων και ειδικότερα η επίδρασή 

τους στην συμπεριφορά των πολιτών αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατο αντικείμενο 

μελέτης με πολλές προεκτάσεις. Οι προεκτάσεις αυτές θα πρέπει να μελετηθούν 

μελλοντικά ώστε να έχουμε σφαιρικότερη γνώση για το τι και το πώς της επίδρασης 

αυτής στην κοινωνία του καταναλωτισμού. Πιο συγκεκριμένα αναφορά θα πρέπει να 

γίνει στην επιρροή που ασκούν τα τεχνολογικά μέσα στις δημόσιες σχέσεις. 

 Σε πρώτο χρόνο  θα μπορούσε να γίνει μια μελέτη σε βάθος για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις και τον τρόπο με τον οποίον διεκπεραιώνουν τα προγράμματα των 

δημοσίων σχέσεων τους σε συνάρτηση με την τεχνολογία και τα μέσα τα οποία 

ενσωματώνουν στην στρατηγική τους.   Η έρευνα αυτή θα μπορούσε να εστιάσει σε 

εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται μέσω του διαδικτύου και απολαμβάνουν τα 

αποτελέσματα της ηλεκτρονικής προώθησής του. Επιπρόσθετα θα μπορούσε να 

διερευνηθεί και η σχέση του βαθμού επίδρασης στην καταναλωτική συμπεριφορά με 

τα χαρακτηριστικά της φυσικής αγοράς με την οποία ο καταναλωτής είναι οικείος. 

Επομένως τίθεται το ζήτημα ώθησης του υποκειμένου στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και τις αγορές από τις οποίες μένει ανεπηρέαστος ο καταναλωτισμός τους. 

 Εν συνεχεία και καθώς τα social media αποτελούν ένα νεότευκτο παρακλάδι 

της σημερινής αγοράς και ο τρόπος με τον οποίο, ακόμα και έμμεσα, επηρεάζεται ο 

καταναλωτής δεν  έχει τεκμηριωθεί  απόλυτα θα ήταν εύστοχο να παρουσιαστεί η 

επιρροή τους στην πολυδιάστατη αυτή διαδικασία. Εφόσον ο καταναλωτής για την 

λήψη μιας αγοραστικής απόφασης περνάει από ορισμένα στάδια θα μπορούσε να 

αναλυθεί η διαδικασία αυτή τόσο από θεωρητική όσο και από ερευνητική σκοπιά 

στοχεύοντας στην εξόρυξη ενός βάσιμου αποτελέσματος, το οποίο θα έχει 

παρουσιαστεί σαν υπόθεση για την πραγματοποίηση μίας ποσοτικής έρευνας μέσω 

ενός δομημένου ερωτηματολογίου. Πιο στοχευμένα ο ερευνητής θα πρέπει να 

εστιάσει την προσοχή του σε ορισμένα target groups με βάση την ηλικία, το φύλο ή 

την εκπαίδευση και την συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσά τους. Βέβαια αν κάποιος 

θελήσει να εστιάσει σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος μπορεί να κατευθύνει την έρευνά 

του σε κάποιο συγκεκριμένο δίκτυο όπως για παράδειγμα το Facebook ή το Twitter. 
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 Επίσης άξιο μελέτης είναι και το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο 

αποτελεί τάση για τις σημερινές επιχειρήσεις. Με αφορμή την δική μας μελέτη 

περιπτώσεων για τις νεοεισαχθείσες στο διαδικτυακό χώρο εταιρίες και την 

δραστηριοποίησή τους μέσα σε αυτό, αντίστοιχα κάποιος μπορεί να απευθυνθεί σε 

διαδικτυακά δραστήριες επιχειρήσεις ώστε να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο 

εκλαμβάνουν τις καταναλωτικές τάσεις και τους τρόπους με τους οποίους 

προγραμματίζουν το επόμενο βήμα για την περαιτέρω εισχώρηση στην αγορά. 

Σίγουρα μία ποιοτική ερευνητική μέθοδος που ενδείκνυται για τον σκοπό αυτό είναι 

μία προσωπική συνέντευξη με έναν υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. Μέσω αυτής 

μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο η εξεταζόμενη ερευνητική πρόταση. 

 Σαφώς καλό θα ήταν να δοθεί και η γνώμη των επαγγελματιών του κλάδου 

για την πιο τεκμηριωμένη εξαγωγή αποτελεσμάτων. Κάτι τέτοιο πρακτικά σημαίνει 

πως θα μπορούσε να εισακουστεί η απαίτηση των εταιριών για τη διεκπεραίωση των 

προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων τους από τους ειδικούς. Έτσι ο ερευνητής μπορεί 

να αποταθεί σε επαγγελματίες σύμβουλους δημοσίων σχέσεων ώστε να αντιληφθεί τι 

τους ζητείται από τις σύγχρονες επιχειρήσεις για τη στρατηγική προώθησης και 

μάρκετινγκ της εκάστοτε εταιρίας, καθώς και τα μέσα τα οποία θεωρούνται πλέον 

απαρχαιωμένα για κάτι τέτοιο.  

 Εν κατακλείδι, η τάση που επικρατεί σήμερα προστάζει ολοένα και 

περισσότερο τις επιχειρήσεις να ενταχθούν στην τεχνολογία, στα social media, το 

ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ. Οι εταιρίες που χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης 

και προβολής μπορούν να θεμελιώσουν και κατ επέκταση να κτίσουν μία εικόνα η 

οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες. Με αυτόν τον 

τρόπο μπορούν να εκτοξεύσουν την προβολή του brand name τους με απώτερο σκοπό 

την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας τους και μάλιστα με ανέξοδο τρόπο. Σε αυτήν 

την σφαίρα ένας ερευνητής μπορεί να ακολουθήσει τον φαύλο κύκλο που υπάρχει για 

συνεχόμενη ανάπτυξη με την διάμετρό του κάθε άλλο παρά να συμπτύσσεται. Βέβαια 

η σκοπιά υπό την οποία θα μελετήσει το θέμα ο εν λόγω ερευνητής υπόκειται κατά 

κύριο λόγο στις προσωπικές του βλέψεις, εμπειρίες και γνώσεις. Το σίγουρο είναι ότι 

οι παραπάνω προτάσεις μπορούν να αποτελέσουν μία καλή κατευθυντήρια γραμμή.     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 Τι θεωρείται όμως ως πνευματικό δικαίωμα και πνευματικό έργο; Σύμφωνα 

με την εφημερίδα της κυβέρνησης ΦΕΚ Α’25/4-3-1993 και το Νόμο υπ’ αριθμόν 

2121 που καλύπτει τα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων αναγνωρίζονται τα 

εξής: 

1.  Άρθρο 1: Πνευματική Ιδιοκτησία 

1.1. Οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ' 

αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα 

δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό 

δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού 

προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). 

1.2. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν τις εξουσίες, που προβλέπονται στα 

άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόμου. 

2. Άρθρο 2: Αντικείμενο Ιδιοκτησίας 

2.1. Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή 

επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά ή 

προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά 

έργα, με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα 

οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία 

περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά 

έργα και οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των 

εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα 

που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την 

επιστήμη. 

2.2. Νοούνται επίσης ως έργα οι μεταφράσεις, οι διασκευές, οι προσαρμογές και 

οι άλλες μετατροπές έργων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης, καθώς και 

οι συλλογές έργων ή συλλογές εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης ή απλών 

γεγονότων και στοιχείων, όπως οι εγκυκλοπαίδειες και οι ανθολογίες και οι 

βάσεις δεδομένων, εφόσον η επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχομένου τους 

είναι πρωτότυπη. Η προστασία των έργων της παρούσας παραγράφου γίνεται 

με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων στα προϋπάρχοντα έργα, που 

χρησιμοποιήθηκαν ως αντικείμενο των μετατροπών ή των συλλογών. 
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2.2.1. Αντικείμενο προστασίας είναι και οι βάσεις δεδομένων οι οποίες λόγω 

της επιλογής ή διευθέτησης του περιεχομένου τους αποτελούν 

πνευματικά δημιουργήματα. Η προστασία αυτή δεν εκτείνεται στο 

περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων και δεν θίγει κανένα από τα 

δικαιώματα που υφίστανται στο περιεχόμενο αυτό. Ως βάση δεδομένων 

νοείται η συλλογή έργων, δεδομένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων, 

διευθετημένων κατά συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο και ατομικώς 

προσιτών με ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλο τρόπο. 

2.3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου 7 του παρόντος νόμου, 

θεωρούνται ως έργα λόγου προστατευόμενα κατά τις διατάξεις περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το 

προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασμού τους. Η προστασία παρέχεται σε 

κάθε μορφή έκφρασης ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι 

ιδέες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται οποιοδήποτε στοιχείο προγράμματος 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες 

βασίζονται τα συστήματα διασύνδεσής του, δεν προστατεύονται κατά τον 

παρόντα νόμο. Ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρείται 

πρωτότυπο εφόσον είναι προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του 

δημιουργού του. 

2.4. Η προστασία του παρόντος νόμου είναι ανεξάρτητη από την αξία και τον 

προορισμό του έργου, καθώς και από το γεγονός ότι το έργο προστατεύεται 

ενδεχομένως και από άλλες διατάξεις. 

2.5.  προστασία του παρόντος νόμου δεν εκτείνεται σε επίσημα κείμενα με τα 

οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας και ιδίως σε 

νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείμενα, καθώς και στις εκφράσεις της 

λαϊκής παράδοσης, στις ειδήσεις και στα απλά γεγονότα ή στοιχεία. 

3. Άρθρο 3: Το Περιουσιακό Δικαίωμα 

3.1. Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στους δημιουργούς ιδίως την εξουσία 

(δικαίωμα) να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν: 

α) την εγγραφή και την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή των 

έργων τους με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει. β) τη μετάφραση 

των έργων τους γ) τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλες μετατροπές των έργων 

τους. δ) όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα των έργων τους, τη διανομή στο 

 204 



κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους. Το δικαίωμα 

διανομής εντός της Κοινότητας αναλώνεται μόνο εάν η πρώτη πώληση ή η με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρώτη μεταβίβαση της κυριότητας του πρωτοτύπου ή 

των αντιτύπων εντός της Κοινότητας πραγματοποιείται από το δικαιούχο ή με τη 

συγκατάθεσή του. ε) την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό, όσον αφορά το 

πρωτότυπο ή τα αντίτυπα των έργων τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται 

από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής του πρωτοτύπου ή των 

αντιτύπων. Τα δικαιώματα αυτά δεν εφαρμόζονται σε σχέση με τα έργα 

αρχιτεκτονικής και τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών. Η εκμίσθωση και ο 

δημόσιος δανεισμός νοούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 92/100 του 

Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕΕΚ Αριθ. L. 346/61-27.11.1992). στ) 

τη δημόσια εκτέλεση των έργων τους. ζ) τη μετάδοση ή αναμετάδοση των έργων 

τους στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων. η) την 

παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, καθώς και να 

καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να 

έχει πρόσβαση στα έργα αυτά, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος. Τα δικαιώματα 

αυτά δεν αναλώνονται με οποιαδήποτε πράξη παρουσίασης στο κοινό με την 

έννοια της παρούσας ρύθμισης. θ) την εισαγωγή αντιτύπων των έργων τους που 

παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού, ή εφόσον 

πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το 

δικαίωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από 

το δημιουργό". 

3.2. Δημόσια θεωρείται κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση του έργου, που 

κάνει το έργο προσιτό σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της 

οικογένειας και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως από το αν τα 

πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε 

διαφορετικούς χώρους. 

3.3. Ο δημιουργός βάσης δεδομένων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει 

ή να απαγορεύει, α) την προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης 

δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, β) τη μετάφραση, 

προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της βάσης 
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δεδομένων, γ) οποιαδήποτε μορφή διανομής της βάσης δεδομένων ή 

αντιγράφων της στο κοινό. Η πρώτη πώληση αντιγράφου της βάσης 

δεδομένων στην Κοινότητα από το δικαιούχο, ή με τη συγκατάθεση του, 

συνεπάγεται ανάλωση του δικαιώματος μεταπώλησης του εν λόγω 

αντιγράφου στην Κοινότητα, δ) οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή 

παρουσίαση της βάσης δεδομένων στο κοινό, ε) οποιαδήποτε αναπαραγωγή, 

διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων 

των πράξεων που αναφέρονται στο στοιχείο β. Ο νόμιμος χρήστης βάσης 

δεδομένων ή αντιγράφων της μπορεί να εκτελέσει χωρίς άδεια του 

δημιουργού, οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις οι οποίες είναι 

αναγκαίες για την πρόσβαση στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων και την 

κανονική χρησιμοποίησή της. Στο μέτρο που ο νόμιμος χρήστης δικαιούται 

να χρησιμοποιεί τμήμα μόνο της βάσης δεδομένων, η προηγούμενη διάταξη 

εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα αυτό. Συμφωνίες αντίθετες προς τις 

ρυθμίσεις των δύο αμέσως προηγουμένων εδαφίων είναι άκυρες. 

3.4. Αναπαραγωγή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για ιδιωτικούς σκοπούς δεν 

επιτρέπεται. 

4. Άρθρο 4: Το Ηθικό Δικαίωμα 

4.1. Το ηθικό δικαίωμα δίνει στο δημιουργό ίδιως τις εξουσίες: α) της απόφασης 

για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο θα γίνει 

προσιτό στο κοινό (δημοσίευση), β) της αναγνώρισης της πατρότητάς του 

πάνω στο έργο και ειδικότερα την εξουσία να απαιτεί, στο μέτρο του 

δυνατού, τη μνεία του ονόματός του στα αντίτυπα του έργου του και σε κάθε 

δημόσια χρήση του έργου ή, αντίθετα, να κρατάει την ανωνυμία του ή να 

χρησιμοποιεί ψευδώνυμο, γ) της απαγόρευσης καθε παραμόρφωσης, 

περικοπής ή άλλης τροποποίησης του έργου του, καθώς και κάθε προσβολής 

του δημιουργού οφειλόμενης στις συνθήκες παρουσίασης του έργου στο 

κοινό, δ) της προσπέλασης στο έργο του, έστω και αν το περιουσιακό 

δικαίωμα στο έργο ή η κυριότητα στον υλικό φορέα του έργου ανήκει σε 

άλλον, οπότε η προσπέλαση πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο που 

προκαλεί τη μικρότερη δυνατή ενόχληση στο δικαιούχο, ε) προκειμένου περί 

έργων λόγου ή επιστήμης, της υπαναχώρησης από συμβάσεις μεταβίβασης 

του περιουσιακού δικαίωματος ή εκμετάλλευσής του ή άδειας 
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εκμετάλλευσης του εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία της 

προσωπικότητάς του εξαιτίας μεταβολής στις πεποιθήσεις του ή στις 

περιστάσεις και με καταβολή αποζημίωσης στον αντισυμβαλλόμενο για τη 

θετική του ζημία. 

4.2. Στην τελευταία περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, η υπαναχώρηση 

ενεργεί μετά την καταβολή της αποζημίωσης. Αν, μετά την υπαναχώρηση, ο 

δημιουργός αποφασίσει και πάλι να προβεί σε μεταβίβαση ή εκμετάλλευση 

του έργου ή έργου παραπλήσιου, οφείλει κατά προτεραιότητα να προσφέρει 

στον παλαιό αντισυμβαλλόμενό του τη δυνατότητα να ανακαταρτίσει την 

παλαιά σύμβαση με όρους όμοιους ή ανάλογους προς εκείνους που ίσχυαν 

κατά το χρόνο της υπαναχώρησης. 

4.3. Το ηθικό δικαίωμα είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωμα και 

παραμένει στο δημιουργό ακόμα και μετά τη μεταβίβαση του περιουσιακού 

δικαιώματος. 

5. Άρθρο 6: Αρχικός Δικαιούχος 

5.1. Ο δημιουργός ενός έργου είναι ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και 

του ηθικού δικαιώματος επί του έργου. 

5.2. Τα δικαιώματα αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις 

6. Άρθρο 10: Τεκμήρια 

6.1. Τεκμαίρεται ως δημιουργός του έργου το πρόσωπο του οποίου το όνομα 

εμφανίζεται πάνω στον υλικό φορέα του έργου κατά τον τρόπο, που συνήθως 

χρησιμοποιείται για την ένδειξη του δημιουργού. Το ίδιο ισχύει και αν 

εμφανίζεται ψευδώνυμο εφόσον το ψευδώνυμο δεν αφήνει αμφιβολία ως 

προς την ταυτότητα του προσώπου. 

6.2. Τεκμαίρεται ως δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας σε συλλογικά έργα, 

σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε οπτικοακουστικά έργα το 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου το όνομα ή η επωνυμία εμφανίζεται 

πάνω στον υλικό φορέα του έργου κατά τον τρόπο, που συνήθως 

χρησιμοποιείται για την ένδειξη του δικαιούχου. 

7. Άρθρο 13: Συμβάσεις και Άδεια Εκμετάλλευσης 

7.1. Η δημιουργός του έργου μπορεί να καταρτίζει συμβάσεις, με τις οποίες 

αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

ασκήσει εξουσίες, που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα (συμβάσεις 

εκμετάλλευσης). 
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7.2. Ο δημιουργός του έργου μπορεί να επιτρέπει σε κάποιον άλλον την άσκηση 

εξουσιών, που απορρέουν από το περιουσιακό του δικαίωμα (άδειες 

εκμετάλλευσης). 

7.3. Οι συμβάσεις και οι άδειες εκμετάλλευσης μπορεί να είναι αποκλειστικές ή 

μη αποκλειστικές. Οι αποκλειστικές συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης 

παρέχουν στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να ασκεί τις εξουσίες στις 

οποίες αναφέρεται η σύμβαση ή η άδεια κατ' αποκλεισμό οποιουδήποτε 

τρίτου. Οι μη αποκλειστικές συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης παρέχουν 

στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να ασκεί τις εξουσίες, στις οποίες 

αναφέρεται η σύμβαση ή η άδεια παράλληλα προς το δημιουργό και άλλους 

αντισυμβαλλόμενους. Όταν υπάρχει σύμβαση ή άδεια εκμετάλλευσης ο 

αντισυμβαλλόμενος νομιμοποιείται, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία 

να ζητεί, στο δικό του όνομα, τη δικαστική προστασία των εξουσιών, που 

ασκεί από παράνομες προσβολές τρίτων.  

8. Άρθρο 18: Αναπαραγωγή και Ιδιωτική Χρήση 

8.1. Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων επιτρέπεται, χωρίς την άδεια 

του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός έργου, που έχει 

νομίμως δημοσιευθεί εφόσον η αναπαραγωγή γίνεται για ιδιωτική χρήση 

εκείνου που την κάνει. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο 

μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. 

8.2. Η ελευθερία της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση δεν ισχύει όταν με την 

αναπαραγωγή εμποδίζεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου ή βλάπτονται 

τα νόμιμα συμφέροντα των δημιουργών και ιδίως: α) όταν αναπαράγεται 

αρχιτεκτονικό έργο σε μορφή κτιρίου ή άλλης παρεμφερούς κατασκευής, β) 

όταν αναπαράγεται, με τεχνικά μέσα, έργο των εικαστικών τεχνών, που 

κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό ή η γραφική παράσταση μουσικού 

έργου. 

8.3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου χρησιμοποιούνται τεχνικά 

μέσα, όπως συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συσκευές 

ή εξαρτήματα μη ενσωματωμένα στην κύρια μονάδα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών που λειτουργούν σε συνάρτηση με αυτούς και 

χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή ή για την ψηφιακή 

μετεγγραφή από ή προς αναλογικά μέσα, μαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί 

φορείς πρόσφοροι για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, 
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συμπεριλαμβανομένων των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής - όπως 

CD-ROM, CD-R, φορητοί οπτικοί μαγνητικοί δίσκοι χωρητικότητας άνω των 

100 εκατομμυρίων ψηφίων (άνω των 100 Mbytes), αποθηκευτικά 

μέσα/δισκέτες κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100 Mbytes) 

- φωτοτυπικά μηχανήματα, χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες, οφείλεται 

εύλογη αμοιβή στο δημιουργό του έργου και σε δικαιούχους συγγενικών 

δικαιωμάτων. Η αμοιβή ορίζεται σε 6% της αξίας των συσκευών εγγραφής 

ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συμπεριλαμβανομένων και των 

συσκευών ή εξαρτημάτων μη ενσωματωμένων στην κύρια μονάδα του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (εκτός από σαρωτές), των μαγνητικών ταινιών ή 

άλλων υλικών φορέων πρόσφορων για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή 

ήχου και εικόνας καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής - 

εκτός από τα αποθηκευτικά μέσα/δισκέτες κάτω των 100 εκατομμυρίων 

ψηφίων (κάτω των 100 Mbytes) - και σε 4% της αξίας των φωτοτυπικών 

συσκευών, των σαρωτών, του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες και των 

αποθηκευτικών μέσων (δισκέτες) χωρητικότητας κάτω των 100 

εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100Mbytes). Σε κάθε περίπτωση ο 

υπολογισμός γίνεται κατά την εισαγωγή ή τη διάθεση από το εργοστάσιο. Η 

αμοιβή καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους παραγωγούς των 

αντικειμένων αυτών και σημειώνεται στο τιμολόγιο, εισπράττεται δε από 

οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του 

Υπουργού Πολιτισμού και καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει την ενδιαφερόμενη 

κατηγορία των δικαιούχων. Η αμοιβή που εισπράττεται από την εισαγωγή ή 

την παραγωγή φωτοτυπικών μηχανημάτων, χαρτιού κατάλληλου για 

φωτοτυπίες, αποθηκευτικών μέσων (δισκετών) κάτω των των 100 

εκατομμυρίων ψηφίων, και σαρωτών (4%) κατανέμεται εξ ημισείας μεταξύ 

των πνευματικών δημιουργών και των εκδοτών εντύπων. Η αμοιβή που 

εισπράττεται από την εισαγωγή ή την παραγωγή των συσκευών εγγραφής και 

υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, των συσκευών και 

εξαρτημάτων μη ενσωματωμένων στην κύρια μονάδα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (6%), καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής 

εκτός από τα αποθηκευτικά μέσα (δισκέτες) άνω των 100 εκατομμυρίων 

ψηφίων, κατανέμεται κατά 55% στους πνευματικούς δημιουργούς, 25% 

στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους παραγωγούς 

 209 



γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή 

εικόνας ή ήχου και εικόνας. 

9. Άρθρο 19: Παράθεση αποσπασμάτων 

9.1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η παράθεση 

σύντομων αποσπασμάτων από έργο άλλου νομίμως δημοσιευμένου για την 

υποστήριξη της γνώμης εκείνου που παραθέτει ή την κριτική της γνώμης του 

άλλου, εφόσον η παράθεση των αποσπασμάτων αυτών είναι σύμφωνη προς 

τα χρηστά ήθη και η έκταση των αποσπασμάτων δικαιολογείται από τον 

επιδιωκόμενο σκοπό. Η παράθεση του αποσπάσματος πρέπει να συνοδεύεται 

από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του 

εκδότη, εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή. 

10. Άρθρο 64: Κατάσχεση 

10.1. Εφόσον πιθανολογείται προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας ή 

συγγενικού δικαιώματος προβλεπόμενου στα άρθρα 46 έως 48 και 51 του 

παρόντος νόμου, το Μονομελές Πρωτοδικείο διατάσσει ως ασφαλιστικό 

μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των αντικειμένων που κατέχονται από τον 

καθ΄ ου και αποτελούν μέσο τέλεσης ή προϊόν ή απόδειξη της προσβολής. 

Αντί για συντηρητική κατάσχεση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την 

αναλυτική απογραφή των αντικειμένων αυτών περιλαμβανόμενης και της 

φωτογράφισής τους. Στις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζεται υποχρεωτικώς 

το άρθρο 687 παράγραφος 1 του Κ.Πολ.Δ. και χορηγείται υποχρεωτικώς 

προσωρινή διαταγή κατά το άρθρο 691 παράγραφος 2 του Κ.Πολ.Δ..  

11. Άρθρο 64Α: Ασφαλιστικά Μέτρα 

11.1. Οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων 

κατά των διαμεσολαβητών οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από 

τρίτο για την προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού ή συγγενικού 

δικαιώματος. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα ειδικής φύσης του 

κατασκευαστή βάσης δεδομένων (άρθρο 8 παρ. 3 Οδηγίας 2001/29). 

12. Άρθρο 65: Αστικές Κυρώσεις 

12.1.  Σε κάθε περίπτωση προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή του 

συγγενικού δικαιώματος ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού 

δικαιώματος μπορεί να αξιώσει την αναγνώριση του δικαιώματός του, την 

άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. 
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12.2. Όποιος υπαιτίως προσέβαλε την πνευματική ιδιοκτησία ή τα 

συγγενικά δικαιώματα άλλου, υποχρεούται σε αποζημίωση και ικανοποίηση 

της ηθικής βλάβης. Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το 

διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος 

της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος. 

12.3. Αντί για αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται υπαιτιότητα του 

υπόχρεου, ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος μπορεί 

να αξιώσει είτε την καταβολή του ποσού κατά το οποίο ο υπόχρεος έγινε 

πλουσιότερος από την εκμετάλλευση του έργου ή του αντικειμένου 

συγγενικού δικαιώματος προβλεπόμενης στα άρθρα 46 έως 48 και 51 του 

παρόντος νόμου, χωρίς άδεια του δημιουργού ή του δικαιούχου, είτε την 

καταβολή του κέρδους που ο υπόχρεος αποκόμισε από την εκμετάλλευση 

αυτή. 

12.4. Το δικαστήριο καταδικάζοντας σε παράλειψη πράξης απειλεί για κάθε 

παράβαση χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων έως ενός εκατομμυρίου 

δραχμών υπέρ του δημιουργού ή του δικαιούχου συγγενικού δικαιώματος 

προβλεπόμενου στα άρθρα 46 έως 48 και 51 του παρόντος νόμου, καθώς και 

προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Το ίδιο ισχύει και όταν η καταδίκη γίνεται 

κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά τα λοιπά ισχύει το 

άρθρο 947 του Κ.Πολ.Δ.. 

12.5. Οι αστικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως 

και στην περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης δεν κατέβαλε σε οργανισμό 

συλλογικής διαχείρισης την αμοιβή που προβλέπεται από την παράγραφο 3 

του άρθρου 18 του παρόντος νόμου. 

13. Άρθρο 66Α: Τεχνολογικά Μέτρα 

13.1.  Ως "Τεχνολογικά μέτρα" νοούνται κάθε τεχνολογία, μηχανισμός ή 

συστατικό στοιχείο που με το συνήθη τρόπο λειτουργίας του, αποσκοπεί στο 

να εμποδίσει ή να περιορίσει πράξεις σε σχέση με έργα ή άλλα 

προστατευόμενα αντικείμενα που δεν έχουν επιτραπεί από το δικαιούχο 

πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου 

και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων. Τα 

τεχνολογικά μέτρα θεωρούνται "αποτελεσματικά" όταν η χρήση του 

προστατευομένου έργου ή άλλου προστατευομένου αντικειμένου ελέγχεται 

από τους δικαιούχους μέσω εφαρμογής, διαδικασίας ελέγχου πρόσβασης ή 
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προστασίας, όπως κρυπτογράφηση, διατάραξη της μετάδοσης ή άλλη 

μετατροπή του έργου ή προστατευτικός μηχανισμός ελέγχου της αντιγραφής, 

ο οποίος επιτυγχάνει το στόχο της προστασίας. (άρθρο 6 παρ.3 Οδηγίας 

2001/29). 

Περεταίρω πληροφορίες περί κυρώσεων μπορούν να δοθούν στο ομώνυμο 

κεφάλαιο του νόμου.  
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