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Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βρίσκεται σε μια στενωπό από την οποία δύσκολα 

θα βγει. Οι νέοι επαγγελματίες αλλά και οι παλιοί προσπαθούν να επιβιώσουν 

καθημερινά σε έναν άνισο αγώνα. 

Σε αυτό το σημείο η ανάγκη και η φαντασία οδηγεί τον άνθρωπο εκ των πραγμάτων 

στην εξέλιξη, στην πρόοδο και στον εκμοντερνισμό ακόμα και παραδοσιακών 

επαγγελμάτων, όπως αυτό του φαρμακοποιού.  

Η τεχνολογία λοιπόν είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων 

ανθρώπων σε ολάκερη τη Γη. Έτσι, μπορεί και εφαρμόζεται με κάθε χρηστό τρόπο 

για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, η οποία ζει και 

αναπτύσσεται σε ιλιγγιώδεις ρυθμούς.  

Σε αυτή την εργασία με τίτλο: «Η προώθηση ενός ηλεκτρονικού φαρμακείου, μέσω 

ενός κοινωνικού μέσου δικτύωσης, όπως το Facebook» θα προσπαθήσουμε να 

αποτυπώσουμε το κατά πόσο στη χώρα μας τέτοιου είδους εγχειρήματα 

επιτυγχάνουν, κάτω από πιο νομοθετικό πλαίσιο, τι σημαίνει και πιο είναι το 

marketing αυτού του τύπου, τι συμβαίνει με το facebook και τα άλλα μέσα 

δικτύωσης, όταν πρόκειται για εργασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

SUMMARY 

 

Our country has been lately in a very difficult circumstance due to the recent 

economic Greek depression, which is very difficult to overcome. New entrepreneurs 

and professionals but also older ones, are facing a daily ordeal in order to survive.  

Therefore, given the situation mentioned above, necessity and imagination leads 

people to evolution, progress and modernization even for modern professions such as 

the one of the pharmacist.  

Technology is undoubtedly part of our everyday life for people all over the world. 

Consequently, it can be implemented in our daily routine with every virtuous way in 

order to fulfill the needs of the contemporary society, which lives and functions in 

blistering rhythms. 

In this project which is entitled “The promotion of the trading activity of an               

e-pharmacy using a popular means of social networking service such as Facebook”, 

we are attempting to define whether ventures like these can be successful, in which 

legislative framework, what it means, what the appropriate marketing is and what 

happens with Facebook and other means of social networking, when it comes to work 

and business.  
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Εισαγωγή 

Οι όροι που θα μας απασχολήσουν και «παντρεύτηκαν» είναι το φαρμακείο και τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ή αλλιώς social media). Ας δούμε ποιοι είναι οι ορισμοί 

τους: 

Φάρμακο γενικά ονομάζεται κάθε χημική ουσία ικανή να επηρεάσει την λειτουργία 

του οργανισμού κάθε έμβιου όντος ή μικροοργανισμού, όταν εισέλθει σε αυτόν.  

Η Επιστήμη που έχει κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης την παρασκευή και την 

τυποποίησης των φαρμάκων ονομάζεται Φαρμακευτική και  αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο 

της Ιατρικής, ο δε πτυχιούχος της επιστήμης αυτής καλείται Φαρμακοποιός και το 

κατάστημα όπου εργάζεται Φαρμακείο. 

Τέλος, ο όρος μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ή αλλιώς social media) αναφέρεται στα 

μέσα αλληλεπίδρασης ομάδων ανθρώπων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων. Τα social 

media εμφανίζονται σε διάφορες μορφές όπως πχ. ιστολόγια, ιστοσελίδες όπως 

το Facebook, φόρουμς, κλπ. 
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Κεφάλαιο1ο  Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός 

αιώνας μιας και τα νέα δεδομένα μαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, του Διαδικτύου και κατ’ επέκταση των κοινωνικών δικτύων. Κι αυτό 

γιατί η επισκεψιμότητα των κοινωνικών δικτύων και η συμμετοχή σε αυτά, τόσο σε 

παγκόσμιο όσο και σε ελληνικό επίπεδο εκφράζεται ιδιαίτερα υψηλή. Η έμφυτη 

ανάγκη επικοινωνίας του ανθρώπου έχει καταστήσει τα κοινωνικά δίκτυα όπως το 

Facebook, το Myspace, το hi-5, το twitter και άλλα, ιδιαίτερα δημοφιλή στο ευρύ 

κοινό με αποτέλεσμα η ανάπτυξη τους να μεγαλώνει μέρα με την μέρα, 

ακολουθώντας τον σύγχρονο τρόπο ζωής1.  

Μια κοινωνική υπηρεσία δικτύων εστιάζει στη δημιουργία online κοινοτήτων από 

ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, ή από ανθρώπους που 

ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν τα χόμπι και τις συνήθειες άλλων. Οι περισσότερες 

από αυτές είναι βασισμένες σε ιστοσελίδες και παρέχουν ποικίλους τρόπους 

αλληλεπίδρασης για τους χρήστες, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι 

υπηρεσίες μηνύματος σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, η κοινωνική δικτύωση έχει 

προωθήσει καινούριους τρόπους επικοινωνίας και διαμοίρασης πληροφοριών μέσω 

των ιστοσελίδων που ως κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται τακτικά από 

εκατομμύρια χρήστες. Ενώ το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι ιστοσελίδες έχουν τα 

περισσότερα από τα απαραίτητα στοιχεία των κοινωνικών υπηρεσιών δικτύων, η ιδέα 

του συνδυασμού των παραπάνω υπηρεσιών σε έναν προσωπικό ιστοχώρο έχει 

κερδίσει δημοτικότητα πρόσφατα2. 

Ένα κοινωνικό δίκτυο λοιπόν είναι μία κοινωνική δομή αποτελούμενη από κόμβους 

(συνήθως άτομα ή επιχειρήσεις) οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με έναν ή 

περισσότερους τύπους αλληλεξάρτησης, όπως αξίες, οράματα, ιδέες, οικονομικές 

συναλλαγές, φιλία, συγγένεια, ή επιγραμμικές (web) επαφές. Οι κύριοι τύποι 

κοινωνικών υπηρεσιών δικτύωσης είναι εκείνοι που περιέχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: υποδιαίρεση των χρηστών σε κατηγορίες (αναλόγως με το σχολείο 

φοίτησης, τον χώρο εργασίας κ.λπ.), τρόπους σύνδεσης με φίλους (συνήθως με 

δημιουργία προσωπικών profile) και ένα έμπιστο σύστημα εύρεσης φίλων. Τα 

                                                            
1 http://economu.wordpress.com/2012/09/17/1943/#more-1943 
2 Ellison, N. B. 2007 
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δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα συνδυάζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά , με 

κύριο το Facebook χρησιμοποιούμενο ευρέως παγκοσμίως , το MySpace, το Twitter 

και το LinkedIn που χρησιμοποιούνται στη Βόρεια Αμερική, το Nexopia στον 

Καναδά, τα Bebo, Hi5, MySpace, dol2day, Tagged, XING, και Skyrock σε χώρες της 

Ευρώπης, το Orkut και το Hi5 που χρησιμοποιούνται στη Νότια και Κεντρική 

Αμερική και τέλος τα Friendster, Multiply, Orkut, Xiaonei και Cyworld στην Ασία 

και τα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού3. 

1.1 Δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα 

Σήμερα λοιπόν, υπάρχουν πολλοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης. Οι ιστότοποι 

αυτοί διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενό τους, δηλαδή το στόχο 

της δικτύωσης, τον τρόπο εγγραφής και συμμετοχής μελών (ελεύθερη ή 

περιορισμένη), τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους και το είδος του 

περιεχομένου που ανταλλάσσουν οι χρήστες μεταξύ τους. Άλλοι ιστότοποι 

κοινωνικής δικτύωσης εστιάζουν σε συγκεκριμένα ενδιαφέροντα χρηστών, ενώ άλλοι 

δεν έχουν συγκεκριμένο στόχο ή αντικείμενο. Οι τελευταίοι συχνά αναφέρονται ως 

"παραδοσιακοί και συνήθως έχουν ανοιχτή την ένταξη μελών σε όλους τους χρήστες 

του Διαδικτύου. Στους περισσότερους από αυτούς τους ιστότοπους τα μέλη μπορούν 

και να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο φίλων και να εξαλείψουν τα μέλη που δεν 

έχουν κοινά ενδιαφέροντα ή στόχους. Σε κάποιους πάλι η εγγραφή μελών είναι 

ελεύθερη, ενώ σε άλλους απαιτείται πρόσκληση από ένα υπάρχον μέλλον, δηλαδή 

σύσταση του μέλους για την εγγραφή του. Ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των μελών 

μπορεί να είναι ατομικός, δηλαδή ανάμεσα σε δύο άτομα, ή μαζικός όπου τα μέλη 

δημοσιεύουν περιεχόμενο ορατό σε όλους τα μέλη. Μπορεί να περιλαμβάνει 

δημοσιεύσεις μηνυμάτων ή ακόμα και ζωντανές συνομιλίες, σχόλια, νήματα 

συζητήσεων κλπ. Το περιεχόμενο που δημοσιεύουν ή ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα 

μέλη του ιστότοπου μπορεί να είναι κείμενο, φωτογραφίες, ή ακόμα και βίντεο. Τα 

ιστολόγια (blogs ή web logs), όπως ονομάζονται οι χώροι αυτοί επικοινωνίας, 

αποτελούν ένα είδος κοινωνικών δικτύων των οποίων τα μέλη (bloggers) 

δραστηριοποιούνται έντονα επαγγελματικά ή από προσωπικό ενδιαφέρον σε 

συγκεκριμένο τομέα ή θέμα και επιθυμούν να δημοσιεύουν τις προσωπικές τους 

απόψεις συνήθως με εκτενή τρόπο.  

                                                            
3 Ellison, N. B. 2007 
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Το δημοφιλέστερο στη χώρα μας είναι ασφαλώς το facebook. Πρόκειται ουσιαστικά 

για μια τεράστια βάση δεδομένων από στοιχεία σχετικά με την ηλικία, το φύλο, το 

μορφωτικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη. Το δίκτυο προσφέρει 

υπηρεσίες όπως δυνατότητα πρόσβασης από το κινητό και γεωγραφικού εντοπισμού 

αν και τα περισσότερα έχουν ύφος κοινωνικού παιχνιδιού. 

1.2 Οι πιο δημοφιλείς ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης σήμερα είναι 

οι εξής:  

●Facebook  

● MySpace  

● Youtube  

 ● Blogger  

● Flickr  

● Twitter  

● LinkedIn (Robins, Garry L., Philippa E. Pattison, Y. Kalish, and D. Lusher, 2007).  

1.3 Έρευνα 

Η χρήση λοιπόν των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει μπει λοιπόν για τα καλά στη 

ζωή μας. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ένας στους τρεις Έλληνες (36%) 

χρησιμοποιεί σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα με σκοπό να έρθει σε επικοινωνία με τους 

φίλους του, να εκφραστεί, να ψυχαγωγηθεί, αλλά και να αγοράσει ποικίλα προϊόντα. 

Η ενασχόληση αυτή εμφανίζει πολύ σημαντικά ποσοστά στους νέους: το 79% μεταξύ 

των ηλικιών από 13 έως 17 ετών και το 72% μεταξύ των ηλικιών από 18 έως 24 ετών 

ασχολούνται με τα κοινωνικά δίκτυα. Μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών 

κοινωνικών δικτύων περιλαμβάνονται τα: Facebook, Youtube, Twitter, myspace, hi5 

και flickr. Ειδικότερα το Facebook, όπως είπαμε και παραπάνω, αποτελεί το 

δημοφιλέστερο κόμβο, αφού συγκεντρώνει επισκεψιμότητα της τάξεως του 21% των 

Ελλήνων σε επίπεδο ημέρας, του 31% σε επίπεδο εβδομάδας και του 33% σε επίπεδο 

μήνα, ενώ ραγδαία αποτυπώνεται η εξέλιξη του, καθώς έχει πενταπλασιαστεί ο 

αριθμός των ημερήσιων επισκεπτών του μέσα στα τελευταία 2 χρόνια. 
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1.4 Ο ρόλος του social media marketing και το λεγόμενο e – business 

Ο τρόπος που οι άνθρωποι επικοινωνούν στη σύγχρονη εποχή έχει αλλάξει ριζικά. 

Σήμερα, με μερικά απλά κλικ, μπορούμε να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει σε 

οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, ανά πάσα στιγμή. Αυτή η τεράστια πρόσβαση σε 

πληροφορίες έχει βοηθήσει σημαντικά τους ανθρώπους να αγοράσουν όσα και όποια 

προϊόντα θέλουν με ένα κλικ από το σπίτι τους ή από την εργασία τους. Ενώ λοιπόν 

τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν ένα τεράστιο όφελος για τους καθημερινούς 

ανθρώπους, μπορούν επίσης και να αποτελέσουν ηλεκτρονικά καταστήματα, online – 

επιχειρήσεις συνδεδεμένες 24 ώρες το 24ωρο για τους χρήστες – πελάτες τους και να 

προωθήσουν έτσι το λεγόμενο e – business. 

Το e-business αποτελεί πλέον ένα μοντέλο πλήρους αναδιάρθρωσης όλων των 

δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης με κέντρο τον πελάτη και τον προμηθευτή, 

χρησιμοποιώντας ως κύριο μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας το Internet. Η 

σύγχρονη άποψη περί e-business αναφέρεται σε μια διαφορετική επιχειρηματική 

νοοτροπία, δομή και οργάνωση. Για να μπει πραγματικά στο χώρο του e-business μια 

επιχείρηση πρέπει να επανακαθορίσει τη φύση της, υιοθετώντας μια ολιστική 

προσέγγιση για όλες τις δραστηριότητές της. Να χρησιμοποιήσει δηλαδή μια ενιαία 

δομή, μια κοινή πλατφόρμα εφαρμογών και έναν ομοιόμορφο τρόπο σκέψης για όλες 

τις εργασίες της. Με αυτά τα δεδομένα φαίνεται απαραίτητη μια προσπάθεια 

απεικόνισης του περιβάλλοντος που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένας επιχειρηματίας 

στο χώρο αυτό. Η περιγραφή των διαδικασιών που θα κληθεί να μεταχειριστεί, καθώς 

και πιθανές ευκαιρίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί, αποτελούν αναγκαία συνθήκη 

για να καταφέρει να ιδρύσει και διοικήσει επιτυχώς αυτό τον ξεχωριστό τύπο 

επιχείρησης.  

Το e – business όμως μέσα από τις σελίδες του διαδικτύου οδήγησε και σε μια νέα 

εποχή τη διαφήμιση και την προώθηση αυτών των προϊόντων. Η δημιουργία των 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης οδήγησε στο λεγόμενο Social Media Marketing, 

που είναι η χρησιμοποίηση των networking sites, των blogs και των γενικότερων 

online κοινοτήτων για την ενίσχυση μιας παρουσίας στο διαδίκτυο. Εφαρμόζεται 

παράλληλα με το Search Engine Optimization και είναι ένας επιπρόσθετος, σχετικά 

ανέξοδος αλλά και ταυτοχρόνως ισχυρός τρόπος για την απόκτηση επισκεψιμότητας 

και μάλιστα στοχευόμενης. Για τους σκοπούς αυτούς δημιουργούνται λογαριασμοί / 
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προφίλ, σχετικοί σύνδεσμοι και αναρτήσεις σε sites όπως το Facebook και το Twitter. 

Το ενδιαφερόμενο κοινό επισκέπτεται την διαφημιζόμενη ιστοσελίδα ακολουθώντας 

τους τοποθετημένους συνδέσμους και έτσι αγοράζει το προϊόν ή ενημερώνεται για 

την υπηρεσία που επιθυμεί. Με αυτήν την κίνηση οι επιχειρήσεις βελτιστοποιούν και 

το marketing plan που έχουν σχεδιάσει, αφού μεγαλώνουν το ποσοστό μετατροπής 

των επισκεπτών τους σε πιθανούς πελάτες. Στο μάρκετινγκ που ακολουθούν οι 

εταιρείες –ηλεκτρονικά φαρμακεία, που μας ενδιαφέρουν στην παρούσα εργασία, 

εφαρμόζουν δύο βασικούς τρόπους προώθησης και πλασαρίσματος του προϊόντος 

τους στην αγορά. Ο πρώτος σχετίζεται με την χρησιμοποίηση των RSS feeds μέσω 

των οποίων μοιράζονται τα νέα, οι ανακοινώσεις, τα βίντεο και οι εικόνες που 

διατίθενται για την προβολή, και ο δεύτερος σχετίζεται με την συμμετοχή σε 

δημόσιες συζητήσεις αλλά και σχετικές αναρτήσεις σε blogs, forums και κοινωνικά 

δίκτυα. Το social media optimization κινείται στα πλαίσια του search engine 

marketing και συνδυαζόμενο με το seo προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο 

διαδικτυακής προβολής διατηρώντας ταυτόχρονα το μικρότερο δυνατό κόστος. Η 

βελτιστοποίηση της συμμετοχής στα social medias σχετίζεται και με το search engine 

advertising, αφού στόχος είναι η άντληση επισκέψεων από διάφορα sites. Έτσι, 

έμμεσα βελτιώνονται οι κατατάξεις των επιχειρήσεων στα αποτελέσματα των 

μηχανών αναζήτησης, και μεγιστοποιείται το ποσοστό της πιθανής επιτυχημένης 

μετατροπής των επισκεπτών τους σε αποτέλεσμα. Ένα καλά λοιπόν σχεδιασμένο site 

μπορεί να δεχτεί αλλά και να διατηρήσει με επιτυχία το πλήθος των επισκέψεων που 

προέρχονται από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Αυτό που χρειάζεται μόνο είναι 

ένα σωστά δομημένο περιεχόμενο που να πληροφορεί, να ευχαριστεί και να 

εκπληρώνει τις προσδοκίες του χρήστη (Taubenheim, Long, Smith, JeffersD, 

WaymanJ. &TempleS, 2008).  

1.5 Τα πλεονεκτήματα της διαφήμισης μέσω των social media 

Τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν λοιπόν ένα τεράστιο όφελος για τους καθημερινούς 

ανθρώπους, που μπορούν εύκολα και γρήγορα να αποκτήσουν όποιο προϊόν 

επιθυμούν (από τρόφιμα και είδη καθημερινής ανάγκης μέχρι και φάρμακα και 

καλλυντικά),  μπορούν επίσης όμως να είναι και μεγάλα εργαλεία για τη δημιουργία 

αποτελεσματικής διαφήμισης για μια επιχείρησή. Δεδομένου ότι οι περισσότερες 

ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων συλλέγουν τεράστιες ποσότητες πληροφοριών 

σχετικά με τους χρήστες τους, είναι εύκολο για τους χρήστες του στόχου να 
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βασιστούν σε μια ποικιλία διαφορετικών παραγόντων. Για παράδειγμα, αν ένα 

ηλεκτρονικό φαρμακείο – επιχείρηση (όπως μας ενδιαφέρει στην παρούσα εργασία) 

έχει ένα νέο προϊόν που θέλει να διαφημίσει σε μια ορισμένη ηλικιακή ομάδα, μπορεί 

να  αγοράσει διαφημιστικό χώρο σε ένα κοινωνικό μέσο και να προωθήσει το προϊόν 

στην ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται. 

 Αυτό μπορεί να φαίνεται κάπως σαν στοχευμένη κίνηση, αλλά στην πραγματικότητα 

είναι πολύ αποδοτική. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι επισκέπτονται 

δικτυακούς τόπους κοινωνικών μέσων ενημέρωσης πολλές φορές την ημέρα και 

παραμένουν σε αυτές τις ιστοσελίδες περισσότερο από ό, τι θα μείνουν σε άλλους 

δικτυακούς τόπους. Αυτό καθιστά πιο πιθανό το γεγονός ο χρήστης να παρατηρήσει 

τη διαφήμιση της επιχείρησης και να κάνει κλικ για να επισκεφθεί το site της4. Έτσι 

λοιπόν, ενσωματώνοντας την κοινωνική διαφήμιση των μέσων ενημέρωσης στον 

προϋπολογισμό διαφήμισης μιας επιχείρησης – ηλεκτρονικού φαρμακείου αυτό θα 

αποδειχθεί πολύ ευεργετικό, αφού η ιστοσελίδα θα αναφέρεται σε ένα στοχευμένο 

κοινό που είναι πιθανό να αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες από το συγκεκριμένο site. 

Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερα χρήματα στην τσέπη της επιχείρησης. Επειδή τα 

μέσα ενημέρωσης μέσω κοινωνικών χώρων είναι τόσο ικανά στο να στοχεύουν τα 

άτομα που είναι πιο πιθανό να επισκεφθούν την ιστοσελίδα τους, μπορεί να σκεφτεί 

κανείς ότι θα ήταν πιο ακριβό οικονομικά, από τις παραδοσιακές μεθόδους 

μάρκετινγκ, ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει. Το μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών 

δικτύων είναι πολύ προσιτό, επειδή τα ηλεκτρονικά φαρμακεία πληρώνουν μόνο για 

τις διαφημίσεις που θα εμφανίζονται στους ανθρώπους και είναι πολύ πιθανό να 

κάνουν κλικ στη διαφήμιση. Ένα άλλο πλεονέκτημα για την προσέλκυση επισκεπτών 

μιας ιστοσελίδας μέσω των social media είναι ότι η επιχείρηση δεν έχει να αγοράζει 

άρθρα ή να πληρώνει για τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι 

μπορεί να είναι πολύ λιγότερο ακριβό για τη επιχείρηση να κάνει τη διαφήμισή μέσω 

ιστοσελίδων κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεδομένου ότι υπάρχει μια 

ποικιλία διαφορετικών κοινωνικών χώρων, θα είναι σημαντικό για μια επιχείρηση να 

αποφασίσει σε ποιες τοποθεσίες θέλει να διαφημιστεί. Προφανώς, ένα από τα πιο 

σημαντικά πράγματα που μπορεί να δει είναι ο αριθμός των χρηστών του site της. Ο 

μεγάλος αριθμός των χρηστών, μεταφράζεται σε αύξηση του αριθμού των 

επισκεπτών της ιστοσελίδας, επειδή περισσότεροι άνθρωποι είναι πιθανό να 

                                                            
4 Ι. Πρωτοπαπαδάκης, 2012 
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ταιριάζουν στο δημογραφικό στόχο της. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι 

βλέπουν το site και αγοράζουν τα προϊόντα της επιχείρησης5.  

Σύμφωνα άλλωστε με έρευνες που έχουν γίνει, έχει αποδειχθεί ότι όλο και 

μεγαλύτερο ποσοστό μεγάλων εταιρειών, αποδέχονται και υιοθετούν τα social media 

στα marketing strategy που ακολουθούν. Οι περισσότερες από αυτές ακολουθούν 

μεμονωμένα κάποιες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και συνοπτικά προκύπτουν τα 

εξής ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία: 65% από αυτές δραστηριοποιούνται στο 

Twitter,54% διατηρούν εταιρικό προφίλ στο Facebook, το 50% έχουν δημιουργήσει 

δικό τους YouTube channel και το 33% έχει εταιρικά blogs. Μία εταιρική Fan page 

στο Facebook, εάν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα, μπορεί να είναι πολύ πιο 

αποτελεσματική από μια διαφημιστική καμπάνια που μπορεί να κοστίσει μερικά 

δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Το ίδιο συμβαίνει και για το Youtube channel, αλλά και για το 

Twitter account6.  

Ανακεφαλαιώνοντας βλέπουμε ότι η έξαρση του διαδικτύου και η εμφάνιση του Web 

2.0 έφεραν νέα δεδομένα στο μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Ειδικά η χρήση των 

κοινωνικών δικτύων άλλαξε τις ισορροπίες και δημιούργησε νέες ανάγκες και 

μεθόδους στην προβολή και την παρουσία μια επιχείρησης στο Διαδίκτυο. Τα 

κοινωνικά δίκτυα καθιέρωσαν το μάρκετινγκ που επιτρέπει στον καταναλωτή να 

συμμετέχει ενεργά και να μην είναι απλά παθητικός δέκτης διαφημιστικών 

μηνυμάτων. Η αλληλεπίδραση διαφημιζόμενου και καταναλωτή και το επιδιωκόμενο 

και πολύτιμο feedback καθιερώθηκαν από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. 

Συνεχώς νέες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αναπτύσσονται, οι οποίες 

προσφέρουν εφαρμογές και υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας για τις 

επιχειρήσεις.  

1.6 Τo marketing μέσω κοινωνικών δικτύων 

Η δουλεία λοιπόν των ανθρώπων του μάρκετινγκ έχει πάψει να είναι η κατασκευή 

ποσοτικών και ποιοτικών μοντέλων ώστε να μπορούν να προβλέπουν τις πιθανές 

ανάγκες των καταναλωτών αλλά και τη ζήτηση που θα έχει το συγκεκριμένο προϊόν. 

Στόχος του μαρκετίστα, στην εποχή μας, είναι να μπορέσει να ενταχθεί στα διάφορα 

κοινωνικά δίκτυα και να βρει τρόπους επικοινωνίας στο συγκεκριμένο ψηφιακό 

                                                            
5 Ζαχαρής Χ. , 2011 
6 Esther Gal-or, Tansev Geylani, and Tuba Pinar Yildirim, 2012 
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περιβάλλον. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλοι οι μεγάλοι σύγχρονοι γκουρού 

του μάρκετινγκ δίνουν έμφαση στην ειλικρίνεια και στην διαφάνεια που πρέπει να 

διακατέχει τη σχέση της επιχείρησης με τους πελάτες της. Σε μία παγκοσμιοποιημένη 

κοινωνία, όπου υπάρχουν χιλιάδες υποκατάστατα του δικού της προϊόντος, σκοπός 

της κάθε επιχείρησης – φαρμακείου είναι να χτίσει τη φήμη της βασισμένη στις δύο 

αυτές αρχές κερδίζοντας πελάτες αλλά και εμπιστοσύνη. Τα κανάλια επικοινωνίας 

και οι πηγές πληροφόρησης έχουν αυξηθεί κατά κόρων και μόνο με μία ειλικρινή 

σχέση προς το κοινωνικό σύνολο μπορεί μια επιχείρηση να κερδίσει τόσο η ίδια όσο 

και το κοινωνικό σύνολο. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γίνει πλέον για πολλούς 

ανθρώπους το βασικό κέντρο δραστηριοτήτων τους για κάθε πτυχή της 

καθημερινότητάς τους. Ίσως θα πρέπει και οι εταιρείες να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση 

πλέον σε αυτό7.  Εξάλλου όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα κοινωνικά δίκτυα 

δίνουν στα άτομα κάτι που τα παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως τα ξέραμε μέχρι 

εχθές, δεν μπορούσαν ποτέ να δώσουν, την ευκαιρία της δημιουργίας σχέσης και 

δικτύωσης με τους άλλους, την ευκαιρία άμεσης επικοινωνίας με τους καταναλωτές. 

Γι’ αυτό και τα κοινωνικά δίκτυα δεν μπορούν να αγνοηθούν, γιατί δίνουν τη 

δυνατότητα στα άτομα να εκφραστούν, βοηθώντας έτσι τους σχεδιαστές των μέσων 

ενημέρωσης να καταλάβουν ποιοι είναι αυτοί που θα προσεγγίσουν, τι μπορούν να 

τους προσφέρουν και τι τους υποκινεί.  

Μεγάλες λοιπόν και μικρές επιχειρήσεις πειραματίζονται σήμερα με το μάρκετινγκ 

των κοινωνικών δικτύων.  

Αυτές απασχολούνται με την ερώτηση πώς να αξιοποιήσουν την online δυνατότητα 

για να συνδέσουν άτομα με προϊόντα με περισσότερο οικείους και ανθρώπινους 

τρόπους, αφού οι συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα έχουν τη ρίζα τους στην 

κοινωνική και όχι στην εμπορική ζωή. Οι συμμετέχοντες μοιράζονται καταναλωτικές 

εμπειρίες με έναν ανοικτό και έντιμο τρόπο. Επομένως, τα στελέχη του μάρκετινγκ 

αντικρίζουν έναν πλήρως νέο κόσμο της διαφάνειας και ο  καταναλωτής έχει ένα νέο 

εργαλείο που του δίνει τη δύναμη να εκθειάσει ή να μειώσει τη φήμη της μάρκας του 

προϊόντος μιας επιχείρησης. Επίσης, τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να παίξουν ένα 

σημαντικό ρόλο και στο κτίσιμο της μάρκας του προϊόντος. Αυτά έχουν αποδειχτεί 

ότι αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο του μάρκετινγκ για το μέλλον, αφού η μάρκα 

                                                            
7 N. Hopkins,1992 
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του προϊόντος είναι το άθροισμα των συνολικών συναισθημάτων και εμπειριών που 

σχετίζονται με το προϊόν της επιχείρησης.  

Συνοψίζοντας βλέπουμε ότι οι online συζητήσεις είναι έντιμες και μας λένε πολλά για 

τη σχέση μεταξύ των καταναλωτών και των μαρκών του προϊόντος που τους αρέσουν 

ή δεν τους αρέσουν. Καθώς τα στελέχη του μάρκετινγκ ανοίγουν την πόρτα της 

χρησιμοποίησης των κοινωνικών δικτύων, πρέπει να είναι ενήμερα ότι εκτίθενται σ' 

έναν τρόπο διαφορετικό από τα άλλα μέσα επικοινωνίας. Όσο τα κοινωνικά δίκτυα 

στερεώνονται περισσότερο στην κουλτούρα τόσο περισσότερο η συμπεριφορά του 

μάρκετινγκ πρέπει να αντικατοπτρίζει την ευαισθησία και την εμπιστοσύνη, οι οποίες 

είναι αναγκαίες στην ανθρώπινη συζήτηση. Όταν οι μάρκες των προϊόντων και οι 

επιχειρήσεις επικοινωνούν κοινωνικά, πρέπει να ενεργούν ως μέλη της κοινωνίας 

στηριζόμενες στον χρυσό κανόνα: εντόπισε και κάλυψε πρώτα απ' όλα τις ανάγκες 

των καταναλωτών. Οι καταναλωτές έχουν ένα μεγάφωνο στα κοινωνικά δίκτυα και οι 

μάρκες των προϊόντων πρέπει να ενεργούν, ώστε αυτό το μεγάφωνο να 

χρησιμοποιείται προς όφελός τους. Όταν οι μάρκες των προϊόντων επικοινωνούν με 

έντιμες εμπειρίες, τότε οι καταναλωτές λαμβάνουν αυτήν την εμπειρία, την πιστεύουν 

και της δίνουν αξία8.  

1.7 Οι ενέργειες του μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων και η 

υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ 

Μερικές από τις ενέργειες του μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών δικτύων είναι:  

 Το χτίσιμο και η διαμόρφωση της εικόνας της μάρκας (brand image). Στην 

εποχή του branding, τα κοινωνικά μέσα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της 

εικόνας ενός νέου προϊόντος που λανσάρεται στην αγορά και στην ανάδειξη 

του συνόλου των αξιών και των ωφελειών που το περιβάλλουν.  

 Η διεύρυνση της γνώσης και αναγνωρισιμότητας της μάρκας (brand 

awareness): Η επαναλαμβανόμενη διαφήμιση, ως μέρος μιας ολοκληρωμένης 

διαφημιστικής καμπάνιας, αυξάνει την ορατότητα της μάρκας και την 

καθιερώνει ως αναγνωρίσιμη από το ευρύ κοινό.  

  Η διαχείριση της εταιρικής φήμης. Δεν είναι μόνο το χτίσιμο και η 

διαμόρφωση της εικόνας της μάρκας που ενδιαφέρει το μάρκετινγκ μιας 

                                                            
8 Ν. Παπαβασιλείου, 2011 
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επιχείρησης όταν χρησιμοποιεί στρατηγικά τα social media. Τα social media 

ανάγονται σε βασικό εργαλείο των δημοσίων σχέσεων. Προβάλλονται οι 

αξίες, το όραμα και η κοινωνική συνεισφορά της επιχείρησης.  

 Το χτίσιμο σχέσεων και η εμπλοκή του καταναλωτή. Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης μπορούν επίσης να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για τις 

επιθυμίες και τις ανάγκες του καταναλωτή και να συμβάλουν στην 

αναγνώριση και ενεργοποίηση των καταναλωτών που ασκούν επιρροή μέσω 

του διαλόγου και της σύσφιξης των σχέσεων.  

 Η εξυπηρέτηση πελατών. Ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις πλούσιες 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης που παρέχουν τα κοινωνικά μέσα για customer 

service9.  

 

Σε σχέση λοιπόν με παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως η τηλεόραση και 

το ραδιόφωνο, στο μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων, η απήχηση στο κοινό είναι 

πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί και να μετρηθεί. Μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις με 

δείκτες όπως τα «Likes» στο facebook, έτσι ώστε να δοθεί μια ένδειξη της απήχησης 

μιας εταιρικής σελίδας. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το θετικό ότι οι καλές 

συστάσεις για κάποιο brand «από στόμα σε στόμα» εκφράζονται με το γραπτό λόγο. 

Αυτή η πολλαπλασιαστική επίδραση μπορεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό να μετρηθεί 

με κατάλληλες εφαρμογές παρακολούθησης (monitoring), που δείχνουν τα σχόλια, 

τους χρήστες που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή, τον αριθμό των συστάσεων και 

των αναγνώσεών τους κλπ.  

Στο facebook, για παράδειγμα, εκτενή στοιχεία για το viral δίνουν τα στατιστικά μιας 

σελίδας ή μιας διαφήμισης. Γενικά, η μέτρηση της απόδοσης της επένδυσης στα 

κοινωνικά δίκτυα είναι αντικείμενο διαρκούς έρευνας και ανάπτυξης. Μέχρι 

πρόσφατα η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ του προϊόντος περιλάμβανε 

ηλεκτρονικά μέσα προβολής, όπως το εταιρικό website, τη διαφήμιση με banners και 

τις διαφημίσεις κειμένου σε άλλα sites.  

Η καθιέρωση βέβαια των social media δεν καταργεί κανένα από αυτά τα εργαλεία. 

Προσθέτει όμως ένα επιπλέον εργαλείο, που προσαρμόζεται έτσι ώστε να εξυπηρετεί 

                                                            
9 Nigel Hopkins,1992 
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τους στόχους μάρκετινγκ, ανάλογα πάντα με το κοινό της επιχείρησης και το προϊόν 

ή την υπηρεσία της. Για παράδειγμα, μια μικρομεσαία επιχείρηση υπηρεσιών είναι 

πιο πιθανό να επιλέξει το LinkedIn ή κάποιο άλλο επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο, 

ενώ μια επιχείρηση καταναλωτικών αγαθών ταχείας κυκλοφορίας να επιλέξει το 

facebook για την υλοποίηση του πλάνου μάρκετινγκ. Συμπερασματικά, τα social 

media προσφέρουν πολλές δυνατότητες αξιοποίησης από τους επαγγελματίες του 

μάρκετινγκ και αποτελούν πλέον αναπόσπαστο εργαλείο μιας ολοκληρωμένης 

επικοινωνιακής στρατηγικής10για τη διαφήμιση και των προώθηση καταναλωτικών 

αγαθών.  

Κεφάλαιο 2ο Facebook, Google, YouTube, Twitter 

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο τα Social Media εξελίσσονται και 

αρχίζουν να εδραιώνονται ως νέα μορφή διαφήμισης και στοχευόμενου μάρκετινγκ. 

Αυτό οφείλεται στην αύξηση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

παγκοσμίως με αποτέλεσμα οι εταιρείες και τα ηλεκτρονικά φαρμακεία που 

εξετάζουμε στην παρούσα εργασία, να εμπλέκονται όλο και περισσότερο 

επενδύοντας στην ανάπτυξη της διαφήμισης και του μάρκετινγκ μέσα στα κοινωνικά 

δίκτυα. Τα ηλεκτρονικά φαρμακεία μέσω των διαφημιστών έχουν καλύτερη 

πρόσβαση με τους καταναλωτές μέσα από πλατφόρμες όπως το Facebook, Twitter, 

Google+, LinkedIn, το YouTube, καθώς και άλλα νεοεμφανιζόμενα δίκτυα. 

Μόνο το έτος 2013, τα ηλεκτρονικά φαρμακεία έκαναν χρήση των social media 

περισσότερο από τους παραδοσιακούς τρόπους διαφήμισης για να διαφημίσουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Ορισμένες εταιρείες χρησιμοποίησαν τα social 

media για να δημιουργήσουν «θόρυβο» γύρω από τα προϊόντα τους μέσα από 

διαγωνισμούς, επαφές με το κοινό τους με την προώθηση σημαντικού και 

ενδιαφέροντος περιεχόμενου, καθώς και μέσα από την παροχή σημαντικών γνώσεων. 

Με την αυξανόμενη χρήση της κινητής τηλεφωνίας μέσω ενός smartphone, το mobile 

marketing στα κοινωνικά δίκτυα έχει ενισχύσει τον κλάδο. 

                                                            
10 Taubenheim, Long, Smith, JeffersD, WaymanJ. &TempleS, 2008 
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2.1 Οι «10 εντολές» ορθής χρησιμοποίησης του Social Media 

Marketing11 για το ηλεκτρονικό φαρμακείο: 

1. Δημιούργησε μια σελίδα που να είναι φιλική και να τραβάει την προσοχή. 

Αυτό είναι η αρχή της επιτυχίας. Στη συνέχεια, οι ίδιοι οι καταναλωτές θα είναι αυτοί 

οι οποίοι θα παράγουν και θα μεταδίδουν διαφημιστικά μηνύματα, θα σχολιάζουν, θα 

βαθμολογούν και θα προτείνουν προϊόντα και υπηρεσίες από τις οποίες είχαν μείνει 

ευχαριστημένοι. 

2. Καθόρισε τη στρατηγική την οποία θα ακολουθήσεις και εφάρμοσέ την πιστά. 

Παρόλο που ένας όλο και αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων ακολουθεί τις νέες 

τάσεις της αγοράς και εισχωρεί στα Κοινωνικά Μέσα, περισσότερα από τα μισά 

προγράμματα Social Media Marketing αποτυγχάνουν12. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, 

αφού πρώτα προβούν σε έρευνα αγοράς και αξιολόγηση των συλλεχθέντων 

στοιχείων, με σκοπό να κατανοήσουν το περιβάλλον, τους πελάτες και τον 

ανταγωνισμό, στη συνέχεια να οδηγούνται στην στοχοθέτηση και κατάρτιση της 

στρατηγικής, η οποία οφείλει να λειτουργεί ως γνώμονας για κάθε επιτελούμενη 

ενέργεια. 

3.Μεθοδική παρουσία. 

Είναι απαραίτητο να παράγεται νέο υλικό σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον 

κάποιες φορές την εβδομάδα για μικρές επιχειρήσεις και καθημερινά, αν πρόκειται 

για μεγάλη επιχείρηση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι ιστοσελίδες Κοινωνικής 

Δικτύωσης να είναι ενεργές, προκειμένου να δημιουργείται μια συνεχής συζήτηση με 

το κοινό, να ενθαρρύνεται η συμμετοχή του και η προώθηση μακροχρόνιων σχέσεων. 

4. Φρόντισε το περιεχόμενό σου να είναι ενδιαφέρον και ελκυστικό. 

Δεν αρκεί μόνο η σωστή συχνότητα των δημοσιεύσεων αλλά και η ποιότητα αυτών. 

Πέραν ενεργειών, νέων προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την εκάστοτε εταιρία, οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να φροντίσουν το περιεχόμενό τους να είναι επίκαιρο, 

ελκυστικό και σχετικό με τα ενδιαφέροντα του κοινού στο οποίο απευθύνεται.  

5. Κράτησε ισορροπία στη συχνότητα δημοσίευσης και τη σχετικότητα του 

περιεχομένου. 

Ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί ένας πελάτης είναι να του προσφέρεις 

                                                            
11 Μάρκετινγκ ορίζεται το «σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που κατευθύνουν τη ροή των αγαθών και των υπηρεσιών 
από τον παραγωγό προς τον καταναλωτή ή αυτόν που κάνει χρήση».  

12 Gartner, 2008 
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ισορροπημένα αυτό που επιθυμεί. Χωρίς μεθοδική παρουσία ο καταναλωτής θα χαθεί 

σιωπηλά προς τον ανταγωνισμό ενώ αντίθετα, με μία πέραν του επιτρεπτού παρουσία 

θα δημιουργηθούν αισθήματα πίεσης και εν τέλει αποστροφής. 

6. Χτίσε μια προσωπική σχέση με τον καταναλωτή. 

Όταν ο καταναλωτής νιώσει ότι μπορεί να εκφραστεί, ότι ακούγεται το παράπονο, το 

πρόβλημα και η γνώμη του, αισθάνεται πως συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των 

προϊόντων της επιχείρησης και μένει πιστός, αναπτύσσοντας μακροχρόνιες σχέσεις 

εμπιστοσύνης. 

7. Μίλα πάντα με ειλικρίνεια. Ποτέ μη δώσεις υποσχέσεις που δεν μπορείς να 

κρατήσεις. 

Έρευνες έχουν δείξει πως οι καταναλωτές είναι δεκτικοί στην μη παροχή κάποιου 

αιτήματός τους, όταν αυτό γίνεται τεκμηριωμένα από την πλευρά της επιχείρησης και 

με ένδειξη ενδιαφέροντος. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλά παραδείγματα δημιουργίας 

αρνητικού ‘’θορύβου’’ και άσχημων αντιδράσεων όταν οι υποσχέσεις οι οποίες 

δόθηκαν από εταιρείες αποκαλύφθηκαν αναληθείς και παραπλανητικές. 

8. Πρόσφερε άμεση ανταπόκριση και συνέπεια. 

Πότε δεν πρέπει να υπάρχει αδιαφορία και καθυστέρηση στην ανταπόκριση. Έρευνες 

έχουν δείξει ότι το 68% των καταναλωτών που σταμάτησαν να αλληλεπιδρούν με μια 

επιχείρηση, το έκαναν γιατί ένιωθαν ότι η επιχείρηση δεν ενδιαφερόταν για αυτούς. 

9. Απάντησε σε όλα τα σχόλια ακόμη και στα αρνητικά. 

Η μελέτη (του 2012) έδειξε πως τα άτομα έχουν την τάση να δημιουργούν και να 

διαβάζουν αρνητικές αξιολογήσεις των προϊόντων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η 

αξία της μάρκας. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ακολουθούν τα αρνητικά σχόλια, να τα 

ταξινομούν με κάποια προτεραιότητα, να εκτιμούν τους πιθανούς κινδύνους και να 

λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. 

10. Μείνε ενήμερος για τις εξελίξεις και προσαρμόσου στις αλλαγές. 

Σε ένα τόσο ανταγωνιστικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον οι επιχειρήσεις δεν 

μπορούν παρά να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για τις εξελίξεις του 

περιβάλλοντος. Εν συνεχεία, οι στόχοι και η στρατηγική τους θα πρέπει να 

προσαρμόζονται και να εναρμονίζονται με τις εκάστοτε συνθήκες. 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι μια νέα, δυνατή πραγματικότητα. Με τη σωστή 

εφαρμογή του Social Media Marketing οι επιχειρήσεις έχουν στα χέρια τους μια ευκαιρία 

βελτίωσης και εξέλιξης των σχέσεών τους με τους καταναλωτές. Μια ευκαιρία που δεν 

πρέπει να χαθεί. 
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2.2 Προώθηση ηλεκτρονικού φαρμακείου μέσα από τα Social Media 

Το μυστικό είναι να αποκτήσει το φαρμακείο σας ισχυρή παρουσία στον 

κυβερνοχώρο. Να έχετε παρουσία σχεδόν σε όλα τα social media, καθώς η δύναμή 

τους αποτελεί το ισχυρότερο όπλο για marketing, συνεπώς για την άνθιση της 

εργασίας σας.   

Ας μάθουμε τις δυνατότητες ορισμένων από αυτών꞉ 

2.2.1 Youtube 

Πώς να προωθήσετε ένα εταιρικό κανάλι Youtube. 

Ένα κανάλι youtube κρατάει μαζί όλα τα σχετικά με το φαρμακείο σας βίντεο. Βοηθά 

σημαντικά τους πελάτες να είναι ενήμεροι για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που 

προσφέρονται. Για να τα πετύχετε όμως όλα αυτά χρειάζονται μερικές κινήσεις-

βήματα. 

Βήμα 1 

Δημιουργήστε παρουσία στο Youtube. Οδηγήστε τους χρήστες στο να επισκεφτούν 

το κανάλι με το να σχολιάζετε σε άλλα βίντεο που σχετίζονται με τα προϊόντα σας. 

Ολοκληρώστε τα σχόλια με ένα link στο κανάλι σας. Γίνετε μέλος σε γκρουπ και 

αφήστε τους άλλους να μάθουν το κανάλι σας. 

Βήμα 2 

Επιλέξτε λέξεις κλειδιά που σχετίζονται με την εταιρεία. Οι λέξεις κλειδιά σας θα 

είναι  ο τρόπος που θα κατευθύνει  τους πελάτες στα βίντεο σας. Οι λέξεις-κλειδιά 

 πρέπει να αντανακλούν το ποιόν του φαρμακείου και τις υπηρεσιών που προσφέρει, 

επίσης  θα πρέπει να είναι οι λέξεις που τυπικά χρησιμοποιούνται από τους πελάτες 

για να ψάξουν για τις προσφορές. 

Βήμα3 

Βάλτε τα βίντεο σε site κοινωνικής δικτύωσης. Βάλτε το URL σε Facebook, 

Twitter… 

Βήμα 4 

Βάλτε links  του καναλιού σας στο site και στις υπογραφές των email. 
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Βήμα 5 

Διαφήμιση youtube 

Βήμα 6 

Στείλτε updates στους πελάτες. Το youtube δίνει τους χρήστες την ευκαιρία να 

εγγραφούν στο κανάλι σου. Ανεβάστε συχνά βίντεο για να στέλνονται επισημάνσεις 

στους εγγραφόμενους ότι τα νέα σας βίντεο είναι διαθέσιμα για να τα δουν. 

Τα 7 tips για το YouTube 

1.Αντιγράψτε ότι «δουλεύει». Βρείτε βίντεο με υψηλά views, ratings και πολλά 

σχόλια ή εγγεγραμμένους. Τι είναι αυτό που κάνουν σωστά; 

2.Βάλτε παντού λέξεις κλειδιά. Ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσετε τους 

ανθρώπους να βρουν τα βίντεο σας είναι το να συμπεριλάβετε σε αυτά λέξεις 

κλειδιά.  

3. «Κλέψτε» λέξεις κλειδιά από δημοφιλή βίντεο. Ψάξτε και βρείτε τα πιο δημοφιλή 

βίντεο στο κλάδο που σας ενδιαφέρει και αντιγράψτε τα  tags που έχουν βάλει. Αυτό 

θα αυξήσει τα likes στο βίντεο σας και θα το δείχνει στις «προτάσεις» του άλλου 

βίντεο. 

4.Πριν ανεβάσετε τα βίντεο στο κανάλι, προσαρμόστε το κανάλι σας ώστε να 

φαίνεται ευπαρουσίαστο.  

5.Προσθέστε το URL του site σας ξεκινώντας με http:// στην αρχή της περιγραφής 

του βίντεο, ώστε να μπορούν οι χρήστες να κλικάρουν στο link και να μπουν στο site. 

6.Χρησιμοποιήστε φράσεις για να ενεργοποιήσετε τους χρήστες να λάβουν δράση. 

 Όπως:  «Ακολουθήστε μας στο Twitter», «Βρείτε να μας στο Facebook», 

«Εγγραφείτε στα βίντεο μας».  

7. «Ελαφριά Πώληση». Δεν πρέπει να ζητάτε να αγοράσουν κάποιοι το προϊόν σας 

αφότου είδαν το βίντεο σας. Μερικοί δεν είναι έτοιμοι…. 

Προωθήστε τα βίντεο σας: 

-Εισάγετε τα βίντεο στο blog σας. 
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-Στείλτε ως  e- mail σε φίλους και επαφές το link  του youtube 

-Γράψτε ένα άρθρο για τα βίντεο και δημοσιεύστε το σε forums. 

-Φυσικά ποστάρετε τα βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

-Ζητήστε από τους ανθρώπους να κοινοποιήσουν τα βίντεο. Όταν τα βάζετε σε 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης γράψτε π .χ «Παρακαλώ μοιραστείτε το με τους 

φίλους σας». 

2.2.2 Instagram. Πώς να χρησιμοποιήσετε το instagram για να 

προωθήσετε ένα brand του φαρμακείου σου 

Από τη στιγμή που το Facebook απέκτησε το Instagram το 2012 για 1 δις, η 

δημοφιλής εφαρμογή για φωτογραφίες και βίντεο συνεχίζει να βλέπει τρομακτική 

αποδοχή από χρήστες παγκοσμίως. Υπάρχουν περίπου 150εκ ενεργοί χρήστες το 

μήνα. Πολλά από τα 500 top  brands του Fortune έχουν αρχίσει να συννειδητοποιούν 

την αποτελεσματικότητα του  Instagram όπως Nike, Starbucks, Red Bull.               

Πως το χρησιμοποιείτε λοιπόν; 

1)Τόσο οι φωτογραφίες όσο και τα βίντεο είναι αποτελεσματικά με το δικό τους 

τρόπο. Οι φωτογραφίες λειτουργούν καλύτερα από τα βίντεο όσον αφορά τις 

αλληλεπιδράσεις, όπως είναι τα likes και τα σχόλια, αλλά αυτό συμβαίνει, γιατί τα 

βίντεο του Instagram είναι σχετικά καινούργια. Το βίντεο δίνει την ευκαιρία στη 

σελίδα να είναι πιο οπτική, προσωπική και ελκυστική. Οι εταιρείες που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τα βίντεο έχουν πλεονέκτημα. Η πρόσφατη λοιπόν 

προσθήκη εφαρμογής βίντεο στο  Instagram έκανε την αντίστοιχη  εφαρμογή του 

Twitter (vines) να βρει ανταγωνιστή. Είναι πιο αξιόλογα, διάρκειας 15 δευτ., με 

προσθήκη φίλτρων και καλύτερες ρυθμίσεις σε σχέση με το 6,5 δευτερολέπτων 

βίντεο του Τwitter. 

2) Καλύτερη ώρα για να δημοσιεύετε υλικό. Αυτό που κάνει το  Instagram τόσο 

καταπληκτικό είναι ότι οποιαδήποτε ώρα είναι καλή για δημοσιεύσεις. Αντίθετα με 

το Facebook, τις δημοσιεύσεις  σου θα τις δουν σχεδόν όλοι αφού δεν υπάρχει 

κάποιος αλιγόριθμος που να κατευθύνει ποια post θα είναι στην αρχική. Το 

Instagram, είναι μια πλατφόρμα βασισμένη στα κινητά άρα οι χρήστες μπορούν ανά 

πάσα στιγμή να  δουν  τις νέες και παλιές δημοσιεύσεις. Για περισσότερη προσοχή, 
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κάντε τις δημοσιεύσεις σας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παρόλα αυτά όμως, 

καλύτερα να συνδεθείτε στο Facebook για να να βρείτε και να σας βρουν 

περισσότεροι χρήστες. 

3) Χρησιμοποιήστε hashtags για ανακάλυψη. Υπάρχει μια σύνδεση με τα hashtags 

και την επιτυχία του περιεχομένου. Τα Ηashtags είναι ένα καταπληκτικό μέσο 

ανεύρεσης για αυτό και συνιστάται να το χρησιμοποιείτε σε κάθε post σας. Πρέπει να 

είναι σημαντικά και δημοφιλή. 

4) Ταγκάρισμα άλλων εταιρειών ή ανθρώπων στα posts.  Το Instagram επιτρέπει το 

ταγκάρισμα άλλων, σχετικών με τη δουλειά. Πρέπει να αξιοποιηθεί. 

5) Ακολουθήστε άλλους και κάντε like στις φωτογραφίες και στα posts τους. 

6) Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες και φίλτρα που σχετίζονται με το φαρμακείο και 

τους πελάτες. 

7) Για να πετύχετε στο Ιnstagram, πρέπει να προσπεράσετε την ιδέα του να 

«πουλάτε». Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μοιραστείτε μια άλλη οπτική του 

κόσμου, να καλλιεργήσετε μια μοναδική οπτική αίσθηση, να απαθανατίσετε στιγμές 

και πράγματα που είναι ενδιαφέροντα για τον πυρήνα του φαρμακείου και τους 

πελάτες. 

8) Το Ιnstagram δημιουργεί δίκτυα ανάμεσα στους ανθρώπους με τη βοήθεια των 

φωτογραφιών. Για να γίνετε μέλος ενός τέτοιου δικτύου πρέπει να κάνετε like και 

σχόλια, να ακολουθήσετε τους χρήστες που έχετε και σε άλλες πλατφόρμες και να 

συμπεριλάβετε τις λέξεις κλειδιά που έχετε και σε άλλα δίκτυα. 

9) Ο συνδυασμός Ιnstagram και Facebook δίνει φοβερές δυνατότητες προώθησης. Οι 

χρήστες δημοσιεύουν στο Ιnstagram και αυτά τα ίδια τα βάζουν και στο Facebook. 

Με το τρόπο αυτό επωφελείστε από το Ιnstagram  χωρίς να χρειαστεί να πληρώσετε 

τίποτα! 

10) Για πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα του λογαριασμού  σας στο 

Instagram υπάρχουν τα BlitzMetrics & Curalateω(τα ανάλογα Google Analytics) 

11) Βάλτε βίντεο με κορυφαίες στιγμές της εταιρείας. 

12) Βρείτε άλλα φαρμακεία να ακολουθήσετε το Statigram βοηθά σημαντικά 
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2.2.3 Τwitter 

Πολλές εταιρείες αλλά και ηλεκτρονικά φαρμακεία έχουν ήδη ξεκινήσει να 

χρησιμοποιούν το Τwitter σαν μέσο προώθησης τους. 

- Φτιάξτε το προφίλ σας ώστε να φαίνεται επαγγελματικό. Από το όνομα του χρήστη 

μέχρι τις δημοσιεύσεις, όλα πρέπει να δείχνουν και να είναι επαγγελματικά. Το 

προφίλ πρέπει να είναι ευδιάκριτο και συμπληρωμένο με επαρκείς πληροφορίες. 

-  Κοινοποιήστε το προφίλ σας και ξεκινήστε να ακολουθείτε χρήστες. Το πρώτο 

πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να κοινοποιήσετε την παρουσία σας στο Τwitter 

και σε άλλες κοινωνικές πλατφόρμες. Φυσικά πρέπει να είναι το ίδιο σε κάθε 

πλατφόρμα για να αναγνωρίζεται εύκολα, να δημιουργεί εμπιστοσύνη στους χρήστες 

και να είναι εύκολα προσβάσιμο. Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση στο Τwitter για να 

ανακαλύψετε λειτουργίες που θα σας βοηθήσουν να βρείτε τα θέματα που σας 

αρέσουν και είναι σχετικά με την εταιρεία . Τότε αρχίστε να αλληλεπιδράτε με άτομα 

και άλλες εταιρείες – φαρμακεία  που έχετε κοινά. Ο στόχος είναι να συνδεθείτε με 

άτομα που έχετε τα ίδια κοινά και που είναι πιο πιθανό να κοινοποιήσουν αυτά που 

δημοσιεύετε. 

- Να δημοσιεύετε σπουδαίο και κοινοποιήσιμο περιεχόμενο. Για να αυξήσετε τις 

πιθανότητες να σας ακολουθήσουν χρήστες πρέπει να δημοσιεύετε περιεχόμενο που 

είναι ενδιαφέρον, μοναδικό και που αξίζει να αναπαραχθεί. Να δημοσιεύετε 

περιεχόμενα από μεγάλους εμπνευστές τόσο συχνά όσο και τα δικά σας posts. Μην 

περνάτε όλο σας το χρόνο με το να δημοσιεύετε μόνο αυτά που αφορούν την εταιρεία 

σας. Οι άνθρωποι θα είναι πιο πιθανόν να σας προσέξουν αν συμπεριλάβετε 

περιεχόμενο και σκέψεις και όχι μόνο περιεχόμενα από το φαρμακείο σας. 

- Η εμπειρία σας άλλωστε στο Τwitter καθορίζεται από ποιους ακολουθείτε όχι ποιοι 

σας ακολουθούν. Για το λόγο αυτό δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς που 

ακολουθείτε. Διαλέξτε ανάμεσα σε: πελάτες, συνεργάτες, 

συναδέλφους/ανταγωνιστές, εταιρείες του χώρου σας, εταιρείες που τις έχουν 

άνθρωποι που γνωρίζετε. 

- Στους ανθρώπους αρέσουν οι φωτογραφίες, για αυτό μην χάσετε την ευκαιρία να τις 

δημοσιεύσετε. 



25 
 

- Η υπηρεσία Vine σας βοηθά να τραβάτε τα δικά σας βίντεο όπου και αν είστε και να 

τα δημοσιεύετε απευθείας στη σελίδα σας. 

- Παρόλο που είναι διεθνής πλατφόρμα και βοηθά να συνδεθείτε με ανθρώπους από 

όλο τον κόσμο, το σημαντικό για ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο είναι οι χρήστες της 

χώρας σας, της πόλης σας. Για να τους βρείτε κάντε Advanced Search και Places. 

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να βρείτε πιθανούς πελάτες. 

 

2.2.4 Facebook. Τι είναι το facebook 

Το Facebook είναι ένας κοινωνικός ιστοχώρος δικτύωσης που ξεκίνησε στις 4 

Φεβρουαρίου του 2004. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων με 

τις επαφές τους και να τις ειδοποιούν, όταν ανανεώνουν τις προσωπικές πληροφορίες 

τους. Όλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο να συμμετάσχουν σε δίκτυα που 

σχετίζονται μέσω πανεπιστημίων, θέσεων απασχόλησης ή γεωγραφικών περιοχών.  

Το Facebook σήμερα έχει περίπου 250 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, 

κατατάσσοντας το έτσι ως το μεγαλύτερο, αυτή τη στιγμή, site κοινωνικής δικτύωσης 

στον «δυτικό» κόσμο και το δεύτερο μεγαλύτερο successstory στο ιντερνέτ μετά το 

Google. Επίσης, είναι ένα από τα δημοφιλέστερα site για ανέβασμα φωτογραφιών με  

πάνω από 14 εκατομμύρια φωτογραφίες καθημερινά. Με αφορμή την δημοτικότητα 

του, το Facebook έχει υποστεί κριτική και έχει κατηγορηθεί σε θέματα που αφορούν 

την ιδιωτικότητα (privacy) και την ασφάλεια (security) των χρηστών του 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook ).  

Ωστόσο, στόχος του Facebook, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, είναι 

να βοηθήσει τους ανθρώπους να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τους φίλους 

τους, την οικογένεια τους και τους συνεργάτες τους. Η εταιρεία – φαρμακείο από την 

άλλη αναπτύσσει τεχνολογίες που διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω 

αυτής της υπηρεσίας, δημιουργώντας μια εικονική σύνδεση στο πραγματικό κόσμο 

των ανθρώπων. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να εγγραφεί στο Facebook και να 

αλληλεπιδράσει με τους ανθρώπους που γνωρίζει σε ένα αξιόπιστο περιβάλλον.  

Άλλωστε, η απλή πλοήγηση του, δίνει στους χρήστες εύκολη πρόσβαση στις βασικές 

λειτουργίες και εφαρμογές στο χώρο. Το Προφίλ (Profile), οι φίλοι (Friends), τα 
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Δίκτυα (Networks) και τα Εισερχόμενα (Inbox), έχουν εξέχουσα θέση στην κορυφή 

της σελίδας του προφίλ του χρήστη. Οι Facebook-εφαρμογές (applications), 

φωτογραφίες, σημειώσεις, ομάδες, γεγονότα, εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά 

μαζί με άλλες εφαρμογές τρίτων που έχουν προστεθεί στο λογαριασμό τους. Είναι 

μόλις το δεύτερο πιο ενεργό PHPsite στον κόσμο, και μια από τις μεγαλύτερες 

MySQL εγκαταστάσεις οπουδήποτε, εκτελώντας χιλιάδες βάσεις δεδομένων.  

Το Facebook, όπως είπαμε πιο πάνω, είναι ένα από τα δημοφιλέστερα site για 

ανέβασμα φωτογραφιών με πάνω από 14 εκατομμύρια φωτογραφίες καθημερινά, 

οπότε δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να «ανεβάσει» φωτογραφίες είτε από τον 

προσωπικό του υπολογιστή είτε από το κινητό του και να δημιουργήσει το δικό του 

άλμπουμ, να το δημοσιεύσει στους “φίλους” του και επίσης μπορεί να κάνει 

“επισήμανση” (tag) τους φίλους του σε δικιές τους φωτογραφίες έτσι ώστε να τις 

μοιράζονται μαζί δημιουργώντας τα  groups, που είναι ομάδες φτιαγμένες από τα 

μέλη τα ίδια. Αυτές μπορούν να αναφέρονται σε διάφορα θέματα από άποψη 

διασκέδασης-ψυχαγωγίας μέχρι και σε θέματα δουλειάς. Ο κάθε χρήστης μπορεί να 

δημιουργήσει έως και 200 groups και  το καθένα από αυτά έχει το δικό του όνομα και 

τα δικά του μέλη. Μέλος μπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε και επίσης μπορεί και  έχει 

τη δυνατότητα να “αφήσει ” το group όποτε το επιθυμεί. Επιπλέον, τα events 

(γεγονότα), είναι μια άλλη δυνατότητα που δίνει το Facebook να οργανώσει δηλαδή 

κανείς τις δικιές του εκδηλώσεις και πάρτι και να το κοινοποιήσει στους “φίλους ” 

του για να το γνωρίζουν και αυτοί. Τα events εμφανίζονται στην αρχική σελίδα του 

χρήστη στην δεξιά πλευρά, έτσι ώστε όσοι θέλουν να παρευρεθούν να το βλέπουν και 

από εκεί. Τα Messages (μηνύματα) βρίσκονται στο προφίλ του χρήστη.  

Ο χρήστης λοιπόν έχει τη δυνατότητα να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα προς και 

από τους φίλους του. Επίσης, μπορεί να ανταλλάσσει μηνύματα και από άλλους 

χρήστες χωρίς απαραίτητα να είναι φίλοι του. Με τα μηνύματα αυτά οι επισκέπτες 

της σελίδας μπορούν να ενημερώνονται για οτιδήποτε συμβαίνει στο «κόσμο» του 

όπως π.χ. από ενημερώσεις των Group του έως και μηνύματα για αίτηση φιλίας. 

Όσον αφορά την εφαρμογή Accountsettings, είναι ρυθμίσεις που κάνει ο χρήστης 

σχετικά με τον λογαριασμό του. Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν αλλαγή ή όχι του 

ονόματος, του username, του e-mail, του password και ρυθμίσεις σχετικά με την 

πλήρη διαγραφή του από το Facebook.com (deactivateorno-deactivateaccount).  
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Μέσα από αυτές επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τα networks, 

notifications, Mobile, Language και Payments. Τέλος τα Privacysettinngs, είναι 

ρυθμίσεις που κάνει ο χρήστης σχετικά με την «Ιδιωτικότητα» και  αφορούν στο 

profile, ποιος δηλαδή έχει το δικαίωμα να βλέπει το προφίλ του είτε πρόκειται για 

τους φίλους είτε για συγκεκριμένα άτομα που ορίζει ο ίδιος ή ακόμα και ο καθένας 

από εμάς. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να ελέγχει (search – αναζήτηση) από ποιους είναι 

ορατός, ποιος μπορεί να τον αναζητήσει, πώς μπορεί να  επικοινωνήσουν οι άλλοι με 

τον ίδιο, καθώς και  ρυθμίσεις σχετικά με το Newsfeed και το Wall, για να 

παρακολουθεί ο χρήστης τις αλλαγές που γίνονται στα προφίλ των φίλων του, αλλά 

και στο δικό του. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να κάνει το Blockpeople. 

Αν κάνει ο χρήστης block σε κάποιον άλλον χρήστη, τότε δεν θα μπορεί ούτε το 

προφίλ του να δει, αλλά ούτε και να τον βρει μέσα από το search13.  

2.2.5 Η λειτουργία του facebook 

Η πρώτη επαφή των χρηστών με το Facebook είναι μόλις πληκτρολογήσουν την 

διεύθυνση «http://www.facebook.com». Στην αρχική του σελίδα, ο χρήστης είτε 

μπορεί να συνδεθεί με την υπηρεσία είτε να περιηγηθεί στις πληροφορίες που είναι 

διαθέσιμες για το ευρύ κοινό.  

Η σύνδεση με την υπηρεσία είναι πολύ απλή, καθότι δεν απαιτεί προσωπικά 

δεδομένα και τεχνικές γνώσεις, όλα τα πεδία δεδομένων στο Facebook μπορεί να 

μείνουν κενά, εκτός από το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και το 

κωδικό του χρήστη (μερικά από αυτά είναι: απόφοιτος / απόφοιτη κολλεγίου, σχολή, 

οικογενειακή κατάσταση, θρησκεία, κτλ). Κατά την δημιουργία λογαριασμού, οι 

χρήστες εισάγουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής στα κατάλληλα πεδία 

σχετικά με τη σελίδα, και πατάνε το κουμπί Σύνδεση. Αυτό στέλνει μια ειδική 

διεύθυνση URL στην υπηρεσία: http: / / www.facebook.com/login.php?email = 

USERNAME@SCHOOL.edu&pass = ΚΩΔΙΚΟΣ. Κατά τη διαδικασία σύνδεσης, η 

υπηρεσία ζητά από τον χρήστη κάποιες πληροφορίες, που αποθηκεύονται με τη 

μορφή ενός cookie.  

Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

του χρήστη, είναι γραμμένες σε ένα αρχείο, ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να την 

ξανά γράψει στην επόμενη σύνδεση του. Σε κάθε σύνδεση του χρήστη η υπηρεσία 
                                                            
13 Pineda, Nick, 2010 
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του Facebook δημιουργεί και παρέχει σε αυτόν ένα μοναδικό κωδικό, ο οποίος 

διαφέρει από σύνδεση σε σύνδεση. Μόλις συνδεθεί με την υπηρεσία, ο χρήστης είναι 

ελεύθερος να αλληλεπιδράσει με το Facebook. Μπορεί να επεξεργαστεί το προφίλ 

του, να δει τα προφίλ των άλλων χρηστών, να προσθέσει ή να αλλάξει τους φίλους 

του, να αναζητήσει καινούριους ή παλιούς φίλους και να εξερευνήσει την υπηρεσία 

(O'Neill, Nick, 2010).  

Η πλειοψηφία των χαρακτηριστικών στο Facebook που ζητείται γίνεται μέσω απλών 

και ευανάγνωστων από τον άνθρωπο URL. Για παράδειγμα όταν ο χρήστης ζητήσει 

να δει κάποιο προφίλ, το URL θα έχει αυτή τη μορφή: http : //SCHOOL. Facebook 

.com/profilephp ?id = USERID. Το Facebook θα διαβάσει το SCHOOL και το 

USERID , και θα δώσει στον χρήστη είτε την αντίστοιχη σελίδα προφίλ, εφόσον 

γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του χρήστη, είτε 

θα απορρίψει το αίτημα του εάν το προφίλ είναι αποκλειόμενο ή δεν υπάρχει.  

 Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα διαμόρφωσης της προσωπικής τους ιστοσελίδας σε 

8 κατηγορίες:  

• profile  

• friends  

• photos  

• groups  

• events  

• messages  

• account settings  

• privacy settings.  

Οι πληροφορίες που διαθέτει το κάθε profile είναι: Basic, Contact Information, 

Personal, Professional, Courses και picture. Σ’ αυτές τις 6 κατηγορίες ο χρήστης 

μπορεί να υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με την πόλη καταγωγής του, την τρέχουσα 

κατοικία του, διάφορα χόμπι, ενημέρωση για θέσεις εργασίας, καθώς και μια 

φωτογραφία του. Στο προφίλ (profile) του κάθε χρήστη υπάρχει η εφαρμογή φίλοι 
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(friends). Το Facebook παρουσιάζει το FacebookFriendspage, ένα νέο τρόπο εύρεσης 

φίλων και διαχείρισης της υπάρχουσας λίστας. Το Facebook λοιπόν ζητάει το 

password για να συνδεθεί στο mailbox και να αναγνωρίσει αυτόματα όσοι και όσες 

από τις επαφές του e- mail έχουν προφίλ. Στην συνέχεια, αναγνωρίζοντας κοινά 

ενδιαφέροντα και φίλους, το Facebook προτείνει αρχικά 9 νέα προφίλ ή 18 στο 

σύνολο. Πρόκειται για το Facebooksuggestions. 

 Συνοψίζοντας και με απλά λόγια, οι  χρήστες του Facebook μπορούν να εγγραφούν 

σε αυτό καταχωρώντας προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική 

διεύθυνση, ηλικία κλπ. Σ’ αυτόν το χώρο μπορούν άτομα από οποιαδήποτε χώρα να 

επικοινωνήσουν, να μοιραστούν εικόνες, βίντεο, μουσική και ό, τι άλλο επιθυμούν 

χωρίς εμπόδια. Η εγγραφή μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο και 

μάλιστα είναι δωρεάν. Τα μέλη διατηρούν λίστα φίλων τους οποίους έχουν τη 

δυνατότητα να αναζητήσουν, να προσκαλέσουν ή να αποδεχτούν/αρνηθούν τη 

«φιλία» τους. Το Facebook  ακόμη παρέχει στα μέλη του και μία σειρά ψυχαγωγικών 

εφαρμογών όπως τεστ προσωπικοτήτων, νοημοσύνης, ικανοτήτων καθώς και 

παιχνίδια ή υπηρεσίες προσομοίωσης της πραγματικότητας. εικονικές φάρμες, 

κατοικίδια, εικονικές οικογένειες, τα οποία είναι πολύ δημοφιλή. Επίσης, όπως 

ακριβώς και στο Msn, δίνεται η δυνατότητα συνομιλίας σε ζωντανό χρόνο με όλους 

τους facebook-φίλους, με την προϋπόθεση βέβαια να είναι κι οι δυο πλευρές 

ταυτόχρονα συνδεδεμένες. Πολλές είναι, τέλος, οι υπηρεσίες με τις οποίες μπορεί να 

προσφέρει κανείς δώρα (ηλεκτρονικά), ν’ αφιερώσει τραγούδια, να κεράσει ποτά 

κ.ο.κ στους φίλους του για τα γενέθλιά τους (υπάρχει ειδική ειδοποίηση) στη γιορτή 

τους ή έτσι απλά14 ακόμα και να κάνει ηλεκτρονικά τις αγορές του (είδη ένδυσης – 

υπόδυσης, ακόμη και φάρμακα και καλλυντικά, όπως μας ενδιαφέρει άλλωστε στην 

παρούσα εργασία). 

2.2.6 Facebook & marketing 

Το Facebook έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι μόνο ως μέσο επαφής και 

επικοινωνίας, αλλά και ως μέσο προϊόντων και επιχειρήσεων πάσης φύσεως ακόμη 

και φαρμακείων. Οι περισσότεροι άλλωστε από εμάς από όλα τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης γνωρίζουμε καλύτερα το Facebook, καθώς τα μέλη-χρήστες του 

συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια. Αυτό 

                                                            
14 Greenstein, Howard,2009 
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δεν προκαλεί έκπληξη, γιατί το Facebook προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Στην 

αρχή ήταν ένα απλό φόρουμ, όπου μπορούσε κάποιος να γνωρίσει φίλους, να παίξει 

παιχνίδια και να πραγματοποιήσει αγοραπωλησίες online. Αν δει όμως κανείς το 

Facebook από την επιχειρηματική του πλευρά, αποτελεί μία ξεχωριστή μορφή αγοράς 

με πολύ μεγάλη δυναμική ανάπτυξης, όπου μπορούν να δικτυωθούν χιλιάδες πελάτες 

σε πολύ μικρό χρόνο, χωρίς κανένα κόστος. Οι επιχειρήσεις μπορούν να προωθήσουν 

τις διαφημίσεις τους σε εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες χρήστες, απλά με ένα 

κλικ15. Σε μια χώρα, λοιπόν, όπως η Ελλάδα, όπου οι έννοιες like (μου αρέσει) «σου 

έκανα request» (αίτημα φιλίας) ή «σε έκανα add» (σε προσέθεσα στους φίλου μου) 

τείνουν να χρησιμοποιούνται συχνότερα και από το «καλημέρα» στις νεανικές -και 

όχι μόνο- ηλικίες, είναι λογικό το μάρκετινγκ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

να γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές16.  

 Ως Facebookmarketing ορίζονται οι τεχνικές και οι στρατηγικές marketing που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο κοινωνικό του δίκτυο, με στόχο την αύξηση της 

αναγνωρισιμότητας και της απήχησης του μηνύματος της επιχείρησής σας 

(ηλεκτρονικό φαρμακείο). Το Facebook είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο στον 

κόσμο, με περισσότερους από 500 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, και συνεχίζει να 

μεγαλώνει κατά 1 εκατομμύριο χρήστες την εβδομάδα. Συνεπώς, η προβολή και η 

διαφήμιση στο κανάλι αυτό μπορεί να παρουσιάσει πολλαπλά οφέλη.   

Στο Facebookmarketing υπάρχει μια διαδικασία που έχει κάποια στάδια όπως:   

 

 Διαμόρφωση στρατηγικής: Στο στάδιο αυτό γίνεται ο σχεδιασμός της 

στρατηγικής προώθησης και διαφήμισης του προϊόντος. Σχεδιάζεται  ο τρόπος 

επικοινωνίας της επιχείρησης (φαρμακείο) με τους πελάτες της, μέσω 

Facebook, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της πρώτης.  

 Ανάπτυξη περιεχομένου: Διαμορφώνονται τα κείμενα, τα εικαστικά, οι 

εικόνες και τα βίντεο που θα εισαχθούν στο προφίλ της επιχείρησης 

(φαρμακείο) με τρόπο τέτοιο ώστε να προσελκύουν τους πελάτες.  

 Ανανέωση προφίλ: Θα πρέπει η επιχείρηση  (φαρμακείο) να κάνει μια τακτική 

ανανέωση του προφίλ της με αναρτήσεις, σχόλια και εισαγωγή περιεχομένου 

ώστε το προφίλ να είναι συνεχώς ενεργό.  
                                                            
15 Casteleyn, Jordi, André Mottart, andKrisRutten, 2009 
16 Δ. Μανιφάβα, 2011 
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 Δημιουργία ενεργειών προώθησης: Στο στάδιο σχεδιάζονται και υλοποιούνται 

προωθητικές ενέργειες με στόχο την αύξηση της αλληλεπίδρασης και των 

αριθμό των φίλων στο προφίλ.  

 Αναφορά-παρακολούθηση: Γίνεται παρακολούθηση της εξέλιξης και 

επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής και των πρακτικών  

Πιο αναλυτικά: 

 Χρησιμοποιήστε όλα τα networks  που έχετε στη διάθεσή σας. Αν κάποιος 

είναι ήδη στη λίστα των email σας τότε το πιο πιθανόν είναι να θέλει να 

συνδεθεί μαζί σας και  στο Facebook. Στείλτε ένα  email σε όσους έχετε στη 

λίστα των επαφών σας και  προσκαλέστε τους να πατήσουν Like στη σελίδα 

στο  Facebook. 

 Βοηθήστε τους πελάτες να σας βρουν. Δημιουργήστε ένα Facebook Page 

Badge στο  site ή στο blog . Το Facebook Page Badge είναι ένα εικονίδιο που 

μπορεί κάποιος να δημιουργήσει και το οποίο συνδέει ανθρώπους-χρήστες 

από το  site  στην σελίδα σας στο Facebook. Για να το δημιουργήσετε, 

συνδεθείτε στο προφίλ σας και γράψτε σαν URL: 

http://www.facebook.com/badges/page.php 

 Μοιραστείτε τη σελίδα σας με συγγενείς και φίλους, spread the word: 

Μιλήστε για τη σελίδα του ηλεκτρονικού φαρμακείου σας σε πελάτες, 

προμηθευτές, υπαλλήλους. Ενημερώστε τους για την ύπαρξή της και 

προσκαλέστε τους να γίνουν φίλοι! Το Μάρτιο του 2013 οι ενεργοί χρήστες της 

πλατφόρμας αυτής υπολογίζονταν στα 1,11 δις. Αυτό σημαίνει πως το 

Facebook μπορεί με το καλύτερο τρόπο να σας βοηθήσει να βρείτε πιθανούς 

πελάτες. Και όλο αυτό θα γίνει σιγά-σιγά μέσα από φίλους και συγγενείς και 

μετά και σε άλλους. Μάλιστα θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν και οι πιο 

θερμοί υποστηρικτές της σελίδας, γράφοντας εξαιρετικά σχόλια και 

μοιράζοντας τα νέα της σελίδας. 

 Συμπεριλάβετε τη σελίδα σας και στα εκτυπωμένα έγγραφά σας. Λέγοντας 

αυτό, εννοούμε να αναπτύξετε τη σελίδα σας με το να την εισάγετε σε 

διάφορα έντυπα όπως είναι οι εταιρικές κάρτες κτλ., όπου μπορούν να τη 

βλέπουν.  
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 Η δύναμη των hashtags είναι εμφανής και εδώ. Με το να βάλετε αυτό το σήμα 

# μπροστά από μια λέξη, αυτόματα την ενεργοποιείτε σαν link, το οποίο και 

πατάτε για να μεταφερθείτε σε άλλα post που έχουν ακριβώς το ίδιο hashtag. 

 Όπως και στο Instagram έτσι και στο Facebook, μπορούν αποτελεσματικά να 

σας βοηθήσουν   να βρείτε ανθρώπους με παρόμοια ενδιαφέροντα αλλά να 

βοηθήσουν και τους άλλους να βρουν εσάς! Έτσι, η αναζήτηση αυτών που 

σας ενδιαφέρουν γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. 

 Επίσης, το κομμάτι της περιγραφής δεν πρέπει να μείνει ποτέ άδειο. Οφείλετε 

να το συμπληρώνετε με όσες περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με την 

εταιρεία γίνεται για να δίνουν την ευκαιρία στους χρήστες να ενημερώνονται 

σωστά και επαρκώς αλλά και για να μπορούν εύκολα να σας βρουν. Ανάμεσα 

στα άλλα θα πρέπει να υπάρχει πάντα ενεργό  link που να παραπέμπει στο 

website σας. 

 Τέλος ,η διαδραστικότητα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία 

μιας σελίδας. Οι άνθρωποι θέλουν να επικοινωνούν, να ενημερώνονται, να 

ξέρουν πως ανά πάσα στιγμή θα λυθεί κάθε απορία τους. Όσο πιο κοντά 

νιώθουν σε μια εταιρεία τόσο πιο εύκολα θα την επιλέξουν! Για το λόγο αυτό 

δεν χρειάζεται να είναι μια σελίδα πολύ επίσημη και εντελώς επαγγελματική, 

γιατί κάτι τέτοιο θα τους αποτραβήξει από εκείνη! 

 

Φυσικά υπάρχει και η λύση της πληρωμής του promotion. Παρόλα αυτά όμως  το 

 promotion μιας σελίδας μπορεί με λίγη παραπάνω δουλειά και χωρίς κανένα 

απολύτως κόστος να λειτουργήσει αποτελεσματικά. 

2.3 Επιλέξετε το μέσω δικτύωσης που σας ταιριάζει  

2.3.1 Facebook  

Η πρώτη απόφαση που πρέπει να λάβει ο επιχειρηματίας - φαρμακοποιός είναι η 

επιλογή του κατάλληλου κοινωνικού μέσου δικτύωσης. Το facebook και το twitter 

αποτελούν τις προφανείς λύσεις, λόγω του όγκου των χρηστών, αλλά ποιος θα 

αποκλείσει και το google+ το οποίο από τον Νοέμβριο του 2011 επιτρέπει τη 

δημιουργία επαγγελματικών σελίδων για εταιρείες; Το facebook ωστόσο αποτελεί την 

προφανή λύση. Μετρώντας 3,500,000+ χρήστες (το 70% των Ελλήνων που έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο), φαντάζει ως ο «παράδεισος» του κάθε ενδιαφερόμενου. 
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Επιπλέον, είναι το μόνο κοινωνικό δίκτυο αυτή τη στιγμή που προσφέρει τόσες 

επιλογές προώθησης. Μέσω του facebook advertising, μπορείτε να στοχεύσετε σε 

χρήστες που έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες σας και έχουν κάνει 

«like» σε παρόμοιες σελίδες. Μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών για το facebook, το 

μήνυμα σας θα έχει απήχηση σε χιλιάδες χρήστες, οι οποίοι αυτομάτως γίνονται 

υποψήφιοι πελάτες σας.  

2.3.2 Twitter 

Το Twitter από την άλλη έχει το πλεονέκτημα ότι θεωρείται το πλέον επαγγελματικό 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο λόγος είναι ότι είναι απόλυτα ανοικτό, οποιοσδήποτε 

μπορεί να κάνει «follow» σε οποιονδήποτε. Επομένως, η αποκάλυψη προσωπικών 

δεδομένων μέσω του Twitter δεν είναι καλή ιδέα. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο 

μόνος τρόπος διαφήμισης είναι μέσω sponsored tweets, εφόσον θέλετε να αποκτήσετε 

επιπλέον followers. Yστερεί όμως, ιδιαίτερα σε σχέση με το facebook, στις επιλογές 

προώθησης και διαφήμισης. Θεωρείται ο χώρος ανταλλαγής απόψεων μέσω των 

thought leaders, των celebrities και του κοινού. Πιθανόν λοιπόν το Twitter να είναι το 

καλύτερο κοινωνικό δίκτυο μέσω δικτύωσης μεταξύ κοινοτήτων όπως 

δημοσιογράφων, ηθοποιών, ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης κ.ο.κ. Δεν 

ενδείκνυται όμως, εφόσον θέλετε να δημιουργήσετε μια μεγάλη βάση followers σε 

μικρό χρονικό διάστημα, καθώς το viral effect του είναι δεν είναι τόσο έντονο, όσο 

του facebook.  Αν όμως γράψετε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο και γίνει retweet από 

ένα χρήστη με πολλούς followers,  είναι πιθανόν ότι θα δείτε μια ραγδαία αύξηση 

στους followers σας. 

2.3.3 Google+ 

Τέλος, με σαφώς λιγότερους χρήστες από το facebook, τόσο στην Ελλάδα, όσο και 

παγκοσμίως, το κοινωνικό δίκτυο της google,  το google+, ανεβαίνει αργά αλλά 

σταθερά.  Στην αρχή απαιτούσε πρόσκληση για να φτιάξεις προσωπικό λογαριασμό, 

ενώ λίγο καθυστερημένα ξεκίνησε την υποστήριξη για επαγγελματικές σελίδες. Η 

google έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει ένα τεράστιο εύρος υπηρεσιών, από το gmail 

στο google android.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως, μέσω του Social Media Consultant, μπορούμε να 

συζητήσουμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές και να καταλήξουμε στη χρησιμοποίηση 
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ενός, ή περισσότερων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για το ηλεκτρονικό φαρμακείο 

με πρώτο στη λίστα της προτεραιότητάς μας το Facebook. Τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης άλλωστε είναι μια νέα, δυνατή πραγματικότητα. Με τη σωστή εφαρμογή 

του Social Media Marketing οι επιχειρήσεις έχουν στα χέρια τους μια ευκαιρία 

βελτίωσης και εξέλιξης των σχέσεών τους με τους καταναλωτές. Μια ευκαιρία που 

δεν πρέπει να χαθεί ακόμη και όταν αναφερόμαστε στην οργάνωση και στη σύσταση 

ενός ηλεκτρονικού φαρμακείου όχι μόνο για την προώθηση καλλυντικών και ειδών 

διατροφής αλλά και φαρμάκων. 

2.3 Οι στόχοι του ηλεκτρονικού φαρμακείου μέσω του marketing: 

• Η αύξηση του τζίρου, ή η αύξηση των πωλήσεων για κάθε προϊόν. 

• Η διερεύνηση και τη διεύρυνση των αναγκών, των επιθυμιών και των οικονομικών 

δυνατοτήτων του στόχου- κοινού, όπου απευθύνονται τα προϊόντα.  

• Η τελική επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος του στόχου-κοινού και του τρόπου 

επικοινωνίας με αυτό. 

• Ο έλεγχος των πωλήσεων. 

• Ο προγραμματισμός των κερδών της επιχείρησης μέσω μιας καλύτερης 

παραγωγικής δυναμικής. 

• Η εικόνα του προϊόντος. 

•Ο έλεγχος των συνθηκών αγοράς17.  

Στην νέα λοιπόν αγορά που εξετάζουμε μέσα από την προώθηση του ηλεκτρονικού 

φαρμακείου από τα social media για να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι, στην 

ουσία, πρέπει να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα:  

I. Γιατί ο καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν  

II. Πως το αγοράζει  

III. Πως ο καταναλωτής χρησιμοποιεί το προϊόν  

IV. Πως ο καταναλωτής αξιολογεί ένα προϊόν μετά την αγορά του  

                                                            
17 Σταμάτιος Πίττας, 2008 
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V. Πως ο καταναλωτής απαλλάσσεται από το προϊόν ή τη συσκευασία του μετά το 

πέρας της χρησιμοποίησης του18.  

 

Και όλα αυτά βέβαια κάτω από τη σκιά του νόμου. Η κάθε επιχείρηση – φαρμακείο 

οφείλει να υπακούει και να συμμορφώνεται στο ισχύον νομοθετικό  πλαίσιο της 

χώρας στην οποία εδρεύει αλλά και με όσες έχει αναπτύξει επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 

Κεφάλαιο 3ο  Το νομικό πλαίσιο των social media σε 

συνάρτηση με το ηλεκτρονικό φαρμακείο 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε και να αποτυπώσουμε το 

νομικό πλαίσιο που καλύπτει τα social media σε σχέση με το ηλεκτρονικό φαρμακείο. 

Στο  παράρτημα στο τέλος της εργασίας το πλαίσιο είναι πιο συγκεκριμένο, ο 

νομοθέτης σαφής και έτσι η αποτύπωση έγινε με σχετική ευκολία. Τα ΜΚΔ19 όπως 

είδαμε μπορούν να προβάλλουν την εργασία του φαρμακοποιού και να γίνουν εν 

δυνάμει το κατάστημά του.  

Έτσι λοιπόν, καθημερινά ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια τα ηλεκτρονικά φαρμακεία 

στο διαδίκτυο, φαινόμενο που μέχρι πρόσφατα παρατηρούνταν μόνο στο εξωτερικό. 

Όμως, και οι Έλληνες φαρμακοποιοί πλέον μαζί με χρήστες του Ιντερνέτ προχωρούν 

τώρα στη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων με φάρμακα, συμπληρώματα 

διατροφής, είδη υγιεινής και καλλυντικά. Πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα μόδα που 

κάνει θραύση στον κυβερνοχώρο και απευθύνεται σε όσους ψωνίζουν διαδικτυακά με 

την ελπίδα εξασφάλισης καλύτερων τιμών. 

Ωστόσο, το πρόβλημα εστιάζεται στο μεγάλο κενό που υπάρχει στο θεσμικό πλαίσιο, 

καθώς σήμερα κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τι ακριβώς πωλείται, ποια είναι η 

ποιότητα, αλλά και η προέλευση διαφόρων σκευασμάτων. Παρ' ότι θεωρητικά 

απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων έστω και μη συνταγογραφούμενων (ΜΗΣΥΦΑ), 

δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μπορεί κανείς να βρει κανονικά φαρμακευτικά 

σκευάσματα και μάλιστα με έκπτωση. 

                                                            
18 Γ. Μπάλτας, Π. Παπασταθοπούλου, 2003 
19 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
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Όπως αποσαφηνίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας 

Χρήσεως,: «Τα ΜΗΣΥΦΑ δεν πρέπει να πωλούνται στα ηλεκτρονικά φαρμακεία, 

γιατί κατ' αρχάς έχουν και αυτά κουπόνι, όπως και τα φάρμακα που 

συνταγογραφούνται. Επίσης, όλο το νομοθετικό πλαίσιο τα περιγράφει ως 

σκευάσματα που πρέπει να δίδονται μόνο διά χειρός φαρμακοποιού». 

3.1 Γενικές διατάξεις για την προώθηση -πώληση  προϊόντων ενός 

ηλεκτρονικού φαρμακείου 

Κάθε εταιρεία που προωθεί ή και πωλεί προϊόντα µέσω διαδικτύου, πρέπει να 

εφαρμόζει τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εθνικές και κοινοτικές, και να 

παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της τα ακόλουθα:  

i. Γενικές πληροφορίες για την επιχείρηση – φαρμακείο. 

ii. Ενημέρωση του καταναλωτή πριν τη σύναψη πώλησης.  

iii. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

iv. Πληροφορίες για την ασφάλεια της ιστοσελίδας.  

v. Πληροφορίες για την τήρηση της νοµοθεσίας σχετικά µε:  

 α)  την ασφάλεια των προϊόντων και  

 β) με την  προστασία του περιβάλλοντος.  

Η ιστοσελίδα θα πρέπει να τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλούς χρήσης και να 

εμφανίζει υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας.  

Ειδικότερα, οι ιστοσελίδες επιχειρήσεων που έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια 

θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν όλες τις περιεχόμενες πληροφορίες στην 

ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε όποια άλλη γλώσσα επιθυµούν (µε προτίμηση 

σε µία ακόµη από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  Στην περίπτωση 

παρουσίασης ή βράβευσης της ιστοσελίδας, θα πρέπει να αναφέρονται (ή 

παραπέμπονται) τα κριτήρια αξιολόγησης και βράβευσης, ο οργανισμός βράβευσης 

καθώς και οι εμπορικές του σχέσεις, ο φορέας που αναγνωρίζει τον εν λόγω 

οργανισμό και λοιπά δεδομένα που αντικειμενικά μπορούν να πληροφορήσουν τον 

χρήστη για την αξιοπιστία της εν λόγω βράβευσης.  
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Ακόμη, οι εταιρείες – επιχειρήσεις (ηλεκτρονικά φαρμακεία) που 

δραστηριοποιούνται στην παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, διανομή, διακίνηση, ή 

την προσφορά προς πώληση ή διάθεση φαρµάκων και άλλων φαρμακευτικών 

προϊόντων, καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής, λόγω της ιδιάζουσας φύσης 

των προϊόντων αυτών και λόγω του κινδύνου που ενέχουν για τη ζωή και την υγεία 

των καταναλωτών, υποχρεούνται να τηρούν τις πρόσθετες και ειδικότερες 

προδιαγραφές, πρότυπα και κανόνες, που ορίζονται από τις σχετικές νοµικές 

διατάξεις.  

Για την επίτευξη μάλιστα του υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης ζωής και 

υγείας, οι επιχειρήσεις οφείλουν όχι µόνο να τηρούν τη γενική υποχρέωση ασφάλειας 

των προαναφερομένων, αλλά επιπλέον να συμμορφώνονται µε τις ειδικότερες 

ρυθµίσεις που ορίζονται ανά κατηγορία λαμβανομένου υπόψη του ευαίσθητου 

χαρακτήρα ορισμένων προϊόντων.  

Τέλος, η επιχείρηση – φαρμακείο, πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 2 παρ. 7 

του Ν. 2251/9420 ή όποιων τροποποιήσεων αυτού, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

απαγόρευση ύπαρξης δήλωσης (ρήτρας αποποίησης ευθύνης) η οποία να αποκλείει ή 

να περιορίζει υπέρµετρα την ευθύνη της εταιρείας.  

Συνοψίζοντας η επιχείρηση – ηλεκτρονικό φαρμακείο οφείλει να αναφέρει  το χρόνο 

τήρησης των αρχείων σχετικά με τις αναφορές των συνθηκών διακίνησης των 

προϊόντων, οι οποίες εγγυώνται την ασφαλή μετακίνηση και παράδοσή τους και 

ελαχιστοποιούν την πιθανότητα εµφάνισης κινδύνων, καθώς και των αρχείων  

περιγραφής του εφαρμοζόμενου συστήματος ανάκλησης και του προσδιορισμού των 

προϋποθέσεων-χρονικής στιγμής ενεργοποίησής του. Σε περίπτωση εμφάνισης 

προϊόντων σε ακατάλληλη κατάσταση θα πρέπει να:  

• προσδιορίζονται οι προβλεπόμενοι από την επιχείρηση τρόποι και 

προϋποθέσεις μαζικής επιστροφή τους (συλλογή τους, επιστροφή χρημάτων, χρόνος 

επιστροφής κ.λ.π.), 

• υπάρχει ειδικός χώρος στην ιστοσελίδα, στον οποίο θα αναφέρονται τα υπό 

ανάκληση προϊόντα, 

                                                            
20 http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/N_2251_1994_final_3587_2007.pdf 
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• να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης (µέσω e-mail ή τηλεφωνικά) 

των πελατών, οι οποίοι πιθανώς να έχουν παραλάβει προϊόντα υπό ανάκληση. 

Τέλος, κάθε διαφήμιση θα πρέπει να µην είναι παραπλανητική ως προς τα 

στοιχεία της και ιδίως: τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προϊόντος, την τιμή, τον 

τρόπο διαμόρφωσής της, τους όρους υπό τους οποίους παρέχονται τα αγαθά και οι 

υπηρεσίες την ιδιότητα, τα γνωρίσματα και τα δικαιώματα του διαφημιζόμενου. 

3.2 Διαδικτυακή ενημέρωση του καταναλωτή πριν τη σύναψη 

σύμβασης 

Πριν από οποιαδήποτε πράξη αγοραπωλησίας, η εταιρεία πρέπει να παρέχει τις 

ακόλουθες, επιπλέον γενικές πληροφορίες:  

i. Για το προϊόν: α) Πλήρη περιγραφή ποιοτικών και ποσοτικών 

χαρακτηριστικών του, όπως, ονομασία, είδος, διαστάσεις, βάρος, 

ποσότητα, προέλευση (πχ φυτικής, ζωικής κλπ) β) Αναφορά τυχόν 

εφαρμόσιμων ανώτατων επιτρεπτών ορίων κατανάλωσης, σε συνδυασμό ή 

όχι, µε κατανάλωση άλλων προϊόντων. γ) Ενημέρωση για τις ενδεχόμενες 

αλληλεπιδράσεις µε άλλα προϊόντα, όταν είναι ευλόγως δυνατόν να 

προβλεφθεί ότι το συγκεκριμένο προϊόν θα χρησιμοποιηθεί μαζί µε άλλα. 

δ) Παρουσίαση ετικέτας προϊόντος η οποία θα πρέπει να είναι σύµφωνη 

µε τη νομοθεσία και να περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για το 

είδος/βάρος/θρεπτική αξία/θερμίδες/διάρκεια ζωής/συστατικά, κ.λ.π. ε) 

Αναφορά της συσκευασίας του και του είδους του περιέκτη (χάρτινος, 

γυάλινος κ.λ.π.)  

ii.  Για τις συνθήκες παραγωγής του: α) Γνωστοποίηση για το ν πρόκειται για 

προϊόν βιολογικής, συμβατικής καλλιέργειας, ή γενετικής τροποποίησης 

β) Αναφορά του τόπου παραγωγής-προέλευσης του προϊόντος γ) 

Αναφορά, στην περίπτωση που εφαρμόζονται, των διαδικασιών και 

αποτελεσμάτων πιστοποίησης προϊόντων και μεθόδων παραγωγής 

(αριθμός και πεδίο εφαρμογής πιστοποιητικών και λοιπών υποχρεωτικών 

δεδομένων, σύμφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο), συμπεριλαμβανομένων 

των απαραίτητων δεδομένων για βιολογικά προϊόντα, των αδειών 

κυκλοφορίας, των αριθμών και ημερομηνιών έκδοσης και λήξης 

συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ή ασφάλειας κλπ  



39 
 

iii.  Για την χρήση του προϊόντος: α) Σαφείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση, 

διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος β) 

Ενημέρωση για τους ενδεχόμενους κινδύνους κατά την χρήση και 

διατήρησή του γ) Υπόδειξη λήψης κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή 

αλόγιστης, λανθασμένης ή άσκοπης χρήσης και για μείωση των συνεπειών 

μιας τέτοιας χρήσης δ) Αναφορά στην ομάδα ανθρώπων για την οποία 

προορίζεται το προϊόν ε) Αναφορά των υποομάδων του πληθυσμού που 

εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω της κατανάλωσης του προϊόντος, όπως παιδιά, 

άτομα µε φαινυλκετονουρία, άτομα αλλεργικά κ.λ.π. στ) Ημερομηνία 

λήξης. 

Η παρουσίαση λοιπόν και η  διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων θα πρέπει να 

ακολουθεί τις νομοθετημένες αρχές του τρόπου διάθεσης, επισήμανσης, διαφήμισης 

και φύλλο οδηγιών αυτών, όπως αυτές αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση 

Υ6α/776/23-6-1993 (ΦΕΚ 536/20-7-93) ή σε άλλη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην συμμόρφωση µε τις απαιτήσεις του 

Μέρους ΙΙΙ (κεφ. 3ο) της προαναφερόμενης Υπ. Απ. Υ6α/776 (άρθρα 21-23) που 

αποτελεί εναρμόνιση προς την οδηγία 92/28/ΕΟΚ ή µε άλλες απαιτήσεις εθνικών ή 

ευρωπαϊκών νομοθεσιών σχετικών µε τη διαφήμιση και διάθεση φαρμακευτικών 

προϊόντων σε καταναλωτές/κοινό, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, 

καθώς και στον σαφή διαχωρισμό της διαφήμισης προς κοινό και προς επαγγελματίες 

του κλάδου µε αποκλεισμό κάθε δυνατότητας παραλαβής από το κοινό μηνυμάτων 

που απευθύνονται σε επαγγελματίες.  

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η διαφήμιση και η διακίνηση (πώληση) µέσω 

διαδικτύου φαρμακευτικών προϊόντων που μπορούν να χορηγηθούν µόνο µε ιατρική 

συνταγή, φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ψυχοτρόπες ή ναρκωτικές ουσίες, 

κατά την έννοια των διεθνών συμβάσεων, σύµφωνα πάντα µε όσα ορίζονται στην 

κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και εφόσον δεν υπάρχει άλλη σχετική 

απαγόρευση από τον ΕΟΦ.  

Σε περίπτωση τέλος, που δηλώνεται το προϊόν ως συμπλήρωμα διατροφής, τότε θα 

πρέπει να δίδονται πληροφορίες σχετικά µε την πηγή που ορίζει ότι το προωθούμενο 

και προσφερόμενο σκεύασμα είναι συμπλήρωμα διατροφής, και να αναφέρονται οι 

σχετικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές (πχ αριθμός έγκρισης από ΕΟΦ, Γενικό 
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Χημείο του Κράτους ή οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα ημεδαπό ή αλλοδαπό έχει 

σχέση µε το αντικείμενο). Θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά του αριθμού αδείας ή 

κυκλοφορίας τους στην ελληνική ή ευρωπαϊκή αγορά και το όνομα του φορέα που 

χορήγησε την άδεια αυτή. 

3.3 Καλλυντικά  

Οι εταιρείες παραγωγής-διακίνησης καλλυντικών είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια 

των προϊόντων τους και για την τήρηση της κείμενης ελληνικής και κοινοτικής 

νοµοθεσίας (οδηγίας 76/768/ΕΟΚ, και τροποποιήσεων αυτής, συμπεριλαμβανομένων 

σχετικών εγκυκλίων του ΕΟΦ) στα πλαίσια της ηλεκτρονικής παρουσίασης-

προώθησης των προϊόντων τους.  

Στην ιστοσελίδα κάθε ηλεκτρονικού φαρμακείου θα πρέπει για κάθε προωθούμενο ή 

πωλούμενο προϊόν, να αναφέρονται µε σαφήνεια τουλάχιστον οι παρακάτω 

πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα:  

I. Το όνομα του προϊόντος και της εταιρίας, η ποιοτική σύνθεση, όπως αυτή 

αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος και πάντα σε συμμόρφωση µε τις 

εφαρμοζόμενες απαιτήσεις της νομοθεσίας, η ποσοτική σύνθεση για τις ουσίες που 

έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ (και τυχόν 

τροποποιήσεων αυτής) και τέλος τα στοιχεία των παρενεργειών (συχνότητα και 

είδος), όταν αυτές εµφανίζονται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος. 

II.  Οι οδηγίες χρήσης, 

Οι  οδηγίες διατήρησης και 

Οι  ειδικές προφυλάξεις χρήσεώς τους 

  III. Ο τόπος τήρησης του φακέλου του προϊόντος, ο αριθµός άδειας λειτουργίας του 

εργαστηρίου παρασκευής (για τα εγχωρίως παραγόμενα) και ο αντιπρόσωπος (για τα 

εισαγόμενα)  

IV. Τέλος, άλλες πληροφορίες που αναφέρει η ετικέτα του προϊόντος  

Στην προσφορά λοιπόν προς πώληση και στην διαφήµιση των καλλυντικών 

προϊόντων το κείμενο, οι ονομασίες, τα σήµατα, οι εικόνες ή τα άλλα σύµβολα, 

παραστατικά ή µη, να µη χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν σε αυτά τα προϊόντα 

χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν ή δεν µπορούν να αποδειχθούν µε χρήση 



41 
 

ανεξάρτητων και αξιόπιστων πηγών, και οι όποιοι θετικοί ή αρνητικοί ισχυρισμοί 

(claims) θα πρέπει να είναι σύμφωνοι µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης, ο 

καταναλωτής -  χρήστης θα πρέπει να έχει πλήρη ενημέρωση σχετικά με την εταιρεία 

προώθησης, καθώς και πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα της επιχείρησης – 

φαρμακείο όπου θα του παρέχονται γενικές πληροφορίες γι’ αυτή.  

3.4  Γενικές πληροφορίες για την επιχείρηση 

- Πλήρη στοιχεία, όπως: επωνυμία, ενορά ιδιοκτήτη-προμηθευτή, φυσική διεύθυνση, 

τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση.  

- Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών µε τηλέφωνο και ώρες λειτουργίας. 

- Αριθµούς µητρώου, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την εγγραφή της σε Μητρώα της 

Εποπτεύουσας Κρατικής Αρχής, της ∆ΟΥ και του Επαγγελµατικού Σωµατείου στο 

οποίο ανήκει.  

Προτού λοιπόν ο καταναλωτής προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, θα πρέπει να 

ενημερώνεται µε σαφήνεια για:  

 Την τελική τιµή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

επιβαρύνσεων (µε ιδιαίτερη προσοχή στους όποιους φόρους, όπως το ΦΠΑ, 

τα τυχόν µμεταφορικά κ.λ.π.).  

 Τις δυνατότητες επιλογής πληρωµής.   

 Το ότι θα παραλάβει σχετική απόδειξη/παραστατικό µαζί µε το εµπόρευµα, ή 

θα του αποσταλούν ηλεκτρονικά τα πλήρη στοιχεία της παραγγελίας του, τα 

οποία θα µπορεί να εκτυπώσει.  

 Την περίπτωση µεγαλύτερης τηλεφωνικής χρέωσης για την χρήση της 

ιστοσελίδας (στην περίπτωση που αυτό ισχύει για την χρήση κάποιων 

δυνατοτήτων της ιστοσελίδας).  

 Τη διάρκεια ισχύος της αναφερόμενης προσφοράς ή της τιµής.  

 Τη δυνατότητα άµεσης ακύρωσης ή αναθεώρησης της παραγγελίας.  

 Την πιθανή ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας του. 

 Το ότι θα λάβει επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας του µε αναφορά 

στα δεδοµένα αυτής   

 Την πιθανή ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων 
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 Την ενδεχόµενη καθυστέρηση παραλαβής του προϊόντος.  

 Την νέα ημερομηνία παραλαβής.  

 Την πολιτική επιστροφής προϊόντων. 

 Τις εγγυήσεις µετά την πώληση. 

 Την πολιτική παραπόνων και την διαδικασία εξυπηρέτησης πελατών.  

 Την διαδικασία επιστροφής χρημάτων, σε περίπτωση που θα υπάρξει 

πρόβληµα.  

 Τα υπάρχοντα σχήματα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα, 

καθώς και αυτά των διασυνοριακών διαφορών, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο. 

 Το αρµόδια δικαστήρια για τη δικαστική διευθέτηση ενδεχόμενων διαφορών.  

 Την υποβολή παραπόνων-καταγγελιών, µε παροχή τηλεφώνων/διευθύνσεων, 

στις:  αρµόδιες κρατικές αρχές (Επιτροπές Φιλικού διακανονισμού των 

Νοµαρχιών, Επιτροπές Φιλικού ∆ιακανονισµού των ∆ΕΚΟ, Συνήγορος του 

Πολίτη). 

Ειδικότερα, με την ύπαρξη των αρμόδιων δικαστικών και πολιτικών αρχών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω εξασφαλίζονται τα παρακάτω: η συλλογή µόνο των 

απολύτως αναγκαίων στοιχείων και εντός του ισχύοντος νοµικού πλαισίου, εθνικού 

και κοινοτικού και η διατήρησή τους µόνο για όσο διάστηµα είναι αναγκαία για την 

εταιρεία και για το χρονικό διάστηµα που υπάρχει η σχετική συγκατάθεση του 

καταναλωτή, καθώς και η παροχή δυνατότητας στον καταναλωτή να ανακαλεί 

οποτεδήποτε την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του 

δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η  φύλαξη των  προσωπικών 

δεδομένων του καταναλωτή (access/security policy), ώστε τα στοιχεία του να 

παραµένουν απόρρητα (privacy policy), καθώς ο καταναλωτής ερωτάται για τυχόν 

χρησιµοποίηση των στοιχείων του για λόγους Marketing ή για την αποδοχή των 

Cookies ή ακόμη και για το εάν επιθυµεί να συνδεθεί σε links µε παρεµφερή 

προϊόντα / υπηρεσίες ή και να λαβαίνει ηλεκτρονικές διαφηµίσεις.  Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η αποστολή διαφημιστικών µηνυµάτων (spaming), χωρίς 

την εκ των προτέρων συγκατάθεση του καταναλωτή. Ο καταναλωτής οφείλει και 

πρέπει: 



43 
 

- να έχει ανά πάσα στιγµή πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, που φυλάσσονται 

στην ιστοσελίδα,  

- να µπορεί να  παρεμβαίνει και να τα τροποποιεί,  

- να πληροφορείται για την χρήση τους από την εταιρεία.  

Για να επιτευχθούν όμως όλα αυτά οι επιχειρήσεις – φαρμακεία οφείλουν να 

παρέχουν αξιοπιστία και ασφάλεια στο χώρο χρήσης της ιστοσελίδας τους για τους 

χρήστες – καταναλωτές που την επισκέπτονται. 

3.5 Αξιοπιστία-Ασφάλεια της ιστοσελίδας 

Για την ασφαλή χρήση των ιστοσελίδων των ηλεκτρονικών φαρμακείων θα πρέπει με 

τις σχετικές πληροφορίες και τις απορρέουσες ενέργειες να εξασφαλίζονται τα 

παρακάτω:  

 Πολλαπλή επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον πελάτη (τριπλό κλικ).  

 Ευκρινές το τελικό στάδιο της παραγγελίας. 

 Ασφαλής σύνδεση. Διακριτά δεδομένα σχετικά µε την ασφάλεια της σύνδεσης 

και των σχετικών πληροφοριών (πχ πρωτόκολλο ασφάλειας, πιστοποιητικό 

ασφάλειας κ.λπ.).  

 Αξιοπιστία ιστοσελίδας (επίλυση θεµάτων σχετικά µε την αστάθεια της 

σελίδας, την ενεργοποίηση ή την ύπαρξη ηµιτελούς σύνδεσης, αδιέξοδων 

δικτυακών κόµβων και κόµβων κατεύθυνσης υπό κατασκευή κ.ά., στο 

πλαίσιο πάντα που τα θέµατα αυτά µπορεί  να παραπλανήσουν τον 

καταναλωτή).  

 Σύστηµα µη αποστολής λανθασµένα συµπληρωµένων φορµών. 

 Αναγραφή ηµ/νιας τελευταίας ενημέρωσης της ιστοσελίδας. Αναγραφή 

συχνότητας ενημέρωσης του site. 

 Η μη  προβολή διαφηµίσεων που επισκιάζουν το κείμενο της ιστοσελίδας  

 Τρόπος επιβεβαίωσης ότι η αγορά του προϊόντος γίνεται από ενήλικα άτοµα. 

(Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με τις πληροφορίες και τις απορρέουσες 

ενέργειες να εξασφαλίζονται τα παρακάτω: 1.δήλωση τήρησης νοµοθεσίας 

για την ασφάλεια των προϊόντων, 2.  σαφής αναφορά αν η ιστοσελίδα µπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από άτοµα µε ειδικές ανάγκες). 
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3.6 Απαγορεύεται η δωρεάν διανομή δειγμάτων, καθώς και οι 

προσφορές. 

Τέλος,  σε περίπτωση που φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία χορηγούνται µόνο µε 

ιατρική συνταγή, (ή δεν χορηγούνται µε ιατρική συνταγή αλλά δεν επιτρέπεται να 

διαφηµίζονται στο κοινό), προωθούνται σε σχετικό ηλεκτρονικό περιοδικό 

ανεξάρτητης παραγωγής (που προορίζεται για επαγγελματίες) στο οποίο δυνητικά 

µπορεί να έχει πρόσβαση και το κοινό, στις σχετικές ηλεκτρονικές καταχωρήσεις θα 

πρέπει να υπάρχουν σαφείς επισημάνσεις, που να διασαφηνίζουν ότι «η 

παρουσιαζόμενη πληροφόρηση προορίζεται για τους επαγγελματίες και µόνο, και ότι 

η παραλαβή των σχετικών πληροφοριών από µη επαγγελματίες - κοινό ενέχει 

κινδύνους γι’ αυτούς, λόγω της ενδεχόμενης παρεξήγησης που µπορεί να προκύψει 

από την έλλειψη επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για  τα φαρµακευτικά 

προϊόντα και τις λειτουργίες αυτών» Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η 

παρουσίαση πληροφοριών, όπως ευρωπαϊκές δηµόσιες εκθέσεις αξιολόγησης 

φαρµακευτικών προϊόντων, περιλήψεις χαρακτηριστικών προϊόντων, φύλλα οδηγιών 

κ.α., µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν διαφηµιστικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να είναι 

σαφές πότε ο χρήστης «βγαίνει» από κάποια ιστοσελίδα της εταιρίας ή από σελίδες 

που χρηµατοδοτεί η εταιρία ή πότε κατευθύνεται σε σελίδα που ανήκει στην εταιρία. 

Επίσης, θα πρέπει να είναι σαφές που µπορούν να βρεθούν συνταγογραφικές 

πληροφορίες, ενώ οι πληροφορίες οι σχετικές µε την ονοµασία του προιόντος, τις 

δραστικές ουσίες κ.ά. θα πρέπει να είναι σε µέγεθος κατάλληλο για εύκολη 

ανάγνωση. Οι καταναλωτές θα πρέπει να προφυλάσσονται ακόμη και από τα πλαστά 

σκευάσματα 

3.7 Πλαστά σκευάσματα 

Το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι πολλά φάρμακα που διακινούνται στο 

Διαδίκτυο είναι πλαστά. Με βάση τις εκτιμήσεις, τουλάχιστον 50% των 

σκευασμάτων που κυκλοφορούν στον παγκόσμιο ηλεκτρονικό ιστό είναι πλαστά ή 

νοθευμένα και βέβαια μη εγκεκριμένα από τις αρχές, ενώ πολλά είναι και αγνώστου 

προελεύσεως.Με βάση τους υπολογισμούς των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών, 

περίπου 2%-3% των φαρμάκων που διακινούνται γενικώς στην Ε.Ε. είναι πλαστά, 

ενώ υπολογίζεται ότι προέρχονται από την Ινδία και χώρες της Αφρικής.  
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Στην Ελλάδα φαίνεται ότι το ποσοστό προς το παρόν περιορίζεται στο 1%, αλλά 

υπάρχει έντονη ανησυχία πως σύντομα θα αυξηθεί, καθώς όλο και περισσότεροι 

αγοράζουν από το Διαδίκτυο σκευάσματα που προορίζονται κυρίως για αδυνάτισμα 

και στυτική δυσλειτουργία, ενώ και τα συμπληρώματα διατροφής βρίσκονται ψηλά 

στη λίστα. Και όλα τοποθετούνται στο πλαίσιο της αποκόμισης τεράστιων κερδών 

από τις φαρμακευτικές εταιρείες που κάνουν τεράστιο τζίρο από την προώθηση των 

παραπάνω προϊόντων. 

3.8 Τεράστιος τζίρος 

Πάντως αδύναμα μπροστά στο παγκοσμιοποιημένο αυτό φαινόμενο εμπορίου 

εμφανίζονται και τα όργανα της Ε.Ε. Παρά τις οδηγίες που εξέδωσαν προς τα κράτη-

μέλη, δεν έχουν κατορθώσει να ανακόψουν την επικίνδυνη αγορά «ηλεκτρονικών» 

φαρμάκων. Εκτιμάται μάλιστα ότι τα κονδύλια της ηλεκτρονικής διακίνησης 

φαρμάκων ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ ετησίως 

Κεφάλαιο 4ο Το marketing στην Ελλάδα σε σχέση με το 

ηλεκτρονικό φαρμακείο 

Το μάρκετινγκ στον ελληνικό χώρο, στον τομέα που εξετάζουμε στην παρούσα 

εργασία, παρουσιάζει δύο όψεις. Η πρώτη αφορά ορισμένα προϊόντα πολυεθνικών 

κυρίως εταιριών που προωθούνται με τις διεθνώς καθιερωμένες μεθόδους. Σε αυτή 

την περίπτωση, η ανταπόκριση της αγοράς εμφανίζεται ικανοποιητική, ενώ οι 

εφαρμοζόμενες μέθοδοι διαφήμισης ( τα διαφημιστικά σποτ) είναι μερικές φορές 

εισαγόμενο προϊόν. Αντίθετα, η δεύτερη όψη του μάρκετινγκ, που αφορά αρκετά 

ελληνικά προϊόντα, δεν είναι ικανοποιητική.  

Οι προσπάθειες για την καθιέρωση του ελληνικού προϊόντος με σλόγκαν του τύπου 

αγοράζεται Ελληνικά δε φαίνεται ότι έχουν ιδιαίτερη επιτυχία. Σε γενικές γραμμές το 

μάρκετινγκ των ελληνικών προϊόντων, μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης δεν 

έχει επιτύχει ακόμα το βασικό στόχο του που, είναι η κάλυψη του χάσματος μεταξύ 

παραγωγής και κατανάλωσης.  

Όσον αφορά το μάρκετινγκ εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, τα μεγαλύτερα εμπόδια 

φαίνεται ότι είναι η έλλειψη δικτύων και καναλιών προώθησης και διανομής όπως 

και η έλλειψη πεπειραμένων στελεχών και ισχυρών εξαγωγικών εταιριών.  
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Πάντως το τελευταίο διάστημα οι ευκαιρίες που εμφανίστηκαν για τα ελληνικά 

ηλεκτρονικά φαρμακεία στη Βαλκανική αγορά υπήρξαν σημαντικός παράγων 

ενεργοποίησης φιλόδοξων στελεχών και εφαρμογής των νέων μεθόδων του 

μάρκετινγκ21.  

 Το διαδίκτυο άλλωστε έχει συμβάλλει μοναδικά στον τομέα του marketing 

παρέχοντας οφέλη ιδιαίτερης σημασίας με τη διανομή των πληροφοριών στο 

παγκόσμιο κοινό με πολύ χαμηλό κόστος. Το μεγαλύτερο προνόμιο του, ως μέσο, 

είναι η αμεσότητα των πληροφοριών που μπορεί να πάρει κάποιος και αυτό το 

γεγονός είναι που το καθιστά μοναδικό και υψίστης σημασίας.  

Κινούμενοι πάντα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διαφήμισης και προώθησης 

προϊόντων μέσα από διαδικτυακά φαρμακεία – επιχειρήσεις ας παρακολουθήσουμε 

βήμα προς βήμα τη θεωρητική σύσταση μιας τέτοιας ηλεκτρονικής επιχείρησης. 

4.1 Παράδειγμα ηλεκτρονικού φαρμακείου 

Σε αυτό το σημείο θα παραθέσουμε μια υποθετική σελίδα, ενός ηλεκτρονικού 

φαρμακείου, σε βάση word ( να μπορεί να αναγνωστεί σε κοινό pc) ώστε να δούμε 

πρακτικά τα όσα μέχρι στιγμής έχουμε αναφέρει, από το κεφάλαιο 1 έως τώρα  

Το φαρμακείο Κορνηλία, εφεξής καλούμενο «Εταιρεία», που δημιούργησε έναν 

δικτυακό τόπο, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους 

οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να 

διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του 

site μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.  

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους 

παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να 

ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.  

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των 

υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων 

δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η 

Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους 

ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, 

πυρκαγιές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης γενικότερα κλπ.  

                                                            
21 Α. Καλαϊτζόγλου, 2012 
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Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας του 

site ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα 

σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως 

σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία δεν επιτρέπονται πωλήσεις φαρμάκων μέσω 

internet. 

4.1.1 Προϊόντα 

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των 

πληροφοριών που παρατίθενται στο site τόσο όσον αφορά την ταυτότητά του, όσο 

και των παρεχομένων απ' αυτό υπηρεσιών.  

Τα προϊόντα μας μπορείτε να τα δείτε στο facebook πληκτρολογώντας την σελίδα του 

φαρμακείου. Επίσης στο twitter, και στο Google plus. Ειδικότερα: Η Εταιρεία δεν 

φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή / και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα 

εμπορεύματα προμηθευτών της και περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη 

βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της.  

Ο χρήστης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες 

λεκτικές ενδείξεις. Επίσης οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο 

ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

εμπορευμάτων. 

4.1.2 Περιορισμός ευθύνης 

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν 

προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (και δεν εμπίπτουν στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 8. «Επιστροφές προϊόντος») Επίσης, επιφυλάσσεται ως 

προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.  

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη 

διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών 

καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.  

Το ηλεκτρονικό  μας κατάστημα  παρέχει το Περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, 

φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του 

διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό μας  

φαρμακείο δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής 
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φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, 

δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του 

διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και 

τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και 

πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες 

παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται 

μέσω αυτού.  

Ο διαδικτυακός τόπος του φαρμακείου μας μεταξύ άλλων, παρέχει σύνδεση με 

ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι (τρίτοι: πάροχοι ιστοσελίδων) έχουν και την πλήρη 

(αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του 

περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της 

Εταιρείας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι χρήστες 

υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους τρίτους (παρόχους ιστοσελίδων) για 

οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Παρά το γεγονός ότι οι 

χρήστες αποδέχονται ότι η Εταιρεία ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την 

ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τρίτων στις οποίες 

παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να 

διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτου, εάν, κατά 

την κρίση της, απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι. 

4.1.3 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας. Όλο το 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, 

φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν 

την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές 

διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών 

συμβάσεων.  

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, 

μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με 

τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν 

αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή 

οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για 
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εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής 

άδειας μας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα 

ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το 

ηλεκτρονικό μας φαρμακείο ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι 

αποκλειστικά σήματα του site ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς 

νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα 

πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή 

δικαιώματος χρήσης τους. 

4.1.4 Ευθύνη Χρήστη 

Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και 

πρόσφορη χρήση του site  Ως εκ τούτου οι χρήστες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας για:  

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους 

οποιουδήποτε περιεχομένου που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, καθώς και τα 

χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την 

ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι παράνομο, 

βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, 

άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει 

εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,  

2. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,  

3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους 

οποιουδήποτε περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης 

σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως 

εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που 

αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται 

σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),  

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους 

οποιουδήποτε Περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, 

εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά 

δικαιώματα τρίτων,  

5. παραπλάνηση  οποιουδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του site ή  

ζημίωση με οποιονδήποτε τρόπο της φήμης της Εταιρείας ή τρίτων.  

6. Εγκατάσταση ή προώθηση με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη 
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ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά 

μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε 

άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,  

7. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους 

οποιουδήποτε υλικού, το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους 

κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την 

πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε 

λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,  

8. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,  

9. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,  

10. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες Σε 

κάθε περίπτωση χρήσης, παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους, οι χρήστες 

υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική της 

ζημία. 

4.1.5 Παραγγελίες. Διεκπεραίωση παραγγελιών - Πολιτική τιμών 

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και πραγματοποιούνται αποστολές μόνο εντός του 

Ελλαδικού χώρου, της Ευρώπης και των χωρών που αναφέρονται στις χώρες 

αποστολής στις λίστες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι παραγγελίες εκτελούνται 

μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9πμ - 5μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.  

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή 

ο ΦΠΑ). Το site, διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση του πελάτη. Βέβαια ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε κατά το χρόνο 

παραλαβής του εμπορεύματος το τίμημα, το οποίο αναγράφονταν στους οικείους 

τιμοκαταλόγους γι' αυτό το προϊόν κατά το χρόνο παραγγελίας. 

 Επιβεβαίωση της παραγγελίας 

Μετά την παραγγελία του χρήστη /πελάτη η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον 

τελευταίο μέσω e-mail (στην υποδειχθείσα από τον πελάτη ηλεκτρονική διεύθυνση) ή 

και αριθμό τηλεφώνου για να επιβεβαιωθεί η αγορά. 

Διαθεσιμότητα προϊόντων 

Αν κάποια από τα εμπορεύματα που παρήγγειλε πελάτης δεν είναι διαθέσιμα, θα 

επικοινωνήσει η Εταιρεία μαζί του μέσω e-mail ή / και τηλεφώνου, εντός ευλόγου 
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χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει 

για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, έχει τη δυνατότητα, 

εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν τον ικανοποιεί, να ζητήσει την 

ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί 

να εκτελείται κανονικά. 

Παραλαβή παραγγελίας 

Η παράδοση του προϊόντος γίνεται μόνο στον αγοραστή και απαιτείται η επίδειξη 

στον ταχυμεταφορέα της πρωτότυπης ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτηθέντος την 

παραγγελία και η καταγραφή των προσωπικών του στοιχείων.  

Μετά την υπογραφή – αποδοχή του πελάτη-παραλήπτη του σχετικού Δελτίου 

Αποστολής, δεν θα είναι δυνατό να αναγνωρίζονται τυχόν αμφισβητήσεις που 

αφορούν την παράδοση. 

Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής-Αντικαταβολής 

Η παράδοση, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, γίνεται μέσα στις 2-4 επόμενες 

εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας και εξαρτάται από τη 

διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγούμενα 

έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί. 

Επιστροφή Προϊόντων 

Δίνεται το δικαίωμα στον πελάτη να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε εντός 10 

ημερών από την παραλαβή τους χωρίς να υποχρεούται να αναφέρει το λόγο για τον 

οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων. Για να γίνει δεκτή η επιστροφή πρέπει: 

α) τα προϊόντα να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και β) να επιστραφούν με την απόδειξη 

λιανικής πώλησης. Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει εντός 30 ημερών από την 

ημερομηνία που θα παραλάβει η εταιρεία τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, ο 

πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Η εταιρεία μας 

δεν είναι υπεύθυνη για προϊόντα που χάνονται κατά τη διαδικασία επιστροφής τους. 

Παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας πριν τις επιστροφές των προϊόντων στο 

τηλέφωνο +30 210 ………….. ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. 
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 Ακύρωση της παραγγελίας 

Ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία αποστολής της από 

την εταιρεία μας. 

4.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης 

ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το site, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν 

άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις 

σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να 

εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το site μέσω της 

ιστοσελίδας, έχουν ως σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό επισκεψιμότητας της, να 

καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να 

διευκολύνουν στις συνναλαγές με την εταιρεία. Το ηλεκτρονικό μας φαρμακείο δεν 

διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το site του τις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες 

και πελάτες του.  

Το site του ηλεκτρονικού φαρμακείου έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως 

μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας 

του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και 

φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες 

όπως την δικιά μας, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να 

συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς 

χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή 

δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν 

προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα 

αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας 

παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας, ενώ σε κάθε 

έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα.  
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Επίλογος 

Η προώθηση ενός ηλεκτρονικού φαρμακείου μέσω ενός κοινωνικού μέσου 

δικτύωσης όπως το facebook, ή μέσω ενός από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, εν 

κατακλείδι, έχει, όπως όλα φυσικά τα εγχειρήματα, πλεονεκτήματα αλλά και 

μειονεκτήματα. Όσο όμως η τεχνολογία βαδίζει με βήμα ταχύ, όσο ο άνθρωπος 

αυξάνει την εξάρτησή του από το κομπιούτερ και το διαδίκτυο και  όσο η νέα τάση 

επιβάλει την «αναβάθμιση» των κλασσικών επαγγελμάτων σε επαγγέλματα του 

μέλλοντος, τόσο το μοντέλο του ηλεκτρονικού φαρμακείου θα εδραιώνεται όλο και 

περισσότερο.  

Ο κοινωνικός ιστός λοιπόν πολλές φορές, μέσα από τις «ηλεκτρονικές συμπεριφορές» 

του, γίνεται «οδηγός» ως προς την ανάπτυξη αυτού του τομέα, τη διαφοροποίηση του 

νομικού πλαισίου, την αλλαγή της διαφήμισης και του marketing.  
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ 1 

Νομικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό φαρμακείο 

Μέχρι το 2012 απαγορευόταν οποιαδήποτε πώληση φαρμάκων από αποστάση, παρότι 

στο παρελθόν έγιναν προτάσεις οι οποίες απορρίφθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό 

Φαρμάκων και το Υπουργείο Υγείας, γιατί δεν υπήρχε η υλικοτεχνική υποδομή και 

δεν μπορούσε να διασφαλιστεί η ασφαλής διακίνηση των φαρμάκων. Ωστόσο, την 

άνοιξη του 2013 οι συνθήκες αυτές  άλλαξαν. Σύμφωνα με το άρθρο 116 

της Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 (ΦΕΚ 1049/29-4-201322, εναρμόνιση της Ελληνικής 

νομοθεσίας με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2001/83/ΕΚ23 και 2011/62/ΕΕ)24 την οποία 

επεξεργάστηκε ο ΕΟΦ και το Υπουργείο Υγείας, επιτρέπεται η πώληση μέσω 

διαδικτύου μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. 

Ας πάμε όμως ένα βήμα πίσω… Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2001/83/ΕΚ και 2011/62/ΕΕ 

δεν επιβάλουν την υποχρεωτική πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ταυτόχρονα όμως και δεν την αποτρέπουν. Η πώληση φαρμάκων 

μέσω διαδικτύου εναπόκειται στη νομοθεσία κάθε χώρας ξεχωριστά. Έτσι, για 

παράδειγμα στην Ιταλία δεν επιτρέπεται η λειτουργία διαδικτυακού φαρμακείου, ενώ 

αντίθετα στη Μεγάλη Βρετανία επιτρέπεται. Άρα, η διάταξη για την πώληση 

ΜΥ.ΣΗ.ΦΑ25 μέσω διαδικτύου αποτελεί απόφαση του ΕΟΦ26 και του Υπουργείου 

Υγείας κάθε χώρας. Η ενσωμάτωση αυτής της διάταξης στην εθνική νομοθεσία 

φέρνει σημαντικές αλλαγές στην λιανική πώληση του φαρμάκου που πλέον μπορεί να 

γίνεται και διαδικτυακά .  

Η δημιουργία ωστόσο των ηλεκτρονικών φαρμακείων γεννά μερικά ερωτήματα, 

όπως: 

 Ποια θα είναι η αρμόδια αρχή για την επίβλεψη των διαδικτυακών 

φαρμακείων; Θα είναι ο ΕΟΦ, του οποίου το προσωπικό έχει συρρικνωθεί 

σημαντικά; Θα είναι οι Περιφέρειες, οι οποίες εκδίδουν τις άδειες ιδρύσεως 

                                                            
22 Σύμφωνα με το άρθρο 15, της Κ.Υ.Α ΔΥΓ3α/οικ.32221/ 24 Απριλίου 2013 (ΦΕΚ 1049, τεύχος Β΄): 

ΕΜΑhttp://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000134.jsp  

23 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2001_83_cons2009/2001_83_cons2009_el.pdf 
24 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol‐1/dir_2011_62/dir_2011_62_el.pdf 
25 μη συνταγογραφούμενα φαρμάκα  
26 http://www.eof.gr/web/guest;jsessionid=6dc8ec0167302bb2d8220da282cd 
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φαρμακείου αλλά δεν διαθέτουν ούτε το ανθρώπινο δυναμικό ούτε την 

υλικοτεχνική υποδομή; Θα είναι η Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του 

Υπουργείου Υγείας;   

 Με ποιους τρόπους θα διασφαλίζεται η ποιότητα των διαδικτυακά 

διακινούμενων φαρμάκων; 

 Με ποιον τρόπο θα γίνεται η ενημέρωση των ασθενών και η παροχή 

συμβουλών από τα διαδικτυακά φαρμακεία; 

 Η πώληση μέσω διαδικτύου επιβάλλει στις περισσότερες περιπτώσεις ένα 

επιπλέον κόστος για τη μεταφορά/αποστολή και άρα αυξάνει τη συνολική 

τιμή κάθε ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, δεδομένου ότι η τιμή λιανικής πώλησης του προϊόντος 

είναι καθορισμένη από την Πολιτεία. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την 

αλλαγή της πολιτικής τιμών για τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ προϊόντα; 

Σχετικά δημοσιεύματα 

Στις αρχές της δεκαετίας του 90 παρουσιάστηκαν τα φαρμακεία που έκαναν πωλήσεις 

από απόσταση (mail order pharmacies). Η βασική διαφορά αυτών των φαρμακείων σε 

σχέση με τα κλασσικά φαρμακεία είναι ότι ο ασθενής δεν χρειάζεται να τα 

επισκεφθεί, αφού η συνταγή του γιατρού στέλνεται απευθείας στο φαρμακείο της 

επιλογής του ασθενούς και τα φάρμακα αποστέλλονται στον ασθενή με ταχυδρομείο. 

Αργότερα, στις αρχές του 2000 εμφανίστηκαν και πολλαπλασιάστηκαν με γρήγορο 

ρυθμό τα διαδικτυακά φαρμακεία. Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται 

στα mail order pharmacies, μόνο που η επικοινωνία είναι πολύ γρηγορότερη και πιο 

εμπεριστατωμένη, αφού χρησιμοποιείται το διαδίκτυο. Όπως είναι φυσικό, τόσο η 

αγορά φαρμάκου όσο και οι αρμόδιες αρχές και η νομοθεσία στις ΗΠΑ εξελίχτηκαν 

με τον ίδιο ρυθμό και προσαρμόστηκαν έτσι ώστε να προστατεύονται οι ασθενείς και 

να διασφαλίζονται η δημόσια υγεία και η ποιότητα των φαρμάκων κατά τη 

διακίνηση. Σύμφωνα άλλωστε με την ιστοσελίδα  του CBSNews, πάντα στα πλαίσια 

της προστασίας των καταναλωτών από φάρμακα «μαϊμούδες» στα τέλη Ιουνίου του 

2013 η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων27 των ΗΠΑ πραγματοποίησε μια διεθνή 

επιχείρηση για την καταστολή της διακίνησης επικίνδυνων, ψευδεπίγραφων 

φαρμάκων μέσω του διαδικτύου,  που είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο 1677 

διαδικτυακών φαρμακείων. 

                                                            
27 (FDA) 
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Το FDA επίσης ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι πέρα από το κλείσιμο των 1677 

διαδικτυακών φαρμακείων, έλαβε μέτρα κατά περισσοτέρων από 9.600 ιστοσελίδων 

και κατασχέθηκαν παράνομα φάρμακα αξίας άνω των $ 41 εκατομμυρίων. Η 

επιχείρηση “Pangaia VI”, όπως ονομάστηκε, διήρκησε μεταξύ της 18ης 25ης  Ιουνίου 

του 2013 και θεωρείται η μεγαλύτερη επιχείρηση αυτού του είδους παγκοσμίως. 

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η επιχείρηση 

το FDA στοχοποίησε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, διαθέτοντας όχι μόνο την 

υλικοτεχνική υποδομή αλλά και την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία ετών  και 

το νομοθετικό υπόβαθρο. Οι ΗΠΑ λοιπόν, αλλά και κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στις οποίες επιτρέπεται η διακίνηση φαρμάκων μέσω διαδικτύου έχουν 

εμπειρία πολλών ετών στον τομέα αυτό, έχουν δημιουργήσει ένα ισχυρό νομικό 

πλαίσιο και έχουν επενδύσει τεράστια ποσά σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο 

δυναμικό. Παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να θέσουν  υπό πλήρη έλεγχο την 

διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων μέσω διαδικτύου. Εύκολα λοιπόν μπορεί 

κάποιος να αναρωτηθεί: «τι κρύβει η εφαρμογή του άρθρου 116 

της Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221» 

Το νομικό πλαίσιο σε σχέση με τη διαφήμιση 

Σύμφωνα πάντα με την ΚΥΑ, ο ΕΟΦ συνεπικουρείται από τις εκστρατείες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την αφύπνιση και την ενημέρωση των καταναλωτών για τους κινδύνους που 

εγκυμονεί η αγορά φαρμάκων που παρέχονται παράνομα στο κοινό εξ αποστάσεως μέσω των 

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, κυρίως από τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, καθώς 

και για τη λειτουργία του κοινού λογοτύπου, των ιστοσελίδων των κρατών μελών και της 

ιστοσελίδας του Οργανισμού.  

Όσον αφορά το κομμάτι της διαφήμισης, ο νομοθέτης έχεις προβλέψει τα εξής στα άρθρα 

118, 119 και 120:  

Άρθρο 118 

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, ως «διαφήμιση των φαρμάκων» νοείται 

οποιαδήποτε μορφή παροχής πληροφοριών από πόρτα σε πόρτα, η προσέλκυση πελατείας ή 

παροχή κινήτρων που αποσκοπεί στην προώθηση της συνταγογράφησης, της προμήθειας, της 

πώλησης ή της κατανάλωσης φαρμάκων. Περιλαμβάνει ιδίως: 

-τη διαφήμιση των φαρμάκων που απευθύνεται στο κοινό, 
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-τη διαφήμιση των φαρμάκων που απευθύνεται στα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να 

χορηγούν συνταγές ή να προμηθεύουν τα φάρμακα, 

-την επίσκεψη ιατρικών επισκεπτών σε άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να χορηγούν 

συνταγές, 

-την προμήθεια δειγμάτων, 

-την προτροπή για προμήθεια φαρμάκων ή για συ νταγογράφησή τους μέσω της παροχής, της 

προσφοράς ή της υπόσχεσης πλεονεκτημάτων ή δώρων, χρηματικών ή σε είδος, εκτός αν η 

πραγματική αξία τους είναι ελάχιστη, 

-τη χορηγία συναντήσεων εμπορικής προώθησης στις οποίες παρίστανται άτομα 

εξουσιοδοτημένα να διαθέτουν φάρμακα ή να χορηγούν τις σχετικές συνταγές, 

-τη χορηγία επιστημονικών συνεδρίων στα οποία συμμετέχουν πρόσωπα τα οποία είναι 

εξουσιοδοτημένα να χορηγούν συνταγές ή να προμηθεύουν φάρμακα, ιδίως δε την κάλυψη 

των εξόδων ταξιδιού και διαμονής των συμμετεχόντων. 

 

2. Δεν καλύπτονται από το παρόν Μέρος: 

-η επισήμανση και τα φύλλα οδηγιών που υπόκεινται στις διατάξεις του Μέρους V, 

-η αλληλογραφία, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από κάθε άλλο μη διαφημιστικό έγγραφο, 

που απαιτείται για να απαντηθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο 

φάρμακο, 

-οι συγκεκριμένες πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν, για παράδειγμα, τις 

αλλαγές συσκευασίας, τις προειδοποιήσεις σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες στο πλαίσιο 

των γενικών προφυλάξεων για τα φάρμακα, καθώς και τους καταλόγους πώλησης και τους 

καταλόγους τιμών, εφόσον δεν περιέχουν καμία πληροφορία σχετικά με το φάρμακο, 

-οι πληροφορίες σχετικά με την ανθρώπινη υγεία ή ασθένειες, εφόσον δεν γίνεται άμεση ή 

έμμεση αναφορά στα φάρμακα. 

Άρθρο 119 

 

1. Ο Ε.Ο.Φ. απαγορεύει κάθε διαφήμιση φαρμάκου για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια 

κυκλοφορίας σύμφωνα την παρούσα Υπουργική απόφαση ή τον υπ' αριθμ. ΕΚ/726/2004 

Κανονισμό. 

 

2. Όλα τα στοιχεία της διαφήμισης ενός φαρμάκου πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος. 

 

3. Η διαφήμιση ενός φαρμάκου: 

 πρέπει να προάγει την ορθολογική χρήση του φαρμάκου, παρουσιάζοντάς το με τρόπο 

αντικειμενικό και χωρίς να υπερβάλλονται οι ιδιότητές του, 
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-δεν πρέπει να είναι παραπλανητική. 

Άρθρο 120 

 

1. Απαγορεύεται η απευθυνόμενη στο κοινό διαφήμιση φαρμάκων: 

α) που μπορούν να χορηγηθούν μόνο με ιατρική συνταγή σύμφωνα με το Μέρος VI, 

β) που περιέχουν ψυχοτρόπες ή ναρκωτικές ουσίες, κατά την έννοια των διεθνών συμβάσεων, 

όπως οι Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών του 1961 και του 1971, 

γ) που αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 

 

2. Μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαφήμισης που απευθύνεται στο κοινό μόνο τα 

φάρμακα τα οποία, λόγω της σύνθεσης και του σκοπού τους, προορίζονται και σχεδιάστηκαν 

για να χρησιμοποιούνται χωρίς την παρέμβαση ιατρού για τη διάγνωση, ή την θεραπευτική 

αγωγή ή, σε περίπτωση ανάγκης με τη συμβουλή του φαρμακοποιού. 

 

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στις εκστρατείες εμβολιασμού που 

διενεργούνται από τη βιομηχανία και έχουν εγκριθεί από τον Ε.Ο.Φ. 

 

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 7 του 

π.δ. 236/1992 (ΦΕΚ Α' 124) «Άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα», όπως 

ισχύει. 

 

5. Απαγορεύεται απολύτως η άμεση διάθεση φαρμάκων στο κοινό για λόγους προώθησής 

τους από τις φαρμακοβιομηχανίες. Είναι δυνατόν ωστόσο ο Ε.Ο.Φ. να επιτρέπει τη διανομή, 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για άλλους σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά με την 

προστασία της δημόσιας υγείας. 

 

6. Η τήρηση των άνω προϋποθέσεων υπόκειται στον έλεγχο του Ε.Ο.Φ. 

Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω, οι όροι και οι προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής 

διαφήμισης και εμπορίας φαρμάκων είναι συγκεκριμένοι! 

Κανένα φάρμακο δε μπορεί να διατεθεί στην ελληνική αγορά, είτε από κατάστημα 

είτε εξ αποστάσεως, δίχως άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., εκτός αν έχει εκδοθεί 

άδεια κυκλοφορίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την κυκλοφορία σε όλη την 

ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 726/2004. Άδεια είναι 

επίσης αναγκαία για οποιεσδήποτε πρόσθετες περιεκτικότητες, φαρμακοτεχνικές 

μορφές, οδούς χορήγησης και συσκευασίες, καθώς και για κάθε τροποποίηση και 
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επέκταση φαρμάκου (άρθρα 2 § 4 Ν. 1316/1983, 8 § 1 ΔΥΓ 3α/32221/2013). Η άδεια 

ισχύει για πέντε έτη και μπορεί να ανανεώνεται (άρθρο 40 ΔΥΓ 3α/32221/2013). Για 

τα ομοιοπαθητικά φάρμακα και τα φάρμακα φυτικής προέλευσης ισχύει ειδική 

απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης (άρθρα 17 και 21 ΔΥΓ 3α/32221/2013). 

Υπεύθυνος κατά τον νόμο για όλες τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την 

κυκλοφορία του εκάστοτε φαρμάκου είναι ο  κάτοχος της σχετικής άδειας (άρθρο 2 § 

20 ΔΥΓ 3α/32221/2013). Ο ορισμός αντιπροσώπου δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της 

αδείας κυκλοφορίας από την κατά νόμο ευθύνη. Ο τοπικός αντιπρόσωπος ευθύνεται 

αυτοτελώς και παραλλήλως με τον κάτοχο της άδειας (άρθρο 8 § 1α ΔΥΓ 

3α/32221/2013). Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικής εμπορίας 

φαρμάκων θα πρέπει να διακινεί φάρμακα, τα οποία έχουν νόμιμα άδεια κυκλοφορίας 

στην Ελλάδα, διαφορετικά ο νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματος θα φέρει 

σοβαρές ευθύνες. 

Ακόμη, η ηλεκτρονική εμπορία φαρμάκων δεν επιτρέπεται για όλες τις κατηγορίες 

φαρμάκων. Έτσι, η πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό φαρμάκων, που χορηγούνται 

με ιατρική συνταγή ή που αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, 

απαγορεύεται. Για τα υπόλοιπα  φάρμακα η πώληση από απόσταση μέσω των 

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας επιτρέπεται μόνο από νομίμως 

λειτουργούντα φαρμακεία (άρθρο 116 ΔΥΓ 3α/32221/2013). Η αποκλειστική διάθεση 

φαρμάκων από φαρμακεία ακόμη και σε παραγγελίες από απόσταση, αιτιολογείται 

από την έννομη αντιμετώπιση του φαρμάκου ως κοινωνικού αγαθού και όχι ως 

εμπορεύματος (άρθρο 4 § 1 Ν. 1963/1991). 

Σημειώνεται επίσης, ότι ηλεκτρονική εμπορία φαρμάκων δεν μπορούν να διεξάγουν 

ούτε οι νομίμως αδειοδοτημένοι χονδρέμποροι φαρμάκων, οι οποίοι όμως δεν έχουν 

άδεια φαρμακείου για λιανικές πωλήσεις. Χονδρική πώληση φαρμάκων είναι κάθε 

δραστηριότητα που συνίσταται στην προμήθεια, κατοχή, εφοδιασμό ή εξαγωγή 

φαρμάκων, εκτός από τη διάθεση φαρμάκων στο κοινό. Οι δραστηριότητες αυτές 

ασκούνται από τους παραγωγούς ή τους αντιπροσώπους τους, τους εισαγωγείς ή 

άλλους χονδρεμπόρους (άρθρο 2 § 17 ΔΥΓ 3α/32221/2013). Η χονδρική πώληση 

φαρμάκων επιτρέπεται μόνο κατόπιν λήψης σχετικής άδειας από τον ΕΟΦ και μόνο 

από συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όπως παραγωγούς φαρμάκων και φαρμακαποθήκες 

(άρθρο 103 ΔΥΓ 3α/32221/2013). Η άδεια όμως χονδρικής πώλησης φαρμάκων είναι 

διαφορετική της άδειας ίδρυσης φαρμακείου του άρθρου 1 του Ν. 1963/1991, η οποία 
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είναι απαραίτητη για την νόμιμη λιανική πώληση φαρμάκων σε τελικούς 

καταναλωτές, όπως συμβαίνει κατά κανόνα στην πώληση φαρμάκων μέσω 

ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Συμπερασματικά, η ηλεκτρονική εμπορία των παραπάνω κατηγοριών φαρμάκων δεν 

επιτρέπεται από κάθε επιχείρηση, αλλά μόνο από ήδη λειτουργούντα νομίμως 

αδειοδοτημένα από το Ελληνικό κράτος φαρμακεία. Νομίμως λειτουργούντα 

φαρμακεία σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία είναι όσα λειτουργούνται από 

Έλληνες ή υπηκόους κράτους – μέλους της Ε.Ε., που έχουν πτυχίο φαρμακοποιού και 

άδεια άσκησης επαγγέλματος, ενώ έχουν λάβει άδεια ίδρυσης φαρμακείου από το 

Ελληνικό κράτος. Εντούτοις, πρέπει να γίνει δεκτό με βάση τις γενικές αρχές του 

πρωτογενούς Ενωσιακού δικαίου ότι ηλεκτρονικές πωλήσεις φαρμάκων σε Έλληνες 

καταναλωτές δύνανται νομίμως να εκτελούν και ηλεκτρονικά καταστήματα, που 

εδρεύουν σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον είναι νομίμως 

αδειοδοτημένα για τη δραστηριότητα αυτή με βάση τους νόμους του κράτους – μέλους 

αυτού (βλ. και ΣτΕ 931/2010). 

Στους παραβάτες των διατάξεων αυτών επιβάλλονται σωρευτικά (άρθρο 95 § 7 του 

Ν. 4172/2013) : (α) η χρηματική ποινή των 59 € του πταίσματος του άρθρου 458 του 

Ποινικού Κώδικα καθώς και (β) χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ 

έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, με ατομική διοικητική πράξη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. 

Επιπλέον, όποιος, χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα του 

φαρμακοποιού και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, μέσω 

ηλεκτρονικού εμπορίου ή από απόσταση πωλεί φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα 

αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα 

χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση 

υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) 

ευρώ με ατομική διοικητική πράξη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ., χωρίς να αποκλείονται και 

ποινικές κυρώσεις. 

Για την αφύπνιση και την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τους κινδύνους 

από την εξ αποστάσεως αγορά φαρμάκων, που παρέχονται παράνομα στο κοινό, 

κυρίως δε από τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, ο ΕΟΦ διεξάγει ενημερωτικές 

εκστρατείες, συνεπικουρούμενος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 117 ΔΥΓ 

3α/32221/2013). Επίσης, στην Ενωσιακή νομοθεσία προβλέπεται ο καθορισμός ενός 
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κοινού σε όλη την Ένωση λογοτύπου, με το οποίο θα πιστοποιούνται ως συνάδουσες 

με τον νόμο οι ιστότοποι ηλεκτρονικής εμπορίας φαρμάκων, ωστόσο ο σχετικός 

Κανονισμός δεν έχει ακόμη εκδοθεί. 

Όροι και Προϋποθέσεις της Ηλεκτρονικής Εμπορίας 

Συμπληρωμάτων Διατροφής στην Ελλάδα 

Αρχικά πρέπει να σημειώσουμε  πως κανένα συμπλήρωμα διατροφής δεν γίνεται να 

διατεθεί στην ελληνική αγορά, είτε από κατάστημα είτε εξ αποστάσεως, δίχως 

προηγούμενη γνωστοποίηση συμμόρφωσης με το σχετικό νομικό πλαίσιο, η οποία 

απευθύνεται προς τον ΕΟΦ (άρθρο 10 ΚΥΑ 127962/03/18.2.2004). 

Έτσι,  ηλεκτρονική εμπορία και η εξ αποστάσεως πώληση συμπληρωμάτων 

διατροφής φαρμάκων επιτρέπεται για όλα τα συμπληρώματα διατροφής, που νόμιμα 

διανέμονται στην Ελληνική επικράτεια (άρθρο 10α § 2 ΚΥΑ 127962/03/18.2.2004). 

Επιτρέπεται όμως να γίνεται μόνο από νομίμως αδειδοτημένα φαρμακεία καθώς και 

καταστήματα τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται να πωλούν 

τυποποιημένα τρόφιμα (άρθρο 10α § 1 ΚΥΑ 127962/03/18.2.2004). 

Τέλος, η απαγόρευση της διάθεσης συμπληρωμάτων διατροφής εκτός φαρμακείων 

δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και στην Ενωσιακή νομοθεσία. Και αυτό γιατί το μέτρο 

αυτό περιορίζει επιτρεπτώς την επιχειρηματική ελευθερία , δεδομένου ότι είναι μέτρο 

γενικό και αντικειμενικό και αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, 

δηλαδή στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, από το ενδεχόμενο 

υπερβολικής ή ανεξέλεγκτης πρόσληψης ουσιών, όπως οι βιταμίνες και τα ανόργανα 

στοιχεία, δυνητικά επιβλαβών για την υγεία, για την οποία το κράτος οφείλει να 

μεριμνά και προληπτικώς, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 21 § 3 του Συντάγματος (βλ. και ΣτΕ 931/2010, πρβλ. ΣτΕ 3619/2008, 

2998/1988 ολομ.). 

Στους παραβάτες λοιπόν των διατάξεων αυτών δύναται να επιβάλλεται, μεταξύ 

άλλων, χρηματικό πρόστιμο έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ με ατομική 

διοικητική πράξη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ (άρθρο 19 ν.δ. 96/1973). 
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Όροι και Προϋποθέσεις της Ηλεκτρονικής Εμπορίας Καλλυντικών 

στην Ελλάδα 

Σχετικά τώρα με τα καλλυντικά σκευάσματα, κανένα καλλυντικό δεν δύναται να 

διατεθεί νομίμως στην Ελληνική αγορά αλλά και, γενικότερα, στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, είτε από κατάστημα είτε εξ αποστάσεως, δίχως προηγούμενη κοινοποίηση με 

ηλεκτρονικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 13 Κανονισμού 1223/2009). 

Επιπλέον, για καλλυντικά, που παράγονται στην Ελλάδα, είναι υποχρεωτική και η 

υποβολή στον ΕΟΦ αντιγράφων της ηλεκτρονικής αυτής κοινοποίησης .Ακόμη, οι 

διανομείς καλλυντικών στην Ελληνική επικράτεια υποχρεώνονται να υποβάλλουν 

στον ΕΟΦ κάθε χρόνο κατάλογο των καλλυντικών που διανέμουν (ΚΥΑ ΔΥΓ 

3(α)/ΓΠ132979). Άτυπα δε ζητείται κοινοποίηση στην περίπτωση της οικοτεχνίας 

καλλυντικών, εφόσον οι ποσότητες είναι μικρές και ο κάθε ενδιαφερόμενος αγοράζει 

με δική του ευθύνη. 

Στην Κοινοτική αγορά τώρα, η λιανική πώληση καλλυντικών προϊόντων μέσω 

ηλεκτρονικού εμπορίου ή συμβάσεων από απόσταση επιτρέπεται από οποιαδήποτε 

επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου, εντούτοις τέτοιες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται 

από τον νόμο ως διανομείς καλλυντικών και φέρουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις 

(άρθρο 2 § 1 ε’ Κανονισμού 1223/2009). 

Έτσι, σε περίπτωση που για διακινούμενα καλλυντικά προϊόντα μέσω ηλεκτρονικού 

εμπορίου έχει ήδη οριστεί ως υπεύθυνο πρόσωπο εντός των ορίων της Κοινότητας ο 

παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας αυτών, η επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου ως 

διανομέας φέρει τις εξής υποχρεώσεις (άρθρο 6 Κανονισμού 1223/2009) : 

 Ενεργεί με τη δέουσα μέριμνα όσον αφορά τις νόμιμες απαιτήσεις. 

 Πριν διαθέσει καλλυντικό προϊόν στην αγορά, οφείλει να επαληθεύει : (α) ότι 

υπάρχουν οι νόμιμες πληροφορίες επισήμανσης, (β) ότι τηρούνται οι νόμιμες 

απαιτήσεις περί γλώσσας, (γ)  ότι η προθεσμία της ελάχιστης 

διατηρησιμότητας δεν έχει εκπνεύσει. 

Στις περιπτώσεις που εκτιμά ή έχει λόγο να πιστεύει ότι : (α) καλλυντικό προϊόν δεν 

συμμορφώνεται με τις νόμιμες απαιτήσεις, δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά μέχρι 

να επιτευχθεί η συμμόρφωση αυτού, (β) καλλυντικό προϊόν που έχει τοποθετήσει 

στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τις νόμιμες απαιτήσεις, διασφαλίζει ότι 
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λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να επιφέρει τη συμμόρφωση του 

προϊόντος ή να το αποσύρει από την αγορά ή να το ανακαλέσει, εφόσον το κρίνει 

σκόπιμο, (β) σε περίπτωση που το καλλυντικό προϊόν ενέχει κινδύνους για την 

ανθρώπινη υγεία, ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών 

στα οποία έχει διαθέσει το προϊόν και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο 

οποίο ο φάκελος πληροφοριών του προϊόντος είναι προσβάσιμος και παρέχει 

πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τη μη συμμόρφωση και με τα ληφθέντα διορθωτικά 

μέτρα. 

Επίσης, διασφαλίζει ότι, για την χρονική περίοδο κατά την οποία το προϊόν είναι υπό 

την ευθύνη της, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη 

συμμόρφωσή της με τις νόμιμες απαιτήσεις για την ασφάλειά του. 

Τέλος, παράσχει στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, κατόπιν αιτιολογημένου 

αιτήματος αυτού, όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτούνται για να 

καταδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος με τις νόμιμες απαιτήσεις σε γλώσσα 

ευκόλως κατανοητή από την εν λόγω αρχή. 
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