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Δπραξηζηίεο 

 

                     Αξρηθά ζα ήζεια λα πω έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηνπο γνλείο κνπ θαη ζηνπο 

θίινπο κνπ γηα ηε ζηήξημε ηνπο όια απηά ηα ρξόληα. Δλ ζπλερεία ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζω ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, ηνλ θύξην Γεκήηξην νπκπεληώηε  γηα ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ, ηηο ηδέεο ηνπ πάλω ζηε δηπιωκαηηθή εξγαζία θαη ηελ ελέξγεηα πνπ 

δηνρεηεύεη ζην παλεπηζηήκην. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζω ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο 

ζπκθνηηεηέο κνπ γηα ηα δύν απηά όκνξθα ρξόληα. 
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Πεξίιεςε 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε 

αχμεζεο ηεο παξαγσγήο, ψζηε λα αλαζηεισζεί ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Έλαο ηνκέαο 

πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλα βαζηθφ ξφιν πξνο επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ν 

πξσηνγελήο ηνκέαο. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε θαη ην θιίκα ηεο Διιάδαο επλννχλ ηελ 

παξαγσγή πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θαη κνλαδηθψλ πξντφλησλ, ζηα νπνία εθηφο απφ ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο, πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπο.  

Δθηφο απφ ηα παξαδνζηαθά κέζα πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ, ηδηαίηεξε άλζεζε 

παξνπζηάδεη ν θιάδνο ηνπ ειεθηξνληθνχ marketing, ράξε ζηελ πιεζψξα ησλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη. Απηέο ηηο δπλαηφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

απμεκέλν αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζα κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηνχλ νη 

ζρεηηδφκελνη κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα γηα λα δηεπξχλνπλ ην πειαηνιφγην ηνπο θαη λα 

απμεζεί ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο.  

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα ησξηλά δεδνκέλα 

ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Διιάδνο θαζψο θαη νη ειιείςεηο πνπ αλαδχνληαη. ηε 

ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ marketing θαη νη 

ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο πνπ πεξηιακβάλεη. Έπεηηα πξνο δηεπθφιπλζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά βήκαηα πνπ ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη 

θάπνηνο γηα λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα ηνπ κέζσ δηαδηθηχνπ. Σέινο, παξνπζηάδεηαη κηα 

πξαθηηθή εθαξκνγή φισλ ησλ  παξαπάλσ κέζσ ηεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ, φπσο ην 

Gineagrotis, ην e-bloko θαη ην greek breakfast. 
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1. Κεθάιαην: Δηζαγσγή 

 

1.1 Σνπνζέηεζε πξνβιήκαηνο 

  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα γίλεηαη ιφγνο γηα αιιαγέο θαη 

αλαδηνξγαλψζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Ο ζθνπφο είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο ρψξαο. ιεο απηέο νη αλάγθεο 

δεκηνπξγήζεθαλ ιφγσ ηεο θξίζεο πνπ πεξλά ε νηθνλνκία ηεο Διιάδαο θαη έγηλε 

αληηιεπηφ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξντφλησλ πνπ ρξεηαδφκαζηε θαιχπηνληαη απφ 

εηζαγσγέο.  

 Ο ηνκέαο πνπ έρεη κνλνπσιήζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα ζηήξηγκα ζηε λέα απηή ζηξνθή είλαη ν πξσηνγελήο. Ο πξσηνγελήο 

ηνκέαο καδί κε ηνλ ηνπξηζκφ είλαη ηα ζεκέιηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο θαη κπνξεί 

λα απνβνχλ αξθεηά θεξδνθφξα εάλ εθκεηαιιεπηνχλ ζσζηά. Ήξζε ινηπφλ ε ζηηγκή λα 

αμηνινγεζεί ε παξνχζα θαηάζηαζε θαη λα ζρεδηαζηνχλ νη επφκελεο θηλήζεηο πνπ πξέπεη 

λα γίλνπλ γηα λα εμειηρζνχλ νη κέρξη ηψξα ζηάζηκεο ηερληθέο. 

 Ο πξσηνγελήο ηνκέαο έρεη πνιιέο ειιείςεηο θαη φζν αλαθνξά ηελ εθζπγρξφληζε 

ησλ ηερληθψλ παξαγσγήο φπσο επίζεο θαη ζε φηη αθνξά ηα κέζα δηάζεζεο ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ. Οη παξαγσγνί παξαπνληνχληαη γηα ηε κεγάιε δηαθνξά ηεο ηηκήο πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζε απηή πνπ πξνκεζεχνληαη νη κεζάδνληεο ηα πξντφληα θαη ζε απηή 

πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Αιιά αλ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πνπιήζνπλ 

κφλνη ηνπο ηελ παξαγσγή ηνπο νδεγνχληαη ζε αδηέμνδν, κε έρνληαο άιιε επηινγή.  

 Μηα ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα είλαη ε πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Έηζη ν θάζε παξαγσγφο κπνξεί λα απνθηήζεη ηελ απηνλνκία ηνπ, 

λα δηεπξχλεη ην θχθιν ησλ πειάησλ ηνπ θαη λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ. 

Αθφκα αλαιφγσο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ κηαο αγξνηηθήο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα 

αλαδεηεζνχλ θαη λέεο αγνξέο ζην εμσηεξηθφ, μεθεχγνληαο απφ ηα φξηα ηεο Διιάδαο. 

 

 



Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 2013 

 

ελίδα 10 από 98 
 

 Σν ειεθηξνληθφ marketing έρεη λα πξνζθέξεη πιεζψξα πιενλεθηεκάησλ, ηα 

νπνία κέρξη ζήκεξα ηα έρνπλ εθκεηαιιεπηεί ειάρηζηνη παξαγσγνί ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα. Ζ δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο, ελφο e-shop, ελφο blog, κηα ζειίδαο ζηα social 

media απνηειεί δηαθήκηζε θαη δπλαηφηεηα πψιεζεο ησλ πξντφλησλ, κε επέλδπλζε 

ειάρηζησλ ρξεκάησλ.  

 Δίλαη κηα επθαηξία πνπ πνιιέο επηρείξεζεηο άιισλ ηνκέσλ έρνπλ αδξάμεη θαη 

έρνπλ αλαπηπρζεί κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ marketing. 

Ήξζε ε ζηηγκή θαη γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα λα δνθηκάζνπλ 

απηφ ην λέν κέζν θαη λα νδεγεζνχλ έμσ απφ ην αδηέμνδν πνπ βξίζθνληαη. 

 

1.2 ηόρνη 

 Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα πξνζεγγίζεη ζεσξεηηθά 

ην ζέκα ηνπ ειεθηξνληθνχ marketing θαη λα απνηειέζεη έλαλ νδεγφ γηα ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο – εκπιεθφκελνπο κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Δίλαη έλαο ηξφπνο γηα λα 

απαληεζνχλ θάπνηα εξσηήκαηα πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα κηθξαίλνληαο, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ παξαγσγνχ 

θαη θάπνησλ, ίζσο πνιχπινθσλ γηα απηφλ, δηαδηθαζηψλ θαη ελλνηψλ. Αλαιπηηθφηεξα νη 

ζηφρνη είλαη νη εμήο: 

 Παξνπζίαζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη εληνπηζκφ 

ησλ ειιείςεσλ ηνπ 

 Αλάιπζε ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειεθξνληθφ marketing θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηνπ 

 Γεκηνπξγία βεκάησλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν ελδηαθεξφκελνο πνπ πάξεη 

ηελ απφθαζε λα εκπιαθεί κε απηφ ην λέν κέζν 

 Παξνπζίαζε θάπνησλ πεηπρεκέλσλ ηζηνζειίδσλ θαη ειεθηξνληθψλ 

θαηαζηεκάησλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα 
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1.3 Γνκή θαη κεζνδνινγία 

 

 Ζ εξγαζία δνκείηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ε παξνχζα 

θαηάζηαζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Διιάδαο. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ αξρή 

αλαθέξνληαη νη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ηα πνζνζηά ησλ 

ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλά λνκνχο θαη ζηε ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη 

ε απηάξθεηα ή ε αλάγθε εηζαγσγήο πξντφλησλ. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο 

πξαγκαηεχεηαη ην ειεθηξνληθφ marketing. Ζ αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ ηεο online θακπάληαο, έπεηηα ηα κέζα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πξνψζεζήο ηεο 

θαη ηέινο ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Αθφκα, πεξηιακβάλεη 

ελδεηθηηθά θαη ηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν ελδηαθεξφκελνο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θαη online shop. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο παξαηίζεληαη 

κειέηεο πεξηπηψζεσλ πεηπρεκέλσλ ηζηνζειίδσλ θαη online shop ηνπ πξσηνγελή ηνκέα 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Ζ κεζνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη ε 

κειέηε πεξηπηψζεσλ. Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε έγηλε κέζσ άξζξσλ θαη βηβιίσλ 

θπζηθψλ θαη online. Μειεηήζεθαλ μερσξηζηά νη πεγέο πνπ αθνξνχζαλ ην e-marketing 

θαη απηέο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Διιάδαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζπλδπάζηεθαλ γηα ην ζθνπφ ηεο δηπισκαηηθήο. Σα αξηζκεηηθά θαη ηα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή ππεξεζία. Σα βήκαηα ηνπ φγδννπ 

θεθαιαίνπ δεκηνπξγήζεθαλ χζηεξα απφ έξεπλα ζε επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

δεκηνπξγία online επηρεηξήζεσλ θαη έπεηηα απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο γηα πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο.  Σέινο, έγηλε κηα έξεπλα ζην δηαδίθηπν ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα πνπ δηαηεξνχλ ηζηνζειίδα θαη e-shop 

θαη παξνπζηάζηεθαλ νη θαιχηεξεο. 
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2. Κεθάιαην: Σα δεδνκέλα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Διιάδνο 

 

 2.1 Πξσηνγελήο ηνκέαο 

Πξσηνγελήο ηνκέαο νλνκάδεηαη ν παξαγσγηθφο ηνκέαο δξαζηεξηνηήησλ κε 

αληηθείκελν ηελ απφθηεζε αγαζψλ άκεζεο ή έκκεζεο θαηαλάισζεο, θαηεπζείαλ απφ 

ηελ θχζε. Ο ηνκέαο απηφο απαζρφιεζεο απνηειεί πεγή εηζνδήκαηνο γηα κεγάιν ηκήκα 

ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ (Βηθηπαίδεηα).  

Ζ Διιάδα θαιχπηεη µία έθηαζε 13.196.887 Ha ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ 

1.271.090 Ha παξαζαιάζζησλ πγξψλ δσλψλ θαη ζαιάζζησλ πδάησλ. Απφ ηε ζπλνιηθή 

έθηαζε ησλ 11.925.797 Ha ηεο ρψξαο (δελ πεξηιαµβάλεηαη ε έθηαζε ησλ 

παξαζαιάζζησλ πγξψλ δσλψλ θαη ζαιάζζησλ πδάησλ) πνζνζηφ χςνπο 40,9% 

θαιχπηεηαη απφ γεσξγηθέο πεξηνρέο (4.877.986 Ha), 18,9% απφ δάζε (2.255.901 Ha), 

37,0% απφ θπζηθέο πεξηνρέο (4.418.487 Ha), 2,3% απφ ηερλεηέο (270.084 Ha) θαη 0,9% 

απφ εζσηεξηθά λεξά (103.339 Ha). Οη γεσξγηθέο πεξηνρέο θαηαλέµνληαη πνζνζηφ 

χςνπο 43,9% αξφζηµε γε (2.140.676 Ha), 15,4% µφληµεο θαιιηέξγεηεο (750.278 Ha), 

1,4% µφληµνη βνζθφηνπνη (67.063 Ha) θαη 39,4% εηεξνγελείο γεσξγηθέο πεξηνρέο 

(1.919.969 Ha) (Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδνο 2007). 

Βαζηθφ ξφιν φκσο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνµέα 

δηαδξαµαηίδνπλ νη πεξηνξηζµνί πνπ ηίζεληαη απφ ηε γεσθπζηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. 

Απηή φµσο ε γεσθπζηθή θαηάζηαζε δεµηνπξγεί µηα πνηθηινµνξθία µηθξνθιηµάησλ θαη 

ζπλζεθψλ παξαγσγήο, ε δπλαµηθή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη λα αμηνπνηεζεί αλαπηπμηαθά 

µε ηξφπν πνπ νη πεξηνξηζµνί λα µεηαηξαπνχλ ζε πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Δπίζεο βαζηθφ 

ξφιν δηαδξαµαηίδνπλ θαη νη πεξηνξηζµέλνη θπζηθνί ηεο πφξνη. ε φ,ηη αθνξά ζηνπο 

πεξηνξηζµέλνπο θπζηθνχο ηεο πφξνπο, ε ρξεζηµνπνηνχµελε γεσξγηθή έθηαζε ηεο 

ρψξαο γηα ην έηνο 2003 αλέξρεηαη ζε 3.967.7703 Ha, πνπ απνηειεί ην 30,1% ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο. Απφ απηήλ ηελ έθηαζε, ζα πξέπεη λα ζεµεησζεί φηη ην 82,7% 

βξίζθεηαη ζε µεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. Απηέο νη ζπλζήθεο πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ µε ην 

θαιχηεξν ηξφπν, ψζηε λα απνθέξνπλ ην µέγηζην δπλαηφ απνηέιεζµα (Πξόγξακκα 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδνο 2007).  

Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Δθηφο απφ 

ηελ παξαγσγή θαη ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ζπκβάιεη θαη ζηε δηαηήξεζε 
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ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ θάζε ηφπνπ. Σα παξαγφκελα πξντφληα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη αλάπηπμε κέζα απφ ηελ πνηφηεηα, ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο, 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπο ζε βάζνο ρξφλνπ, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα ηζηνξία θαη κηα 

παξάδνζε γηα ηνλ ηφπν. Παξάιιεια φκσο ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζπλεηζθέξεη ζηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε κε ηελ δηαζχλδεζή ηνπ θαη κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, 

δεκηνπξγψληαο ζέζεηο απαζρφιεζεο, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη πξνζηηζέκελε αμία. 

Ο πξσηνγελήο ηνµέαο ζηελ Διιάδα εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθνχο ηνµείο ηεο νηθνλνµίαο, έρνληαο ηδηαίηεξν θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ξφιν. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν ξφινο ηνπ ζπξξηθλψλεηαη, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηε ζπµµεηνρή 

ηνπ ζηελ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέµελε Αμία (ΑΠΑ) ηεο ρψξαο.  

Παξφια απηά επεηδή ην εµπφξην ηνπ πξσηνγελή ηνµέα θαη ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ απνηειεί έλα ζεµαληηθφ µέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ εµπνξίνπ ηεο ρψξαο, ε εηθφλα 

ηνπ πξέπεη λα αιιάμεη αθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο. Ζ αγξνηηθή 

εθκεηάιιεπζε πξέπεη λα γίλεη κηα αληαγσληζηηθή θαη πξνζνδνθφξα επηρείξεζε. Θα 

πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη ε 

ηερλνινγία. Σν δεηνχκελν είλαη ε παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, νη έμππλεο 

επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο απφ λένπο επηρεηξεκαηίεο κε φξακα ψζηε λα  επηθέξνπλ έλα 

θχκα αιιαγήο ζηνλ θιάδν.  

Οη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα είλαη νη εμήο: 

1. Ζ Γεσξγία  

2. Ζ Κηελνηξνθία 

3. Ζ Αιηεία 

 

2.2 Γεσξγία 

Ζ εθαξκνγήο ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

ειιεληθή αγξνηηθή νηθνλνκία. Δηδηθφηεξα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απαζρφιεζε, ηε 

δηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο, ηηο ηηκέο θαη ηα αγξνηηθά εηζνδήκαηα. Απφ ζρεηηθά ζηνηρεία 

θαίλεηαη φηη ε δεθαεηία ηνπ 1980 είλαη ε θαιχηεξε δεθαεηία ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο 

απφ πιεπξάο πξαγκαηηθψλ ηηκψλ παξαγσγνχ θαη αμίαο γεσξγηθήο παξαγσγήο. 

Απελαληίαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ν φγθνο ηεο παξαγσγήο έρεη ζηαζεξνπνηεζεί 

θαη νη ηηκέο πξννδεπηηθά κεηψζεθαλ. ήκεξα ε ειιεληθή γεσξγία παξάγεη πεξίπνπ ην 
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2,7% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ (Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ) ηεο ρψξαο αθνινπζψληαο κηα 

θαζνδηθή πνξεία ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. 

 ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη, νη αζρνινχκελνη κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα, αιιά θαη γεληθφηεξα νη θάηνηθνη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά πξνθιήζεσ, ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, πνπ 

επηδξνχλ νπζηαζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, κε θπξηφηεξε ηελ αιιαγή ηεο 

λννηξνπίαο πνπ θπξηαξρεί. Ο Έιιελαο αγξφηεο, ζα πξέπεη, απφ απνδέθηεο - 

επηδνηήζεσλ πνπ είλαη ζήκεξα λα εμειηρζεί ζε δηαρεηξηζηή – γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, 

ζε επηρεηξεκαηία αγξφηε, ηθαλφ λα παξάγεη πνηνηηθά πξντφληα, κε ζεβαζκφ ζην 

πεξηβάιινλ θαη λα είλαη αληαγσληζηηθφο ζηελ αγνξά. Ζ άζθεζε ηεο γεσξγίαο ζηηο 

ζχγρξνλεο ζπλζήθεο, απαηηεί απφ ηνλ παξαγσγφ ηνπιάρηζηνλ λα  είλαη ζε ζέζε λα 

πηνζεηήζεη ηηο ζχγρξνλεο γλψζεηο θαη ηηο θαηλνηνκίεο ζηελ παξαγσγή. Οη ζχγρξνλεο 

γεσξγίεο ραξαθηεξίδνληαη αθελφο απφ ηελ παξαγσγή δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

πςειήο πνηφηεηαο θαη αθεηέξνπ απφ ηηο πξνρσξεκέλεο κεζφδνπο ηππνπνίεζεο θαη 

εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ απηψλ. 

Οη αληαγσληζηηθέο γεσξγίεο ζηεξίδνληαη ζηα εμήο: καδηθή παξαγσγή - 

δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο - ζχγρξνλνη κέζνδνη ηππνπνίεζεο θαη 

εκπνξίαο. Ζ απφθηεζε ζχγρξνλεο ππνδνκήο γηα ηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία ησλ 

αγξνηηθψλ καο πξντφλησλ είλαη δήηεκα πςίζηεο ζεκαζίαο, επεηδή κφλν έηζη ζα 

ελζσκαησζεί πςειφηεξε πξνζηηζέκελε αμία ζηα πξντφληα θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ 

ζπλζήθεο γηα ζεκαληηθή αχμεζε εμσαγξνηηθήο απαζρφιεζεο. 

 

2.3 Κηελνηξνθία 

Ζ  θηελνηξνθία απνηειεί θιάδν ηεο πξσηνγελνχο  παξαγσγήο µε εμέρνπζα 

ζεκαζία γηα ηε ρψξαο µαο, ιφγσ ηεο κεγάιεο παξάδνζεο ηεο ζηνλ ηνκέα. Παιαηφηεξα, 

ε θηελνηξνθία απνηεινχζε γηα ηελ θάζε πεξηνρή ην κέζν δηαζθάιηζεο ηεο επηβίσζήο 

ηεο. ηνλ παξειζφλ νη πεξηζζφηεξνη ή ζρεδφλ φινη νη θάηνηθνη ελφο ρσξηνχ ήηαλ 

γεσξγνί ή θηελνηξφθνη. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νη νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο 

ηεο ρψξαο, εκθαλίδνπλ έληνλε νηθνλνκηθή ππνβάζκηζε, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

κεηαλάζηεπζε θαη αζηηθνπνίεζε. Έηζη, ζε πνιιέο πεξηνρέο θπξηαξρεί ε εγθαηάιεηςε 

θαη ε εξήκσζε. 
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Ζ θηελνηξνθία θαη ε πηελνηξνθία ζηε ρψξα καο είλαη νη βαζηθνί ππιψλεο ηνπ 

αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, ηεο νηθνλνκίαο. Αζρνινχληαη πεξίπνπ 140.000 νηθνγέλεηεο, 

300.000 εξγαδφκελνη, κε ηελ παξαγσγή 500.000 ηφλσλ θξέαηνο θαη 1.500.000 ηφλνη 

γάιαθηνο. Σαπηφρξνλα, πάλσ απφ 15.000 επηρεηξήζεηο θχξηα κηθξνκεζαίεο, 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε κεηαπνίεζε - εκπφξην - κεηαθνξέο, εμαξηψκελεο απφ ηελ 

θηελνηξνθηθή παξαγσγή θαη απαζρνινχλ πάλσ απφ 100.000 εξγαδφκελνπο. Αθφκε, 

έλα κεγάιν κέξνο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο πνπ παξάγεηαη ζηελ ρψξα καο, απνξξνθάηαη 

απφ ηνπο θηελνηξφθνπο (Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 2012). 

Δπίζεο, ε θηελνηξνθηθή παξαγσγή ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δηαηξνθηθή 

επάξθεηα ηεο ρψξαο, ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε 

δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηελ πγεία θαη επδσία ηνπ πιεζπζκνχ θη απνηειεί 

ζπλδεηηθφ θξίθν γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, 

ηδηαίηεξα ησλ νξεηλψλ-κεηνλεθηηθψλ θαη λεζησηηθψλ. 

Ζ θηελνηξνθία ζηε ρψξα καο κπνξεί λα απνηειέζεη κία επαγγεικαηηθή θαη 

βηνπνξηζηηθή δηέμνδν. κσο νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή ελέξγεηα ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ θηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. Οη θηελνηξφθνη πξέπεη λα νξγαλψζνπλ κία αληαγσληζηηθή εθηξνθή 

θαη λα κεηαηξέςνπλ ηελ ελαζρφιεζή ηνπ ζε δπλακηθή επηρείξεζε ζηελ νπνία ζα 

απαζρνιεζνχλ ζην κέιινλ θαη άιινη εξγαδφκελνη ζε ηνκείο φπσο ε παξαγσγή ε 

κεηαπνίεζε θαη νη πσιήζεηο. Πξέπεη λα δνζεί βάζε ζηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο πνηνηηθήο 

παξαγσγήο, ηνλ ηξφπν πξνβνιήο, marketing θαη πηζηνπνίεζεο, γηα πξντφληα πςειήο 

πνηφηεηαο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο.  

 

2.4 Ιρζπνθαιιηέξγεηεο 

Οη ηρζπνθαιιηέξγεηεο ζηελ Διιάδα είλαη έλαο απφ ηνπο ηαρχηαηα 

αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζην ΑΔΠ θαη ζηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε. Δηδηθφηεξα, ζηα πεξίπνπ 16.000 ρηιηφκεηξα ησλ ειιεληθψλ αθηψλ, 

βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο πεξηζζφηεξεο απφ 200 κνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο θαη 25 

ζηαζκνί παξαγσγήο γφλνπ, ελψ ζπλνιηθά απαζρνινχληαη 40.000 άηνκα θαη παξάγνληαη 

πάλσ απφ 231.000 ηφλνη ηρζχσλ. ηα κεζνγεηαθά είδε, θπξίσο ηζηπνχξα θαη ιαβξάθη, ε 

ειιεληθή παξαγσγή αλέξρεηαη ζηνπο 90.000 ηφλνπο αλαδεηθλχνληαο ηε ρψξα καο ζε 

πξψηε ζέζε ζηε Μεζφγεην, κε παξαγσγή πνπ μεπεξλά ην 50% ηεο επξσπατθήο.  
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Ζ Διιάδα απνηειεί ην κεγαιχηεξν εμαγσγέα ηζηπνχξαο θαη ιαβξαθίνπ ζε 

παγθφζκην επίπεδν, κε ην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο λα ζεκεηψλεη ηελ πεξίνδν 2006-

2010 κέζν εηήζην ξπζκφ κεγέζπλζεο 11%. Ζ Σνπξθία κε ζπλνιηθέο εμαγσγέο ην 1/5 

ησλ ειιεληθψλ, αθνινπζεί ζηε δεχηεξε ζέζε. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο θαηεπζχλνληαη 

ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο (46% πεξίπνπ) ζηελ ηηαιηθή αγνξά. Οη επφκελεο ζε 

ζεκαληηθφηεηα αγνξέο γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο είλαη ε ηζπαληθή θαη ε γαιιηθή. Οη 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ απαζρνινχλ πεξίπνπ 10.000 άηνκα. Λφγσ ηεο εμσζηξεθνχο 

αλάπηπμεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θιάδν, ε ζπλεηζθνξά ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηελ 

Διιεληθή νηθνλνκία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ αληηζηνηρεί ζην 

23% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εμαγσγψλ εηδψλ δηαηξνθήο, θαζηζηψληαο ηνλ θιάδν ην 2ν 

κεγαιχηεξν εμαγσγηθφ ηνκέα ζηα είδε δηαηξνθήο. ε ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν ηεο αμίαο 

ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, νη ηρζπνθαιιηέξγεηεο θαηαγξάθνπλ αμηνζεκείσην κεξίδην 

ηεο ηάμεο ηνπ 2,3% (Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία). 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο, ε ηζρπξή παξαγσγηθή βάζε ηνπ θιάδνπ θαη 

ην πςειφ επίπεδν δηείζδπζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαζηζηνχλ ηελ ειιεληθή 

ηρζπνθαιιηέξγεηα κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ην λέν 

αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο. Ζ ζηξνθή πξνο ηνλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο 

θαη ε ηάζε αχμεζεο ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ςαξηνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ή πηψζε ηεο αιηείαο, πξννησλίδνπλ φηη νη ζπλζήθεο πνπ ζα 

αληηκεησπίδεη ν θιάδνο ζην κέιινλ ζα είλαη αξθεηά επλντθέο. 

 

 

2.5 Η δξαζηεξηόηεηα ησλ πεξηθεξεηώλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

 Ο πξσηνγελήο ηνκέαο παξφιν πνπ ζα κπνξνχζε λα απαζρνιεί κεγάιν ηκήκα 

ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απαζρνιεί κφλν ην 13,2%. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφηεξα ν αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζε θάζε ηνκέα 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
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Πίλαθαο 1: Αληηπξνζωπεπηηθά ζηνηρεία αξηζκό εξγαδνκέλωλ θαηά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

  Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ θαηά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

(ζε ρηιηάδεο θαη %), 2012 (4ν ηξίκελν) 

 Πξσηνγελήο ηνκέαο 485,5     13,2% 

 Γεπηεξνγελήο ηνκέαο  599,1   16,3%  

 Σξηηνγελήο ηνκέαο  2.597,3  70,5 % 

 ύλνιν  3.681,9 100% 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 2013 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο κε ην νπνίν κεηαξξπζκίζηεθε ε 

δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδνο ην 2011, νη πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο είλαη δεθαηξείο. 

Αλαιπηηθφηεξα είλαη νη εμήο: Αηηηθήο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Βνξείνπ 

Αηγαίνπ, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο, Ηνλίσλ Νήζσλ, Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, Κξήηεο, Ννηίνπ Αηγαίνπ, Πεινπνλλήζνπ θαη ηεξεάο Διιάδαο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα θάζε πεξηθέξεηαο αιιά θαη θάζε λνκνχ 

ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα αιιά θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο. 

 

Πίλαθαο 2: Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Ννκόο ΑΔΠ(θαηά 

θεθαιή ζε επξώ) 

ΑΔΠ(%ζύλνιν 

ηεο ρώξαο) 

ΑΔΠ% 

Πξωηνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Γεπηεξνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Σξηηνγελήο 

ηνκέαο 

Αηηηθήο 27.9 49.9 0.4 13.3 86.3 

 

Πίλαθαο 3:Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

Ννκόο ΑΔΠ(θαηά 

θεθαιή ζε επξώ) 

ΑΔΠ(%ζύλνιν 

ηεο ρώξαο) 

ΑΔΠ% 

Πξωηνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Γεπηεξνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Σξηηνγελήο 

ηνκέαο 

Έβξνπ 14 0.9 8.5 17.6 73.9 

Ρνδφπεο 11.6 0.6 9.8 24.4 65.8 

Ξάλζεο 13.1 0.6 7.5 31.8 60.7 

Καβάιαο 15.4 1 7.8 20.6 71.6 

Γξάκαο 12.7 0.6 10.3 19 70.7 
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Πίλαθαο 4: Βνξείνπ Αηγαίνπ 

Ννκόο ΑΔΠ(θαηά 

θεθαιή ζε επξώ) 

ΑΔΠ(%ζύλνιν 

ηεο ρώξαο) 

ΑΔΠ% 

Πξωηνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Γεπηεξνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Σξηηνγελήο 

ηνκέαο 

Λέζβνπ 13.9 0.7 5.8 14.2 79.9 

Υίνπ 15.9 0.4 9.1 14 77 

άκνπ 14.2 0.3 4.1 14 81.9 

 

 

Πίλαθαο 5: Γπηηθήο Διιάδαο 

Ννκόο ΑΔΠ(θαηά 

θεθαιή ζε 

επξώ) 

ΑΔΠ(%ζύλνιν 

ηεο ρώξαο) 

ΑΔΠ% 

Πξωηνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Γεπηεξνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Σξηηνγελήο 

ηνκέαο 

Αηηνιναθαξλαλίαο 11.6 1.1 12.9 20.3 66.8 

Αραΐαο 15.3 2.3 5.2 22.7 72.1 

Ζιείαο 10.5 0.8 21.2 14.6 64.2 

 

 

Πίλαθαο 6: Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Ννκόο ΑΔΠ(θαηά 

θεθαιή ζε 

επξώ) 

ΑΔΠ(%ζύλνιν 

ηεο ρώξαο) 

ΑΔΠ% 

Πξωηνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Γεπηεξνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Σξηηνγελήο 

ηνκέαο 

Φιψξηλαο 14.8 0.3 14.3 30.5 55.2 

Κνδάλεο 18.7 1.2 4 47.7 48.3 

Καζηνξηάο 13.7 0.3 10.9 13.5 75.6 

Γξεβελψλ 13 0.2 10 18 72 

  

 

 



Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 2013 

 

ελίδα 20 από 98 
 

 

Πίλαθαο 7: Ηπείξνπ 

Ννκόο ΑΔΠ(θαηά 

θεθαιή ζε επξώ) 

ΑΔΠ(%ζύλνιν 

ηεο ρώξαο) 

ΑΔΠ% 

Πξωηνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Γεπηεξνγελήο ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Σξηηνγελήο 

ηνκέαο 

Ησαλλίλσλ 16.1 1.3 4.8 18.8 76.4 

Θεζπξσηίαο 15.2 0.3 9.2 12.6 78.2 

Άξηαο 12.4 0.4 12 17.3 70.7 

Πξέβεδαο 14.3 0.4 12.2 15.9 71.8 

 

 

Πίλαθαο 8: Θεζζαιίαο 

 

 

 

Πίλαθαο 9: Ινλίωλ Νήζωλ 

Ννκόο ΑΔΠ(θαηά 

θεθαιή ζε επξώ) 

ΑΔΠ(%ζύλνιν 

ηεο ρώξαο) 

ΑΔΠ% 

Πξωηνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Γεπηεξνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Σξηηνγελήο 

ηνκέαο 

Κέξθπξαο 14.9 0.8 3.3 2.1 84.7 

Λεπθάδαο 14.8 0.1 2.8 15.9 81.4 

Κεθαινληάο 17.6 0.3 4.4 17.9 77.7 

Εαθχλζνπ 19.5 0.4 4.2 12.6 83.3 

 

 

 

Ννκόο ΑΔΠ(θαηά 

θεθαιή ζε 

επξώ) 

ΑΔΠ(%ζύλνιν 

ηεο ρώξαο) 

ΑΔΠ% 

Πξωηνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Γεπηεξνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Σξηηνγελήο ηνκέαο 

Λάξηζαο 15.5 2 13.5 19 67.5 

Σξηθάισλ 12.5 0.7 8.5 20.1 71.4 

Καξδίηζαο 10.9 0.6 11.8 18.8 69.4 

Μαγλεζίαο 17.7 1.6 4 36.1 59.9 
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Πίλαθαο 10: Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

Ννκόο ΑΔΠ(θαηά 

θεθαιή ζε επξώ) 

ΑΔΠ(%ζύλνιν 

ηεο ρώξαο) 

ΑΔΠ% 

Πξωηνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Γεπηεξνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Σξηηνγελήο 

ηνκέαο 

εξξψλ 11.4 1 13.1 19.3 67.7 

Υαιθηδηθήο 15.9 0.7 7.7 22.8 69.5 

Θεζζαινλίθεο 17.4 8.7 1.8 21.8 76.4 

Κηιθίο 16 0.6 9.8 41.4 48.8 

Πέιιαο 13.1 0.8 20.6 23.8 55.6 

Ζκαζίαο 14.4 0.9 17 20.2 62.8 

Πηεξίαο 13 0.7 7.8 18.6 73.6 

 

 

Πίλαθαο 11: Κξήηεο 

Ννκόο ΑΔΠ(θαηά 

θεθαιή ζε 

επξώ) 

ΑΔΠ(%ζύλνιν 

ηεο ρώξαο) 

ΑΔΠ% 

Πξωηνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Γεπηεξνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Σξηηνγελήο ηνκέαο 

Υαλίσλ 18.4 1.2 7.3 14.6 78.1 

Ρεζχκλνπ 16.2 0.6 8 15.6 76.4 

Ζξαθιείνπ 18.6 2.5 6.7 15 78.3 

Λαζηζίνπ 18.9 0.6 12.6 13.5 73.9 

 

 

Πίλαθαο 12: Ννηίνπ Αηγαίνπ 

Ννκόο ΑΔΠ(θαηά 

θεθαιή ζε 

επξώ) 

ΑΔΠ(%ζύλνιν 

ηεο ρώξαο) 

ΑΔΠ% 

Πξωηνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Γεπηεξνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Σξηηνγελήο 

ηνκέαο 

Κπθιάδσλ 22.1 1.1 3.2 16 80.8 

Γσδεθαλήζνπ 20.4 1.8 2.4 13 84.6 
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Πίλαθαο 13: Πεινπνλλήζνπ 

Ννκόο ΑΔΠ(θαηά 

θεθαιή ζε επξώ) 

ΑΔΠ(%ζύλνιν 

ηεο ρώξαο) 

ΑΔΠ% 

Πξωηνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Γεπηεξνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Σξηηνγελήο ηνκέαο 

Κνξηλζίαο 21.2 1.4 5.3 48.4 46.3 

Αξθαδίαο 19.1 0.8 6.0 36.3 57.7 

Αξγνιίδνο 15.7 0.7 11 18.7 70.3 

Μεζζελίαο 13.4 1 9.9 22 68 

Λαθσλίαο 12.6 0.5 13.2 15.6 71.3 

 

 

Πίλαθαο 14: ηεξεάο Διιάδαο 

Ννκόο ΑΔΠ(θαηά 

θεθαιή ζε επξώ) 

ΑΔΠ(%ζύλνιν 

ηεο ρώξαο) 

ΑΔΠ% 

Πξωηνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Γεπηεξνγελήο 

ηνκέαο 

ΑΔΠ% 

Σξηηνγελήο ηνκέαο 

Δπξπηαλίαο 11.1 0.1 6.2 16.6 77.2 

Φζηψηηδαο 14.7 1.1 10.7 28.3 61 

Φσθίδαο 14.3 0.2 9 18 73 

Δχβνηαο 15.9 1.5 6.4 34.9 58.7 

Βνησηίαο 29.03 1.6 8.5 62.7 28.8 
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2.6   Η Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Δλώζεσλ Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ 

Έλα βνήζεκα γηα ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηεο ρψξαο απνηειεί ε 

Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Δλψζεσλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ (ΠΑΔΓΔ). Ζ 

ζπλνκνζπνλδία απηή ηδξχζεθε ην 1935 θαη είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. 

θνπφο ηεο είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ ηεο 

ρψξαο θαη ε εθπξνζψπεζε θαη ε πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε δηεζλέο, 

επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ε ΠΑΔΓΔ εθπνλεί κειέηεο, εξγαζίεο, 

έξεπλεο θαη ζπλάπηεη ζπκβάζεηο έξγνπ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

αγξνηηθή, γεληθά, θαη ηε ζπλεηαηξηζηηθή, εηδηθά, αλάπηπμε. Παξαθνινπζεί ζηελά ηελ 

αγξνηηθή, ζπλεηαηξηζηηθή, θνξνινγηθή θαη ηελ αλαπηπμηαθή λνκνζεζία πνπ ελδηαθέξεη 

ηνπο αγξφηεο θαη ηηο νξγαλψζεηο ηνπο, ππνβάιιεη πξνηάζεηο θαη δηεθδηθεί ηελ 

ελαξκφληζή ηνπο κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη γλσκνδνηεί, ζχκθσλα κε 

λνκνζεηηθή πξφβιεςε, γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο θαη 

θίλεηξα πνπ παξέρνληαη θαζψο θαη επί ζρεδίσλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ θαη απνθάζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηα κέιε ηεο. Γηαπξαγκαηεχεηαη θαη ζπλάπηεη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ζην πξνζσπηθφ ησλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ 

θάζε βαζκίδαο. πληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

θαη εληζρχεη ην έξγν ηνπο, παξέρνληαο επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε, 

ζπκβνπιέο θαη ππεξεζίεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

Σν δίθηπν ησλ Δλψζεσλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ (ΔΑ) πνπ εθπξνζσπεί ε 

ΠΑΔΓΔ απνηειεί ηελ θπξίαξρε δνκή ζηήξημεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ 

πεξηθέξεηα. Καιχπηεη φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο κε 112 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ, θπξίσο, ζε επίπεδν Ννκνχ θαη έρνπλ σο 

κέιε ηνπο 6.376 πξσηνβάζκηνπο Αγξνηηθνχο πλεηαηξηζκνχο, δηάζπαξηνπο ζε θάζε 

ζρεδφλ πεξηνρή φπνπ εθθξάδεηαη αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα. 
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Πίλαθαο 15: Γίθηπν ζπλεηαηξηζκώλ ηεο Παζεγεο 

 

 

Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ησλ κειψλ ηεο ΠΑΔΓΔ - ηνπ ζπλφινπ ησλ 

126 ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κειψλ ηεο, ππεξβαίλεη ην 1 δηο - θαη πξνέξρεηαη 

θαηά πνζνζηφ 46% πεξίπνπ απφ ηελ δηάζεζε εθνδίσλ θαη εκπνξεπκάησλ, θαηά 42% 

απφ πσιήζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, ελψ ην ππφινηπν 12% πξνέξρεηαη 

απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πσιήζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξνέξρεηαη 

απφ εμαγσγέο (36%). Σν ζχλνιν ηνπ δπλακηθνχ πνπ απαζρνινχλ ηα κέιε ηεο 

ΠΑΔΓΔ ππεξβαίλεη ηα 11.300 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ην 60% πεξίπνπ απνηειεί 

επνρηαθφ πξνζσπηθφ(www.paseges.gr). 

 

2.7   Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ζε αξηζκνύο  

πσο πξναλαθέξζεθε, ε ζπκβνιή ηνπ  αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία ηεο 

Διιάδαο, φπσο θαη ζε φια ζρεδφλ ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αθνινπζεί 

κηα ζπλερή πησηηθή πνξεία. Απηφ θαίλεηαη θαζαξά απφ ηελ πησηηθή ηάζε ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ παξαγφκελνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία) απφ ηνλ Αγξνηηθφ Σνκέα ζην ζπλνιηθφ Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξντφλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2008, φπσο παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. ηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο επηθξαηνχλ ηε ηξηεηία 2009-2011.  
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Πίλαθαο 16: Πνζνζηό πκκεηνρήο ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα ζην Α.Δ.Π. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

5,2% 4,9% 4,4% 4,4% 3,3% 3,1% 2,7% 2,8% 2,8% 2,7% 

                          ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Εθνικοί λογαριαςμοί,2006-2011 προςωρινά ςτοιχεία, 2011 2
η
 εκτίμηςη 

 

Σν έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο ρψξαο κεηά ηελ 

εθηίλαμε ηνπ ζηα 3 δηο επξψ ην 2007 απφ ηα 2,1 δηο ην 2006, θαηέγξαςε ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ην 2009 θαη ην 2010. κσο ην 2011 δηεπξχλζεθε θαη πάιη. Ζ 

ειπηδνθφξα πνξεία αλαθφπηεηαη ην 2011/2010 φηαλ ην έιιεηκκα δηεπξχλεηαη θαηά 

(+)4,6%. Ζ πνιχ ζεηηθή απηή εμέιημε ηεο δηεηίαο 2009-2010 ζην ηζνδχγην αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απφξξνηα ηεο ζεκαληηθήο πηψζεο ησλ εηζαγσγψλ, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο αζθαιψο νθείιεηαη θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε ζηελ 

Διιάδα.  

Ζ δπλακηθή αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ παξάιιεια ην 2008 θαη ην 2010 έξρεηαη 

λα ζπλδπαζηεί κε ηελ πξναλαθεξζείζα κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαη λα νδεγήζεη ηειηθά, 

ζηελ ζηαδηαθή θαη ζνβαξή ζπξξίθλσζε ηνπ ειιείκκαηνο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ. κσο ε ηδηαίηεξα αζζελήο αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ην 2011 δελ 

θαηαθέξλεη λα αληηζηαζκίζεη ηελ παξάιιειε ελίζρπζε ησλ εηζαγσγψλ, κε απνηέιεζκα 

ηειηθά ηελ δηφγθσζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ζπγθξηηηθά κε ην 2010 (+4,6%). 

Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ην ζθέινο ησλ εηζαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ απηέο 

ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 6,9% ην 2008/2007, ζεκαληηθή πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 10,2% 

ην 2009, πεξαηηέξσ πηψζε θαηά 2,7% ην 2010/2009 θαη άλνδν 2,1% ην 2011. ηνλ 

αληίπνδα, νη εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απμήζεθαλ εληππσζηαθά θαηά 13% ην 

2008/2007, θαηέγξαςαλ ειαθξά πηψζε θαηά 0,8% ην 2009/2008, εληζρχζεθαλ 

δπλακηθά θαη πάιη ην 2010/2009 θαηά 7% θαη πεξαηηέξσ θαηά 1,1% ην 2011/2010. 
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Πίλαθαο 17: Δκπνξηθό Ιζνδύγην αγνηηθώλ πξνϊόληωλ, Διιάδα-θόνζκνο 

ε εκατ. € 2008 2009 2010 2011 

ΕΙΑΓΩΓΕ 7.237,1 6.501,4 6.327,9 6.461,3 

ΕΞΑΓΩΓΕ 4.196,4 4.164,4 4.456,7 4.504,6 

ΙΟΖΤΓΙΟ -3.040,7 -2.337,0 -1.871,2 -1.956,7 

                       Πηγή ΕΛ.ΣΑΣ. προςωρινά ςτοιχεία 

ε αζηξνλνκηθά χςε έθηαζε θαη ην 2012 ε αμία ησλ εηζαγσγψλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, ζεκάδη ελδεηθηηθφ φηη ε Διιάδα δελ είλαη ηθαλή λα ζξέςεη ηνπο Έιιελεο κε 

δηθά ηεο αγξνηηθά πξντφληα. Σν πνζφ πνπ πιεξψζεθε ελ κέζσ θξίζεο γηα εηζαγσγέο 

ζην εληεθάκελν ηνπ έηνπο έθηαζε ηα 5,7 δηζ. επξψ, ειαθξψο κεησκέλν (-4,1%) απφ ηα 

5,96 δηζ. επξψ ηνπ αληίζηνηρνπ δηαζηήκαηνο ηνπ 2011. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη θαη ζε άιια ζεκαληηθά αγξνηηθά πξντφληα, φπνπ 

ε Διιάδα είρε κεγάιν πιεφλαζκα ζην εκπνξηθφ αγξνηηθφ ηζνδχγην, ε θαηάζηαζε κεηά 

ην 2006 ρεηξνηέξεπζε. Γηα παξάδεηγκα, ζην ιάδη ην πιεφλαζκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

ην 2007 ήηαλ 135,6 εθαη. επξψ θαη ην 2010 έπεζε ζηα 54,9 εθαη. επξψ. ηνλ θαπλφ ην 

πιεφλαζκα ην 2006 ήηαλ 130,7 εθαη. επξψ, ην 2008 ήηαλ 80,5 εθαη. επξψ θαη ην 2010 

έπεζε ζηα 64,9 εθαη. επξψ. Δπίζεο, ζηε δάραξε ην έιιεηκκα κεγάισζε θαη 

δηακνξθψζεθε ην 2009 91,3 εθαη. επξψ, απφ 50,4 εθαη. επξψ ην 2006. 

Ζ Διιάδα παξακέλεη καδηθφο εηζαγσγέαο αγξνηνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, 

παξφιν πνπ ε θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ κπνξεί λα ζηακάηεζε ηελ αχμεζε ηεο 

δήηεζεο ζηα εηζαγσγηθά αγξνηηθά πξντφληα, ην πνζφ πνπ δαπαλάηαη είλαη ζε θάζε 

πεξίπησζε δπζζεψξεην. Αθφκα θαη ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαηά 14,7%, ζηα 4,69 δηζ. 

επξψ ζην εληεθάκελν ηνπ 2012, δείρλεη φηη ην έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

παξακέλεη ζηαζεξά πάλσ απφ ην 1 δηζ. επξψ. 

Ζ επίπησζε ηεο χθεζεο θαη ηεο ππνθαηάζηαζεο εηζαγσγψλ είλαη εκθαλήο γηα 

πξψηε θνξά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ην 2012 θαη απηφ κφλν ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο, 

φπσο ζηηο εηζαγσγέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ αλήιζαλ ζηα 575,4 εθαη. επξψ ζην 

11κελν ‟12, ζεκεηψλνληαο πηψζε θαηά 11,0%, αιιά κεηά απφ αχμεζή ηνπο θαηά 4,0% 
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ην 2011, ζηηο εηζαγσγέο ςαξηψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ (11κελν ‟12: -12,6%, 2011: 

+7,5%). Οη αλάγθεο ηεο ρψξαο ζε καιαθφ ζηηάξη θαιχπηνληαη κε εηζαγσγέο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη 2011 εηζάγακε κέζα ζε 11 κήλεο δεκεηξηαθά αμίαο 507 εθαη. επξψ 

(κείσζε 15,6%) ηελ ζηηγκή πνπ νη εμαγσγέο αλ θαη απμεκέλεο (+4,9%) δελ μεπέξαζαλ 

ηα 304 εθαη. Δπξψ. Γεληθφηεξα, ζηηο εηζαγσγέο δεκεηξηαθψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ 

(11κελν ‟12: -15,6%, 2011: +20,7%). Δπίζεο, νη εηζαγσγέο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ 

θαη απγψλ αλήιζαλ ζηα 700,4 εθαη. επξψ ζην 11κελν ‟12, ζεκεηψλνληαο πηψζε θαηά 

6,6% ζε εηήζηα βάζε, αιιά απφ αχμεζή ηνπο θαηά 4,6% ην 2011. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

φηη ε Διιάδα θαηαλαιψλεη πεξίπνπ 1.200.000 ηφλνπο αγειαδηλφ γάια, αιιά κφιηο 

665.000 ηφλνη παξάγνληαη ζηε ρψξα καο. 

Αθφκα θαη ηξνθέο ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, φπσο ηα φζπξηα, πξνέξρνληαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ ην εμσηεξηθφ. Ζ εγρψξηα παξαγσγή νζπξίσλ ππνινγίδεηαη ζηνπο 

10.000 ηφλνπο, ελψ ε θαηαλάισζε ζηνπο 45.000 ηφλνπο. πγθεθξηκέλα, ην 90-95% ηεο 

θαθήο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά πξνέξρεηαη απφ Καλαδά, ΖΠΑ θαη 

Σνπξθία, ην 65-70% ησλ ξεβηζηψλ πξνέξρεηαη απφ ην Μεμηθφ θαη ηελ Σνπξθία, ελψ ην 

55-60% ησλ θαζνιηψλ εηζάγεηαη απφ ηηο ΖΠΑ, ηνλ Καλαδά, ηελ Αιβαλία θαη ηελ 

Αξγεληηλή. Κη φια απηά ζε κηα αγνξά πνπ έρεη λα παξνπζηάζεη φζπξηα, φπσο ε θαθή 

Δγθινπβήο, ηα θαζφιηα Πξεζπψλ, ηα ξεβίζηα Ληζβνξίνπ ή ηε θάβα αληνξίλεο. Ζ 

εγθαηάιεηςε ησλ ελ ιφγσ θαιιηεξγεηψλ μεθίλεζε ζηηο δεθαεηίεο ‟60-‟70, φηαλ νη 

αγξφηεο ζηξάθεθαλ ζε ζηηάξη θαη βακβάθη θαη επηδεηλψζεθε απφ ην πςειφ θφζηνο 

παξαγσγήο, ηηο ρακειέο ηηκέο παξαγσγνχ, ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη ηηο 

ρακειέο ηηκέο ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. 

Ζ κεγάιε πιεγή, σζηφζν, ζην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ αγξνηηθνχ ηζνδπγίνπ 

είλαη ηα θηελνηξνθηθά πξντφληα. Οη εηζαγσγέο θξεάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ 

δηακνξθψζεθαλ ζηα 1.029,1 εθαη. επξψ (18,0% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ) ζην 11κελν ‟12, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 2,1% ζε εηήζηα 

βάζε παξά ηε ιηηφηεηα, έλαληη αχμεζήο ηνπο θαηά 1,8% θαη ην 2011. Σελ ίδηα ζηηγκή νη 

εμαγσγέο θξεάησλ κφιηο θαη κεηά βίαο έθηαλαλ ηα 46 εθαη. επξψ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε απηάξθεηα ηεο ρψξαο καο ζε θξέαο κεηψζεθε δξακαηηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. ηα θνηφπνπια απφ 100%, πνπ ήηαλ ην 1980 κεηψζεθε ζην 74%, ζην 

κνζραξίζην θξέαο απφ 52% κεηψζεθε ζην 34%, ζην ρνηξηλφ απφ 95% ζην 37%. Ζ 

απηάξθεηα ζην αγειαδηλφ γάια ζήκεξα αλέξρεηαη ζην 70%. Δπίζεο, ζεκαληηθά 

απμεκέλεο παξά ηελ χθεζε θαη γηα αλεμήγεηνπο ιφγνπο ήηαλ νη εηζαγσγέο δεξκάησλ 
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θαη γνχλαο (11κελν ‟12: +47,0%, 2011: +25,4%), δάραξεο & κέιη (11κελν ‟12: 

+12,7%, 2011: +16,9%), θαθέ-θαθάν-ηζάη (11κελν ‟12: +0,8%, 2011: +8,4%) θαη 

έιαηα & ιίπε (11κελν ‟12: +11,0%, +9,2%) 

Με βάζε ηε κειέηε ηεο ΠΑΔΓΔ πνπ παξνπζηάζηεθε πέξπζη, απηάξθεηα 

παξνπζηάδεη ε Διιάδα ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα φπσο:  

- Οη βξψζηκεο ειηέο. Ζ παξαγσγή θαιχπηεη ην 615% ηεο δήηεζεο, φκσο ην 88,3% ηεο 

παξαγσγήο εμάγεηαη. 

- Σα επηηξαπέδηα ζηαθχιηα (ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί ην 322% ηεο εγρψξηαο 

θαηαλάισζεο. εκεησηένλ φηη ην 74% ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο θαηαιήγεη ζην 

εμσηεξηθφ).  

- Σα αθηηλίδηα (242% επάξθεηα, 62% εμαγσγέο). 

- Ζ ζηαθίδα (209% επάξθεηα, 57% εμαγσγέο). 

- Σν ξχδη (171% επάξθεηα, 51% εμαγσγέο). 

Δπίζεο ζα επαξθνχζε ην ειαηφιαδν (151%), αλ θαιππηφηαλ ε πνζφηεηα πνπ 

εηζάγεηαη (4,33%), ην ζθιεξφ ζηηάξη (149% ε επάξθεηα, κφιηο 10% ηεο δήηεζεο 

θαιχπηεηαη απφ εηζαγσγέο). Ζ παξαγφκελε πνζφηεηα ππεξθαιχπηεη ηελ θαηαλάισζε 

ζε δεκεηξηαθά (82%), θξνχηα (128%), ηπξνθνκηθά (ην 80%), αηγνπξφβεην γάια (98%) 

θαη θξέαο (92%), απγά (91%) θαη ηα πνπιεξηθά (82%). Πνιχ ρακειή απηάξθεηα 

ππάξρεη ζην καιαθφ ζηηάξη απφ ην νπνίν γίλεηαη ην ςσκί (32%), ζηα φζπξηα ζε 

πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη ζην 39%, ζην βφεην θξέαο (13%) θαη ζην ρνηξηλφ (38%). 

ε πεξίπησζε πνπ νη εηζαγσγέο γίλνληαλ απαγνξεπηηθέο ιφγσ θφζηνπο, ζα καο έιεηπαλ:  

- Οη θαθέο. Παξάγνπκε 7.500 ηφλνπο θαη εηζάγνπκε άιιεο 10.000 ηφλνπο, γηα λα 

θαιχςνπκε ηηο εγρψξηεο αλάγθεο. 

- Σν ρνηξηλφ θξέαο. Παξάγνπκε 111.000 ηφλνπο, αιιά θαηαλαιψλνπκε 290.000 ηφλνπο. 

- Σα θαζφιηα. Σξψκε 35.000 ηφλνπο, εθ ησλ νπνίσλ ζρεδφλ νη 24.000 είλαη εηζαγσγήο. 

- Σν καιαθφ ζηηάξη. Απφ ην έλα εθαηνκκχξην ηφλνπο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 

ςσκηνχ, ε Διιάδα παξάγεη κφιηο 351.000 ηφλνπο. 
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- Σν βφεην θξέαο. Απφ ηνπο 158.000 ηφλνπο πνπ θαηαλαιψλνπκε εηεζίσο, κφιηο 20.000 

ηφλνη παξάγνληαη ζηελ Διιάδα. 

Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ηεο Διιάδαο ηε 

δηεηία 2009-2011 δηακνξθψλεηαη ζηα 1,76 δηο επξψ. Σν κεγαιχηεξν έιιεηκκα 

παξαηεξείηαη ζηα θξέαηα θαη ηα παξαζθεπάζκαηα απφ θξέαο (-1,05 δηο), ελψ 

πιενλαζκαηηθνί είκαζηε ζηα ςάξηα (+143 εθαη), ζηα θξνχηα θαη ιαραληθά (+771 εθαη), 

ζην βακβάθη (+210) θαη ηα επεμεξγαζκέλα έιαηα (+40 εθαη.). 

 

 

 

Πίλαθαο 18: πγθξηηηθόο Πίλαθαο κέζωλ όξωλ Δηζαγωγώλ- Δμαγωγώλ 
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Πίλαθαο 19: Πξνϊόληα ηωλ νπνίωλ νη εμαγωγέο καο είλαη κεγαιύηεξεο ηωλ αληίζηνηρωλ 

εηζαγωγώλ (κέζε αμία ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ζε εθαη.Δπξώ) 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΙΑΓΩΓΕ ΕΞΑΓΩΓΕ 

ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ Η΄ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ 171,2 346,4 

ΚΑΠΝΟ ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 117,7 256,9 

ΦΡΟΤΣΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΕΝΑ Η΄ 
ΔΙΑΣΗΡΗΜΕΝΑ 
 

52,6 100 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ Η ΄ΔΙΑΣΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ 
ΨΤΞΗ 

48,8 94,2 

ΡΤΖΙ 15,2 33,7 

ΣΑΦΤΛΙΑ  ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ (ΣΑΦΙΔΕ) 3,2 39,2 

ΠΕΠΟΝΙΑ, ΚΑΡΠΟΤΖΙΑ 3,1 43,3 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ ΝΩΠΑ Η΄ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 8,2 108,6 

ΦΡΟΤΣΑ ΜΕ ΚΟΤΚΟΤΣΙΑ  7,4 81,6 

ΑΛΛΑ ΦΡΟΤΣΑ ΝΩΠΑ 7,3 28,5 

ΣΑΦΤΛΙΑ ΝΩΠΑ Η΄ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 6,8 14,3 

ΝΣΟΜΑΣΕ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΕΝΕ 
Η΄ΔΙΑΣΗΡΗΜΕΝΕ 

29,8 70,5 

Πεγή: Δηζαγωγέο θαη Δμαγωγέο, ΔΛ.ΣΑΣ. 
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2.8   Πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα ηεο Διιάδαο 

  

 εµαληηθφ πξφβιεµα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξσηνγελή ηνµέα 

απνηειεί ην ραµειφ µνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ απαζρνινπµέλσλ ζηνλ ηνµέα. Πνζνζηφ 

69,5% είλαη νη απφθνηηνη δεµνηηθνχ, 14,3% έρεη ηειεηψζεη µεξηθέο ηάμεηο ηνπ 

δεµνηηθνχ ή δελ έρεη θαµία εθπαίδεπζε, 15% είλαη απφθνηηνη µέζεο εθπαίδεπζεο ή ησλ 

ηξηψλ ηάμεσλ µέζεο εθπαίδεπζεο θαη µφιηο 1,2% είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

 Πξφζζεην πξφβιεµα απνηειεί επίζεο ην ραµειφ πνζνζηφ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο, ην νπνίν θπµαίλεηαη γηα ην έηνο 1999/2000 ζην 2,9% ησλ αγξνηψλ µε 

βαζηθή εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ ε «Γηα Βίνπ Μάζεζε» αλέξρεηαη ην έηνο 2004 ζε 2,1% 

σο πξνο ηε ζπµµεηνρή ησλ ειηθηψλ µεηαμχ 25-64. Αμηνζεµείσην επίζεο απνηειεί ην 

γεγνλφο ηεο ειιεηπνχο πξφζβαζεο ζε επξεία θαηεγνξία ππεξεζηψλ πνπ πεξηνξίδεη ηηο 

επθαηξίεο ελεµέξσζεο, εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, παξνρήο ζπµβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη γεληθφηεξα ηεο απαζρφιεζεο (γηα ην έηνο 2002 πνζνζηφ 70,6% ε αλάπηπμε ηνπ 

ηνµέα ππεξεζηψλ επί ηεο ζπλνιηθήο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέµελεο Αμίαο). 

 Δπνµέλσο, δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε γηα επαγγειµαηηθή εθπαίδεπζε ησλ 

απαζρνινπµέλσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνµέα, πξνθεηµέλνπ λα απνθηήζνπλ ηερληθέο 

ηθαλφηεηεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαβαζµίζνπλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο θαη λα 

πξνζαξµνζηνχλ ζηηο αιιαγέο ηνπ νηθνλνµηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. 

εµαληηθφ επίζεο γεγνλφο απνηειεί ε αλάγθε παξνρήο εμεηδηθεπµέλσλ ζπµβνπιψλ θαη 

θαηάξηηζεο ζε πεδία πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ 

ζεµαληηθήο πξνζηηζέµελεο αμίαο (ηξφθηµα), µε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ 

νινθιεξσµέλεο δηαρείξηζεο θαη βηνινγηθήο παξαγσγήο, µε ηνλ πξνζαλαηνιηζµφ ηεο 

παξαγσγήο ηνπο ζε πξντφληα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, µε 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη µε ηε δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ, 

µε ηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ηελ εηαηξηθή ζρέζε, µε ηελ πξνψζεζε θαη δηαθνξνπνίεζε 

ησλ νηθνλνµηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη µε ζέµαηα θαηλνηφµσλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαζψο επίζεο θαη µε ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). 
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 Ζ παξαγσγή, ε µεηαθνξά θαη ε δηάρπζε ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνµηψλ 

ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ηνµέα παξνπζηάδεη αλεπάξθεηεο θπξίσο πνηνηηθνχ ραξαθηήξα 

θαη δπζθνιίεο πξνζαξµνγήο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ 

εθµεηαιιεχζεσλ. 

Σα πξνβιήκαηα θαη νη αδπλακίεο ζρεηίδνληαη θπξίσο µε: 

1.Σε µηθξή παξαγσγηθή δπλαµηθφηεηα ζε ζπλδπαζµφ µε ηνλ µηθξφ θαη 

πνιπηεµαρηζµέλν θιήξν θαη ηηο νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ επηρεηξήζεηο 

2.Σε ραµειή αληαγσληζηηθφηεηα θαη ραµειή Αθαζάξηζηε Αμία Παξαγσγήο θαη 

Πξνζηηζέµελε Αμία 

3.Σελ ηάζε µείσζεο ησλ επελδχζεσλ ζην γεσξγηθφ ηνµέα  

4.Σε ραµειή ελζσµάησζε λέαο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή  

5.Σηο ραµειέο δαπάλεο θαη δηάρπζε Έξεπλαο & Σερλνινγίαο  

6.Σελ αλεπαξθή ζχλδεζε πξσηνγελνχο παξαγσγήο µε µεηαπνίεζε  

7.Σν ραµειφ µνξθσηηθφ επίπεδν αγξνηηθνχ πιεζπζµνχ 

 

 Δίλαη επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη αξρηθά ζα πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ πνιιά 

εκπφδηα θαη λα πεξάζνπλ αξθεηά ζηάδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. Δλ 

ζπλερεία αλ εκπιαθνχλ θαη νη θαηάιιεινη άλζξσπνη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ην e-

marketing ρσξίο ακθηβνιία ζα πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ. Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ απηά ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη νη ηερληθέο 

κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ πξάμε. 

 

 

 

 

 



Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 2013 

 

ελίδα 33 από 98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ  

ΣΟΤ E-MARKETING ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 2013 

 

ελίδα 34 από 98 
 

3.Κεθάιαην: Δηζαγσγή ζην e-marketing 

 

3.1  Η κεηάβαζε από ην marketing ζην e-marketing 

 

Ζ παξνπζία ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ νιφθιεξνπ 

ηνπ θφζκνπ είλαη γεγνλφο. Σα πνζνζηά ρξεζηψλ απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαη ζηελ 

Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ 2012 ηεο Focus Bari (εηαηξία πνπ 

δηεμάγεη έξεπλεο γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ θαηαλαισηψλ), ην πνζνζηφ δηείζδπζεο ηνπ 

internet ζηε ρψξα καο αλέξρεηαη ζην 68%, ζε αληίζεζε κε ην 43% ηνπ 2008.  

Δληππσζηαθά είλαη ηα πνζνζηά ρξεζηψλ ζηηο πην κηθξέο ειηθίεο, άηνκα 13-17 

εηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ζε πνζνζηφ 96%, θαη ζε άηνκα 18-24 εηψλ ην 

πνζνζηφ δηείζδπζεο αλέξρεηαη ζην 95%. Σα ζηνηρεία απηά καο νδεγνχλ ζε κηα 

«δηαδηθηπαθή ππφζηαζε» ηνπ θφζκνπ. Σηο αιιαγέο απηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο 

πηνζεηήζνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο είηε γηα λα ζπλερίζνπλ λα είλαη βηψζηκεο είηε σο κηα 

επθαηξία γηα αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηηο online αγνξέο, νη έιιελεο πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ αγνξέο 

κέζσ δηαδηθηχνπ ην 2001 απνηεινχζαλ κφλν ην 2%, ζε αληίζεζε κε ην ζεκεξηλφ 

πεξίπνπ 20%, απφ ην νπνίν ην 94% ησλ e-θαηαλαισηψλ λα δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν απφ 

ηελ εκπεηξία ηνπ. Ζ εθηίκεζε είλαη φηη ν ηνκέαο e-business ζα ζπλερίζεη λα 

αλαπηχζζεηαη εθζεηηθά ηα επφκελα ρξφληα.  

Δλζαξξπληηθή είλαη θαη ε πνξεία ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηελ Διιάδα κε ηε 

δηείζδπζε ησλ Facebook θαη Twitter λα βξίζθεηαη ζην 46% θαη 7% αληίζηνηρα. Οη 

ρξήζηεο ησλ social media μνδεχνπλ θαηά κέζν φξν 67 ιεπηά ηε κέξα ζηηο αγαπεκέλεο 

ηνπο ππεξεζίεο ελψ παξακέλνπλ ζπλδεδεκέλνη έμη κέξεο ηε βδνκάδα. ε απηφ 

ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο πσο ν έλαο ζηνπο πέληε Έιιελεο είλαη θάηνρνο smartphone. 

Έηζη, δελ κπνξνχζε λα κείλεη αλεπεξέαζηνο θαη ν επηρεηξεκαηηθφο θιάδνο, 

δεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξήζεηο απεπζχλνληαη θαη επηβηψλνπλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπο. 

Δίλαη ινηπφλ ινγηθφ νη επηρεηξήζεηο λα αθνινπζνχλ ηελ ίδηα πνξεία κε ηα ελδηαθέξνληα 

θαη ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζέινπλ λα πξνζεγγίζνπλ. 
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Αθνχ πιένλ νη ιφγνη γηα ηε ζηξνθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο κέζσ 

internet είλαη θαηαλνεηνί, σο επφκελν βήκα αθνινπζεί ε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ζηα 

θαηλνχξγηα κέζα, κέζσ ηνπ e-marketing. Αθνινπζνχλ δχν νξηζκνί ηεο έλλνηαο ηνπ 

Internet marketing: 

 Σν Internet marketing νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο αιιά θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο κέζσ online δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο θαη 

ησλ αγνξαζηψλ θαη ησλ πσιεηψλ (Imber and Betsy-Ann, 2000). 

Χο Internet marketing κπνξεί λα νξηζηεί ε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη θαη ησλ λέσλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ marketing, 

θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ηδεψλ ηνπ ζχγρξνλνπ marketing (Γηάλλεο Πεηξψθ 

θαη Κψζηαο Σδσξηδάθεο θαη Αιεμία Σδσξηδάθε, 2002). 

ε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεηψζνπκε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ππάξρνπζαο 

ζεσξίαο ηνπ ζχγρξνλνπ marketing δηαηεξεί ηελ αμία ηεο, αθφκα θαη αλ εθαξκφδνληαη 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο. Απηφ πνπ ζηελ νπζία αιιάδεη είλαη φηη δελ ππάξρεη κηα καδηθή 

αγνξά εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ, αιιά εθαηνκκχξηα αγνξέο πνπ ε θαζεκία 

πεξηιακβάλεη έλα άηνκν.  

 

3.2 Πιενλεθηήκαηα ηνπ e-marketing 

 ηνλ ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ ην κέγεζνο θάζε επηρείξεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ηεο παξνπζία θαη φρη απφ ηελ θπζηθή ηεο ππφζηαζε. Μέζσ ηνπ internet, 

αθφκα θαη έλαο νιφθιεξνο θιάδνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα γλσξίζεη 

ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ αλάπηπμε αλ απνθηήζεη κηα ηζρπξή δηαδηθηπαθή 

παξνπζία. Δπίζεο, κηα κηθξή επηρείξεζε κπνξεί λα απνζπάζεη κεγάιν κεξίδην ηεο 

αγνξάο απφ κηα κεγάιε θαη παξαδνζηαθή επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ αλ εθκεηαιιεπηεί ηα 

νθέιε πνπ πξνζθξέξεη ην online marketing. Παξαθάησ αθνινπζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν ζην marketing: 

1. Μεηωκέλν θόζηνο: Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζηε ειάηησζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

δηαθήκηζεο, εθφζνλ δελ γίλεηαη πιένλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν, θαζψο  θαη 

ζηελ ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πσιεηψλ θαη ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  
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Οπφηε, άκεζε ζπλέπεηα είλαη ε δπλαηφηεηα κείσζεο ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο 

ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ πεξαηηέξσ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ.  

2. Πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο ζην marketer: Ζ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε είλαη 

πην εχθνιε θαη άκεζε. Ο marketer κπνξεί λα θαηαλνήζεη πνιχ πην γξήγνξα ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά θαη λα αληηιεθζεί γξεγνξφηεξα ηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο αλάγθεο-επθαηξίαο. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα 

είλαη θαη ε πην εχθνιε πιεξνθφξεζε γηα ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα. 

3. Άκεζε επηθνηλωλία ηεο επηρείξεζεο κε ην πεξηβάιινλ ηεο: Τπάξρεη άκεζε 

επηθνηλσλία ηεο επηρείξεζεο κε άιιεο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, φπσο 

επίζεο θαη κε ηνπο πειάηεο ηεο αιιά θαη κε ην πξνζσπηθφ ηεο.  

4. Παξνρή θαιύηεξωλ ππεξεζηώλ ζηνπο πειάηεο: Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

ππνζηεξίδνληαη νη άκεζεο ακθίδξνκεο εξσηαπαληήζεηο κεηαμχ επηρείξεζεο θαη 

πειαηψλ, πξνο φθεινο θαη ησλ δχν. Ο πειάηεο ιακβάλεη on line θαη just in time 

εμππεξέηεζε αιιά θαη after sale service. Ζ επηρείξεζε κπνξεί εχθνια λα 

δηεμάγεη κηα έξεπλα γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ θαη λα θάλεη κηα δνθηκή 

ελφο λένπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. Δπίζεο εληζρχεηαη θαη ην relationship 

marketing, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ηεο επηθνηλσλίαο επηρείξεζεο-πειάηε 

απμάλνληαο ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ πξνο ηελ επηρείξεζε. 

 

3.3 Δπηξξνή ηνπ Internet ζην κείγκα marketing 

Σν κείγκα marketing (marketing-mix) απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζπζηαηηθά: ην 

πξντφλ, ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο, ην ζχζηεκα δηαλνκήο πξντφληνο θαη ην ζχζηεκα 

πξνψζεζεο ηνπ (4P: Product, Price, Place, Promotion) (Edmund Jerome McCarthy 

1960) . Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη κηα επηρείξεζε 

απαηηείηαη θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο κε ην θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ. Κάζε 

κεηαβνιή ελφο ζηνηρείνπ ηνπ κείγκαηνο marketing επεξέαδεη θαη κεηαβάιεη φια ηα 

ππφινηπα. Σν κείγκα marketing είλαη νπζηαζηηθά ε ζπλνιηθή πξνζθνξά ηεο 

επηρείξεζεο πξνο ηελ αγνξά-ζηφρν. 

 Πξνϊόλ(Product): Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδεη έλα πξντφλ είλαη 

ηα θπζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ε ρξεζηκφηεηά ηνπ, ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ, ην εκπνξηθφ ηνπ ζήκα θαη  ε εμππεξέηεζε ηνπ 

πειάηε. Σν δηαδίθηπν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εχθνιεο θαη γξήγνξεο κεηαβνιήο 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο αιιά θαη ηελ ελίζρπζε απηψλ ησλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ. Αθφκα κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ην πξντφλ αλάινγα κε ηηο 

επηζπκίεο ηνπ πειάηε ψζηε λα γίλεη customized.  

ρεδφλ αλαγθαία είλαη φκσο ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο φηαλ 

δηαθηλείηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ιφγσ ηεο πίεζεο ησλ ηηκψλ πνπ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο αιιά θαη ηελ πιεζψξα νκνεηδψλ πξντφλησλ 

πνπ ππάξρνπλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο έγθεηηαη είηε ζηελ πξνβνιή ηεο 

κνλαδηθφηεηαο ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, είηε ζηελ ηηκή ηνπ είηε θαη 

ζηηο ππεξεζίεο πνπ ην ζπλνδεχνπλ. 

Αθφκα ην e-marketing απνηειεί επθαηξία πξνβνιήο γηα κηα επηρείξεζε 

ηεο νπνίαο ηα πξντφληα απεπζχλνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο, 

ψζηε λα απμήζεη ηνπο πειάηεο ηεο. Αλνίγεηαη γεσγξαθηθά θαη επηθνηλσλεί κε 

πνιχ κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο πνπ αλήθεη, αιιά θαη πέξα 

ησλ ζπλφξσλ ηεο. 

 Σηκή(Price): πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ν αληαγσληζκφο ησλ ηηκψλ ζην 

δηαδίθηπν είλαη έληνλνο. Ο θαηαλαισηήο έρεη ηελ επρέξεηα λα ζπγθξίλεη εχθνια 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπο. Δίλαη εχινγν 

φηη κηα επηρείξεζε πνπ ζα εηζερζεί ζηε δηαδηθηπαθή αγνξά ζα πξέπεη πξψηα λα 

απνθαζίζεη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη.  

Οη θχξηεο ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο ελφο πξντφληνο είλαη δχν. Ζ 

ζηξαηεγηθή ηεο εηζαγσγήο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά κε κηα ρακειή ηηκή θαη ε 

ζηξαηεγηθή ηεο ηηκνιφγεζεο ηεο «αξρεγνχο ηηκήο». Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ ην πξντφλ δελ  δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ηνπ 

είδνπο ηνπ. Χο ζπλέπεηα πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ηκήκα ηεο αγνξάο απφ ηνπο 

αλαηαγσληζηέο ηνπ έρνληαο κηα ρακειή ηηκή ζπλαξηήζεη πάληα θαη κε ηελ 

πνηφηεηα. 

Ζ δεχηεξε ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο αλαθέξεηαη ζε πξντφληα ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη γηα ηε κνλαδηθφηεηα ηνπο. Γηαζέηνπλ θάπνην ή θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θαζηζηνχλ αλψηεξν απφ ηα νκνεηδή ηνπ ή ηα παξεκθεξή 

ηνπ. Άκεζνη αληαγσληζηέο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ, νπφηε ν 

θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο είλαη θαζαξά δήηεκα ηεο επηρείξεζεο. 
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 Σόπνο(Place): Ο ηφπνο φπσο είλαη θαηαλνεηφ είλαη ην ζηνηρείν ηνπ marketing-

mix πνπ έρεη αιιάμεη ξηδηθά κέζσ ηνπ e-marketing. Πιένλ ην πξντφλ δελ 

δηαηίζεηαη κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ θαηαζηεκάησλ αιιά νη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα εηζέξρνληαη ζε ππεξπφληηεο αγνξέο. ε απηφ 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά θαη νη ηερλνινγίεο APIs, SOAP, RSS θαη XML νη 

νπνίεο επηηξέπνπλ λα δηαλέκνληαη νη πιεξνθνξίεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο. 

Δθηφο απφ ηελ ηζηνζειίδα κηα επηρείξεζεο, πνπ είλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο 

ηξφπνο πξνβνιήο  ηεο, ππάξρνπλ πνιιέο ζηξαηεγηθέο, πνπ ζα αλαιχζνπκε θαη 

αξγφηεξα, κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα «ππάξρεη» κηα επηρείξεζε. Γηα 

παξάδεηγκα λα ζθηαγξαθεζεί ην πξνθίι ηνπ πειάηε θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπ θαη 

ζηηο ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηεηαη λα ηνπνζεηεζεί θαη ην link/URL ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ έλλνηα ηφπνο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην e-marketing είλαη 

ζπλπθαζκέλε πιένλ κε ην ρξφλν πνπ ζα θάλεη ην πξντφλ γηα λα θζάζεη ζηα 

ρέξηα ηνπ πειάηε. 

 Πξνώζεζε (Promotion): Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ νη ηξφπνη επηθνηλσλίαο ηεο 

επηρεηξήζεηο κε ηνπο πειάηεο είλαη πάξα πνιινί. πσο πνιιέο είλαη νη κέζνδνη 

θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα πξνβιεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηα νθέιε ηνπ πξντφληνο ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο 

ηερληθέο ηηο νπνίεο ζα αλαιχζνπκε θαη αξγφηεξα είλαη ε ηζηνζειίδα ηεο 

επηρείξεζεο, ην banner marketing, ην search engine marketing, ην email 

marketing, ην blog marketing θαη ην affiliate marketing. 

Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βαζηθφ ζηνηρείν πξνβνιήο 

θαη πξνψζεζεο κηαο επηρείξεζεο, είηε θαη σο ζπκπιεξσκαηηθφ ζην ήδε ππάξρνλ 

θάζκα ηεο ζηξαηεγηθή ηεο, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, 

ηελ πξνζσπηθή πψιεζε θαη ην άκεζν marketing. 

 Άλζξωπνο (People):  ην internet marketing έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη έλα 5 Ρ 

πνπ είλαη ν άλζξσπνο (Brian Tracy 2004). Ζ πξνζζήθε απηνχ ηνπ πέκπηνπ 

ζηνηρείνπ ζέιεη λα ηνλίζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην: personalization, peer to peer sharing, ζπκκεηνρή ησλ 

αλζξψπσλ ζην brand story ηεο εηαηξίαο. 
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3.4  Σα βήκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ e-marketing 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ e-marketing πνπ ζα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα αλάιπζεο: 

1. Ζ έξεπλα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο online marketing 

θακπάληαο 

2. Ζ δεκηνπξγία ςεθηαθψλ κέζσλ πξνψζεζεο γηα ηελ online marketing θακπάληα 

3. Μέζνδνη γηα ηελ πξνβνιή ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην βήκα 

2 

4. Αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο online marketing θακπάληαο 

ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ην θάζε βήκα, θαζψο θαη ηα ζηάδηα θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ.  
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4.Κεθάιαην: Έξεπλα θαη ζρεδηαζκόο ηεο online marketing 

θακπάληαο 

 

Γηα λα ζπληάμεη κηα επηρείξεζε ηε ζηξαηεγηθήο ηεο ζα πξέπεη πξψηα λα 

απαληεζνχλ νξηζκέλα εξσηήκαηα. Σα εξσηήκαηα απηά είλαη: πνηνη είκαζηε σο εηαηξία, 

ηη πξνζθέξνπκε, ζε πνηνπο απεπζπλφκαζηε, γηαηί θαη πσο ζα ελεξγήζνπκε γηα λα 

πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο καο. Οη απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα ζα βνεζήζνπλ φρη 

κφλν ηελ εηθφλα κηαο επηρείξεζεο πξνο ηα έμσ αιιά θαη εζσηεξηθά ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηήλ, ψζηε λα μέξνπλ ηη πξνζπαζνχλ λα 

επηηχρνπλ.  

 Σα βήκαηα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ηα 

παξαθάησ: 

1. Καηαλφεζε θαη ηνπνζέηεζε ηεο επηρείξεζεο καο ζηελ αγνξά (SWOT analysis) 

2. Έξεπλα ηεο αγνξάο 

3. Crowdsourcing 

 

 

4.1 Αλάιπζε SWOT/ΓΑΔΑ 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί, ζα πξέπεη πξψηα λα μέξεη ε ίδηα πνπ 

βξίζθεηαη, λα κπνξεί λα ελαξκνλίζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη. Γηα 

απηφ ην ζθνπφ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο SWOT/ΓΑΔΑ. Ζ κέζνδνο απηή 

αλαιχεη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ 

αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε είηε ζην πεξηβάιινλ ηεο είηε ζην εζσηεξηθφ ηεο (Albert S. 

Humphrey 2004). πλεπψο ε ρξήζεο ηεο είλαη δηπιή: 

1. Αλάιπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο, πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο. 

2. Αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ κηα επηρείξεζεο. 
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Αθνινπζεί ε κήηξα SWOT/ΓΑΔΑ: 

                         Πίλαθαο 20: 

ΣΙ 

ΔΙΝΑΙ; 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

ΚΑΚΔ ΑΓΤΝΑΜΗΔ ΑΠΔΗΛΔ 

 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ε κήηξα SWOT/ΓΑΔΑ γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

ηεο Διιάδαο φζν αλαθνξά ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ πξντφλησλ ηεο, θαη έπεηηα ζα 

γίλεη αθφκα κηα αλάιπζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα εζσηεξηθά. 

 

Πίλαθαο 21: 

ΣΙ 

  ΔΙΝΑΙ; 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ 

-Καιή εηθφλα ειιεληθψλ 

πξντφλησλ 

-Πνηνηηθά πξντφληα 

-Μνλαδηθφηεηα πξντφλησλ 

(θαηνρχξσζε) 

 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

-Όπαξμε αλεθκεηάιιεπησλ 

ηκεκάησλ αγνξάο 

-Κχκα ζηήξημεο Διιάδαο 

-Σάζε γηα πην πγηεηλή δηαηξνθή 

ΚΑΚΔ ΑΓΤΝΑΜΗΔ 

-Με θαηνρπξσκέλν φλνκα-brand 

-Αδηάθνξν site 

-Τπνηππψδεο marketing 

-Έιιεηςε νξγάλσζεο 

 

ΑΠΔΗΛΔ 

-Με ζηαζεξή λνκνζεηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

(αβεβαηφηεηα) 

 -Ηζρπξνί αληαγσληζηέο 
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Πίλαθαο 22: 

 

4.2 Έξεπλα ηεο αγνξάο 

Ζ έξεπλα ηεο αγνξάο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ βνεζά ηελ επηρείξεζε ζηε ιήςε 

ησλ  απνθάζεσλ. Πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή, ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο αληαγσληζηέο θαη 

ηελ αγνξά.  

Ζ έξεπλα κπνξεί λα είλαη είηε πξσηνγελήο είηε δεπηεξνγελήο. Ζ πξσηνγελήο 

έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν. ηε δεπηεξνγελή έξεπλα ρξεζηκνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο 

πνπ ε ζπιινγή ηνπ έγηλε ζηα πιαίζηα άιιεο έξεπλαο ή θαη ν ζπλδπαζκφο εξεπλψλ. 

Έλαο αθφκα δηαρσξηζκφο ησλ εξεπλψλ είλαη ζε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο έξεπλεο.  Ζ 

πνζνηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχληαη είλαη αθξηβείο 

θαη ζπγθεθξηκέλεο, κεηαθξαζκέλεο ζε αξηζκνχο. Ζ πνηνηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ θαη λα κεηξεζνχλ άκεζα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα δηεξεπλά ζε βάζνο ηηο αληηιήςεηο, ηα θίλεηξα, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ηηο αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζε πξντφληα ή ππεξεζίεο, αιιά θαη ηα 

βαζχηεξα αίηηα πνπ ηνπο νδεγνχλ ζε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο. 

ΣΙ 

ΔΙΝΑΙ; 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ 

-Πνιινί παξαγσγνί 

-Πνιιέο πεγέο παξαγσγήο 

-Πξφζθνξα εδάθε – θιίκα 

-Γηαθνξεηηθφηεηα ζηα είδε αλά 

ηφπνπο (πνηθηιία) 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

-Δθκεηάιιεπζε ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ 

-Γεκηνπξγία ηκήκαηνο e-marketing 

-Υακειφηεξεο ηηκέο δηάζεζεο ησλ 

πξντφλησλ 

ΚΑΚΔ ΑΓΤΝΑΜΗΔ 

-Μεδεληθφ management 

-Με ζπλεξγαηηθφηεηα ζπλεηαηξηζκψλ 

-Υακειφ επίπεδν κφξθσζεο 

παξαγσγψλ θαη κε ηερλνινγηθά 

θαηαξηηζκέλνη 

ΑΠΔΗΛΔ 

-Αλάγθε εμαηξεηηθήο νξγάλσζεο 

-Αλάγθε ζπλεξγαζίαο πνιιψλ 

αλζξψπσλ 
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Σν internet είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ηφζν γηα πξσηνγελή φζν θαη γηα 

δεπηεξνγελή έξεπλα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ε έξεπλα αγνξάο είλαη επθνιφηεξε, 

γξεγνξφηεξε θαη ζαθψο πην νηθνλνκηθή. Αθφκα, φζν αλαθνξά ηε δεπηεξνγελή έξεπλα, 

ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα βξεη πιεζψξα δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ online, γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπο. 

Χο αξρή ηεο έξεπλαο ηίζεηαη έλα πξφβιεκα ή κηα ππφζεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηρείξεζε ή ην brand ηεο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα ζηάδηα πνπ ζα αθνινπζεζνχλ 

γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο: 

 Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηνπ project 

 Kαζνξηζκφο ηνπ δείγκαηνο 

 Δπηινγή κεζφδνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

 πιινγή δεδνκέλσλ 

 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ  

 Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ζχληαμε αλαθνξψλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα ηεζεί ην εξψηεκα πνπ ζα εμεηάδεη θαηά πφζν είλαη 

έηνηκνη νη παξαγσγνί θαη νη ζπλεηαηξηζκνί λα πηνζεηήζνπλ ην e-marketing σο κέζν 

πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

Ζ έξεπλα κπνξεί λα αθνξά ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

1. Πφζν εμνηθεησκέλνη είλαη κε ηελ ηερλνινγία; 

2. Γλσξίδνπλ ηελ νξνινγία ηνπ e-marketing; 

3. Αλ λαη, έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα εξγαιεία ηνπ e-marketing; 

4. Δίλαη δηαηεζεηκέλνη γηα κηα ηέηνηα αιιαγή; 

5. Θα πξνηηκνχζαλ λα ελεξγήζνπλ αηνκηθά ζπιινγηθά; 

Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη κηα έξεπλα ζε δείγκα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ 

ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

1. Πξνηηκνχλ ηα ειιεληθά πξντφληα; 

2. Πσο ληψζνπλ γηα ην brand “ειιεληθά πξντφληα‟‟; 

3. Θεσξνχλ πσο νη κεζάδνληεο επηδξνχλ κε θάπνην ηξφπν ζην ηειηθφ πξντφλ; 

4. Θα έθαλαλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο κέζσ δηαδηθηχνπ; 
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πσο δηαπηζηψλεηαη ν ηχπνο ηεο έξεπλαο πνπ απαηηείηαη είλαη πνηνηηθφο. Οη ιφγνη 

πνπ νδεγνχλ ζηελ πνηνηηθή έξεπλα είλαη νη εμήο: 

 Μηθξφ κέγεζνο δείγκαηνο 

 Ζ έξεπλα γίλεηαη γηα κηα λέα ηδέα – ε νπνία νδεγεί ζε κηα ππφζεζε 

 Ζ έξεπλα ηειεηψλεη κε ππνζέζεηο πξνο πεξαηηέξσ έξεπλα 

 Απαηηεί πνιππινθφηεηα 

 Γελ αθνξά ζε γεληθεπκέλν δήηεκα, ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ζηα 

εμεηαδφκελα ζέκαηα 

Σν δεηνχκελν απνηέιεζκα είλαη νη πξννπηηθέο θαη νη δηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα 

πάξεη ε λέα ηδέα. Ζ πξσηνγελήο έξεπλα κπνξεί ζα δηεμαρζεί κέζσ πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ κε παξαγσγνχο θαη ζπλεηαηξηζκνχο. Ζ δεπηεξνγελήο έξεπλα γηα ην brand 

ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κπνξεί δηεμαρζεί κέζσ έξεπλαο δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ, 

blogs θαη social networks. 

 

 

                                              

 

 

Γηάγξακκα 1: Πεγέο δεδνκέλωλ έξεπλαο 

 

4.3 Crowdsourcing 

Crowdsourcing είλαη ε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ελφο έξγνπ ζε κηα νκάδα 

αλζξψπσλ, κέζσ δηαδηθηχνπ, ζηε κνξθή ηνπ „open call‟, αληί γηα ηελ παξαδνζηαθή 

αλάζεζή ηνπ ζε έλαλ ππάιιειν (Jeff Howe & Mark Robinson 2005). Με απηφ ηνλ 

ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο κε αληάιιαγκα έλα ζπλαηζζεκαηηθφ ή ρξεκαηηθφ έπαζιν.  Απφ 

ηελ άιιε κεξηά νη επηρεηξήζεηο θεξδίδνπλ ρξφλν θαη ρξήκαηα θζάλνληαο άκεζα ζηηο 

αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. ζν αλαθνξά ζηνλ έιεγρν ηεο ξνήο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ crowdsourcing κπνξεί λα  

ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

WEB ANALYTICS 

SURVEYS 

LISTENING LABS 

ARTICLES 

BLOGS/ SOCIAL 

NETWORKS 

WHITE PAPERS 
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είλαη είηε θεληξηθά ειεγρφκελν είηε λα ειέγρεηαη απφ θάπνηα θνηλφηεηα ή γεληθφηεξα 

απφ έλα πιήζνο αλζξψπσλ. 

Σν crowdsourcing κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζε πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο: 

 ηελ αλάπηπμε ελφο πξντφληνο: είηε γηα λα βειηησζεί έλα ππάξρνλ πξντφλ είηε 

γηα λα πξνζηεζεί έλα λέν 

 ηε γέλλεζε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ ή πξντφλησλ 

 ην marketing  ηνπ πξντφληνο θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ brand (logo designs, 

ζελάξηα δηαθήκηζεο, new marketing concepts) 

Ζ εθαξκνγή ηνπ crowdsourcing ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Διιάδνο κπνξεί λα 

θαλεί εμαηξεηηθά επνηθνδνκεηηθή κέζνδνο φζν αλαθνξά ζηνλ brand ησλ ειιεληθψλ 

πξντφλησλ. Ο δηθηπαθφο ηφπνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί  γηα απηφ ην ζθνπφ απφ ην 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (http://greekfood.minagric.gr/) ρξίδεη βειηίσζεο 

ηφζν ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά φζν θαη ζην ζέκα ηνπ brand. Ζ εδξαίσζε ελφο εληαίνπ 

brand γηα ηα ειιεληθά πξντφληα ζα κπνξέζεη λα εληζρχζεη ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε 

αιιά θαη ηηο εμαγσγέο, εθφζνλ πξνεγεζνχλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμάπισζε 

ηνπ.  

Ζ δηεμαγσγή δηαγσληζκνχ γηα ην θαιχηεξν logo ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κέζσ 

ηεο κεζφδνπ ηνπ crowdsourcing ζα δψζεη δηαζηάζεηο ελφο εζληθνχ δεηήκαηνο θαη 

παξάιιεια ζα ζπιιερζνχλ πνιιέο ηδέεο. Αθφκα έλα πιενλέθηεκα είλαη θαη ε δσξεάλ 

δηαθήκηζε ηνπ ζπκβάληνο κέζσ ηεο πξνβνιήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε αληίζεζε  κε ην λα 

απνθαζηδφηαλ απφ κηα επηηξνπή. 
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5.Κεθάιαην: Η δεκηνπξγία ςεθηαθώλ κέζσλ πξνώζεζεο ηεο online 

θακπάληαο 

ηφρνο είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζην βαζκφ πνπ ηελ θαζηζηά 

πξνζβάζηκε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ πνπ ελδηαθέξεη ηελ επηρείξεζε. ηε 

ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ νη παξαθάησ ηνκείο: 

1. Web development θαη design 

2. Γξάθνληαο γηα ην Web 

 

5.1 Web development θαη design 

Σα ςεθηαθά κέζα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ απνηεινχλ ηελ θαξδηά ηνπ ειεθηξνληθνχ 

marketing. Δίλαη ν ζχλδεζκνο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο αιιά θαη ν ηξφπνο 

γηα λα απμήζεη ε επηρείξεζε ηνλ αξηζκφ ηνπο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο πεηπρεκέλνπ website είλαη λα έρεη πξνεγεζεί ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο 

ηνπ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα θαη ε επεθηαζηκφηεηα ηνπ κειινληηθά. Σα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ έλα website είλαη (Rob Stokes 

2011): 

 Πξνζβαζηκφηεηα 

Ζ πξνζβαζηκφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ζπκβαηφηεηα ηνπ ηζηφηνπνπ κε ηηο δηάθνξεο 

κεραλέο αλαδήηεζεο αιιά θαη ζηε γιψζζα ησλ ρξεζηψλ. 

 Δπρξεζηία 

Ζ επρξεζηία αλαθέξεηαη ζην user-friendly ζρεδηαζκφ ηνπ ηζηνηφπνπ. Γηα 

παξάδεηγκα λα ππάξρεη έλα επθξηλέο κελνχ, έλα sitemap λα ππάξρνπλ ηίηινη ζηελ 

θνξπθή θάζε ζειίδαο θαη ζε θάζε URL δηεχζπλζε.  

 Γπλαηφηεηα εχθνιεο εχξεζεο απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

Ο εληνπηζκφο ηεο παξνπζίαο ηνπ ηζηφηνπνπ απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα έλα website.  Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαθξηηέο νλνκαζίεο 

ζηηο URLs δηεπζχλζεηο, Alt tags, Title attribute, title tags θαη meta tags. ε 

παξαθάησ ελφηεηα ζα γίλεη εθηελέζηεξε αλαθνξά ηηο παξαπάλσ νξνινγίεο. 
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 Να είλαη ζρεδηαζκέλν γηα sharing (κνίξαζκα) 

Σν website θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα sharing. ε 

απηφ ην ζθνπφ βνεζνχλ νη θηιηθέο θαη ζηαηηθέο URLs δηεπζχλζεηο φπσο επίζεο θαη 

ε ρξήζε ησλ meta data. 

Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο ελφο website  πξνυπνζέηεη έξεπλα ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ αγνξά, ζηνπο ρξήζηεο, ζηνπο αληαγσληζηέο θαη ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Ζ 

έξεπλα απηή ζα εμαζθαιίζεη ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ.  

Αθφκα ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνο ν ζθνπφο ηνπ ηζηφηνπνπ, ηη ζέιεη ε 

επηρείξεζε λα πεηχρεη κέζσ ηεο πινπνίεζήο ηνπ. ηηο απνθάζεηο πνπ ζα παξζνχλ ζα 

ζηεξηρζεί φινο ν ζρεδηαζκφο θαη ηα ιεθηηθά πνπ ζα πεξηέρεη ην website. ε απηφ ην 

ζεκείν λα ηνλίζνπκε φηη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ φια ηα interface πνπ ζα πεξηέρεη 

ην site θαη λα απνηππσζνχλ νη αιιεινπρίεο κεηαμχ ηνπο ψζηε λα απνθεπρζνχλ ιάζε θαη 

παξαιείςεηο. Δίλαη πνιχ πην εχθνιν λα αιιάμεη ζρεδηαζηηθά θάπνην θνκκάηη ζε απηήλ 

ηελ πξψηκε θάζε παξά ζε επφκελα ζηάδηα. 

Κάπνηα βαζηθά ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή είλαη ηα εμήο: 

Αλαγλωξηζηηθό brand: Μέζα απφ ην brand logo ηεο επηρείξεζεο ν ρξήζηεο απνθηά 

θαηεπζείαλ αίζζεζε γηα ην ηη πεξηέρεη έλαο ηζηφηνπνο. Σν αλαγλσξηζηηθφ ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζε θάζε interface ζε θαζνξηζκέλν ζεκείν. 

Πινήγεζε ζην website: Ο ηζηφηνπνο ζα πξέπεη λα βνεζάεη ην ρξήζηε λα πινεγεζεί 

ρσξίο λα ηνλ βάδεη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο. Να βξίζθεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ςάρλεη, 

λα μέξεη πνπ βξίζθεηαη, πσο λα πάεη παξαθάησ θαη πσο λα γπξίζεη πίζσ. 

Διθπζηηθή εκθάληζε: Οη ρξήζηεο γίλνληαη νινέλα θαη πην απαηηεηηθνί φζν αλαθνξά 

ζηελ αηζζεηηθή πιεπξά ησλ ηζηνζειίδσλ, ψζηε λα παξακείλνπλ ζε απηέο. εκαληηθή 

είλαη θαη ε ζσζηή ππθλφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ αλά ζειίδα γηα λα κελ γίλνληαη 

θνπξαζηηθέο. 
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Αμηνπηζηία ηνπ website: Ζ αμηνπηζηία κηαο ηζηνζειίδαο θξίλεηαη απφ ηελ πιεξφηεηα ησλ 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθψλ: Δπαγγεικαηηθή εκθάληζε, έγθπξα ζηνηρεία επηθνηθσλίαο, 

Πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, ρφιηα 

ήδε ππαξρφλησλ πειαηψλ, Δλφηεηα ζπλεξγαζηψλ- θχθιν εξγαζηψλ θαη δηαθξίζεσλ, 

Δλεκεξσκέλν ζπλερψο πεξηερφκελν. 

Γηα ηε δηαρείξηζε πεξηερφκελνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην CMS (Content Management 

System)  εηδηθά φηαλ απαηηείηαη ε ζπρλή ελήκεξνο ηνπ site θαη νη ρεηξηζηέο δελ είλαη 

πξνγξακκαηηζηέο ή εηδηθνί. Τπάξρνπλ πνιιά εξγαιεία CMS θάπνηα απφ ηα νπνία 

βξίζθνληαη δηαζέζηκα open source ζην δηαδίθηπν. ηελ επηινγή ελφο CMS απηφ πνπ 

παίδεη θπξίαξρν ξφιν είλαη ζε πνην βαζκφ ζπκβάινπλ ηα πξνζηηζέκελα δεδνκέλα ζηελ 

εχξεζε ηνπ site απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, λα επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία meta data θαη  title tags, URLs (static, rewritable θαη keyword rich), 

πξνζαξκνζκέλε πινήγεζε, πξνζαξκνζκέλα νλφκαηα εηθφλσλ θαη alt tags θαη 

δηαρείξηζε ησλ robot.txt. Σέινο, έλα αθφκα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο CMS είλαη 

ε ζπκβαηφηεηα ηνπ κε HTML θαη CSS ψζηε ε ηζηνζειίδα λα αληαπνθξίλεηαη ζε φινπο 

ηνπο browsers θαη έηζη λα δηαζθαιηζηεί ε ηαρχηεηα θφξησζήο ηεο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ SEO (Search Engine Optimization).  

Γηα έλα πην δσληαλφ θαη ειθπζηηθφ πεξηερφκελν αιιά θαη κηα πην άκεζε 

επηθνηλσλία κε ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ video, 

φπσο adobe flash θαη Microsoft Silverlight. Αθφκα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ε 

ηερλνινγία ηεο HTML5, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ Flash ή άιισλ 

πξνγξακκάησλ. 

5.2 Γξάθνληαο γηα ην δηαδίθηπν 

Δθηφο απφ ηελ εκθάληζε θαη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

δνζεί πξνζνρή θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο website, ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηα θείκελα πνπ ζα πεξηέρεη. ηφρνο ηνπ θάζε θεηκέλνπ πνπ ζα πξνζηεζεί είλαη 

λα δίλεη πιεξνθνξίεο ζηνπο επηζθέπηεο, λα πξνσζεί ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηηο 

επηρείξεζεο θαη λα απνδίδεη φζν θαιχηεξα γίλεηαη φια φζα ζπλνδεχνπλ ην brand ηεο 

επηρείξεζεο. Οη ιέμεηο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην πξντφλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ, αξθεί λα αλαηξέμεη θαλείο ζε ζιφγθαλ πνπ έρνπλ ζπλνδέςεη πεηπρεκέλεο 

θακπάληεο ηεο αγνξάο. 
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5.2.1 Γλσξίδνληαο ζε πνηνπο απεπζπλόκαζηε 

Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο ζα θαζνξίζεη  ην χθνο θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ θεηκέλσλ, πνπ ζπλνδεχνπλ ηε δηαδηθηπαθή παξνπζία κηαο εηαηξίαο, είλαη λα 

γλσξίδεη ζε πνηνπο ζέιεη λα απεπζπλζεί. Ζ χπαξμε ελφο πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ην πνηνη 

ζα είλαη νη κειινληηθνί πειάηεο κηαο  επηρείξεζεο έρεη ηζρπξή επηξξνή γηα  έλα website, 

κηα δηαθήκηζε έλα blog θαη γηα φια ηα ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο θαη παξνπζίαο ηεο. 

Οπφηε ζην marketing ε γλψζε ηνπ θνηλνχ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο.  

Ζ επηινγή ησλ ιέμεσλ, ν ηξφπνο έθθξαζεο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο γηα λα 

εμαρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα δηαθέξεη απφ έλα αγνξαζηηθφ θνηλφ ζε έλα άιιν. Ο 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο είλαη αλφκνηνο ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, ζε αλζξψπνπο κε 

δηαθνξεηηθή αγνξαζηηθή δχλακε θαη ζε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο. 

Χο ζπλέπεηα ε επηρείξεζε νθείιεη λα ζηνρεχζεη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ ψζηε λα 

επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο κε ηξφπν πνπ ζα απνπλέεη εκπηζηνζχλε θαη αμηνπηζηία ψζηε 

λα ηνπο θάλεη πειάηεο ηεο. Δθφζνλ απνθηεζεί κηα γεληθή εηθφλα γηα ην απεπζπλφκελν 

θνηλφ ζα πξέπεη λα γίλεη κηα αλαδήηεζε ζε βάζνο ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ νξηζκέλα ππνζχλνια ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ αιιά θαη αηνκηθά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλεζεηψλ θάπνησλ πειαηψλ. 

Ζ πεξαηηέξσ απηή εμεηδίθεπζε είλαη απφξξνηα ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ απνθηά 

ην marketing κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Απφ ηε κηα πιεπξά ε εκβέιεηα πνπ απνθηά ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη παγθφζκηα αιιά απφ ηελ άιιε ν θάζε επηζθέπηεο πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη κνλαδηθά. πλεπψο ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ζθηαγξάθεζε ηνπ θάζε 

πειάηε φπσο ην θχιν ηνπ, ηα δεκνγξαθηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ην πσο απνθαζίδεη λα 

αγνξάζεη, ζε πνηα ραξαθηεξηζηηθά δίλεη βάζε, αλ ηνλ ελδηαθέξνπλ νη πξνζθνξέο θαη 

πην εμεηδηθεπκέλα εξσηήκαηα αλάινγα κε ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ππεξεζία. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί κηα επηρείξεζε λα απεπζπλζεί θαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ελφο 

ηχπνπ αλζξψπσλ, αλαιχνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζηνρεχνληαο ηνπο 

μερσξηζηά. 
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5.2.2 Λέμεηο θαη θξάζεηο θιεηδηά 

ηαλ γξάθεηε θάηη γηα ην δηαδίθηπν ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςηλ θαη νη 

κεραλέο αλαδήηεζεο, εθηφο απφ ηα θπζηθά πξφζσπα. Παξφιν πνπ ν ζηφρνο θάζε 

επηρείξεζεο είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ θαη ηνπο κειινληηθνχο 

πειάηεο, νη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο. ζν θαη αλ έρνπλ ζπληαρζεί 

ειθπζηηθά θαη επηθνηθσληαθά ηα θείκελα, ζα πξέπεη θαη φζνη ελδηαθέξνληαη γηα ην 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη λα ην εληνπίζνπλ. 

Με άιια ιφγηα, ηα θείκελα ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ 

πηζαλφλ ζα ρξεζηκνπνηνχζε θάπνηνο κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο γηα ην πξντφλ πνπ 

δηαηίζεηαη. Ζ ελζσκάησζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη κε 

επηηεδεπκέλε αιιά θαη λα εκπεξηέρεηαη δηαθξηηηθά ζε θάζε ζειίδα. Έηζη φινο ν θφπνο 

θαη πξνζπάζεηα πνπ θάλακε γηα λα δεκηνπξγεζεί ν ηζηφηνπνο ζα κπνξέζεη λα βξεη 

αληαπφθξηζε.  

Σν θείκελν ζα πξέπεη λα είλαη: 

 Καηαλνεηφ θαη αθξηβέο 

 Δχθνιν ζην λα δηαβαζηεί 

 Καινγξακκέλν 

 σζηά δνκεκέλν 

 

Σχπνη θεηκέλσλ ζην δηαδίθηπν: 

 Δηδεζηνγξαθηθά 

 Άξζξα 

 Emails 

 Blogs 

 Banner δηαθεκίζεηο 

 Pay Per Click δηαθεκίζεηο 

 Call to Action 

 Σίηινη ζεκαηηθψλ ελνηήησλ 
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5.2.3 SEO copywriting 

Ζ ρξήζε ηνπ SEO (Search Engine Optimization) copywriting πεξηιακβάλεη ηελ 

ελζσκάησζε keywords ζην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζσζηή 

ρξήζε ησλ tags ηεο HTML (ηίηινπο, επηθεθαιίδεο θηι) θαη ησλ metadata. Σα metadata 

είλαη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε θαη ηελ εχθνιε εχξεζε κηαο ηζηνζειίδαο. Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ ηα 

ζεκεία ελφο θεηκέλνπ ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή κε ζθνπφ έλα πεηπρεκέλν 

SEO copywriting (Rob Stokes 2011). 

Α) URL δηεύζπλζε: 

Ζ θχξηα θξάζε-θιεηδί πξέπεη λα  βξίζθεηαη ζηε URL δηεχζπλζε ηεο ζειίδαο. χλεζεο 

είλαη ε URL ηεο θάζε ζειίδαο λα είλαη ζχκθσλε θαη κε ηνλ ηίηιν ηεο ζειίδαο πνπ 

θηινμελεί.  

Β) Σίηινο ζειίδαο: 

Απνηειείηαη ηη πνιχ απφ 66 ραξαθηήξεο θαη εμεγεί ην θχξην λφεκα ηνπ ηη ζα 

αθνινπζήζεη. Ζ θξάζε-θιεηδί πξέπεη λα βξίζθεηαη φζν ην δπλαηφλ πην λσξίο ψζηε λα 

εληνπηζηεί απφ ηα εξγαιεία ησλ  κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη λα εκθαληζηεί πην λσξίο ζηα 

απνηειέζκαηα. 

Γ) Meta Description: 

Δίλαη έλα θνκκάηη θψδηθα HTML πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζην <Head></Head>  κηαο 

ηζηνζειίδαο. πλήζσο ηνπνζεηείηαη κεηά ην Title tag θαη πξηλ ην Meta keywords tag. 

Απνηειεί θνκκάηη ηνπ SEO θαη ηεο ζηξαηεγηθήο online Marketing γηα ηνπο παξαθάησ 

ιφγνπο: 

1. Μπνξεί λα είλαη ε πεξηγξαθή ηεο ηζηνζειίδαο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο 

2. Απνηειεί θνκκάηη ησλ πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο ηζηνζειίδαο φηαλ ε 

Google παξνπζηάδεη <<extended site links>> γηα απηή 

3. Υξεζηκνπνηείηαη σο εμ νξηζκνχ πεξηγξαθή γηα ηα links πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

Social Media Marketing, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Face book θαη ην Google plus 
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Γ) Meta keywords: 

Δίλαη κηα ιίζηα απφ ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνζειίδα ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εχξεζε ηεο απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Πνιιέο 

θνξέο meta keywords απφ ηζηνζειίδεο κε πςειά πνζνζηά επηζθεςηκφηεηαο έγηλαλ 

αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο απφ άιιεο ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίζηεθαλ σο 

spam. Αξθεηέο κεραλέο αλαδήηεζεο δελ ιακβάλνπλ πιένλ ππφςηλ ηνπο ηα meta 

keywords. 

Δ) Δπηθεθαιίδεο θαη ππνθεθαιίδεο: 

Δθηφο απφ ηελ εκθάληζε θαη ηε ζσζηή δνκή πνπ πξνζδίδεη ε ρξήζε ησλ επηθεθαιίδσλ, 

είλαη θαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην ιφγν φηη εμεηάδνληαη απφ ηα εξγαιεία ησλ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο φηαλ δηαηξέρνπλ έλα θείκελν. 

Σ) Links ηεο ζειίδαο: 

Σα links πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θείκελα γηα λα ζπλδένπλ ηηο ζειίδεο κεηαμχ ηνπο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηαηί εληνπίδνληαη θαη ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. πλεπψο είλαη 

θαιφ ηα meta key phrase θαη ηα keywords λα παξαπέκπνπλ κε links ηε ζειίδα πνπ 

αλαθέξνληαη. 

Η) Δηθόλεο: Alt Text θαη Title tags: 

Σν alt text ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ιεδάληα ηεο εηθφλαο θαη ζπλήζσο ιεηηνπξγεί 

επεμεγεκαηηθά γηα ηελ εηθφλα. Δθηφο φκσο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ζηνπο 

επηζθέπηεο, έλαο αθφκε ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη γηαηί κε  ηα alt text γίλνληαη 

νξαηέο απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηαηί ηα εξγαιεία ηνπο δελ δηαβάδνπλ εηθφλεο. Γηα 

ηνλ ίδην ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην title tag πνπ εκθαλίδεηαη πάλσ ζηελ εηθφλα φηαλ 

πεξλάεη ν θέξζνξαο απφ πάλσ ηεο. 
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5.2.4 Πξαθηηθέο νξζνύ copywriting 

ηα θείκελα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηε δηαδηθηπαθή ππφζηαζε κηαο επηρείξεζεο 

εθηφο απφ ην πεξηερφκελν θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αλαθέξζεθαλ, εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδνπλ θαη ηα εμήο: 

 Να είλαη επαλάγλσζηα 

 Σα λνήκαηα λα είλαη θαηαλνεηά θαη άκεζα 

 Σν πεξηερφκελν λα είλαη θαηαλνεηφ σο ζχλνιν 

 Να είλαη ζσζηά δνκεκέλν 

Αλαιπηηθφηεξα ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ησλ επηθεθαιίδσλ, ησλ ιηζηψλ, ησλ κηθξψλ ζε 

έθηαζε παξαγξάθσλ θαη ζηηο ιέμεηο πνπ πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ε ρξήζε ησλ 

ηνληζκέλσλ θαη πιάγησλ γξακκάησλ, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα links φπνπ ρξεηάδνληαη. 

Αθφκα ην χθνο ησλ θεηκέλσλ πξέπεη λα ζπλάδεη κε πλεχκα ηνπ brand. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηα απφ ηα εξγαιεία πνπ βνεζάλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θεηκέλσλ: 

- Simple Measure of Gobbledygook, ην νπνίν κεηξάεη ην επίπεδν γξαθήο 

- Flesh source forge, είλαη κηα εθαξκνγή πνπ βαζκνινγεί ην επίπεδν θαη ηελ 

επθνιία αλάγλσζεο  

- Υξήζε ιεμηθψλ 

- Έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ιέμεηο θιεηδηά, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο φηαλ 

αλαδεηνχλ παξεκθεξή πξντφληα 
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6.Κεθάιαην: Μέζνδνη γηα ηελ πξνβνιή ησλ ςεθηαθώλ κέζσλ πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

Δθφζνλ έρεη δεκηνπξγεζεί ε ςεθηαθή ππφζηαζε ζηεο επηρείξεζεο, ην επφκελν 

βήκα είλαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο. Χο αξρηθφο ζηφρνο είλαη ε 

εχξεζε θαη ε επηινγή ηνπ website απφ ηνλ πειάηε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρηηζηεί κηα 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πειάηε. Αλ θάπνηνο ππνςήθηνο 

πειάηεο έρεη ήδε κηα εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε απφ θάπνην θπζηθφ θαηάζηεκα είηε απφ 

θξηηηθέο άιισλ πειαηψλ είηε απφ ηε θήκε πνπ ππάξρεη γχξσ απφ ην brand, φια 

γίλνληαη πην εχθνια. Γηα απηφ ην ιφγν είλαη πνιχ βαζηθφ λα ππάξρεη κηα 

νινθιεξσκέλε παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ζην δηαδίθηπν (website, mobile website, 

social media, blogs). Ζ νινθιεξσκέλε απηή παξνπζία εδξαηψλεη ην brand θαη δίλεη ηελ 

εηθφλα κηαο κεγάιεο θαη αμηφπηζηεο επηρείξεζεο. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη κέζνδνη 

πξνζέγγηζεο πειαηψλ θαη πξνβνιήο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

6.1 Email marketing 

 Σν Email marketing παξφιν πνπ είλαη κηα παιαηά ζηξαηεγηθή ζπλερίδεη λα είλαη 

αξθεηά πξνζνδνθφξν (return on investments ROI) θαη γηα απηφ ην ιφγν απνηειεί ηνλ 

ππξήλα ηνπ Customer Relationship Management (CRM). Δπίζεο είλαη κηα κέζνδνο γηα 

λα ρηηζηνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ ζρέζεηο κε ππάξρνληεο αιιά θαη κε θαηλνχξγηνπο 

πειάηεο. Κάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ θάλνπλ ην Email marketing ηφζν ηζρπξφ 

εξγαιείν ηνπ e-marketing είλαη νη εμήο: 

- Δίλαη κηα ρακεινχ θφζηνπο πξνζέγγηζεο ηνπ πειάηε 

- Δίλαη ζηνρνπνηεκέλε ζηξαηεγηθή  

- Δίλαη ηαπηφρξνλα καδηθή θαη εμαηνκηθεπκέλε κέζνδνο , ππφ ηελ έλλνηα φηη 

κπνξεί λα ζηαιεί καδηθά κεγάινο φγθνο e-mails ηα νπνία φκσο λα είλαη 

εμαηνκηθεπκέλα ζηνλ θάζε παξαιήπηε. 

- Δίλαη κεηξήζηκε κέζνδνο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξεη 
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6.1.1 Καηεγνξηνπνίεζε e-mail 

Κάζε e-mail πνπ ζηέιλεη κηα επηρείξεζε γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο πειάηεο 

ηεο απνηειεί θνκκάηη ηνπ marketing plan ηεο. Σα δηάθνξα e-mails πνπ κπνξεί λα 

απνζηείιεη κηα επηρείξεζε αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο (Judy Strauss, Adel I. 

El-Ansary and Raymond Frost 2003) : 

E-mails ζπλαιιαγήο: 

Απνζηέιινληαη φηαλ γίλεηαη κηα αγνξαπσιεζία γηα ηελ επηβεβαίσζή ηεο αιιά θαη σο 

ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηελ επηρείξεζε. Πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ θαη e-mails πνπ 

απνζηέιινληαη σο θαισζφξηζκα ελφο λένπ πειάηε ή σο επραξηζηήξην κήλπκα γηα ηελ 

πξνηίκεζε ηεο επηρείξεζεο, ζηα νπνία ζπλήζσο δελ ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα 

απάληεζεο. 

Newsletters: 

Με απηνχ ηνπ είδνπο ηα e-mails ε επηρείξεζε έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο πειάηεο ηεο 

θξαηψληαο ηνπο ελήκεξνπο γηα ηα λέα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. Ο ζθνπφο 

δελ είλαη κφλν ε πξνψζεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ αιιά ε δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο 

κε ηνπο πειάηεο.  

 

6.1.2 Οξίδνληαο ηελ e-mail ζηξαηεγηθή 

Ζ e-mail ζηξαηεγηθή πξέπεη λα θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέιεη λα πεηχρεη ε 

επηρείξεζε. Ζ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηε γεληθή 

ζηξαηεγηθή πνπ έρεη ζέζεη ε επηρείξεζε γηα ηελ ειεθηξνληθή ηεο παξνπζία, αιιά θαη 

γεληθφηεξα λα ζπκθσλεί θαη κε ηελ offline marketing ζηξαηεγηθή ηεο (Judy Strauss, 

Adel I. El-Ansary and Raymond Frost 2003) . 

Δπφκελν βήκα είλαη λα νξηζηνχλ νη δείθηεο απφδνζεο ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα 

είλαη κεηξήζηκα. Οη δείθηεο απφδνζεο KPI (Key Performance Indicators) είλαη 

νηθνλνκηθνί ή κε νηθνλνκηθνί δείθηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ 

έρεη νξίζεη κηα επηρείξεζε. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε θαη λα νξηζηεί ην ζρέδην δξάζεο. Δλ ζπλερεία κεηξνχλ ηελ πξφνδν ηεο 
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επηρείξεζεο σο πξνο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Κάζε επηρείξεζε ζέηεη ηνπο δηθνχο 

ηεο δείθηεο απφδνζεο.  

Οη KPIs ζε κηα e-mail ζηξαηεγηθή κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 

- Αχμεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

- ROI (Return Of Investments)  

- Σνλ αξηζκφ ησλ πξνσζνχκελσλ e-mails 

- Σν conversion rate (δξαζηεξηφηεηα ζην site πνπ πξνήιζε κέζσ e-mail) 

- Πνζνζηφ παξάδνζεο ησλ e-mails 

- Πνζνζηφ αλνίγκαηνο ησλ e-mails 

- Αξηζκφο απφ social shares 

Μέζσ ηεο e-mail ζηξαηεγηθήο ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρηίζεη ηζρπξέο 

ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηεο θαη λα ηνπο δηαηεξήζεη εμαηνκηθεχνληαο ηηο αλάγθεο ηνπο 

κέζσ εξγαιείσλ πνπ δείρλνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 

6.1.3  Τινπνίεζε ηεο e-mail ζηξαηεγηθήο 

Μηα επηρείξεζε αλάινγα κε ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζα επηιέμεη αλ ζα πινπνηήζεη κφλε ηεο ηελ e-mail 

marketing ζηξαηεγηθή ηεο. Αλ δηαζέηεη ηελ ηερλνγλσζία κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ην 

απαξαίηεην software θαη hardware. ε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα αλαζέζεη ην έξγν 

ζε κηα εμεηδηθεπκέλε εηαηξία.  

Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ ηεο e-mail ζηξαηεγηθήο είλαη ε βάζε 

δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ε επηρείξεζε. Δπίζεο ζεκαληηθφ 

είλαη ε βάζε πνπ έρεη λα είλαη opt-in database, δειαδή νη εγγξαθέο πνπ πεξηέρεη λα 

είλαη απφ άηνκα πνπ έρνπλ γξαθηεί νηθεηνζειψο θαη έρνπλ ζπκθσλήζεη λα ηνπο 

ζηέιλνληαη e-mails. πσο είλαη θαηαλνεηφ ην ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηηθφ θνηλφ αλ 

δελ είλαη ήδε πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, ελδηαθέξνληαη γηα ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο 

ηεο θαη πηζαλφλ λα γίλνπλ πειάηεο ηεο ζην κέιινλ. Αλ ε βάζε δεδνκέλσλ είλαη 

αγνξαζκέλε θαη νη θάηνρνη ησλ e-mails δελ είλαη ελήκεξνη ην πην πηζαλφ είλαη λα κελ 

δηαβαζηνχλ πνηέ ηα e-mails ή αθφκα θαη λα ραξαθηεξηζηνχλ σο spam. Γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα λα απμήζεη ηε δηθή 

ηεο βάζε δεδνκέλσλ.  
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Δπίζεο φηαλ έλαο ρξήζηεο εγγξάθεηαη σο κέινο, ζπλίζηαηαη λα δεηνχληαη θαη 

άιια πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία εθηφο απφ ην e-mail ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηα λα πεηχρεη 

ε επηρείξεζε εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ζηνλ θαζέλα. Σέινο, γηα κελ θαηαρσξνχληαη 

ιάζνο πιεξνθνξίεο θαη e-mails κηα θαιή πξαθηηθή είλαη ε double opt-in database, θαηά 

ηελ νπνία ν ρξήζηεο εηζάγεη ην e-mail ηνπ, ε επηρείξεζε ηνπ ζηέιλεη έλα e-mail κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ηνπ δεηείηαη λα θάλεη είζνδν γηα επηβεβαίσζε. 

6.1.4 Υαξαθηεξηζηηθά e-mail  

Σα e-mails κπνξεί λα είλαη απιά text ή ζε κνξθή HTML. Σα δεχηεξα είλαη πην 

ειθπζηηθά πξνο ηνλ παξαιήπηε θαη πεξηέρνπλ πην νινθιεξσκέλα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απνζηέιινληαη (εηθφλεο, links). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε επηινγή 

ζηνλ παξαιήπηε αλ πξνηηκά λα ηνπ εκθαληζηεί ην e-mail σο HTML ή σο plan text γηα 

ιφγνπο bandwidth. 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο e-mail είλαη ην subject line, ψζηε ν παξαιήπηε 

απνθηήζεη άπνςε γηα ην πεξηερφκελν πξηλ θαλ ην αλνίμεη. ηε ζπλέρεηα φηαλ αλνηρηεί 

ην e-mail θαιφ είλαη λα ππάξρεη ζηελ αξρή έλαο πξνζσπηθφο ραηξεηηζκφο γηα λα κελ 

ππάξρεη ε αίζζεζε ηεο απξφζσπεο επηθνηλσλίαο. ην θάησ κέξνο θάζε e-mail πξέπεη 

λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο ηνπ unsubscribe, ζε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο e-

mail ηνπ δελ ζέιεη λα ιακβάλεη άιια e-mails ηεο επηρείξεζεο.  

Δπίζεο, απφ έξεπλα πνπ δηεμήρζε βξέζεθε φηη νη ρξήζηεο ζθαλάξνπλ ην e-mail 

γξήγνξα αθνινπζψληαο έλα λνεηφ F (Nielsen 2006). Δθφζνλ δίλεηαη πεξηζζφηεξε 

πξνζνρή ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ζπλίζηαηαη λα κέλνπλ ζε εθείλα ηα ζεκεία νη πην 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Έλα δεηνχκελν αθφκα είλαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ θεηκέλσλ θαη 

θσηνγξαθηψλ ψζηε ην απνηέιεζκα λα κελ είλαη θνπξαζηηθφ. Οη εηθφλεο ζε έλα  e-mail 

δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη ην λφεκα πξέπεη λα πξνθχπηεη θαη 

ρσξίο απηέο, επεηδή θάπνηνη ρξήζηεο έρνπλ κπινθαξηζκέλεο ηηο εηθφλεο by default.  

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ εξγαιείν είλαη ηα Calls to Action buttons. Δίλαη 

πεξηζζφηεξν θηιηθά ζην ρξήζηε θαη κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα links. χκθσλα 

κε ην Email Experience Council, 72% ησλ marketers ςήθηζαλ φηη ηα  Calls to Action 

buttons έρνπλ πςειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηα links (Email Experience Council 

2007). Δμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε  θάζε  
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επηρείξεζε ζα πξέπεη λα επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

θαη ηε θηινζνθία ηνπ brand ηεο.  

6.2 Online Advertising 

Ζ δηαθήκηζε online θαη offline έρεη σο ζηφρν ηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ηεο. Αλαιπηηθφηεξα κέζσ ηεο δηαθήκηζεο: 

- Καζίζηαηαη αλαγλσξίζηκν ην brand ηεο επηρείξεζεο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

ζν πην νηθείν είλαη ην brand ζηνλ πειάηε, ηφζν πην εχθνια εκπηζηεχεηαη θαη 

αγνξάδεη πξντφληα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. 

- Γεκηνπξγνχληαη λέεο αλάγθεο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

απνηειείηαη απφ ηξία βήκαηα. Αξρηθά ελεκεξψλεη ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ 

χπαξμε ηνπ πξντφληνο, ελ ζπλερεία ηνπο δεκηνπξγεί ηε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε 

θαη ηέινο ηνπο ην ππελζπκίδεη κέζσ ηεο επαλαιακβαλφκελεο δηαθήκηζεο. 

Δηδηθά γηα έλα λέν είδνο πξντφληνο ε δηαθήκηζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηνπ. 

- Γίλνληαη ιχζεηο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Μέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ 

γλσζηνπνηνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ θαη ν θαηαλαισηήο κπνξεί 

λα επηιέμεη ην θαηάιιειν ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Ζ δηαθνξά ηεο online δηαθήκηζεο ζε ζρέζε κε ηελ offline είλαη ε ακεζφηεηα πνπ 

ππάξρεη κε ηνλ θαηαλαισηή. ε αληίζεζε κε άιια ,κέζα δηαθήκηζεο, έλαο πηζαλφο 

πειάηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζην e-shop κηαο επηρείξεζεο κε έλα θιηθ. Αθφκα έλα 

πιενλέθηεκα ηεο online δηαθήκηζεο είλαη φηη κπνξεί λα γίλεη ζηνρεπκέλα. Ζ 

ζηνρεπκέλε απηή δηαθήκηζε θαζίζηαηαη δπλαηή ράξε ζηε δπλαηφηεηα ηεο αλίρλεπζεο 

ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ αγνξαζηηθψλ ζπλεζεηψλ ελφο πειάηε. 

6.2.1 Δίδε online δηαθεκίζεσλ 

1. Pops up θαη pop under δηαθεκίζεηο: εκθαλίδνληαη ζε λέν παξάζπξν φηαλ ν 

ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε κηα ζειίδα θαη θάλεη θιηθ ζε θάπνην ζεκείν. 

2. Floating δηαθεκίζεηο: εκθαλίδνληαη ζε έλα επίπεδν πςειφηεξν απφ ην 

πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο πνπ έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο , αιιά δελ απνηεινχλ 

μερσξηζηφ παξάζπξν 
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3. Map δηαθεκίζεηο: φηαλ ν ρξήζηεο αλαδεηά κηα πιεξνθνξία ζε κηα δηεχζπλζε ή 

κηα πεξηνρή, εκθαλίδνληαη δηαθεκίζεηο πάλσ ζην ράξηε σο „θνπζθίηζεο‟ αιιά 

θαη δίπια απφ ην ράξηε παξέρνληαο πιεξνθνξίεο (ηειέθσλν, θξηηηθέο, 

κεηάβαζε ζηελ ηζηνζειίδα θηι) 

4. Δλδηάκεζα banner δηαθεκίζεωλ: εκθαλίδνληαη ζπλήζσο φηαλ ν ρξήζηεο 

κεηαβαίλεη απφ κηα ζειίδα ζε κηα άιιε 

5. Wallpaper δηαθεκίζεηο: εκθαλίδνληαη ζην θφλην ηεο ζειίδαο πνπ έρεη 

επηζθεθζεί ν ρξήζηεο. Απηφο ν ηχπνο δηαθήκηζεο είλαη δχζθνιν λα παξέρεη 

κεηξήζηκα απνηειέζκαηα γηαηί ζπάληα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπ click through. 

πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιφγνπο branding. 

6. Banner: είλαη είηε κηα εηθφλα είηε έλα animation πνπ εκθαλίδεηαη ζε κηα 

ηζηνζειίδα γηα δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο. Οη εηθφλεο ζπλήζσο είλαη ηεο κνξθήο 

GIFs ή JPEG θαη ηα animation είλαη κνξθήο video, JavaScript, Flash ή HTML5. 

Μπνξεί λα αιιειεπηδξνχλ κε ην ρξήζηε θαη θάπνηα κεγαιψλνπλ φηαλ πεξλάεη 

απφ πάλσ ηνπο ν θέξζνξαο ή φηαλ θιηθάξνληαη. 

6.2.2  Μέζνδνη πιεξσκήο ησλ online δηαθεκίζεσλ 

1. CPI (Cost Per Impression): Ο ηξφπνο πιεξσκήο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη λα 

πιεξψλεη ε δηαθεκηδφκελε επηρείξεζε θάζε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη ε δηαθήκηζή 

ηεο. πλίζηαηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε έρεη σο ζηφρν ηελ εδξαίσζε 

ηνπ brand ηεο. 

 

2. CPA (Cost Per Action): Με απηή ηε κέζνδν ε δηαθεκηδφκελε επηρείξεζε 

πιεξψλεη θάζε θνξά πνπ έλαο επηζθέπηεο εθηειέζεη κηα πξνζπκθσλεκέλε 

ελέξγεηα, γηα παξάδεηγκα ηελ εγγξαθή ηνπ σο κέινο, ηε ζπκπιήξσζε κηαο 

θφξκαο ή ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο. πσο είλαη θαηαλνεηφ απηή ε κέζνδν 

πιεξσκήο ζπκθέξεη πνιχ ηελ επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα δηαθεκηζηεί αιιά φρη 

απηφλ πνπ ζα ηε δηαθεκίζεη. Γηα απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζην 

affiliate marketing πνπ ζα αλαιπζεί ζε παξαθάησ θεθάιαην. 

 

3. ηαζεξό πνζό: ε απηή ηε κέζνδν ην πνζφ είλαη ζηαζεξφ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ζα πξνβάιιεηαη ε δηαθήκηζε θαη είλαη αλεμάξηεην 

απφ ηελ απφδνζή ηεο. Απηή ε κέζνδνο πιεξσκήο πξνηηκάηαη φηαλ ε επηρείξεζε 
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ζέιεη λα δνθηκάζεη έλα λέν εγρείξεκα, έλα λέν πξντφλ ή λα πξνζεγγίζεη έλα λέν 

target group. 

 

4. CPC (Cost Per Click): Με απηή ηε κέζνδν ε δηαθεκηδφκελε επηρείξεζε 

πιεξψλεη γηα θάζε θιηθ πνπ γίλεηαη ζηε δηαθήκηζή ηεο απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. 

 

5. Cost Per Interaction: ε απηφ ην κνληέιν πιεξσκήο ε δηαθεκηδφκελε 

επηρείξεζε πιεξψλεη γηα ηηο rollover δηαθεκίζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε videos θαη 

applications. ηαλ ν ρξήζηεο ζειήζεη λα πάεη ηνλ θέξζνξα πάλσ ζε κηα 

δηαθήκηζε είηε λα ηεο θάλεη θιηθ, ε δηαθήκηζε κεγαιψλεη θαη ζπλήζσο πεξηέρεη 

έλα video ή έλα παηρλίδη, ρσξίο λα εμάγεη φκσο ην ρξήζηε απφ ηε ζειίδα πνπ 

βξηζθφηαλ. 

 

Τπάξρνπλ θαη ηα δίθηπα δηαθεκίζεσλ, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ελψζεηο 

ηζηνζειίδσλ. ε απηά ηα δίθηπα ε δηαθεκηδφκελε επηρείξεζε θάλεη κηα ζπκθσλία κε ην 

δίθηπν φζν αλαθνξά ηελ πιεξσκή θαη ζηε ζπλέρεηα ην δίθηπν ηελ πξνσζεί κέζα απφ 

ηα ζπλεξγαδφκελα site θαη επίζεο ηεο πξνζθέξεη ππεξεζίεο tracking θαη reporting. 

Πνιιέο θνξέο ηα δίθηπα θαηεγνξηνπνηνχλ ηα site ζε θαλάιηα θαη ε δηαθεκηδφκελε 

εηαηξία θάλεη ζπκθσλία γηα ηελ πξνβνιή ηεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαλάιη. 

6.2.3 Η ηρλειαζηκόηεηα ησλ online δηαθεκίζεσλ 

   Ζ ηρλειαζηκφηεηα ηεο online δηαθήκηζεο είλαη έλαο ιφγνο πνπ ηε ζέηεη σο θαιή 

πξαθηηθή πξνψζεζεο. Πξνζθέξεη άκεζα απνηειέζκαηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηζθεπηψλ κηαο δηαθήκηζεο αιιά θαη πφζνη απφ απηνχο επηζθέθζεθαλ θαη ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο. Δπηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ 

είλαη νη εμήο: ηξφπνο ζχλδεζεο, ρξεζηκνπνηνχκελνο browser, ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, 

ψξα επίζθεςεο θαη ππεξεζία παξνρήο internet. 

πιιέγνληαο πιεξνθνξίεο ν δηαθεκηζηήο κπνξεί λα ζηνρνπνηήζεη θαιχηεξα ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη λα βειηηψζεη ηε δηαθεκηζηηθή θακπάληα πεηπραίλνληαο 

πςειφηεξεο απνδφζεηο. Οη servers πνπ δηαζέηνπλ δηαθεκίζεηο ζε πνιιέο ηζηνζειίδεο 

κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ πξνζθέξνληαο πιενλεθηήκαηα 

φπσο: 
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- Σελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ρξήζηεο πνπ έρνπλ ήδε επηζθεθζεί θάπνηεο 

θνξέο ηελ ίδηα δηαθήκηζε 

- Σε δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο ζεηξάο πξνβνιήο ησλ δηαθεκίζεσλ 

- Σελ απνθπγή ηεο ηαπηφρξνλεο πξνβνιήο δηαθεκίζεσλ άκεζσλ αληαγσληζηψλ 

 

6.3 Affiliate Marketing 

Affiliate Marketing είλαη έλαο ηχπνο Performance based Marketing θαη αθνξά 

πξνψζεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζην δηαδίθηπν. Affiliate είλαη ν πλεξγάηεο ελφο 

Γηθηχνπ πλεξγαηψλ (Affiliate Network), ν νπνίνο πξνσζεί πξντφληα ή ππεξεζίεο ελφο 

Γηαθεκηδφκελνπ ζην δηαδίθηπν (Βηθηπαίδεηα). Ζ δηαδηθαζία είλαη ε εμήο:  

1. Ο affiliate πξνηείλεη ζε πηζαλνχο πειάηεο ηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο 

2. Κάπνηνη απφ απηνχο πξνρσξνχλ ζε κηα ελέξγεηα ζηελ ηζηνζειίδα 

3. Ζ επηρείξεζε αληακείβεη ησλ affiliate γηα θάζε ελέξγεηα πνπ εθηειέζηεθε κέζσ 

ηεο παξαπνκπήο ηνπ 

 

επηζθέπηεο                            θιηθ ζε δηαθήκηζε                                  αγνξά απφ e-shop  

                                               κέζσ  affiliate                                        ηεο επηρείξεζεο 

     

      

                                         AFFILIATE ΓΗΚΣΤΟ 

  

                            Γηάγξακκα 2: Η δηαδηθαζία ηνπ affiliate marketing 

 

Οη ηξφπνη πιεξσκήο ηνπ affiliate είλαη νη εμήο (Dennis L. Duffy 2005):  

- Cost Per Action: έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα 

- Cost Per Sale: έλα ζπκθσλεκέλν πνζνζηφ ζε θάζε αγνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

- Cost Per Click: έλα ζπκθσλεκέλν πνζφ γηα θάζε επηζθέπηε πνπ παξαπέκπεηαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο 
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Δπίζεο κπνξεί ε επηρείξεζε λα κελ δηαζέηεη ηζηνζειίδα θαη ν affiliate λα πξνζθέξεη 

ηε δπλαηφηεηα λα αγνξαζηεί κηα πξνζθνξά θαη ζηε ζπλέρεηα ν θαηαλαισηήο λα πάεη 

ζην θπζηθφ θαηάζηεκα γηα ηελ παξαιαβή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

Βαζηθφ ζηνηρείν πνπ affiliate marketing είλαη ε ηρλειάηηζε φιεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ψζηε λα γίλνπλ ζσζηά θαη νη αληακνηβέο. Γηα απηφ ην ιφγν ππάξρνπλ εηδηθά software 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ν affiliate θαη ε επηρείξεζε. Ζ δηαθνξά κηαο URL 

δηεχζπλζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ affiliate κε απηήλ απηή ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

εκπφξνπ είλαη πξνθαλήο. Σν affiliate tracking software ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ κηα ελέξγεηα δελ έρεη νινθιεξσζεί. Έηζη βνεζάεη ζηε βειηηζηνπνίεζε 

ηεο θακπάληαο κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ ιαζψλ.  

Οη ηχπνη ησλ affiliate είλαη νη παξαθάησ: 

- Πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο 

- Ηζηνζειίδεο ζχγθξηζεο πξντφλησλ 

- Ηζηνζειίδεο κε θνππφληα θαη πξνζθνξέο 

- Ηζηνζειίδεο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ 

Δμαηξεηηθά δεκνθηιή είλαη ηα affiliate δίθηπα, ηα νπνία είλαη ελδηάκεζνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ affiliate. Ο έκπνξνο δειψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζε έλα affiliate 

δίθηπν θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ην δίθηπν αλαιακβάλεη λα ηνπ βξεη affiliates. Αθφκα 

παξέρεη ππεξεζίεο tracking θαη reporting ζηνλ έκπνξν θαζψο θαη ζηνλ affiliate. Σν 

δίθηπν ζπλήζσο δελ ρξεψλεη ηνπο affiliates πνπ ζπκκεηέρνπλ, ελψ ρξεψλεη ηελ 

επηρείξεζε έλα πνζνζηφ επί ησλ θεξδψλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ. Κάπνηνη 

affiliates κνηξάδνληαη κέξνο απφ ηα θέξδε ηνπο κε ηνπο πειάηεο ππφ ηε κνξθή πφλησλ 

θαη θνππνληψλ θαη θάπνηνη δίλνπλ έλα πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ηνπο ζε θηιαλζξσπηθά 

ηδξχκαηα. 

6.4 Search Engine Marketing 

Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο 

θαζεκεξηλά βνεζψληαο ηνπο λα βξνχλε ην πεξηερφκελν πνπ αλαδεηνχλ. Οη κεραλέο 

αλαδήηεζεο αλαιφγσο κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε αλαδεηνχλε ηα δηαζέζηκα 

απνηειέζκαηα ζην δηαδίθηπν θαη ηα θαηαηάζζνπλ. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο 

„search marketing‟ (Danny Sullivan 2001)γχξσ απφ ηε βηνκεραλία ησλ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο.  
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Σα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη έπεηηα απφ κηα αλαδήηεζε ρσξίδνληαη ζε 

δχν είδε, ζηα νξγαληθά (Search Engine Optimization) θαη ζηα επί πιεξσκή(Pay Per 

Click advertising) (David C. Green 2012) : 

Οξγαληθά απνηειέζκαηα (SAO) + επί πιεξωκή απνηειέζκαηα (PAC) = Search Engine 

Marketing 

Σα επί πιεξσκή απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη είηε ζε κηα ζηήιε δεμηά απφ ηα 

ππφινηπα απνηειέζκαηα είηε ςειά  ζηα θεληξηθά απνηειέζκαηα θαη ζπλήζσο είλαη 

ηνληζκέλα κε έλα πεξίγξακκα. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα νξγαληθά απνηειέζκαηα. 

Γηα κηα πςειή ζέζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ηα νξγαληθά απνηειέζκαηα 

απαηηνχλ πεξηζζφηεξε ελαζρφιεζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη δηαρεηξηζηή ηεο 

ηζηνζειίδαο θαη ηα απνηειέζκαηα ίζσο αξγνχλ λα θαλνχλ αιιά κειινληηθά κπνξεί λα 

απνθέξνπλ θαιχηεξε απφδνζε. Σα επί πιεξσκή απνηειέζκαηα είλαη πεξηζζφηεξν 

εθήκεξα θαη γηα λα δηαηεξεζνχλ ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ γηα λα απνθηήζνπλ 

επραξηζηεκέλν θνηλφ φζν πξνπνξεπφηαλ, εθηφο αλ δίλεηαη πιεξσκή αδηάθνπα. Καη ηα 

δχν είδε απνηειεζκάησλ βαζίδνληαη ζηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο.  

Σν δεηνχκελν πνιιψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε εκθάληζε ηνπο πςειά ζηα 

απνηειέζκαηα, ιφγσ ηεο επξέσο δηαδεδνκέλεο ρξήζεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, 

αλαιπηηθφηεξα: 

- Πνιινί  ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ κηα κεραλή αλαδήηεζεο σο home page 

ζηνλ browser ηνπο 

- Οη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ε πφξηα ηνπο γηα ην 

δηαδίθηπν 

- Γηα λα βξεη ν ρξήζηεο απηφ πνπ αλαδεηεί ζπλήζσο ςάρλεη ζηα 30 πξψηα 

απνηειέζκαηα, νπφηε φζν πην „νξαηή‟ γίλεηαη κηα επηρείξεζε ζηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο ηφζν θαιχηεξα 

- ζν πην ςειά βξίζθεηαη κηα επηρείξεζε ζηα απνηειέζκαηα ηφζν πην ηζρπξφ 

θαληάδεη ην brand ηεο 

Σα νθέιε ησλ ρξεζηψλ, ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη ησλ θαηφρσλ ηζηνζειίδσλ 

ζπγθιίλνπλ. Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα φηη 

ηνπο ελδηαθέξεη, νη κεραλέο αλαδήηεζεο επσθεινχληαη απφ ηελ θίλεζε πνπ ηνπο 
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δεκηνπξγείηαη γηα λα απμεζνχλ ηα έζνδα ηνπο απφ ηηο δηαθεκίζεηο θαη νη θάηνρνη 

ηζηνζειίδσλ απμάλνπλ ηελ θίλεζε ηνπο κέζσ κηαο θαιήο παξνπζίαο ζηα απνηειέζκαηα. 

 

6.4.1 Search Engine Optimization 

Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηνχλ αιγφξηζκνπο γηα λα θαηαηάμνπλ ηηο 

ηζηνζειίδεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ιακβάλνπλ ππφςηλ ηνπο ζε ζπλάξηεζεο κε ηηο 

ιέμεηο θιεηδηά πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο είλαη ηα εμήο (George S. Spais 2010) : 

- ρεηηθφηεηα  

- πνπδαηφηεηα 

- Γεκνηηθφηεηα- Δπηζθεςηκφηεηα 

- Δκπηζηνζχλε  

- Κχξνο 

Κάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη κηα ηζηνζειίδα ψζηε λα δηεθδηθήζεη 

πςειφηεξε ζέζε ζηα απνηειέζκαηα είλαη ηα παξαθάησ: 

- Να πεξηέρεη κηα επαξθή ιίζηα κε θξάζεηο-θιεηδηά 

- Σν πεξηερφκελν λα ζηεξίδεηαη θαη λα εληζρχεη ηηο θξάζεηο-θιεηδηά 

- Ζ δνκή ηεο ηζηνζειίδαο λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκε 

- Να ππάξρνπλ links πνπ λα παξαπέκπνπλ ζηελ ηζηνζειίδα 

- Να ππάξρεη άκεζε ζρέζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο κε ηελ αλαδήηεζε 

ηνπ ρξήζηε 

ε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη ε βειηηζηνπνίεζε κηαο ηζηνζειίδαο λα αθνξά 

κφλν ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο αιιά θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο. ε αληίζεζε 

πεξίπησζε ζα ραζεί ν αξρηθφο ζηφρνο πνπ είλαη ε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ε εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Σέινο, ππάξρνπλ πνιιά 

δηαζέζηκα εξγαιεία ζην δηαδίθηπν ψζηε λα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ην 

Search Engine Optimization. 
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6.4.2 Pay per Click Advertising 

Οη PPC δηαθεκίζεηο είλαη νη δηαθεκίζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο ε επηρείξεζε 

πιεξψλεη ζην ρψξν πνπ ηηο θηινμελεί γηα θάζε click πνπ δέρεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Οη 

PPC δηαθεκίζεηο ππάξρνπλ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, ζε θάπνηεο ηζηνζειίδεο θαη ζε 

θνηλσληθά δίθηπα.   

 

ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο νη PPC δηαθεκίζεηο εκθαλίδνληαη ζηελ αξρή ησλ 

απνηειεζκάησλ, ζπλήζσο ζε πεξίγξακκα, θαη ζηα δεμηά ηεο ιίζηαο. Ζ επηρείξεζε 

επηιέγεη ζε πνηεο ιέμεηο θιεηδηά θαη θξάζεηο θιεηδηά ζέιεη λα εκθαλίδεηαη ε δηαθήκηζή 

ηεο.  

 

Δηθόλα 1: ηηγκηόηππν απνηειεζκάηωλ κεραλήο αλαδήηεζεο 

ηα θνηλσληθά δίθηπα νη PPC δηαθεκίζεηο εκθαλίδνληαη ζηε δεμηά πιεπξά ηεο 

ζειίδαο. Ζ επηινγή ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θάζε ρξήζηε, γίλεηαη 

αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, κε ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο 

θαη κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ.  
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Γηα λα επηθέξεη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα κηα θακπάληα PPC 

δηαθήκηζεο, ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηεο (Rob Stokes 2011). 

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Να πξαγκαηνπνηεζεί κηα online θαη offline αλάιπζε ηεο επηρείξεζεο, ησλ 

πειαηψλ ηεο θαη γεληθφηεξα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θιάδνπ θαη ησλ αληαγσληζηψλ 

ηεο. Υξεηάδεηαη έλα brand θαη κηα μεθάζαξε ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

2.  Οη ζηφρνη πνπ ζέιεη ε επηρείξεζε λα πεηχρεη κέζσ ηεο δηαθήκηζεο απηήο λα 

είλαη θαζνξηζκέλνη. Γηα παξάδεηγκα άιιε ζηξαηεγηθή ζα αθνινπζήζεη κηα 

επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα εδξαηψζεη ην brand ηεο θαη άιιε ζηξαηεγηθή απηή πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο. 

 

3. Να είλαη απφ ηελ αξρή θαζνξηζκέλν ην πνζφ πνπ πξφθεηηαη λα δνζεί γηα ηε 

δηαθήκηζε. ηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εθ λένπ, αλ νη πσιήζεηο 

απμεζνχλ θαη θξηζεί ζθφπηκν λα δνζεί επηπιένλ πνζφ. 

 

4. Να δηεμαρζεί κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αλαδήηεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Θα πξέπεη λα δνζεί 

θαη πξνζνρή ζε ζπρλνχο αλαγξακκαηηζκνχο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο 

άιια θαη ζε θάπνηα επίζεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πξντφλ.  

 

5. Γηα λα γξαθηεί ειθπζηηθά ε δηαθήκηζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη έλα ή πεξηζζφηεξα 

απφ ηηο ιέμεηο θιεηδηά ζηα νπνία ζηνρεχεη ε επηρείξεζε. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ 

φηαλ ν ρξήζηεο θιηθάξεη ηε δηαθήκηζε λα εηζέξρεηαη ζηε ζειίδα πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη θαη έρεη θάλεη ηε ζρεηηθή αλαδήηεζε θαη φρη ζηε home page ηεο 

ηζηνζειίδαο. 

 

6. Σέινο, κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ελέξγεηεο είλαη ε ηρλειάηεζε, ην ιεγφκελν 

tracking. Σν tracking θαζηζηά δπλαηή ηε ζχγθξηζε απφδνζεο θάζε ιέμεο θιεηδί, 

ηελ αλάιπζε ζησλ απνδφζεσλ αλαιφγσο ην ρψξν θηινμελίαο θαη άιιεο 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε 

ηεο θακπάληαο. 
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Οη ηχπνη ησλ PPC δηαθεκίζεσλ είλαη θείκελα, θείκελα κε εηθφλεο, ζθέηε εηθφλα ή 

rich media θαη βίληεν δηαθεκίζεηο. Ζ επηηπρία κηαο δηαθήκηζεο θαζνξίδεηαη απφ ην 

click through rate αιιά θαη απφ ην conversion rate, δειαδή πφζεο ελέξγεηεο πνπ έρεη 

θαζνξίζεη ε επηρείξεζε σο επηζπκεηφ απνηέιεζκα επηηεχρζεθαλ. 

Click through rate= clicks / impressions 

Conversion rate = conversions / clicks 

 

6.4.3 Video Search Engine Optimization 

Σα video απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ δηαδηθηχνπ, έρνληαο κεηαηξαπεί 

θαη ζε έλα αθφκε κέζν πξνψζεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ο ζηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ 

brand θαη ε επίδεημε πξντφλησλ ή γεληθφηεξα δξάζεσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ βειηηψλνπλ 

ηελ εηθφλα ηεο. 

Γηα λα ηαμηλνκήζνπλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο ηα video βαζίδνληαη ζην θείκελν 

ηεο ζειίδαο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ αθνχ δελ κπνξνχλ λα ηα „δηαβάζνπλ‟. Σα video ηεο 

επηρείξεζεο κπνξνχλ λα „αλέβνπλ‟ ζηε δηθή ηεο ηζηνζειίδα ή ζε θάπνην απφ ηα πνιιά 

θαλάιηα πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν. Μέζσ ησλ θαλαιηψλ απηψλ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο πξνβνιήο απφ επξχηεξν θνηλφ. 

Σα video πξνζθέξνπλ κηα ακεζφηεηα κε ηνλ θαηαλαισηή θαη έηζη αλ είλαη 

πεηπρεκέλα θαζηζηνχληαη εχθνια δεκνθηιή κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ησλ shares 

θαη ησλ e-mails. Με απηφ ηνλ ηξφπν έλα video απνθηά πνιιέο πξνβνιέο θαη αλεβαίλεη 

θαη ε ζέζε ηνπ ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. 

6.4.4 Social Media Channels 

Σα social media έρνπλ πξνθαιέζεη πνιιέο αιιαγέο ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ηνπ online marketing, γηα απηφ ην ιφγν ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα  online marketing 

θακπάληα θαζίζηαηαη απαξαίηεηε. Οη θαηεγνξίεο ησλ social media channels αλαιχνληαη 

παξαθάησ (Judy Strauss, Adel I. El-Ansary and Raymond Frost 2003): 

1. Content sharing: Σν YouTube είλαη έλα παξάδεηγκα social channel πνπ 

επηηξέπεη δσξεάλ θαη εχθνια ην sharing πεξηερνκέλνπ. Λφγσ ηεο πςειήο 

επηζθεςηκφηεηαο πνπ έρεη απνθηήζεη απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν ηνπ online 
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marketing. Πεξίπνπ 50 ψξεο video „αλεβαίλνπλ „ θάζε ιεπηφ. Έλα αθφκε 

παξάδεηγκα content sharing είλαη ην Wikipedia πνπ είλαη κηα ειεχζεξε 

εγθπθινπαίδεηα ζηελ νπνία θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη κε ηηο γλψζεηο 

ηνπ. ην Wikipedia παξέρνληαη πιεξνθνξίεο θαη γηα επηρεηξήζεηο αιιά θαη 

θιάδνπο δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο ηα blogs είλαη κηα κνξθή content sharing, ηα 

νπνία κπνξεί λα είλαη κηαο επηρείξεζεο, ελφο θιάδνπ, κηαο παξέαο ή πξνζσπηθά. 

Απνηεινχλ έλα κέζν γηα ηνλ νπνηνδήπνηε λα κνηξαζηεί ηηο ηδέεο ηνπ.  

 

2.  Bookmarking: Τπάξρνπλ ηα social bookmarking sites πνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα απνζεθεχεη links θαη λα ηα κνηξάδεηαη κε άιινπο 

ρξήζηεο. 

 

3. Social networking: Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ην Facebook, ην 

MySpace, ην LinkedIn φπνπ νη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ έλα πξνθίι θαη κέζα απφ 

απηφ κνηξάδνληαη κελχκαηα, πεξηερφκελν, λέα, θσηνγξαθίεο θαη βίληεν. Σν 

Face book έρνληαο μεπεξάζεη ην έλα δηζεθαηνκκχξην εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο 

απνηειεί αλακθηζβήηεηα κηα ηεξάζηηα αγνξά γηα κηα επηρείξεζε θαη κηα 

επθαηξία γηα λα εδξαησζεί έλα brand.  

 

4. Location θαη Social Media: Οη ρξήζηεο κέζσ ησλ εηδηθψλ εθαξκνγψλ κπνξνχλ 

λα θάλνπλ „check in‟ ζε κηα ηνπνζεζία, λα αλεβάζνπλ θσηνγξαθίεο απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία θαη λα πξνζζέζνπλ θξηηηθέο. Κάπνηεο επηρεηξήζεηο 

φπσο ηα Starbucks επηβξαβεχνπλ κε εθπηψζεηο θαη πξνζθνξέο ηνπο ζπρλνχο 

πειάηεο πνπ θάλνπλ „check in‟, ιφγσ ηεο δσξεάλ δηαθήκηζεο πνπ πξνζθέξνπλ. 

Κάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα social media ζηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ηα εμήο: 

- Αιιειεπίδξαζε ρξεζηψλ κε ηελ επηρείξεζε αιιά θαη επηθνηλσλία επηρείξεζεο 

κε ζηνρεπκέλν θαηαλαισηηθφ θνηλφ 

- Γεκηνπξγία online θνηλφηεηαο ηνπ brand θαη ησλ νπαδψλ ηνπ 

- Δχθνιν sharing πεξηερνκέλνπ ζρεηηθφ κε ηελ επηρείξεζε απφ ηνπο ρξήζηεο 

- Υακεινχ θφζηνπο θαη γξήγνξε έξεπλα αγνξάο 
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Δηθόλα 2: Απεηθόληζε δπλαηνηήηωλ social media 

6.4.5 Online Reputation Management 

Σν online reputation management ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθά κέζα γηα ηνλ 

online έιεγρν θαη ηελ online αλάιπζε ηεο θήκεο ελφο brand. Με ηελ εκπινθή ζηηο 

ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη γχξσ απφ κηα επηρείξεζε επεξεάδεηαη ε θήκε ηεο αιιά θαη 

ζπιιέγνληαη βειηίσζε βνεζψληαο ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. Ο ζθνπφο είλαη λα 

εδξαησζεί ην brand θαη λα θεξδηζεί ε εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.  

Ζ θήκε κηαο επηρείξεζεο ή ελφο πξντφληνο ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή ιφγσ ηεο απνπζίαο ηεο νπηηθήο θαη άκεζεο επαθήο. Πνιιέο θνξέο εθηφο απφ 

ηα ζρφιηα ππάξρεη θαη ε αλάινγε βαζκνινγία κε βάζε πφζν επραξηζηεκέλνη ήηαλ νη 

πειάηεο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή θαη ην πξντφλ. 

 ηελ αξρή ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ηη γξάθεηαη ζρεηηθά κε 

απηήλ. Ζ αλαδήηεζε πξέπεη λα γίλεη ζε φια ηα πηζαλά κέξε blogs, twitter, news, 

forums, videos θαη άιια. Γηα απηφ ην ζθνπφ ππάξρνπλ online reputation management 

εξγαιεία δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν, ηα νπνία ζηέιλνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν. Έπεηηα αμηνινγείηαη ζε πνηα αξλεηηθά ζρφιηα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή 

θαη λα απαληεζνχλ. ιε απηή ε δηαδηθαζία, αθφκα θαη ηα αξλεηηθά ζρφιηα είλαη κηα 

επθαηξία λα απνδείμεη ε επηρείξεζε φηη ελδηαθέξεηαη. Με ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηεο 

ζα θαηαθέξεη θαη λα βειηηψζεη ηε θήκε ηεο. 
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7.Κεθάιαην: Αμηνιόγεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο online marketing 

θακπάληαο 

Σν ηειεπηαίν βήκα κηαο online marketing θακπάληαο είλαη ε αμηνιφγεζή ηεο ψζηε 

λα αιιάμεη φηη ρξίδεη βειηηζηνπνίεζε. Δίλαη ε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο, αλάιπζεο θαη 

βειηίσζεο ησλ κέζσλ πξνψζεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ. Απηφ είλαη θαη ην πιενλέθηεκα πνπ δίλεη ην δηαδίθηπν ζε 

ζρέζε κε ην offline marketing, ράξε ζηελ επθνιία ηεο κέηξεζεο ηεο θάζε ελέξγεηαο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη. Δπίζεο επηηξέπεη ηηο γξήγνξεο δηνξζψζεηο θαη ηελ άκεζε δνθηκή 

ηνπο online, κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηδξάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ. 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν ζεκείν, ππάξρνπλ δσξεάλ ζην 

δηαδίθηπν πνιιά εξγαιεία πνπ βνεζάλε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, γηα 

παξάδεηγκα ην Google Analytics. Απηφ απνηειεί θαη ην πξψην βήκα, λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο κεηξήζεηο ψζηε λα ειεγρζεί ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη ε επηρείξεζε. Δλ 

ζπλερεία ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ θαη εξσηήκαηα φπσο «πσο νδεγήζεθε ζε απηφ ην 

ζεκείν ε επηρείξεζε» θαη  «ηη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην επφκελν βήκα εμέιημεο 

ηεο επηρείξεζεο». 

 

7.1 Web Analytics 

Οη ηξφπνη ζπιινγήο ησλ web analytics data γίλεηαη κέζσ ηεο log file analysis 

θαη ηνπ page tagging. Σν ινγηζκηθφ ηεο log file analysis κεηξά ηα log file ηνπ web 

server ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη φια ηα θιηθο πνπ έρνπλ γίλεη ζε θαζέλα απφ απηά. ην 

page tagging νη πιεξνθνξίεο ζηέιλνληαη ζε έλαλ ηξίην δηαθνκηζηή φπνπ θαη εμάγνληαη 

ηα ζηαηηζηηθά (Burby, J., & Atchison, S. 2007).  

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε εξκελεία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ online επίδνζε ηεο επηρείξεζεο. ε απηφ ην ζεκείν ζα 

πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ε θάζε επηρείξεζε ζέηεη ηνπο δηθνχο ηεο ζηφρνπο νπφηε 

θαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εμαξηάηαη απφ απηνχο.  
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Κάπνηα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ζέζεη κηα επηρείξεζε πξνο εμέηαζε 

είλαη ηα εμήο: 

- Με πνηεο πξνζέζεηο επηζθέπηνληαη νη ρξήζηεο ηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο; 

- Πφζνη απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο πξαγκαηνπνηνχλ ελέξγεηεο πνπ έρεη 

ζέζεη σο ζηφρνπο ε επηρείξεζε; 

- Πσο ζπκπεξηθέξνληαη νη πεξηζζφηεξνη επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

επηρείξεζεο; 

- Με πνηνπο ηξφπνπο ζα κπνξνχζε ε επηρείξεζε λα παξαθηλήζεη ηνπο επηζθέπηεο 

ηεο ηζηνζειίδαο ηεο γηα λα γίλνπλ πειάηεο ηεο;  

 

7.2 Conversion Optimisation 

Ο φξνο Conversion Optimisation αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ησλ δνθηκψλ κε 

ζηφρν ηελ κεηαηξνπή ησλ ελεξγεηψλ ησλ επηζθεπηψλ ηεο ηζηνζειίδαο ζχκθσλα κε ηηο 

επηζπκίεο ηεο επηρείξεζεο (Wikipedia). Γηα παξάδεηγκα λα γίλεη έλαο επηζθέπηεο κέινο, 

λα θάλεη κηα εγγξαθή γηα λα ιακβάλεη e-mails ή λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα αγνξά.  

Οη δνθηκέο κπνξεί λα είλαη Α/Β tests ή multivariate tests. Σν Α/Β test είλαη ε 

δνθηκή δχν ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ κηαο ηζηνζειίδαο πξνο ρξήζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε 

επηρείξεζε ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ επηζθεπηψλ επηιέγεη ηελ 

πην δεκνθηιή. Σα multivariate tests δνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ηεο 

δηάηαμεο ηεο ηζηνζειίδαο, δειαδή ησλ επηθεθαιίδσλ ησλ call to action buttons θηι. Ζ 

δηάηαμε κε ηελ πςειφηεξε απφδνζε είλαη θαη ε επηιερζείζα (Rob Stokes 2011) .  

Παξαθάησ αθνινπζνχλ ηα βήκαηα ηνπ Conversion Optimization: 

1. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

2. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

3. Ζ δηφξζσζε ζε φηη ρξεηάδεηαη 

4. Ζ ζρεδίαζε ησλ δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ 

5. Ζ δνθηκή ησλ δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ 

6. Ζ ζχληαμε αλαθνξψλ ησλ απνηειεζκάησλ 

7. Ζ ηειηθή επηινγή  
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8.Κεθάιαην: Βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο 

 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο είλαη ίδηεο κε εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θπζηθνχ 

θαηαζηήκαηνο, επεηδή γηα ηελ εθνξία δελ έρεη ζεκαζία εάλ νη ζπλαιιαγέο ιακβάλνπλ 

ρψξα ηνπηθά ή ςεθηαθά. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ελ ιφγσ βήκαηα: 

1. Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δελ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θπζηθνχ 

θαηαζηήκαηνο. Αξθεί λα δεισζεί έλαο ρψξνο σο έδξα. Μπνξεί λα είλαη αθφκα 

θαη έλαο θιεηζηφο ρψξνο κέζα ζην ζπίηη, ν νπνίνο έρεη δηθή ηνπ είζνδν. 

 

2. Ζ επηινγή ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο (Αηνκηθή, ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ, ΑΔ) 

θαζνξίδεη θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. ηελ πεξίπησζε ηεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο.  ηηο 

νκφξξπζκεο θαη ηηο εηεξφξξπζκεο πξέπεη λα θαηαηεζεί ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ζην 

Πξσηνδηθείν. Γηα ηηο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πξέπεη λα δεκνζηεπζεί ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν. 

Σέινο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο πξέπεη λα γίλεη θαηάζεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηνπο ζηνλ θαηά ηφπνπο Ννκάξρε ή ζηελ Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ θαη Αλσλχκσλ 

Δηαηξηψλ ησλ Ννκαξρηψλ. Έπεηηα αθνινπζεί ε εγγξαθή ζηα κεηξψα ΑΔ θαη 

δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο πεξίιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

 

3. Κάζε ππνςήθηα επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (ΓΟΤ) Γήισζε Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο. Να ζεκεησζεί 

ζε απηφ ην ζεκείν, φηη θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαβάιιεηαη θαη ν 

θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ (1% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) θαζψο θαη ηέιε 

ραξηνζήκνπ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ λνκηθή κνξθή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ηφπνπ φπνπ αζθείηαη ε δξαζηεξηφηεηα. 

Τπνρξεσηηθά εθδίδεηαη ΑΦΜ γηα θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηελεξγεί 

πξάμεηο θνξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ Διιάδα. Καηά θαλφλα ΑΦΜ 

απνδίδεηαη ήδε ζηηο ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο απφ ηα Γξαθεία Μεηξψνπ ησλ 

θαηά ηφπνπο ΓΟΤ. 
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4. Ζ εγγξαθή ηεο επηρείξεζήο ζηελ ηνπηθή γεσξγηθή ή άιιε ππεξεζία είλαη 

απαξαίηεηε. Ζ ηνπηθή γεσξγηθή ππεξεζία ρνξεγεί ηελ άδεηα θαιιηέξγεηαο ζηελ 

αγξνηηθή επηρείξεζε, αμηνινγψληαο θαηά πφζν ε έθηαζε ηεο είλαη πςειήο 

γεσξγηθήο παξαγσγηθφηεηαο ή φρη. Θα πξέπεη επίζεο λα δεισζεί ην είδνο ηεο 

παξαγσγήο, ην φλνκα ηεο αθξηβνχο πεξηνρήο θαη ε επσλπκία ηεο επηρείξεζήο. 

 

5. Βάζε λφκνπ (Ν.2081/92) ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ 

είλαη ππνρξεσηηθή ε εγγξαθή ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (Βηνηερληθφ, Δκπνξηθφ-

Βηνκεραληθφ θαη Δπαγγεικαηηθφ), ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ην είδνο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. ην Δπηκειεηήξην γίλεηαη 

αλαγγειία έλαξμεο, πξνεγγξαθή θαη εθδίδεηαη βεβαίσζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο 

επσλπκίαο θαη θαηνρχξσζεο δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ηεο επηρείξεζεο. Ο ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ νξηζηηθή εγγξαθή ζην νηθείν Δπηκειεηήξην είλαη: 

Έσο 2 κήλεο απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη 

Έσο 2 κήλεο απφ ηελ ζχζηαζε ηνπο γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα. 

 

6. Ζ εγγξαθή ζε Αζθαιηζηηθφ Φνξέα ζχκθσλα κε ην Ν2084/92 είλαη ππνρξεσηηθή 

γηα φια ηα θπζηθά πξφζσπα θαη ηα κέιε Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Ζ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ηνπ 

Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ απνδεηθλχεηαη κε ηελ εγγξαθή ζηα 

Μεηξψα Αζθαιηζκέλσλ πνπ θαηαξηίδνληαη θαη ηεξνχληαη ζηνλ ΟΓΑ. 

 

7. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ γεσξγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απαηηνχληαη δηάθνξεο άδεηεο, 

πνπ  ρξεηάδεηαη λα απνθηεζνχλ απφ δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο. Μπνξεί λα 

ρξεηαζηεί άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη πηζηνπνίεζε εάλ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θπηνθάξκαθα. Αλ ηα πξντφληα είλαη δηαηξνθήο, πξέπεη λα 

εμεηαζηεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ αγξνθηήκαηνο απφ ην εηδηθφ ηκήκα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (δηνίθεζε ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ). Αλ νη 

θαιιηέξγεηεο είλαη ζεξκνθεπηαθνχ ραξαθηήξα, απαηηνχληαη άιινπ ηχπνπ άδεηεο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο βνήζεηα ελεκεξσκέλνη 

είλαη  νη ηνπηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νη αγξνηηθέο ελψζεηο. 
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8. Υξήζηκεο είλαη θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ. Τπάξρνπλ παγθφζκηνη αιιά θαη 

ηνπηθνί λφκνη γηα φια ηα αλσηέξσ. Κάζε πιήξσο ιεηηνπξγηθή αγξνηηθή 

επηρείξεζε παξάγεη, εθηφο απφ αγαζά, θαη ξχπνπο φπσο ζθφλε, ζφξπβν, 

άζρεκεο νζκέο, ππεξβνιηθή θπθινθνξία νρεκάησλ, θαζψο θαη δεηήκαηα 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. 

 

9. ζν αλαθνξά ζηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα 

θαηαζέζεη Γήισζε θαη Κάξηα Πξφζιεςεο, γηα θάζε εξγαδφκελν πνπ 

πξνζιακβάλεη, ζην θαηάζηεκα ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) ηνπ ηφπνπ φπνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε. ηελ ζπλέρεηα ν 

εξγνδφηεο ππνβάιιεη Καηάζηαζε Πξνζσπηθνχ θαη σξψλ εξγαζίαο ζηα θαηά 

ηφπνπο γξαθεία ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο είλαη ππήθννο 

ρψξαο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ζπλππνβάιιεηαη θαη ην έληππν 

"Γήισζε Δξγνδφηε γηα πξφζιεςε θνηλνηηθνχ εξγαδφκελνπ". ηελ πεξίπησζε 

πνπ ν εξγαδφκελνο είλαη ππήθννο ηξίηεο ρψξαο απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη 

άιια δηθαηνινγεηηθά. Ζ πιεξνθφξεζε ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη αξκνδηφηεηα 

ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηεο Γ/λζεο Δξγαζίαο ησλ θαηά ηφπνπο Ννκαξρηψλ. Tέινο ν 

εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηαζηεί (σο εξγνδφηεο) θαη λα δειψζεη 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα, πνπ θαηά θαλφλα είλαη ην 

θαηά ηφπνπο Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ). 

 

10. Οη επηρεηξήζεηο θαη νη επαγγεικαηίεο ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλα 

ζεσξεκέλα Βηβιία θαη ηνηρεία, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ 

Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, αλάινγα κε ηελ λνκηθή κνξθή, ην είδνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ θαηεγνξία ηήξεζεο Βηβιίσλ. Ζ ζεψξεζε γίλεηαη απφ 

ηελ ΓΟΤ ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ νηθεία ΓΟΤ ελεκεξψλεη γηα ηελ 

θαηεγνξία Βηβιίσλ, γηα ηα είδε Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη 

ζεσξεκέλα θαη γηα ηνλ ρξφλν θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο ζεψξεζεο. 

 

 



Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 2013 

 

ελίδα 75 από 98 
 

 

11. ε πεξίπησζε πνπ ήδε έρεηε επηρείξεζε αξθεί κία γλσζηνπνίεζε ζηελ εθνξία 

γηα ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

 

12. Σν επφκελν βήκα είλαη ε επίζθεςε ζε κία ηξάπεδα κε ζθνπφ ηελ αληίζηνηρε 

αίηεζε γηα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Ζ ηξάπεδα εθδίδεη έλα θσδηθφ (merchant 

id) φπνπ ζα αληηζηνηρεζεί κε ην ειεθηξνληθφ ζαο θαηάζηεκα (e shop) γηα λα 

ιακβάλεηε ηηο online πιεξσκέο. Οη online πιεξσκέο - αγνξέο κπνξνχλ λα 

γίλνπλ θαη κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή αληηθαηαβνιήο ή είζπξαμεο απφ ην 

θαηάζηεκα ή αθφκε θαη κέζα απφ ην PayPal. 

 

 

13. Σα εξσηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ηζηνζειίδαο θαη ηνπ e-shop είλαη πνηα πξντφληα θαη πνηεο ππεξεζίεο ζα 

δηαηίζεληαη, πφζα ρξήκαηα ζα επελδπζνχλ ζηελ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα (θαη κέζα ζε πνην ρξνληθφ δηάζηεκα), αλ ππάξρνπλ άηνκα ή 

ζπλεξγάηεο πνπ έρνπλ ην ππφβαζξν γηα λα βνεζήζνπλ θαη ην βαζηθφ είλαη λα 

ηεζνχλ ξεαιηζηηθνί ζηφρνη.  

 

14. Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο έξεπλαο αγνξάο ππάξρνπλ ζηελ εξγαιεία πνπ βνεζνχλ 

ζην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο θαη ζηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. πσο γηα 

παξάδεηγκα ην SurveyMonkey, ζην νπνίν  ρξήζηεο ηνπνζεηεί ηα εξσηήκαηα, 

ζρεδηάδεη κέζσ εξγαιείσλ ηελ παξνπζίαζή ηνπο θαη έπεηηα ηνλ βνεζά λα βξεη 

ην θαηάιιειν δείγκα γηα ηελ έξεπλα ηνπ θαη ηέινο ηνπ παξνπζηάδεη ηα 

απνηειέζκαηα. ζν αλαθνξά ζην θφζηνο, ππάξρεη ε δσξεάλ έθδνζε (αιιά γηα 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ), ε κεληαία πνπ θνζηίδεη 

25Δπξψ, ε εηήζηα κε θφζηνο 300Δπξψ θαη ε πιαηηλέληα κε 800Δπξψ  ην ρξφλν 

αιιά πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

www.surveymonkey.com. Δπίζεο ην ε κεραλή αλαδήηεζεο Google δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο πξνβνιήο ησλ δεκνθηιέζηεξσλ αλαδεηήζεσλ.  
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15. Σν επφκελν ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί είλαη αλ ν ίδηνο ν 

επηρεηξεκαηίαο – αγξφηεο ή θάπνηνο ππάιιεινο – ζπλεξγάηεο έρεη ηερλνινγηθή 

θαηάξηηζε θαη γλψζεηο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ζε πνην βαζκφ. Ζ 

δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κπνξεί λα αλαηεζεί ζε θάπνηα 

εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία. Γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα απνθιεηζηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ πεξηερφκελσλ ηνπ ηφπνπ απφ ηνλ πειάηε, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

γλψζε θάπνηαο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ ή κεζνιάβεζε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ. Σα δεδνκέλα βέβαηα αιιάδνπλ αλ θάπνηνο ζέιεη απιά λα 

δηαθεκηζηεί κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη φρη λα εηζαρζεί βαζηά.  

 

16. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο θαηαζθεπήο ινγηζκηθνχ δεκηνπξγνχλ ηηο ηζηνζειίδεο 

ή ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πάλσ ζε έλα CMS. Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ (ΓΠ, Content Management Systems, CMS) είλαη δηαδηθηπαθέο 

εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ online ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο 

δηθηπαθνχ ηφπνπ, ρσξίο λα απαηηνχληαη γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. Έηζη ν 

επηρεηξεκαηίαο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ηξνπνπνηεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ην 

ειεθηξνληθφ ηνπ θαηάζηεκα. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εξγαιείσλ είλαη ην 

WordPress (www.wordpress.com) θαη ην Joomla (www.joomla.org). Κάπνηα 

απφ απηά ηα εξγαιεία δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν δσξεάλ.  

 

17. Σα παθέηα απηά δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο ηεο απνθιεηζηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ πεξηερφκελσλ ηνπ ηζηνηφπνπ , ρσξίο λα απαηηείηαη ε γλψζε 

θάπνηαο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ ή κεζνιάβεζε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ. Τπάξρνπλ ηξεηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο: 

 

1) Ζ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζηνλ web 

server ηνπ πειάηε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη ν ίδηνο λα 

πξνκεζεπηεί ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ θαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ. Ζ 

επηινγή απηή, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ηεο, είλαη εθηθηή απφ 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο κφλν θαη δελ ζπληζηάηαη ζηηο κηθξνκεζαίεο, άξα 

θαη ζηελ πιεηνςεθία ηεο ειιεληθήο αγνξάο πνπ αλήθεη ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία. 

http://www.wordpress.com/


Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 2013 

 

ελίδα 77 από 98 
 

 

2) Ζ θηινμελία ζε web server κηαο εηαηξίαο παξνρήο ππεξεζηψλ δηθηχνπ πνπ 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Τπάξρνπλ πνιιέο δηαζέζηκεο 

εηαηξίεο γηα ην ζθνπφ απηφ κε ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή. 

 

3) Ζ ζπλεξγαζία κε κηα εηαηξεία πνπ παξέρεη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ηε 

δπλαηφηεηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ: έλα είδνο εκπνξηθνχ θέληξνπ ή 

ειεθηξνληθνχ πάξθνπ. Οη εηαηξίεο απηέο δηαζέηνπλ ην δηθφ ηνπο web server, 

ν νπνίνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αζθαιείο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο 

θαη θηινμελεί θάησ απφ έλα domain name πνιιά ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. 

Σν αξλεηηθφ ζε απηή ηελ επηινγή είλαη φηη ν πειάηεο δελ κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη ηελ μερσξηζηή ηαπηφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ, ην νπνίν 

ελδέρεηαη λα ραζεί αλάκεζα ζηα ππφινηπα. Αληίζεηα, ε ζπκκεηνρή ζε έλα 

θεκηζκέλν εκπνξηθφ πάξθν θαηά θαλφλα απμάλεη ηελ επηζθεςηκφηεηα φισλ 

ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 

18. Αληίζηνηρα δηαθνξεηηθή είλαη θαη ε ρξέσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πξντφλησλ 

αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην θαζέλα. Ζ ρξέσζε είλαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θιηκαθσηή, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο εθάζηνηε έθδνζεο. Δπίζεο δηαθνξεηηθέο ρξεψζεηο 

δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν ρξήζηεο ζα 

αμηνπνηήζεη ηελ ππεξεζία. πλήζσο πξνηηκάηαη ε εηήζηα ή δηεηήο ζχκβαζε 

θηινμελίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ελψ νη ρξεψζεηο 

κπνξνχλ λα είλαη θαη κεληαίεο. 

 

19. Δπίζεο ε ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε φινπο ηνπο επξέσο 

δηαδεδνκέλνπο πεξηεγεηέο. Έλα εξγαιείν πνπ βνεζάεη ζηνλ έιεγρν απηήο ηεο 

παξακέηξνπ είλαη ν W3C‟s HTML αμηνινγεηήο (validator.w3.org). 

 

20. ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο πξέπεη λα πξνζηεζεί 

θαη ε θαηνρχξσζε ελφο domain name ηεο επηινγήο ηνπ πειάηε θαζψο θαη ην 

θφζηνο ηεο θηινμελίαο ζε server θάπνηαο εηαηξίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 
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21. Αθνινπζεί ε επηινγή κηαο θαιήο δηεχζπλζεο γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Να 

κελ πεξηιακβάλεη κφλν ην φλνκα ηεο επηρείξεζήο, αιιά θαη νλφκαηα πξντφλησλ 

ή ππεξεζηψλ. Δπίζεο, θαιφ ζα ήηαλ λα δεζκεπηνχλ πνιιαπιέο επεθηάζεηο ηνπ 

φπσο ".net , .com θαη .info". ή θάπνηεο θνηλέο αλνξζνγξαθίεο ηνπ νλφκαηνο. Σν 

φλνκα γηα λα θαηνρπξσζεί, ην domain name, αθνινπζείηαη ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία: 

- Ο ρξήζηεο πνπ επηζπκεί ηελ εθρψξεζε ελφο νλφκαηνο ρψξνπ, ζα πξέπεη λα 

θαηαζέζεη κηα αίηεζε ζε έλαλ απφ ηνπο θαηαρσξεηέο ηνπ Υψξνπ Ολνκάησλ κε 

θαηάιεμε [.gr]. 

 

- Παξάιιεια, καδί κε ηελ αίηεζε εθρψξεζεο ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη ζηελ 

θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο εθρψξεζεο, ην νπνίν έρεη νξηζηεί απφ ηνλ 

θαηαρσξεηή. 

 

- Ζ αίηεζε απφ ηνλ θαηαρσξεηή θαηαηίζεηαη εληφο κίαο εξγάζηκεο εκέξαο κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν ζην Μεηξψν, ην νπνίν επηζηξέθεη ζηνλ θαηαρσξεηή θαη ζηηο 

email δηεπζχλζεηο επηθνηλσλίαο πνπ δειψλνληαη ζε θάζε αίηεζε ηνλ αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο, φπνπ αλαθέξεηαη θαη ε εκεξνκελία. 

 

- Ο θαηαρσξεηήο δίδεη ζηνλ θαηαρσξνχκελν απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο 

κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

 

-  Σν λνκα Υψξνπ ειέγρεηαη απηφκαηα απφ ην Μεηξψν θαη εθφζνλ είλαη 

ζχκθσλν κε φζα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο 

Ολνκάησλ Υψξνπ ελεξγνπνηείηαη εληφο ηξηψλ σξψλ. Σν απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα 

επί ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ δελ απνθηάηαη κε ηελ πξνζσξηλή απηή ελεξγνπνίεζε. 

 

- Δλ ζπλερεία εμεηάδεηαη ε αίηεζε εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ θαη αθνινπζεί είηε ε 

εθρψξεζε ηνπ νλφκαηνο είηε ε απφξξηςε ηνπ. 
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Ζ επέλδπζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ θαηνρχξσζε νλφκαηνο ζην δηαδίθηπν είλαη 

ακειεηέα. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ην θαηνρπξσζεί γηα πνιιά ρξφληα ή γηα έλα 

κφλν έηνο. Θα πξέπεη φκσο λα κελ ακειεζεί ε αλαλέσζε ηνπ γηαηί κεηά ηε ιήμε 

ηνπ γηα δεθαπέληε κέξεο βγαίλεη ζε δηαζεζηκφηεηα θαη ζε απηφ ην δηάζηεκα ν 

κφλνο πνπ κπνξεί λα ην θαηνρπξψζεη είλαη ν πξψελ ηδηνθηήηεο ηνπ, κεηά ηηο 

δεθαπέληε εκέξεο κπνξεί λα ην θαηνρπξψζεη ν νπνηνδήπνηε. 

 

22.  ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θαηαιήμεηε ηη κνξθή ζέιεηε λα έρεη ην ειεθηξνληθφ 

ζαο θαηάζηεκα ηφζν ζηνλ ζρεδηαζκφ (web eshop design) φζν θαη ζηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζα έρεη (web eshop development). Πξνζπαζήζηε απφ πξηλ λα 

εηνηκάζεηε έλα ζθαξίθεκα (ζε απιφ ραξηί κε κνιχβη) γηα ην πσο ζα ζέιαηε λα 

είλαη ην eshop. Έλα εξγαιείν γηα λα δνθηκάζεη θάπνηνο ηε θηιηθφηεηα σο πξνο 

ην ρξήζηε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ είλαη ην Silverback usability testing software. Σν 

θφζηνο ηνπ είλαη πεξίπνπ 60Δπξψ.  

23. Οη νπζηαζηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο είλαη νη αθφινπζεο: δεκηνπξγία ιίζηαο 

πξντφλησλ, πξνζζήθε πεξηγξαθήο, θσηνγξαθίαο, ηηκήο θαη επηπιένλ 

πιεξνθνξηψλ γηα θάζε πξντφλ, θαζνξηζκφο ηεο ζεηξάο εκθάληζεο ησλ 

πξντφλησλ, ηαμηλφκεζε ζε θαηεγνξίεο, εχθνιε αλαδήηεζε ησλ πξντφλησλ απφ 

ηνπο πειάηεο, παξαιαβή ησλ παξαγγειηψλ, ελεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα ηελ 

πξφνδν θαη ηελ πνξεία ησλ παξαγγειηψλ, δηαρείξηζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ 

θαη ινηπψλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, δηεθπεξαίσζε ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηέινο 

είζπξαμε ησλ ρξεκάησλ κε θαηάζεζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ζηέιλνληαο 

ζπγρξφλσο θαη ηηο θαηάιιειεο απνδείμεηο ζηνλ πειάηε. Απαξαίηεηε γηα ηελ 

απφθηεζε θαιήο θήκεο είλαη ε παξνρή ππνζηήξημεο απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο 

θαηαιφγνπο, κεηά ηελ παξαγγειία ηνπ εκπνξεχκαηνο (after sales support). Απηφ 

γίλεηαη κε απνζηνιή ζηνλ πειάηε ειεθηξνληθψλ απνδείμεσλ θαη ελεκεξσηηθψλ 

e-mail 1) φηη ε παξαγγειία ειήθζε, 2) φηη εγθξίζεθε ε πηζησηηθή ηνπ θάξηα θαη 

ρξεψζεθε ην πνζφ 3) φηη ε παξαγγειία εζηάιε. 

24. Δπηιέμηε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα ην θαιάζη αγνξψλ ηνπ e-shop. Γηα λα 

πσιήζεηε ηα πξντφληα ζαο, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ θαηάινγν ησλ 

πξντφλησλ ζαο, λα βιέπεηε ηηο πιεξσκέο, λα έρεηε ηελ επρέξεηα λα 
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δηαρεηξίδεζηε ηα απνζέκαηα, θαζψο θαη ηελ απνζηνιή ησλ πξντφλησλ ζηνλ 

πειάηε ρσξίο ηε ρξήζε επηπιένλ ινγηζκηθψλ. 

 

25. Ζ ζρεδίαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζαο θαηαζηήκαηνο λα είλαη θηιηθή πξνο ηνλ 

ρξήζηε θαη λα εκπλέεη αμηνπηζηία. Ζ θχξηα έκθαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζαο 

θαηαζηήκαηνο, πνπ είλαη θαη ε βηηξίλα ηνπ, πξέπεη λα παξέρεη επθνιία ζηνπο 

πειάηεο ψζηε λα θάλνπλ άλεηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ζην θαηάζηεκά ζαο: Κάληε 

ηελ πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ ηεο ζειίδα ζαο απιή θαη πξνθαλή. Δλεκεξψλεηε ην 

πεξηερφκελν ηαθηηθά γηα λα πξνζειθχεη επαλαιακβαλφκελνπο επηζθέπηεο θαη λα 

θξαηήζεη ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο "ζε εγξήγνξζε". Πξνζζέζηε ζπλδέζεηο κε 

απηέο ηηο ηξεηο βαζηθέο ζειίδεο: "ρεηηθά κε ηελ εηαηξεία", "Πνιηηηθή 

απνξξήηνπ" θαη "Δπηθνηλσλία" κε ζθνπφ λα ηνλψζεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

δηθηπαθνχ ζαο ηφπνπ θαη ηνλ παξάγνληα εκπηζηνζχλε ζηνπο πειάηεο ζαο. 

 

26. Αζθαιίζηε ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζαο θαηαζηήκαηνο. Θα 

ρξεηαζηείηε επίζεο έλα πηζηνπνηεηηθφ SSL γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ φπνπ θαη ζα εκθαλίζεη ην "https" ινπθέην, ζχκβνιν πνπ νη πειάηεο 

αλαδεηνχλ φηαλ θάλνπλ ειεθηξνληθέο αγνξέο. Σέινο, ζα πξέπεη λα εθαξκφζεηε 

πνιηηηθή, φζνλ αθνξά ηηο επηζηξνθέο, ηηο αληαιιαγέο, ηηο αθπξψζεηο θαη ηε 

απνζηνιή ησλ πξντφλησλ. 

 

27. ηαλ ζην site ζαο πεξηιακβάλεηε εγγξαθή κειψλ θαη δεηάηε πξνζσπηθά ηνπο 

ζηνηρεία θαηά ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπο απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ζηελ 

Α.Π.Γ.Π.Υ. Πξνζσπηθά ζηνηρεία είλαη φζα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε. Καη απηφ θξίλεηαη κε επξχηεηα πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ 

πνιίηε, άξα θαη κφλν ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη ε εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ 

απνηεινχλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

28. Αθνινπζεί ε εχξεζε θάπνηαο εηαηξίαο courier κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε 

ζπλεξγαζία γηα ηελ απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ καο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

πεηπραίλνληαη θαιχηεξεο ηηκέο ησλ πξντφλησλ καο θαζψο επίζεο θαη άκεζε 

παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ παξαγγειηψλ ησλ πειαηψλ καο. Με ηελ 

ζπλεξγαζία κε θάπνηα εηαηξία courier πξνζδηνξίδεηαη επθνιφηεξα θαη κε 
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κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ παξαγγειηψλ ν  ρξφλνο 

παξάδνζήο ηνπο. 

 

29. Θα πξέπεη λα θαζνξηζηεί κηα πνιηηηθή επηζηξνθήο εκπνξεπκάησλ ή επηζηξνθήο 

ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα κε ην πξντφλ. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αθχξσζεο ηεο παξαγγειίαο κέζα ζε θάπνην 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ζηηγκή πνπ έγηλε. 

 

30. Θα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη φξνη ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζαο θαηαζηήκαηνο. 

Απηφ ζα πεξηιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρξήζηε, ηνπο 

φξνπο γηα ηηο  ζπλαιιαγέο θαη ηνπ ηξφπνπο πιεξσκήο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαη φηη άιιν είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 

31. Ζ πνιηηηθή Πξνζηαζίαο ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ είλαη ην κφλν ζηνηρείν 

πνπ ζα θάλεη ηνλ πειάηε λα εκπηζηεπηεί ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα ζηελ 

επηρείξεζή καο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη κηα δήισζε εκπηζηεπηηθφηεηαο  απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζηελ νπνία λα δηαβεβαηψλεη ηνλ 

πειάηε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ πνπ γλσζηνπνηεί γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο αγνξάο ηνπ. 

 

32. Ζ πξνψζεζε ηνπ λένπ θαηαζηήκαηνο. Γξήξνξε θαη απνδνηηθή ιχζε είλαη  ε 

αγνξά δηαθήκηζεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα γξήγνξε αλαγλψξηζε ή ε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (SEO). 

33. Υξήζηκα βνεζήκαηα είλαη θαη ηα εξγαιεία γηα ην SEO (Search Engine 

Optimisation). Σν Quirk SearchStatus είλαη έλα πξφζζεην ηνπ Firefox, πνπ 

παξέρεη πιεξνθνξίεο, γηα φπνηα ηζηνζειίδα επηιέμεη ν ρξήζηεο, ζρεηηθέο κε ηηο 

ιέμεηο θιεηδηά θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχληαη αιιά θαη ηελ θαηάηαμε 

ηεο ζηε κεραλή αλαδήηεζεο. Αθφκα έλαο ηζηφηνπνο κε ρξήζηκα εξγαιεία γηα 

SEO είλαη ην SeoBook. Έλα απφ απηά είλαη ην Rank Checker, ζην νπνίν ν 

ρξήζηεο επηιέγεη θάπνηα keywords γηα ηα νπνία θάλεη ηππηθέο αλαδεηήζεηο. Σν 

Rank Checker ηνπ επηζηξέθεη ηελ θαηάηαμε ησλ επηιεγφκελσλ URL γηα θάζε 

ιέμε- θιεηδί γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ έρνπλ επηιερζεί. Δπίζεο ππάξρεη 

θαη software γηα θαιχηεξα θαη πην γξήγνξα απνηειέζκαηα ηνπ SEO, φπσο ην 
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SEO PowerSuite Rank Tracker (link-assistant.com), ζην νπνίν ππάξρεη θαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο δσξεάλ δνθηκήο. Σέινο ππάξρνπλ θαη ηα εξγαιεία εχξεζεο 

keywords, φπσο ην keyworddiscovery θαη ην wordtracker πνπ αλαιφγσο ηελ 

αγνξά πνπ απεπζχλεηαη θάπνηνο εκθαλίδνπλ ηα ζπρλφηεξα keywords πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ φζνη ςάρλνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξντφληα. 

34. ζν αλαθνξάο ζηελ αλαδήηεζε ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θάπνηα απφ ηα εξγαιεία πνπ βνεζάλε γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη 

ηα εμήο: SEO Book,  Wordtracker, AdWords, SEO Chat‟s Keyword Suggestions 

for Google.  

 

35. Μηα κέζνδνο πξνψζεζεο φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη ην e-mail marketing. Ο 

ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε ζπκβαηφηεηα ησλ  e-mail 

πξέπεη λα ειεγρζεί πξηλ ζηαιεί ζηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο. Σν SiteVista είλαη 

κηα ππεξεζία πνπ βνεζά ζηνλ έιεγρν ησλ e-mail. Ο ελδηαθεξφκελνο αλεβάδεη ην 

e-mail θαη ε ππεξεζία ηνπ εκθαλίδεη φινπο ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο πνπ κπνξεί 

λα εκθαληζηεί ην e-mail ζηνπο παξαιήπηεο αλάινγα ηε ρξεζηκνπνηνχκελε 

ππεξεζία παξνρήο e-mail. 

 

36. ηαλ γξάθεηαη έλα θείκελν γηα ην δηαδίθηπν ζα πξέπεη λα έρεη λα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Γηα λα 

αμηνινγήζεη ν ελδηαθεξφκελνο ην θείκελν ηνπ ππάξρνπλ δηάθνξα εξγαιεία, έλα 

απφ απηά είλαη κηα εθαξκνγή Java πνπ ιέγεηαη Flesh. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή εμάγεη σο απνηέιεζκα έλα βαζκφ απφ ην 0 έσο ην 100, πνπ δείρλεη 

πφζν εχθνιν ζην δηάβαζκα θαη ζηελ θαηαλφεζε είλαη έλα θείκελν. Αθφκα έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν είλαη έλα θαιφ ιεμηθφ φπσο ην dictionary.reference.com.  

 

37. Γηα ηνλ επηρεηξεκαηία πνπ ζέιεη λα δηαηεξεί θαη έλα blog γηα ηα λέα θαη ηηο 

δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο ηνπ αιιά θαη γεληθφηεξα ππάξρνπλ δηάθνξεο 

πιαηθφξκεο blogging πνπ βνεζνχλ λα ρηηζηεί γξήγνξα θαη εχθνια έλα blog, 

φπσο νη εμήο: WordPress (www.wordpress.com), Tumblr (www.tumblr.com), 

Posterous (www.posterous.com), Blogger (www.blogspot.com).  

 

 

http://www.wordpress.com/
http://www.tumblr.com/
http://www.posterous.com/
http://www.blogspot.com/
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38. Γηα ηε ζπιινγή, ηελ θαηακέηξεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ην 

reportingησλ απνηειεζκάησλ ηεο online θακπάληαο ππάξρνπλ ηα web analytics 

εξγαιεία. Κάπνηα απφ απηά είλαη ηα αθφινπζα: Google Analytics, ClickTracks, 

AWStats, Webalizer, SiteCatalyst. Δπηπξφζζεηα ππάξρνπλ θαη θάπνηα εξγαιεία 

πνπ παξαθνινπζψληαο ηηο θηλήζεηο ησλ επηζθεπηψλ ζε έλαλ ηζηφηνπν βνεζάλε 

ζην λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ, φπσο ηα 

εμήο: Google Website Optimizer, ClickTale, Usereffect. 

 

39. Σέινο, έλα βνήζεκα γηα ηελ επηρεηξεκαηία ή ην ζπλεηαηξηζκφ είλαη ην 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Apricot ηεο εηαηξίαο Semantic. Σν Apricot ERP είλαη 

έλα εξγαιείν εκπνξηθήο δηαρείξηζεο κε δνκή θαη ινγηθή πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηελ γεσξγηθή βηνκεραλία. Καιχπηεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ εκπνξίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Δπίζεο, ε 

εθαξκνγή πέξαλ ηεο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο, πεξηιακβάλεη: Παξαιαβέο, 

Γηαρείξηζε πιηθψλ ζπζθεπαζίαο - κεηαθνξάο, Δθθαζαξίζεηο Παξαγσγψλ, 

Δπηζηξνθή Φ.Π.Α. Αγξνηψλ, Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε, Ηρλειαζηκφηεηα, 

Λνγαξηαζκνί θαη Οηθνλνκηθέο Κηλήζεηο Παξαγσγψλ, Μεγεζνιφγηα Πξντφλησλ, 

Γειψζεηο Παξαγσγψλ, Φάθεινη Απφζπξζεο -Δπηδφηεζεο- Πηζηνπνηεηηθά 

Παξάδνζεο, Γηαρείξηζε Φπθηηθψλ. 
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9.Κεθάιαην: Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ e-marketing ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα 

Μέζα ηελ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν γηα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ e-marketing 

ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα δηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλε γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο. Οη 

πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ δελ είλαη πνιχ πεηπρεκέλεο επεηδή πξνζπάζεζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα ειεθηξνληθή παξνπζία γηα ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο αιιά 

έρνπλ αξθεηέο ειιείςεηο. Πνιινί ζπλεηαηξηζκνί αγξνηηθψλ θπξίσο πξντφλησλ κπήθαλ 

ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο αιιά ρσξίο λα έρνπλ αλαπηχμεη κεζφδνπο 

πξνψζεζεο ησλ ηζηνηφπσλ ηνπο. Κάπνηεο απφ ηηο ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ είλαη νη 

εμήο: 

- Γελ δηαζέηνπλ e-shop  

- Γελ ελεκεξψλνπλ ζπρλά ην πεξηερφκελφ ηνπο 

- Γελ έρνπλ έλα brand πνπ λα ραξαθηεξίδεη ηελ παξνπζία ηνπο 

- Γελ έρνπλ νινθιεξσκέλε δηαδηθηπαθή παξνπζία  

Παξαθάησ ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε ηξηψλ αμηφινγσλ πξνζπαζεηψλ πξνψζεζεο 

πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ: ην gineagrotis.gr  e-bloko.gr, 

greekbreakfast.gr. 

 

9.1 Gineagrotis.gr 

Σν «Γίλε Αγξφηεο» είλαη έλα εγρείξεκα δηθηχσζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

Διιήλσλ παξαγσγψλ θαη ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή, πνπ δίλεη ζε φινπο ηελ δπλαηφηεηα 

λα απνθηήζνπλ ην δηθφ ηνπο πξαγκαηηθφ πεξηβφιη, εμαζθαιίδνληαο ζπγθνκηδή 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ γεκίδνπλ ην θαιάζη ησλ λνηθνθπξηψλ φιν ηνλ ρξφλν. 

Παξαθάκπηνληαο ηνπο κεζάδνληεο, θαη θέξλνληαο ζε πξψην πιάλν ζπκβεβιεκέλνπο 

θαη δεζκεπκέλνπο κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο αγξφηεο πνπ θαιιηεξγνχλ ζην φλνκα θαη 

γηα ινγαξηαζκφ φζσλ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ηνλ δηθφ ηνπο κπαμέ. 

Ζ δηαδηθαζία είλαη πνιχ απιή. Ο ελδηαθεξφκελνο εγγξάθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ www.gineagrotis.gr, επηιέγεη ηελ «έθηαζε ηνπ» κέζα απφ κηα ιίζηα πνπ 

πεξηιακβάλεη θσηνγξαθίεο ησλ δηαζέζηκσλ θηεκάησλ θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηνπνζεζία θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα επηιέγεη ην παθέην πνπ ηαηξηάδεη ζηηο 
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αλάγθεο ηνπ (50 η.κ. γηα 1-2 άηνκα έσο 200 η.κ. γηα 8-10 άηνκα) κε ην αληίζηνηρν 

θφζηνο. Ζ απνπιεξσκή ηεο γίλεηαη κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ νιφθιεξνπ 

ηνπ πνζνχ, κε πηζησηηθή θάξηα, paypal, κεηξεηνίο ή κε δφζεηο.  

Καηφπηλ, αθνινπζεί ε επηινγή ησλ πξντφλησλ πνπ ζα θαιιηεξγεζνχλ ζε απηήλ 

αλαιφγσο κε ηελ επνρή. Σαπηφρξνλα ν θαηαλαισηήο δηαιέγεη ηελ έθηαζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο γηα θάζε είδνο θαη ελεκεξψλεηαη απηφκαηα γηα ηηο θαηά πξνζέγγηζε 

πνζφηεηεο πξντφλησλ πνπ ζα παξάγνληαη ζε εηήζηα θαη εβδνκαδηαία βάζε. Κάζε 

εβδνκάδα απφ ηελ αξρή ηεο ζπγθνκηδήο θαη γηα έλαλ νιφθιεξν ρξφλν (52 απνζηνιέο) ν 

θαηαλαισηήο έρεη θξέζθα πξντφληα ζηελ πφξηα ηνπ. Ο έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζή ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ QWAYS (εηαηξεία πηζηνπνίεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ) ζε 

φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο. 

 

                             Δηθόλα 3:  Αγνξά ρωξαθηνύ κέζω ηνπ gineargotis.gr 

Σν θέξδνο γηα ηνπο αγξφηεο είλαη ζεκαληηθφ αθνχ πιεξψλνληαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ θάζε θαιιηεξγεηηθή ρξνληά. Έηζη δελ θηλδπλεχνπλ λα κείλνπλ αδηάζεηα ηα 

πξντφληα ηνπο ή λα επηιεγνχλ απφ ρνλδξεκπφξνπο ζε κε ζπκθέξνπζεο ηηκέο. Δπηπιένλ 

απαιιάζζνληαη απφ δηαδηθαζίεο φπσο νη κεηαθνξέο θαη νη κεηαπσιήζεηο ζε ιατθέο. 

Δμαηξεηηθά σθειεκέλνη θπζηθά είλαη θαη νη θαηαλαισηέο/ρξήζηεο νη νπνίνη κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζα πξνκεζεχνληαη πηζηνπνηεκέλα βηνινγηθά πξντφληα επνρήο ζε ηηκέο 

ρακειφηεξεο απφ απηέο ηνπ ζνχπεξ κάξθεη θαη ησλ ιατθψλ αγνξψλ. 
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Οη πειάηεο - νη νπνίνη κέρξη ζηηγκήο ππνινγίδνληαη ζηνπο 1200-1300 - κπνξνχλ 

λα επηζθεθζνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηα κπνζηάληα ηα νπνία έρνπλ λνηθηάζεη θαη λα 

γλσξίζνπλ ηνλ «πξνζσπηθφ ηνπο γεσξγφ». Δπίζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα  

παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ ηνπο δηαδηθηπαθά (κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θσηνγξαθίεο θ.α.). 

Δθηφο απφ θξέζθα ιαραληθά νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ην 

δηθφ ηνπο ιάδη «πηνζεηψληαο» ειαηφδεληξα ελψ ζχληνκα ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απνιακβάλνπλ θξνχηα, θξέζθα αβγά απφ ηηο θφηεο «ηνπο» θαη θξέαο απφ «δηθά ηνπο» 

ακλνεξίθηα.    

Ζ επηρείξεζε έρεη θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο, θαζψο ζε 

δψδεθα κήλεο έρνπλ δσξηζεί πεξηζζφηεξνη απφ 20 ηφλνη ιαραληθψλ θαη θξνχησλ ζε 

ηδξχκαηα. Κάπνηα απφ ηα ηδξχκαηα είλαη ην ΚΤΑΓΑ, ε Κηβσηφο ηνπ Κφζκνπ θαη ην 

Οηθνηξνθείν Άγηνη Αλάξγπξνη. Δπίζεο, φηαλ ν θάπνηνο πειάηεο δειψζεη φηη ζα 

απνπζηάδεη γηα θάπνην δηάζηεκα, ηα ιαραληθά θαη θξνχηα πνπ έρεη αγνξάζεη 

δσξίδνληαη ζε ηδξχκαηα. Μέζσ ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο ε επηρείξεζε θξνληίδεη λα 

ελδπλακψζεη θαη ηε θήκε ηεο (Reputation Management), ρσξίο βέβαηα λα 

ππνβαζκίδεηαη ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Δθηφο απφ ηελ ηζηνζειίδα θαη ην e-shop πνπ έρεη ε επηρείξεζε ηνπ «Γίλε 

Αγξφηεο», δηαζέηεη κηα νινθιεξσκέλε παξνπζία ζην δηαδίθηπν. Γηαηεξεί ζειίδα ζην 

Facebook κε πεξίπνπ 26.200 likes, „αλεβάδεη‟ άξζξα κε δπλαηφηεηεο sharing, 

ζπκκεηέρεη ζε blogs, έρεη ινγαξηαζκφ ζην twitter κε πεξίπνπ 1.500. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη φια έρνπλ ζπρλέο αλαλεψζεηο θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε θαη 

ηα λέα ηεο επηρείξεζεο. (www.gineagrotis.gr) 

9.2 E-bloko.gr 

Σν E-bloko.gr πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνζειίδα κέζσ ηεο νπνίαο νη αγξφηεο 

κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο ρσξίο θφζηνο. Οη 

θαηαλαισηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνκεζεχνληαη ηα πξντφληα πνπ επηζπκνχλ αλά 

είδνο, αλά πεξηνρή θαη αλά παξαγσγφ ζε ρακειφηεξεο ηηκέο απφ απηέο ηνπ εκπνξίνπ.  

Ζ ηζηνζειίδα μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 2009 θαη ζήκεξα θηινμελεί 

πεξηζζφηεξνπο απφ 3.000 αγξφηεο απφ πεξηνρέο φιεο ηεο Διιάδαο. Ο ελδηαθεξφκελνο 

θαηαλαισηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξεζεί γηα φηη αθνξά ηνλ θάζε Έιιελα 
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παξαγσγφ πνπ ζπκκεηέρεη ζην  E-bloko θαη παξέρεηαη ιεπηνκεξήο ράξηεο γηα ην πψο 

κπνξεί λα πάεη κέρξη ηελ έδξα ηνπ. Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θαη γηα ηα 10.000 

πξντφληα πνπ πσινχληαη κέζσ ηνπ E-bloko.  

Διάρηζην πνζφ παξαγγειίαο είλαη ηα έμη επξψ, ελψ ππάξρνπλ θαη έηνηκεο 

νηθνλνκηθέο πξνηάζεηο αγνξψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

θαζεκεξηλά κηα νηθνγέλεηα ζην ηξαπέδη ηεο. ια ηα πξντφληα απνζηέιινληαη ζε εηδηθέο 

ζπζθεπαζίεο ζηελ πφξηα ησλ θαηαλαισηψλ, κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κηαο 

εβδνκάδαο θαη κε ζηαζεξφ θφζηνο. Δπίζεο ζρεδφλ ην 10% ησλ πεξίπνπ 10.000 

πξνβαιιφκελσλ πξντφλησλ πσινχληαη ζε ηηκέο παξαγσγνχ. Οη πιεξσκέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε αληηθαηαβνιή. 

Ο ζηφρνο ηνπ εκπλεπζηή θαη δηαρεηξηζηή ηνπ e-bloko.gr είλαη λα ζπλεηζθέξεη 

ζηελ παξαγσγή πινχηνπ γηα πνιινχο θαη γηα ηε ρψξα, εληζρχνληαο ηνλ απνδπλακσκέλν 

εγρψξην παξαγσγηθφ ηζηφ. Ο ηξφπνο γηα λα ην πεηχρεη απηφ είλαη ε αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα  φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ ειιεληθψλ παξαγσγψλ, ψζηε λα 

ηα δνπλ θαη λα ηα γλσξίζνπλ νη έιιελεο θαηαλαισηέο. Σαπηφρξνλα, ην e-bloko.gr 

ζπλδξάκεη ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηππνπνίεζεο. 

Γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ πξντφλησλ έρεη ζηεζεί έλα ρεκηθφ εξγαζηήξην φπνπ 

θάλνπκε φζν πεξηζζφηεξνπο ειέγρνπο κπνξνχκε ζηα πξντφληα ησλ παξαγσγψλ ηα 

νπνία αλαξηψληαη ζην site. Σν εξγαζηήξην απηφ παξέρεη επίζεο ππεξεζίεο ειέγρνπ 

πνηφηεηαο πξντφλησλ, εδάθνπο θαη λεξνχ ζε φπνηνλ παξαγσγφ ελδηαθέξεηαη. Δπίζεο ε 

επηρείξεζε έρεη ζηήζεη έλα απηνθηλνχκελν πιήξεο ζπζθεπαζηήξην, ην νπνίν θαιχπηεη 

ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα δηαηξνθήο, κε ζθνπφ νη παξαγσγνί λα κάζνπλ ηηο ηερληθέο 

ηππνπνίεζεο, ελζαξξχλνληάο ηνπο λα πξνρσξήζνπλ νη ίδηνη ζηελ ηππνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. 

Δπηπιένλ, ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε ιεηηνπξγνχλ εθζεηήξηα κε ηα 

πξντφληα πνπ πσινχληαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, θαη ζρεδηάδεηαη άιιν έλα εθζεηήξην 

ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο ηνπ έηνπο 

2010 αλήιζαλ ζε 1.476.257 επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ην 60% πεξίπνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο (ρνξεγία Γεληθήο Σαρπδξνκηθήο, πψιεζε πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο ζηελ ηηκή θφζηνπο θ.ά.), θαζψο ε εηαηξεία παξέρεη θαη δηαθεκηζηηθέο 

ππεξεζίεο. Δθηφο απφ ηελ ηζηνζειίδα, ε επηρείξεζε δηαηεξεί ζειίδα ζην facebook κε 

πεξίπνπ 1.800 likes θαη ζην twitter αιιά θαη δηθφ ηνπ  blogspot. (www.e-bloko.gr) 
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Δηθόλα 4: Λνγόηππν ηεο επηρείξεζεο ηνπ e-bloko 

 

9.3 Greakbreakfast.gr 

Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Greakbreakfast.gr είλαη κηα δσληαλή θαη δηαδξαζηηθή 

ηζηνζειίδα, φπνπ παξνπζηάδνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο καο γηα ην πξφγξακκα, ηηο 

δξάζεηο, ηα κέιε θαη νηηδήπνηε άιιν ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ καο πνπ 

είλαη ε ζχλδεζε ηεο μελνδνρίαο κε ηνλ γαζηξνλνκηθφ πινχην ηεο Διιάδαο. 

Ζ ηζηνζειίδα ιεηηνπξγεί ζαλ ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ θαη ησλ παξαγσγψλ ζε φια ηελ επηθξάηεηα ηεο Διιάδνο. Δπίζεο 

παξνπζηάδνληαη θαηάινγνη κε ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα αλά πεξηνρή θαη νη 

αληίζηνηρνη παξαγσγνί. Έηζη θαη ηα ελδηαθεξφκελα μελνδνρεία κπνξνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε παξαγσγνχο φπνηαο πεξηνρήο επηζπκνχλ.  

Δπηπιένλ έρεη ζπγθξνηεζεί θαη ε επηηξνπή ησλ ΣΔΠ (Σνπηθψλ πκθψλσλ 

Διιεληθνχ Πξσηλνχ) πνπ είλαη ην θεληξηθφ εξγαιείν, κε ην νπνίν νη μελνδφρνη ζα 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο παξαγσγνχο θαη κέζσ απηψλ ζα απνθαζηζηεί ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ “ειιεληθψλ πξσηλψλ” θάζε πεξηνρήο. Αθφκα ζηελ ηζηνζειίδα 

πξνηείλνληαη θαη ζπληαγέο, επίζεο δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ζε φπνηνλ ζέιεη λα 

„αλεβάζεη‟ ηε δηθή ηνπ ζπληαγή.  

Οη παξαγσγνί πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ, κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ 

εηδηθή θφξκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα. ζν αλαθνξά ζηνπο μελνδφρνπο, ππάξρεη 

εηδηθή αίηεζε έληαμεο μελνδνρεηαθνχ κέινπο κε φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, 

ιεπηνκέξεηεο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δηαδηθαζία απφδνζεο ηνπ ζήκαηνο, ην ζχζηεκα 

ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπο ηξφπνπο ζήκαλζεο θαη πξνβνιήο. 
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Σν ειιεληθφ πξσηλφ απνηειεί κηα πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ηεο ειιεληθήο 

γαζηξνλνκίαο κε ζηφρν λα αλαδείμεη ηνλ πινχην θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηεο ηνπηθήο θνπδίλαο, θέξλνληαο θνληά μελνδφρνπο θαη ηνπηθνχο 

παξαγσγνχο. Μειινληηθά ζηνρεχεη λα απνηειέζεη θχξην ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο  ηνπ 

ειιεληθνχ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο θαη θαη‟ επέθηαζε εξγαιείν πξνψζεζεο ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. (www.greakbreakfast.gr) 

 

               Δηθόλα 5: Λνγόηππν ηεο θακπάληαο πξνώζεζεο ηνπ ειιεληθνύ πξωηλνύ 
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10.Κεθάιαην: πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

 

10.1 πκπεξάζκαηα 

 Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο δηαπηζηψλεηαη φηη απηφ ην λέν κέζν 

πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, κπνξεί άκεζα λα 

ζεκαίλεη θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ. Σα πιενλεθηήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά 

κέζα είλαη εκθαλή θαη ζηνλ παξαγσγφ αιιά θαη ζηνλ θαηαλαισηή. Ο θαηαλαισηήο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη αθξηβψο απφ πνπ είλαη ην πξντφλ θαη λα ην παξαιακβάλεη ζε 

ρακειφηεξε ηηκή, ιφγσ ηεο πξνζπέξαζεο ησλ κεζαδφλησλ. Δλψ ε αχμεζε ησλ θεξδψλ 

γηα ηνλ παξαγσγφ ζα είλαη αηζζεηή. 

  Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε κεησκέλε δήηεζε πνπ έρεη επηθέξεη ζηελ ειιεληθή 

αγνξά, έρεη θέξεη ζε αδηέμνδν πνιιέο επηρεηξήζεηο κε αληηθείκελν απαζρφιεζεο ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα θαη ηα παξάγσγά ηνπ. Σν ειεθηξνληθφ marketing θαη ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην απνηεινχλ έλα ηξφπν δηαθπγήο απφ απηφ ην αδηέμνδν, αλνίγνληαο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ κηα παγθφζκηα αγνξά. 

 Γηα λα επηηεπρζνχλ φια ηα παξαπάλσ ρξεηάδεηαη ζσζηή ελεκέξσζε, 

εθπαίδεπζε θαη νξγάλσζε. Απηέο νη απαηηήζεηο θαζηζηνχληαη αλαγθαίεο ίζσο ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν θιάδν, ιφγσ ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο ησλ πεξηζζνηέξσλ αγξνηψλ θαη θηελνηξφθσλ αιιά θαη ην πςειφ 

ειηθηαθφ επίπεδν. ε απηή ηε λέα ζηξνθή είλαη απαξαίηεηνη άλζξσπνη κε γλψζεηο 

νηθνλνκηθψλ, marketing θαη πιεξνθνξηθήο.  

 Θα πξέπεη λα γίλνπλ ζεκηλάξηα κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ήδε 

ελαζρνινπκέλσλ κε ηνλ θιάδν, αιιά θαη λέσλ πνπ ζέινπλ λα εληαρζνχλ ζε απηφλ. Οη 

επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο ζηε γεσξγία, ζηελ θηελνηξνθία θαη ζηελ αιηεία ζηε ρψξα 

καο είλαη πνιιέο. Ήξζε ε ζηηγκή λα ζηξαθνχλ θαη λένη άλζξσπνη κε επηζηεκνληθφ 

ππφβαζξν πξνο απηνχο ηνπο ηνκείο γηα λα θεξδηζεί ε απηάξθεηα ηεο Διιάδαο ζε θάπνηα 

πξντφληα, αιιά θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, αιιάδνληαο ηελ 

πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ησλ παξαγσγψλ- απνδεθηψλ επηδνηήζεσλ. 
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10.2 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

 

Μηα πξφηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα ζα ήηαλ ε κειέηε ησλ αλαγθψλ θάζε 

ζπλεηαηξηζκνχ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ ή ηελ αλαβάζκηζε φζσλ ήδε 

δηαζέηνπλ. Σε δεκηνπξγία ινγφηππνπ θάζε ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηελ ηππνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ κε ηππνκέλν ην αληίζηνηρν ινγφηππν. ηε ζπλέρεηα ηε δεκηνπξγία e-shop κε 

ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνληηλψλ πεξηνρψλ θάζε ζπλεηαηξηζκνχ. Αθφκα γηα φζνπο 

είλαη πξφζπκνη λα αζρνιεζνχλ θαη εμειηρζνχλ πεξαηηέξσ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη 

πξνθίι ζηα θνηλσληθά δίθηπα. 

Μηα αθφκε πξννπηηθή ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο ηζηνζειίδαο γηα ηα 

ειιεληθά πξντφληα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζπλνδεπκέλε απφ έλα εληαίν brand, ην νπνίν 

ζα έδηλε αξθεηή ψζεζε ζην marketing ησλ πξντφλησλ. Μέζα ζηελ ηζηνζειίδα λα 

δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζπλεηαηξηζκφ αιιά θαη γηα ηνπο απηφλνκνπο 

παξαγσγνχο. Να ππάξρεη κελνχ κε φια ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα αιιά 

θαη γηα ηα κνλαδηθά πξντφληα πνπ παξάγνπλ νξηζκέλεο πεξηνρέο, φπσο ε καζηίρα Υίνπ 

θαη ν θξφθνο Κνδάλεο. Να ππάξρνπλ links ή call to action θνπκπηά γηα ηελ παξαπνκπή 

ζηελ ηζηνζειίδα θάζε ζπλεηαηξηζκνχ. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζκφ πνπ ζα 

πξέπεη λα έρεη ε ηζηνζειίδα είλαη ε δηαζεζηκφηεηά ηεο θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα.   

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ εθηφο απφ ηελ έξεπλα θαη ηε κειέηε 

πνπ απαηηείηαη, ρξεηάδεηαη θαη ηε ζχκθσλε γλψκε πνιιψλ αλζξψπσλ, πνπ φπσο έρεη 

ήδε αλαθεξζεί ιφγσ ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ κπνξεί λα είλαη επηθπιαθηηθνί. Αλ 

πξάγκαηη ππάξρεη ειπίδα ζπλελλφεζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, αδηακθηζβήηεηα ε 

εκπινθή ηεο ειεθηξνληθήο παξνπζίαο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ησλ ειιεληθψλ 

πξντφλησλ ζα ζήκαηλε άκεζα θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο.  
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