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Πεξίιεςε 

 

Ο ζθνπφο απηή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ, ην πφζν 

ξαγδαία έρεη εμειηρζεί θαη εκπιαθεί ζηελ δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ην πψο επεξεάδεη ηελ 

νηθνλνκία δηαθφξσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ. Δπηπξνζζέησο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή 

αλαδξνκή θαη πνξεία ηνπ ηδφγνπ (Gambling) ζηνλ πιαλήηε καο, φπσο θαη ησλ πην γλσζηψλ 

εγθαηαζηάζεσλ παξνρήο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ή αιιηψο θαδίλν. ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ε 

εμέιημε ηνπ ηδφγνπ ζηε δηαδηθηπαθή ηνπ κνξθή (eGambling), ν νπνίνο πξσηνεκθαλίζηεθε ην 

1994. Δπίζεο, ν δηαδηθηπαθφο ηδφγνο, εμαηηίαο ηεο αικαηψδνπο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, 

πξνφδεπζε θαη παξνπζηάδεηαη πιένλ κε δχν λέεο κνξθέο, ηνλ θηλεηφ ηδφγν (Mobile 

Gambling) θαη ηνλ ηδφγν ζηα Κνηλσληθά Γίθηπα (Social Gambling). Απηέο νη δχν κνξθέο 

αλαιχνληαη θαη ζηνηρεηνζεηνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα είδε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. Δπηπιένλ, αλαιχνληαη ηα δηαδηθαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ κεζφδσλ θαη ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ε λνκνζεζία, ε αμηνπηζηία θαη νη κέζνδνη ζπλαιιαγψλ. 

Έπεηηα, αθνινπζεί ε παξάζεζε εξεπλεηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα πνζνζηά ηνπ ηδφγνπ θαη ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ αλά ηελ πθήιην θαη κεηά, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα. Απηφ γίλεηαη γηα 

λα θαηαγξαθεί ε δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ηδφγνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηδφγνπ. 

Δπίζεο, ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε επηξξνή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο. πγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη ηα πξνηεξήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ, 

ηα θίλεηξά ηνπ, ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ θαη ην θαηλφκελν ηνπ εζηζκνχ. Δπηπιένλ, απφ ζηνηρεία 

εξεπλψλ θαζνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ παηθηψλ ηνπ ηδφγνπ θαη ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ. 

Σέινο, ζεκαληηθφ θνκκάηη απηήο ηεο δηπισκαηηθήο απνηειεί ε εκπεηξηθή έξεπλα, κε 

ζεκαηνινγία ην «θαηλφκελν» ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο έξεπλαο 

ζπληάρζεθε εξσηεκαηνιφγην θαη δηακνηξάζηεθε, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Σα απνηειέζκαηά ηεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά θαη νδεγνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα 

ζπκπεξηθνξψλ, πξνηηκήζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε παηρλίδηα 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to explain the emergence of the phenomenon of online gambling, 

how has rapidly evolved and involved in people's lives and how it affects the economy of 

various countries of the world. 

In this thesis is mentioned the historical background and course of gambling on our planet, as 

well as the most famous gambling establishments or otherwise casinos. Then the evolution of 

gambling is analyzed, which is none other than online gambling (eGambling), who first 

appeared in 1994. Moreover, online gambling due to the rapid development of technology has 

progressed and now presented with two new forms, the mobile gambling (Mobile Gambling) 

and gambling in Social Networks (Social Gambling). These two forms are analyzed and 

typeset for better understanding. 

In the course there is a presentation for the types of electronic gambling on the market and a 

short analysis. Moreover, it is necessary to analyze the procedural characteristics of online 

gaming, for better understanding of its methods and modes of operation. These features are 

the legislation, the reliability and the methods of trading. 

Then follows the indication of the research data rates of gambling and online gambling across 

the world and then specifically in Greece. This is to record the extent of gambling and thus 

online gambling. 

Also in the thesis is presented the influence of online gambling in our daily lives. Specifically, 

analyzes the advantages of online gambling, motivations, disadvantages and the phenomenon 

of addiction. Moreover, survey data set characteristics and preferences of players in gambling 

and in online gambling. 

Finally, an important part of this thesis is the research, with topic the phenomenon of online 

gambling. In order of the survey to be achieved a questionnaire was constructed for the 

purpose of gathering research data. The results of this research are presented in detail and  

conclude the behaviors, preferences and beliefs of the players of online gambling.  
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1 
 

1 Δηζαγσγή  

1.1 Πξόβιεκα – εκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο  

Ζ ζεκαηνινγία ηεο δηπισκαηηθήο αθνξά ηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν (eGambling). 

πγθεθξηκέλα γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαδξνκή ηνπ ηδφγνπ θαη ηεο εμέιημήο ηνπ, δειαδή ηνλ 

ειεθηξνληθφ ηδφγν. Παξά ηηο δηάθνξεο λνκνζεηηθέο δπζθνιίεο πνπ ζηέθνληαη εκπφδην ζηελ 

εμέιημή ηνπ, ε επξεία δηάδνζή ηνπ θαη ε ζπλερήο αχμεζε ησλ θεξδψλ πνπ επηθέξεη είλαη 

ζεακαηηθή. Οη κνξθέο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ απμάλνληαη θαη δηαδίδνληαη ζε πνιιέο ρψξεο 

ηνπ θφζκνπ. Απνηειέζκαηα πξφζθαησλ εξεπλψλ επαιεζεχνπλ ηα παξαπάλσ θαη πξνβιέπνπλ 

κφλν ηελ κεγέζπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

Δπηπιένλ πξέπεη λα αλαθεξζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηεμαγσγήο εκπεηξηθήο έξεπλαο 

γηα ηελ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ, θαζψο θαη ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο ήηαλ ην κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα δηάξθεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (1 κήλαο) θαη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ 

(424 άηνκα). Απηφ ηελ κειέηε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο απνβαίλνπλ ζπκπεξάζκαηα ρξήζηκα 

γηα κειινληηθέο πξνβιέςεηο ζπκπεξηθνξάο ρξεζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

βαζκνχ επεξεαζκνχ ηνπο.  

 

1.2 θνπόο – ηόρνη  

ην ππφβαζξν απηήο ηεο έξεπλαο βξίζθεηαη ε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα ξηζθάξεη γηα 

ηελ έθβαζε ελφο απνηειέζκαηνο, δειαδή λα δεη έληνλα. Απηή ε αλάγθε δε ζα εθιείςεη πνηέ, 

γη’ απηφ πάληα ν θφζκνο ζα ηδνγάξεη θαη ζα ζηνηρεκαηίδεη. ηελ επνρή πνπ δνχκε, ε εμέιημε 

θαη ε αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη κεζφδσλ είλαη ξαγδαία, θάηη πνπ έρεη επεξεάζεη 

ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ δηαρεηξηδφκαζηε ηηο αλάγθεο καο. Έηζη θαη ν 

ηδφγνο εμειίρζεθε παίξλνληαο ηελ κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ.  

Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε εμήγεζε ηεο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ, ην πφζν ξαγδαία έρεη εμειηρζεί θαη εκπιαθεί ζηελ δσή ησλ αλζξψπσλ 

θαη ην πψο επεξεάδεη ηελ νηθνλνκία δηαθφξσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ. 

Έλαο αθφκε ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο, είλαη ε παξνπζίαζε ηεο έθβαζεο 

απνηειεζκάησλ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο γηα ηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν. Μέζσ ηεο έξεπλαο απηήο 

πξνβάιινληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ, φπσο θαη 

νη ζπκπεξηθνξέο, πξνηηκήζεηο θαη πεπνηζήζεηο ηνπο.  
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1.3 πλεηζθνξά  

Ζ δηπισκαηηθή απηή πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ θαη ηνπ κεγέζνπο πνπ θαηαιακβάλεη κέζα ζηελ θνηλσλία. Δπηπιένλ, 

γίλεηαη αλάιπζε ησλ θεξδψλ πνπ επηθέξεη ζηελ νηθνλνκία ησλ ρσξψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη αλάιπζε ηεο γξήγνξεο εμάπισζήο ηνπ. Με ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο αξρίδεη λα απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη νη πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ αθνξνχλ κφλν γηα ηελ εμέιημή ηνπ. 

Δπίζεο, ε δηπισκαηηθή απηή, παξέρεη απνηειέζκαηα εκπεηξηθήο κειέηεο πάλσ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ηδφγν γηα Έιιελεο ρξήζηεο ηνπ, ηα νπνία αλαιχνληαη δηεμνδηθά θαη 

παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά.  

 

1.4 Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο 

Ζ δηπισκαηηθή απνηειείηαη ζπγθεληξσηηθά απφ 8 θεθάιαηα. Σν Κεθάιαην 1 θαη 8 

απαξηίδνπλ αληίζηνηρα, ηελ εηζαγσγή θαη ηνλ επίινγν ηεο δηπισκαηηθήο. ην Κεθάιαην 2 

παξνπζηάδνληαη νη ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηδφγνπ. Δπηπιένλ, 

ζην Κεθάιαην 3 αλαιχνληαη ηα είδε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ. ην Κεθάιαην 4 

παξνπζηάδνληαη ηα δηαδηθαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ. Αθφκε, ζην 

Κεθάιαην 5 αλαθέξνληαη πξφζθαηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ηνπ ηδφγνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηδφγνπ. Σέινο, ζην Κεθάιαην 6 παξαηίζεηαη ε επηξξνή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ θαη ζην 

Κεθάιαην 7 πξνβάιιεηαη ε εκπεηξηθή κειέηε θαη έξεπλα ζηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν. 
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2 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε - Δλλνηνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο & 

Ηζηνξηθή Δμέιημε Σδόγνπ  

 

ε απηή ηελ ελφηεηα αλαθέξνληαη νη νξηζκνί ηνπ ηδφγνπ, ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ, 

ηνπ θηλεηνχ ηδφγνπ θαη ηνπ ηδφγνπ ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ε 

ηζηνξηθή πνξεία θαη εμέιημε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηδφγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ, φπσο ην 

πξψην επίζεκν θαδίλν θαη ην κεγαιχηεξν θαδίλν ηνπ πιαλήηε απηή ηε ζηηγκή. Αληίζηνηρα, 

αλαιχεηαη ε εκθάληζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ, ε εμέιημή ηνπ θαη ε κεγάιε ηνπ δηάδνζε. 

Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη ηα πην δηάζεκα παηρλίδηα παξαδνζηαθνχ θαη ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ, 

θαζψο θαη ην αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ θαηά ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δπίζεο, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ απμαλφκελνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θηλεηνχ 

ηδφγνπ θαη πξνβιέςεηο γηα ηελ ζεακαηηθή ηνπ εμέιημε ζην κέιινλ. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε 

«ζησπειή» εκθάληζε ηνπ ηδφγνπ ζηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ απφ ηνπο παξφρνπο ηνπο. 

 

2.1 Σδόγνο (Gambling) 

 

Σδφγνο είλαη ην ζηνίρεκα ρξεκάησλ ή αγαζψλ κε ρξεκαηηθή αμία γηα ηελ έθβαζε ελφο 

«γεγνλφηνο», κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ ρξεκάησλ ή αγαζψλ ρξεκαηηθήο αμίαο. 

ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο ν ηδφγνο ή νη έλλνηεο απηνχ αλαθέξνληαη απφ πνιχ 

λσξίο, ρσξίο λα γλσξίδνπκε ηελ αξρηθή πξνέιεπζή ηνπ (wikipedia, 2013a).  

Ζ πξψηε επίζεκε αλαθνξά ηεο χπαξμεο ηνπ ηδφγνπ έγηλε ην 2.300 π. Υ. απφ ηνπο 

Κηλέδνπο, αιιά πηζηεχεηαη φηη ν ηδφγνο ή θάπνηα κνξθή απηνχ είρε ππάξμεη ζε θάζε 

θνηλφηεηα αλά ηελ ηζηνξία. Αξραία «Hindu» πνηήκαηα, φπσο ην «Gambler's Lament», 

απνδεηθλχνπλ ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηνπ ηδφγνπ αλάκεζα ζηνπο αξραίνπο Ηλδηάλνπο. Απφ ηελ 

αξραία Διιάδα θαη ηνπο Ρσκαίνπο κέρξη ηελ Γαιιία ηνπ Ναπνιέσλ θαη ηελ Αγγιία ηεο 

Διηζάβεη, έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο είλαη γεκάην κε ηζηνξίεο δηαζθέδαζεο 

βαζηζκέλεο ζε «παηρλίδηα ηεο ηχρεο» (wikipedia, 2013c). 

Σν πξψην γλσζηφ Δπξσπατθφ «πίηη Σδφγνπ» ήηαλ ην «Ridotto», ην νπνίν δελ 

νλνκάδεηαη θαδίλν, αλ θαη ήηαλ ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Σν «Ridotto» βξηζθφηαλ 

ζηελ Βελεηία ηεο Ηηαιίαο θαη θαηαζθεπάζηεθε ην 1638 γηα λα παξέρεη ειεγρφκελε ρξήζε ηνπ 

ηδφγνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαξλαβαιηνχ. Αλαγθάζηεθε φκσο λα θιείζεη ην 1770, γηαηί ε 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu
http://en.wikipedia.org/wiki/Gambler%27s_Lament
http://en.wikipedia.org/wiki/Ridotto
http://en.wikipedia.org/wiki/Ridotto
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ηνπηθή θπβέξλεζε ην θαηεγφξεζε φηη επζπλφηαλ γηα ηελ πηψρεπζε ησλ επγελψλ ηεο πεξηνρήο 

(wikipedia, 2013b & 2013c). 

 

 

 
Δηθφλα 2-1: «Ridotto» θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

θαξλαβαιηνχ (θνληά ζην 1.700 κ.Υ.) 

      
Δηθφλα 2-2: αινχλ ηεο Παιηάο Γχζεο ζηελ 

Ακεξηθή 

 

Έλα αθφκε δείγκα ηεο δηάδνζεο ηνπ ηδφγνπ θαίλεηαη κέζσ ηνπ Ρψζνπ ζπγγξαθέα 

Dostoevsky, ν νπνίνο ήηαλ θαη ν ίδηνο ηδνγαδφξνο. Ο Dostoevsky έρεη γξάςεη ην βηβιίν «The 

Gambler» ην 1867, φπνπ ζην βηβιίν δείρλεη φηη επηθξαηνχζε ε ινγηθή φηη ν ηδφγνο ζε βνεζάεη 

λα γίλεηο πινχζηνο γξήγνξα («getting rich quick»). πλεπψο, ν Dostoevsky δείρλεη ην κεγάιν 

θαηλφκελν ηνπ ηδφγνπ ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο. Ζ ζρέζε 

ησλ Ρψζσλ κε ηνλ ηδφγν θαίλεηαη θαη απφ ηελ ρξήζε ηεο νξνινγίαο «Ρψζηθε Ρνπιέηα» 

(wikipedia, 2013c). 

Απφ ηελ άιιε ζηηο ΖΠΑ, νη πξψηεο εγθαηαζηάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηδφγνπ ήηαλ 

ηα ζαινχλ. Απφ ηελ δεκηνπξγία θαη ηε ζεκαληηθφηεηα απηψλ ησλ ζαινχλ επεξεάζηεθαλ 

ηέζζεξηο κεγάιεο πφιεηο: ε Νέα Οξιεάλε, ην αηλη Λνχηο, ην ηθάγν θαη ην αλ Φξαλζίζθν. 

ηελ αξρή ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηελ Ακεξηθή, ν ηδφγνο έγηλε παξάλνκνο θαη απαγνξεχζεθε απφ ηε 

θξαηηθή λνκνζεζία θαη ηνπο θνηλσληθνχο κεηαξξπζκηζηέο ηεο επνρήο. Σν 1931 φκσο, ν 

ηδφγνο λνκηκνπνηήζεθε ζε φιε ηελ πνιηηεία ηεο Νεβάδα θαη έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα 

λφκηκα θαδίλν (wikipedia, 2013c). 

ήκεξα, ην κεγαιχηεξν θαδίλν ηνπ πιαλήηε είλαη ην «Venetian Macao», ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην «Macau» ηεο Κίλαο θαη αλήθεη ζηελ εηαηξία «Las Vegas Sands». Έρεη 40 

νξφθνπο, θνζηίδεη $2,4δηο θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 2007. Δπίζεο δηαζέηεη 3.000 ζνπίηεο θαη 

51.000 κ
2
 κφλν γηα ηνλ ρψξν ηνπ θαδίλνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 3.400 κεραλήκαηα κε 

θξνπηάθηα (slot machines), 800 ηξαπέδηα παηρληδηψλ θαη έλα ρψξν γηα αζιεηηθέο εθδειψζεηο 

ρσξεηηθφηεηαο 15.000 ζέζεσλ (wikipedia, 2013d & 2013k). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ridotto
http://en.wikipedia.org/wiki/Fyodor_Dostoevsky
http://en.wikipedia.org/wiki/Fyodor_Dostoevsky
http://en.wikipedia.org/wiki/Get_rich_quick
http://en.wikipedia.org/wiki/Macau
http://en.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas_Sands
http://en.wikipedia.org/wiki/Slot_machine


5 
 

 

 
Δηθφλα 2-3: Σν θαδίλν «Venetian Macao» 

 

Ο ηδφγνο ζηελ απνηθία ηνπ «Macau» λνκηκνπνηήζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1850 απφ ηνλ 

πνξηνγάιν θπβεξλήηε ηνπ. Απηή ηε ζηηγκή, ζχκθσλα κε επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, νη 

θφξνη πάλσ ζηνλ ηδφγν απνηεινχλ ην 70% ησλ δεκνζηνλνκηθψλ εηζθνξψλ ηεο απνηθίαο ηνπ 

«Macau» (Bloomberg, 2007). Δπίζεο, είλαη αμηνζεκείσην λα αλαθεξζεί φηη νη ηξεηο θχξηνη 

θνξείο ηδφγνπ ζην «Macau» θαηαγξάθνπλ έζνδα ζπλνιηθήο αμίαο 18,7 δηζεθαηνκκπξίσλ 

$ΖΠΑ ην 2011 (Travel & Gamble Online Magazine, 2012). 

πκπεξαζκαηηθά, ν ηδφγνο είλαη κηα κεγαιεηψδεο δηεζλήο εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, 

πνπ κφλν νη λφκηκεο ζπλαιιαγέο ππνινγίδνληαη φηη αλήιζαλ ζηα 335 δηζεθαηνκκπξίσλ 

$ΖΠΑ ην 2009 (The Economist, 2010). 

 

2.2 Ζιεθηξνληθόο Σδόγνο (eGambling) 

 

Πξηλ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, φηαλ θάπνηνο επηζπκνχζε λα ζηνηρεκαηίζεη ζε 

αγψλεο ή λα παίμεη παηρλίδηα θαδίλνπ είρε δχν επηινγέο. Ζ πξψηε ήηαλ λα πάεη ζε έλα λφκηκν 

θαηάιπκα πνπ ζα ηνπ παξείρε ηελ δπλαηφηεηα λα ηδνγάξεη. Ζ δεχηεξε ήηαλ λα θαηαθχγεη ζε 

κε λφκηκεο κεζφδνπο κε ηελ κνξθή πξαθηφξσλ ζηνηρήκαηνο (bookmaker). κσο, κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ Internet ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, έλα λέν είδνο ηδφγνπ αλαπηχρζεθε, 

ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο (wikipedia, 2013h). 

Ο ειεθηξνληθφο ηδφγνο (Online Gambling), αιιηψο γλσζηφο σο «Internet gambling», 

«iGambling» θαη «eGambling», είλαη ν ηδφγνο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ Internet. Ζ ρξήζε ηνπ 
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μεθίλεζε επηζήκσο ην 1994 απφ ην Καξατβηθφ θξάηνο ησλ «Antigua θαη Barbuda», ην νπνίν 

επέηξεςε ηελ έθδνζε αδεηψλ ζε νξγαληζκνχο πνπ θαηέζεηαλ αίηεζε γηα ηελ ρξήζε αλνηθηψλ 

ειεθηξνληθψλ θαδίλσλ (Spectrum Gaming Group, 2012). 

Ζ εηαηξία «Microgaming», κία εηαηξία ινγηζκηθνχ ζηα «Isle of Man», θαηάθεξε 

πξψηε λα δεκηνπξγήζεη έλα πιήξεο ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα ηδφγνπ. Σν ινγηζκηθφ απηήο ηεο 

εηαηξίαο δηαζθαιίζηεθε θαη εγγπήζεθε απφ ηελ «CryptoLogic» κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ 

εθηθηέο νη αζθαιείο ζπλαιιαγέο ζηα δηαδηθηπαθά θαδίλν. Έηζη, ην 1994, δεκηνπξγήζεθε ην 

πξψην ειεθηξνληθφ θαδίλν (Spectrum Gaming Group, 2012). 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο θέξδηζε αλαγλσζηκφηεηα. Οη 

ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ζην Internet απφ κφιηο 15 ηζηνζειίδεο ην 1996, απμήζεθαλ 

ζε 200 ηζηνζειίδεο ην 1997. Απφ έξεπλα πνπ εθδφζεθε ζην «Frost & Sullivan», 

απνθαιχθζεθε φηη ηα έζνδα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ην 1998 αλήιζαλ ζηα $830 

εθαηνκκχξηα. Σελ ίδηα ρξνληά, ηα πξψηα δσκάηηα δηαδηθηπαθνχ πφθεξ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

(onlinegambling.com, 2012). 

Οη θνξπθαίεο εηαηξείεο online ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ζηνηρεκάησλ ζε φιν ηνλ θφζκν 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ «PokerStars», ηελ «Bwin.Party», ηελ «William Hill Online», θαζεκία 

απφ ηηο νπνίεο παξάγνπλ εηεζίσο έζνδα άλσ ησλ 0,5 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Δπίζεο, νη 

εηαηξίεο «Betfair Group», «Paddy Power», «888 Holdings» θαη «Ladbrokes» είλαη αλάκεζα 

ζηνπο εγέηεο ηεο αγνξάο απηήο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο εηαηξείεο ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ 

άδεηα ηνπ Γηβξαιηάξ, θαη δχν είλαη εγγεγξακκέλνη ζην «Isle of Man» (yStats, 2014). 

 

 

ρήκα 2-1: Γηαρσξηζκφο Παγθφζκηαο Αγνξάο Σδφγνπ (H2 Gambling Capital, 2012) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microgaming
http://en.wikipedia.org/wiki/CryptoLogic
http://en.wikipedia.org/wiki/Frost_%26_Sullivan
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ην ρήκα 2-1 βιέπνπκε ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ηδφγνπ ην 2012 αλά 

θαηεγνξία παηρληδηψλ. πκπεξαίλνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παίδεη παηρλίδηα θαδίλνπ 

(34%) θαη ζηελ ζπλέρεηα έξρνληαη νη ινηαξίεο (29%) (H2 Gambling Capital, 2012). 

Σν 2001, ν ππνινγηδφκελνο αξηζκφο αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ήηαλ 8 εθαηνκκχξηα θαη ζα επεξρφηαλ αχμεζε παξφιε ηελ πεξηνξηζηηθή 

λνκνζεζία θαη ηηο πξνθιήζεηο αγσγψλ πνπ ζα ζπλερηδφληνπζαλ (H2 Gambling Capital, 

2011). 

Σν κέγεζνο ησλ εζφδσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ απμάλεηαη ζπλερψο θαη παξά ηελ 

ηξέρνπζα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηνπ θφζκν έρεη 

πξνβιεθηεί λα απμεζεί απφ $345 δηζεθαηνκκχξηα (ΖΠΑ$) ην 2007 ζε $433 δηζεθαηνκκχξηα 

(ΖΠΑ$) κέρξη ην 2012, ζχκθσλα κε κία λέα έθζεζε πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ηελ «Global 

Betting & Gaming Consultants» (GBGC). Σα παγθφζκηα έζνδα ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

εθηηκνχληαη λα ππεξβνχλ ηα $144 εθαηνκκχξηα ην 2012, κεηά απφ εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 

6,5% αλά έηνο, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο «PricewaterhouseCoopers LLP». Δπίζεο κέρξη ην 

2012, είρε εθηηκεζεί φηη ε βηνκεραλία ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ζα παξάγεη έζνδα αμίαο πάλσ 

απφ $24,4 δηζεθαηνκκχξηα  ζε φιν ηνλ θφζκν (Dan Enright, 2010). 

Ζ «H2 Gambling Capital» πξνβιέπεη φηη ην 2015 ν ηνκέαο απηφο ζα θηάζεη ζε κηθηά 

θέξδε  πεξίπνπ ηα €351 δηζεθαηνκκχξηα θαη ην χλζεην Δηήζην Πνζνζηφ Αχμεζεο (CAGR) 

έρεη νξηζηεί λα είλαη 3,0% θαηά ηα επφκελα ηξία ρξφληα. Καηά ην έηνο 2012, ην 8,1% ηνπ 

παγθφζκηνπ αθαζάξηζηνπ θέξδνπο απφ ηπρεξά παηρλίδηα έρεη νξηζηεί λα ιάβεη ρψξα κέζσ 

δηαδξαζηηθψλ θαλαιηψλ. Απηφ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε κφιηο ιίγν ιηγφηεξν ηνπ 10% κέρξη 

ην 2015. Δίλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχκε φηη πξηλ απφ κφιηο κία δεθαεηία, ην 3% ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ήηαλ δηαδξαζηηθφ θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο αγνξάο 

(eGaming θαη παξαδνζηαθφο ηδφγνο) ήηαλ κφλν έλα θιάζκα πεξηζζφηεξν απφ ηα δχν ηξίηα 

ηεο ηξέρνπζαο αμίαο (General News, 2012). 

Ο ειεθηξνληθφο ηδφγνο έρεη εηζβάιεη ζηηο δσέο φισλ ησλ ρσξψλ ζε ηέηνην βαζκφ, 

φπνπ αλαγθάδεη ηηο θπβεξλήζεηο λα επηβάιινπλ λφκνπο θαη ηξνπνινγίεο γηα ηνλ έιεγρφ ηνπ. 

ηελ παγθφζκηα αγνξά ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ππνινγίδεηαη πσο ε ηξέρνπζα αμία ηεο λα είλαη 

έλαο κέζνο δηςήθηνο αξηζκφο ζε δηζεθαηνκκχξηα επξψ, κε ηελ αλάπηπμε λα αλακέλεηαη λα 

είλαη κεηαμχ 7% θαη 10% εηεζίσο γηα ηα επφκελα ρξφληα (yStats, 2014). 

Απφ έξεπλα ηεο, ε «H2 Gambling Capital» αλαθέξεη φηη ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο 

γίλεηαη φιν θαη πην δεκνθηιήο  ράξε ζηελ αχμεζε ησλ smartphones, ησλ tablets, θαη ησλ 

ηαρπηήησλ ζχλδεζεο. Απηφ θαίλεηαη θαιχηεξα απφ ηνπο αξηζκνχ ζην ρήκα 3-2, νη νπνίνη 

απμάλνληαη εληππσζηαθά εθ βάζνο ρξφλνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην 2015 αλακέλνληαη ηα 
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αθαζάξηζηα θέξδε απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν παγθνζκίσο λα αλέβνπλ ζηα €28,24 

δηζεθαηνκκχξηα (H2 Gambling Capital and Odobo, 2013). 

 

 

ρήκα 2-2: Παγθφζκηα Αθαζάξηζηα Κέξδε Ζιεθηξνληθνχ Σδφγνπ (H2GC & Odobo, 2013) 

 

2.3 Κηλεηόο Σδόγνο (Mobile Gambling) 

 

Ο θηλεηφο ηδφγνο είλαη κία άιιε κνξθή ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ θαη αθνξά παηρλίδηα 

ηχρεο ή ηθαλνηήησλ, φπνπ πνληάξνληαη ρξήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο κία απνκνλσκέλε 

ζπζθεπή, φπσο έλα tablet, έλα smartphone ή έλα νπνηνδήπνηε θηλεηφ ηειέθσλν κε αζχξκαηε 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Πάλσ απφ κηα ληνπδίλα θηλεηψλ θαδίλσλ («mobile casinos») 

ιεηηνπξγνχλ απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 (wikipedia, 2013f). 

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ «Juniper Research» πνπ θπθινθφξεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2010, ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζηνηρεκαηίδεηαη ζε παηρλίδηα θηλεηψλ θαδίλσλ ππνινγίδεηαη λα 

ππεξβεί ηα 48δηο ($ΖΠΑ) ην 2015. Ζ αλαθνξά απηή ζηήξημε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ζηνλ ζπλερή 

απμεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο «mobile casinos», «mobile lotteries» θαη «mobile sports betting» 

ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο. Δπηπιένλ, ζηελ απειεπζέξσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ρξήζε ηνπο 

απφ ηελ Δπξψπε θαη ηέινο ζηελ θαηάξγεζε ηνπ «Unlawful Internet Gambling Enforcement 

Act of 2006» ησλ ΖΠΑ, φπνπ έδσζε ηελ επθαηξία ηνπο θαηνίθνπο ησλ ΖΠΑ λα 

ζηνηρεκαηίδνπλ λφκηκα δηαδηθηπαθά (Juniper Research, 2010). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tablet_computer
http://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://en.wikipedia.org/wiki/Unlawful_Internet_Gambling_Enforcement_Act_of_2006
http://en.wikipedia.org/wiki/Unlawful_Internet_Gambling_Enforcement_Act_of_2006
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Ζ αχμεζε ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ηδφγνπ είλαη δεδνκέλε θαη αλακελφκελε. Απηφ 

θαίλεηαη απφ πξφβιεςε ηνπ «Gartner» ην 2010, ε νπνία ιέεη φηη ην 2014 ηα έζνδα ηνπ 

θηλεηνχ ηδφγνπ αλά ηελ εκθχιην ζα θηάζνπλ ηα 11,4δηο $ (Gartner, 2010). 

Ζ «Jupiter Research» πξνβιέπεη φηη ζηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα, ν αξηζκφο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ζα ηδνγάξνπλ κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζα απμεζεί θαηά 100 εθαηνκκχξηα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 2018, 164 εθαη. άλζξσπνη ζα ζηνηρεκαηίδνπλ, ζα επηζθέπηνληαη 

δηαδηθηπαθά θαδίλν ή ζα αγνξάδνπλ εηζηηήξηα γηα ινηαξίεο απφ θηλεηέο ζπζθεπέο (Juniper 

Research, 2010). Δπηπξνζζέησο, ε κηθηή απφδνζε ηπρεξψλ παηρληδηψλ (GGY) πξνβιέπεηαη 

λα απμεζεί κε κηθηφ εηήζην ξπζκφ αχμεζεο (CAGR) 19,3%, ζηα €5,4 δηζ. κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2015. ην ηέινο ηνπ 2010, ε αγνξά ηνπ θηλεηνχ ηδφγνπ αληηπξνζψπεπε ην 9,8% ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ ηδφγνπ θαη ην 0,6% ηεο παγθφζκηαο κηθηήο απφδνζεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

(GGY). Απηά ηα πνζά πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ ζε 12,9% θαη 0,9% αληίζηνηρα, θαηά ηα 

επφκελα δχν ρξφληα (General News, 2011). 

Απφ κειέηεο ηεο εηαηξίαο «H2 Gambling Capital», ζηελ παγθφζκηα αγνξά ηδφγνπ 

κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, ην 2010, ππνινγίζηεθε φηη ην 76,74% απηνχ αθνξά ηα ζηνηρήκαηα, 

ην 16,5% ηα ηπρεξά παηρλίδηα θαη ην 6,78% ηελ ινηαξία. Απηά ηα πνζνζηά ζα αιιάμνπλ 

κέζα ζηα 5 επφκελα ρξφληα ζηα 50,48%, 39,82% θαη 9,7% αληίζηνηρα (General News, 2011). 

  

ρήκα 2-3: Παγθφζκηα αγνξά ηδφγνπ κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ην 2010 (H2 Gambling Capital, 2010)  

 

ην ρήκα 2-3 θαίλεηαη φηη ηα ζηνηρήκαηα αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ κηθηψλ θεξδψλ ηνπ θηλεηνχ ηδφγνπ, αιιά απηφ πξφθεηηαη λα αιιάμεη θαζψο 

ηα ηπρεξά παηρλίδηα θαη ε ινηαξία αλαπηχζζνληαη. Σα ηπρεξά παηρλίδηα θαζπζηεξνχλ 

πεξηζζφηεξν λα πξνσζεζνχλ ζηελ αγνξά, γηαηί απαηηνχλ απμεκέλεο ηθαλφηεηεο ηεο θηλεηήο 

ζπζθεπήο ε νπνία είλαη λα ηα πξνβάιεη, γηα λα ππνζηεξίμεη βειηησκέλα γξαθηθά θαη ζπλερείο 

πεξηφδνπο ρξήζεο ηνπ παηρληδηνχ. Οη ρξήζηεο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαζνδεγνχληαη κέζσ 

ηεο «εκπεηξίαο» ηνπο, ελψ απηνί πνπ ζηνηρεκαηίδνπλ θαζνδεγνχληαη κέζσ ηεο «επθνιίαο» 
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ηνπο. Ζ «H2 Gambling Capital» αλακέλεη φηη πξνο ην ηέινο ηεο πεληαεηνχο πεξηφδνπ ν 

θαηακεξηζκφο ζηνλ θηλεηφ ηδφγν κεηαμχ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ζηνηρεκάησλ θαη ινηαξίαο ζα 

αιιάμεη θαη ζα πξνζεγγίζεη ηα πνζνζηά θαηακεξηζκνχ πνπ ηζρχνπλ ζηελ ειεθηξνληθφ ηδφγν. 

Χζηφζν, θάπνηα θαζπζηέξεζε απφ ην θαλάιη ηεο ιαρεηνθφξνπ αγνξάο (ινηαξία) αλακέλεηαη, 

ιφγσ ηνπ κεδακηλνχ αληαγσληζκνχ θαη ησλ ξπζκηζηηθψλ πεξηνξηζκψλ (H2 Gambling 

Capital, 2013). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν θηλεηφο ηδφγνο (ζηνηρήκαηα, παηρλίδηα θαη ιαρεία) έρεη 

εμειηρζεί ζε έλαλ απφ ηνπο πην ελδηαθέξνληεο ηνκείο ζηε βηνκεραλία ησλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ. Σν 2010, ε «H2 Gambling Capital» εθηηκά ηελ αμία ηεο αγνξά θηλεηνχ ηδφγνπ ζε 

ιίγν ιηγφηεξν απφ €2,4 δηζεθαηνκκχξηα αθαζάξηζησλ θεξδψλ (πνληαξίζκαηα κείνλ θέξδε 

παηθηψλ). Απηφ ην πνζφ απνηειεί ζρεδφλ ην 11% ηνπ ζπλφινπ ησλ κηθηψλ θεξδψλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ θαη ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο κε ηελ ζεηξά ηνπ απνηειεί 8% παγθφζκηαο 

αγνξάο ηπρεξψλ παηρληδηψλ (H2 Gambling Capital, 2013). 

Δπηπιένλ, ε «H2 Gambling Capital» πξνζδνθά φηη ε παγθφζκηα αγνξά θηλεηνχ 

ηδφγνπ ζα δεκηνπξγήζεη ιίγν πεξηζζφηεξν απφ €19 δηζεθαηνκκχξηα απφ ηα κηθηά θέξδε ην 

2018, ηα νπνία ζα αληηπξνζσπεχνπλ ιίγν ιηγφηεξν απφ ην 44% ηνπ ζπλνιηθνχ ειεθηξνληθνχ 

ηδφγνπ θαη ιίγν ιηγφηεξν απφ ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Ο κέζνο αξηζκφο 

πνληαξίζκαηνο αλά άηνκν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2012 ήηαλ κφιηο πάλσ απφ €1 θαη ην 

2018 αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε πάλσ απφ €17. Μεηά απφ ηελ επηηπρία ηεο πξψηεο έθζεζεο 

θηλεηνχ ηδφγνπ, «Gambling Goes Mobile» (2011), ε «H2 Gambling Capital» αλαθνίλσζε ηελ 

έλαξμε ηεο πην νινθιεξσκέλεο θαη έγθπξεο έθζεζεο γηα ηνλ θηλεηφ ηδφγν πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε πνηέ (H2 Gambling Capital, 2013). 

 

 
ρήκα 2-4: Παγθφζκηα Αθαζάξηζηα Κέξδε Κηλεηνχ Σδφγνπ σο πνζνζηά ηνπ ζπλνιηθνχ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ 

(H2 Gambling Capital, 2013) 
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Ο θηλεηφο ηδφγνο αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε δηςήθηα πνζνζηά θαη λα θηάζεη πάλσ απφ 

ην 40% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ην 2018, θαζψο ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ 

θηλεηνχ ηδφγνπ απμάλεηαη ζπλερψο (yStats, 2014). 

Σε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε, ε αχμεζε ηεο ρξήζεο θηλεηνχ ηδφγνπ είλαη 

ζεακαηηθή, γη’ απηφ ε «H2 Gambling Capital» δεκηνχξγεζε λέα έξεπλα, ε νπνία 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ «HTML5 Propeller Heads Odobo», εηαηξία πνπ θαηαζθεπάδεη 

θνξπθαία παηρλίδηα θαδίλν γηα θηλεηέο ζπζθεπέο (H2 Gambling Capital & Odobo, 2013). 

Σα ηπρεξά παηρλίδηα κε πξαγκαηηθά ρξήκαηα βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην θαη 

πξνγξακκαηηζηέο παηρληδηψλ φπσο ε «Odobo» μερσξίδνπλ. Απηή ε θαηεγνξία παηρληδηψλ 

είλαη δπλεηηθά ε πην επηθεξδήο ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο. πγθεθξηκέλα, ν θηλεηφο ηδφγνο (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιαρεηνθφξσλ παηρληδηψλ θαη ησλ παηρληδηψλ κε δεμηφηεηεο) έρεη 

αθαζάξηζηα θέξδε αμίαο πεξίπνπ $30 δηζεθαηνκκπξίσλ παγθνζκίσο, κε ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ηελ Δπξψπε λα απνηεινχλ πάλσ απφ ην ήκηζπ ηεο αγνξάο. Χζηφζν, ε 

ππεξδχλακε είλαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, φπνπ πξφζθαηε λνκνζεζία 

ππεξςεθίζηεθε ζε δηάθνξεο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ γηα ηε λφκηκε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηδφγνπ. Απηφ αιιάμεη ηα δεδνκέλα θαη ππνινγίδεηαη φηη κέρξη ην 2017 νη ΖΠΑ ζα απνηεινχλ 

κέρξη θαη ην 30% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο online παηρληδηψλ κε αθαζάξηζηα θέξδε αμίαο πάλσ 

απφ $ 7,4 δηζεθαηνκκχξηα. Σα λνχκεξα απηά κφλν ζα απμάλνληαη απφ εδψ θαη πέξα ρξφλν κε 

ην ρξφλν (H2 Gambling Capital & Odobo, 2013). 

Μία άιιε κεγάιε ππεξδχλακε είλαη ε αζηαηηθή αγνξά (θπξίσο Κίλα θαη Ηαπσλία). Οη 

κεγάιεο αζηαηηθέο κνλνπσιηαθέο εηαηξείεο ηππνδξνκηαθψλ ζηνηρεκάησλ, φπσο ε «Japanese 

Racing Association» θαη ε «Hong Kong Jockey Club» αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ ηα κηζά 

ησλ θεξδψλ ηνπ ζπλνιηθνχ θηλεηνχ ηδφγνπ. Ζ αμία ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θηλεηνχ ηδφγνπ 

γηα ην 2010 άγγημε ηα €2,22 δηζεθαηνκκχξηα, κε ηελ «Japanese Racing Association» (JRA) λα 

απνηειεί ζρεδφλ ην 57% απηνχ ηνπ πνζνχ (General News, 2011). Ζ αζηαηηθή θνπιηνχξα θαη 

ε ρξήζε ησλ θηλεηψλ παξέρνπλ κία έλδεημε γηα ην ηη κπνξεί λα επαθνινπζήζεη ζηνλ 

ππφινηπν θφζκν (H2 Gambling Capital, 2013). 

 

2.4 Σδόγνο ζηα Κνηλσληθά Γίθηπα (Social Gambling) 

 

Μία άιιε κνξθή ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ είλαη ν ηδφγνο κέζσ ηεο ρξήζεο Κνηλσληθψλ 

Γηθηχσλ, γλσζηφο αιιηψο σο «Social Gambling». Απφ ηα πην γλσζηά θνηλσληθά δίθηπα πνπ 

παξέρνπλ παηρλίδηα ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ είλαη ην «Facebook», ην «Myspace», ην «Hi5» θαη 
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ην «Orkut», κε ην πξψην λα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή θαη ην «Myspace» λα αθνινπζεί (David 

Korn & Cameron Norman, 2010). 

Σν «Social Gambling» ραξαθηεξίδεηαη σο «θνηκψκελνο γίγαληαο», ιφγσ ησλ 

αλακελφκελσλ κεγάισλ θεξδψλ πνπ ζα επηθέξεη κε ηελ ρξήζε πξαγκαηηθψλ ρξεκάησλ. Ζ 

«H2 Gambling Capital» εθηηκά φηη ηα έζνδα απφ ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ κέζσ ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζα κπνξνχζε λα αγγίμεη ηα $40 δηζεθαηνκκχξηα ην 2015 (H2 Gambling 

Capital & Odobo, 2013). 

Ζ εθηεηακέλε ρξήζε ηδφγνπ ζηα θνηλσληθά δίθηπα άξρηζε λα απνηειεί κέζν 

πξνψζεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο. Απηφ θαίλεηαη ζηελ «Global Online Gambling and Betting 

Report 2012», φπνπ νη δηαρεηξηζηέο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ αλαθάιπςαλ φηη ην θνηλσληθφ 

δίθηπν «Facebook» είλαη κία επθαηξία λα δηεπξπλζεί ε εκβέιεηά ηνπο (yStats, 2012). ην 

πξνζθήλην είλαη ε εηαηξεία παξνρήο ηπρεξψλ παηρληδηψλ «DoubleDown», ε νπνία πξνζθέξεη 

πεξηζζφηεξα απφ 30 κεραλήκαηα γηα θξνπηάθηα θαη γηα ηπρεξά παηρλίδηα πνπ δηεπζεηνχληαη 

ζε «ηξαπέδηα», θαη πξνζειθχεη θαηά κέζν φξν 5,4 εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο ην κήλα κέζσ ηνπ 

«Facebook» (Social Gambling Conference, 2013). 

Σα πιαζκαηηθά πνζά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη κεγάια. Απηφ έρεη 

νδεγήζεη ηελ αγνξά ζηελ απμαλφκελε απνδνρή ηνπ ςεθηαθνχ λνκίζκαηνο «Bitcoin», ην 

νπνίν είλαη κηα άιιε ηάζε ζηα online ηπρεξά παηρλίδηα πνπ ζα πξνβιεκαηίζεη ζην κέιινλ 

(yStats, 2014). 

Δπηπιένλ, ε νκάδα «yStats.com» αλέθεξε ζε κηα έθζεζε κε ηίηιν «EMEA Online 

Gaming Market 2014», φηη ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηδφγνπ θαη ηνπ ηδφγνπ κέζσ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ είλαη πην έληνλε ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο φπσο ε Αλαηνιηθή Δπξψπε, ε Μέζε 

Αλαηνιή θαη ε Αθξηθή (yStats, 2014). 

ε νξηζκέλεο πνιηηείεο ή ρψξεο, ν ηδφγνο κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζεσξείηαη 

λφκηκνο, ελψ ζε άιιεο ρψξεο φρη. Οη ζπδεηήζεηο βξίζθνληαη αθφκε ζε εμέιημε γηα ην αλ ζα 

λνκηκνπνηεζεί ή φρη. ην ππφβαζξν ησλ ζπδεηήζεσλ ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

είλαη ε πξνζπάζεηα λα νξίζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ην θαηλφκελν απηφ (10bestcasinolinks.com, 

2014). 
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Δηθφλα 2-4, 2-5, 2-6: Γεκνθηιείο Δθαξκνγέο παηρληδηψλ θαδίλν ζην «Facebook» (Μάηνο 2014)  

 

ηηο Δηθφλεο 2-4, 2-5 θαη 2-6 θαίλεηαη ε κεγάιε δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ «Social 

Gambling». Ζ εθαξκνγή «Texas HoldEm Poker» ηεο εηαηξείαο «Zunga Poker» (Δηθφλα 2-4) 

έρεη πάλσ απφ 10 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, ε εθαξκνγή «TeenPatti» ηεο εηαηξείαο «Teen Patti» 

(Δηθφλα 2-5) έρεη πάλσ απφ 5 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο θαη ε εθαξκνγή «DoubleDown Casino 

Slots & Poker» ηεο εηαηξείαο «DoubleDown Casino» (Δηθφλα 2-6) έρεη πάλσ απφ 1 

εθαηνκκχξην ρξήζηεο (facebook, 2014). 
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3 Δίδε Ζιεθηξνληθνύ Σδόγνπ  

 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα είδε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ, ηα νπνία είλαη 

ην δηαδηθηπαθφ πφθεξ (online poker), ην δηαδηθηπαθφ θαδίλν (online casino), ηα δηαδηθηπαθά 

αζιεηηθά ζηνηρήκαηα (online sports betting), ην δηαδηθηπαθφ κπίλγθν (online bingo), ε 

δηαδηθηπαθή ινηαξία (online lottery), ηα ζηνηρήκαηα ηππνδξφκνπ (horse racing betting) θαη ν 

ζε-εμέιημε ηδφγνο (in-play gambling). Δπίζεο, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο πιεξνθνξίεο 

θαη ζηνηρεία γηα απηά. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη πην δεκνθηιείο ηζηνζειίδεο γηα ην θάζε είδνο 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ. 

Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ησλ εηδψλ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζνχλ νη «Γελλήηξηεο Σπραίσλ Αξηζκψλ», νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη φπνπ απαηηείηαη 

ηπραία επηινγή ραξηηψλ ή αξηζκψλ, γηα λα ππάξρεη λνκηκφηεηα θαη δηαθάλεηα. Δπνκέλσο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ παηρληδηψλ είλαη πξαγκαηηθά 

ηπραία, ρξεζηκνπνηνχληαη νη «Γελλήηξηεο Σπραίσλ Αξηζκψλ» (RNG=Random Number 

Generator), πνπ ελεξγνχλ σο «ληίιεξ» (wikipedia, 2013h). 

 

 

Δηθφλα 3-1: «Γελλήηξηα Σπραίσλ Αξηζκψλ» (RNG) 

 

3.1 Γηαδηθηπαθό Πόθεξ (Online Poker) 

Σν «online poker» είλαη ην παηρλίδη ηνπ πφθεξ φηαλ παίδεηαη ζην δηαδίθηπν. Σα 

«online poker» ηξαπέδηα ζπλήζσο πξνζθέξνπλ ηνπο εμήο ηχπνπο παηρληδηψλ: Texas hold 'em, 

Omaha, Seven-card stud, razz, HORSE θ.α. Σα παηρλίδηα απηά παίδνληαη ζε κεκνλσκέλα 

ηξαπέδηα ή ζε ηνπξλνπά, φπσο αθξηβψο θαη εθηφο δηαδηθηχνπ. Οη παίθηεο παίδνπλ κεηαμχ ηνπο 

θαη φρη κε ηελ «κάλα» («house») (wikipedia, 2013i). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Poker
http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_hold_%27em
http://en.wikipedia.org/wiki/Omaha_hold%27em
http://en.wikipedia.org/wiki/Seven-card_stud
http://en.wikipedia.org/wiki/Razz_poker
http://en.wikipedia.org/wiki/HORSE
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Δμαηηίαο ηεο ηερλνινγηθή επνρή πνπ δνχκε, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ βνήζεζε ζηελ 

ζεακαηηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παηθηψλ παγθνζκίσο. Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο εηαηξίαο «Christiansen Capital Advisors», φπνπ ζεκείσζε ηελ αχμεζε 

εζφδσλ ηνπ «online poker» απφ $82,7εθ. ην 2001 ζηα $2,4δηο ην 2005 (Newsweek, 2009). 

Δπίζεο, απφ κία αμηνιφγεζε ηνπ «DrKW» θαη ηνπ «Global Betting and Gaming Consultants» 

ππνζηεξίρζεθε φηη ηα έζνδα ηνπ «Online poker» ην 2004 ήηαλ $1,4δηο (Financial Times, 

2009). 

 

 

Δηθφλα 3-2: Κνξπθαίεο ηζηνζειίδεο θαδίλν ζηα «Video Poker Games» γηα ην 2014 (top10casinosites.net, 2014) 

 

ηελ Δηθφλα 3-2 βιέπνπκε ηηο 3 θνξπθαίεο ηζηνζειίδεο θαδίλνπ ζηα «Video Poker 

Games» γηα ην 2014 παγθνζκίσο. Πξψηε ζηηο πξνηηκήζεηο έξρεηαη ε ηζηνζειίδα «Royal 

Vegas Online Casino», πνπ είλαη πην γλσζηή ζηελ Απζηξαιία θαη ζηε Νφηην Αθξηθή. 

Γεχηεξε ζηηο πξνηηκήζεηο είλαη ε «Europa Casino», πνπ είλαη πην γλσζηή ζηε Νφηην Αθξηθή 

θαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Σέινο, ηξίηε ζηηο πξνηηκήζεηο είλαη ε «888 Casino», πνπ είλαη 

πην γλσζηή ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ Γεξκαλία, ζηνλ Καλαδά θαη ζηελ Ρσζία 

(top10casinosites.net & alexa.com, 2014a & 2014b).  

 

3.2 Γηαδηθηπαθό Καδίλν (Online Casino) 

Σα «online casinos», αιιηψο γλσζηά σο εηθνληθά θαδίλν ή δηαδηθηπαθά θαδίλν, είλαη 

δηαδηθηπαθέο εθδνρέο ησλ παξαδνζηαθψλ θαδίλσλ. Σα «online casinos» δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνπο ηδνγαδφξνπο λα παίδνπλ θαη λα ζηνηρεκαηίδνπλ ζε παηρλίδηα θαδίλνπ κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ. Σα πην γλσζηά παηρλίδηα ηνπ «online casino» είλαη ηα εμήο: Blackjack, 

Roulette, Slots, Baccarat, Pachinko θ.α. Απηά ηα παηρλίδηα ρξεζηκνπνηνχλ «Γελλήηξηεο 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pachinko
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Σπραίσλ Αξηζκψλ» (RNG=Random Number Generator), γηαηί παίδνληαη ελαληίνλ ηεο 

«κάλαο» (house), φπνπ νη πηζαλφηεηεο είλαη πάληα ππέξ ηεο (wikipedia, 2013g). 

Σα «online casinos» γεληθά πξνζθέξνπλ πνζνζηά πηζαλνηήησλ θαη απνπιεξσκψλ πνπ 

είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα παξαδνζηαθά θαδίλν. Τπάξρνπλ θαη κεξηθά «online casinos» πνπ 

ηζρπξίδνληαη φηη παξέρνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά απνπιεξσκψλ ζηα «slot machine games» 

(θξνπηάθηα) απφ ηα παξαδνζηαθά θαδίλν (wikipedia, 2013g). Μάιηζηα, πνιιά «online 

casinos» λνηθηάδνπλ ή αγνξάδνπλ ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απφ ηηο εμήο εηαηξίεο: 

CryptoLogic Inc, International Game Technology, Microgaming, Playtech and Realtime 

Gaming (wikipedia, 2013g). 

 

 

Δηθφλα 3-3: Κνξπθαίεο ηζηνζειίδεο θαδίλν ζηα «Casino Games» γηα ην 2014 (top10casinosites.net, 2014) 

 

ηελ Δηθφλα 3-3 βιέπνπκε ηηο 3 θνξπθαίεο ηζηνζειίδεο θαδίλνπ ζηα «Casino Games» 

γηα ην 2014 παγθνζκίσο. Πξψηε ζηηο πξνηηκήζεηο έξρεηαη ε ηζηνζειίδα «GrandParker 

Casino», πνπ είλαη πην δηαδεδνκέλε ζηηο ΖΠΑ. Γεχηεξε ζηηο πξνηηκήζεηο έξρεηαη ε «Royal 

Vegas Online Casino» θαη ηξίηε ε «888 Casino» (top10casinosites.net & alexa.com, 2014c & 

2014d). 

 

3.3 Γηαδηθηπαθά Αζιεηηθά ηνηρήκαηα (Online Sports Betting) 

Σν «online sports betting» είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λα πξνβιέπεηο αζιεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη λα βάδεηο ζηνίρεκα γηα ηελ έθβαζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αγψλα 

(wikipedia, 2013j). Σν πην γλσζηφ άζιεκα ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη ην πνδφζθαηξν θαη 

ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθέο ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο θαη ρνξεγίεο. Γπζηπρψο ηα αζιεηηθά 

http://en.wikipedia.org/wiki/Slot_machine
http://en.wikipedia.org/wiki/CryptoLogic_Inc
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Game_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Microgaming
http://en.wikipedia.org/wiki/Playtech
http://en.wikipedia.org/wiki/Realtime_Gaming
http://en.wikipedia.org/wiki/Realtime_Gaming
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ζηνηρήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηνλ παζνινγηθφ ηδφγν θαη γίλνληαη εχθνια δηαζέζηκα κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ (wikipedia, 2013j). Απφ κειέηε πνπ έγηλε ην 2012 γηα ηα αζιεηηθά ζηνηρήκαηα, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ε εκπεηξία, ε ειηθία θαη ην θχιν δελ έρνπλ αληίθηππν ζηελ αθξίβεηα ησλ 

πξνγλψζεσλ ζηνπο πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο. Δπνκέλσο, ε πεπνίζεζε φηη νη γλψζεηο πάλσ 

πνδφζθαηξν βειηηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο καο ζην ζηνίρεκά ηνπ είλαη κηα «ςεπδαίζζεζε 

ειέγρνπ», γηαηί δελ κπνξεί λα ππάξμεη έιεγρνο ηνπ απνηειέζκαηνο (Khazaal et al, 2012). 

 

 

Δηθφλα 3-4, 3-5, 3-6: Κνξπθαίεο ηζηνζειίδεο αζιεηηθνχ ζηνηρήκαηνο γηα ην 2014 (topbettingreviews.com, 2014)  

 

ηηο Δηθφλεο 3-4, 3-5, 3-6 βιέπνπκε ηηο 3 θνξπθαίεο ηζηνζειίδεο αζιεηηθνχ 

ζηνηρήκαηνο γηα ην 2014 παγθνζκίσο. Πξψηε ζηηο πξνηηκήζεηο έξρεηαη ε ηζηνζειίδα 

«Bovada», δεχηεξε ε «TopBet» θαη ηξίηε ε «BetOnline» (topbettingreviews.com, 2014). 

 

3.4 Γηαδηθηπαθό Μπίλγθν (Online Bingo) 

Σν «online bingo» είλαη ην παηρλίδη ηνπ κπίλγθν πνπ παίδεηαη ζην δηαδίθηπν. ε 

αληίζεζε κε ηηο κπάιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξαδνζηαθέο αίζνπζεο κπίλγθν, ηα 

«online bingos» ρξεζηκνπνηνχλ «Γελλήηξηεο Σπραίσλ Αξηζκψλ» (RNG=Random Number 

Generator), φπσο αθξηβψο θαη ζηα «online casinos». Σα πεξηζζφηεξα «online bingos» 

πξνζθέξνπλ ππεξζπλδέζεηο (links) πξνο «online poker» θαη «online casino», γηαηί ζπλήζσο 

απνηεινχλ πειαηνιφγην θαη γηα ηα άιια παηρλίδηα. Έλα αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

«online bingos» είλαη ε δπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο, ε νπνία ζηνρεχεη ζε κία απμεκέλε αίζζεζε 

θνηλσληθφηεηαο θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ παηθηψλ (wikipedia, 2013h). 
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Δηθφλα 3-7: Κνξπθαίεο ηζηνζειίδεο Online Bingo κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2014 (latestbingobonuses.com, 2014) 

 

ηελ Δηθφλα 3-7, πξνβάιινληαη νη θνξπθαίεο ηζηνζειίδεο bingo ζηνλ θφζκν κέρξη ηνλ 

Μάην ηνπ 2014. Πξψηε είλαη ε «Big Time Bingo», ε νπνία έρεη ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ 

ηεο εηαηξίαο «Parlay Entertainment». Γεχηεξε είλαη ε «Wink Bingo» κε ινγηζκηθφ ηεο 

«Globalcom» θαη ηξίηε ε «123 Bingo» κε ινγηζκηθφ πάιη ηεο «Parlay Entertainment» 

(latestbingobonuses.com, 2014). 

Σέινο, εθηηκάηαη φηη ε παγθφζκηα αθαζάξηζηε απφδνζε ηνπ παηρληδηνχ κπίλγθν ήηαλ 

500εθ. $ΖΠΑ ην 2006 (εθηφο ησλ ΖΠΑ) θαη πξνβιέθζεθε, επζηφρσο, ε αχμεζή ηνπ ζηα 

$1δηο ην 2010 (Parlay Entertainment, 2007). 

 

3.5 Γηαδηθηπαθή Λνηαξία (Online Lottery) 

Οη πην πνιιέο ινηαξίεο γίλνληαη απφ θπβεξλήζεηο θαη είλαη πνιχ απζηεξά 

πξνζηαηεπκέλεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ, εμαηηίαο ησλ κεγάισλ θνξνινγεηέσλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ πνπ παξάγνπλ. Οη πξψηεο «online lotteries» πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ηηο πξνψζεζαλ 

ηδηψηεο ή ηδησηηθέο εηαηξίεο θαη ηηο ιεηηνπξγνχζαλ βάζε εηδηθψλ αδεηψλ πνπ παξείραλ κφλν 

ζε κηθξέο ρψξεο. Οη πεξηζζφηεξεο ηδησηηθέο «online lotteries» ζηακάηεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ, 

γηαηί νη θπβεξλήζεηο επέβαιαλ λένπο λφκνπο φπνπ παξείραλ ζηηο δηθέο ηνπο ινηαξίεο 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα. ήκεξα, νη θπβεξλεηηθέο ινηαξίεο πξνζθέξνπλ ηα παηρλίδηα ηνπο 

δηαδηθηπαθά (wikipedia, 2013h). 

 

3.6 ηνηρήκαηα Ηππνδξόκνπ (Horse Racing Betting) 

 

Σα ζηνηρήκαηα ηππνδξφκνπ απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ρξεκάησλ 

πνπ ζηνηρεκαηίδνληαη δηαδηθηπαθά. Ο βαζηθφο ζθνπφο είλαη λα ληθήζεηο ηηο «απνδφζεηο ησλ 

ζπληαθηψλ» («Odds Compilers») θαη λα θεξδίζεηο ρξήκαηα. Σα ζηνηρήκαηα γίλνληαη κέζσ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parlay_Entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/Parlay_Entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_dollar
http://en.wikipedia.org/wiki/Parlay_Entertainment
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«Sportsbooks» θαη «Bookmakers» δηαπξνζσπηθά, δηαδηθηπαθά ή ηειεθσληθά. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη απηνί πνπ βγάδνπλ ηηο απνδφζεηο («Odds Compilers») δηαθέξνπλ 

απφ απηνχο πνπ δέρνληαη ηα ζηνηρήκαηα («Sportsbooks»). ην ακεξηθάληθν πνληάξηζκα, ζηνλ 

ηππφδξνκν, νη θαλφλεο θαζνξίδνληαη θαη ξπζκίδνληαη απφ ηελ πνιηηεία ζηελ νπνία γίλνληαη νη 

αγψλεο (Il Dado & wikipedia, 2013e). 

 

3.7 ε-εμέιημε Σδόγνο (In-Play Gambling) 

Ο ηδφγνο ζε-εμέιημε είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνιιψλ δηαδηθηπαθψλ ηζηνζειίδσλ κε 

αζιεηηθά ζηνηρήκαηα, φπνπ επηηξέπνπλ ηνλ ρξήζηε λα πνληάξεη ελψ ην ζπκβάλ είλαη ζε 

εμέιημε. Έλα πιενλέθηεκα ηνπ ηδφγνπ ζε-εμέιημε είλαη φηη ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζην πνδφζθαηξν έλαο ρξήζηεο ζα κπνξνχζε λα ζηνηρεκαηίζεη πνηνο παίθηεο ζα 

πάξεη ηελ επφκελε θίηξηλε θάξηα ή πνηα νκάδα ζα θεξδίζεη ην επφκελν θφξλεξ (Reuters, 

2012). 
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4 Γηαδηθαζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά Ζιεθηξνληθνύ Σδόγνπ 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη αλάιπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ θαη 

πσο παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. Παξνπζηάδεηαη ν νξγαληζκφο «eCOGRA», ν νπνίνο 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηελ νκαιή θαη λφκηκε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ. 

Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη ηα λνκνζεηηθά πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ αλά ηελ 

εκθχιην θαη ηέινο, νη κέζνδνη πξαγκαηνπνίεζεο ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηα ηπρεξά 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. 

 

4.1 Αμηνπηζηία ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Σδόγνπ (eGambling)  

 

Ζ εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ eGambling ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ εμέιημή ηνπ. Ζ βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζην δηαδίθηπν έρεη θάλεη αξθεηέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ πξνηχπσλ. Ζ ηειεπηαία πξνζπάζεηα είλαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ «E-Commerce and Online Gaming Regulation and Assurance» ή αιιηψο 

«eCOGRA» (Williams & Wood, 2007). 

 

Απηφο είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο κε έδξα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, πνπ 

μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην 2003 θαη παξέρεη πηζηνπνηεηηθά ζε δηαδηθηπαθέο ηζηνζειίδεο 

ηδφγνπ. Πηζηνπνηεί φηη θάζε ηζηνζειίδα απφ απηέο παξέρεη άκεζεο πιεξσκέο, αζθαιή 

απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ, ηπραία παηρλίδηα, εηιηθξηλή δηαθήκηζε θαη ππεχζπλεο πξαθηηθέο 

παηρληδηνχ (Williams & Wood, 2007). 

Ο «eCOGRA» εθδίδεη νδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηθηψλ θαη δηαζθαιίδεη φηη ηα 

εγθεθξηκέλα δηαδηθηπαθά ηπρεξά παηρλίδηα ειέγρνληαη κε ζσζηφ θαη δηαθαλή ηξφπν. Απφ 

κεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ ην 2007, ν «eCOGRA» είρε παξέρεη πηζηνπνηεηηθά ζε 

πεξίπνπ 116 ηζηνζειίδεο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη πξνεγνχκελνη νξγαληζκνί είραλ 

πξνζπαζήζεη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ παίθηε θαη απέηπραλ λα απνθηήζνπλ 

επξεία απνδνρή (Williams & Wood, 2007). Ο «eCOGRA» έρεη θαζνξίζεη, κέζσ εηήζησλ 

δηαδηθηπαθψλ θξηηηθψλ θαη ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο, φηη ηα αθφινπζα ινγηζκηθά «live 

dealer» («δσληαλνχ ληίιεξ») έρνπλ επηιερζεί γηα λα εκθαλίδνπλ ηελ ζθξαγίδα  

«Πηζηνπνηεκέλνπ Live Dealer»: 

http://www.ecogra.org/certificates/certificate.aspx?cid=285
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1.  Ζ «Microgaming Software Systems Limited» γηα online πφθεξ 

ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ «MPN», παιαηφηεξα γλσζηφ σο «Prima Poker» ή 

«Microgaming Poker Network». Σν ινγηζκηθφ απηφ επηηξέπεη ζηνπο παίθηεο λα 

παίδνπλ πφθεξ κε άιινπο παίθηεο, φπσο γίλεηαη ζην «Texas Hold 'em» θαη ζην «Stud 

Poker» πέληε θαη εθηά θαξηψλ. Δπνκέλσο, ην παηρλίδη πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ 

αιεζηλψλ αλζξψπσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2013, ε «MPN» 

θπθινθφξεζε ην «Blazing Cannon», έλα κηθξφ-παηρλίδη ελζσκαησκέλν ζην «Blaze 

Poker». Απηή είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έλα παηρλίδη, ην νπνίν βξίζθεηαη κέζα ζε έλα 

άιιν παηρλίδη, έρεη γίλεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ελφο παηρληδηνχ online πφθεξ. Σν 

«MPN» ήηαλ ην πξψην online δίθηπν πφθεξ κε «αλψλπκα ηξαπέδηα». Σνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2013, ην δίθηπν ήηαλ κεηαμχ ησλ πξψησλ πνπ πξφζθεξε έλα πιήξσο 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα (wikipedia, 2014). 

2.  Ζ «Net Entertainment» είλαη έλαο θπξίαξρνο πξνκεζεπηήο 

παηρληδηψλ online θαδίλν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο επηηπρεκέλνπο ρεηξηζηέο 

online θαδίλν ζηνλ θφζκν. Ζ «Net Entertainment CasinoModule™» είλαη έλα 

πξσηνπνξηαθφ ζχζηεκα παηρληδηνχ, πνπ πεξηιακβάλεη πςειήο πνηφηεηαο online 

παηρλίδηα θαδίλν, ηζρπξά πξνγξάκκαηα κπφλνπο θαη έλα εμειηγκέλν «Back Office». Ζ 

«CasinoModule™»  δεκηνπξγεί ηελ απφιπηε εκπεηξία παηρληδηνχ γηα ηνλ παίθηε, ελψ 

δηαρεηξίδεηαη δηζεθαηνκκχξηα απφ ζπλαιιαγέο θάζε ρξφλν θαη πξνζθέξεη ζηνπο 

ρεηξηζηέο ησλ online θαδίλν πιήξε έιεγρν θαη δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

θαδίλν ηνπο. Ζ «Net Entertainment» ηδξχζεθε ην 1996 απφ κία απφ ηηο θνξπθαίεο 

επηρεηξήζεηο θαδίλν (off-line) ζηελ θαλδηλαβία. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 

πίζσ απφ ηελ κεγάιε ηεο επηηπρία (NetEnt, 2014). 

Δλψ ν «eCOGRA» θάλεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα 

ινγηζκηθά «live dealer» ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αξρέο ηνπ, δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη 100% 

δηαζθάιηζε φηη απηφ επηηπγράλεηαη. Χο εθ ηνχηνπ, ν «eCOGRA» δελ κπνξεί λα αλαιάβεη 

επζχλε γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ινγηζκηθά πνπ έρνπλ ηελ ζθξαγίδα 

«Πηζηνπνηεκέλνπ Live Dealer». Ο «eCOGRA» δελ επζχλεηαη έλαληη νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ ή νκάδαο πξνζψπσλ, επηρείξεζεο, εηαηξείαο ή νληφηεηαο, γηα ηηο απψιεηέο ηνπο 

(eCOGRA, 2012). 
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Ο «eCOGRA» ζέηεη ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο γηα λα επηηχρεη ηελ ζεκειίσζε ησλ 

αμηψλ ηνπ πξνο ηηο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ «live dealer».   

1. Τπεύζπλνο Σδόγνο 

Οη θάηνρνη ζθξαγίδαο «Πηζηνπνηεκέλνπ Live Dealer» είλαη δεζκεπκέλνη λα 

πξνσζνχλ ην θνηλσληθά ππεχζπλν παηρλίδη, θαη ηελ ζπλεξγαζία κε παίθηεο, 

ππαιιήινπο θαη ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο βηνκεραλίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

εζηζκνχ ζηνλ ηδφγν. Αθφκε, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη θαηάιιεινη έιεγρνη 

έρνπλ θαζηεξσζεί, εθαξκφδνληαη θαη επηβάιινληαη, θαη φηη ηα ηπρεξά παηρλίδηα 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα ππεχζπλν πεξηβάιινλ (eCOGRA, 2012). 

2. Πιεξνθνξίεο Παηθηώλ θαη Πξνζηαζία αλειίθσλ 

Οη θάηνρνη ζθξαγίδαο «Πηζηνπνηεκέλνπ Live Dealer» ζα πξέπεη λα επηδηψθνπλ λα 

εθαξκφδνληαη φια ηα εχινγα κέηξα γηα λα εκπνδίδνπλ αλήιηθα άηνκα απφ ηελ 

πξφζβαζή ηνπο ζε ηπρεξά παηρλίδηα. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη κε ηε βνήζεηα απφ 

ελδηαθεξφκελνπο ηνπ θιάδνπ θαη θπβεξλήζεηο, λα δνπιέςνπλ γηα ηε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο θάιπςεο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ ζρεδφλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν (eCOGRA, 2012). 

3. Καηά Ξεπιύκαηνο Υξεκάησλ («AML») θαη Καηαπνιέκεζε ηεο 

Υξεκαηνδόηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο («CFT») 

Οη θάηνρνη ζθξαγίδαο «Πηζηνπνηεκέλνπ Live Dealer» ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη 

ππάξρνπλ απζηεξά κέηξα αζθαιείαο θαη φηη ε επνπηεία ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

εθαξκφδεηαη θαη επηβάιιεηαη γηα ηελ απνθπγή δφιησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ παίθηεο. 

Οπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή παίθηε γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη ελδερνκέλσο 

ζπλδέεηαη κε μέπιπκα ρξήκαηνο ή θάπνηα άιιε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα 

πξέπεη λα δειψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο ξπζκηζηηθήο αξρήο 

(eCOGRA, 2012). 

4. Πξνζηαζία ηεο Ηδησηηθήο Εσήο θαη ησλ Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ηνπ Παίθηε 

Οη θάηνρνη ζθξαγίδαο «Πηζηνπνηεκέλνπ Live Dealer» ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηνπ απνξξήηνπ φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ 

παηθηψλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή (eCOGRA, 2012). 

5. Πξνζηαζία ησλ Υξεκάησλ ηνπ Παίθηε 

Οη θάηνρνη ζθξαγίδαο «Πηζηνπνηεκέλνπ Live Dealer» ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

άκεζε θαη αθξηβή επεμεξγαζία ησλ θαηαζέζεσλ, ησλ θεξδψλ θαη ησλ αηηήζεσλ 

πιεξσκήο, φπσο θαη ηνλ έιεγρν θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ θηλήζεσλ πνπ γίλνληαη 

(eCOGRA, 2012). 
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6. Απζηεξή Αλεμάξηεηε Αμηνιόγεζε ηνπ Γίθαηνπ Παηρληδηνύ 

Οη θάηνρνη ζθξαγίδαο «Πηζηνπνηεκέλνπ Live Dealer» έρνπλ δεζκεπηεί λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ηπρεξά παηρλίδηα ππφθεηληαη ζε ζπλερή θαη απζηεξή αλεμάξηεηε 

αμηνιφγεζε γηα λα εμαζθαιίδεηαη φηη φια ιεηηνπξγνχλ κε δίθαην ηξφπν θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο δεκνζηεπκέλνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ (eCOGRA, 2012). 

7. Τπεύζπλε Γηαθήκηζε θαη Πξνώζεζε 

Οη θάηνρνη ζθξαγίδαο «Πηζηνπνηεκέλνπ Live Dealer» ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

πξνσζνχλ θαιά ηζνξξνπεκέλεο εθζηξαηείεο δηαθήκηζεο θαη κάξθεηηλγθ, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο ζσζηέο πξαθηηθέο ηνπ ππεχζπλνπ ηδφγνπ (eCOGRA, 2012). 

8. Γέζκεπζε γηα Τπνζηήξημε ησλ Παηθηώλ 

Οη θάηνρνη ζθξαγίδαο «Πηζηνπνηεκέλνπ Live Dealer» είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

παξέρνπλ ζηνπο παίθηεο κηα απνιαπζηηθή εκπεηξία παηρληδηνχ κε δπλαηφηεηα 

ππνζηήξημεο φιν ην εηθνζηηεηξάσξν θαη φιεο ηεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο (24/7), φπνπ 

κπνξνχλ λα είλαη βέβαηνη γηα ηελ έγθαηξε πξνζνρή ησλ παξαπφλσλ θαη ηελ επίιπζε 

ησλ δηαθνξψλ (eCOGRA, 2012). 

9. Τπεύζπλε πκπεξηθνξά ζε έλα Αζθαιέο θαη Αμηόπηζην Πεξηβάιινλ 

Οη θάηνρνη ζθξαγίδαο «Πηζηνπνηεκέλνπ Live Dealer» ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη ηα 

πξντφληα ηπρεξψλ παηρληδηψλ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ είλαη 

ζχκθσλν κε ηελ νξζή πξαθηηθή. Σν πεξηβάιινλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεη έλα αζθαιέο θαη αμηφπηζην πεξηβάιινλ κέζσ θαηάιιειεο 

δηαθπβέξλεζεο,  παξαθνινχζεζεο θαη ζπλερψλ δηαηάμεσλ (eCOGRA, 2012). 

 

4.2 Ννκνζεζία ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Σδόγνπ (eGambling) 

 

Γηα λα επηηεπρηεί ε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ρξεηάζηεθαλ πνιιά 

ζηάδηα θαη πνιιέο πξνζθπγέο ζε λέα θαη πην ειαζηηθά λνκνζεηηθά πιαίζηα. Σν 1999, ε 

«Γξάζε Απαγφξεπζεο ηνπ Σδφγνπ ζην Γηαδίθηπν» μεθίλεζε, πνπ ζήκαηλε φηη θακία 

επηρείξεζε δελ κπνξνχζε λα πξνζθέξεη θαλέλα παηρλίδη ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ζηνπο πνιίηεο 

ησλ ΖΠΑ. Απηφ φκσο δελ πέξαζε θαη ηελ ίδηα ρξνληά εηζήρζε ζηελ αγνξά ν ειεθηξνληθφο 

ηδφγνο πνιιαπιψλ παηθηψλ (Spectrum Gaming Group, 2012). 

ηε ζπλέρεηα, ην 2000 ε πξψηε απζηξαιηαλή νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε πέξαζε ην 

λφκν «Interactive Gambling Moratorium», γεγνλφο πνπ θαζηζηά παξάλνκν θάζε online 

θαδίλν πνπ δελ είρε άδεηα θαη ιεηηνπξγνχζε πξηλ απφ ην Μάην ηνπ 2000. Ζ λέα λνκνζεζία 
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ζήκαηλε φηη ην «Lasseter's Online» έγηλε ην κνλαδηθφ online θαδίλν ηθαλφ λα ιεηηνπξγεί 

λφκηκα ζηελ Απζηξαιία, σζηφζν δελ κπνξνχζαλ λα δερζνχλ ζηνηρήκαηα απφ πνιίηεο ηεο 

Απζηξαιίαο (Spectrum Gaming Group, 2012). 

Απφ φιεο ηηο δηακάρεο θαη αιιαγέο πνπ έγηλαλ γηα λα λνκηκνπνηεζεί ν ειεθηξνληθφο 

ηδφγνο ζε θάπνηα θξάηε θαίλεηαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ αλά θξάηνο. ε πνιιέο ρψξεο, δελ ππάξρεη ζαθήο 

λνκνζεζία πνπ λα εθαξκφδεηαη  γηα ηα online ηπρεξά παηρλίδηα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη 

θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ online ηπρεξψλ παηρληδηψλ έρνπλ επσθειεζεί απφ απηή ηελ 

έιιεηςε ζαθήλεηαο γηα μεθηλήζνπλ κία ηέηνηα επηρείξεζε. Αξθεηέο ρψξεο έρνπλ απαγνξεχζεη 

ξεηά ηηο πεξηζζφηεξεο ή ζρεδφλ φιεο ηηο κνξθέο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ, φπσο είλαη νη 

εμήο: Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Ρσζία, Παθηζηάλ, ανπδηθή Αξαβία, Διιάδα, Πνξηνγαιία, 

Βεξκνχδεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ πιήξσο λνκηκνπνηήζεη ηνλ 

ειεθηξνληθφ ηδφγν, επηηξέπνληαο ζε μέλεο θαη εγρψξηεο εηαηξείεο λα ιεηηνπξγνχλ, θαη ζε 

θαηνίθνπο θαη κε-θαηνίθνπο λα παίδνπλ εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο. Σέηνηεο ρψξεο είλαη νη 

εμήο: Γηβξαιηάξ, Αληίγθνπα & Μπαξκπνχληα, Μάιηα, Οιιαλδηθέο Αληίιιεο, Παλακάο 

(Williams & Wood, 2007). 

ηε κέζε είλαη ρψξεο πνπ βάδνπλ πεξηνξηζκνχο ζηα online ηπρεξά παηρλίδηα. Γηα 

παξάδεηγκα νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο είλαη ε νπεδία, ε Φηλιαλδία, ε Γεξκαλία, ην Υνλγθ 

Κνλγθ, ην Ληρηελζηάηλ, ε Νέα Εειαλδία, επηηξέπνπλ νξηζκέλεο κνξθέο online ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ (ιαρεία, αζιεηηθά ζηνηρήκαηα, παηρλίδηα δεμηνηήησλ) θαη νξίδνπλ άιιεο κνξθέο 

ηνπ παξάλνκεο (παηρλίδηα θαδίλνπ). Άιιεο ρψξεο πεξηνξίδνπλ ηελ πειαηεία ησλ δηαδηθηπαθψλ 

ηφπσλ ηνπο κφλν ζε εγρψξηνπο θαηνίθνπο, φπσο είλαη ε Φηλιαλδία, ε Απζηξία, ε Οιιαλδία 

θαη νη επαξρίεο ηνπ Καλαδά. Μεξηθέο ρψξεο πεγαίλνπλ έλα βήκα παξαπάλσ θαη απαγνξεχνπλ 

ζηνπο θαηνίθνπο ηνπο ηελ πξφζβαζε ζε online ηπρεξά παηρλίδηα εθηφο ηεο ρψξαο, φπσο είλαη 

νη: Οιιαλδία, Σζερία, Γαλία, Γαιιία, Γεξκαλία, Υνλγθ Κνλγθ, Οπγγαξία, Ηηαιία, ινβαθία, 

νπεδία. Λίγεο ρψξεο ιεηηνπξγνχλ online ηπρεξά παηρλίδηα, αιιά απαγνξεχνπλ ζηνπο δηθνχο 

ηνπο θαηνίθνπο ηελ πξφζβαζε ζε απηά. Σέηνηεο  ρψξεο είλαη ε Απζηξαιία θαη ην Παπνχα-

Νέα Γνπηλέα (Williams & Wood, 2007). 

Σν 2013, ην θαζεζηψο απαγφξεπζεο θαη λνκηκφηεηαο άιιαμαλ γηα θάπνηεο ρψξεο, 

αιιά γηα άιιεο δελ ππήξρε θακία αιιαγή.  

 Απόιπηε απαγόξεπζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ππάξρεη ζηηο εμήο ρψξεο: 

Βεξκνχδεο, Κακπφηδε, Κίλα, Κνχβα, Γεξκαλία, Διιάδα, Ηλδία, Ηλδνλεζία, Μαιαηζία, 

Ρνπκαλία, Ρσζία, Νφηηα Αθξηθή, Οπθξαλία θαη νη πεξηζζφηεξεο κνπζνπικαληθέο 

ρψξεο (Robert Williams, 2013). 
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 ε φιεο ηηο κνξθέο λόκηκε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ππάξρεη ζηηο: Αληίγθνπα, 

ε Απζηξία, ην Γηβξαιηάξ, ην Ληρηελζηάηλ, Οιιαλδηθέο Αληίιιεο, Παλακάο, 

Φηιηππίλεο, ηε ινβαθία, Ζλσκέλν Βαζίιεην (Robert Williams, 2013). 

 ε θάπνηεο κνξθέο λόκηκνο ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο είλαη ζηηο εμήο ρψξεο: 

Απζηξαιία, Βέιγην, Βξαδηιία, επαξρίεο ηνπ Καλαδά, Υηιή, Σζερηθή Γεκνθξαηία, 

Γαλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Υνλγθ Κνλγθ, Οπγγαξία, Ηζιαλδία, Ηζξαήι, Ηηαιία, 

Ηαπσλία, Λεηνλία, Ληρηελζηάηλ, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Μαθάν, Οιιαλδία, Νέα 

Εειαλδία, Ννξβεγία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρσζία, ηγθαπνχξε, ινβελία, Νφηηα 

Κνξέα, νπεδία, Σατβάλ, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Robert Williams, 2013). 

 Οη θάηνηθνη δελ κπνξνύλ λα ηδνγάξνπλ δηαδηθηπαθά έμσ από ηα όξηα ηεο ρώξαο 

ηνπο ζηηο αθφινπζεο: Απζηξία, Βέιγην, Γαλία, Δζζνλία, Γαιιία, Γεξκαλία, Υνλγθ 

Κνλγθ, Οπγγαξία, Ηζξαήι, Ηηαιία, Ννξβεγία, ινβελία, Νφηηα Κνξέα, Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Robert Williams, 2013). 

 Οη θάηνηθνη κπνξνχλ λα επηζθεθηνύλ εγρώξηεο ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ: 

Απζηξία, επαξρίεο ηνπ Καλαδά, Φηλιαλδία, Φηιηππίλεο (Robert Williams, 2013). 

 Μφλν λόκηκνο ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο γηα θαηνίθνπο άιισλ ρσξώλ: Απζηξαιία 

(online θαδίλν κφλν), Μάιηα, Παπνχα Νέα Γνπηλέα (Robert Williams, 2013). 

 Οη εγρώξηεο ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ είλαη παξάλνκεο, αιιά νη θάηνηθνη 

κπνξνχλ λα ηδνγάξνπλ δηαδηθηπαθά ζε μέλεο ηζηνζειίδεο: Διβεηία (Robert Williams, 

2013). 

 

Απφ ζηνηρεία ηνπ Απξηιίνπ 2013 νη θπξηφηεξνη ζχγρξνλνη πάξνρνη δηθαηνδνζίαο 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ είλαη νη εμήο (Robert Williams, 2013): 

1. Γηβξαιηάξ (306 ηζηνζειίδεο) 

2. Μάιηα (632 ηζηνζειίδεο) 

3. Ζλσκέλν Βαζίιεην (102 ηζηνζειίδεο) 

4. Κχπξνο (99 ηζηνζειίδεο) 

5. Σαζκαλία (3 ηζηνζειίδεο) 

6. Ρσζηθή Οκνζπνλδία (2 ηζηνζειίδεο) 

7. Υνλγθ Κνλγθ (1 ηζηνζειίδα) 

8. Οιιαλδηθέο Αληίιιεο (378 ηζηνζειίδεο)  

9. Alderney (136 ηζηνζειίδεο) 
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4.3 Μέζνδνη Πιεξσκήο Ζιεθηξνληθνύ Σδόγνπ (eGambling) 

 

Ζ πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο πιεξσκήο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ είλαη νη πηζησηηθέο 

θάξηεο, κε πην γλσζηέο ηηο αθφινπζεο: American Express, China UnionPay, Diners Club, 

Discover Card, Entrust Bankcard, Japan Credit Bureau, MasterCard θαη Visa. ηε ζπλέρεηα, 

αλαθέξνληαη νη λέεο θαη πην γλσζηέο δηαδηθηπαθνί κέζνδνη πιεξσκήο, εθηφο ησλ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξα δηαδηθηπαθά θαδίλν.  

1.  Ζ «UKash» είλαη κία πνιχ δεκνθηιήο ελαιιαθηηθή κέζνδνο 

πιεξσκήο γηα παίθηεο ηνπ θαδίλν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηελ Δπξψπε. Έρεη 

απμεκέλε αλαγλσζηκφηεηά ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ιφγσ ηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρεη 

ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο (Reviewed Casinos, 2014). 

2. Ζ «Firepay» είλαη κία εμαηξεηηθή κέζνδνο πιεξσκήο γηα 

φπνηνπο έρνπλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζηηο ΖΠΑ. Σν θπξηφηεξν θαη πην εκθαλέο 

πιενλέθηεκα είλαη φηη κπνξείο λα κεηαθέξεηο ρξήκαηα απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ζνπ 

ινγαξηαζκφ ζηνλ «Firepay» ινγαξηαζκφ, ρσξίο λα πεξηκέλεηο 2-3 κέξεο γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ (Reviewed Casinos, 2014). 

3. Ζ «Paysafe Card» είλαη κία πξνπιεξσκέλε θάξηα πνπ είλαη 

δηαζέζηκε ζηελ Απζηξία θαη ζηελ Γεξκαλία. Ζ εηαηξεία, ζρεδηάδεη λα επεθηαζεί 

πεξηζζφηεξν ζην εγγχο κέιινλ. Απηή ε κέζνδνο είλαη ν πιένλ πην ηδησηηθφο ηξφπνο 

γηα online θαδίλν, επεηδή δελ ππάξρεη απεπζείαο ζχλδεζε κε ηνλ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ παίθηε ή κε ηελ άκεζε δέζκεπζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ κέζσ 

πηζησηηθήο θάξηαο (Reviewed Casinos, 2014). 

4. Ζ «Solo», «Switch» θαη «Delta» είλαη νη κνξθέο ρξεσζηηθψλ θαξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θάηνηθνη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Reviewed Casinos, 2014). 

5. Ζ «UseMyBank» ρξεζηκνπνηεί ηνλ πθηζηάκελν ινγαξηαζκφ 

ηνπ παίθηε θαη γίλεη ζχλδεζε ή εγγξαθή γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ππεξεζίεο ηεο. Σν 

κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε επίγλσζε ηνπ πνζνχ πνπ επηζπκνχκε λα κεηαθέξεη. 

Μέζσ κεξηθψλ εξσηήζεσλ γίλεηαη ν απνθιεηζκφο ηεο πεξίπησζεο απάηεο θαη κεηά 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Express
http://en.wikipedia.org/wiki/China_UnionPay
http://en.wikipedia.org/wiki/Diners_Club
http://en.wikipedia.org/wiki/Discover_Card
http://en.wikipedia.org/wiki/Entrust_Bankcard
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Credit_Bureau
http://en.wikipedia.org/wiki/MasterCard
http://en.wikipedia.org/wiki/Visa_Inc.
http://www.reviewed-casinos.com/play-learn/online-payment-methods/firepay.html
http://www.reviewed-casinos.com/play-learn/online-payment-methods/firepay.html
http://www.reviewed-casinos.com/play-learn/online-payment-methods/paysafe-card.html
http://www.reviewed-casinos.com/play-learn/online-payment-methods/usemybank.html
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γίλεηαη ε ρξέσζε ζην ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ δεηήζεθε. Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ 

ρξεψζεηο γηα απηή ηελ ππεξεζία (Reviewed Casinos, 2014). 

6. Ζ «CentralCoin» είλαη κηα απφ ηηο πην παιηέο κεζφδνπο πιεξσκήο 

δηαδηθηπαθά κε εκπεηξία 30 εηψλ ζηελ επεμεξγαζία δηαδηθηπαθψλ πιεξσκψλ 

(Reviewed Casinos, 2014). 

7. Ζ «PaySpark» είλαη αληίζηνηρε κε ηα πεξηζζφηεξα δηαδηθηπαθά 

«πνξηνθφιηα». Υξεκαηνδνηείηαη ν online ινγαξηαζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηαζέζεηο ζε online θαδίλν ή αγνξά πξντφλησλ απφ άιινπο 

εκπφξνπο, πνπ ην παξέρνπλ σο κέζνδν πιεξσκήο (Reviewed Casinos, 2014). 

8. Ζ «PrePaid ATM» είλαη κηα πξνπιεξσκέλε θάξηα ΑΣΜ, πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην Internet, ζε κεραλήκαηα ATM παγθνζκίσο θαη ζε 

νπνηνλδήπνηε ζπλαιιαγή κε έκπνξν πνπ δέρεηαη ρξεσζηηθέο θάξηεο (Reviewed 

Casinos, 2014). 

9. Ζ «Moneybookers» είλαη έλα άιιν κεγάιν ειεθηξνληθφ «πνξηνθφιη» 

θαη είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θαηνίθσλ. Μπνξεί λα 

κεηαθέξεη ρξήκαηα ζε «Moneybookers» ινγαξηαζκφ απφ ηελ πηζησηηθή θάξηα ή απφ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. ηε ζπλέρεηα, κπνξνχλ ηα ρξήκαηα απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ινγαξηαζκψλ δηαδηθηπαθνχ θαδίλν ή αγνξέο πξντφλησλ 

(Reviewed Casinos, 2014). 

10. Ζ «myCitadel» είλαη έλα πξντφλ ηεο πεξίθεκεο «Citadel 

Commerce», πνπ παξέρεη κεγάιε ειεπζεξία ζε φηη αθνξά ηελ πιεξσκή αληηθεηκέλσλ 

δηαδηθηπαθά. Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο θξαηάεη πεξηζζφηεξν απφ φηη νη ππφινηπεο, αιιά 

φηαλ νινθιεξσζεί είλαη εθηθηέο νη αγνξέο αληηθεηκέλσλ απφ δηάθνξνπο 

δηαδηθηπαθνχο εκπφξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ινγαξηαζκνχ ειεθηξνληθνχ θαδίλν (Reviewed Casinos, 2014). 

11.  Ζ «Click2Pay» είλαη αξθεηά λέα ζηνλ θφζκν ηνπ δηαδηθηχνπ, 

αιιά έρεη αξρίζεη πξαγκαηηθά λα απνθηά θήκε. Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα απηήο 

http://www.reviewed-casinos.com/play-learn/online-payment-methods/centralcoin.html
http://www.reviewed-casinos.com/play-learn/online-payment-methods/payspark.html
http://www.reviewed-casinos.com/play-learn/online-payment-methods/prepaid-atm.html
http://www.reviewed-casinos.com/play-learn/online-payment-methods/moneybookers.html
http://www.reviewed-casinos.com/play-learn/online-payment-methods/mycitadel.html
http://www.reviewed-casinos.com/play-learn/online-payment-methods/click2pay.html
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ηεο κεζφδνπ είλαη ε απιφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε 

ζπκπιήξσζε κηαο ζχληνκεο θφξκα εγγξαθήο (Reviewed Casinos, 2014). 

12. Ζ «eWalletXpress» είλαη έλα πξντφλ ηεο «900PayPlus», φπνπ 

πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Καλαδά πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο. Έρεη 

πνιιά είδε ιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο λέεο κεζφδνπο θαηάζεζεο, ζπλνπηηθή ιεπηνκέξεηα 

αγνξάο, ιεπηνκεξή αξρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη εμαηνκηθεπκέλν πεξηβάιινλ 

(Reviewed Casinos, 2014). 

13. Ζ «900Pay» είλαη θαηαπιεθηηθή γηα θαηνίθνπο ησλ ΖΠΑ. Με ηε 

κέζνδν απηή, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη κε ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ 

ηειεθψλνπ. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε επηβεβαίσζε φηη ε ηειεθσληθή γξακκή 

δελ είλαη απνθιεηζκέλε απφ 900 αξηζκνχο (Reviewed Casinos, 2014). 

14. Ζ «EcoCard» έρεη πξφζθαηα αλαδεηρζεί σο κία απφ ηηο θνξπθαίεο 

επηινγέο πιεξσκήο, θαη γίλεηαη γξήγνξα κηα δεκνθηιήο κέζνδνο πιεξσκήο γηα 

ρξήζηεο ειεθηξνληθψλ θαδίλν. Ζ θάξηα απηή είλαη δηαζέζηκε ζε φινπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ησλ ΖΠΑ (Reviewed Casinos, 2014). 

15. Ζ «Neteller», πνπ ηψξα νλνκάδεηαη «Neovia» έρεη γίλεη ε πην 

δεκνθηιήο δηαδηθηπαθή κέζνδνο πιεξσκήο γηα ρξήζε ζε δηαδηθηπαθά θαδίλν 

(Reviewed Casinos, 2014). 

 

  

http://www.reviewed-casinos.com/play-learn/online-payment-methods/ewalletxpress.html
http://www.reviewed-casinos.com/play-learn/online-payment-methods/900pay.html
http://www.reviewed-casinos.com/online-payment-methods/neteller.html
http://www.reviewed-casinos.com/online-payment-methods/neteller.html
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5 Πξόζθαηα Δξεπλεηηθά Δπξήκαηα Σδόγνπ & Ζιεθηξνληθνύ 

Σδόγνπ 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα δηάθνξσλ εξεπλψλ γηα ηα 

πνζνζηά ηδφγνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ αλά ηελ εκθχιην. Δπηπιένλ, ζε μερσξηζηή 

ππνελφηεηα, πξνβάιινληαη θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα.  

 

5.1 Έξεπλεο γηα ηα Πνζνζηά Σδόγνπ (Gambling) αλά ηελ Δκθύιην 

 

Ζ ηειεπηαία εθηίκεζε ηεο «H2 Gambling Capital» γηα ηελ παγθφζκηα βηνκεραλία 

ηδφγνπ ήηαλ φηη παξφιν πνπ ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο αληημνφηεηεο θαη δπζθνιίεο απηά ηα 

ρξφληα, εθηηκάηαη φηη ην ζπλνιηθφ παγθφζκην αθαζάξηζην θέξδνο ζα απμεζεί θαηά 5,6% ζηα 

€321δηο ην 2013. Απηφ νθείιεηαη ζηε ζπλερή αλάπηπμε ησλ δηαδξαζηηθψλ θαλαιηψλ θαη ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ (H2 Gambling Capital, 2012). Έπεηηα απφ έξεπλεο ηεο ίδηαο 

εηαηξίαο, γηα ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηδφγνπ αλά θάηνηθν ζηνλ θφζκν, ε ρψξα πνπ θαηέρεη ηα 

ελία είλαη νη ΖΠΑ, θαηέρνληαο ην 25,1% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Χζηφζν, ην κεξίδην ηεο 

αγνξάο ηνπ θαηέρνπλ νη ΖΠΑ κηθξαίλεη ιφγσ ηεο απαγφξεπζεο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ 

(eGaming), ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ηα πνζά ρξεκάησλ πνπ παίδνληαη 

θαηά 10-12δηο € κέζα ζε 3 ρξφληα, κε ηελ πξνυπφζεζε λα αξζεί ε απαγφξεπζε ζε φιεο ηηο 

πνιηηείαο ησλ ΖΠΑ (H2 Gambling Capital, 2012). 

Σν αλεξρφκελν «αζηέξη» ζην ηξαπέδη ησλ πξσηαζιεηψλ ζηνλ ηδφγν είλαη ε Κίλα 

(πεξηιακβάλεηαη θαη ην «SAR ηνπ Hong Kong» θαη ην «Macau»). Πξηλ απφ δψδεθα ρξφληα, 

φηαλ εθηηκήζεθε ιεπηνκεξψο ε αμία ηεο αγνξάο ηνπ ηδφγνπ ζηνλ θφζκν, ε Κίλα ήηαλ ζηα 

πξφζπξα λα εηζέιζεη ζηα 10 πξψηα έζλε ηνπ θφζκνπ. Σψξα ε αμία ηεο αγνξάο ηεο βξίζθεηαη 

μεθάζαξα ζηελ δεχηεξε ζέζε, κε πνζνζηφ 15,6% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαη θέξδε πνπ 

αλέξρνληαη ζηα 49,9δηο € (H2 Gambling Capital, 2012). Να ζεκεησζεί σο ηα ζηνηρεία ηεο 

«H2 Gambling Capital» γηα ηελ Κίλα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη 

λφκηκεο. Αλ ππνινγίζνπκε ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηδφγνπ, ηφηε ε αγνξά ηεο 

Κίλαο είλαη πηζαλφλ κεηαμχ 1,5 θαη 2 θνξέο ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ησλ ΖΠΑ (H2 

Gambling Capital, 2012). 

Σν 2011 ε Δπξψπε έραζε ηελ ζέζε ηεο σο ηελ κεγαιχηεξε πεξηνρή ηδφγνπ απφ ηελ 

Αζία/Μέζε Αλαηνιή. ην κέιινλ απηφ ην ράζκα πξνβιέπεηαη φηη ζα κεγαιψζεη. Αθφκε, 

φκσο, ε Δπξψπε θαηέρεη πέληε ζέζεηο κέζα ζηα 10 πξψηα έζλε ζηελ ρξήζε ηδφγνπ. Ζ 
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Δπξψπε επίζεο παξακέλεη ε πην πξσηνπφξα ζηα «eGaming» θαη ην 12,4% ησλ θεξδψλ ηεο 

πξνζδνθάηαη λα πξνέξρνληαη απφ απηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ. Ζ Ηηαιία 

παξακέλεη ε πξψηε ζε πνζνζηά ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη 

θέξδε γηα ην 2012 λα ππνινγίδνληαη ζηα 19,05δηο € (H2 Gambling Capital, 2012). 

 

 
Πίλαθαο 5-1 & ρήκα 5-1: Γέθα Πξσηνπφξα Έζλε ζηνλ Σδφγν ζε Μηθηά Κέξδε (€ δηο) ην 2012 (H2 Gambling 

Capital, 2012)  

Σν κφλν έζλνο ηνπ λφηηνπ εκηζθαηξίνπ πνπ θαηάθεξε λα κπεη ζηηο 10 πξψηεο ρψξεο 

είλαη ε Απζηξαιία, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ 5
ε
 ζέζε κε θέξδε πνπ θπκαίλνληαη ζηα 16,95δηο € 

γηα ην  2012. Οη Απζηξαιηαλνί είραλ παξαδνζηαθά ηα κεγαιχηεξα πνζά ζηα ζηνηρήκαηά ηνπο 

αλά ελήιηθν ζε ζρέζε κε φια ηα θξάηε (H2 Gambling Capital, 2012). 

 
ρήκα 5-2: Παγθφζκηα Μηθηά Κέξδε Σδφγνπ αλά Πεξηνρέο ην 2012 (H2 Gambling Capital, 2012) 
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ην ζχλνιν, ππάξρνπλ 9 δηεζλήο αγνξέο ηδφγνπ κε αθαζάξηζηα θέξδε αμίαο 10δηο €. 

Ζ Ηζπαλία ήηαλ επίζεο ζε απηφ ην γθξνππ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2008 θαη 2009, αιιά 

εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θξίζεο, έπεζαλ ηα αθαζάξηζηα εγρψξηα θέξδε θαηά 11,4% απφ 

ηελ κεγαιχηεξε ηηκή πνπ θαηείραλ ην 2008 πνπ ήηαλ ζηα 10,7δηο €. Σέινο, νη θαλδηλαβνί 

είλαη άμηνη αλαθνξάο, επεηδή 4 έζλε κε έλα ζπκπηπγκέλν πιεζπζκφ ελειίθσλ ησλ 20,9εθ. 

κπνξνχλ λα παξάγνπλ 6,4δηο € ζπλνιηθά αθαζάξηζηα θέξδε ην 2012. Δπίζεο 30% ηεο αμίαο 

ηεο αγνξάο ηνπο απνηειείηαη απφ δηαδξαζηηθά θαλάιηα (H2 Gambling Capital, 2012). 

 

5.2 Έξεπλεο γηα ηα Πνζνζηά Ζιεθηξνληθνύ Σδόγνπ (eGambling) αλά ηελ 

Δκθύιην 

 

Σα πνζνζηά ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ αλά ρψξα δηαθέξνπλ απφ ηα πνζνζηά 

παξαδνζηαθνχ ηδφγνπ. Οη ιφγνη είλαη πνιινί θαη δηάθνξνη, φπσο φηη ζε θάπνηεο πεξηνρέο 

είλαη πην δηεπξπκέλε ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ 

απαγνξεχζεηο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη εκπηζηνζχλε. Παξαθάησ ζα γίλεη 

αλαθνξά ησλ πνζνζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. 

ηε πεξηνρή ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ΖΠΑ, ε απαγφξεπζε 

ησλ ηζηνζειίδσλ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο έρεη σζήζεη ηνπο παίθηεο 

ζηε ρξήζε ηζηνζειίδσλ εθηφο ζπλφξσλ. Παξ' φια απηά, κφλν έλα κνλνςήθην πνζνζηφ 

θαηνίθσλ ησλ ΖΠΑ ζπκκεηέρνπλ ζε online ηπρεξά παηρλίδηα, ελψ ζρεδφλ ην 50% παίδεη 

ιφηην (yStats, 2012). κσο, ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο λνκηκνπνηήζεθε ζε 3 πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ 

ζηηο αξρέο ηνπ 2014, κε απνηέιεζκα ηα έζνδα απφ ηελ ρξήζε ηνπ λα θηάζνπλ ξαγδαία ζε 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο λνκηκφηεηάο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζηηο 

ΖΠΑ, νη πνιηηείεο ηνπ Νηνπ Σδέξζευ, ηνπ Νηειαγνπέξ θαη ηεο Νεβάδα επέηξεςαλ ηελ 

λνκηκνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ θαη πξνκελχεηαη λα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο 

πνιηηείεο. ην Νηνπ Σδέξζευ, ηα online θαδίλν λνκηκνπνηήζεθαλ Ννέκβξην ηνπ 2013 θαη 

δεκηνχξγεζε ζρεδφλ $1 εθαηνκκχξην ($ΖΠΑ) ζε έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο 

εβδνκάδαο ησλ εξγαζηψλ. Σν 2014, ν αξηζκφο πιεζηάδεη ηα $10 εθαηνκκχξηα ($ΖΠΑ) αλά 

κήλα, κε αξθεηέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ινγαξηαζκνχο ηπρεξψλ παηρληδηψλ λα δεκηνπξγνχληαη 

(yStats, 2014). 

ηνλ Καλαδά, ε θπβέξλεζε μεθίλεζε ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

κέζσ δηαδηθηχνπ ην 2011 γηα λα επηβάιεη πςειφηεξν θφξν εηζνδήκαηνο (yStats, 2012), ελψ 
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ζηε Νόηηα Ακεξηθή ηα δηαδηθηπαθά ηπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα απμήζεθαλ ζε 

δεκνηηθφηεηα ην 2011, παξάγνληαο πεξηζζφηεξα απφ 100 δηο. επξψ ζε αθαζάξηζηα έζνδα 

(yStats, 2012). 

ηε κεγαιχηεξε αγνξά ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ηε Βξαδηιία, ηα ηπρεξά παηρλίδηα θαη 

ζηνηρήκαηα απαγνξεχνληαη εθηφο απφ ηηο ηππνδξνκίεο. Χζηφζν, εθηφο ζπλφξσλ ηζηνζειίδεο 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ είλαη δεκνθηιέο κεηαμχ ησλ Βξαδηιηάλσλ παηθηψλ, νη νπνίνη μνδεχνπλ 

πνιιέο εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο ζε εθηφο ζπλφξσλ ηζηνζειίδεο αζιεηηθψλ 

ζηνηρεκάησλ. Απηή ε εθηφο ζπλφξσλ δξαζηεξηφηεηα ζηνηρεκάησλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα 

απμεζεί ην 2014 κε ηελ θηινμελία ηνπ «Παγθφζκην Κχπειιν Πνδνζθαίξνπ» (yStats, 2014). 

ην Μεμηθό θαη ζηελ Αξγεληηλή, ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο επηηξέπεηαη κφλν θάησ απφ εηδηθή 

άδεηα, αλ θαη ζην Μεμηθφ νη εθηφο ζπλφξσλ ηζηνζειίδεο είλαη πην δεκνθηιήο απφ φηη νη 

λφκηκεο εγρψξηεο ηζηνζειίδεο. Καζψο λνκηκνπνηείηαη ζηαδηαθά ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο ζηηο 

ΖΠΑ, αλακέλεηαη ζην κέιινλ ζπλεξγαζία κεηαμχ Μεμηθνχ θαη ΖΠΑ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αγνξάο. Σέινο, ε Αξγεληηλή έρεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ ηζηνζειίδσλ ειεθηξνληθνχ 

ηδφγνπ θαη ζηνηρεκάησλ ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή (yStats, 2014). 

Ζ Δπξώπε έρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ πηνζέηεζε θαλνληζκψλ ζρεηηθά κε ηα δηαδηθηπαθά 

ηπρεξά παηρλίδηα, αιιά θαζψο ε δξαζηεξηφηεηα εμαπιψλεηαη, λέα κέηξα εθαξκφζηεθαλ. Ο 

ειεθηξνληθφο ηδφγνο έρεη λνκηκνπνηεζεί ζε έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ επξσπατθψλ ρσξψλ απφ 

ην 2011, κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην λα θάλεη ηελ αξρή. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηα άηνκα 

ειηθίαο 18 έσο 34 είλαη ηα πην ελεξγά σο αλαθνξά ηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ 

(yStats, 2012). 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απψιεηαο ησλ θφξσλ ζηα ηπρεξά παηρλίδηα θαη ζηα 

ζηνηρήκαηα εμαηηίαο ηεο ζηξνθήο πξνο εθηφο ζπλφξσλ ηζηνζειίδεο, φπσο νη δηαρεηξηζηέο ζην 

Γηβξαιηάξ, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη πηνζεηήζεη έλαλ θαλφλα γηα λα θνξνινγεί ηα 

δηαδηθηπαθά ηπρεξά παηρλίδηα κε βάζε ηε ζέζε θαηνηθίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ην νπνίν ζα 

ηζρχεη απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014. Ο ηδίξνο ησλ δηαδηθηπαθψλ ζηνηρεκάησλ ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην έθηαζε θαηά κέζν φξν δηςήθην πνζφ ζε δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2013. Οη 

ππνινγηζηέο «laptop» θαη «desktop» εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη θνξπθαίεο ζπζθεπέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα online ηπρεξά παηρλίδηα, αιιά ε ρξήζε ησλ «smartphones» θαη ησλ 

«tablets» νινέλα θαη απμάλεηαη (yStats, 2014). 

ηε Γαιιία, ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο ήηαλ λφκηκνο απφ ην 2010, αιιά πνιινί παίθηεο 

ζηξάθεθαλ πξνο παξάλνκνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην έλα ηέηαξην ησλ 

παηθηψλ πφθεξ επέιεμε λα ζηνηρεκαηίζεη ζε κε-ειεγρφκελα δίθηπα. Πξνθαλψο, ιφγσ ησλ 

πςειψλ θφξσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηηο γαιιηθέο λφκηκεο ηζηνζειίδεο, νη ηζηνζειίδεο απηέο 
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έρνπλ κηθξφηεξνπο πξνυπνινγηζκνχο δηαζέζηκνπο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο 

(yStats, 2014). 

Ζ Ηηαιία έρεη απφ ηνπο πην πξνεγκέλνπο ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο φζνλ αθνξά ηα online 

ηπρεξά παηρλίδηα ζηελ Δπξψπε. Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο απφ απηά έθηαζε πξφζθαηα ζε 

έλα κεγάιν αξηζκφ εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ επξψ, κε ην πφθεξ λα απνηειεί ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη (yStats, 2014). 

ηελ Ηζπαλία ηα έζνδα ηεο αγνξάο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ αλακέλεηαη λα 

ππεξδηπιαζηαζηνχλ απφ 2011 κέρξη ην 2014 (yStats, 2012). 

Αθφκα θη αλ ζηε Γεξκαλία, ηα online θαδίλν θαη ην online πφθεξ ήηαλ λφκηκα κφλν 

ζηελ πφιε Schleswig-Holstein απφ ην 2012, ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηα δηαδηθηπαθά 

ηπρεξά παηρλίδηα αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζε πεξίπνπ 2 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε εζληθφ 

επίπεδν ην 2015 (yStats, 2012). Ο θαλνληζκφο ησλ online ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη 

ζηνηρεκάησλ ζηε Γεξκαλία πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηνπο γείηνλέο ηεο θαη πξφνδνο ζηελ ξχζκηζε 

πάλσ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν αλακέλεηαη ην 2014, θαζψο πνιινί θνξείο έρνπλ ππνβάιεη 

αίηεζε γηα ηηο πξψηεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ κε αζιεηηθά ζηνηρήκαηα. Μφιηο 

ιεθζνχλ νη άδεηεο, ηα λφκηκα έζνδα πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζε αξθεηέο εθαηνληάδεο 

εθαηνκκχξηα επξψ κέρξη ην 2017, ελψ ε κε ειεγρφκελε αγνξά ζα απμήζεη ηα έζνδά ηεο θαηά 

κνλνςήθην αξηζκφ ζε δηζεθαηνκκχξηα επξψ (yStats, 2014). 

Ζ Ρσζία, επίζεο, πζηεξεί ζηνπο θαλνληζκνχο ησλ online ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη 

ζηνηρεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο γείηνλέο ηεο. Μία λέα λνκνζεζία εηνηκάδεηαη απηή ηε ζηηγκή 

λα λνκηκνπνηήζεη ην online ζηνίρεκα ζηε ρψξα. Σα ζηνηρήκαηα θαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα 

εμαθνινπζνχλ λα πεξηνξίδνληαη ζε εηδηθέο ρνξεγνχκελεο δψλεο, ελψ ηα online ηπρεξά 

παηρλίδηα είλαη παξάλνκα (yStats, 2014). 

Ο ειεθηξνληθφο ηδφγνο εμαπιψλεηαη ζηελ πεξηνρή Αζίαο-Δηξεληθνύ. ηελ 

Απζηξαιία, ε νπνία είλαη πξψηε ηνλ θφζκν ζηελ αλαινγία «ηπρεξά παηρλίδηα αλά άηνκν», ν 

ειεθηξνληθφο ηδφγνο απμάλεηαη εηεζίσο πεξηζζφηεξν απφ 30%, ελψ ε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο 

αγνξάο ηπρεξψλ παηρληδηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 5% (yStats, 2014). 

Ζ ηγθαπνύξε πεξηνξίδεη ηα ηπρεξά παηρλίδηα γεληθά, θαη ε θπβέξλεζε εμεηάδεη 

κέηξα γηα λα πεξηνξίζεη θαη ηα online ηπρεξά παηρλίδηα, αθφκα θη αλ ην έλα ηξίην ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε ηγθαπνχξε είρε ηδνγάξεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά (yStats, 2014). 

ηελ Ηαπσλία, κφλν ν εζληθφο δηαρεηξηζηήο ινηαξίαο έρεη λφκηκε ηζηνζειίδα, ελψ 

ππνβιήζεθε ζην ηαπσληθφ θνηλνβνχιην ην 2013 έλα λνκνζρέδην γηα λα λνκηκνπνηεζνχλ ηα 

θαδίλν (yStats, 2014). 
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Ο ειεθηξνληθφο ηδφγνο απαγνξεχεηαη ζηελ Κίλα, θαη ζηελ επεηξσηηθή Κίλα λα 

δηψθνληαη φζνπο θαηεγνξνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ (yStats, 

2012). Ο ειεθηξνληθφο ηδφγνο είλαη παξάλνκνο ζηελ Κίλα, εθηφο απφ ηηο εηδηθέο δηνηθεηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ «Υνλγθ Κνλγθ» θαη ηνπ «Μαθάν» (yStats, 2014). 

Σέινο, ζηελ Αθξηθή, ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο ηψξα  αξρίζεη λα αλαδχεηαη. Ζ πξψηε 

νξγαλσκέλε ηζηνζειίδα ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ Κέλπα μεθίλεζε ην 2013. ηε Νόηηα 

Αθξηθή, ηα online ηπρεξά παηρλίδηα πεξηκέλνπλ λνκηκνπνίεζε εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

(yStats, 2014). 

 

5.3 Σδόγνο θαη Ζιεθηξνληθόο Σδόγνο (eGambling) ζηελ Διιάδα  

 

Ο ηδφγνο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηεο «H2 Gambling 

Capital», πνπ έγηλε ην 2012 ζε 27 θξάηε ηεο Δπξψπεο, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

νηθνλνκίαο καο. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη κφιηο ζηελ 8
ε
 ζέζε, απφ ηα 27 φπνπ έγηλε ε έξεπλα, σο 

αλαθνξά ηα κηθηά θέξδε ην 2012 θαη ε αμία ηνπο μεπεξλά ηα €2 δηζεθαηνκκχξηα (ρήκα 5-3). 

Δπίζεο, ζηελ ίδηα έξεπλα, ην πνζνζηφ δηαδξαζηηθνχ ηδφγνπ είλαη ιίγν ιηγφηεξν ηνπ 20% 

θαηαηάζζνληαο εκάο ζηελ 16
ε
 ζέζε (ρήκα 5-4). Σέινο, ζηελ ίδηα έξεπλα, ν κέζνο φξνο 

απψιεηαο ρξεκάησλ αλά άηνκν είλαη ιίγν ιηγφηεξν απφ €200, πνπ καο βάδεη ζηελ 14
ε
 ζέζε 

(ρήκα 5-5) (H2 Gambling Capital, 2012). 

 

 

ρήκα 5-3: Μηθηά Κέξδε Σδφγνπ (H2 Gambling Capital, 2012) 
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ρήκα 5-4: Πνζνζηφ Γηαδξαζηηθνχ Σδφγνπ (H2 Gambling Capital, 2012) 

 
 

 

ρήκα 5-5: Μέζνο ξνο Απψιεηαο Υξεκάησλ αλά Άηνκν (H2 Gambling Capital, 2012) 

 

Ο ειεθηξνληθφο ηδφγνο (eGambling) αλαπηχζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ζε φιν ηνλ 

θφζκν, φπσο θαη ζηελ Διιάδα. ηελ Δπξψπε ππνινγίδεηαη ε αγνξά ζηα 12,5δηο  € ζηα ηέιε 

ηνπ 2011 θαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν κέζσ θηλεηνχ ζηα 57εθ. € κε εηήζηα αλάπηπμε πνπ 

μεπεξλάεη ην 50%. 

Σν 2011, απφ έξεπλα ηνπ «ELTRUN», ππνινγίδεηαη φηη ην 26% ησλ 1,5εθ. Διιήλσλ 

πνπ έθαλα δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν (eGambling). 

Πεξίπνπ 400.000 Έιιελεο δειαδή είραλ εκπιαθεί κε ειεθηξνληθφ ηδφγν, εθ ησλ νπνίσλ νη 

100.000 ζε πνιχ ηαθηηθή βάζε. Απηφ δείρλεη κία εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 25%, αθνχ ην 
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2010 πεξίπνπ 310.000 Έιιελεο είραλ εκπιαθεί κε ηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν (31% ηνπ 1εθ. 

Διιήλσλ πνπ έθαλαλ δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο) (ELTRUN, 2012). 

 

 
ρήκα 5-6: Έιιελεο πνπ Δκπιέθνληαη κε eGambling (ELTRUN, 2012) 

 

Ο ηππηθφο δηαδηθηπαθφο Έιιελαο θαηαλαισηήο πνπ εκπιέθεηαη κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

ηδφγν είλαη πνιχ ζνβαξφο ρξήζηεο ηνπ Internet κε ρξήζε 23,3 σξψλ αλά εβδνκάδα. Με απηά 

ηα πνζνζηά κπνξνχκε λα πνχκε φηη θηάλεη ζηα επίπεδα εζηζκνχ. Αθφκε, ζεσξείηαη 

επαγγεικαηίαο δηαδηθηπαθφο αγνξαζηήο αθνχ θάλεη 16,2 αγνξέο ην ρξφλν θαη μνδεχεη 1.450€ 

εηεζίσο (ELTRUN, 2012). 

 

 
Πίλαθαο 5-2: πκπεξηθνξά  Έιιελα Καηαλαισηή θαη Έιιελα Σδνγαδφξνπ ζην Internet (ELTRUN, 2012) 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ ηνπ 

«eGambling» ηα έηε 2010 θαη 2011. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη κία κηθξή αχμεζε ησλ 

ρξεζηψλ ζηελ ειηθία ησλ 43-50 απφ 3% ζε 8% θαη κία κηθξή κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 5% ζηηο 

ειηθίεο 21-27. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαγξαθεί ην πνζνζηφ ηνπ 8% πνπ πξνζβάιεη ηελ λεαξή 

ειηθία ησλ 14-20, δειαδή ην 2011 πάλσ απφ 30.000 λένη δειψλνπλ φηη παίδνπλ ζην 

δηαδίθηπν θαδίλν, ηπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα. Απηφ επηβεβαηψλεη θάπνηεο άιιεο 

ζρεηηθέο κειέηεο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξαίλνπλ φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη έθεβνη εκπιέθνληαη 

κε ην «eGambling» κε ηάζεηο εζηζκνχ (ELTRUN, 2012). 
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ρήκα 5-7: Ζιηθηαθή Καηαλνκή Διιήλσλ Υξεζηψλ ηνπ eGambling ηα έηε 2010-2011 (ELTRUN, 2012) 
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6 Δπηξξνή Ζιεθηξνληθνύ Σδόγνπ 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα αλαθέξνληαη ηα πξνηεξήκαηα θαη ηα θίλεηξα ηεο ρξήζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ, θαζψο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ρξήζεο ηνπ θαη ην πξφβιεκα ηνπ εζηζκνχ. 

Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ παηθηψλ ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ. 

 

6.1 Πξνηεξήκαηα & Κίλεηξα ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Σδόγνπ (eGambling) 

 

Σα ηπρεξά παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν έρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα παξαδνζηαθά ηπρεξά παηρλίδηα θαη επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα ησλ 

παηθηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. Οη πην ζπλεζηζκέλνη ιφγνη γηα ηε ρξήζε ηνπο είλαη ε 

επθνιία, ε άλεζε, ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε επθνιία πξφζβαζεο. Άιινη παξάγνληεο είλαη ε 

επειημία ηεο ρξήζεο ηνπο, νη επηξξνέο απφ νηθνγέλεηα θαη θίινπο, νη πνηθηιία επηινγψλ ηνπ 

παηρληδηνχ, ε δηαθήκηζε, ε αλσλπκία, ε πξφζβαζε ζε παηρλίδηα εμάζθεζεο, ε δηαζθέδαζε, ν 

ελζνπζηαζκφο θαη ε ςπραγσγία, ε επθαηξία λα θεξδεζνχλ ρξήκαηα θαη ε πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ησλ παηθηψλ (Sally Monaghan, 2009). 

Απφ απνηειέζκαηα έξεπλαο πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα. Οη ηδνγαδφξνη 

ηνπ Internet δειψλνπλ κία απνζηξνθή ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηεο πειαηείαο ησλ 

παξαδνζηαθψλ ρψξσλ πνπ δηεμάγνληαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα. Δπίζεο, δειψλνπλ ηελ 

πξνηίκεζή ηνπο ζηνλ ξπζκφ θαη ζηε θχζε ησλ online παηρληδηψλ, ζηηο βειηησκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο (ινγαξηαζκνί, θιπ.), ζηα αθνξνιφγεηα ζηνηρήκαηα θαη ζηε δπλαηφηεηα 

πςειφηεξσλ θεξδψλ θαη ρακειφηεξσλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ζηα online ηπρεξά παηρλίδηα 

(Sally Monaghan, 2009). Μία έθζεζε πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ηελ «Global Betting & Gaming 

Consultants» (GBGC, 2008) αλέθεξε φηη, παξά ηελ ηξέρνπζα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε 

αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηνλ θφζκν αλακέλεηαη λα απμεζεί, σζηφζν, ε αλάπηπμε δελ ζα 

ζπκβεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ζ «GBGC» πξνέβιεςε φηη ην απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο (ρακειφηεξεο δαπάλεο γηα ηα ηαμίδηα, ηελ ςπραγσγία θαη ηε θηινμελία), ε θζελή 

επξπδσληθή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη ε απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε φινπο 

ηνπο εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ ζην δηαδίθηπν εηο βάξνο ησλ παξαδνζηαθψλ ρψξσλ (Sally Monaghan, 2009). 

ε έξεπλα φπνπ αλαδεηήζεθαλ ηα θίλεηξα ησλ παηθηψλ γηα ηελ ρξήζε ησλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ ζην δηαδίθηπν, ην 53% αλέθεξε φηη ην έθαλαλ γηα δηαζθέδαζε θαη ην 56,1% γηα λα 
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αλαθνπθίζνπλ ηελ πιήμε ηνπο. Χο αλαθνξά ηνπο ξεαιηζηηθνχο ιφγνπο γηα ηελ ρξήζε ησλ 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζην δηαδίθηπν, ε πιεηνςεθία αλέθεξε ηελ 24σξε πξνζβαζηκφηεηά ηνπο 

(68,2%) θαη ηελ επθνιία (69,7%). Ζ επθνιία ήηαλ θαη ν πην θνηλφο απνδεθηφο θχξηνο ιφγνο 

γηα ηελ ρξήζε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζην δηαδίθηπν (40,9%) (Journal of College Student 

Development, 2012). 

 

 

Πίλαθαο 6-1: Πξνηεξήκαηα ηνπ eGambling ζε ζρέζε κε ην Gambling (Sally Gainsbury et al., 2012) 

 

Απφ έξεπλα 4.027 ζπκκεηερφλησλ ην 2012 (Πίλαθαο 6-1), παξαηεξείηαη φηη ην 54,9% 

ησλ παηθηψλ ηνπ Internet ζεσξνχλ ην γεγνλφο φηη δελ ρξεηάδεηαη λα νδεγήζνπλ ή λα θχγνπλ 

απφ ην ζπίηη σο έλα πιενλέθηεκα, ζε ζρέζε κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζε θαζνξηζκέλν ρψξν. 

Αθνινπζεί ην 46,2% ησλ παηθηψλ, πνπ πηζηεχεη φηη ε 24σξε δηαζεζηκφηεηα θαη ε 

δηεπθφιπλζε ηνπ δηαδηθηχνπ πξνσζεί ηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ. Σν 31,4% 

αλαθέξεη ηελ έιιεηςε πιήζνπο, ην 29,5% ηελ έιιεηςε δπζάξεζησλ αηφκσλ, ην 28,5% ηελ πην 

θπζηθή άλεζε θαη ην 28,4% ηε κεγαιχηεξε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο αλσλπκίαο. 

Σα πξψηα δχν πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ήηαλ επίζεο θαη νη πην ζπλήζεηο απαληήζεηο 

σο πξνο ην γηαηί νη εξσηεζέληεο άξρηζαλ ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν (Sally Gainsbury 

et al., 2012). 
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6.2 Δζηζκόο Ζιεθηξνληθνύ Σδόγνπ (eGambling) & Μεηνλεθηήκαηα Υξήζεο 

ηνπ 

 

Παξά ηε θαηλνκεληθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζην δηαδίθηπν θαη ηνπ 

εζηζκνχ ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, δελ έρεη επηβεβαησζεί θάηη ηέηνην. Δίλαη πηζαλφ φηη νη 

εζηζκέλνη παίθηεο είλαη πην πηζαλφ λα αλαδεηήζνπλ επθαηξίεο γηα ηπρεξά παηρλίδηα ζην 

δηαδίθηπν, φηαλ άιιεο επθαηξίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο. Δίλαη επίζεο εχινγν φηη ηα ηπρεξά 

παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν πξνζειθχνπλ άηνκα πνπ δηαθνξεηηθά δε ζα έπαηδαλ ζπρλά, ην νπνίν 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο επηθξάηεζεο ηνπ εζηζκνχ ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ.  

Γηα παξάδεηγκα, κειέηε αλαθέξεη φηη ηα άηνκα πνπ κέλνπλ ζην ζπίηη, φπσο είλαη νη 

άλεξγνη, νη ζπληαμηνχρνη θαη απηνί πνπ επηβιέπνπλ παηδηά, αλάπηπμαλ πξφβιεκα εζηζκνχ 

ζηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν (Wood & Griffiths, 2005). Παξνκνίσο, αξθεηνί ηδνγαδφξνη ηνπ 

δηαδηθηχνπ αλαθέξνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν θαη ηελ αληηπάζεηά ηνπο 

ζηνλ παξαδνζηαθφ ηδφγν. Απηφ δείρλεη φηη ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ κία λέα αγνξά ηδνγαδφξσλ (Wood & Williams, 2007). 

Σα ηπρεξά παηρλίδηα ζην Γηαδίθηπν έρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα 

απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν εζηζκνχ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν. Σα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα εμήο: 

 Πξνζβαζηκόηεηα θαη επθνιία  

Γε ρξεηάδεηαη λα ζπαηαιεζεί ρξφλνο γηα ηαμίδηα θαη απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα παημίκαηνο. ε άιιεο κνξθέο ηπρεξψλ παηρληδηψλ (π.ρ., 

ειεθηξνληθά κεραλήκαηα ηπρεξψλ παηρληδηψλ), ε απμεκέλε πξνζβαζηκφηεηα έρεη 

ζπζρεηηζηεί κε πςειφηεξα επίπεδα παηρληδηνχ θαη πςειφηεξα πνζνζηά ηνπ εζηζκνχ 

(Sally Monaghan, 2009). 

 Παηρλίδη ζε νηθείν θαη άλεην πεξηβάιινλ 

Μπνξεί λα κεηψζεη ην αίζζεκα ηνπ θηλδχλνπ θαη λα θαηαλαισζεί πεξηζζφηεξνο 

ρξφλνο γηα θάζε παηρλίδη (Sally Monaghan, 2009). 

 Μνλαρηθό παηρλίδη 

Μπνξεί λα απνθιεηζηεί απφ ηελ βνήζεηα θαη ηνπο πεξηζπαζκνχο θίισλ, λα ραζεί ε 

αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ ρξεκάησλ πνπ ζηνηρεκαηίζηεθαλ. 

Δπίζεο νη παίθηεο κπνξνχλ λα παίμνπλ ππφ ηελ επήξεηα λαξθσηηθψλ θαη αιθνφι 

(Sally Monaghan, 2009). 
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 Οηθνλνκηθή πξνζηηόηεηα 

Ζ κείσζε εμφδσλ ηαμηδίνπ, ηξνθίκσλ θαη αλαςπθηηθψλ πξνζειθχνπλ ηνλ ηδνγαδφξν 

λα παίμεη παηρλίδηα ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ κε πην πνιχ φξεμε. Δπίζεο, ππάξρνπλ 

παηρλίδηα ρακειψλ-ζηνηρεκάησλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θιηκάθσζε ησλ 

ρξεκάησλ ηνπ ζηνηρήκαηνο (Sally Monaghan, 2009). 

 Αλσλπκία 

Μπνξεί λα απμήζεη ην αίζζεζε ηεο άλεζεο θαη λα κεηψζεη ην άγρνο θαη ηνπο 

ελδνηαζκνχο. Δπηπιένλ, νη εζηζκέλνη παίθηεο κπνξνχλ λα παίδνπλ θξπθά (Sally 

Monaghan, 2009). 

 Ζιεθηξνληθέο πιεξσκέο 

Σα ρξήκαηα μνδεχνληαη πην εχθνια, γηαηί δελ ππάξρεη ε θπζηθή ηνπο παξνπζία. 

Δπίζεο, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα πνληάξνληαη κεγαιχηεξα πνζά (Sally 

Monaghan, 2009). 

 

 

Πίλαθαο 6-2: Μεηνλεθηήκαηα ηνπ «eGambling» ζε ζρέζε κε ην «Gambling» (Sally Gainsbury et al., 2012) 

 

Απφ έξεπλα 4.027 ζπκκεηερφλησλ ην 2012, ηα θχξηα αλακελφκελα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζην δηαδίθηπν (Πίλαθαο 6-2) ήηαλ φηη είλαη ππεξβνιηθά βνιηθά (29,9%) 

θαη φηη είλαη πην εχθνιν λα μνδεπηνχλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα (27,8%). Σν 15,1% ησλ παηθηψλ 

αλέθεξε φηη ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν είραλ κηα θησρφηεξε θνηλσληθή αηκφζθαηξα 

θαη ην 14,9% φηη ήηαλ πην εζηζηηθά απφ ηα κε-δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. Δπηπιένλ, ην 12,3% 

ησλ παηθηψλ αλεζπρεί αλ νη κέζνδνη πιεξσκήο είλαη αμηφπηζηνη θαη αζθαιείο, ην 10,3% 

ακθηζβεηεί ηελ αμηνθξαηία ησλ παηρληδηψλ θαη ην 9,8% δελ ην δηαζθεδάδεη ηφζν φζν κε ηελ 

ρξήζε παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ.  Αθφκε, ην 6,7% πηζηεχεη φηη ε έιιεηςε αλζξψπηλεο επαθήο 
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θάλεη ην πνληάξηζκα πην δχζθνιν, ην 5,3% πηζηεχεη φηη ππάξρεη δπζθνιία απνθιεηζκνχ ησλ 

αλήιηθσλ παηθηψλ θαη ην 2,9% λνκίδεη φηη είλαη παξάλνκν (Sally Gainsbury et al., 2012).  

Ο νξγαληζκφο «Gambling Impact Society NSW», ζε έλα βνεζεηηθφ νδεγφ γηα ζέκαηα 

εζηζκνχ ζηνλ ηδφγν, αλαθέξεη πσο κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε φηη έρνπκε εζηζηεί. Οη 

πεξηπηψζεηο είλαη νη εμήο (Gambling Impact Society, 2010):  

 φηαλ ν ηδφγνο εκπνδίδεη ηελ εξγαζία, ηνλ ζρνιείν ή ηελ επίηεπμε άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

 φηαλ βιάπηεηαη ε ςπρηθή θαη ε ζσκαηηθή πγεία 

 φηαλ βιάπηνληαη ηα νηθνλνκηθά 

 φηαλ θαηαζηξέθεηαη ε θνηλσληθή ππφζηαζε 

 φηαλ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο νη ηδνγαδφξνη, νη νπνίνη έρνπλ πξφβιεκα εζηζκνχ, 

ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίινπο ιφγνπο γηα λα ζπλερίζνπλ λα παίδνπλ. Οη πην ζπλεζηζκέλνη ιφγνη 

είλαη νη εμήο (Gambling Impact Society, 2010):  

 πεξηκέλνπλ ηελ κεγάιε λίθε (πνιιά θέξδε) 

 πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ ηα ρακέλα ρξήκαηα 

 απνιακβάλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ λα παίξλεηο ξίζθα  

 απζνξκεηηζκφο (ιεηηνπξγνχλ ρσξίο ζθέςε) 

 πξνζπαζνχλ λα ληψζνπλ θαιχηεξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο 

 κνλαμηά 

 απφδξαζε απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο 

 αλαθνχθηζε απφ ηνλ θπζηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ πφλν 

 έρνπλ θαηάζιηςε θαη άγρνο 
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ρήκα 6-1: Κχθινο Δζηζκνχ ηνπ Σδφγνπ (Gambling Impact Society, 2010) 

 

ην ρήκα 6-1 παξνπζηάδεηαη ν «Κχθινο Δζηζκνχ ηνπ Σδφγνπ», ν νπνίνο αλαπαξηζηά 

κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ηνλ θαχιν θχθιν ηνπ εζηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ αδηάθνπν 

ρξφλν δσήο ηνπ. Γελ έρεη αξρή θαη ηέινο θαη γη’ απηφ ην ιφγν είλαη πνιχ δχζθνιν θαη κεξηθέο 

θνξέο αθαηφξζσην λα ζηακαηεζεί. 

Οη δηαζέζηκεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εζηζκνχ ζηνλ ηδφγν θαη ηνπ 

εζηζκνχ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν, ζε κεγάιν βαζκφ, βαζίδνληαη ζηελ απην-έθζεζε, ζε απην-

επηιεγκέλα δείγκαηα θαη γεληθεπκέλεο κειέηεο, πεξηνξίδνληαο έηζη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα 

ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα ηζρχνπλ θαη ζε άιινπο πιεζπζκνχο. Δλψ ε πιεηνςεθία ησλ 

δηαδηθηπαθψλ παηθηψλ θαίλεηαη λα παίδεη κε ππεχζπλν ηξφπν, έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο εζηζκνχ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν είλαη πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηδφγν. Ζ κειέηε «Δπηπηψζεσλ Σπρεξψλ Παηρληδηψλ ηεο Σαζκαλίαο» 

απνθάλζεθε φηη απφ απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζε ηπρεξά παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν, ην 11% 

ήηαλ ςπραγσγηθνί παίθηεο, ην 18% ήηαλ παίθηεο ρακεινχ θηλδχλνπ, ην 10% ήηαλ παίθηεο 

κεηξίνπ θηλδχλνπ, θαη ην 12% ήηαλ παίθηεο κε πξφβιεκα εζηζκνχ (Κέληξν Νφηηαο 

Απζηξαιίαο Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ, 2008). Μεηαμχ ελφο δείγκαηνο 1.920 ρξεζηψλ 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηαμηλνκήζεθαλ σο κέηξηα (22,6%) ή ζνβαξά 

(20,1%) εζηζκέλνη παίθηεο (Wood, Williams, & Lawton, 2007). 

Παξφκνηα επίπεδα ηνπ πξνβιεκαηηθνχ ηδφγνπ έρνπλ βξεζεί αλάκεζα ζε άιια 

δείγκαηα ρξεζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ. ε κία κειέηε ζηελ Καιηθφξληα, απφ ηνπο 

ελήιηθεο πνπ ηδφγαξαλ δηαδηθηπαθά, ην 23,2% βξίζθνληαλ ιίγν πξηλ ην ζηάδην ηνπ εζηζκνχ, 

ην 19,2% ήηαλ εζηζκέλνη παίθηεο θαη ην 11,3% ήηαλ παζνινγηθνί παίθηεο. Ζ επηθξάηεζε ηνπ 

εζηζηηθνχ θαη παζνινγηθνχ ηδφγνπ ήηαλ ζρεδφλ 600% πςειφηεξε κεηαμχ παηθηψλ ζην 
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δηαδίθηπν, απφ φηη κεηαμχ παηθηψλ εθηφο δηαδηθηχνπ (Volberg, 2006). Οη πάξνρνη ζεξαπείαο 

γηα πξνβιήκαηα εζηζκνχ αλέθεξαλ αχμεζε ησλ θιήζεσλ ζε γξακκέο βνήζεηαο θαη αχμεζε 

ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ζπλεδξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηδνγαδφξνπο (Sally 

Monaghan, 2009). 

 

6.3 Υαξαθηεξηζηηθά ηνηρεία Παηθηώλ Σδόγνπ (Gambling) θαη 

Ζιεθηξνληθνύ Σδόγνπ (eGambling) 

 

Πνιιά απφ φζα είλαη ζήκεξα γλσζηά γηα ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηδνγαδφξνπο είλαη 

θπξίσο πεξηγξαθηθά ζηε θχζε ηνπο θαη βαζηζκέλα ζε δείγκαηα επθνιίαο, ηα νπνία κπνξεί λα 

κελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ηδνγαδφξσλ ζην δηαδίθηπν. 

Μηα αλάιπζε δείρλεη φηη νη ηδνγαδφξνη ζην δηαδηθηχνπ είλαη ζπλήζσο άλδξεο, θάησ ησλ 40 

εηψλ, έρνπλ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαηέρνπλ επαγγεικαηηθέο ή δηεπζπληηθέο ζέζεηο, θαη 

έρνπλ πςειφηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε απφ ην κέζν φξν. Μπνξεί φκσο λα 

ππάξρεη κηα αιιαγή πξνο ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ πνπ παίδνπλ ηπρεξά 

παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν. Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη γπλαίθεο ζα πξνηηκνχζαλ ηα 

ηπρεξά παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν απφ φηη ζε παξαδνζηαθνχο ρψξνπο, επεηδή ην δηαδίθηπν 

ζεσξείηαη αζθαιέζηεξν, ιηγφηεξν εθθνβηζηηθφ, αλψλπκν, πην δηαζθεδαζηηθφ θαη πην 

δειεαζηηθφ (Carpenter, 2005 & Griffiths, 2001). 

Μεηαμχ ησλ δηαδηθηπαθψλ αζιεηηθψλ ηδνγαδφξσλ θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ ηδνγαδφξσλ 

αγψλσλ ηαρχηεηαο, ζε κία απζηξαιηαλή ηζηνζειίδα, νη πεξηζζφηεξνη ηδνγαδφξνη ήηαλ κεηαμχ 

35-54 εηψλ (Woolley, 2003). Δπίζεο, κία έξεπλα πνπ δηαηέζεθε ζε κία άιιε ηζηνζειίδα 

ζηνηρήκαηνο είρε εθπξνζψπνπο κηθξφηεξεο ειηθίαο. Απηφ κπνξεί λα ππνδειψλεη φηη νη 

κεγαιχηεξνη ζπκκεηέρνληεο θπξίσο βάδνπλ ζηνηρήκαηα θαη ειέγρνπλ ηνπο online 

ινγαξηαζκνχο ηνπο, ελψ νη κηθξφηεξνη ειηθηαθά ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν 

γηα ηελ έξεπλα απνδφζεσλ θαη δηαζέζηκσλ ζηνηρεκάησλ. Μεγαιχηεξεο ειηθίαο άηνκα (65 

εηψλ θαη άλσ) δελ εθπξνζσπνχληαη νπζηαζηηθά αλάκεζα ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηδνγαδφξνπο, 

εμαηηίαο ηνπ φηη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ρξεζηκνπνηεί απηή ηε ηερλνινγία (Sally Monaghan, 

2009). 

Απνηέιεζκα άιισλ εξεπλψλ είλαη ην θαηλφκελν φηη ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ν ρξφλνο 

πνπ δαπαλάηαη online θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζην Γηαδίθηπν. Παίθηεο 

ηνπ δηαδίθηπν αλέθεξαλ φηη ήηαλ πην «πηζαλφ λα πεηξακαηηζηνχλ», πην «πηζαλφ λα 

δνθηκάζνπλ λέα πξντφληα θαη ηδέεο», θαη φηη ηνπο «άξεζε ε  πνηθηιία» πνιχ πεξηζζφηεξν απφ 
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ηνπο παξαδνζηαθνχο παίθηεο. Οη δηαδηθηπαθνί παίθηεο θαίλεηαη λα είλαη γλψζηεο ρξήζεο ηνπ 

ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαδηθηχνπ θαη γεληθά ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα πνιιαπιέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο: επηθνηλσλία, αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη  δηεμαγσγή επηρεηξεκαηηθψλ 

θαη ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ έξεπλα απηή 

δείρλεη, επίζεο, φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηθηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνιιαπιέο 

κνξθέο ηπρεξψλ παηρληδηψλ (americangaming.org, 2006). 

Αλ θαη ε αλαγλσζηκφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ απμάλεηαη, ε πιεηνςεθία ησλ 

αηφκσλ αθφκε δελ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηε κνξθή ηδφγνπ. Τπάξρεη αθφκα έλα επίπεδν 

δπζπηζηίαο θαη θπληζκνχ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ σο αλαθνξά ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζην 

δηαδίθηπν, κε ηηο αλεζπρίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε λνκηκφηεηα λα αλαθέξνληαη σο ηνπο 

πξσηεχνληεο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ παίδνπλ δηαδηθηπαθά (Ipsos Reid, 2005). Μία 

έξεπλα ζε δηαδηθηπαθνχο ηδνγαδφξνπο ζηηο ΖΠΑ δηαπίζησζε φηη ην 55% πηζηεχνπλ φηη ηα 

online θαδίλν εμαπαηνχλ ηνπο παίθηεο θαη ην 46% πηζηεχνπλ φηη νη παίθηεο εμαπαηνχλ ηηο 

ηζηνζειίδεο (americangaming.org, 2006). Οκνίσο, βξεηαληθή έξεπλα απνθάιπςε φηη ην 48% 

ησλ εξσηεζέλησλ βαζκνιφγεζαλ ηηο εηαηξείεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ σο ηηο ιηγφηεξν αμηφπηζηεο 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ (Gaming Intelligence 

Group, 2008).  

ε άιιε, κεγάιεο θιίκαθαο έξεπλα δηεζλψλ δηαδηθηπαθψλ ηδνγαδφξσλ, πάλσ απφ ην 

έλα ηξίην ησλ εξσηεζέλησλ ηζρπξίζηεθε φηη είραλ κία δηαθνξά ζε θάπνην ζεκείν κε έλα 

ρεηξηζηή, κε ιηγφηεξν απφ ηνπο κηζνχο απφ απηνχο λα ιέλε φηη είρε επηιπζεί κε επηηπρία 

(eCOGRA, 2007). ε ζχγθξηζε ησλ δηαδηθηπαθψλ θαη κε-δηαδηθηπαθψλ ηδνγαδφξσλ 

(Woodruff & Gregory, 2005), ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζην δηαδίθηπν βξέζεθε λα είλαη ε πίζηε γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πιεξσκψλ ησλ δηαδηθηπαθψλ θεξδψλ (Sally Monaghan, 2009). Μειέηε 

πεξίπνπ 40.000 δηαδηθηπαθψλ ηδνγαδφξσλ αζιεηηθψλ παηρληδηψλ δείρλεη φηη νη θαηά θχξην 

ιφγν ρξήζηεο είλαη άλδξεο ειηθίαο 30-40 θαη ζηνηρεκαηίδνπλ θαηά κέζν φξν ζε ζπνξ κία 

θνξά αλά 3 κέξεο. Οη πεξηζζφηεξνη έβαιαλ ιηγφηεξν απφ 3 ζηνηρήκαηα θαη έραζαλ πεξίπνπ 

1,50$ αλά ζηνίρεκα (LaBrie et al., 2007). ην ίδην δείγκα, ην δηαδηθηπαθφ θαδίλν (π.ρ. slots, 

video poker, blackjack) έδεημε λα κελ είλαη δεκνθηιέο. Απφ ην 18% ησλ παηθηψλ πνπ 

δνθίκαζαλ ηα παηρλίδηα ηνπ θαδίλνπ, νη πεξηζζφηεξνη δελ ζπλέρηζαλ λα παίδνπλ κεηά απφ 3 

κέξεο. Απηά ηα απνηειέζκαηα δελ πξνθάιεζαλ έθπιεμε, γηαηί ην δείγκα ησλ παηθηψλ πνπ 

επηιέρζεθε γηα ηελ έξεπλα ήηαλ απφ ζπλδξνκεηέο ηεο ηζηνζειίδαο «bwin», φπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα αζιεηηθά ζηνηρήκαηα. Οη παίθηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε κεγάιν 
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βαζκφ ζηα δηαδηθηπαθά θαδίλν ήηαλ θπξίσο κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη έδεηρλαλ πην αθξαία 

ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηνπο παίθηεο πνπ ζηνηρεκάηηδαλ ζε ζπνξ (LaBrie et al., 2008). 

 

 

Πίλαθαο 6-3: Υαξαθηεξηζηηθά ηνηρεία Παηθηψλ ηνπ Gambling θαη ηνπ eGambling (Sally Gainsbury et al., 

2012) 

 

ε άιιε έξεπλα 5.050 αηφκσλ πνπ έγηλε ην 2012 (Πίλαθαο 6-3), 1.705 άηνκα ήηαλ 

ρξήζηεο ηνπ κε-δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ, δειαδή ην 33,67% θαη 3.345 άηνκα ήηαλ ρξήζηεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ, δειαδή ην 66,23%.  Οη παίθηεο ηνπ δηαδηθηχνπ δελ είραλ ζεκαληηθή 

δηαθνξεηηθά ζηελ ειηθία κε ηνπο  κε-δηαδηθηπαθνχο παίθηεο. Σν 92,2%  ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

Internet ήηαλ άλδξεο θαη ην 7,2% γπλαίθεο, ελψ ζηνπο κε-δηαδηθηπαθνχο παίθηεο ην 73% ήηαλ 

άλδξεο θαη ην 26,3% γπλαίθεο. Σα ζηνηρεία ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο δηαθέξνπλ επίζεο 

κεηαμχ ησλ παηθηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ κε-δηαδηθηπαθψλ παηθηψλ. Σν 41,6% ησλ 

παηθηψλ ηνπ Internet ήηαλ παληξεκέλνη, ην 15,1% ζπδνχζε κε ην ηαίξη ηνπ, ην 30,2% δελ 

παληξεχηεθε πνηέ, ην 11,5% ήηαλ ρσξηζκέλνη θαη ην 1,6% ήηαλ ρήξνη. Δλψ ην 48,3% ησλ κε-

δηαδηθηπαθψλ παηθηψλ ήηαλ παληξεκέλνη, ην 17,6% ζπδνχζε κε ην ηαίξη ηνπ, ην 23,4% δελ 

παληξεχηεθε πνηέ, ην 9,1% ήηαλ ρσξηζκέλνη θαη ην 1,6% ήηαλ ρήξνη. ηελ ηξέρνπζα 
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επαγγεικαηηθή θαηάζηαζή ηνπο νη παίθηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θπξίσο είλαη εξγαδφκελνη 

πιήξνπο-απαζρφιεζεο, κε πνζνζηφ 61,6%, θαη κεηά είλαη ζπληαμηνχρνη, κε πνζνζηφ 14,6%. 

Οη κε-δηαδηθηπαθνί παίθηεο απνηεινχληαη επίζεο θπξίσο απφ εξγαδφκελνπο πιήξεο-

απαζρφιεζεο, κε πνζνζηφ 54,3%, θαη κεηά απφ εξγαδφκελνπο εκη-απαζρφιεζεο, κε πνζνζηφ 

13,6%. Δπνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη παίθηεο ηνπ Internet έρνπλ πςειφηεξα εηζνδήκαηα 

απφ κε-δηαδηθηπαθνχο παίθηεο (Sally Gainsbury et al., 2012). 

 

 

Πίλαθαο 6-4: Πνζνζηά ρξήζεο δηαθφξσλ εηδψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζην δηαδίθηπν (Sally Gainsbury et al., 2012) 

 

ε έξεπλα 6.682 αηφκσλ, γηα ηα πνζνζηά ρξήζεο δηαθφξσλ εηδψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

ζην δηαδίθηπν ηα απνηειέζκαηα είλαη ηα παξαθάησ (Πίλαθαο 6-4). Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

ην 50,1% ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ζηνηρήκαηα αγψλσλ ηαρχηεηαο, ην 38,8%  γηα 

αζιεηηθά ζηνηρήκαηα, ην 15,8%  γηα παηρλίδηα θαδίλν, ην 8,3% γηα πφθεξ, θαη ην 8% γηα 

ιαρεία ή θίλν. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ αζρνινχληαη θπξίσο κε ηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν, 

ην 70,8% ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα αζιεηηθά ζηνηρήκαηα, ην 70,3% γηα ζηνηρήκαηα 

αγψλσλ ηαρχηεηαο, ην 46,8% γηα πφθεξ, ην 15% γηα ιαρεία ή θίλν, θαη ην 11,6% γηα κπίλγθν 

θαη παηρλίδηα ηθαλνηήησλ ελαληίνλ άιισλ παηθηψλ (Sally Gainsbury et al., 2012). 

 

 

Πίλαθαο 6-5: Πνζνζηά πςειφηεξεο ζπρλφηεηαο ηδνγαξίζκαηνο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ θαη 

ζηνπο κε-ρξήζηεο ηνπ (Sally Gainsbury et al., 2012) 



48 
 

 

ηελ ίδηα έξεπλα ησλ 6.682 αηφκσλ, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά πςειφηεξεο 

ζπρλφηεηαο ηδνγαξίζκαηνο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ θαη ζηνπο κε-ρξήζηεο 

ηνπ (Πίλαθαο 6-5). Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ηα θέξδε/ δεκίεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ δελ έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Απηφ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ κεγάιε δηαθχκαλζε ησλ δεδνκέλσλ, αιιά ν κέζνο φξνο 

θεξδψλ/ δεκηψλ γηα θάζε είδνο παηρληδηνχ θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά παξφκνηνο. Απφ κηα 

εμέηαζε ηνπ Πίλαθα 6-5 παξαηεξείηαη φηη νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ παίδνπλ/ 

ζηνηρεκαηίδνπλ πην ζπρλά απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηδφγνπ (Sally Gainsbury et 

al., 2012). 

 

 

Πίλαθαο 6-6: Κπξηφηεξνη ιφγνη επεξεαζκνχ επηινγήο κηαο ηζηνζειίδαο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ (Sally Gainsbury 

et al., 2012) 

 

Σέινο, ζε άιιε έξεπλα 4.027 αηφκσλ, γηα ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο επεξεαζκνχ 

επηινγήο κίαο ηζηνζειίδαο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ έλαληη κίαο άιιεο, ηα απνηειέζκαηα είλαη ηα 

αθφινπζα (Πίλαθαο 6-6). Οη πην ζεκαληηθνί ιφγνη επηινγήο κίαο ηζηνζειίδαο είλαη ε γεληθή 

θήκε (33,0 %), ηα πνζνζηά πιεξσκήο (27,7 %) θαη νη αζθαιείο ρξεκαηηθέο θαηαζέζεηο θαη 

νη έγθαηξεο πιεξσκέο ησλ θεξδψλ (23,2 %). Οη ππφινηπνη ιηγφηεξν ζεκαληηθνί ιφγνη είλαη ηα 

κπφλνπο/ πξνζθνξέο πνπ παξέρνληαη (10,8%), ε θαιχηεξε εκπεηξία ηνπ παηρληδηνχ (10,7%), 

ε λνκηκφηεηα (10,2%), ε ρψξα πνπ εδξεχεη ε ηζηνζειίδα (9,9%), ην ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη (8,8%) θαη νη ζπζηάζεηο απφ θίινπο (8,7%) (Sally Gainsbury et al., 2012). 
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7 Δκπεηξηθή Μειέηε – Έξεπλα ζηνλ Ζιεθηξνληθό Σδόγν 

 

Ζ εκπεηξηθή έξεπλα, ε νπνία δηελεξγήζεθε ζηελ Διιάδα, είρε σο αληηθείκελν κειέηεο 

ηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 

κε δηάξθεηα ελφο κήλα. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηζηνζειίδαο, σο 

κέζνδνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ επηινγή απηήο ηεο κεζφδνπ έγηλε γηαηί παξέρεη ηα εμήο 

πιενλεθηήκαηα: γξήγνξε πξνψζεζε θαη ζπιινγή, εχθνιε δηαρείξηζε ηνπ πιεζπζκνχ, κεγάιε 

γεσγξαθηθή θαη πιεζπζκηαθή θάιπςε, ρακειφ θφζηνο, άλεζε ζπκπιήξσζεο γηα ηνπο 

εξσηψκελνπο θαη επθνιία ζπιινγήο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηζηνζειίδα «questrionpro» γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ηελ ειεθηξνληθή δηαλνκή ηνπ θαη ηελ θαηακέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

ε απηήλ ηελ έξεπλα απάληεζαλ πιήξσο 424 άηνκα θαη ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 

ηπραία. Ζ κνξθή ησλ εξσηήζεσλ είλαη πνιιαπιήο επηινγήο, κε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

δπλαηφηεηαο πνιιαπιψλ απαληήζεσλ θαη κε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απάληεζεο κέζσ 5-

βάζκηαο θιίκαθαο. Οη εξσηήζεηο απηέο κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ηεο νκάδαο ησλ 

αηφκσλ πνπ απάληεζαλ, ρσξίζηεθαλ ζε 3 νκάδεο, νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ 

αλαιπηηθά. Αθφκε, φιεο νη κεηαβιεηέο πνπ κειεηνχληαη είλαη θαηεγνξηθέο, ιφγσ ηεο κνξθήο 

απάληεζεο ησλ εξσηήζεσλ. Σέινο, ε κέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ ρξήζε 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο «SPSS 18.0».  

 

7.1 Πξώηε Οκάδα Δξσηήζεσλ 

 

Ζ πξψηε νκάδα, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο 1 θαη 16-20, έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα 

φηη ε πξψηε εξψηεζε θαζφξηδε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αλ ε απάληεζε ήηαλ 

«ρη», ηφηε ην εξσηεκαηνιφγην ζπλερηδφηαλ ζηελ 16
ε
 εξψηεζε, δειαδή φζνη «δελ είραλ 

ηδνγάξεη ζην δηαδίθηπν ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο». Απηφ ην ζεκείν βνήζεζε ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο πξψηεο νκάδαο εξσηήζεσλ. Δπνκέλσο, ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ 

απάληεζαλ ηηο εξσηήζεηο 1 θαη 16-20 είλαη 424. Παξαθάησ γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θάζε εξψηεζεο ηεο πξψηεο νκάδαο. 

 

1. Έρεηε ηδνγάξεη ζην δηαδίθηπν (π.ρ. αζιεηηθό ζηνίρεκα, πόθεξ, ξνπιέηα, θηι.)  

ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; 

 Όρη  

 Ναη 
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ρήκα 7-1: Υξήζε ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

ην ρήκα 7-1, απεηθνλίδνληαη ηα πνζνζηά ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. Απφ ηα 424 άηνκα πνπ εξσηήζεθαλ, ηα 328 απάληεζαλ «φρη», δειαδή 

ην 77,36%, θαη ηα 96 απάληεζαλ «λαη», δειαδή ην 22,64% (Πίλαθαο 7-1). Δπνκέλσο, ην 

ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο δε ρξεζηκνπνίεζε ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Όρη 328 77,36 

Ναη 96 22,64 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-1: Υξήζε ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 

16. Έρεηο ηδνγάξεη εθηόο δηαδηθηύνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; 

 Όρη 

 Ναη 
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ρήκα 7-2: Σδφγνο εθηφο δηαδηθηχνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 

ην ρήκα 7-2, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ηδφγνπ εθηφο ηνπ δηαδηθηχνπ ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. Απφ ην δείγκα ησλ 424 αηφκσλ, νη 288 δελ ηδνγάξνπλ εθηφο 

δηαδηθηχνπ, δειαδή ην 53,77%, θαη νη 196 ηδνγάξνπλ εθηφο δηαδηθηχνπ, δειαδή ην 46,23% 

(Πίλαθαο 7-2). Άξα απφ ην δείγκα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δελ ρξεζηκνπνίεζε θακία κνξθή 

ηδφγνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Όρη 228 53,77 

Ναη 196 46,23 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-2: Σδφγνο εθηφο δηαδηθηχνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 

17. αο παξαζύξνπλ λα ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν νη δηάθνξεο 

πξνζθνξέο/δηαθεκίζεηο πνπ θαηά δηαζηήκαηα πξνβάιινληαη ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο;   

 ίγνπξα Όρη 

 Μάιινλ Όρη  

 Ούηε Ναη, νύηε Όρη 

 Μάιινλ Ναη 

 ίγνπξα Ναη 
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ρήκα 7-3: Πνζνζηά γηα ην αλ παξαζχξνπλ ζηνλ ηδφγν νη δηάθνξεο πξνζθνξέο/δηαθεκίζεηο ησλ ηζηνζειίδσλ  

 

ην παξαπάλσ εξψηεκα, γηα ην αλ νη δηαθεκίζεηο θαη νη πξνζθνξέο επεξεάδνπλ θαη 

πξνζεγγίδνπλ πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ λα ηδνγάξνπλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(62,97%) απάληεζε «ίγνπξα φρη». ηελ ζπλέρεηα, ην 18,87% απάληεζε «Μάιινλ φρη», ην 

8,25% «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 6,37% «Μάιινλ λαη» θαη ην 3,54% «ίγνπξα λαη» (ρήκα 7-

3 θαη Πίλαθαο 7-3). Σν ζπκπέξαζκα ινηπφλ είλαη φηη νη δηαθεκίζεηο/πξνζθνξέο ειεθηξνληθνχ 

ηδφγνπ δελ παξαζχξνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζε κηα πην εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ. 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο ίγνπξα όρη 267 62,97 

Μάιινλ όρη 80 18,87 

Ούηε λαη, νύηε όρη 35 8,25 

Μάιινλ λαη 27 6,37 

ίγνπξα λαη 15 3,54 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-3: Πνζνζηά γηα ην αλ παξαζχξνπλ ζηνλ ηδφγν νη δηάθνξεο πξνζθνξέο/δηαθεκίζεηο ησλ ηζηνζειίδσλ 

 
 
 
 



53 
 

18. Θεσξείηε αμηόπηζηεο ηηο ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνύλ παηρλίδηα ηδόγνπ; 

 ίγνπξα Όρη 

 Μάιινλ Όρη 

 Ούηε Ναη, νύηε Όρη 

 Μάιινλ Ναη 

 ίγνπξα Ναη 

 

 

ρήκα 7-4: Αμηνπηζηία ηζηνζειίδσλ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ 

 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο ίγνπξα όρη 157 37,03 

Μάιινλ όρη 92 21,70 

Ούηε λαη, νύηε όρη 96 22,64 

Μάιινλ λαη 60 14,15 

ίγνπξα λαη 19 4,48 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-4: Αμηνπηζηία ηζηνζειίδσλ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ 
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ην εξψηεκα γηα ην αλ νη ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ είλαη αμηφπηζηεο, ην 

37,03% απάληεζε «ίγνπξα φρη», ην 21,7% «Μάιινλ φρη», ην 22,64% «Οχηε λαη, νχηε φρη», 

ην 14,15% «Μάιινλ λαη» θαη ην 4,48% «ίγνπξα λαη» (ρήκα 7-4 θαη Πίλαθαο 7-4). Απηά ηα 

ζηνηρεία δειψλνπλ φηη ππάξρεη ε πεπνίζεζε, φηη νη ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνχλ παηρλίδηα 

ηδφγνπ δε ζεσξνχληαη αμηφπηζηεο.  

 

19. Πνηα ζεσξείηε πσο είλαη ηα θπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ δηαδηθηπαθνύ 

ηδόγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθό ηδόγν; (5-βάζκηα θιίκαθα: ίγνπξα Όρη, Μάιινλ 

Όρη, Ούηε Ναη νύηε Όρη, Μάιινλ Ναη, ίγνπξα Ναη) 

 Καιύηεξεο απνδόζεηο  

 Γπλαηόηεηα ηδνγαξίζκαηνο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο (24ώξεο ην 24σξν)  

 Γε ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζείο από ηνλ ρώξν ζνπ  

 Μεγαιύηεξε άλεζε 

 Ληγόηεξα δεπηεξεύνληα θόζηε (κεηαθνξάο, θαγεηνύ, πνηνύ, θηι.)  

 Μεγαιύηεξε αζθάιεηα 

 Αλσλπκία  

 Καιύηεξε εκπεηξία παηρληδηνύ 

 Ληγόηεξνο θαπλόο 

 Ληγόηεξε θαζαξία 

 

ηελ εξψηεζε γηα ην πνηα ζεσξνχληαη φηη είλαη ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηδφγν, νη απαληήζεηο έρνπλ δνζεί κε 

κνξθή θιίκαθαο. πγθεθξηκέλα γηα θάζε απάληεζε ππάξρνπλ 5 ελαιιαθηηθέο βαζκίδεο 

επηινγήο.  Γηα απηφ ην ιφγν ηα απνηειέζκαηα θάζε απάληεζεο πξνβάιινληαη μερσξηζηά.  
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ρήκα 7-5: Καιχηεξεο απνδφζεηο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 72 16,98 

Μάιινλ όρη 53 12,50 

Ούηε λαη, νύηε όρη 113 26,65 

Μάιινλ λαη 92 21,70 

ίγνπξα λαη 92 21,70 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-5: Καιχηεξεο απνδφζεηο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 

ην ρήκα 7-5 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-5 πξνβάιινληαη νη απαληήζεηο γηα ην πνηνη 

ζεσξνχλ φηη νη θαιχηεξεο απνδφζεηο είλαη ην θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηδφγν. Σν 26,65% απάληεζε «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 

21,7% «Μάιινλ λαη» θαη «ίγνπξα λαη», ην 16,98% «ίγνπξα φρη», ην 12,5% «Μάιινλ φρη» 

θαη ην 0,47% δελ απάληεζε. Απφ ηα απνηειέζκαηα απηά, παξαηεξείηαη φηη νη απαληήζεηο 

θιίλνπλ πξνο ην «λαη» (43,40%), ζε αληίζεζε κε ην «φρη» (29,48%). 
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ρήκα 7-6: Γπλαηφηεηα ηδνγαξίζκαηνο φιν ην 24σξν ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 14 3,30 

Μάιινλ όρη 7 1,65 

Ούηε λαη, νύηε όρη 22 5,19 

Μάιινλ λαη 125 29,48 

ίγνπξα λαη 254 59,91 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-6: Γπλαηφηεηα ηδνγαξίζκαηνο φιν ην 24σξν ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 

Δπηπιένλ, ζηελ εξψηεζε αλ ε δπλαηφηεηα ηδνγαξίζκαηνο φιν ην 24σξν ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηδφγν ζεσξείηαη πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ, ην 59,91% 

απάληεζε «ίγνπξα λαη» θαη ην 29,48% «Μάιινλ λαη». Σν 5,19% απάληεζε «Οχηε λαη, νχηε 

φρη», ην 1,65% «Μάιινλ φρη», ην 3,30% «ίγνπξα φρη» θαη ην 0,47% δελ απάληεζε (Πίλαθαο 

7-6 & ρήκα 7-6). Άξα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζεσξεί φηη ε δπλαηφηεηα ηδνγαξίζκαηνο 

φιν ην 24σξν είλαη πιενλέθηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ. 
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ρήκα 7-7: Έιιεηςε κεηαθηλήζεσλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 11 2,59 

Μάιινλ όρη 7 1,65 

Ούηε λαη, νύηε όρη 27 6,37 

Μάιινλ λαη 114 26,89 

ίγνπξα λαη 263 62,03 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-7: Έιιεηςε κεηαθηλήζεσλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 

Δπηπξφζζεηα, ε εξψηεζε γηα ην αλ ζεσξείηαη πιενλέθηεκα ε έιιεηςε κεηαθηλήζεσλ 

ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ, ην 62,03% απάληεζε «ίγνπξα λαη» 

θαη ην 26,89% «Μάιινλ λαη». Σν 6,37% απάληεζε «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 1,65% «Μάιινλ 

φρη», ην 2,59% «ίγνπξα φρη» θαη ην 0,47% δελ απάληεζε (Πίλαθαο 7-7 & ρήκα 7-7). 

Δπνκέλσο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία πηζηεχεη φηη ε έιιεηςε κεηαθηλήζεσλ είλαη 

πιενλέθηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ. 
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ρήκα 7-8: Μεγαιχηεξε άλεζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 12 2,83 

Μάιινλ όρη 10 2,36 

Ούηε λαη, νύηε όρη 51 12,03 

Μάιινλ λαη 139 32,78 

ίγνπξα λαη 210 49,53 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-8: Μεγαιχηεξε άλεζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 

Αθφκε, ζηελ εξψηεζε αλ ε κεγαιχηεξε άλεζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν ζεσξείηαη 

πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ, ην 49,53% απάληεζε «ίγνπξα λαη» θαη ην 

32,78% «Μάιινλ λαη». Σν 12,03% απάληεζε «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 2,36% «Μάιινλ φρη», 

ην 2,83% «ίγνπξα φρη» θαη ην 0,47% δελ απάληεζε (Πίλαθαο 7-8 & ρήκα 7-8). Έηζη, 

παξαηεξείηαη φηη ε κεγαιχηεξε άλεζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν ζεσξείηαη γεληθψο 

πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ. 
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ρήκα 7-9: Ληγφηεξα δεπηεξεχνληα θφζηε (κεηαθνξάο, θαγεηνχ, θ.α.) ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 25 5,90 

Μάιινλ όρη 38 8,96 

Ούηε λαη, νύηε όρη 84 19,81 

Μάιινλ λαη 122 28,77 

ίγνπξα λαη 153 36,08 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-9: Ληγφηεξα δεπηεξεχνληα θφζηε (κεηαθνξάο, θαγεηνχ, θ.α.) ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 

Αθφκε, ζηελ εξψηεζε αλ ηα ιηγφηεξα δεπηεξεχνληα θφζηε (κεηαθνξάο, θαγεηνχ, 

θ.α.) ζεσξνχληαη πιενλέθηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηδφγνπ, ην 

36,08% απάληεζε «ίγνπξα λαη» θαη ην 28,77% «Μάιινλ λαη». Σν 19,81% απάληεζε «Οχηε 

λαη, νχηε φρη», ην 8,96% «Μάιινλ φρη», ην 5,90% «ίγνπξα φρη» θαη ην 0,47% δελ απάληεζε 

(Πίλαθαο 7-9 & ρήκα 7-9). Άξα, ε πιεηνςεθία ζεσξεί φηη ηα ιηγφηεξα δεπηεξεχνληα θφζηε 

απνηεινχλ πιενλέθηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ. 
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ρήκα 7-10: Μεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 102 24,06 

Μάιινλ όρη 123 29,01 

Ούηε λαη, νύηε όρη 142 33,49 

Μάιινλ λαη 32 7,55 

ίγνπξα λαη 23 5,42 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-10: Μεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 

ην εξψηεκα αλ ε κεγαιχηεξε αζθάιεηα είλαη πιενλέθηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ 

έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ, ην 33,49% απάληεζε «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 29,01% «Μάιινλ 

φρη» θαη ην 24,06% «ίγνπξα φρη». Δπίζεο, ην 7,55% απάληεζε «Μάιινλ λαη», ην 5,42% 

«ίγνπξα λαη» θαη ην 0,47% δελ απάληεζε (Πίλαθαο 7-10 & ρήκα 7-10). Άξα ε πιεηνςεθία 

ζεσξεί φηη ε κεγαιχηεξε αζθάιεηα δελ είλαη πιενλέθηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ έλαληη 

ηνπ παξαδνζηαθνχ. 
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ρήκα 7-11: Αλσλπκία ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 43 10,14 

Μάιινλ όρη 67 15,80 

Ούηε λαη, νύηε όρη 136 32,08 

Μάιινλ λαη 83 19,58 

ίγνπξα λαη 93 21,93 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-11: Αλσλπκία ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 

Αθφκε, ζηελ εξψηεζε αλ ε αλσλπκία ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν ζεσξείηαη πιενλέθηεκα 

ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ, ην 32,08% απάληεζε «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 21,93% 

«ίγνπξα λαη» θαη ην 19,58% «Μάιινλ λαη». ηελ αληηπαξαβνιή, ην 15,80% απάληεζε 

«Μάιινλ φρη», ην 10,14% «ίγνπξα φρη» θαη ην 0,47% δελ απάληεζε (Πίλαθαο 7-11 & ρήκα 

7-11). Δπνκέλσο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πηζηεχεη φηη ε αλσλπκία είλαη πιενλέθηεκα ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ. 

 



62 
 

 

ρήκα 7-12: Καιχηεξε εκπεηξία παηρληδηνχ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 47 11,08 

Μάιινλ όρη 91 21,46 

Ούηε λαη, νύηε όρη 200 47,17 

Μάιινλ λαη 60 14,15 

ίγνπξα λαη 24 5,66 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-12: Καιχηεξε εκπεηξία παηρληδηνχ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 

ηνλ Πίλαθαο 7-12 θαη ζην ρήκα 7-12 απεηθνλίδνληαη νη απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ 

γηα ην αλ ε θαιχηεξε εκπεηξία ηνπ παηρληδηνχ είλαη πιενλέθηεκα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζε 

ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ. Σν 47,17% απάληεζε «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 21,46% «Μάιινλ 

φρη», ην 11,08% «ίγνπξα φρη», ην 14,15% «Μάιινλ λαη», ην 5,66% «ίγνπξα λαη» θαη ην 

0,47% δελ απάληεζε. Άξα ε πιεηνςεθία πηζηεχεη φηη ζεσξεί φηη ε θαιχηεξε εκπεηξία ηνπ 

παηρληδηνχ δελ είλαη πιενλέθηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ. 
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ρήκα 7-13: Ληγφηεξνο θαπλφο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 51 12,03 

Μάιινλ όρη 35 8,25 

Ούηε λαη, νύηε όρη 95 22,41 

Μάιινλ λαη 82 19,34 

ίγνπξα λαη 159 37,50 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-13: Ληγφηεξνο θαπλφο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 

ην εξψηεκα αλ ν ιηγφηεξνο θαπλφο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν ζεσξείηαη πιενλέθηεκα 

ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ, ην 37,50% απάληεζε «ίγνπξα λαη» θαη ην 19,34% «Μάιινλ 

λαη». Δπηπιένλ, ην 22,41% απάληεζε «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 8,55% «Μάιινλ φρη», ην 

12,03% «ίγνπξα φρη» θαη ην 0,47% δελ απάληεζε (Πίλαθαο 7-13 & ρήκα 7-13). Δπνκέλσο, 

ε πιεηνςεθία ζεσξεί φηη ν ιηγφηεξνο θαπλφο είλαη πιενλέθηεκα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζε 

ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ. 
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ρήκα 7-14: Ληγφηεξε θαζαξία ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 31 7,31 

Μάιινλ όρη 24 5,66 

Ούηε λαη, νύηε όρη 78 18,40 

Μάιινλ λαη 94 22,17 

ίγνπξα λαη 195 45,99 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-14: : Ληγφηεξε θαζαξία ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

 

Σέινο, ζην εξψηεκα αλ ε ιηγφηεξε θαζαξία ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν ζεσξείηαη 

πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ, ην 45,99% απάληεζε «ίγνπξα λαη» θαη ην 

22,17% «Μάιινλ λαη». Δπηπιένλ, ην 18,40% απάληεζε «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 5,66% 

«Μάιινλ φρη», ην 7,31% «ίγνπξα φρη» θαη ην 0,47% δελ απάληεζε (Πίλαθαο 7-14 & ρήκα 

7-14). Άξα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζεσξεί φηη ε ιηγφηεξε θαζαξία είλαη πιενλέθηεκα ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ. 
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20. Πνηα ζεσξείηε πσο είλαη ηα θπξηόηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ δηαδηθηπαθνύ 

ηδόγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθό ηδόγν; (5-βάζκηα θιίκαθα: ίγνπξα Όρη, Μάιινλ 

Όρη, Ούηε Ναη νύηε Όρη, Μάιινλ Ναη, ίγνπξα Ναη) 

 Τπάξρεη δπζθνιία ζηελ εμαθξίβσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ηζηνζειίδαο 

 Τπάξρεη δπζθνιία ζηελ εμαθξίβσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ηπρεξνύ παηρληδηνύ  

 Αλεζπρείο εάλ ζα παξαιάβεηο ηα πηζαλά ζνπ θέξδε  

 Ζ κε θπζηθή παξνπζία δπζθνιεύεη ην ηδνγάξηζκα  

 Θεσξείηαη ζε θάπνηεο πεξηζηάζεηο παξάλνκν  

 Απνμέλσζε, θαζώο είζαη θπζηθά κόλνο   

 Πην εύθνια ράλεηο ρξήκαηα  

 Υεηξόηεξε εκπεηξία παηρληδηνύ  

 Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείο πηζησηηθή θάξηα αληί γηα κεηξεηά   

 Πην εζηζηηθό  

 Πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο απάηεο  

 

ηελ εξψηεζε γηα ην πνηα ζεσξνχληαη φηη είλαη ηα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηδφγν, νη απαληήζεηο έρνπλ δνζεί κε 

κνξθή θιίκαθαο. πγθεθξηκέλα γηα θάζε απάληεζε ππάξρνπλ 5 ελαιιαθηηθέο βαζκίδεο 

επηινγήο.  Γηα απηφ ην ιφγν ηα απνηειέζκαηα θάζε απάληεζεο πξνβάιινληαη μερσξηζηά.  

 

 

ρήκα 7-15: Γπζθνιία εμαθξίβσζεο αμηνπηζηίαο ηζηνζειίδαο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 15 3,54 

Μάιινλ όρη 43 10,14 

Ούηε λαη, νύηε όρη 61 14,39 

Μάιινλ λαη 153 36,08 

ίγνπξα λαη 150 35,38 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-15: Γπζθνιία εμαθξίβσζεο αμηνπηζηίαο ηζηνζειίδαο 

 

ην εξψηεκα, αλ ε δπζθνιία εμαθξίβσζεο ηεο αμηνπηζηίαο κηαο ηζηνζειίδαο 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ είλαη κεηνλέθηεκα έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηδφγνπ, ην 35,38% 

απάληεζε «ίγνπξα λαη», ην 36,08% «Μάιινλ λαη», ην 14,39% «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 

10,14% «Μάιινλ φρη», ην 3,54% «ίγνπξα φρη» θαη ην 0,47% δελ απάληεζε (Πίλαθαο 7-15 & 

ρήκα 7-15). πκπεξαίλνληαη απφ απηά ηα πνζνζηά, φηη ε ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ 

ζεσξνχλ ηε δπζθνιία εμαθξίβσζεο ηεο αμηνπηζηίαο κηαο ηζηνζειίδαο λα απνηειεί κεγάιν 

κεηνλέθηεκα. 

 

ρήκα 7-16: Γπζθνιία εμαθξίβσζεο αμηνπηζηίαο ηπρεξνχ παηρληδηνχ 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 18 4,25 

Μάιινλ όρη 38 8,96 

Ούηε λαη, νύηε όρη 60 14,15 

Μάιινλ λαη 166 39,15 

ίγνπξα λαη 140 33,02 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-16: Γπζθνιία εμαθξίβσζεο αμηνπηζηίαο ηπρεξνχ παηρληδηνχ 

 

ηελ ζπλέρεηα, γηα ηνλ αλ ε δπζθνιία εμαθξίβσζεο ηεο αμηνπηζηίαο ελφο ηπρεξνχ 

παηρληδηνχ κηαο ηζηνζειίδαο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ είλαη κεηνλέθηεκα έλαληη ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ηδφγνπ, ην 33,02% απάληεζε «ίγνπξα λαη», ην 39,15% «Μάιινλ λαη», ην 

14,15% «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 8,96% «Μάιινλ φρη», ην 4,25% «ίγνπξα φρη» θαη ην 0,47% 

δελ απάληεζε (Πίλαθαο 7-16 & ρήκα 7-16). Σν ζπκπέξαζκα πνπ θαηαιήγεηε είλαη φηη ε 

αμηνπηζηία ελφο ηπρεξνχ παηρληδηνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ηδφγνπ. Γη’ απηφ ην ιφγν θαη ε δπζθνιία εμαθξίβσζήο ηεο ζεσξείηαη κεγάιν κεηνλέθηεκα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ.  

 

ρήκα 7-17: Αλεζπρία παξαιαβήο πηζαλψλ θεξδψλ 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 30 7,08 

Μάιινλ όρη 51 12,03 

Ούηε λαη, νύηε όρη 48 11,32 

Μάιινλ λαη 155 36,56 

ίγνπξα λαη 138 32,55 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-17: Αλεζπρία παξαιαβήο πηζαλψλ θεξδψλ 

 

Δπηπιένλ, ε εμαθξίβσζε γηα ην αλ ε αλεζπρία παξαιαβήο πηζαλψλ θεξδψλ απνηειεί 

κεηνλέθηεκα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ, απνδεηθλχεηαη απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. Σν 32,55% απάληεζε «ίγνπξα λαη», ην 36,56% «Μάιινλ 

λαη», ην 11,32% «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 12,03% «Μάιινλ φρη», ην 7,08% «ίγνπξα φρη» θαη 

ην 0,47% δελ απάληεζε (Πίλαθαο 7-17 & ρήκα 7-17). Δπνκέλσο, νη ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ αλεζπρνχλ γηα ην αλ ζα παξαιάβνπλ ηα πηζαλά θέξδε ηνπο, θάηη ην 

νπνίν ην ζεσξνχλ κεηνλέθηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ. 

 

ρήκα 7-18: Γπζθνιία ηδνγαξίζκαηνο ιφγσ έιιεηςεο θπζηθήο παξνπζίαο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 57 13,44 

Μάιινλ όρη 88 20,75 

Ούηε λαη, νύηε όρη 131 30,90 

Μάιινλ λαη 92 21,70 

ίγνπξα λαη 54 12,74 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-18: Γπζθνιία ηδνγαξίζκαηνο ιφγσ έιιεηςεο θπζηθήο παξνπζίαο 

 

Δπηπξφζζεηα, ζην ρήκα 7-18 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-18 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ γηα ην αλ ε δπζθνιία ηδνγαξίζκαηνο ιφγσ έιιεηςεο θπζηθήο παξνπζίαο 

ζεσξείηαη κεηνλέθηεκα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ. Σν 12,74% 

απάληεζε «ίγνπξα λαη», ην 21,70% «Μάιινλ λαη», ην 30,90% «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 

20,75% «Μάιινλ φρη», ην 13,44% «ίγνπξα φρη» θαη ην 0,47% δελ απάληεζε. Σν 

ζπκπέξαζκα πνπ απνξξέεη είλαη φηη ππάξρεη δηρνγλσκία ησλ ρξεζηψλ πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. 

 

ρήκα 7-19: Θεσξείηαη ν δηαδηθηπαθφο ηδφγνο ζε θάπνηεο πεξηζηάζεηο παξάλνκνο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 26 6,13 

Μάιινλ όρη 55 12,97 

Ούηε λαη, νύηε όρη 114 26,89 

Μάιινλ λαη 142 33,49 

ίγνπξα λαη 85 20,05 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-19: Θεσξείηαη ν δηαδηθηπαθφο ηδφγνο ζε θάπνηεο πεξηζηάζεηο παξάλνκνο 

 

Αθφκε, ζην ρήκα 7-19 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-19 πξνβάιινληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εξσηήκαηνο, γηα ην αλ απνηειεί κεηνλέθηεκα φηη ν δηαδηθηπαθφο ηδφγνο ζε θάπνηεο 

πεξηζηάζεηο ζεσξείηαη παξάλνκνο. Σν 20,05% απάληεζε «ίγνπξα λαη», ην 33,49% «Μάιινλ 

λαη», ην 26,89% «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 12,97% «Μάιινλ φρη», ην 6,13% «ίγνπξα φρη» θαη 

ην 0,47% δελ απάληεζε. Άξα, ε πιεηνςεθία πηζηεχεη φηη είλαη κεηνλέθηεκα, ην φηη ν 

δηαδηθηπαθφο ηδφγνο ζε θάπνηεο πεξηζηάζεηο ζεσξείηαη παξάλνκνο.   

 

ρήκα 7-20: Απνμέλσζε 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 44 10,38 

Μάιινλ όρη 55 12,97 

Ούηε λαη, νύηε όρη 116 27,36 

Μάιινλ λαη 97 22,88 

ίγνπξα λαη 110 25,94 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-20: Απνμέλσζε 

 

ηελ εξψηεζε, αλ πηζηεχεηε φηη ε απνμέλσζε είλαη κεηνλέθηεκα ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ, ην 25,94% απάληεζε «ίγνπξα λαη», ην 22,88% 

«Μάιινλ λαη», ην 27,36% «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 12,97% «Μάιινλ φρη», ην 10,38% 

«ίγνπξα φρη» θαη ην 0,47% δελ απάληεζε (Πίλαθαο 7-20 & ρήκα 7-20). Δπνκέλσο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ πηζηεχεη φηη ε απνμέλσζε είλαη κεηνλέθηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ.   

 

ρήκα 7-21: Δπθνιφηεξν ράζηκν ρξεκάησλ 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 19 4,48 

Μάιινλ όρη 38 8,96 

Ούηε λαη, νύηε όρη 137 32,31 

Μάιινλ λαη 113 26,65 

ίγνπξα λαη 115 27,12 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-21: Δπθνιφηεξν ράζηκν ρξεκάησλ 

 

Δπηπιένλ ζην εξψηεκα, αλ ην επθνιφηεξν ράζηκν ρξεκάησλ ζεσξείηαη κεηνλέθηεκα 

ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ, ην 27,12% απάληεζε «ίγνπξα λαη», 

ην 26,65% «Μάιινλ λαη», ην 32,31% «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 8,96% «Μάιινλ φρη», ην 

4,48% «ίγνπξα φρη» θαη ην 0,47% δελ απάληεζε (Πίλαθαο 7-21 & ρήκα 7-21). Δπνκέλσο, 

ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ πηζηεχνπλ φηη ράλνπλ 

επθνιφηεξα ρξήκαηα ζηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν απφ φηη ζηνλ παξαδνζηαθφ.   

 

ρήκα 7-22: Υεηξφηεξε εκπεηξία παηρληδηνχ 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 35 8,25 

Μάιινλ όρη 76 17,92 

Ούηε λαη, νύηε όρη 189 44,58 

Μάιινλ λαη 81 19,10 

ίγνπξα λαη 41 9,67 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-22: Υεηξφηεξε εκπεηξία παηρληδηνχ 

 

ην ρήκα 7-22 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-22 πξνβάιινληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο, 

αλ πηζηεχεηε φηη ε ρεηξφηεξε εκπεηξία παηρληδηνχ είλαη κεηνλέθηεκα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ 

ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ. Σν 9,67% απάληεζε «ίγνπξα λαη», ην 19,10% «Μάιινλ 

λαη», ην 44,58% «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 17,92% «Μάιινλ φρη», ην 8,25% «ίγνπξα φρη» θαη 

ην 0,47% δελ απάληεζε. Άξα παξαηεξείηαη κηα κηθξή θιίζε πξνο ηελ πεπνίζεζε φηη ε 

ρεηξφηεξε εκπεηξία παηρληδηνχ είλαη κεηνλέθηεκα ηνπ δηαδηθηπαθνχ, ελψ ε πιεηνςεθία είλαη 

νπδέηεξε πάλσ ζην ζέκα. 

 

ρήκα 7-23: Υξήζε πηζησηηθήο θάξηαο αληί γηα κεηξεηά 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 35 8,25 

Μάιινλ όρη 28 6,60 

Ούηε λαη, νύηε όρη 79 18,63 

Μάιινλ λαη 128 30,19 

ίγνπξα λαη 152 35,85 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-23: Υξήζε πηζησηηθήο θάξηαο αληί γηα κεηξεηά 

 

Αθφκε ζηελ εξψηεζε, αλ ζεσξείηαη φηη ε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο αληί γηα κεηξεηά 

είλαη κεηνλέθηεκα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ, ην 35,85% 

απάληεζε «ίγνπξα λαη», ην 30,19% «Μάιινλ λαη», ην 18,63% «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 

6,60% «Μάιινλ φρη», ην 8,25% «ίγνπξα φρη» θαη ην 0,47% δελ απάληεζε (Πίλαθαο 7-23 & 

ρήκα 7-23). Σν πφξηζκα ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ είλαη φηη ε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο 

αληί γηα κεηξεηά ζεσξείηαη κεγάιν κεηνλέθηεκα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ. 

 

ρήκα 7-24: Πην εζηζηηθφ 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 27 6,37 

Μάιινλ όρη 20 4,72 

Ούηε λαη, νύηε όρη 116 27,36 

Μάιινλ λαη 130 30,66 

ίγνπξα λαη 129 30,42 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-24: Πην εζηζηηθφ 

 

ην εξψηεκα γηα ην αλ απνηειεί κεηνλέθηεκα φηη ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο είλαη πην 

εζηζηηθφο ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ, ην 30,42% απάληεζε «ίγνπξα λαη», ην 30,66% 

«Μάιινλ λαη», ην 27,36% «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 4,72% «Μάιινλ φρη», ην 6,37% «ίγνπξα 

φρη» θαη ην 0,47% δελ απάληεζε (ρήκα 7-24 θαη Πίλαθαο 7-24). Απηά ηα ζηνηρεία δειψλνπλ 

φηη ππάξρεη ε πεπνίζεζε, φηη ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο είλαη πην εζηζηηθφο ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ. 

 

 

ρήκα 7-25: Πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο απάηεο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Γελ απάληεζε 2 0,47 

ίγνπξα όρη 13 3,07 

Μάιινλ όρη 27 6,37 

Ούηε λαη, νύηε όρη 68 16,04 

Μάιινλ λαη 155 36,56 

ίγνπξα λαη 159 37,50 

χλνιν 424 100,00 

Πίλαθαο 7-25: Πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο απάηεο 

 

Σέινο, ζηελ εξψηεζε, αλ πηζηεχεηε φηη νη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο απάηεο είλαη 

κεηνλέθηεκα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ, ην 37,50% απάληεζε 

«ίγνπξα λαη», ην 36,56% «Μάιινλ λαη», ην 16,04% «Οχηε λαη, νχηε φρη», ην 6,37% 

«Μάιινλ φρη», ην 3,07% «ίγνπξα φρη» θαη ην 0,47% δελ απάληεζε. Δπνκέλσο, ην 

ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ πηζηεχεη φηη νη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο απάηεο είλαη κεηνλέθηεκα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ. 

 

7.2 Γεύηεξε Οκάδα Δξσηήζεσλ 

 

Απφ ηα 424 άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, κφλν ηα 96 απφ απηά 

απάληεζαλ φηη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 

(εξψηεζε 1) θαη επνκέλσο έρνπλ απαληήζεη ηηο εξσηήζεηο 2 έσο 15. Γη’ απηφ ην ιφγν θξίζεθε 

ζεκαληηθφ λα δηαρσξηζηνχλ απηέο νη εξσηήζεηο απφ ηηο ππφινηπεο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε 2
ε
 

νκάδα εξσηήζεσλ, ηηο νπνίεο έρνπλ απαληήζεη απνθιεηζηηθά ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ηδφγνπ. Παξαθάησ γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ εξσηήζεσλ απηψλ. 

 

2. ε πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ηύπνπο δηαδηθηπαθνύ ηδόγνπ ζπκκεηείραηε ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; (Δξώηεζε Πνιιαπιήο Δπηινγήο)  

 Αζιεηηθό ζηνίρεκα 

 Παηρλίδηα ηύρεο (π.ρ. θνπινρέξε, ξνπιέηα) 
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 Παηρλίδηα ηθαλνηήησλ (π.ρ. πόθεξ, blackjack) 

 Άιια ηπρεξά παηρλίδηα 

 

 

ρήκα 7-26: Αζιεηηθφ ζηνίρεκα ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Όρη Αζιεηηθό ηνίρεκα 20 20,83 

Αζιεηηθό ζηνίρεκα 76 79,17 

χλνιν 96 100,00 

Πίλαθαο 7-26: Αζιεηηθφ ζηνίρεκα ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 

ηνλ Πίλαθα 7-26 θαη ζην ρήκα 7-26 αλαθέξεηαη πνηνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ηδφγνπ έρνπλ βάιεη αζιεηηθά ζηνηρήκαηα ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. Απφ ην εληππσζηαθφ 

πνζνζηφ ηνπ 79,17% ζπκπεξαίλεηαη φηη πάλσ απφ 3 ζηνπο 4 ρξεζηκνπνηεί ηα αζιεηηθά 

ζηνηρήκαηα σο κνξθή δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ.  
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ρήκα 7-27: Παηρλίδηα ηχρεο (π.ρ. θνπινρέξε, ξνπιέηα) ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Όρη Παηρλίδηα ηύρεο (π.ρ. θνπινρέξε, ξνπιέηα) 90 93,75 

Παηρλίδηα ηύρεο (π.ρ. θνπινρέξε, ξνπιέηα) 6 6,25 

χλνιν 96 100,00 

Πίλαθαο 7-27: Παηρλίδηα ηχρεο (π.ρ. θνπινρέξε, ξνπιέηα) ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 

ηνλ Πίλαθα 7-27 θαη ζην ρήκα 7-27 πξνβάιινληαη νη ρξήζηεο ησλ παηρληδηψλ ηχρεο 

ζηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν. Απφ ηα απνηειέζκαηα παξαηεξείηαη φηη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 6,25% παίδεη παηρλίδηα ηχρεο.  

 

ρήκα 7-28: Παηρλίδηα ηθαλνηήησλ (π.ρ. πφθεξ, blackjack) ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Όρη Παηρλίδηα ηθαλνηήησλ (π.ρ. πόθεξ, blackjack) 68 70,83 

Παηρλίδηα ηθαλνηήησλ (π.ρ. πόθεξ, blackjack) 28 29,17 

χλνιν 96 100,00 

Πίλαθαο 7-28: Παηρλίδηα ηθαλνηήησλ (π.ρ. πφθεξ, blackjack) ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 

ηνλ Πίλαθα 7-28 θαη ζην ρήκα 7-28 παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ησλ 

παηρληδηψλ ηθαλνηήησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν, ην νπνίν είλαη 29,17%. Απηφ ην πνζνζηφ 

είλαη κεγαιχηεξν ηνπ πνζνζηνχ ησλ ρξεζηψλ παηρληδηψλ ηχρεο, αιιά ζε θακία πεξίπησζε 

δελ αγγίδεη ην κέγεζνο ηνπ πνζνζηνχ ρξεζηψλ ζε αζιεηηθά ζηνηρήκαηα.  

 

ρήκα 7-29: Άιια ηπρεξά παηρλίδηα ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Όρη άιια ηπρεξά παηρλίδηα 89 92,71 

Άιια ηπρεξά παηρλίδηα 7 7,29 

χλνιν 96 100,00 

Πίλαθαο 7-29: Άιια ηπρεξά παηρλίδηα ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 

ην ρήκα 7-29 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-29 παξνπζηάδεηαη ε ηέηαξηε επηινγή ηεο 

εξψηεζεο, πνησλ ηχπσλ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. 
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Απηή ε επηινγή είλαη γεληθή θαη ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα άιια ηπρεξά παηρλίδηα πνπ δελ 

αλαθέξζεθαλ. Έλα κηθξφ πνζνζηφ (7,29%) ησλ εξσηεζέλησλ επέιεμε απηήλ ηελ απάληεζε. 

 

ρήκα 7-30: Σχπνη δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Αζιεηηθό ζηνίρεκα 76 64,96 

Παηρλίδηα ηύρεο (π.ρ. θνπινρέξε, ξνπιέηα) 6 5,13 

Παηρλίδηα ηθαλνηήησλ (π.ρ. πόθεξ, blackjack) 28 23,93 

Άιια ηπρεξά παηρλίδηα 
7 5,98 

χλνιν 117 130 

Πίλαθαο 7-30: Σχπνη δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 

ην ρήκα 7-30 θαη ηνλ Πίλαθα 7-30 πξνβάιινληαη ζπγθεληξσηηθά ηα πνζνζηά φισλ 

ησλ απαληήζεσλ ηεο εξψηεζεο, πνησλ ηχπσλ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. Σελ πξσηηά ζηηο πξνηηκήζεηο έρεη ην αζιεηηθφ ζηνίρεκα (64,96%) θαη 

δεχηεξα έξρνληαη ηα παηρλίδηα ηθαλνηήησλ (23,93%), κε κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. Σξίηε 

θαη ηέηαξηε ζέζε αληίζηνηρα παίξλνπλ άιια ηπρεξά παηρλίδηα (5,98%) θαη ηα παηρλίδηα ηχρεο 

(5,13%). 
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3. Πόζα ρξόληα ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν; 

 Ληγόηεξν από 1 ρξόλν 

 1-2 ρξόληα 

 1-3 ρξόληα 

 1-5 ρξόληα 

 Πάλσ από 5 ρξόληα 

 

ρήκα 7-31: Υξφληα Ζιεθηξνληθνχ Σδφγνπ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Ληγόηεξν από 1 ρξόλν 30 31,25 

1-2 ρξόληα 18 18,75 

1-3 ρξόληα 14 14,58 

1-5 ρξόληα 14 14,58 

Πάλσ από 5 ρξόληα 20 20,83 

χλνιν 96 100,00 

Πίλαθαο 7-31: Υξφληα Ζιεθηξνληθνχ Σδφγνπ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο, γηα ην πφζα ρξφληα ηδνγάξνπλ ζην δηαδίθηπν νη 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ, απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7-31 θαη ζην ρήκα 7-31. Σν 

31,25% απάληεζε «Ληγφηεξν απφ 1 ρξφλν», ην 18,75 «1-2 ρξφληα», ην 14,58% «1-3 ρξφληα», 

ην 14,58% «1-5 ρξφληα» θαη ην 20,83% πάλσ απφ 5 ρξφληα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηδνγάξεη 
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«Ληγφηεξν απφ 1 ρξφλν» θαη νη ππφινηπεο επηινγέο δελ έρνπλ κεγάιεο απνθιείζεηο κεηαμχ 

ηνπο. 

4. Πόζν ζπρλά ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν; 

 Πάλσ από 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

 2–3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 

 2–3 θνξέο ην κήλα 

 1 θνξά ην κήλα 

 Ληγόηεξν από 1 θνξά ην κήλα 

  

ρήκα 7-32: πρλφηεηα Ζιεθηξνληθνχ Σδφγνπ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Πάλσ από 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 20 20,83 

2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 11 11,46 

1 θνξά ηελ εβδνκάδα 7 7,29 

2-3 θνξέο ην κήλα 19 19,79 

1 θνξά ην κήλα 6 6,25 

Ληγόηεξν από 1 θνξά ην κήλα 33 34,38 

χλνιν 96 100,00 

Πίλαθαο 7-32: πρλφηεηα Ζιεθηξνληθνχ Σδφγνπ 
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Σν εξψηεκα 4, δεηάεη λα απαληεζεί ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία έλαο ρξήζηεο 

δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ηδνγάξεη ζην δηαδίθηπν. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 

7-32 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-32, ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα. Σν 34,38% απάληεζε «Ληγφηεξν 

απφ 1 θνξά ην κήλα», ην 20,83% «Πάλσ απφ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα», ην 19,79% «2-3 θνξέο 

ην κήλα», ην 11,46 «2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα», ην 7,29% «1 θνξά ηελ εβδνκάδα» θαη ην 

6,25% «1 θνξά ην κήλα». Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ πνηθίινπλ, κε πξψηε επηινγή ηελ ρξήζε ηνπ «Ληγφηεξν απφ 

1 θνξά ην κήλα». 

5. Πόζα ρξήκαηα πεξίπνπ ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν θάζε θνξά πνπ παίδεηε; 

 Μέρξη 3€ 

 3,01€-5€ 

 5,01€-10€ 

 10,01€-20€ 

 20,01€-30€ 

 30,01€-50€ 

 Πεξηζζόηεξα από 50€ 

 

 

ρήκα 7-33: Πνζφ Υξεκάησλ ηνηρήκαηνο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Μέρξη 3€ 18 18,75 

3,01€-5€ 19 19,79 

5,01€-10€ 25 26,04 

10,01€-20€ 18 18,75 

20,01€-30€ 7 7,29 

30,01€-50€ 4 4,17 

Πεξηζζόηεξα από 50 5 5,21 

χλνιν 96 100,00 

Πίλαθαο 7-33: Πνζφ Υξεκάησλ ηνηρήκαηνο 

 

ηελ εξψηεζε 5, γηα ην πφζα ρξήκαηα ηδνγάξνληαη αλά ζηνίρεκα/παηρλίδη, ηα απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7-33 θαη ζην ρήκα 7-33. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (26,04%) 

μνδεχεη «5,01€-10€» θαη κεηά αθνινπζνχλ ηα «3,01€-5€» (19,79%). Σν 18,75% μνδεχεη 

«Μέρξη 3€» θαη «10,01€-20€», ην 7,29% «20,01€-30€», ην 4,17% «30,01€-50€» θαη ην 

5,21% «Πεξηζζφηεξα απφ 50». Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξείηαη φηη ε 

πιεηνςεθία (83,3%) θαηαλαιψλεη έσο 20€. 

 

6. Πόζα ρξήκαηα πεξίπνπ ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν θάζε κήλα; 

 1€-20€ 

 21€-50€ 

 51€-100€ 

 101€-250€ 

 Πάλσ από 250€ 

 



85 
 

 

ρήκα 7-34: Πνζφ Υξεκάησλ Ζιεθηξνληθνχ Σδφγνπ ηνλ κήλα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο 1€-20€ 59 61,46 

21€-50€ 13 13,54 

51€-100€ 10 10,42 

101€-250€ 5 5,21 

Πάλσ από 250€ 9 9,37 

χλνιν 96 100,00 

Πίλαθαο 7-34: Πνζφ Υξεκάησλ Ζιεθηξνληθνχ Σδφγνπ ηνλ κήλα 

 

ηελ εξψηεζε 6, γηα ην πφζα ρξήκαηα ηδνγάξνληαη ηνλ κήλα απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ, ην 61,46% απάληεζε «1€-20€», ην 13,54% «21€-50€», ην 10,42% 

«51€-100€», ην 5,21% «101€-250€» θαη ην 9,37% «Πάλσ απφ 250€» (Πίλαθαο 7-34 & ρήκα 

7-34). Δπνκέλσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ μνδεχεη «1€-20€» ηνλ κήλα. 

7. Πνηεο ώξεο ηεο εκέξαο θπξίσο ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν; 

 12:00-18:00 (απόγεπκα) 

 18:01-24:00 (βξάδπ) 
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 00:01-06:00 (λύρηα-μεκεξώκαηα) 

 06:01-12:00 (πξσί) 

 

 

ρήκα 7-35: ξεο Ζκέξαο Ζιεθηξνληθνχ Σδφγνπ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο 12:00-18:00 (απόγεπκα) 26 27,08 

18:01-24:00 (βξάδπ) 56 58,33 

12:00-18:00 (λύρηα-μεκεξώκαηα) 11 11,46 

06:01-12:00 (πξσί) 3 3,13 

χλνιν 96 100,00 

Πίλαθαο 7-35: ξεο Ζκέξαο Ζιεθηξνληθνχ Σδφγνπ 

 

ηελ εξψηεζε 7, γηα ην πνηεο ψξεο ηεο εκέξαο θπξίσο ηδνγάξνπλ νη εξσηεζέληεο, νη 

απαληήζεηο είλαη πνηθίιεο, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (58,33%) λα απαληά ζηηο «18:01-

24:00». Σν 27,08% απάληεζε «12:00-18:00», ην 11,46% «12:00-18:00» θαη ην 3,13% «06:01-

12:00» (Πίλαθαο 7-35 & ρήκα 7-35). Δίλαη πνιχ θπζηνινγηθφ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ λα 

βξίζθεηαη ζηηο «06:01-12:00», γηαηί απηέο είλαη νη ψξεο ζπλήζσο πνπ ν θφζκνο απαζρνιείηαη 

κε άιιεο ππνζέζεηο (π.ρ. δνπιεηά, ζρνιείν, θ.α.).  
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8. ε πόζεο δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο έρεηε ηδνγάξεη ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; 

 1 

 2-3 

 4-5 

 Πεξηζζόηεξεο από 5 

 

ρήκα 7-36: Αξηζκφο Γηαθνξεηηθψλ Ηζηνζειίδσλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο 1 54 56,25 

2-3 30 31,25 

4-5 6 6,25 

Πεξηζζόηεξεο από 5 6 6,25 

χλνιν 96 100,00 

Πίλαθαο 7-36: Αξηζκφο Γηαθνξεηηθψλ Ηζηνζειίδσλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 

ηελ εξψηεζε 8, γηα ην πφζεο δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη νη εξσηεζέληεο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, ην 56,25% απάληεζε «1» 

ηζηνζειίδα, ην 31,25% «2-3» ηζηνζειίδεο, ην 6,25% «4-5» ηζηνζειίδεο  θαη ην 6,25% 

«Πεξηζζφηεξεο απφ 5» ηζηνζειίδεο (Πίλαθαο 7-36 & ρήκα 7-36). Άξα, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απάληεζε «1» ηζηνζειίδα, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα εξκελεπηεί κε πνιινχο ηξφπνπο. 
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Σν απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ πνηθηιία ησλ ηζηνζειίδσλ, ηελ αμηνπηζηία 

ηνπο θαη ηελ θήκε ηνπο.  

9. Αλαινγηθά κε ηα ρξήκαηα πνπ ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν, ζεσξείηε πσο: 

 Υάλεηε πνιιά ρξήκαηα 

 Υάλεηε ιίγα ρξήκαηα 

 Ούηε ράλεηε, νύηε θεξδίδεηε 

 Κεξδίδεηε ιίγα ρξήκαηα 

 Κεξδίδεηε πνιιά ρξήκαηα 

 

 

ρήκα 7-37: Άπνςε Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο Υξεζηψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Υάλεηε πνιιά ρξήκαηα 3 3,13 

Υάλεηε ιίγα ρξήκαηα 34 35,42 

Ούηε ράλεηε, νύηε θεξδίδεηε 37 38,54 

Κεξδίδεηε ιίγα ρξήκαηα 18 18,75 

Κεξδίδεηε πνιιά ρξήκαηα 4 4,17 

χλνιν 96 100,00 

Πίλαθαο 7-37: Άπνςε Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο Υξεζηψλ 



89 
 

 

ην εξψηεκα 9, γηα ην πνηα άπνςε έρνπλ νη εξσηεζέληεο σο αλαθνξά ηελ πνζφηεηα 

ησλ ρξεκάησλ πνπ ράλνπλ/θεξδίδνπλ ζπγθεληξσηηθά, νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ φηη «Οχηε 

ράλνπλ, νχηε θεξδίδνπλ» (38,54%). Σν 35,42% πηζηεχεη φηη «Υάλεη ιίγα ρξήκαηα», ην 

18,75% φηη «Κεξδίδεη ιίγα ρξήκαηα», ην 4,17% φηη «Κεξδίδεη πνιιά ρξήκαηα» θαη ην 

«3,13%» φηη «Υάλεη πνιιά ρξήκαηα» (Πίλαθα 7-37 & ρήκα 7-37). Γεληθά νη ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ έρνπλ ηελ αληίιεςε φηη είηε ράλνπλ ιίγα ρξήκαηα, είηε κέλνπλ ζηα ίδηα 

ρξήκαηα πνπ μεθίλεζαλ. 

10. Σδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν θπξίσο ζε δσληαλά γεγνλόηα (live) ή ζε κειινληηθά 

γεγνλόηα; 

 ε δσληαλά γεγνλόηα (live)  

 ε κειινληηθά γεγνλόηα 

 

 

ρήκα 7-38: Εσληαλά ή Μειινληηθά Γεγνλφηα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο ε δσληαλά γεγνλόηα (live) 52 54,17 

ε κειινληηθά γεγνλόηα 44 45,83 

χλνιν 96 100,00 

Πίλαθαο 7-38: Εσληαλά ή Μειινληηθά Γεγνλφηα 
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ην εξψηεκα 10, φπνπ εξσηάηε ην αλ ηδνγάξνπλ νη ρξήζηεο ζε δσληαλά ή κειινληηθά 

γεγνλφηα, ην 54,17% απάληεζε «ε δσληαλά γεγνλφηα» θαη ην 45,83% «ε κειινληηθά 

γεγνλφηα» (Πίλαθαο 7-38 & ρήκα 7-38). Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη κεγάιε 

δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ρξεζηψλ γηα ην αλ ζα επηιέγνπλ κειινληηθά 

ή δσληαλά παηρλίδηα. 

11. Πην πνιύ ηδνγάξεηε: 

 ην δηαδίθηπν 

 Δθηόο δηαδηθηύνπ 

 ηνλ ίδην βαζκό θαη ζηα δύν 

 

 

ρήκα 7-39: Σδφγνο εληφο ή εθηφο δηαδηθηχνπ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο ην δηαδίθηπν 46 47,92 

Δθηόο δηαδηθηύνπ 28 29,17 

ηνλ ίδην βαζκό θαη ζηα δύν 22 22,92 

χλνιν 96 100,00 

Πίλαθαο 7-39: Σδφγνο εληφο ή εθηφο δηαδηθηχνπ 

 

ηελ ζπλέρεηα, ζηελ εξψηεζε 11, γηα ην αλ νη εξσηεζέληεο πξνηηκνχλ πην πνιχ λα 

ηδνγάξνπλ ζην δηαδίθηπν ή εθηφο δηαδηθηχνπ, ηα απνηειέζκαηα είλαη ηα αθφινπζα. Σν 
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47,92% απάληεζε «ην δηαδίθηπν», ην 29,17% «Δθηφο δηαδηθηχνπ» θαη ην 22,92% «ηνλ ίδην 

βαζκφ θα ζηα δχν» (Πίλαθαο 7-39 & ρήκα 7-39). Άξα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνηηκάεη λα 

ηδνγάξεη «ην δηαδίθηπν», κηα έλλνηα ε νπνία δελ εθίζηαην πξηλ απφ 20 ρξφληα. 

12. Δίραηε πνηέ θάπνην πξόβιεκα κε ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνύλ παηρλίδηα 

ηδόγνπ; 

 Όρη 

 Ναη 

 

ρήκα 7-40: Πξφβιεκα κε ηζηνζειίδεο Ζιεθηξνληθνχ Σδφγνπ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Όρη 83 86,46 

Ναη 13 13,54 

χλνιν 96 100,00 

Πίλαθαο 7-40: Πξφβιεκα κε ηζηνζειίδεο Ζιεθηξνληθνχ Σδφγνπ 

 

ηελ εξψηεζε 12, γηα ην αλ ππήξραλ πνηέ πξφβιεκα κε ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνχλ 

παηρλίδηα ηδφγνπ, ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηνπ 86,46% απάληεζε «ρη» θαη ην 13,54% 

απάληεζε «Ναη» (Πίλαθαο 7-40 & ρήκα 7-40). Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ 

ηζηνζειίδσλ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ είλαη λα πξνζπαζεί λα εθκεδελίδεη ηηο πεξηπηψζεηο 

χπαξμεο πξνβιεκάησλ, φπσο απηέο πνπ πθίζηαληαη ζηελ έξεπλα απηή. 
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13. Γλσξίδεη ην νηθνγελεηαθό ζαο πεξηβάιινλ όηη ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν; 

 Όρη 

 Ναη 

 Ίζσο 

 Γελ απαληώ 

 

ρήκα 7-41: Δλεκέξσζε Οηθνγελεηαθνχ Πεξηβάιινληνο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Σηκέο Όρη 10 10,42 

Ναη 65 67,71 

Ίζσο 18 18,75 

Γελ απαληώ 3 3,13 

χλνιν 96 100,00 

Πίλαθαο 7-41: Δλεκέξσζε Οηθνγελεηαθνχ Πεξηβάιινληνο 

 

ην εξψηεκα 13, φπνπ εξσηάηε αλ έρεη επίγλσζε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ 

εξσηεζέλησλ γηα ην φηη ηδνγάξνπλ ζην δηαδίθηπν, ην 67,71% απάληεζε «Ναη», ην 18,75% 

«Ίζσο», ην 10,42% «ρη» θαη ην 3,13% επέιεμε λα κελ απαληήζεη (Πίλαθαο 7-41 & ρήκα 7-

41). Άξα, γεληθά ππάξρεη επίγλσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ απφ ηνλ 

νηθνγελεηαθφ θχθιν. 
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14. Πνηα ήηαλ ηα βαζηθόηεξα θίλεηξα γηα λα ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν; (Μέρξη 4 

δπλαηέο απαληήζεηο) 

 24σξε πξόζβαζε  

 Μεγαιύηεξε άλεζε  

 Καιύηεξεο απνδόζεηο  

 Γξεγνξόηεξν ηδνγάξηζκα/παηρλίδη  

 Γε ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζείο από ηνλ ρώξν ζνπ  

 Δπεηδή παίδνπλ θαη νη θίινη κνπ  

 Πνιπάξηζκεο επηινγέο παηρληδηώλ 

 Γηαθεκίζεηο  

 Αλσλπκία  

 Γπλαηόηεηαο ηδνγαξίζκαηνο ζε παηρλίδηα ρσξίο ρξήκαηα (demo games) 

 Σν βξίζθσ δηαζθεδαζηηθό  

 Τςειό αίζζεκα αζθάιεηαο   

 Άιινο ιόγνο 

 

 

 

                ρήκα 7-42: 24σξε πξφζβαζε                                        ρήκα 7-43: Μεγαιχηεξε άλεζε 
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               ρήκα 7-44: Καιχηεξεο απνδφζεηο                          ρήκα 7-45: Γξεγνξφηεξν ηδνγάξηζκα/παηρλίδη 

 

 

           ρήκα 7-46: Έιιεηςε κεηαθίλεζεο ρψξνπ                             ρήκα 7-47: πκκεηνρή θίισλ 

 

 

    ρήκα 7-48: Πνιπάξηζκεο επηινγέο παηρληδηψλ                              ρήκα 7-49: Γηαθεκίζεηο 
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               ρήκα 7-50: Αλσλπκία                                                   ρήκα 7-51: Demo games 

 

 

               ρήκα 7-52: Γηαζθεδαζηηθφ                                       ρήκα 7-53: Τςειφ αίζζεκα αζθάιεηαο 

 

ρήκα 7-54: Άιινο ιφγνο 
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Δηθνζηηεηξάσξε 

πξόζβαζε 

Όρη 24σξε πξόζβαζε πρλφηεηα 50 

Πνζνζηφ 52,08% 

24σξε πξόζβαζε πρλφηεηα 46 

Πνζνζηφ 47,92% 

Μεγαιύηεξε άλεζε Όρη κεγαιύηεξε άλεζε πρλφηεηα 62 

Πνζνζηφ 64,58% 

Μεγαιύηεξε άλεζε πρλφηεηα 34 

Πνζνζηφ 35,42% 

Καιύηεξεο απνδόζεηο Όρη θαιύηεξεο απνδόζεηο πρλφηεηα 34 

Πνζνζηφ 35,42% 

Καιύηεξεο απνδόζεηο πρλφηεηα 62 

Πνζνζηφ 64,58% 

Γξεγνξόηεξν 

ηδνγάξηζκα/παηρλίδη 

Όρη γξεγνξόηεξν ηδνγάξηζκα/παηρλίδη πρλφηεηα 65 

Πνζνζηφ 67,71% 

Γξεγνξόηεξν ηδνγάξηζκα/παηρλίδη πρλφηεηα 31 

Πνζνζηφ 32,29% 

Υσξίο κεηαθίλεζε από 

ηνλ ρώξν 

Όρη ρσξίο κεηαθίλεζε από ηνλ ρώξν πρλφηεηα 46 

Πνζνζηφ 47,92% 

Υσξίο κεηαθίλεζε από ηνλ ρώξν πρλφηεηα 50 

Πνζνζηφ 52,08% 

Παίδνπλ θαη νη θίινη Όρη επεηδή παίδνπλ θαη νη θίινη πρλφηεηα 81 

Πνζνζηφ 84,38% 

Παίδνπλ θαη νη θίινη πρλφηεηα 15 

Πνζνζηφ 15,63% 

Πνιπάξηζκεο επηινγέο 

παηρληδηώλ 

Όρη πνιπάξηζκεο επηινγέο παηρληδηώλ πρλφηεηα 68 

Πνζνζηφ 70,83% 
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Πνιπάξηζκεο επηινγέο παηρληδηώλ πρλφηεηα 28 

Πνζνζηφ 29,17% 

Γηαθεκίζεηο Όρη δηαθεκίζεηο πρλφηεηα 93 

Πνζνζηφ 96,88% 

Γηαθεκίζεηο πρλφηεηα 3 

Πνζνζηφ 3,13% 

Αλσλπκία Όρη αλσλπκία πρλφηεηα 90 

Πνζνζηφ 93,75% 

Αλσλπκία πρλφηεηα 6 

Πνζνζηφ 6,25% 

Γπλαηόηεηεο 

ηδνγαξίζκαηνο παηρληδηώλ 

ρσξίο ρξήκαηα (demo 

games) 

Όρη δπλαηόηεηεο ηδνγαξίζκαηνο παηρληδηώλ 

ρσξίο ρξήκαηα (demo games) 

πρλφηεηα 84 

Πνζνζηφ 87,50% 

Γπλαηόηεηεο ηδνγαξίζκαηνο παηρληδηώλ ρσξίο 

ρξήκαηα (demo games) 

πρλφηεηα 12 

Πνζνζηφ 12,50% 

Γηαζθεδαζηηθό Όρη δηαζθεδαζηηθό πρλφηεηα 77 

Πνζνζηφ 80,21% 

Γηαζθεδαζηηθό πρλφηεηα 19 

Πνζνζηφ 19,79% 

Τςειό αίζζεκα 

αζθάιεηαο 

Όρη πςειό αίζζεκα αζθάιεηαο πρλφηεηα 93 

Πνζνζηφ 96,88% 

Τςειό αίζζεκα αζθάιεηαο πρλφηεηα 3 

Πνζνζηφ 3,13% 

Άιινο ιόγνο Όρη άιινο ιόγνο πρλφηεηα 85 

Πνζνζηφ 88,54% 

Άιινο ιόγνο πρλφηεηα 11 

Πνζνζηφ 11,46% 
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Πίλαθαο 7-42: πγθεληξσηηθά ηα βαζηθφηεξα θίλεηξα Ζιεθηξνληθνχ Σδφγνπ 

 

ην εξψηεκα 14, γηα ην πνηα ήηαλ ηα θίλεηξα γηα ηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ 

απφ ηνπο εξσηεζέληεο, ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά απφ ην ρήκα 7-42 έσο 

ην ρήκα 7-54 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-42. Σν θίλεηξν πνπ κάδεςε ην πςειφηεξν πνζνζηφ είλαη νη 

θαιχηεξεο απνδφζεηο, κε πνζνζηφ 19,38%. Δπίζεο, ην 15,63% ρξεζηκνπνηεί ηνλ ειεθηξνληθφ 

ηδφγν γηαηί δελ ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζεί απφ ηνλ ρψξν πνπ βξίζθεηαη, ην 14,38% γηαηί 

πξνζθέξεη 24σξε πξφζβαζε θαη ην 10,63% γηαηί ππάξρεη κεγαιχηεξε άλεζε. Σα ππφινηπα 

θίλεηξα έρνπλ πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 10%, φπσο ην γξεγνξφηεξν ηδνγάξηζκα/παηρλίδη 

(9,69%), νη πνιπάξηζκεο επηινγέο παηρληδηψλ (8,75%), ην φηη είλαη δηαζθεδαζηηθφ (5,94%), ην 

φηη παίδνπλ θαη νη θίινη (4,69%), νη δπλαηφηεηεο ηδνγαξίζκαηνο παηρληδηψλ ρσξίο ρξήκαηα 

(demo games) (3,75%), θάπνηνο άιινο ιφγνο (3,44%), ε αλσλπκία (1,88%), νη δηαθεκίζεηο 

(0,94%) θαη ην πςειφ αίζζεκα αζθάιεηαο (0,94%). 

ην ρήκα 7-55 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-43 απεηθνλίδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα ζεηηθά 

πνζνζηά ηνπ Πίλαθα 7-42, γηα λα ππάξρεη κηα πην μεθάζαξε παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ 

θηλήηξσλ ρξήζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ. 

 

 

ρήκα 7-55: Βαζηθφηεξα θίλεηξα Ζιεθηξνληθνχ Σδφγνπ 
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πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Δηθνζηηεηξάσξε πξόζβαζε  46 14,38% 

Μεγαιύηεξε άλεζε  34 10,63% 

Καιύηεξεο απνδόζεηο  62 19,38% 

Γξεγνξόηεξν ηδνγάξηζκα/παηρλίδη  31 9,69% 

Υσξίο κεηαθίλεζε από ηνλ ρώξν  50 15,63% 

Παίδνπλ θαη νη θίινη  15 4,69% 

Πνιπάξηζκεο επηινγέο παηρληδηώλ  28 8,75% 

Γηαθεκίζεηο  3 0,94% 

Αλσλπκία  6 1,88% 

Γπλαηόηεηεο ηδνγαξίζκαηνο παηρληδηώλ ρσξίο ρξήκαηα 

(demo games)  

12 3,75% 

Γηαζθεδαζηηθό  19 5,94% 

Τςειό αίζζεκα αζθάιεηαο  3 0,94% 

Άιινο ιόγνο  11 3,44% 

Πίλαθαο 7-43: Βαζηθφηεξα θίλεηξα Ζιεθηξνληθνχ Σδφγνπ 

 

15. Πνηνη είλαη νη βαζηθόηεξνη ιόγνη γηα ηελ επηινγή κίαο ηζηνζειίδαο 

δηαδηθηπαθνύ ηδόγνπ έλαληη ησλ ππνινίπσλ; (Μέρξη 4 δπλαηέο απαληήζεηο) 

 Τςειόηεξε δεκνηηθόηεηα  

 Καιύηεξε εκπεηξία παηρληδηνύ  

 Τςειόηεξν αίζζεκα αζθάιεηαο  

 Ύπαξμε κπόλνπο  

 Λεηηνπξγηθά θαιύηεξε ηζηνζειίδα 

 Αηζζεηηθά θαιύηεξε ηζηνζειίδα 

 Τςειόηεξεο απνδόζεηο  

 ύζηαζε από θίιν  

 Μεγαιύηεξν εύξνο παηρληδηώλ/επηινγώλ  
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 Ννκηκόηεηα  

 Υώξα ζηελ νπνία εδξεύεη ε εηαηξεία δηαδηθηπαθνύ ηδόγνπ 

 Άιινο ιόγνο 

 

 

       ρήκα 7-56: Τςειφηεξε δεκνηηθφηεηα                             ρήκα 7-57:Καιχηεξε εκπεηξία παηρληδηνχ 

 

 

    ρήκα 7-58: Τςειφηεξν αίζζεκα αζθάιεηαο                            ρήκα 7-59:Όπαξμε κπφλνπο 
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   ρήκα 7-60:Λεηηνπξγηθά θαιχηεξε ηζηνζειίδα                     ρήκα 7-61:Αηζζεηηθά θαιχηεξε ηζηνζειίδα 

 

 

    ρήκα 7-62:Τςειφηεξεο απνδφζεηο                                      ρήκα 7-63: χζηαζε απφ θίιν 

 

 

 ρήκα 7-64: Μεγαιχηεξν εχξνο παηρληδηψλ/επηινγψλ                          ρήκα 7-65: Ννκηκφηεηα 
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      ρήκα 7-66: Υψξα πνπ εδξεχεη ε ηζηνζειίδα                                 ρήκα 7-67: Άιινο ιφγνο 

 

Τςειόηεξε δεκνηηθόηεηα Όρη πςειόηεξε δεκνηηθόηεηα πρλφηεηα 67 

Πνζνζηφ 69,79% 

Τςειόηεξε δεκνηηθόηεηα πρλφηεηα 29 

Πνζνζηφ 30,21% 

Καιύηεξε εκπεηξία 

παηρληδηνύ 

Όρη θαιύηεξε εκπεηξία παηρληδηνύ πρλφηεηα 83 

Πνζνζηφ 86,46% 

Καιύηεξε εκπεηξία παηρληδηνύ πρλφηεηα 13 

Πνζνζηφ 13,54% 

Τςειόηεξν αίζζεκα 

αζθάιεηαο 

Όρη πςειόηεξν αίζζεκα αζθάιεηαο πρλφηεηα 64 

Πνζνζηφ 66,67% 

Τςειόηεξν αίζζεκα αζθάιεηαο πρλφηεηα 32 

Πνζνζηφ 33,33% 

Ύπαξμε κπόλνπο Όρη ύπαξμε κπόλνπο πρλφηεηα 45 

Πνζνζηφ 46,88% 

Ύπαξμε κπόλνπο πρλφηεηα 51 

Πνζνζηφ 53,13% 
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Λεηηνπξγηθά θαιύηεξε 

ηζηνζειίδα 

Όρη ιεηηνπξγηθά θαιύηεξε ηζηνζειίδα πρλφηεηα 72 

Πνζνζηφ 75,00% 

Λεηηνπξγηθά θαιύηεξε ηζηνζειίδα πρλφηεηα 24 

Πνζνζηφ 25,00% 

Αηζζεηηθά θαιύηεξε 

ηζηνζειίδα 

Όρη αηζζεηηθά θαιύηεξε ηζηνζειίδα πρλφηεηα 88 

Πνζνζηφ 91,67% 

Αηζζεηηθά θαιύηεξε ηζηνζειίδα πρλφηεηα 8 

Πνζνζηφ 8,33% 

Τςειόηεξεο απνδόζεηο Όρη πςειόηεξεο απνδόζεηο πρλφηεηα 40 

Πνζνζηφ 41,67% 

Τςειόηεξεο απνδόζεηο πρλφηεηα 56 

Πνζνζηφ 58,33% 

ύζηαζε από θίιν Όρη ζύζηαζε από θίιν πρλφηεηα 66 

Πνζνζηφ 68,75% 

ύζηαζε από θίιν πρλφηεηα 30 

Πνζνζηφ 31,25% 

Μεγαιύηεξν εύξνο 

παηρληδηώλ/επηινγώλ 

Όρη κεγαιύηεξν εύξνο 

παηρληδηώλ/επηινγώλ 

πρλφηεηα 71 

Πνζνζηφ 73,96% 

Μεγαιύηεξν εύξνο παηρληδηώλ/επηινγώλ πρλφηεηα 25 

Πνζνζηφ 26,04% 

Ννκηκόηεηα Όρη λνκηκόηεηα πρλφηεηα 71 

Πνζνζηφ 73,96% 

Ννκηκόηεηα πρλφηεηα 25 

Πνζνζηφ 26,04% 

Υώξα πνπ εδξεύεη ε 

ηζηνζειίδα 

Όρη ρώξα πνπ εδξεύεη ε ηζηνζειίδα πρλφηεηα 95 

Πνζνζηφ 98,96% 
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Υώξα πνπ εδξεύεη ε ηζηνζειίδα πρλφηεηα 1 

Πνζνζηφ 1,04% 

Άιινο ιόγνο Όρη άιινο ιόγνο πρλφηεηα 92 

Πνζνζηφ 95,83% 

Άιινο ιόγνο πρλφηεηα 4 

Πνζνζηφ 4,17% 

Πίλαθαο 7-44: πγθεληξσηηθά νη βαζηθφηεξνη ιφγνη επηινγήο κηαο ηζηνζειίδαο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ 

 

ην εξψηεκα 14, γηα ην πνηνη είλαη νη βαζηθφηεξνη ιφγνη επηινγήο κηαο ηζηνζειίδαο 

δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ έλαληη ησλ ππνινίπσλ, ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

απφ ην ρήκα 7-56 έσο ην ρήκα 7-67 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-44. Σν πςειφηεξν πνζνζηφ ην 

έρνπλ νη θαιχηεξεο απνδφζεηο, κε πνζνζηφ 18,79%. Δπίζεο, ην 17,11% επηιέγεη κηα 

ηζηνζειίδα ιφγσ ησλ κπφλνπο πνπ πξνζθέξεη, ην 10,74% ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ αηζζήκαηνο 

αζθάιεηαο θαη ην 10,07% ιφγσ ζπζηάζεσο απφ θίινπο. Οη ππφινηπνη ιφγνη έρνπλ πνζνζηά 

κηθξφηεξα απφ 10%, φπσο ε πςειφηεξε δεκνηηθφηεηα (9,73%), ην κεγαιχηεξν εχξνο 

παηρληδηψλ/επηινγψλ (8,39%), ε λνκηκφηεηα (8,39%), ε ιεηηνπξγηθά θαιχηεξε ηζηνζειίδα 

(8,05%), ε θαιχηεξε εκπεηξία παηρληδηνχ (4,36%), ε αηζζεηηθά θαιχηεξε ηζηνζειίδα 

(2,68%), θάπνηνο άιινο ιφγνο (1,34%) θαη ε ρψξα πνπ εδξεχεη ε ηζηνζειίδα (0,34%). 

ην ρήκα 7-68 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-45 απεηθνλίδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα ζεηηθά 

πνζνζηά ηνπ Πίλαθα 7-44, γηα λα ππάξρεη κηα πην μεθάζαξε παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ 

ιφγσλ επηινγήο κηαο ηζηνζειίδαο δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ έλαληη ησλ ππνινίπσλ. 
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ρήκα 7-68: Βαζηθφηεξνη ιφγνη επηινγήο κηαο ηζηνζειίδαο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ 

 
 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Τςειόηεξε δεκνηηθόηεηα 29 9,73% 

Καιύηεξε εκπεηξία παηρληδηνύ 13 4,36% 

Τςειόηεξν αίζζεκα αζθάιεηαο 32 10,74% 

Ύπαξμε κπόλνπο 51 17,11% 

Λεηηνπξγηθά θαιύηεξε ηζηνζειίδα 24 8,05% 

Αηζζεηηθά θαιύηεξε ηζηνζειίδα 8 2,68% 

Τςειόηεξεο απνδόζεηο 56 18,79% 

ύζηαζε από θίιν 30 10,07% 

Μεγαιύηεξν εύξνο παηρληδηώλ/επηινγώλ 25 8,39% 

Ννκηκόηεηα 25 8,39% 

Υώξα πνπ εδξεύεη ε ηζηνζειίδα 1 0,34% 

Άιινο ιόγνο 4 1,34% 

Πίλαθαο 7-45: Βαζηθφηεξνη ιφγνη επηινγήο κηαο ηζηνζειίδαο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ 
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7.3 Σξίηε Οκάδα Δξσηήζεσλ 

 

Οη εξσηήζεηο 21 έσο 28 απνηεινχλ ηελ ηξίηε νκάδα εξσηήζεσλ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηεζέλησλ. Οη εξσηήζεηο ηεο ηξίηεο 

νκάδαο απαληήζεθαλ απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, δειαδή απφ 424 άηνκα θαη 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά αθνινχζσο.  

21. Φύιν 

 Άληξαο  

 Γπλαίθα 

 

 

ρήκα 7-69: Φχιν 

 
Σηκέο πρλόηεηα Πνζνζηό 

1.  Άληξαο  196  46,23%  

2.  Γπλαίθα 228  53,77%  

Πίλαθαο 7-46: Φχιν 

 

ην ρήκα 7-69 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-46 παξνπζηάδεηαη ην θχιν ηνπ δείγκαηνο, πνπ 

απάληεζε ηηο εξσηήζεηο. Σν 46,23% απνηειείηαη απφ γπλαίθεο θαη ην 53,77% απφ άληξεο. 

Άξα ππάξρεη ζρεδφλ ηζνςεθία κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ, κε ηηο γπλαίθεο λα είλαη ειαθξά 

πεξηζζφηεξεο. 
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22. Ζιηθία 

 17-24  

 25-34  

 35-44  

 >44  

 

 

ρήκα 7-70: Ζιηθία 

 
Σηκέο πρλόηεηα Πνζνζηό 

1.  17-24  190  44,81%  

2.  25-34  169  39,86%  

3.  35-44  48  11,32%  

4.  >44  17  4,01%  

Πίλαθαο 7-47: Ζιηθία 

 

ην ρήκα 7-70 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-47 πξνβάιιεηαη ε ειηθία ηνπ δείγκαηνο, πνπ 

απάληεζε ηηο εξσηήζεηο. Σν 44,81%  είλαη «17-24», ην 39,86% είλαη «25-34», ην 11,32% 

είλαη «35-44» θαη ην 4,01% είλαη «>44». Δπνκέλσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ βξίζθεηαη ζηα 

«17-24» ρξφληα ειηθίαο. 

23. Μνξθσηηθό επίπεδν  

 Απόθνηηνο γπκλαζίνπ  

 Απόθνηηνο ιπθείνπ  
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 Πηπρίν ΑΔΗ/ ΣΔΗ  

 Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ 

 Κάηνρνο δηδαθηνξηθνύ  

 

 

ρήκα 7-71: Μνξθσηηθφ επίπεδν 

 
Σηκέο πρλόηεηα Πνζνζηό 

1.  Απφθνηηνο γπκλαζίνπ  3  0,71%  

2.  Απφθνηηνο ιπθείνπ  131  30,90%  

3.  Πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ  218  51,42%  

4.  Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 64  15,09%  

5.  Κάηνρνο δηδαθηνξηθνχ  8  1,89%  

Πίλαθαο 7-48: Μνξθσηηθφ επίπεδν 

 

ην ρήκα 7-71 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-48 απεηθνλίδεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ 

δείγκαηνο. Σν 51,42% είλαη θάηνρνο «Πηπρίνπ ΑΔΗ/ΣΔΗ», ην 30,90% «Απφθνηηνο ιπθείνπ», 

ην 15,09% «Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ», ην 1,89% «Κάηνρνο δηδαθηνξηθνχ» θαη ην 0,71% 

«Απφθνηηνο γπκλαζίνπ». Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρεη «Πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ», πνζνζηφ πνπ 

θαιχπηεη πάλσ απφ ηνπο κηζνχο ηνπ δείγκαηνο. 

24. Δπάγγεικα 

 Φνηηεηήο 

 Ηδησηηθόο ππάιιεινο  

 Γεκόζηνο ππάιιεινο 
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 Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο 

 Άλεξγνο 

 Άιιν 

 Γελ απαληώ 

 

 

ρήκα 7-72: Δπάγγεικα 

 
Σηκέο πρλόηεηα Πνζνζηό 

1.  Φνηηεηήο 185  43,63%  

2.  Ηδησηηθφο ππάιιεινο  83  19,58%  

3.  Γεκφζηνο ππάιιεινο 38  8,96%  

4.  Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 50  11,79%  

5.  Άλεξγνο 42  9,91%  

6.  Άιιν 20  4,72%  

7.  Γελ απαληψ 6  1,42%  

Πίλαθαο 7-49: Δπάγγεικα 

 

ην εξψηεκα 24, φπνπ αλαθέξεηαη ην επάγγεικα ησλ εξσηεζέλησλ, ην 43,63% 

απάληεζε φηη είλαη «Φνηηεηέο», ην 19,58% φηη είλαη «Ηδησηηθνί ππάιιεινη», ην 11,79% φηη 

είλαη «Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο», ην 9,91% φηη είλαη «Άλεξγνη», ην 8,96% φηη είλαη 

«Γεκφζηνη ππάιιεινη», ην 4,72% φηη αζθνχλ άιιν επάγγεικα θαη ην 1,42% δελ απάληεζε 

(ρήκα 7-72 & Πίλαθαο 7-49). Άξα ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο είλαη «Φνηηεηέο». 
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25. Μεληαίν εηζόδεκα (€) 

 <700  

 701-1000  

 1001-1300  

 1301-1800  

 >1800  

 Γελ απαληώ  

 

ρήκα 7-73: Μεληαίν Δηζφδεκα 

 
Σηκέο (ζε €) πρλόηεηα Πνζνζηό 

1.  <700  202  47,64%  

2.  701-1000  55  12,97%  

3.  1001-1300  38  8,96%  

4.  1301-1800  23  5,42%  

5.  >1800  17  4,01%  

6.  Γελ απαληψ  89  20,99%  

Πίλαθαο 7-50: Μεληαίν Δηζφδεκα 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο 25, δειαδή γηα ην πνην είλαη ην κεληαίν εηζφδεκα 

ησλ εξσηεζέλησλ, παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 7-73 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-50, ηα νπνία είλαη ηα 

επαθφινπζα. Σν 47,64% έρεη κεληαίν εηζφδεκα «<700», ην 20,99% επέιεμε λα κελ 
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απαληήζεη, ην 12,97% έρεη «701-1000», ην 8,96% έρεη «1001-1300», ην 5,42% έρεη «1301-

1800» θαη ην 4,01% έρεη «>1800» (ηα πνζά ζε €). Απφ ηα παξαπάλσ πνζνζηά ζπκπεξαίλεηαη 

φηη ε πιεηνςεθία έρεη κεληαίν εηζφδεκα θάησ ησλ 700€. 

26. Εείηε ζηελ: 

 Αζήλα ή Θεζζαινλίθε 

 ε άιιε πόιε 

 ε θσκόπνιε/ρσξηό  

 

 

ρήκα 7-74: Καηνηθία 

 
Σηκέο πρλόηεηα Πνζνζηό 

1.  Αζήλα ή Θεζζαινλίθε 134  31,60%  

2.  ε άιιε πφιε 217  51,18%  

3.  ε θσκφπνιε/ρσξηφ  58  13,68%  

4.  Δθηφο Διιάδαο 15  3,54%  

Πίλαθαο 7-51: Καηνηθία 

 

ην ρήκα 7-74 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-51 πξνβάιινληαη ηα απνηειέζκαηα ηηο 26 

εξψηεζεο πνπ αθνξά ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ησλ εξσηεζέλησλ. Σν 31,60% κέλεη «Αζήλα ή 

Θεζζαινλίθε», ην 51,18% «ε άιιε πφιε», ην 13,68% «ε θσκφπνιε/ρσξηφ» θαη ην 3,54% 

«Δθηφο Διιάδαο». Άξα ε πιεηνςεθία κέλεη ζε πφιεηο εθηφο Αζήλαο ή Θεζζαινλίθεο θαη γηα 

ηελ αθξίβεηα ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ηνπο κηζνχο ηνπ δείγκαηνο. 
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27. Δίζηε παληξεκέλνο; 

 Όρη  

 Ναη 

 

 

ρήκα 7-75: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (παληξεκέλνο ή φρη) 

 
Σηκέο πρλόηεηα Πνζνζηό 

1.  ρη  345  81,37%  

2.  Ναη 79  18,63%  

Πίλαθαο 7-52: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (παληξεκέλνο ή φρη) 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 27, πνπ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ 

εξσηεζέλησλ, παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 7-75 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-52. Σν 81,37% δελ είλαη 

παληξεκέλνη θαη ην 18,63% είλαη παληξεκέλνη. Δπνκέλσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο δελ είλαη παληξεκέλνη. 

28. Δίζηε θνηηεηήο; 

 Όρη  

 Ναη 
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ρήκα 7-76: πνπδέο (θνηηεηήο ή φρη) 

 
Σηκέο πρλόηεηα Πνζνζηό 

1.  ρη 197  46,46%  

2.  Ναη 227  53,54%  

Πίλαθαο 7-53: πνπδέο (θνηηεηήο ή φρη) 

 

ην ρήκα 7-76 θαη ζηνλ Πίλαθα 7-53 πξνβάιινληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 

28, δειαδή γηα ην αλ ην δείγκα απνηειείηαη απφ θνηηεηέο ή φρη. Ζ πιεηνςεθία, δειαδή ην 

53,54%, είλαη θνηηεηέο θαη ην 46,46% δελ είλαη. 

 

7.4 Γηαζηαύξσζε Γεδνκέλσλ Έξεπλαο 

 

Ζ δηαζηαχξσζε δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θαη κε 

εμαηξεηαίν, φκσο εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ εξσηήζεσλ είλαη απαγνξεπηηθή ε 

παξνπζίαζε φισλ ησλ πηζαλψλ δηαζηαπξψζεσλ πιεξνθνξηψλ. Γη’απηφ ην ιφγν έγηλε επηινγή 

ελδεηθηηθψλ δηαζηαπξψζεσλ. Δπίζεο, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ έγηλε δηαρσξηζκφο κε βάζε ηεο νκάδαο πνπ αλήθεη θάζε εξψηεζε θαη 

επνκέλσο ηνπ θξηηεξίνπ αλ έρεη θάπνηνο  ηδνγάξεη ζην δηαδίθηπν ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. 

 

7.4.1 Γηαζηαύξσζε Δξσηήζεσλ Υξεζηώλ ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Σδόγνπ ηνπο 

Σειεπηαίνπο 12 Μήλεο 
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Οη παξαθάησ δηαζηαπξψζεηο πιεξνθνξηψλ γίλνλαη απφ εξσηήζεηο ηεο 2
εο

 θαη 3
εο

 

νκάδαο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ (Δλφηεηα 7.2 & Δλφηεηα 7.3). Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί φηη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα δεδνκέλα θάζε Πίλαθα θαη 

ρήκαηνο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη 96.  

 
ρήκα 7-77: Σχπνη δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε δσληαλά ή κειινληηθά γεγνλφηα  

 

 

Εσληαλά ή Μειινληηθά Γεγνλφηα 

ε δσληαλά γεγνλφηα (live) ε κειινληηθά γεγνλφηα 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Αζιεηηθφ ζηνίρεκα ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

ρη Αζιεηηθφ ηνίρεκα 14 70,0% 6 30,0% 

Αζιεηηθφ ζηνίρεκα 38 50,0% 38 50,0% 

Παηρλίδηα ηχρεο (π.ρ. 

θνπινρέξε, ξνπιέηα) ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

ρη Παηρλίδηα ηχρεο (π.ρ. 

θνπινρέξε, ξνπιέηα) 

48 53,3% 42 46,7% 

Παηρλίδηα ηχρεο (π.ρ. 

θνπινρέξε, ξνπιέηα) 

4 66,7% 2 33,3% 

Παηρλίδηα ηθαλνηήησλ (π.ρ. 

πφθεξ, blackjack) ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

ρη Παηρλίδηα ηθαλνηήησλ 

(π.ρ. πφθεξ, blackjack) 

32 47,1% 36 52,9% 

Παηρλίδηα ηθαλνηήησλ (π.ρ. 

πφθεξ, blackjack) 

20 71,4% 8 28,6% 

Άιια ηπρεξά παηρλίδηα ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

ρη άιια ηπρεξά παηρλίδηα 48 53,9% 41 46,1% 

Άιια ηπρεξά παηρλίδηα 4 57,1% 3 42,9% 

Πίλαθαο 7-54: Σχπνη δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε δσληαλά ή κειινληηθά γεγνλφηα 



115 
 

 

ηνλ Πίλαθα 7-54 θαη ζην ρήκα 7-77 πξνβάιινληαη νη ηχπνη δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ 

πνπ παίρζεθαλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνηίκεζε ησλ παηθηψλ ζε 

δσληαλά ή κειινληηθά γεγνλφηα (εξψηεζε 2 ζε ζρέζε κε ηελ 10). Σα απνηειέζκαηα είλαη φηη 

ζηα δσληαλά γεγνλφηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παίδεη αζιεηηθά ζηνηρήκαηα (57,57%), κεηά 

αθνινπζνχλ ηα παηρλίδηα ηθαλνηήησλ  (30,30%), ηα παηρλίδηα ηχρεο (6,06%) θαη ηέινο άιια 

παηρλίδηα (6,06%). Αληίζηνηρα, ζηα κειινληηθά γεγνλφηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παίδεη 

αζιεηηθά ζηνηρήκαηα (74,50%), κεηά είλαη ηα παηρλίδηα ηθαλνηήησλ (15,68%), άιια παηρλίδηα 

(5,88%) θαη ηέινο ηα παηρλίδηα ηχρεο (3,92%). Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ηα αζιεηηθά 

ζηνηρήκαηα είλαη πάληα πξψηα ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ παηθηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ, είηε 

είλαη ζε δσληαλά είηε ζε κειινληηθά γεγνλφηα. 

 

ρήκα 7-78: Δληφο ή εθηφο δηαδηθηχνπ ηδφγνο ζε ζρέζε κε ην θχιν 

 

 

 

Δληφο ή Δθηφο Γηαδηθηχνπ 

ην δηαδίθηπν Δθηφο δηαδηθηχνπ ηνλ ίδην βαζκφ θαη ζηα δχν 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Φχιν Άληξαο 39 50,6% 20 26,0% 18 23,4% 

Γπλαίθα 7 36,8% 8 42,1% 4 21,1% 

Πίλαθαο 7-55: Δληφο ή εθηφο δηαδηθηχνπ ηδφγνο ζε ζρέζε κε ην θχιν 
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ηνλ Πίλαθα 7-55 θαη ζην ρήκα 7-78 παξνπζηάδεηαη ε πξνηίκεζε ηνπ ηδφγνπ εθηφο ή 

εληφο ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ζρέζε κε ην θχιν (εξψηεζε 11 ζε ζρέζε κε ηελ 21). Απφ ηνπο 

άληξεο, ην 50,6% πξνηηκά λα ηδνγάξεη ζην δηαδίθηπν, ην 26% εθηφο δηαδηθηχνπ θαη ην 23,4% 

ζηνλ ίδην βαζκφ θαη ζηα δχν. Αληίζηνηρα, απφ ηηο γπλαίθεο ην 36,8% πξνηηκά λα ηδνγάξεη ζην 

δηαδίθηπν, ην 42,1% εθηφο δηαδηθηχνπ θαη ην 21,1% ζηνλ ίδην βαζκφ θαη ζηα δχν. Απηά ηα 

απνηειέζκαηα έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζπρλφηεηα πνπ ηδνγάξνπλ νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο 

(Πίλαθαο 7-58 & ρήκα 7-81). Οη άληξεο, πνπ παίδνπλ πην ζπρλά είλαη πην εμνηθεησκέλνη κε 

ηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν απφ φηη νη γπλαίθεο, γη’ απηφ θαη ππάξρνπλ απηά ηα πνζνζηά. 

 

ρήκα 7-79: Δληφο ή εθηφο δηαδηθηχνπ ηδφγνο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

 

 

 

Δληφο ή Δθηφο Γηαδηθηχνπ 

ην δηαδίθηπν Δθηφο δηαδηθηχνπ ηνλ ίδην βαζκφ θαη ζηα δχν 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Ζιηθία 18-24 εηψλ 12 30,8% 17 43,6% 10 25,6% 

25-34 εηψλ 29 64,4% 8 17,8% 8 17,8% 

35-44 εηψλ 5 50,0% 2 20,0% 3 30,0% 

>44 εηψλ 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 

Πίλαθαο 7-56: Δληφο ή εθηφο δηαδηθηχνπ ηδφγνο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 
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Δπίζεο, ζηνλ Πίλαθα 7-56 θαη ζην ρήκα 7-79 παξνπζηάδεηαη ε πξνηίκεζε ηνπ 

ηδφγνπ εθηφο ή εληφο ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία (εξψηεζε 11 ζε ζρέζε κε ηελ 

22). ηελ ειηθία ησλ 18-24, ην 30,8% πξνηηκάεη ην δηαδίθηπν γηα λα ηδνγάξεη, ην 43,6% 

ηδνγάξεη εθηφο δηαδηθηχνπ θαη ην 25,6% ρξεζηκνπνηεί θαη ηα δχν ζηνλ ίδην βαζκφ. Ζ πην 

κηθξή ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ, ίζσο λα έρεη λα θάλεη κε ηελ απηνπεπνίζεζε γηα ηελ 

ζσζηή ρξήζε ηνπ απφ άηνκα απηήο ηεο ειηθίαο. ηελ ειηθία ησλ 25-34, ην 64,4% ηδνγάξεη 

δηαδηθηπαθά, ην 17,8% εθηφο δηαδηθηχνπ θαη ην 17,8 ζηνλ ίδην βαζκφ θαη ζηα δχν. Απηή ε 

εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ίζσο λα νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ έρνπλ λα 

άηνκα απηήο ηεο ειηθίαο, ιφγσ ησλ πνιιψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. ηελ ειηθία ησλ 35-44, ην 

50% πξνηηκά λα ηδνγάξεη ζην δηαδίθηπν, ην 20%  εθηφο δηαδηθηχνπ θαη ην 30% εμίζνπ θαη 

ζηα δχν. Σέινο, ζηελ ειηθία ησλ πάλσ απφ 44, ην 50% πξνηηκά λα ηδνγάξεη εθηφο δηαδηθηχνπ 

θαη άιιν 50% ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο δχν κεζφδνπ εμίζνπ. Απηφ ίζσο λα ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο 

κηθξφηεξεο εμνηθείσζεο πνπ έρνπλ νη πην κεγάιεο ειηθίεο κε ηελ ηερλνινγία θαη ην 

δηαδίθηπν. 

 

 

ρήκα 7-80: Δληφο ή εθηφο δηαδηθηχνπ ηδφγνο ζε ζρέζε κε ην κεληαίν εηζφδεκα 
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Δληφο ή Δθηφο Γηαδηθηχνπ 

ην δηαδίθηπν Δθηφο δηαδηθηχνπ ηνλ ίδην βαζκφ θαη ζηα δχν 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Μεληαίν Δηζφδεκα <700 € 21 38,9% 19 35,2% 14 25,9% 

701-1000 € 14 93,3% 1 6,7% 0 0,0% 

1001-1300 € 4 80,0% 0 0,0% 1 20,0% 

1301-1800 € 4 50,0% 3 37,5% 1 12,5% 

>1800 € 0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 

Γελ απαληψ 3 27,3% 4 36,4% 4 36,4% 

Πίλαθαο 7-57: Δληφο ή εθηφο δηαδηθηχνπ ηδφγνο ζε ζρέζε κε ην κεληαίν εηζφδεκα 

 

Δπηπιένλ, ζηνλ Πίλαθα 7-57 θαη ζην ρήκα 7-80 παξνπζηάδεηαη ε πξνηίκεζε ηνπ 

ηδφγνπ εθηφο ή εληφο ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ζρέζε κε ην κεληαίν εηζφδεκα (εξψηεζε 11 ζε ζρέζε 

κε ηελ 25). ε άηνκα κε εηζφδεκα θάησ ησλ 700€, ην 38,9% πξνηηκά λα ρξεζηκνπνηεί ην 

δηαδίθηπν γηα λα ηδνγάξεη, ην 35,2% πξνηηκά εθηφο δηαδηθηχνπ θαη ην 25,9% ρξεζηκνπνηεί θαη 

ηα δχν ζηνλ ίδην βαζκφ. ηα εηζνδήκαηα ησλ 701-1000€, ην 93,3% πξνηηκά ηνλ ειεθηξνληθφ 

ηδφγν θαη ην 6,7% ηνλ παξαδνζηαθφ. Αληίζηνηρα, ζηα εηζνδήκαηα απφ 1001-1300€, ην 80% 

πξνηηκά λα ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν θαη ην 20% εμίζνπ εληφο θαη εθηφο δηαδηθηχνπ. Αθφκε, 

ζηα εηζνδήκαηα 1301-1800€, ην 50% ηδνγάξεη ζην δηαδίθηπν, ην 37,5% εθηφο δηαδηθηχνπ θαη 

ην 12,5% θαη ζηα δχν εμίζνπ. Δπίζεο, απφ ηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ 1800€, ην 66,7% ηδνγάξεη 

εθηφο θαη εληφο δηαδηθηχνπ θαη ην 33,3% εθηφο δηαδηθηχνπ. Σέινο, απφ ηα άηνκα πνπ δελ 

απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο, ην 27,3% ρξεζηκνπνηεί ην ειεθηξνληθφ 

ηδφγν, ην 36,4% ηνλ παξαδνζηαθφ θαη ην 36,4% εμίζνπ θαη ηνπο δχν. Σν ζπκπέξαζκα είλαη 

φηη ηα εηζνδήκαηα απφ 701€ έσο 1800€ έρνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ δηαδηθηπαθφ 

ηδφγν πην πνιχ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηδφγν.  
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ρήκα 7-81: πρλφηεηα ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ην θχιν 

 

 

Φχιν 

Άληξαο Γπλαίθα 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

πρλφηεηα Ζιεθηξνληθνχ 

Σδφγνπ 

Πάλσ απφ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 20 100,0% 0 0,0% 

2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 10 90,9% 1 9,1% 

1 θνξά ηελ εβδνκάδα 5 71,4% 2 28,6% 

2-3 θνξέο ην κήλα 16 84,2% 3 15,8% 

1 θνξά ην κήλα 5 83,3% 1 16,7% 

Ληγφηεξν απφ 1 θνξά ην κήλα 21 63,6% 12 36,4% 

Πίλαθαο 7-58: πρλφηεηα ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ην θχιν 

 

ηελ ζπλέρεηα ζηνλ Πίλαθα 7-58 θαη ζην ρήκα 7-81 πξνβάιιεηαη ε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ην θχιν (εξψηεζε 4 ζε ζρέζε κε ηελ 21). 

«Πάλσ απφ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα» παίδνπλ απνθιεηζηηθά κφλν νη άληξεο θαη «2-3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα» παίδνπλ νη άληξεο κε πνζνζηφ 90,9%, ελψ νη γπλαίθεο κε πνζνζηφ 9,1%. «1 θνξά 

ηελ εβδνκάδα» παίδνπλ νη άληξεο κε πνζνζηφ 71,4% θαη νη γπλαίθεο κε 28,6%, «2-3 θνξέο ην 

κήλα» νη άληξεο κε πνζνζηφ 84,2% θαη νη γπλαίθεο κε 15,8%, «1 θνξά ην κήλα» νη άληξεο κε 

πνζνζηφ 83,3% θαη νη γπλαίθεο κε 16,7%, θαη ηέινο «ιηγφηεξν απφ 1 θνξά ην κήλα» νη 
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άληξεο κε πνζνζηφ 63,6% θαη νη γπλαίθεο κε 36,4%. Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ην 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη γπλαίθεο, νη νπνίεο δελ πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηδφγν (ρήκα 7-78 & Πίλαθαο 7-55), δε ηδνγάξνπλ κε κεγάιε ζπρλφηεηα ζην 

δηαδίθηπν. Οη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο είπαλ φηη ηδνγάξνπλ ιηγφηεξν απφ 1 θνξά ην κήλα, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο άληξεο, νη νπνίνη πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν 

(ρήκα 7-78 & Πίλαθαο 7-55), πνπ ε ζπρλφηεηα παηρληδηνχ ηνπο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ζε 

ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. 

 

 

ρήκα 7-82: πρλφηεηα ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηηο ζπνπδέο 

 

 

πνπδέο 

ρη θνηηεηήο Φνηηεηήο 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

πρλφηεηα Ζιεθηξνληθνχ 

Σδφγνπ 

Πάλσ απφ 3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

16 80,0% 4 20,0% 

2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 8 72,7% 3 27,3% 

1 θνξά ηελ εβδνκάδα 3 42,9% 4 57,1% 

2-3 θνξέο ην κήλα 7 36,8% 12 63,2% 

1 θνξά ην κήλα 3 50,0% 3 50,0% 

Ληγφηεξν απφ 1 θνξά ην κήλα 10 30,3% 23 69,7% 

Πίλαθαο 7-59: πρλφηεηα ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηηο ζπνπδέο 
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Δπηπιένλ, ζηνλ Πίλαθα 7-59 θαη ζην ρήκα 7-82 πξνβάιιεηαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηηο ζπνπδέο θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ηα αθφινπζα 

(εξψηεζε 4 ζε ζρέζε κε ηελ 28). «Πάλσ απφ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα» παίδνπλ κε πνζνζηφ 

80% νη κε-θνηηεηέο θαη κε πνζνζηφ 20% νη θνηηεηέο, «2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα» νη κε-

θνηηεηέο κε πνζνζηφ 72,% θαη νη θνηηεηέο κε πνζνζηφ 27,3%, «1 θνξά ηελ εβδνκάδα» νη κε-

θνηηεηέο κε πνζνζηφ 42,9% θαη νη θνηηεηέο κε 57,1%, «2-3 θνξέο ην κήλα» νη κε-θνηηεηέο 

κε πνζνζηφ 36,8% θαη νη θνηηεηέο κε 63,2%, «1 θνξά ην κήλα» νη κε-θνηηεηέο θαη νη 

θνηηεηέο κε πνζνζηφ 50% θαη ηέινο «ιηγφηεξν απφ 1 θνξά ην κήλα» νη κε-θνηηεηέο κε 

πνζνζηφ 30,3% θαη νη θνηηεηέο κε 69,7%. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη θνηηεηέο, νη νπνίνη 

είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κε-θνηηεηέο, ηδνγάξνπλ θπξίσο ιηγφηεξν απφ 1 θνξά ην κήλα, 

ελψ νη κε-θνηηεηέο ηδνγάξνπλ θπξίσο πάλσ απφ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

 

ρήκα 7-83: Αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ ηζηνζειίδσλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 
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Πίλαθαο 7-60: Αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ ηζηνζειίδσλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ 

ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ ηζηνζειίδσλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο θαη ηεο ειηθίαο (εξψηεζε 8 ζε 

ζρέζε κε ηελ 22). ηνλ Πίλαθα 7-60 θαη ζην ρήκα 7-83 θαίλεηαη φηη, «1» κφλν ηζηνζειίδα 

ρξεζηκνπνίεζαλ νη ειηθίεο 18-24 θαη 24-35 κε πνζνζηφ 44,4% θαη νη ειηθίεο 35-44 κε 

πνζνζηφ 11,1%. «2-3» ηζηνζειίδεο ρξεζηκνπνίεζαλ νη ειηθίεο 18-24 κε πνζνζηφ 36,7%, νη 

ειηθίεο 24-35 κε πνζνζηφ 50%, νη ειηθίεο 35-44 κε πνζνζηφ 10% θαη ειηθίεο άλσ ησλ 44 κε 

πνζνζηφ 3,3%. «4-5» ηζηνζειίδεο ρξεζηκνπνίεζαλ νη ειηθίεο 18-24 κε πνζνζηφ 33,3% θαη νη 

ειηθίεο 24-35 κε πνζνζηφ 66,7%. Σέινο, «Πεξηζζφηεξεο απφ 5» ηζηνζειίδεο ρξεζηκνπνίεζαλ 

νη ειηθίεο 18-24 κε πνζνζηφ 33,3%, νη ειηθίεο 24-35 κε πνζνζηφ 33,3%, νη ειηθίεο 35-44 κε 

πνζνζηφ 16,7% θαη ειηθίεο άλσ ησλ 44 κε πνζνζηφ 16,7%. Δπνκέλσο, ε πιεηνςεθία φισλ 

ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ εθηφο ησλ άλσ απφ 44, ρξεζηκνπνηεί κφλν 1 ηζηνζειίδα γηα ηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηδφγν. 
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ρήκα 7-84: Πνζφ ρξεκάησλ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ηνλ κήλα ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα 

 

Πίλαθαο 7-61: Πνζφ ρξεκάησλ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ηνλ κήλα ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα 

 

ηνλ Πίλαθα 7-61 θαη ζην ρήκα 7-84 (εξψηεζε 6 ζε ζρέζε κε ηελ 24) 

απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πνζνχ ησλ ρξεκάησλ πνπ ηδνγάξνληαη ζην δηαδίθηπν ην 

κήλα ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα ησλ εξσηεζέλησλ. Οη πεξηζζφηεξνη ηδνγάξνπλ «1€-20€», εθ 

ησλ νπνίσλ ην 52,54% είλαη θνηηεηέο, ην 16,94% είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη, ην 11,86 είλαη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ην 10,16% είλαη άλεξγνη, ην 6,77% είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη 

1,69% θάλεη άιιν επάγγεικα. Δπίζεο νη θνηηεηέο, νη νπνίνη απνηεινχλ ην 39,58% ησλ 

εξσηεζέλησλ, ηδνγάξνπλ «1€-20€» κε πνζνζηφ 81,6%, «21€-50€» κε πνζνζηφ 10,5%, «51€-
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100€» κε πνζνζηφ 5,3% θαη «101€-250€» κε πνζνζηφ 2,6%. Δπνκέλσο ηα πνζά πνπ 

παίδνληαη ην κήλα είλαη θπξίσο κηθξά αλεμαξηήηνπ ηνπ επαγγέικαηνο. 

 

ρήκα 7-85: ξεο εκέξαο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

 

 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 

Αλχπαληξνο Παληξεκέλνο 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ξεο Ζκέξαο 

Ζιεθηξνληθνχ Σδφγνπ 

12:00-18:00 (απφγεπκα) 21 80,8% 5 19,2% 

18:01-24:00 (βξάδπ) 50 89,3% 6 10,7% 

00:01-06:00 (λχρηα-μεκεξψκαηα) 11 100,0% 0 0,0% 

06:01-12:00 (πξσί) 1 33,3% 2 66,7% 

Πίλαθαο 7-62: ξεο εκέξαο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 
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ηελ ζπλέρεηα, πξνβάιινληαη ηα απνηειέζκαηα ζηεο ζπζρέηηζεο ησλ σξψλ ηεο 

εκέξαο πνπ παίδεηαη ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (εξψηεζε 7 ζε 

ζρέζε κε ηελ 27). ηνλ Πίλαθα 7-62 θαη ζην ρήκα 7-85 θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ είλαη αλχπαληξνη (86,45%), εθ ησλ νπνίσλ ην 60,24% ηδνγάξεη ζηηο «18:01-

24:00», ην 25,30% ζηηο «12:00-18:00», ην 13,25% ζηηο «00:01-06:00» θαη ην 1,20% ζηηο 

«06:01-12:00». Απφ ηνπ παληξεκέλνπο (13,54), ην  46,145% ηδνγάξεη ζηηο «18:01-24:00», ην 

38,46% ζηηο «12:00-18:00» θαη ην 15,38% ζηηο «06:01-12:00». Δπνκέλσο ηελ κεγαιχηεξε 

θηλεηηθφηεηα έρνπλ ζηηο 18:01-24:00 (βξάδπ), φπνπ ην 89,3% είλαη αλχπαληξνη θαη ην 10,7% 

είλαη παληξεκέλνη. 

 

ρήκα 7-86: ξεο εκέξαο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

Πίλαθαο 7-63: ξεο εκέξαο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 
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ηνλ Πίλαθα 7-63 θαη ζην ρήκα 7-86 (εξψηεζε 7 ζε ζρέζε κε ηελ 22) παξνπζηάδεηαη 

ε ζπζρέηηζε ησλ σξψλ ηεο εκέξαο πνπ παίδεηαη ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο κε ηελ ειηθία. ηηο 

ειηθίεο 18-24, νη πεξηζζφηεξνη ηδνγάξνπλ ζηηο «18:01-24:00» (61,53%). Δπίζεο ζηηο ειηθίεο 

24-35 θαη 35-44, ε πιεηνςεθία ηδνγάξεη ζηηο «18:01-24:00» κε πνζνζηφ 57,77% θαη 50% 

αληίζηνηρα. Αθφκε, ζηηο «18:01-24:00», ην 42,9% είλαη «18-24 εηψλ», ην 46,4% «25-34 

εηψλ», ην 8,9% «35-44 εηψλ» θαη 1,8% «>44 εηψλ». 

7.4.2 Γηαζηαύξσζε Δξσηήζεσλ πλόινπ Δξσηεζέλησλ 

ε απηή ηελ ελφηεηα πξνβάιινληαη ζπζρεηηζκνί δεδνκέλσλ κεηαμχ εξσηήζεσλ ηεο 

1
εο

 θαη 2
εο

 νκάδαο (Δλφηεηα 7.1 & Δλφηεηα 7.3). Αθφκε, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο πνπ απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο, φπσο θαη ησλ 

ζπζρεηίζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ δηαζηαχξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, είλαη 424 άηνκα. 

 

ρήκα 7-87: Ζιεθηξνληθφο ηδφγνο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ζε ζρέζε κε ην θχιν 

 

Φχιν 

Άληξαο Γπλαίθα 

πρλφηεηα Πνζνζηφ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Ζιεθηξνληθφο Σδφγνο ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

ρη 119 36,3% 209 63,7% 

Ναη 77 80,2% 19 19,8% 

Πίλαθαο 7-64: Ζιεθηξνληθφο ηδφγνο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ζε ζρέζε κε ην θχιν 
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ηνλ Πίλαθα 7-64 θαη ζην ρήκα 7-87 απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπζρέηηζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο κε ην θχιν 

(εξψηεζε 1 ζε ζρέζε κε ηελ 21). Απφ απηνχο πνπ ηδφγαξαλ δηαδηθηπαθά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 

κήλεο, ην 80,2% είλαη άληξεο θαη ην 19,8% είλαη γπλαίθεο. Αθφκε, απφ απηνχο πνπ δε 

ηδφγαξαλ δηαδηθηπαθά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, ην 36,3% είλαη άληξεο θαη ην 63,7% είλαη 

γπλαίθεο. 

 

ρήκα 7-88: Ζιεθηξνληθφο ηδφγνο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

 

Πίλαθαο 7-65: Ζιεθηξνληθφο ηδφγνο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

 

ηνλ Πίλαθα 7-65 θαη ζην ρήκα 7-88 απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπζρέηηζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο κε ηελ ειηθία 

(εξψηεζε 1 ζε ζρέζε κε ηελ 22). Απφ απηνχο πνπ δε ηδφγαξαλ δηαδηθηπαθά ηνπο ηειεπηαίνπο 
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12 κήλεο, ην 46% είλαη «18-24 εηψλ», ην 37,8% είλαη «25-34 εηψλ», ην 11,6% είλαη «35-44 

εηψλ» θαη ην 4,6% είλαη «>44 εηψλ». Αθφκε, απφ απηνχο πνπ ηδφγαξαλ δηαδηθηπαθά ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, ην 40,6% είλαη «18-24 εηψλ», ην 46,9% είλαη «25-34 εηψλ», ην 10,4% 

είλαη «35-44 εηψλ» θαη ην 2,1% είλαη «>44 εηψλ». 

 

ρήκα 7-89: Ζιεθηξνληθφο ηδφγνο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα 

 

 

Πίλαθαο 7-66: Ζιεθηξνληθφο ηδφγνο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα 
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ηνλ Πίλαθα 7-66 θαη ζην ρήκα 7-89 πξνβάιινληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπζρέηηζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο κε ην επάγγεικα 

(εξψηεζε 1 ζε ζρέζε κε ηελ 24). Απφ απηνχο πνπ δε ηδφγαξαλ δηαδηθηπαθά ηνπο ηειεπηαίνπο 

12 κήλεο, ην 44,8% είλαη θνηηεηέο, ην 18,6% είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη, ην 9,1% είλαη 

δεκφζηνη ππάιιεινη, ην 11,6% είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ην 8,8% είλαη άλεξγνη, ην 

5,5% θάλνπλ άιιν επάγγεικα θαη ην 1,5% δε απάληεζαλ. Αληίζηνηρα, απφ απηνχο πνπ 

ηδφγαξαλ δηαδηθηπαθά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, ην 39,6% είλαη θνηηεηέο, ην 22,9% είλαη 

ηδησηηθνί ππάιιεινη, ην 8,3% είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη, ην 12,5% είλαη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο, ην 13,5% είλαη άλεξγνη, ην 2,1% θάλνπλ άιιν επάγγεικα θαη ην 1% δε 

απάληεζαλ. 

 

 

ρήκα 7-90: Ζιεθηξνληθφο ηδφγνο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ζε ζρέζε κε ηελ θαηνηθία 

 

Πίλαθαο 7-67: Ζιεθηξνληθφο ηδφγνο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ζε ζρέζε κε ηελ θαηνηθία 
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ηελ ζπλέρεηα, ζηνλ Πίλαθα 7-67 θαη ζην ρήκα 7-90 πξνβάιινληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ζπζρέηηζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο κε ην κέξνο 

θαηνηθίαο (εξψηεζε 1 ζε ζρέζε κε ηελ 26). Απφ απηνχο πνπ δε ηδφγαξαλ δηαδηθηπαθά ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, ην 33,5% κέλεη ζηελ Αζήλα ή ζηε Θεζζαινλίθε, ην 49,1% ζε άιιε 

πφιε, ην 14% ζε θσκφπνιε/ρσξηφ θαη ην 3,4% εθηφο Διιάδαο. Δπηπιένλ, απφ απηνχο πνπ 

ηδφγαξαλ δηαδηθηπαθά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, ην 25% κέλεη ζηελ Αζήλα ή ζηε 

Θεζζαινλίθε, ην 58,3% ζε άιιε πφιε, ην 12,5% ζε θσκφπνιε/ρσξηφ θαη ην 4,2% εθηφο 

Διιάδαο. Άξα ε πιεηνςεθία ησλ παηθηψλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ βξίζθεηαη ζε πφιεηο 

εθηφο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Αζήλαο. 

 

ρήκα 7-91: Αμηνπηζηία ηζηνζειίδσλ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 
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Πίλαθαο 7-68: Αμηνπηζηία ηζηνζειίδσλ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

 
 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 7-68 θαη ζην ρήκα 7-91 παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ζπζρέηηζε ηεο πεπνίζεζεο φηη ππάξρεη αμηνπηζηία ζηηο ηζηνζειίδσλ 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ κε ηελ ειηθία (εξψηεζε 18 ζε ζρέζε κε ηελ 22). Οη ππνζηεξηθηέο ηεο 

γλψκεο φηη νη ηζηνζειίδεο δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ είλαη απφιπηε αλαμηφπηζηεο είλαη ην 49,7% 

ειηθίαο «18-24 εηψλ», ην 33,1%  ειηθίαο «25-34 εηψλ», ην 11,5% ειηθίαο «35-44 εηψλ» θαη 

ην 5,7% ειηθίαο «>44 εηψλ». Δπίζεο, κάιινλ αλαμηφπηζηεο ηηο ζεσξνχλ, ην 43,5% ειηθίαο 

«18-24 εηψλ», ην 41,3%  ειηθίαο «25-34 εηψλ», ην 12% ειηθίαο «35-44 εηψλ» θαη ην 3,3% 

ειηθίαο «>44 εηψλ». Αθφκε, νχηε αμηφπηζηεο νχηε αλαμηφπηζηεο ηηο ζεσξνχλ, ην 43,8% 

ειηθίαο «18-24 εηψλ», ην 46,9%  ειηθίαο «25-34 εηψλ», ην 7,3% ειηθίαο «35-44 εηψλ» θαη ην 

2,1% ειηθίαο «>44 εηψλ». Δπηπιένλ, κάιινλ αμηφπηζηεο ηηο ζεσξνχλ, ην 36,7% ειηθίαο «18-

24 εηψλ», ην 45%  ειηθίαο «25-34 εηψλ» θαη ην 18,3% ειηθίαο «35-44 εηψλ». Σέινο, πιήξεο 

αμηφπηζηεο ηηο ζεσξνχλ, ην 42,1% ειηθίαο «18-24 εηψλ», ην 36,8%  ειηθίαο «25-34 εηψλ», ην 

5,3% ειηθίαο «35-44 εηψλ» θαη ην 15,8% ειηθίαο «>44 εηψλ». Ζ πιεηνςεθία πηζηεχεη φηη νη 

ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ είλαη αλαμηφπηζηεο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ απηνχο 

είλαη «18-24 εηψλ».  
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8 Δπίινγνο 

 

Ο ηδφγνο (Gambling) είλαη γλσζηφο απφ ηα πξψηα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

γέλνπο. Τπήξρε πάληα κέζα ζηελ δσή ηνπ γηα λα ηνπ πξνθαιεί εληάζεηο, ελζνπζηαζκφ, αιιά 

θαη κεξηθέο θνξέο απνγνήηεπζε. Σν ξίζθν ζαγελεχεη ηνπο αλζξψπνπο θαη γηα απηφ ην ιφγν ν 

ηδφγνο είρε αλέθαζελ πνιινχο αθνινχζνπο Ο ειεθηξνληθφο ηδφγνο (eGambling) είλαη ε 

εμέιημε ηνπ ηδφγνπ ζηελ ζεκεξηλή επνρή ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ γξήγνξσλ ηαρπηήησλ. Ζ 

ρξήζε ηνπ μεθίλεζε ην 1994 θαη απφ ηφηε φπσο ήηαλ αλακελφκελν έρεη γίλεη επξέσο γλσζηφ 

θαη αγαπεηφ ζην δηαδίθηπν. Ήξζε γηα λα κείλεη ζηηο θαξδηέο ησλ ηδνγαδφξσλ αλά ηελ 

εκθχιην θαη λα πάξεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ πνιιψλ θξαηψλ.  

εκαληηθφ θνκκάηη ηεο έλαξμεο κηαο επηρείξεζεο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ είλαη ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί θαη ε αμηνπηζηία πνπ πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο 

παίθηεο ηεο. Αλ θαηνρπξσζνχλ απηά, ηφηε ε επηρείξεζε απνθηάεη θήκε θαη «θαιφ φλνκα» 

ζηελ αγνξά, θάηη πνπ αλαδεηνχλ νη ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ. Μφλν ην 2013 

ππνινγίδεηαη φηη ε αμία ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ έρεη αγγίμεη ηα 324δηο €. 

ηελ Διιάδα, ην eGambling γηα ην 2012 απνηειεί ην 26% ησλ ζπλνιηθψλ δηαδηθηπαθψλ 

ζπλαιιαγψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Internet.  

Ο ειεθηξνληθφο ηδφγνο εμειίζζεηαη κε ηηο ίδηεο ηαρχηεηεο πνπ εμειίζζεηαη θαη ε 

ηερλνινγία, θάηη πνπ νδήγεζε ζηελ αλάδπζε λέσλ κνξθψλ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ, φπσο ν 

ειεθηξνληθφο ηδφγνο ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο (Mobile Gambling). Ο αγψλαο γηα ηελ απφθηεζε 

ηνπ κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο απηήο είλαη ζθνδξφο, γηαηί ηα ρξήκαηα είλαη πνπ 

θηλνχληαη είλαη πνιιά. 

 

8.1 ύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο είλαη φηη ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο θάλεη αηζζεηή 

ηελ παξνπζία ηνπ ζηνλ πιαλήηε θαη αλαζηαηψλεη ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ. Ζ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο έρεη βνεζήζεη πνιχ ζηελ δηάδνζή ηνπ θαη ζηελ ζπλερή πξνβνιή ηνπ. Ο 

ειεθηξνληθφο ηδφγνο έρεη θαηαθέξεη λα απνθέξεη πνιιά θέξδε ζε απηνχο πνπ ηνλ παξέρνπλ 

θαη κεγάιε δηαζθέδαζε ζε απηνχο πνπ ηνλ πξνηηκνχλ. ια απηά ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ 

ζεκαληηθή ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηελ κεγάιε επηξξνή πνπ 

αζθεί. Αθφκε, ε επηξξνή απηή κπνξεί λα είλαη θαη ζεηηθή θαη αξλεηηθή. Σα ζεκαληηθφηεξα 
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ζεηηθά ζηνηρεία είλαη ε επθνιία θαη ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ην ζεκαληηθφηεξν αξλεηηθφ 

ζηνηρείν είλαη ν εζηζκφο.  

Δπηπιένλ, ζηελ δηπισκαηηθή απηή παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο 

έξεπλαο, πνπ έγηλε ζε 424 άηνκα, κε ζέκα ηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν. Σα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ 

πνηθίια θαη ελδηαθέξνληα, θαη απνθάιπςαλ ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα πηζηεχσ ησλ ρξεζηψλ ηνπ.  

 

8.2 Όξηα θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Σα φξηα θαη νη πεξηνξηζκνχ ηεο αλάδπζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ δηπισκαηηθή ήηαλ φηη 

ν ειεθηξνληθφο ηδφγνο απνηειεί έλα λέν θαηλφκελν θαη δελ ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία 

εξεπλψλ εθ βάζνο ρξφλνπ. ια ηα ζηνηρεία είλαη ζρεηηθά πξφζθαηα ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα 

πνιιψλ ζπγθξίζεσλ κε ην καθξηλφ παξειζφλ. Σα φξηα θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ ήηαλ ν κηθξφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ (424 άηνκα) θαη ν 

ιίγνο ρξφλνο πνπ δηήξθεζε (1 κήλαο).  

Αθφκε, ε κνξθή ησλ εξσηήζεσλ έπξεπε λα θαηαζθεπαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

πξνζηαηεχεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ απάληεζή ηνπο. Απηφ 

πνιιέο θνξέο δπζθνιεχεη ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη κεξηθέο θνξέο ηελ αλαζηέιιεη 

πιήξσο. Δπηπιένλ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη εθαξκφζηεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαη ε 

κειινληηθή ρξήζε πην ζχλζεησλ πνιπκεηαβιεηψλ κεζφδσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

ελδερνκέλσο λα πξνέβαιιε επηπιένλ επξήκαηα.  

Σέινο, δελ ήηαλ δπλαηή ε παξνπζίαζε φισλ ησλ πηζαλψλ ζπζρεηίζεσλ ησλ 

δεδνκέλσλ, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αξηζκεηηθψλ ζειίδσλ ηεο δηπισκαηηθήο. 

 

8.3 Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

 

Ο ειεθηξνληθφ ηδφγνο είλαη έλα λέν θαηλφκελν, ην νπνίν κπνξεί λα κειεηεζεί ζην 

κέιινλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημήο ηνπ. Σα δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα ζπιιεγνχλ απφ απηέο ηηο 

κειέηεο, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε κειινληηθέο πξνβιέςεηο ηεο πνξείαο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηδφγνπ.  

ηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή πξνβάιινληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο 

424 αηφκσλ, ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα απμεζεί ζε κηα κειινληηθή κειέηε θαη λα γίλεη 

θαη ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Με απηή ηε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί 
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ε παξνπζίαζε κεζνδηθψλ απνηειεζκάησλ θαη λα γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ. Δπηπιένλ, 

ζα κπνξνχζε λα γίλεη δηελέξγεηα απηήο ηεο έξεπλαο θαη ζε άιιεο ρψξεο, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη λα γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη θάπνηαο ελδερνκέλσο πην πξνεγκέλεο ή 

κε-πξνεγκέλεο ρψξα. 

Σέινο, ζηελ δηπισκαηηθή απηή εθαξκφζηεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, φκσο ζην 

κέιινλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ρξήζε πην ζχλζεησλ πνιπκεηαβιεηψλ κεζφδσλ αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα πξνέβαιιε πεξηζζφηεξα επξήκαηα. 
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Παξάξηεκα Α - Δξσηεκαηνιόγην Έξεπλαο 

 

1. Έρεηε ηδνγάξεη ζην δηαδίθηπν (π.ρ. αζιεηηθφ ζηνίρεκα, πφθεξ, ξνπιέηα, θηι.)  ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; 

 ρη  

 Ναη 

 

2. ε πνηνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηχπνπο δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζπκκεηείραηε ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; (Δξψηεζε Πνιιαπιήο Δπηινγήο)  

 Αζιεηηθφ ζηνίρεκα 

 Παηρλίδηα ηχρεο (π.ρ. θνπινρέξε, ξνπιέηα) 

 Παηρλίδηα ηθαλνηήησλ (π.ρ. πφθεξ, blackjack) 

 Άιια ηπρεξά παηρλίδηα 

 

3. Πφζα ρξφληα ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν; 

 Ληγφηεξν απφ 1 ρξφλν 

 1-2 ρξφληα 

 1-3 ρξφληα 

 1-5 ρξφληα 

 Πάλσ απφ 5 ρξφληα 

 

4. Πφζν ζπρλά ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν; 

 Πάλσ απφ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

 2–3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 

 2–3 θνξέο ην κήλα 

 1 θνξά ην κήλα 

 Ληγφηεξν απφ 1 θνξά ην κήλα 
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5. Πφζα ρξήκαηα πεξίπνπ ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν θάζε θνξά πνπ παίδεηε; 

 Μέρξη 3€ 

 3,01€-5€ 

 5,01€-10€ 

 10,01€-20€ 

 20,01€-30€ 

 30,01€-50€ 

 Πεξηζζφηεξα απφ 50€ 

 

6. Πφζα ρξήκαηα πεξίπνπ ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν θάζε κήλα; 

 1€-20€ 

 21€-50€ 

 51€-100€ 

 101€-250€ 

 Πάλσ απφ 250€ 

 

7. Πνηεο ψξεο ηεο εκέξαο θπξίσο ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν; 

 12:00-18:00 (απφγεπκα) 

 18:01-24:00 (βξάδπ) 

 00:01-06:00 (λχρηα-μεκεξψκαηα) 

 06:01-12:00 (πξσί) 

 

8. ε πφζεο δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο έρεηε ηδνγάξεη ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; 

 1 

 2-3 

 4-5 

 Πεξηζζφηεξεο απφ 5 

 

9. Αλαινγηθά κε ηα ρξήκαηα πνπ ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν, ζεσξείηε πσο: 
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 Υάλεηε πνιιά ρξήκαηα 

 Υάλεηε ιίγα ρξήκαηα 

 Οχηε ράλεηε, νχηε θεξδίδεηε 

 Κεξδίδεηε ιίγα ρξήκαηα 

 Κεξδίδεηε πνιιά ρξήκαηα 

 

10. Σδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν θπξίσο ζε δσληαλά γεγνλφηα (live) ή ζε κειινληηθά 

γεγνλφηα; 

 ε δσληαλά γεγνλφηα (live)  

 ε κειινληηθά γεγνλφηα 

 

11. Πην πνιχ ηδνγάξεηε: 

 ην δηαδίθηπν 

 Δθηφο δηαδηθηχνπ 

 ηνλ ίδην βαζκφ θαη ζηα δχν 

 

12. Δίραηε πνηέ θάπνην πξφβιεκα κε ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνχλ παηρλίδηα ηδφγνπ; 

 ρη 

 Ναη 

 

13. Γλσξίδεη ην νηθνγελεηαθφ ζαο πεξηβάιινλ φηη ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν; 

 ρη 

 Ναη 

 Ίζσο 

 Γελ απαληψ 

 

14. Πνηα ήηαλ ηα βαζηθφηεξα θίλεηξα γηα λα ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν; (Μέρξη 4 

δπλαηέο απαληήζεηο) 
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 24σξε πξφζβαζε  

 Μεγαιχηεξε άλεζε  

 Καιχηεξεο απνδφζεηο  

 Γξεγνξφηεξν ηδνγάξηζκα/παηρλίδη  

 Γε ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζείο απφ ηνλ ρψξν ζνπ  

 Δπεηδή παίδνπλ θαη νη θίινη κνπ  

 Πνιπάξηζκεο επηινγέο παηρληδηψλ 

 Γηαθεκίζεηο  

 Αλσλπκία  

 Γπλαηφηεηαο ηδνγαξίζκαηνο ζε παηρλίδηα ρσξίο ρξήκαηα (demo games) 

 Σν βξίζθσ δηαζθεδαζηηθφ  

 Τςειφ αίζζεκα αζθάιεηαο   

 Άιινο ιφγνο 

 

15. Πνηνη είλαη νη βαζηθφηεξνη ιφγνη γηα ηελ επηινγή κίαο ηζηνζειίδαο δηαδηθηπαθνχ 

ηδφγνπ έλαληη ησλ ππνινίπσλ; (Μέρξη 4 δπλαηέο απαληήζεηο) 

 Τςειφηεξε δεκνηηθφηεηα  

 Καιχηεξε εκπεηξία παηρληδηνχ  

 Τςειφηεξν αίζζεκα αζθάιεηαο  

 Όπαξμε κπφλνπο  

 Λεηηνπξγηθά θαιχηεξε ηζηνζειίδα 

 Αηζζεηηθά θαιχηεξε ηζηνζειίδα 

 Τςειφηεξεο απνδφζεηο  

 χζηαζε απφ θίιν  

 Μεγαιχηεξν εχξνο παηρληδηψλ/επηινγψλ  

 Ννκηκφηεηα  

 Υψξα ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξεία δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ 

 Άιινο ιφγνο 

 

16. Έρεηο ηδνγάξεη εθηφο δηαδηθηχνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; 

 ρη 
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 Ναη 

 

17. αο παξαζχξνπλ λα ηδνγάξεηε ζην δηαδίθηπν νη δηάθνξεο πξνζθνξέο/δηαθεκίζεηο 

πνπ θαηά δηαζηήκαηα πξνβάιινληαη ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο;   

 ίγνπξα ρη 

 Μάιινλ ρη  

 Οχηε Ναη, νχηε ρη 

 Μάιινλ Ναη 

 ίγνπξα Ναη 

 

18. Θεσξείηε αμηφπηζηεο ηηο ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνχλ παηρλίδηα ηδφγνπ; 

 ίγνπξα ρη 

 Μάιινλ ρη 

 Οχηε Ναη, νχηε ρη 

 Μάιινλ Ναη 

 ίγνπξα Ναη 

 

19. Πνηα ζεσξείηε πσο είλαη ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ 

ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηδφγν; (5-βάζκηα θιίκαθα: ίγνπξα ρη, Μάιινλ ρη, Οχηε 

Ναη νχηε ρη, Μάιινλ Ναη, ίγνπξα Ναη) 

 Καιχηεξεο απνδφζεηο  

 Γπλαηφηεηα ηδνγαξίζκαηνο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο (24ψξεο ην 24σξν)  

 Γε ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζείο απφ ηνλ ρψξν ζνπ  

 Μεγαιχηεξε άλεζε 

 Ληγφηεξα δεπηεξεχνληα θφζηε (κεηαθνξάο, θαγεηνχ, πνηνχ, θηι.)  

 Μεγαιχηεξε αζθάιεηα 

 Αλσλπκία  

 Καιχηεξε εκπεηξία παηρληδηνχ 

 Ληγφηεξνο θαπλφο 

 Ληγφηεξε θαζαξία 
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20. Πνηα ζεσξείηε πσο είλαη ηα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζε 

ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηδφγν; (5-βάζκηα θιίκαθα: ίγνπξα ρη, Μάιινλ ρη, Οχηε Ναη 

νχηε ρη, Μάιινλ Ναη, ίγνπξα Ναη) 

 Τπάξρεη δπζθνιία ζηελ εμαθξίβσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ηζηνζειίδαο 

 Τπάξρεη δπζθνιία ζηελ εμαθξίβσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ηπρεξνχ παηρληδηνχ  

 Αλεζπρείο εάλ ζα παξαιάβεηο ηα πηζαλά ζνπ θέξδε  

 Ζ κε θπζηθή παξνπζία δπζθνιεχεη ην ηδνγάξηζκα  

 Θεσξείηαη ζε θάπνηεο πεξηζηάζεηο παξάλνκν  

 Απνμέλσζε, θαζψο είζαη θπζηθά κφλνο   

 Πην εχθνια ράλεηο ρξήκαηα  

 Υεηξφηεξε εκπεηξία παηρληδηνχ  

 Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείο πηζησηηθή θάξηα αληί γηα κεηξεηά   

 Πην εζηζηηθφ  

 Πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο απάηεο  

 

21. Φχιν 

 Άληξαο  

 Γπλαίθα 

 

22. Ζιηθία 

 17-24  

 25-34  

 35-44  

 >44  

 

23. Μνξθσηηθφ επίπεδν  

 Απφθνηηνο γπκλαζίνπ  

 Απφθνηηνο ιπθείνπ  
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 Πηπρίν ΑΔΗ/ ΣΔΗ  

 Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

 Κάηνρνο δηδαθηνξηθνχ  

 

24. Δπάγγεικα 

 Φνηηεηήο 

 Ηδησηηθφο ππάιιεινο  

 Γεκφζηνο ππάιιεινο 

 Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 

 Άλεξγνο 

 Άιιν 

 Γελ απαληψ 

 

25. Μεληαίν εηζφδεκα (€) 

 <700  

 701-1000  

 1001-1300  

 1301-1800  

 >1800  

 Γελ απαληψ  

 

26. Εείηε ζηελ: 

 Αζήλα ή Θεζζαινλίθε 

 ε άιιε πφιε 

 ε θσκφπνιε/ρσξηφ  

 

27. Δίζηε παληξεκέλνο; 

 ρη  

 Ναη 
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28. Δίζηε θνηηεηήο; 

 ρη  

 Ναη 

 


