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Περίληψη 

Ο κλάδος των βιντεοπαιχνιδιών παρουσιάζει μεγάλη αύξηση στα κέρδη των 

εταιριών με την πάροδο των ετών, καθώς υπάρχει και μεγάλη διείσδυση στους 

χρήστες που χρησιμοποιούν πλέον έξυπνες συσκευές. Ο ρόλος που έχει συμβάλει σε 

αυτή την επιτυχία είναι η αύξηση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την σημαντική 

εφεύρεση του Internet. Αρχικά τα βιντεοπαιχνίδια σχεδιάζονταν και παίζονταν σε 

μηχανήματα ρίχνοντας κέρματα, ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε οικιακές 

κονσόλες, που μπορούσε οποιοσδήποτε να έχει στο σπίτι του. Σήμερα, υπάρχουν 

εκτός από τις φορητές παιχνιδομηχανές και οι έξυπνες συσκευές, που ο καθένας 

μπορεί να έχει. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα στις εταιρίες να αυξήσουν 

τον αποθηκευτικό χώρο σε μικρές συσκευές, μείωσαν τον όγκο των κονσόλων και 

έδωσαν καλύτερα γραφικά και πιο αληθοφανές κινήσεις στα παιχνίδια. Πλέον, οι 

δυνατότητες των κονσόλων είναι τεράστιες, αναπαράγουν ταινίες, έχουν πρόσβαση 

στο Internet και λειτουργούν με φωνητικές εντολές ή χειρονομίες. Πολλές εταιρίες 

διέβλεψαν αυτή την ευκαιρία και μπήκαν δυναμικά στο χώρο, επιτυγχάνοντας 

σημαντικές πωλήσεις και τεράστια κέρδη. Πλέον, χάρη στο διαδίκτυο οι πωλήσεις 

γίνονται εύκολα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, δίνοντας τη δυνατότητα στις 

εταιρίες να πραγματοποιούν παγκόσμιες πωλήσεις. Οι εταιρίες έπαψαν να στοχεύουν 

μόνο σε συγκεκριμένες χώρες και δημιουργήθηκαν νέες αγορές με μεγάλο πληθυσμό. 

Ακόμη, χάρη στην εύκολη διασύνδεση με όλο τον κόσμο, ο τρόπος 

χρηματοδότησης νεοσύστατων επιχειρήσεων γίνεται ευκολότερος και μπορεί κανείς 

να αντλήσει υψηλά κεφάλαια μέσα από συγκεκριμένα κανάλια. Υπάρχει πληθώρα 

μορφών χρηματοδότησης και είναι στην ευχέρεια του κάθε επιχειρηματία ποια από 

τις μεθόδους θα επιλέξει για να ζητήσει χρηματοδότηση. 

 

Λέξεις κλειδιά: Βιντεοπαιχνίδια, Κλάδος των βιντεοπαιχνιδιών, 

Crowdfunding, Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, Venture capital 
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Abstract 

The video game industry has seen a huge increase in corporate profits over the years, 

as there is great penetration of users who now use smart devices. The role that has 

contributed to this success is the increase in technology combined with the important 

invention of the Internet. Firstly, video games were designed and played on coin-

throwing machines and then evolved into home consoles that anyone could have at 

home. Today, there are, in addition to portable gaming machines and smart devices 

that everyone can have.  

Technology development has enabled companies to increase storage space on 

small devices, reduce the size of consoles and provide better graphics and more 

plausible gaming movements. Now, console capabilities are huge, they play movies, 

have Internet access and work with voice commands or gestures. 

Many companies saw this opportunity and entered the field dynamically, achieving 

significant sales and huge profits. Now with the Internet invention, sales are easily 

made in any part of the world, enabling companies to make global sales. Companies 

ceased targeting only specific countries and new markets with a large population were 

created. 

Moreover, with the interconnection across the world, start-ups can easier 

financed from anyone and have access in funds through specific channels. There are 

many forms of funding and it is up to each entrepreneur to choose which of the 

methods he will choose to apply for funding. 

 

Keywords: Video games, Video games industry, Crowdfunding, Business 

incubator, Venture capital 

  



vi 
 

Ευχαριστίες 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Στειακάκη Εμμανουήλ, επιβλέποντα 

καθηγητή της διπλωματικής εργασίας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και μου 

ανέθεσε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, καθώς και για την διαρκή και ταυτόχρονα 

πολύτιμη καθοδήγηση προκειμένου να εκπονηθεί η διπλωματική εργασία, όπως 

επίσης και για τις επιστημονικές γνώσεις που μου μετέδωσε μέσα από την διδασκαλία 

των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου και τη σύζυγό μου 

Αναστασία που είναι δίπλα μου και με στηρίζουν σε κάθε μου προσπάθεια. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών για τις επιστημονικές γνώσεις που μου μετέδωσαν. 

  



vii 
 

Περιεχόμενα 

1 Εισαγωγή ................................................................................................................... 1 

1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος ........................................................... 1 

1.2 Σκοπός – στόχοι ................................................................................................... 2 

1.3 Συνεισφορά .......................................................................................................... 3 

1.4 Διάρθρωση της μελέτης ....................................................................................... 3 

2. Βιβλιογραφική επισκόπηση - Παρουσίαση των Video Games ............................ 5 

2.1 Η βιομηχανία των Video Games .......................................................................... 5 

2.2 Τα πρώτα βήματα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ................................................ 5 

2.2.1 Δεκαετία 1970 ............................................................................................... 5 

2.2.2 Δεκαετία 1980 ............................................................................................... 6 

2.2.3 Δεκαετία 1990 ............................................................................................... 7 

2.2.4 Δεκαετία 2000 ............................................................................................... 7 

2.2.5 Δεκαετία 2010 ............................................................................................... 8 

2.3 Η παγκόσμια αγορά .............................................................................................. 8 

2.3.1 Η αγορά των Η.Π.Α. .................................................................................... 13 

2.3.2 Η αγορά της Κίνας ....................................................................................... 16 

2.3.3 Η αγορά της Ιαπωνίας ................................................................................. 18 

2.3.4 Η αγορά της Γερμανίας ............................................................................... 19 

2.4 Είδη των βιντεοπαιχνιδιών ................................................................................. 20 

2.5 Παιχνίδια Δράσης (Action Games) .................................................................... 21 

2.5.1 Παιχνίδια Σκοποβολής ................................................................................ 22 

2.5.2 Παιχνίδια Πλατφόρμας ................................................................................ 22 

2.5.3 Παιχνίδια Πάλης .......................................................................................... 23 

2.5.4 Παιχνίδια Πάζλ ............................................................................................ 23 

2.5.5 Παιχνίδια Μυστικότητας (Stealth Games) .................................................. 23 



viii 
 

2.6 Παιχνίδια στρατηγικής (Strategy Games) .......................................................... 24 

2.6.1 4X ................................................................................................................ 24 

2.6.2Artillery ........................................................................................................ 25 

2.6.3 Real-time strategy ........................................................................................ 25 

2.6.4 Multiplayer online battle arena .................................................................... 25 

2.6.5 Real-time tactics .......................................................................................... 26 

2.6.6 Turn-based strategy ..................................................................................... 26 

2.6.7 Turn-based tactics ........................................................................................ 26 

2.6.8 Wargames .................................................................................................... 27 

2.6.9 Tower defense (Πύργος άμυνας) ................................................................. 27 

2.6.10 Grand strategy wargame (Παιχνίδι πολέμου μεγάλης στρατηγικής) ........ 28 

2.7 Παιχνίδια αθλημάτων (Sports Games) ............................................................... 28 

2.8 Παιχνίδια ρόλων (Role-playing) ........................................................................ 29 

2.8.1 Παιχνίδια ρόλων δράσης (Action RPG's) .................................................... 30 

2.8.2 Μαζικά online παιχνίδια ρόλων πολλών ατόμων (Massively multiplayer 

online role-playing games) ................................................................................... 30 

2.8.3 Roguelike ..................................................................................................... 32 

2.8.4 Τακτικής ρόλων (Tactical RPG's) ............................................................... 33 

2.8.5 Περιβάλλοντος δοκιμών (Sandbox) ............................................................ 34 

2.8.6 Επιλογών (Choices) ..................................................................................... 34 

2.8.7 Φαντασίας (Fantasy) .................................................................................... 34 

2.9  Παιχνίδια Περιπέτειας (Adventure Games) ...................................................... 35 

2.9.1 Περιπέτειας κειμένου (Text adventure) ....................................................... 36 

2.9.2 Περιπέτειας γραφικών (Graphic adventures) .............................................. 37 

2.9.3 Οπτικό μυθιστόρημα (Visual novel) ........................................................... 38 

2.9.4 Διαδραστική ταινία (Interactive movie) ...................................................... 39 

2.10 Παιχνίδια προσομοίωσης (Simulation games) ................................................. 39 



ix 
 

2.10.1 Κατασκευαστική και Διαχειριστική προσομοίωση (Construction and 

management simulation) ....................................................................................... 40 

2.10.2 Προσομοίωση ζωής (Life simulation) ....................................................... 41 

2.10.3 Προσομοίωσης οχημάτων (Vehicle simulations) ...................................... 42 

2.11 Συνδυασμός Δράσης και Περιπέτειας (Action-Adventure) ............................. 43 

2.11.1 Επιβίωσης τρόμου (Survival horror) ......................................................... 43 

2.11.2 Metroidvania .............................................................................................. 44 

2.12 Παιχνίδια σκοπού (Video game by purpose) ................................................... 45 

2.12.1 Διαφημιστικά παιχνίδια (Advergames) ..................................................... 46 

2.12.2 Παιχνίδια τέχνης (Art games) .................................................................... 46 

2.12.3 Ανέμελα παιχνίδια (Casual games) ........................................................... 47 

2.12.4 Χριστιανικά παιχνίδια (Christian games) .................................................. 48 

2.12.5 Εκπαιδευτικά παιχνίδια (Educational games) ........................................... 48 

2.12.6 Παιχνίδι σωματικής άσκησης (Exergame) ................................................ 49 

2.12.7 Πορνογραφικά παιχνίδια (Pornographic games) ....................................... 50 

2.12.8 Σοβαρά παιχνίδια (serious games)............................................................. 51 

3. Βιβλιογραφική επισκόπηση – Κορυφαίες εταιρίες του κλάδου των 

βιντεοπαιχνιδιών ........................................................................................................ 53 

3.1 Οι εταιρίες των βιντεοπαιχνιδιών ....................................................................... 53 

3.2 Sony Computer Entertainment ........................................................................... 54 

3.3 Microsoft Studios ............................................................................................... 55 

3.4 Nintendo ............................................................................................................. 57 

3.5 Sega .................................................................................................................... 59 

3.6 Activision Blizzard ............................................................................................. 62 

3.7 Namco Bandai .................................................................................................... 63 

3.8 Electronic Arts.................................................................................................... 64 

3.9 Konami ............................................................................................................... 65 



x 
 

3.10 Ubisoft .............................................................................................................. 67 

3.11 Square Enix ...................................................................................................... 68 

3.12 Tencent ............................................................................................................. 70 

3.13 Apple ................................................................................................................ 71 

3.14 Google .............................................................................................................. 72 

3.15 NetEase............................................................................................................. 73 

3.16 Warner Bros ..................................................................................................... 75 

4. Βιβλιογραφική επισκόπηση - Χρηματοδότηση επιχειρήσεων ........................... 77 

4.1 Τραπεζικός δανεισμός ........................................................................................ 77 

4.1.1 Διαδικασία χορήγησης επιχειρηματικών δανείων ....................................... 79 

4.1.2 Βασικά πιστωτικά κριτήρια ......................................................................... 80 

4.1.3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της λήψης δανείου ............................ 80 

4.2 Crowdfunding (Χρηματοδότηση από το πλήθος) .............................................. 83 

4.2.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του crowdfunding .............................. 87 

4.2.2 Οι πλατφόρμες crowdfuding ....................................................................... 93 

4.2.3 Indiegogo ..................................................................................................... 94 

4.2.4 Kickstarter ................................................................................................... 95 

4.3 Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (Business incubators) .......................................... 97 

4.3.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων ........... 100 

4.3.2 Οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων στην Ελλάδα ........................................... 103 

4.4 Venture Capital ................................................................................................ 104 

4.4.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του venture capital ........................... 108 

5. Μελέτη Περιπτώσεων: Η παρουσίαση της πορείας των κονσόλων στην 

παγκόσμια αγορά ...................................................................................................... 113 

5.1 Μελέτη Περίπτωσης: Playstation 3 .................................................................. 113 

5.1.1 Παρουσίαση του Playstation 3 .................................................................. 113 

5.1.2 Πωλήσεις του Playstation 3 ....................................................................... 114 



xi 
 

5.1.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Playstation 3 .............................................. 116 

5.1.4 SWOT Analysis του Playstation 3 ............................................................ 117 

5.2 Μελέτη Περίπτωσης: Xbox360 ........................................................................ 119 

5.2.1 Παρουσίαση του Xbox 360 ....................................................................... 119 

5.2.2 Πωλήσεις του Xbox 360 ............................................................................ 119 

5.2.3 Τεχνικές προδιαγραφές του Xbox 360 ...................................................... 121 

5.2.4 SWOT Analysis του Xbox 360 ................................................................. 123 

5.3 Μελέτη Περίπτωσης: Playstation 4 .................................................................. 124 

5.3.1 Παρουσίαση του Playstation 4 .................................................................. 124 

5.3.2 Πωλήσεις του Playstation 4 ....................................................................... 125 

5.3.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά του Playstation 4 ............................................... 127 

5.3.4 SWOT Analysis του Playstation 4 ............................................................ 128 

5.4 Μελέτη Περίπτωσης: Xbox One ...................................................................... 129 

5.4.1 Παρουσίαση του Xbox One....................................................................... 129 

5.4.2 Πωλήσεις του Xbox One ........................................................................... 130 

5.4.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά του Xbox One ................................................... 132 

5.4.4 SWOT Analysis του Xbox One ................................................................. 133 

6 Επίλογος ................................................................................................................. 135 

6.1 Σύνοψη και συμπεράσματα .............................................................................. 135 

6.1.1 Σύνοψη ...................................................................................................... 135 

6.1.2 Συμπεράσματα ........................................................................................... 136 

6.2 Όρια και περιορισμοί της έρευνας ................................................................... 138 

6.3 Μελλοντικές επεκτάσεις .................................................................................. 140 

Βιβλιογραφία ............................................................................................................ 142 

 

  



xii 
 

Κατάλογος Εικόνων 

Εικόνα 2-1: Χώρες με τα περισσότερα έσοδα από τη βιομηχανία των video games για 

το 2016 ......................................................................................................................... 11 

Εικόνα 2-2: Παγκόσμιες πωλήσεις στη Βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών 2002-

2007.............................................................................................................................. 12 

Εικόνα 2-3: Παγκόσμια αγορά παιχνιδιών 2015-2019 ................................................ 13 

Εικόνα 2-4: Βιομηχανία παιχνιδιών Κίνας .................................................................. 17 

Εικόνα 2-5: Παιχνίδια που δημιουργήθηκαν στην Κίνα ............................................. 17 

Εικόνα 3-1: Έσοδα της Microsoft Studios 2013-2015 ................................................ 57 

Εικόνα 3-2: Ετήσια έσοδα εταιρίας Nintendo ανά κατηγορία προϊόντος ................... 59 

Εικόνα 3-3: Ετήσια κέρδη Sega περιόδου 1993-2004 ................................................. 61 

Εικόνα 3-4: Καθαρά κέρδη Konami 2013-2017 .......................................................... 67 

Εικόνα 4-1: Δάνεια σε καθυστέρηση ανά κατηγορία χαρτοφυλακίου ........................ 78 

Εικόνα 4-2: Εκκρεμή δάνεια μικρών εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων σε 

αξία και αριθμό στις Η.Π.Α. την περίοδο 2010-2015 ................................................. 79 

Εικόνα 4-3: Συνολικός όγκος χρηματοδότησης παγκοσμίως ...................................... 84 

Εικόνα 4-4: Πρόβλεψη ανάπτυξης του crowdfunding παγκοσμίως για το 2015 ........ 85 

Εικόνα 4-5: Παγκόσμια χρηματοδότηση μέσω crowdfunding ανά κατηγορία για την 

περίοδο 2013-2014....................................................................................................... 86 

Εικόνα 4-6: Αριθμός θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων παγκοσμίως ................................ 99 

Εικόνα 4-7: Χώρες με την υψηλότερη επένδυση επιχειρηματικών κεφαλαίων το 2014

.................................................................................................................................... 106 

Εικόνα 4-8: Οικονομικά στοιχεία χρηματοδότησης μέσω venture capital στις Η.Π.Α. 

την περίοδο 1998-2013 .............................................................................................. 107 

Εικόνα 4-9: Οι 10 καλύτερες συμφωνίες μέσω venture capital το 2014 στις Η.Π.Α.

.................................................................................................................................... 108 

Εικόνα 5-1: Παγκόσμιες πωλήσεις κονσόλων 2007-2011 ........................................ 121 

Εικόνα 5-2: Συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις Playstation 4 - Xbox One - Wii U 2013-

2017............................................................................................................................ 131 

  



xiii 
 

Κατάλογος Πινάκων 

Πίνακας 2-1: Χώρες με τα περισσότερα έσοδα για το 2014 ......................................... 9 

Πίνακας 3-1: Οικονομικά στοιχεία εταιρίας Konami περιόδου 2013-2017 ................ 66 

Πίνακας 4-1: Τυπική διαδικασία δανείου .................................................................... 79 

Πίνακας 4-2: Περιγραφή υπηρεσιών των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων ανά γενιά .... 99 

Πίνακας 5-1: Αριθμός κονσόλων Playstation 3 που πωλήθηκαν παγκοσμίως .......... 115 

Πίνακας 5-2: Συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις του Playstation 4 ανά διαστήματα .. 125 

  



1 
 

1 Εισαγωγή 

1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Η αύξηση του επιπέδου τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις δημιουργίες 

καινοτομιών προσέφεραν σημαντική βοήθεια στην ανάπτυξη της βιομηχανίας των 

βιντεοπαιχνιδιών με την πάροδο των ετών, ανεβάζοντας διαχρονικά τα έσοδα του 

κλάδου. Κλάδοι που παραδοσιακά παρουσίαζαν υψηλά κέρδη, πλέον υπολείπονται, 

με τον κόσμο να επιλέγει αυτό τον τρόπο ψυχαγωγίας. Παρόλα αυτά, τα 

βιντεοπαιχνίδια δεν έχουν μόνο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αλλά μπορούν να 

συνδυάσουν τον ψυχαγωγικό τους χαρακτήρα προκειμένου να υπάρχει εκπαίδευση σε 

κάποια δεξιότητα. 

Μέσα σε διάστημα 45 ετών από την πρώτη μαζική έκδοση βιντεοπαιχνιδιού, 

στην αγορά έχουν εισέλθει πολλές εταιρίες, άλλες κατάφεραν και εξακολουθούν να 

υπάρχουν και άλλες παρουσίασαν πρόσκαιρες επιτυχίες και στη συνέχεια δεν 

κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στον ισχυρό ανταγωνισμό. Παρόλα αυτά η αγορά των 

βιντεοπαιχνιδιών είναι μεγάλη και δαπανώνται πολλά χρήματα, αποφέροντας στις 

εταιρίες τεράστια κέρδη. Κατά τα πρώτα έτη υπήρχαν συγκεκριμένες παραδοσιακά 

χώρες που δημιουργούσαν ηλεκτρονικά παιχνίδια, όμως με το πέρασμα των ετών 

αναδύθηκαν νέες εταιρίες από χώρες που δεν πρωταγωνιστούσαν στο παρελθόν. 

Οι νέες εφευρέσεις έγιναν σημαντικά εργαλεία, που χρησιμοποιώντας τες οι 

εταιρίες δημιούργησαν ποιοτικότερα προϊόντα, με εντυπωσιακά γραφικά, μείωσαν το 

μέγεθος των συσκευών, βελτίωσαν το σχεδιασμό και ελαχιστοποίησαν το κόστος 

παραγωγής και την τιμή πώλησης. Χάρη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας κατάφεραν 

και συνδύασαν την ψυχαγωγία του παιχνιδιού με την προβολή μιας ταινίας, μέσα από 

μια συσκευή, με υψηλή ανάλυση και ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος. Εταιρίες που 

δραστηριοποιούνταν μόνο στον προγραμματισμό και σχεδιασμό βιντεοπαιχνιδιών, 

πήραν πρωτοβουλίες και δημιούργησαν τις δικές τους επιχειρήσεις που εξέδιδαν και 

διένειμαν τα βιντεοπαιχνίδια τους. Οι απαιτήσεις για συνεχή βελτίωση και 

καινοτομία, επιστράτευσε τις εταιρίες να μισθώνουν ολόκληρα στούντιο για τη 

δημιουργία παιχνιδιών. 
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Οι παίκτες-καταναλωτές με τη σειρά τους ικανοποιημένοι από τα προϊόντα, 

αγόραζαν συνεχώς οτιδήποτε νέο κυκλοφορούσε από τα παιχνίδια που οι ίδιοι 

έπαιζαν μανιωδώς. Η συνεχής διάδραση που υπήρχε ανάμεσα στις εταιρίες και τους 

πελάτες, βοήθησε περαιτέρω στη βελτίωση των προϊόντων τους, καλύπτοντας όσο το 

δυνατόν περισσότερο τις απαιτήσεις τους. Η αγορά της βιομηχανίας των 

βιντεοπαιχνιδιών αυξήθηκε και από τους παραδοσιακούς παίκτες των video games, 

πλέον υπάρχουν και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και γυναίκες. 

Η αύξηση των έξυπνων συσκευών με τις υψηλές δυνατότητες, επέκτεινε την 

αγορά που εξαπλώνονται τα βιντεοπαιχνίδια. Λόγω υποχρεώσεων, μπορεί κανείς να 

παίζει για μικρό διάστημα κάποια ώρα της ημέρας ένα παιχνίδι στη συσκευή του, 

προκειμένου να χαλαρώσει. Έξυπνα και διασκεδαστικά παιχνίδια έχουν σημειώσει 

τεράστια επιτυχία και προσέφεραν τεράστια κέρδη στους δημιουργούς τους. Υπάρχει 

ευκολία στην είσοδο μιας επιχείρησης σε αυτό τον κλάδο, ωστόσο υπάρχει ισχυρός 

ανταγωνισμός. 

Στη σημερινή εποχή η δυνατότητα χρηματοδότησης και άντλησης κεφαλαίων 

γίνεται ευκολότερη μέσω νέων και καινοτόμων μεθόδων. Πολλοί είναι αυτοί που θα 

επενδύσουν σε μια έξυπνη και καινοτόμα ιδέα, προσδοκώντας κυρίως οικονομικά 

οφέλη. Επιπλέον, είναι εφικτή η πρόσβαση στην πληροφορία και την απόκτηση 

τεχνολογίας. 

1.2 Σκοπός – στόχοι 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή των ωφελειών 

που δημιουργήθηκαν μέσα από τα βιντεοπαιχνίδια αλλά και τη συνεχή ανάπτυξη και 

επιτυχία που έχουν με το πέρασμα των ετών, όχι τόσο από τη σκοπιά της ψυχαγωγίας 

αλλά της επιχειρηματικής επένδυσης. Οι στόχοι της διπλωματικής εργασίας είναι: 

• Πληροφόρηση για τα είδη των video games και πως κατηγοριοποιούνται. 

• Εξέταση της οικονομικής ωφέλειας αλλά και ισχυροποίησης του brand name 

έπειτα από επιτυχημένη κυκλοφορία, μέσα από τις εταιρίες. 

• Εμφάνιση εσόδων του κλάδου των βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως και 

επισήμανση της σημαντικότητάς του. 

• Μελέτη των χωρών που δραστηριοποιούνται οι εταιρίες δημιουργίας video 

games. 
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• Καταγραφή των χωρών με τα υψηλότερα έσοδα από αυτή τη βιομηχανία. 

• Αποτύπωση καινοτομιών των εταιριών που οδήγησαν σε αύξηση των 

πωλήσεων των βιντεοπαιχνιδιών. 

• Παρουσίαση σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης για νεοϊδρυθείσες 

επιχειρήσεις, βοηθώντας στην κατανόηση τους. 

• Αποτύπωση της εικόνας των εταιριών, αξιολογώντας όλα τα θετικά και 

αρνητικά στοιχεία,  μέσα από τις μελέτες περιπτώσεων. 

1.3 Συνεισφορά 

Η συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι πως: 

• Αποτυπώνεται όλη η ιστορική διαδρομή και οι διάφορες επιτυχίες των 

βιντεοπαιχνιδιών. 

• Διακρίνεται βάσει των παγκόσμιων εσόδων πόσο πολύ ελκυστικός είναι ο 

κλάδος. 

• Διαχωρίζονται και παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα είδη των 

βιντεοπαιχνιδιών. 

• Απεικονίζονται οι καλύτερες παγκόσμιες αγορές σε έσοδα που επιλέγουν αυτό 

τον τρόπο ψυχαγωγίας. 

• Παρουσιάζονται όλοι οι σύγχρονοι τρόποι χρηματοδότησης προκειμένου να 

αναπτυχθεί μια νέα επιχείρηση στον κλάδο των video games. 

• Αποτυπώνονται οι αποτυχίες μεγάλων εταιριών μέσα από τις μελέτες 

περιπτώσεων, αποφεύγοντάς μελλοντικά παρόμοιες από άλλες εταιρίες. 

• Αναλύεται η έννοια των video games και η ανάπτυξη του εύρους σύμφωνα με 

την επέκτασή τους και σε άλλες συσκευές, χάρη στην ανάπτυξη της 

τεχνολογίας. 

1.4 Διάρθρωση της μελέτης 

Για ευκολότερη κατανόηση και αναζήτηση του αναγνώστη, γίνεται περιγραφή με 

το περιεχόμενο του κάθε κεφαλαίου της εργασίας. Στο 1ο Κεφάλαιο περιγράφεται η 

βιομηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και γίνεται ιστορική αναδρομή 

παρουσιάζοντας πώς τα πρώτα εγχειρήματα για δημιουργία ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών, οδήγησαν στην παγκόσμια ανάπτυξη. Επιπλέον, επισημαίνονται οι 

καινοτόμες κονσόλες της εποχής και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που εκτόξευσαν τα 
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κέρδη των εταιριών, ενώ επίσης καταγράφονται τα έσοδα της βιομηχανίας 

παγκοσμίως, καθώς επίσης και τις χώρες με τα υψηλότερα έσοδα. 

Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση και περιγραφή όλων των ειδών των video 

games, καθώς επίσης και του τρόπου που παίζονται. Επιπλέον, αναφέρονται όλα τα 

βιντεοπαιχνίδια που έχουν κάνει μεγάλες πωλήσεις ανάλογα με το είδος που 

παρουσιάζεται, ενώ δίνεται έμφαση και σε είδη βιντεοπαιχνιδιών που υπάρχουν και 

έχουν ως στόχο όχι μόνο την ψυχαγωγία αλλά και την εκπαίδευση. Ακόμη, 

παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των video games, και 

περιγράφονται τόσο τα σημαντικά τους επιτεύγματα, όσο και η οικονομική τους 

εικόνα. 

Στο 3ο Κεφάλαιο παρατίθενται τρόποι χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσει 

να αντλήσει πόρους μια νεοσύστατη εταιρία στο χώρο των video games. 

Περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε τρόπου ώστε να 

γίνει κατανοητό και να μπορεί να επιλέξει ο εν δυνάμει επιχειρηματίας τι είναι πιο 

κοντά στις απαιτήσεις του. 

Στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το ερευνητικό μέρος της εργασίας μέσω της 

μελέτης των περιπτώσεων για τέσσερις κονσόλες νέας γενιάς που κατάφεραν να 

πετύχουν σημαντικές πωλήσεις παγκόσμιες. Εκεί περιγράφονται όλα τα δυνατά 

στοιχεία και αδύνατα στοιχεία των εταιριών που πρέπει να δώσουν βάση αλλά και τις 

ενδεχόμενες ευκαιρίες και απειλές που υπάρξουν μέσα στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. 

Στο 5ο Κεφάλαιο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας 

και εξάγονται τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από όλη την έρευνα. Επιπλέον, 

καταγράφονται τα όρια αλλά και οι περιορισμοί της έρευνας, προσφέροντας 

προτάσεις για περαιτέρω μελλοντική επέκταση στο συγκεκριμένο θέμα.  
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2. Βιβλιογραφική επισκόπηση - Παρουσίαση των Video 

Games 

2.1 Η βιομηχανία των Video Games 

Η συνεχής ζήτηση των ανθρώπων για ψυχαγωγία και διασκέδαση, ώθησε τις 

εταιρίες κατασκευής και δημιουργίας παιχνιδιών να σχεδιάζουν και να δημιουργούν 

νέα παιχνίδια με ταχύτατους ρυθμούς. Πολλά είναι τα έσοδα που δημιουργούνται από 

την πώληση αυτών των παιχνιδιών και αυτός είναι ο λόγος που πολλές εταιρίες από 

διαφορετικές χώρες στρέφονται στη βιομηχανία των video games. 

2.2 Τα πρώτα βήματα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι δημιουργήθηκε το 1940, όταν ο Edward 

Condon σχεδίασε έναν υπολογιστή για τη Διεθνή Έκθεση του Κόσμου που στην 

οθόνη έπαιζε το παραδοσιακό παιχνίδι Nim, στο οποίο οι παίκτες προσπαθούσαν να 

αποφύγουν να κερδίσουν τον τελευταίο αγώνα. Αργότερα το παιχνίδι μετονομάστηκε 

σε "Nimatron, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έπαιζαν το παιχνίδι, αλλά ο 

υπολογιστής κατάφερνε να κερδίσει τουλάχιστον το 90% των παιχνιδιών1. 

Κατά το έτος 1951 δημιουργήθηκε το πρώτο γνωστό παιχνίδι από τον 

μεταπτυχιακό φοιτητή στην επιστήμη των υπολογιστών του Πανεπιστημίου του 

Κέμπριτζ, A.S.Douglas με την ονομασία Naughts and Crosses. Στη συνέχεια, το 1958 

δημιουργήθηκε από τον Wally Higginbotham, έναν πυρηνικό επιστήμονα, το παιχνίδι 

Tennis for Two έχοντας ως στόχο την διατήρηση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών 

στο εργαστήριο. Το 1962, ο απόφοιτος μηχανικός του MIT Steve Russell 

δημιούργησε το παιχνίδι Spacewar σε σχολικούς υπολογιστές, όπου γρήγορα το 

παιχνίδι εξαπλώθηκε και σε άλλα πανεπιστήμια με αποτέλεσμα οι φοιτητές να 

προσαρμόζονται σε γλώσσα προγραμματισμού και να κατανοούν τις εμπορικές 

δραστηριότητες πίσω από τα παιχνίδια. 

2.2.1 Δεκαετία 1970 

                                                           
1 Wikipedia, History of video games, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_games#Origins_of_the_computer_game_.281

940.E2.80.931970.29https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_games#Origins_of_the_

computer_game_.281940.E2.80.931970.29 (1 October 2015) 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_games#Origins_of_the_computer_game_.281940.E2.80.931970.29https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_games
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_games#Origins_of_the_computer_game_.281940.E2.80.931970.29https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_games
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_games#Origins_of_the_computer_game_.281940.E2.80.931970.29https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_games
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Το 1972, ο Baer που θεωρείται ο πατέρας των βιντεοπαιχνιδιών δημιούργησε 

το Odyssey, την πρώτη μαζικής παραγωγής παιχνιδομηχανή για το σπίτι, ενώ το ίδιο 

έτος ο Nolan Bushnell ένας από τους ενθουσιασμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 

παιχνιδιού Spacewar, ίδρυσε την εταιρία Attari και δημιούργησε το πρώτο μηχάνημα 

με υποδοχή για κέρματα με το παιχνίδι Pong, μια εξελιγμένη έκδοση του αρχικού 

παιχνιδιού τένις του Higginbotham2. 

Ωστόσο, το παιχνίδι Pong άρχισε να εμφανίζει μείωση σε πωλήσεις και σε 

προτιμήσεις λόγω της δημιουργίας πολλών παρόμοιων παιχνιδιών, με αποτέλεσμα το 

1977 να συντριβεί με την ταυτόχρονη της εταιρίας Taito, το παιχνίδι Space Invaders 

που κυκλοφόρησε το 1978. Το Space Invaders άνοιξε το δρόμο για τα παιχνίδια 

arcade, όπου πλέον είχαν γεμίσει τα εμπορικά καταστήματα με μηχανήματα arcade, 

καταφέρνοντας να πουλήσουν 360.000 μηχανήματα arcade με έσοδα 2 δις δολάρια το 

τρίμηνο. Αργότερα το Space Invaders, πήρε άδεια από την εταιρία Atari VCS, όπου 

κατάφερε να τετραπλασιάσει τις πωλήσεις της3.  

2.2.2 Δεκαετία 1980 

Στη δεκαετία του 1980, η αγορά των βιντεοπαιχνιδιών arcade εμφάνισαν 

τεράστια αύξηση στα κέρδη των εταιριών και στη Βόρεια Αμερική το 1980 κατάφερε 

η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών να τριπλασιάσει τα έσοδά της σε 2,8 δις δολάρια, 

ενώ το 1981 δημιούργησε έσοδα 5 δις δολάρια με αποκορύφωμα το 1982 που 

δημιούργησε 8 δις δολάρια έσοδα το πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας μαζί τα έσοδα από 

την ποπ μουσική και τις ταινίες του Hollywood. Το πιο επιτυχημένο παιχνίδι αυτής 

της εποχής θεωρείται το Pac-man που κατάφερε να πουλήσει 350.000 μηχανήματα 

και μέσα σε ένα χρόνο επέφερε έσοδα πάνω από 1 δις δολάρια το τρίμηνο, ενώ 

υπολογίζεται πως ξεπερνά κατά πολύ τα 2,5 δις δολάρια έσοδα μέχρι τον 20ο αιώνα4. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 δημιουργήθηκε ζήτηση για τους οικιακούς 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δημιουργήθηκαν παιχνίδια ιδιαίτερα στην Ευρώπη με 

το ZX Spectrum και στην Ασία με το NEC PC-88 και το MSX. Επιπλέον, το 1983 
                                                           
2 Ryan, N., Game Industry – Beginnings, Boom & Bust – Part 1, Ninja Metrics, 17 January 

2014. Availabale at: https://www.ninjametrics.com/blog/the-history-and-structure-of-the-

video-game-industry-beginnings-boom-bust-part-1/ (10 October 2015) 
3 Wikipedia, History 1970s, Available at:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_industry#1970s (3 October 2015) 
4 Wikipedia, History 1980s, Available at: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_industry#1980s (3 October 2015) 

https://www.ninjametrics.com/blog/the-history-and-structure-of-the-video-game-industry-beginnings-boom-bust-part-1/
https://www.ninjametrics.com/blog/the-history-and-structure-of-the-video-game-industry-beginnings-boom-bust-part-1/
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_industry#1970s
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_industry#1980s
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στη Βόρεια Αμερική, η βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών σημείωσε σημαντική 

πτώση λόγω των κακής ποιότητας πολλών παιχνιδιών που δημιουργήθηκαν, ενώ κατά 

το τέλος της δεκαετίας εμφανίστηκε άνοδος στη δημιουργία του φορητού παιχνιδιού 

της Nintendo, το Game Boy. 

2.2.3 Δεκαετία 1990 

Κατά τη δεκαετία 1990, εμφανίστηκε πρόοδος για τα παιχνίδια που κυρίως 

οφείλονται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Οι σημαντικές αυτές εξελίξεις 

χαρακτηρίζονται όπως: 

• Η ευρεία υιοθέτηση του CD με βάση την αποθήκευση και τη διανομή του 

λογισμικού 

• Η Ευρεία υιοθέτηση των λειτουργικών συστημάτων βασίζεται σε GUI, όπως η 

σειρά Amiga OS, Microsoft Windows και Mac OS 

• Η πρόοδος της τεχνολογίας σε 3D γραφικά, όπως οι 3D κάρτες γραφικών 

έγιναν διαδεδομένες και πλέον η οπτική παρουσίαση έγινε με πρότυπο τα 3D 

γραφικά. 

• Η εξέλιξη της ταχύτητας της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας και η 

εξειδίκευση. 

• Η μείωση του όγκου του υλικού και των κινητών τηλεφώνων, καθώς επίσης 

και η δημιουργία παιχνιδιών σε κινητά τηλέφωνα. 

• Η δημιουργία του Διαδικτύου, που κατά το τελευταίο μέρος της δεκαετίας 

δημιούργησε την απευθείας σύνδεση σε ομαδικά παιχνίδια από παίκτες που 

βρίσκονταν σε οποιαδήποτε σημεία του κόσμου. 

Το 1993, η παγκόσμια βιομηχανία παραγωγής παιχνιδιών εμφάνισε πωλήσεις 

ύψους 19,8 δις δολάρια, το 1994 παρουσίασε πωλήσεις 20,8 δις δολάρια και 

υπολογίζεται πως το 1998 ήταν περίπου 30 δις δολάρια. 

2.2.4 Δεκαετία 2000 

Παρόλο που αυτή την περίοδο έχει ωριμάσει η βιομηχανία ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών, ωστόσο θεωρείται πολύ ασταθής. Γρήγορα μπαίνουν στην αγορά νέοι 

δημιουργοί παιχνιδιών, όπου στη συνέχεια είναι γρήγορος και ο ρυθμός που 

βρίσκονται εκτός της βιομηχανίας. Πολλά παιχνίδια έγιναν γνωστά όπως το Braid και 

το Limbo, ενώ ξεκίνησαν να αναπτύσσονται παιχνίδια για κινητά τηλέφωνα σε 



8 
 

περιβάλλον android και iOS, ενώ δημιουργήθηκαν επίσης πολλά κοινωνικά μέσα 

δικτύωσης. Ο δημιουργός των παιχνιδιών του Facebook, Zynga, κέρδισε 300 εκ. 

δολάρια. 

2.2.5 Δεκαετία 2010 

Στη σημερινή εποχή η βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών έχει γιγαντωθεί 

σε σχέση με τα πρώτα της βήματα και ο λόγος της συνεχούς ανάπτυξης είναι τα 

τεράστια κέρδη που παρουσιάζονται, κάνοντας την συνεχώς να αναπτύσσεται. Τα πιο 

γνωστά παιχνίδια που δημιουργήθηκαν είναι το Spelunky, το Fez, το Don't Starve, το 

Castle Crashers και το Minecraft που τα έσοδα από αυτά τα παιχνίδια είναι 

εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των παικτών υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο. 

Επιπλέον, αυτή τη δεκαετία δημιουργήθηκαν νέα επιχειρηματικά μοντέλα με 

την ίδρυση επιχειρήσεων μέσω του μοντέλου crowdfunding και τη δημιουργία 

σχέσεων με τους πελάτες, παρακάμπτοντας τα παλαιότερα μοντέλα των εκδοτών 

βιντεοπαιχνιδιών και πετυχαίνοντας όχι μόνο να εδραιωθούν στη βιομηχανία αλλά να 

αναπτύσσονται συνεχώς. 

2.3 Η παγκόσμια αγορά 

Τα συνολικά κέρδη που επιφέρει η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών είναι 

τεράστια και για αυτό το λόγο πολλές είναι οι χώρες που τολμούν να αναπτύξουν 

παιχνίδια που θα γίνουν αρεστά στους διάφορες χρήστες-παίκτες και προσπαθούν να 

εισέλθουν στην αγορά. Ωστόσο, με το πέρασμα των ετών έχει δημιουργηθεί η 

κουλτούρα σε ορισμένα κράτη που είναι και πρωτοπόρα και δαπανούνται πολλά 

χρήματα για την απόκτηση των παιχνιδιών από τους παίκτες. Τα κράτη που 

δαπανούνται πολλά χρήματα στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών είναι 

κυρίως οι Η.Π.Α. και άλλες χώρες της Ασίας όπως Κίνα και Ιαπωνία, ενώ από την 

Ευρώπη τα περισσότερα χρήματα δαπανούνται στη Γερμανία. Πολύ χαμηλά στη 

συνολική κατάταξη εμφανίζονται και κάποιες χώρες της Αφρικής που ξεχωρίζουν η 

Νότιος Αφρική και η Αίγυπτος, ενώ η Αυστραλία είναι η 13η χώρα παγκοσμίως για 

τα συνολικά έσοδα της βιομηχανίας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Τα συνολικά 

έσοδα της παγκόσμιας αγοράς των ηλεκτρονικών παιχνιδιών κατά το έτος 2014 

ξεπέρασαν τα 83 δις δολάρια και έφθασαν τα 83.418.832.431 δολάρια. Σύμφωνα με 

την έκθεση της εταιρίας Newzoo όπου ανανεώθηκαν μέχρι τον Απρίλιο του 2015 τα 
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δεδομένα, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα τα 20 πρώτα κράτη με τα 

υψηλότερα έσοδα στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών για το έτος 20145 

(Πίνακας 2-1). 

Πίνακας 2-1: Χώρες με τα περισσότερα έσοδα για το 2014 

Θέση Χώρα Πληθυσμός Πληθυσμός στο 

Internet 

Συνολικά έσοδα (σε 

δολάρια) 

  6.329.986.699 2.852.091.391 83.418.832.431 

1. Η.Π.Α. 322.583.006 278.066.551 21.270.366.138 

2. Κίνα 1.393.783.836 687.135.431 18.046.647.006 

3. Ιαπωνία 126.999.808 109.537.334 12.022.672.000 

4. Δημοκρατία της 

Κορέας 

49.512.026 42.303.075 3.847.522.830 

5. Γερμανία 82.652.256 70.727.851 3.581.759.171 

6. Ηνωμένο 

Βασίλειο 

63.489.234 58.834.330 3.493.083.382 

7. Γαλλία 64.641.279 54.246.832 2.687.106.304 

8. Καναδάς 35.524.732 30.835.467 1.783.678.344 

9. Ισπανία 47.066.402 35.098.310 1.485.270.314 

10. Ιταλία 61.070.224 37.306.946 1.442.248.748 

11. Βραζιλία 202.033.670 112.330.721 1.285.392.161 

12. Ρωσία 142.467.651 90.324.491 1.225.475.934 

13. Αυστραλία 23.630.169 19.849.342 1.125.979.408 

14. Μεξικό 123.799.215 58.396.090 997.100.456 

15. Ταϊβάν 23.532.713 19.296.825 591.513.882 

16. Ολλανδία 16.802.463 15.947.688 421.058.047 

17. Πολωνία 38.220.543 24.227.392 389.683.054 

18. Τουρκία 75.837.020 35.923.996 372.493.221 

19. Σουηδία 9.631.261 9.204.326 355.529.772 

20. Ινδία 1.267.401.849 223.316.206 309.909.659 

                                                           
5 Newzoo, Top 100 Countries by Game Revenues, Newzoo, Available at: 

http://www.newzoo.com/free/rankings/top-100-countries-by-game-revenues/ (7 October 

2015) 

http://www.newzoo.com/free/rankings/top-100-countries-by-game-revenues/
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Όμως, το 2016 υπάρχουν ανακατατάξεις στα έσοδα της παγκόσμιας αγοράς, 

που αυξάνονται και διαμορφώνεται ένας νέος πίνακας, όπου δείχνει χώρες που 

υστερούσαν στη γενική κατάταξη του 2014, πλέον το 2016 να εμφανίζουν 

περισσότερα έσοδα και να καταλαμβάνουν υψηλότερες θέσεις σύμφωνα με τα έσοδά 

τους από τον κλάδο των βιντεοπαιχνιδιών στην παγκόσμια αγορά. Σημαντική αύξηση 

των εσόδων πέτυχε η Κίνα όπου ξεπέρασε την αγορά των Η.Π.Α., ενώ πολύ θετική 

εικόνα παρουσιάζουν αγορές της Ασίας, όπως της Ταϊλάνδης και της Ινδονησίας, που 

κατά το 2014 δεν εμφανίζονταν στη λίστα με τις 20 μεγαλύτερες χώρες (Εικόνα 2-1)6. 

                                                           
6 Statista, Leading gaming markets worldwide in 2016, by gaming revenue (in billion U.S. 

dollars), Statista, Available at: https://www.statista.com/statistics/308454/gaming-revenue-

countries/ (11 February 2017) 

https://www.statista.com/statistics/308454/gaming-revenue-countries/
https://www.statista.com/statistics/308454/gaming-revenue-countries/
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Εικόνα 2-1: Χώρες με τα περισσότερα έσοδα από τη βιομηχανία των video games 

για το 2016 

Διαχρονικά εμφανίζεται μια συνεχής αύξηση στα έσοδα της βιομηχανίας των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών και αυτός είναι και ο λόγος που συνεχώς δημιουργούνται 

πολλά παιχνίδια για διάφορες ηλικίες. Παρακάτω εμφανίζεται ο πίνακας με τις 

συνολικές πωλήσεις στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών κατά τα έτη 2002-2007 

(Εικόνα 2-2)7. 

                                                           
7 Hutchinson, R., The Investor's Guide to The Video Game Industry, Money Morning, 

Available at: https://moneymorning.com/2008/11/29/the-investors-guide-to-the-video-game-

industry/ (11 October 2015) 

https://moneymorning.com/2008/11/29/the-investors-guide-to-the-video-game-industry/
https://moneymorning.com/2008/11/29/the-investors-guide-to-the-video-game-industry/
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Εικόνα 2-2: Παγκόσμιες πωλήσεις στη Βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

2002-2007 

Επιπλέον, τα έσοδα στην παγκόσμια αγορά για το 2015 παρουσιάζουν άνοδο 

κατά 8 δις δολάρια σε σχέση με το 2014, ενώ το 2016 παρουσίασαν ακόμη 

μεγαλύτερη άνοδο και έφθασαν τα 99,6 δις δολάρια, παρουσιάζοντας μετακίνηση του 

τρόπου παιχνιδιού στις κινητές συσκευές που φθάνει το 37%8 (εικόνα 2-3). Η 

εκτίμηση των εσόδων για το 2017 φθάνει τα 106,5 δις δολάρια, δίνοντας μια 

συνολική εικόνα που εμφανίζει διαχρονική ανάπτυξη ο κλάδος των βιντεοπαιχνιδιών, 

εν αντιθέσει με άλλους κλάδους που παρουσιάζουν αυξομειώσεις. 

                                                           
8 Newzoo, The Global Games Market Reaches $99.6 Billion in 2016, Mobile Generating 

37%, Newzoo, 21 April 2016. Available at: https://newzoo.com/insights/articles/global-

games-market-reaches-99-6-billion-2016-mobile-generating-37/ (2 May 2017) 

https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-reaches-99-6-billion-2016-mobile-generating-37/
https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-reaches-99-6-billion-2016-mobile-generating-37/
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Εικόνα 2-3: Παγκόσμια αγορά παιχνιδιών 2015-2019  

2.3.1 Η αγορά των Η.Π.Α. 

Κατά το έτος 2011 η έκθεση της Ένωσης Λογισμικού Ψυχαγωγίας 

(Entertainment Software Association) παρουσιάζει πως το 49% των νοικοκυριών των 

Η.Π.Α. διαθέτουν τουλάχιστον μια παιχνιδομηχανή κονσόλα, ο μέσος όρος ηλικίας 

των παικτών είναι τα 30 έτη, ενώ η μέση ηλικία αυτών που πληρώνουν για να 

αγοράσουν παιχνίδια είναι τα 35 έτη. Οι περισσότεροι συνηθίζουν να παίζουν 

παιχνίδια μέσα από τις παιχνιδομηχανές και τους Η/Υ, ενώ λιγότεροι είναι αυτοί που 

παίζουν παιχνίδια μέσα από τις κινητές τους συσκευές9. 

Τα συνολικά έσοδα από τις πωλήσεις των video games στις Η.Π.Α., 

συμπεριλαμβανομένου και των παιχνιδιών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

ανήλθαν στα 16,6 δις δολάρια ενώ οι πωλήσεις των παιχνιδιών σε μονάδες ανήλθαν 

στα 245 εκ. δολάρια. Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε από τους καταναλωτές στη 

βιομηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (εξαρτήματα, περιεχόμενο και υλικό) 

ανήλθαν στα 24,75 δις δολάρια. 

Κατά το 2012 πλέον το ποσοστό των Αμερικανών που παίζουν video games 

ανέρχεται στο 58%, με το 51% των νοικοκυριών να διαθέτει μια παιχνιδομηχανή. Τα 

                                                           
9 Entertainment Software Association, 2012. Sales, Demographic and Usage Data - Essential 

facys about the computer and video game industry [pdf] Entertainment Software Association, 

Available at: http://www.technologytell.com/gaming/files/2012/08/ESA_EF_2012.pdf 

[Accessed 10 November 2015] 

http://www.technologytell.com/gaming/files/2012/08/ESA_EF_2012.pdf
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συνολικά έσοδα από τις πωλήσεις των video games στις Η.Π.Α. παρουσιάζουν 

μείωση, καθώς ανήλθαν στα 14,8 δις δολάρια ενώ οι πωλήσεις των παιχνιδιών σε 

μονάδες ανήλθαν στα 188 εκ. δολάρια. Ωστόσο το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε 

από τους καταναλωτές στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ανήλθε στα 

20,77 δις δολάρια10. 

Η βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών είναι ένας από τους ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας των ΗΠΑ. Το 2013, οι εταιρείες 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και video game κατέγραψαν σημαντικές συνολικές 

πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, με έσοδα άνω των 21 δις δολαρίων, με τις 

εταιρείες λογισμικού να προσφέρουν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και έσοδα 

στο κράτος και τις τοπικές οικονομίες σε ολόκληρη τη χώρα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 

οι πωλήσεις το 2013 ξεπέρασαν 93 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με την Gartner 

και οφείλεται εν μέρει στην αύξηση των παιχνιδιών σε κινητά τηλέφωνα αλλά και την 

απελευθέρωση της όγδοης γενιάς κονσόλων παιχνιδιών11. 

Το 2013 οι εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών πούλησαν 160 εκατομμύρια μονάδες με 

τα έσοδα για λογισμικό να φτάνουν τα 15,4 δις δολάρια, ενώ συνολικά έφτασαν τα 

21,53 δις δολάρια. Δεκαεπτά χρόνια νωρίτερα, η βιομηχανία λογισμικού ψυχαγωγίας 

στις ΗΠΑ πωλούνταν 74,1 εκ. μονάδες με τα έσοδα πωλήσεων να φτάνουν τα 2,6 δις 

δολάρια. Σύμφωνα με στοιχεία του Ομίλου NPD, οι πωλήσεις λογισμικού video game 

των Η.Π.Α. ανήλθαν σε 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια (150,5 εκ. μονάδες) και οι 

πωλήσεις παιχνιδιών υπολογιστών ήταν 220 εκ. δολάρια (9,3 εκ. μονάδες) το 2013. 

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Economist Incorporated 

αναφέρεται λεπτομερώς ο αντίκτυπος των εταιριών ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

βιντεοπαιχνιδιών που έχουν στην οικονομία της Αμερικής. Η έκθεση αναφέρει πως 

από το 2009 έως το 2012, η  βιομηχανία διαδραστικού λογισμικού ψυχαγωγίας 

αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό σχεδόν 10%, ενώ κατά την ίδια περίοδο το σύνολο της 

οικονομίας των ΗΠΑ αυξήθηκε μόνο κατά 2,4%. 

                                                           
10 Entertainment Software Association, 2013. Sales, Demographic and Usage Data - Essential 

facys about the computer and video game industry [pdf] Entertainment Software Association, 

Available at: http://www.technologytell.com/gaming/files/2012/08/ESA_EF_2012.pdf 

[Accessed14 November 2015] 
11 Entertainment Software Association, Games: Improving the economy [pdf] Entertainment 

Software Association, Available at: http://www.theesa.com/wp-

content/uploads/2014/11/Games_Economy-11-4-14.pdf [Accessed 8 November 2015] 

http://www.technologytell.com/gaming/files/2012/08/ESA_EF_2012.pdf
http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2014/11/Games_Economy-11-4-14.pdf
http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2014/11/Games_Economy-11-4-14.pdf
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Η βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών προσθέτει περίπου 6,2 δις δολάρια στο 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν των Η.Π.Α. το 2012. Η αμερικανική βιομηχανία 

βιντεοπαιχνιδιών λειτουργεί ως μια σημαντική πηγή απασχόλησης, καθώς οι 

εταιρείες απασχολούν άμεσα και έμμεσα πάνω από 146.000 άνθρωποι σε 36 πολιτείες 

με τη μέση αποζημίωση για τις άμεσα εργαζόμενους να είναι 94.747 δολάρια, 

έχοντας ως αποτέλεσμα τη συνολική εθνική αποζημίωση να φτάνει περισσότερα από 

4 δις δολάρια. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Ένωσης Λογισμικού Ψυχαγωγίας (Entertainment 

Software Association) κατά το έτος 2014, το ποσοστό των Αμερικανών που παίζουν 

video games ανήλθε στο 59%, με το 51% των νοικοκυριών να διαθέτουν τουλάχιστον 

μια παιχνιδομηχανή. Ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών είναι τα 31 έτη, ενώ η μέση 

ηλικία αυτών που πληρώνουν για να αγοράσουν παιχνίδια είναι τα 35 έτη. Το 48% 

των παικτών επιλέγει ένα παιχνίδι βάσει της ποιότητας των γραφικών, την 

ενδιαφέρουσα πλοκή, τη συνέχεια από το προηγούμενο παιχνίδι αλλά ακόμη και από 

την προτροπή από φίλους, ενώ μόλις το 21% επιλέγει ένα παιχνίδι βάσει της τιμής 

του12. 

Κατά το έτος 2014 οι Αμερικάνοι που παίζουν παιχνίδια ανέρχονται σε 155 

εκ., ενώ παραμένει σταθερό το ποσοστό των νοικοκυριών που διαθέτουν τουλάχιστον 

μια παιχνιδομηχανή με ποσοστό 51%. Ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών είναι τα 35 

έτη, με το μέσο όρο ηλικίας να φτάνει τα 37 έτη των παικτών που είναι διατεθειμένοι 

να πληρώσουν για να αγοράσουν κάποιο παιχνίδι. Οι πωλήσεις των video games 

αλλά και των παιχνιδιών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ανέρχονται σε 15,4 δις 

δολάρια, ενώ τα συνολικά έσοδα της βιομηχανίας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στις 

Η.Π.Α. ανήλθαν στα 22,41 δις δολάρια, αυξημένα κατά περίπου 1 δις της 

                                                           
12 Entertainment Software Association, 2014. Sales, Demographic and Usage Data - Essential 

facys about the computer and video game industry [pdf] Entertainment Software Association, 

Available at: http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2014/10/ESA_EF_2014.pdf 

[Accessed 11 November 2015] 

http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2014/10/ESA_EF_2014.pdf
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προηγούμενης περιόδου13, ενώ για το έτος 2016, τα έσοδα φθάνουν σχεδόν τα 23,5 

δις δολάρια14. 

2.3.2 Η αγορά της Κίνας 

Η αγορά παιχνιδιών στην Κίνα έφτασε τα 13 δις δολάρια το 2013 με αύξηση 

κατά 40% χρόνο με το χρόνο, με τα παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές να 

παράγονται σε μεγαλύτερο βαθμό έναντι αυτών των κινητών τηλεφώνων (εικόνα 2-

4). Το 64,5%, δηλαδή περίπου τα 8,7 δις δολάρια αφορούν έσοδα για παιχνίδια σε 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περίπου 2 δις δολάρια αφορούν παιχνίδια στο διαδίκτυο, 

ενώ περίπου 1 δις αφορά έσοδα από παιχνίδια για κινητά τηλέφωνα και λιγότερο από 

1 δις δολάρια για κονσόλες παιχνιδιών. Παρόλο που εκείνη την περίοδο ήταν 

διαδεδομένα τα έξυπνα τηλέφωνα, ωστόσο τα παιχνίδια για τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές αντιπροσώπευαν πάνω από το 80% των εσόδων της βιομηχανίας 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών της Κίνας για το έτος 201315. 

                                                           
13 Entertainment Software Association, 2015. Sales, Demographic and Usage Data - Essential 

facts about the computer and video game industry [pdf] Entertainment Software Association, 

Available at: http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts-

2015.pdf [Accessed 12 November 2015] 
14 Logfren, K., 2017 Video Game Trends and Statistics – Who’s Playing What and Why?, Big 

Fish Games, 5 April 2017. Available at: http://www.bigfishgames.com/blog/2017-video-

game-trends-and-statistics-whos-playing-what-and-why/ (22 April 2017) 
15 Custer, C., China's game market took in $13 billion in 2013, PC games generate way more 

than mobile,Tech in Asia, 30 December 2013. Available at: 

https://www.techinasia.com/chinas-game-market-took-in-13-billion-in-2013-pc-games-

generate-way-more-than-mobile (15 November 2015) 

http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts-2015.pdf
http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts-2015.pdf
http://www.bigfishgames.com/blog/2017-video-game-trends-and-statistics-whos-playing-what-and-why/
http://www.bigfishgames.com/blog/2017-video-game-trends-and-statistics-whos-playing-what-and-why/
https://www.techinasia.com/chinas-game-market-took-in-13-billion-in-2013-pc-games-generate-way-more-than-mobile
https://www.techinasia.com/chinas-game-market-took-in-13-billion-in-2013-pc-games-generate-way-more-than-mobile
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Εικόνα 2-4: Βιομηχανία παιχνιδιών Κίνας 

Επιπλέον, εκτός από τα σημαντικά έσοδα που δημιουργούνται από την 

πώληση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών παρουσιάζεται και μια ισχυροποίηση των 

εγχώριων προγραμματιστών. Ενώ κάποια από τα έσοδα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

της Κίνας οφείλονται στη δημιουργία των παιχνιδιών στο εξωτερικό, στο εσωτερικό 

αναπτύχθηκαν παιχνίδια που αγγίζουν τα 7,8 δις δολάρια και παρουσιάζουν αύξηση 

από έτος σε έτος κατά 30% (εικόνα 2-5). 

 

Εικόνα 2-5: Παιχνίδια που δημιουργήθηκαν στην Κίνα 
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Κατά το επόμενο έτος, το 2014 η αγορά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην 

Κίνα έφτασε τα 18,5 δις δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 37,3%. Η αγορά της 

Κίνας αποτελείται από περισσότερους από 517 εκ. παίκτες και είναι η δεύτερη 

μεγαλύτερη αγορά μετά τις Η.Π.Α. από άποψη εσόδων. Η έκρηξη στο παιχνίδι μέσω 

κινητών τηλεφώνων, χάρη στην ευρεία χρήση των έξυπνων τηλεφώνων παρουσίασε 

αύξηση των εσόδων κατά 5 δις δολάρια, έναντι του 2013. Παρόλο που η Microsoft 

και η Sony ανταγωνίζονται για την επικράτηση τους στην κινέζικη αγορά 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ωστόσο το καταφέρνουν στα παιχνίδια για ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, ενώ η αγορά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα 

κυριαρχείται από ντόπιους δημιουργούς και εκδότες. Η πλειοψηφία των εσόδων της 

κινεζικής αγοράς ηλεκτρονικών παιχνιδιών κυμαίνεται κατά 11,7 δις δολάρια και 

προέρχεται από ντόπιους δημιουργούς όπως την Shanda Games και την NetEase16. Το 

2016, η αγορά της Κίνας πετυχαίνει κάτι πολύ σημαντικό για τα μέχρι τώρα 

δεδομένα, καταφέρνει να ξεπεράσει σε έσοδα την αγορά των Η.Π.Α., αποκομίζοντας 

έσοδα σχεδόν 24,3 δις δολάρια. 

2.3.3 Η αγορά της Ιαπωνίας 

Τα συνολικά έσοδα στην αγορά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην Ιαπωνία 

για το έτος 2016 έφθασαν τα 12,4 δις δολάρια, αυξημένα σημαντικά εν συγκρίσει με 

τα έσοδα του 2013 που έφταναν τα 10,8 δις δολάρια, όπου τα μισά ακριβώς προήλθαν 

από την αγορά παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα, ενώ τα υπόλοιπα από τις 

παραδοσιακές πλατφόρμες όπως ηλεκτρονικές κονσόλες και παιχνίδια για 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στην Ιαπωνία τα έσοδα από την ανάπτυξη παιχνιδιών για 

κινητά τηλέφωνα παρουσίασαν άνθηση, καθώς το 2012 τα έσοδα ήταν μόλις το 30% 

των συνολικών εσόδων που ήταν 9,8 δις δολάρια, δηλαδή κοντά στα 2,94 δις 

δολάρια. 

Η Ιαπωνία είναι μια από τις ισχυρότερες αγορές στον τομέα των παιχνιδιών 

για κινητά τηλέφωνα, καθώς υπολογίζεται πως τα συνολικά έσοδα στην παγκόσμια 

αγορά έφθασαν τα 16 δις δολάρια, με την Ιαπωνία να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 1/3 

των συνολικών εσόδων. Αυτό εμφανίζεται και στην όχι και τόσο μεγάλη προσέλκυση 

                                                           
16 Crawley, D., China’s game market soared to $18.5 billion in 2014, Venture Beat, 18 

December 2014. Available at: https://venturebeat.com/2014/12/18/china-gaming-18-5-billion/ 

(15 November 2015) 

https://venturebeat.com/2014/12/18/china-gaming-18-5-billion/
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του κόσμου για την αγορά της παιχνιδομηχανής της Sony, το PS4, καθώς πούλησε 

μόνο 410.000 μονάδες στις πρώτες 3 εβδομάδες, ενώ επίσης άσχημη ήταν και η 

εικόνα από την παιχνιδομηχανή Wii της Nintendo U που κατάφερε να πουλήσει 

558.000 μονάδες στο ίδιο χρονικό διάστημα17. 

Για το 2014, σύμφωνα με έκθεση του Famitsu παρουσιάζεται μείωση στα 

συνολικά έσοδα της αγοράς των ηλεκτρονικών παιχνιδιών της Ιαπωνίας κατά περίπου 

10% και φθάνουν τα 9,6 δις δολάρια. Επιπλέον, τα έσοδα για λογισμικό 

παρουσιάζουν μείωση κατά 8,5%, ενώ για αγορά λογισμικού παρουσιάζεται επίσης 

μείωση της τάξεως του 10,7%18. 

2.3.4 Η αγορά της Γερμανίας 

Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης όσον αφορά τα έσοδα 

που προκύπτουν από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ακριβώς μπροστά από το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Οι παίκτες κατά το έτος 2016 δημιουργούν έσοδα λίγο μεγαλύτερα της 

τάξης των 4 δις δολαρίων, αυξημένα κατά ελάχιστο σε σχέση με το 2013 που ήταν 

στα 3,7 δις δολάρια (€ 2,7 δις ευρώ) το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 5%. Ο βασικός 

παράγοντας διαφοροποίησης με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το μερίδιο των παικτών 

που ξοδεύουν χρήματα: το 70% των 39,8 εκ. Γερμανών παικτών, έναντι 62% των 

34,7 εκ. παικτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η αναλογία πληρωτής / παίκτης που 

υπάρχει στη Γερμανία σε όλα τα τμήματα της αγοράς είναι στην πραγματικότητα η 

υψηλότερη στον κόσμο. Σε παγκόσμια κλίμακα, η Γερμανία κατά το έτος 2013 ήταν 

η 4η χώρα στην παγκόσμια κατάταξη των εσόδων. Οι κονσόλες που τοποθετούνται 

στην τηλεόραση αλλά και οι φορητές κονσόλες κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της 

τάξεως του 56% του συνόλου των εσόδων, ενώ ακολουθείται με 24% για παιχνίδια σε 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και MMO gaming (massively multiplayer  online game), 

                                                           
17 Grubb, J., Japan's gaming industry generated $10.8B in 2013 — half of that was from 

smartphones, Venture Beat, 31 March 2014. Available at: 

https://venturebeat.com/2014/03/31/japans-gaming-industry-generated-10-8b-in-2013-half-of-

that-was-from-smartphones/ (18 November 2015) 
18 Parfitt, B., Japanese games market down 10% in 2014, hits lowest point for 24 years, MCV, 

7 January 2015. Available at: http://www.mcvuk.com/news/read/japanese-games-market-

down-10-in-2014-3ds-thrashes-hardware-opposition/0143509 (11 October 2015) 

https://venturebeat.com/2014/03/31/japans-gaming-industry-generated-10-8b-in-2013-half-of-that-was-from-smartphones/
https://venturebeat.com/2014/03/31/japans-gaming-industry-generated-10-8b-in-2013-half-of-that-was-from-smartphones/
http://www.mcvuk.com/news/read/japanese-games-market-down-10-in-2014-3ds-thrashes-hardware-opposition/0143509
http://www.mcvuk.com/news/read/japanese-games-market-down-10-in-2014-3ds-thrashes-hardware-opposition/0143509
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ενώ το 11% το εσόδων αποτελείται από παιχνίδια σε έξυπνα τηλέφωνα και tablets, 

αφήνοντας το 9% των εσόδων στα κοινωνικά παιχνίδια (social gaming)19. 

Το επόμενο έτος, 2013, παρουσιάστηκε μείωση των συνολικών εσόδων στη 

βιομηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη Γερμανία, ρίχνοντάς την στην 5η θέση 

της παγκόσμιας κατάταξης των συνολικών εσόδων, αυξάνοντας κατά 115 εκ. ευρώ τα 

έσοδα από τα παιχνίδια σε έξυπνα κινητά και tablets20. 

2.4 Είδη των βιντεοπαιχνιδιών 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, η βιομηχανία παιχνιδιών 

παρουσίασε έκρηξη δημιουργικότητας, καθώς υπήρχαν παιχνίδια για όλα τα είδη. 

Μέχρι αυτή την περίοδο τα παιχνίδια δεν είχαν κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις όπως 

ταχύτητα και γραφικά και οι προγραμματιστές μπορούσαν να δοκιμάσουν οτιδήποτε 

και αν είχε απήχηση στο κοινό και έκανε πωλήσεις, τότε θεωρούνταν καλό. Με την 

πάροδο των ετών και λόγω της αύξησης των απαιτήσεων, η δημιουργία των 

παιχνιδιών κόστιζε όλο και περισσότερο, δίνοντας τη δυνατότητα μόνο στις μεγάλες 

εταιρίες να έχουν πρόσβαση τα παιχνίδια τους στα ράφια των καταστημάτων. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και λόγω της ανάπτυξης και 

δημιουργίας πολλών ειδών και διαφορετικών παιχνιδιών, τα παιχνίδια 

εγκαταστάθηκαν σε ένα τακτοποιημένο σύνολο ειδών που ήταν αναγνωρισμένο από 

όλους: Αθλήματα (sports), στρατηγικής (strategic), προσομοίωσης (simulation), 

περιπέτειας (adventure), δράσης (action), παιχνίδια ρόλων (role-playing), 

συνδυασμού δράση και περιπέτειας (action–adventure), σκοπού (by purpose) και 

ούτω καθεξής. Η κίνηση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στους παίκτες αλλά και στους 

λιανοπωλητές να κατηγοριοποιήσουν τα είδη των παιχνιδιών, ώστε να γίνεται πιο 

εύκολη η επικοινωνία τους. Οι λιανοπωλητές άρχισαν να οργανώνουν τα ράφια τους 

προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ οι εκδότες δημιούργησαν σχέδια των προϊόντων 

                                                           
19 Newzoo, Europe’s Largest Games Market Germany Grows 5% to $3.7bn in 2013, Newzoo, 

10 January 2014. Available at: https://newzoo.com/insights/articles/europes-largest-games-

market-germany-grows-5-3-7bn-2013/ (6 October 2015) 
20 Statista, Video games industry revenue in Germany from 2003 to 2014, by platform (in 

million euros), Statista, Available at: https://www.statista.com/statistics/317604/video-games-

industry-revenue-platform-germany/ (11 October 2015) 

https://newzoo.com/insights/articles/europes-largest-games-market-germany-grows-5-3-7bn-2013/
https://newzoo.com/insights/articles/europes-largest-games-market-germany-grows-5-3-7bn-2013/
https://www.statista.com/statistics/317604/video-games-industry-revenue-platform-germany/
https://www.statista.com/statistics/317604/video-games-industry-revenue-platform-germany/
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βασισμένα σε αυτά τα πρότυπα και οι παίκτες έμαθαν να προτιμούν ένα είδος έναντι 

κάποιου άλλου και να αυτοπροσδιορίζονται ως οπαδοί του κάθε είδους21. 

2.5 Παιχνίδια Δράσης (Action Games) 

Σύμφωνα με τον Adams (2010), «παιχνίδι δράσης είναι εκείνο κατά την οποίο 

η πλειονότητα των προκλήσεων που παρουσιάζονται είναι τεστ σωματικών 

δεξιοτήτων και συντονισμού του παίκτη, καθώς και επίλυση γρίφων, τακτικής και τις 

προκλήσεις εξερεύνησης.» 

Τα παιχνίδια δράσης απαιτούν καλό συντονισμό τόσο των ματιών όσο και των 

χεριών γιατί συνήθως απαιτούνται γρήγορες αντιδράσεις. Σε αυτά τα παιχνίδια ο 

παίκτης δεν έχει το χρόνο για να δημιουργήσει κάποια στρατηγική ή σχεδιασμό, έτσι 

ενώ αυξάνεται το επίπεδο της δυσκολίας του παιχνιδιού, αυξάνεται και το επίπεδο 

ικανότητας των παικτών. Δεν εξαρτώνται όλα τα παιχνίδια δράσης από την ταχύτητα, 

υπάρχουν και παιχνίδια που απαιτούν ικανότητες όπως ακριβής στόχος, ρυθμός ή και 

σωστός συγχρονισμός, όπως επίσης και ικανότητα να εκτελεί ο παίκτης περίπλοκες 

κινήσεις22. 

Σε ένα παιχνίδι δράσης, ο παίκτης ελέγχει τυπικά τη μορφή του ήρωα-

πρωταγωνιστή. Ο ήρωας πρέπει να μετακινείται σε ένα επίπεδο και συνήθως στόχος 

είναι η συλλογή αντικειμένων, αποφεύγοντας διάφορα εμπόδια και δίνοντας μάχες με 

τους εχθρούς σε διάφορες επιθέσεις. Στο τέλος κάθε επιπέδου ο παίκτης πρέπει να 

νικήσει συνήθως ένα μεγάλο εχθρό που είναι μεγαλύτερος και δυσκολότερος από ό,τι 

εχθρούς συνάντησε προηγουμένως. Οι επιθέσεις του εχθρού αλλά και τα εμπόδια 

καταστρέφουν την υγεία και τη ζωή του ήρωα, και το παιχνίδι τελειώνει όταν ο 

παίκτης ξεμείνει από ζωή, ενώ ο παίκτης κερδίζει το παιχνίδι με την επιτυχή 

ολοκλήρωση μιας σειράς επιπέδων. Ωστόσο, κάποια παιχνίδια δράσης, συνήθως τα 

arcade, έχουν απροσδιόριστο αριθμό των επιπέδων και ο μόνος στόχος του παίκτη 

                                                           
21 Custer, C., China's game market took in $13 billion in 2013, PC games generate way more 

than mobile,Tech in Asia, 30 December 2013. Available at: 

https://www.techinasia.com/chinas-game-market-took-in-13-billion-in-2013-pc-games-

generate-way-more-than-mobile (15 November 2015) 
22 Adams, E. (2010), Fundamentals of Game Design-Second Edition, Pearson Education Inc, 

Berkley, p.392 

https://www.techinasia.com/chinas-game-market-took-in-13-billion-in-2013-pc-games-generate-way-more-than-mobile
https://www.techinasia.com/chinas-game-market-took-in-13-billion-in-2013-pc-games-generate-way-more-than-mobile
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είναι να μεγιστοποιεί το σκορ του με τη συλλογή αντικειμένων και τη νίκη των 

εχθρών23. 

Υποκατηγορίες παιχνιδιών δράσης 

Επειδή πολλά παιχνίδια ανήκουν στην κατηγορία δράσης, αυτά διαχωρίζονται 

σε υπο-ομάδες προκειμένου να παρουσιάζουν ακριβώς το είδος που 

αντιπροσωπεύουν. Κάποιες από αυτές τις υποκατηγορίες είναι τα παιχνίδια 

σκοποβολής (shooter), πλατφόρμας (platform), πάλης (fighting) και πάζλ (puzzle). 

2.5.1 Παιχνίδια Σκοποβολής 

Στα παιχνίδια αυτά ο παίκτης συμμετέχει χρησιμοποιώντας όπλα με 

περιορισμένα πυρομαχικά. Στόχος του είναι να προσαρμοστεί στο περιβάλλον που 

διαδραματίζεται το παιχνίδι, αλλά και να εκτελεί επιτυχώς τους απαιτούμενους 

στόχους. Τα πιο γνωστά παιχνίδια σκοποβολής είναι το Halo και το Half-Life, όπου 

εκεί ο παίκτης λαμβάνει μέρος σε μάχες και προσπαθεί ορισμένες φορές να 

ελευθερώσει ομήρους. Τα παιχνίδια σκοποβολής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, 2D 

Shooters και 3D Shooters. Στα παιχνίδια 2D Shooters, η δράση του παιχνιδιού 

λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον που παρουσιάζεται οπτικά από πάνω προς τα κάτω 

ή εμφανίζεται από πλαϊνή οπτική. Στα παιχνίδια 3D Shooters το περιβάλλον είναι 

τριών διαστάσεων και έτσι γίνεται πιο ρεαλιστικό το παιχνίδι με καλύτερα γραφικά 

και περισσότερη πίεση, κάνοντας αυτό τον τύπο παιχνιδιών ελκυστικότερα ειδικά 

στις νεότερες ηλικίες. 

2.5.2 Παιχνίδια Πλατφόρμας 

Σε αυτού του είδους τα παιχνίδια, τα γραφικά απεικονίζονται ως καρτούν και 

ο ήρωας του παιχνιδιού κινείται κάθετα περπατώντας αλλά και πραγματοποιώντας 

μεγάλα άλματα, εντός και εκτός της οθόνης προκειμένου να αποφύγει εμπόδια αλλά 

και μάχες με αντιπάλους. Ο ήρωας πραγματοποιεί υπερφυσικές κινήσεις και 

γενικότερα οι ήρωες των παιχνιδιών αυτού του είδους έχουν εξωπραγματικές φυσικές 

ικανότητες. Σε αυτού του είδους τα παιχνίδια διαχωρίζονται επίσης σε δύο 

διαστάσεων αλλά και σε τρεις διαστάσεις. Το πιο γνωστό παιχνίδι πλατφόρμας είναι 

                                                           
23 Wikipedia, Action game, Wikipedia, Available at: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Action_game (11 September 2015) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Action_game
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το Super Mario Bros που είχε δημιουργηθεί σε δύο διαστάσεις, ενώ το πιο γνωστό 

παιχνίδι πλατφόρμας τριών διαστάσεων υπήρξε το Crash Bandicoot. 

2.5.3 Παιχνίδια Πάλης 

Τα παιχνίδια πάλη έχουν κάποια κοινά με τα παιχνίδια δράσης, καθώς 

συνδυάζουν την εξερεύνηση με τη σκοποβολή. Στα παιχνίδια αυτά 

πραγματοποιούνται μάχες χρησιμοποιώντας τα χέρια και τα πόδια των ηρώων, ενώ 

νικητής γίνεται αυτός που θα μειώσει στο μηδέν την ενέργεια του αντιπάλου μέσω 

των χτυπημάτων, αλλά ακόμη και αυτός που θα έχει την περισσότερη ενέργεια μέχρι 

να λήξει ο χρόνος που δίνεται. 

2.5.4 Παιχνίδια Πάζλ 

Στην υποκατηγορία των παιχνιδιών δράσης, περιλαμβάνονται τα παιχνίδια 

πάζλ που στόχος είναι η επίτευξη του στόχου μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο. Αυτά τα 

παιχνίδια είναι απλά, αφηρημένης οπτικής και ευκολότερα στη σχεδίαση και στην 

υλοποίηση. Το πρώτο και πιο γνωστό παιχνίδια της κατηγορίας των πάζλ είναι το 

Tetris , ενώ επίσης γνωστά είναι το Columns και το Bejeweles. Τα παιχνίδια αυτά 

έχουν απήχηση σε αρκετούς παίκτες καθώς δεν χρειάζεται χρόνος για να μάθει κανείς 

πως παίζεται και δεν παίρνει ώρα στην ολοκλήρωσή τους. 

2.5.5 Παιχνίδια Μυστικότητας (Stealth Games) 

Τα παιχνίδια του είδους αυτού που καλείται ο παίκτης με τη χρήση 

μυστικότητας να αποφύγει ή να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές του. Ο παίκτης θα 

πρέπει να περάσει απαρατήρητα από μέρη και καταστάσεις κυνηγητού, 

χρησιμοποιώντας μεταμφιέσεις αλλά ακόμη και αποφεύγοντας τη δημιουργία 

θορύβου ώστε να μην εντοπιστεί από τους αντιπάλους του. Ο τρόπος παιχνιδιού 

ποικίλει καθώς κάποια παιχνίδια επιτρέπουν στον παίκτη να επιλέξει ανάμεσα σε μια 

γρήγορη φυγή ή την επίθεση στους αντιπάλους, ενώ μπορεί να δίνεται μεγαλύτερη 

επιβράβευση σε βαθμούς το υψηλό επίπεδο ικανότητας ενός παίκτη να καταφέρνει να 

περνά απαρατήρητος. 

Αυτά τα παιχνίδια αφορούν συνήθως κατασκοπεία, καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας και απατεώνων, με πρωταγωνιστές συνήθως πράκτορες των ειδικών 

δυνάμεων, κατασκόπους, ληστές, δολοφόνους, νίντζα και άλλους. Ωστόσο, τα 

παιχνίδια αυτού του είδους μπορεί να συνδυάζουν και άλλου είδους κατηγορίες όπως 
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Platform και First-person shooters. Γνωστά παιχνίδια αυτής της κατηγορίας υπήρξαν 

το Castle Wolfenstein, το Metal Gear και Metal Gear Solid 2: Solid Snake, το Hitman 

και το Splinter Cell24. 

2.6 Παιχνίδια στρατηγικής (Strategy Games) 

Ένα παιχνίδι στρατηγικής είναι εκείνο κατά την οποία η πλειονότητα των 

προκλήσεων που παρουσιάζονται είναι στρατηγικές προκλήσεις συγκρούσεων και ο 

παίκτης μπορεί να επιλέξει από μια μεγάλη ποικιλία πιθανών δράσεων25. Ένας 

παίκτης πρέπει να σχεδιάσει μια σειρά ενεργειών κατά ενός ή περισσοτέρων 

αντιπάλων αλλά και να μειώσει την ενέργεια αυτών. Η νίκη επιτυγχάνεται με το 

σχεδιασμό και την επιλογή των βέλτιστων ενεργειών ενώ η τύχη δεν παίζει κανένα 

ρόλο σε αυτού του είδους τα παιχνίδια. Αυτού του είδους τα παιχνίδια δεν αφορούν 

μόνο μάχες, αλλά προκαλούν και την ικανότητα του παίκτη να διερευνήσει ή να 

διευθύνει μια οικονομία26. 

Τα παιχνίδια στρατηγικής διαχωρίζονται κυρίως σε 10 υποκατηγορίες. Οι πιο 

σύνηθες κατηγορίες είναι: 

1. 4X 

2. Artillery (Πυροβολικού) 

3. Real-time strategy (στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο) 

4. Multiplayer online battle arena (μάχη σε αρένα με πολλούς παίκτες online) 

5. Real-time tactics (τακτικής σε πραγματικό χρόνο) 

6. Turn-based strategy (παιχνίδια βασισμένα στη στρατηγική) 

7. Turn-based tactics (παιχνίδια βασισμένα στην τακτική) 

8. Wargames (παιχνίδια με πολέμους) 

9. Tower defense (Πύργος άμυνας) 

10. Grand strategy wargame (Παιχνίδι πολέμου μεγάλης στρατηγικής) 

2.6.1 4X 

                                                           
24 Wikipedia, Stealth game, Wikipedia, Available at: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Stealth_game (16 September 2015) 
25 Adams, E. (2010), Fundamentals of Game Design-Second Edition, Pearson Education Inc, 

Berkley, p.420 
26 Wikipedia, Strategy video game, Wikipedia, Available at: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_video_game (19 September 2015) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stealth_game
https://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_video_game
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Είναι ένα είδος βιντεοπαιχνιδιού στρατηγικής στο οποίο οι παίκτες ελέγχουν 

μια αυτοκρατορία και είναι υπεύθυνοι για τη διερεύνηση, επέκταση, εκμετάλλευση 

αλλά και εξόντωση των αντιπάλων. Ο όρος επινοήθηκε για πρώτη φορά από τον Alan 

Emrich τον Σεπτέμβριο του 1993 και αναφέρεται στις λέξεις explore, expand, exploit, 

και exterminate, για αυτό και γίνεται γνωστό ως 4X. Τα παιχνίδια αυτού του είδους 

αναφέρονται σε έναν πιο βαθύ και περίπλοκο τρόπο παιχνιδιού και δίνεται έμφαση 

στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη που θα οδηγήσουν στην υπεροχή και 

επίτευξη του στόχου του παιχνιδιού. Τα παιχνίδια αυτά παίρνουν πολύ χρόνο καθώς 

θα πρέπει να δημιουργήσει ο παίκτης μια μεγάλη αυτοκρατορία και να την 

αναπτύσσει συνεχώς, αλλά λόγω των διαμαρτυριών που δημιουργήθηκαν από τους 

παίκτες  λόγω του μεγάλου χρόνου επίτευξης του στόχου, οι εταιρίες μείωσαν αυτό 

το χρόνο. Τα πιο γνωστά παιχνίδια αυτή της κατηγορίας ήταν το Sid Meier's 

Civilization και το Total War. 

2.6.2Artillery 

Σε αυτή την κατηγορία παίζουν αντίπαλοι παίκτες από 2 μέχρι 3 άτομα και 

περιλαμβάνει μάχες μεταξύ των παικτών. Είναι από τα πρώτα παιχνίδια που 

δημιουργήθηκαν στους υπολογιστές, το θέμα αυτών των παιχνιδιών είναι η επέκταση 

από την αρχική χρήση που είχαν οι υπολογιστές, δηλαδή τον υπολογισμό της τροχιάς 

των πυραύλων και άλλων θεμάτων που αφορούσαν στρατιωτικούς υπολογισμούς. 

2.6.3 Real-time strategy 

Συνήθως εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένα παιχνίδια στρατηγικής σε 

υπολογιστή, ο όρος «στρατηγική σε πραγματικό χρόνο» (RTS). Δηλώνει ότι η 

ενέργεια στο παιχνίδι είναι συνεχής και οι παίκτες θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις 

και να ενεργήσουν στο πλαίσιο μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης κατάστασης του 

παιχνιδιού. Ο τρόπος που παίζεται το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από την απόκτηση των 

πόρων, τη δημιουργία κτιριακών βάσεων, των τεχνολογική έρευνα και των παραγωγή 

μονάδων. Το πρώτο παιχνίδι στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο ήταν το Herzog Zwei. 

2.6.4 Multiplayer online battle arena 

Είναι επίσης γνωστή και ως στρατηγική δράσης σε πραγματικό χρόνο όπου 

κάθε παίκτης ελέγχει έναν χαρακτήρα σε μία από τις δύο ομάδες, με στόχο να 

καταστρέψει την κύρια δομή της αντίπαλης ομάδας. Οι χαρακτήρες έχουν συνήθως 
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διάφορες και διαφορετικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα που βελτιώνονται κατά 

τη διάρκεια ενός παιχνιδιού και συμβάλλουν στη συνολική στρατηγική της ομάδας. 

Το πρώτο Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) παιχνίδι υπήρξε το Frozen 

Throne, ενώ ακολούθησαν και άλλα σημαντικά παιχνίδια όπως το League of 

Legends, Heroes of Newerth και Dota 2. 

2.6.5 Real-time tactics 

Είναι υπο-ομάδα της στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο, διαφοροποιείται 

όμως από την έλλειψη πόρων και μικροδιαχείριση των κτιριακών βάσεων, καθώς 

επίσης δίνεται και μεγαλύτερη σημασία σε επιμέρους μονάδες και εστίαση σε 

πολύπλοκες τακτικές μάχης. 

2.6.6 Turn-based strategy 

Ο όρος «turn-based παιχνίδι στρατηγικής» (TBS) συνήθως χρησιμοποιείται 

για ορισμένα παιχνίδια στρατηγικής σε υπολογιστή, ώστε να ξεχωρίζουν από τα 

παιχνίδια στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο27. Ένας παίκτης του turn-based 

παιχνιδιού διαθέτει προθεσμία πριν από τη δέσμευση για ένα παιχνίδι δράσης, αλλά 

και μερικά παιχνίδια επιτρέπουν ορισμένες κινήσεις ή ενέργειες να λάβει χώρα σε μια 

στροφή παιχνιδιού28. Παραδείγματα αυτού του είδους παιχνιδιών στρατηγικής είναι 

το Civilization, Heroes of Might and Magic, Making History, Advance Wars και 

Master of Orion. 

2.6.7 Turn-based tactics 

Είναι ένα είδος των βιντεοπαιχνιδιών στρατηγικής πως μέσω της ενιαίας 

δράσης προσομοιώνει τις σκέψεις και τις συνθήκες των επιχειρήσεων αλλά και των 

στρατιωτικών τακτικών ενός πολέμου μέσα από συγκρούσεις μικρής κλίμακας σε 

αντίθεση με τις περισσότερες εκτιμήσεις στρατηγικού χαρακτήρα των turn-based 

παιχνιδιών. Τα turn-based παιχνίδια χαρακτηρίζονται από την προσδοκία των 

παικτών να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους χρησιμοποιώντας μόνο τις μάχιμες 

δυνάμεις που τους παρέχονται και συνήθως με την παροχή μιας ρεαλιστικής 

εκπροσώπησης στρατιωτικής τακτικής και επιχειρήσεων. 

                                                           
27 Wikipedia, Strategy video game, Wikipedia, Available at: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_video_game (19 September 2015) 
28 Wikipedia, List of video game genres, Wikipedia, Available at:  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_genres#Turn-based_strategy (23  

September 2015) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_video_game
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_genres#Turn-based_strategy
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Σε σύγκριση με άλλα παιχνίδια στρατηγικής, τα παιχνίδια turn-based έχουν 

συχνά πιο λεπτομερές και περίπλοκο περιβάλλον, λόγω των συνθηκών που 

επικρατούν σε μια μάχη όπως π.χ. επιπτώσεις υψομέτρου, οπτική επαφή κ.ά. Γνωστά 

παιχνίδια αυτής της κατηγορίας υπήρξε το Combat Mission και το Firefight29. 

2.6.8 Wargames 

Το είδος των πολεμικών βιντεοπαιχνιδιών προέρχεται από προηγούμενες 

μορφές στρατιωτικών παιχνιδιών. Τα παιχνίδια αποτελούν θεματικά το χόμπι των 

πολεμικών παιχνιδιών, αν και τείνουν να είναι λιγότερο ρεαλιστικά προκειμένου να 

αυξηθεί η προσβασιμότητα για λιγότερο καλούς παίκτες. Η κατεύθυνση της 

σημερινής αγοράς των πολεμικών παιχνιδιών βρίσκεται κοντά προς τα παιχνίδια 

στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο όπως για παράδειγμα το StarCraft. Αυτά τα 

παιχνίδια είναι στρατηγικής σημασίας, υπό την έννοια του παιχνιδιού, αλλά τακτικής 

με τη στρατιωτική έννοια και πρόκειται γενικά για παιχνίδια υψηλής δράσης που 

περιλαμβάνουν μια σειρά από ανέσεις που ενισχύουν τον τρόπο παιχνιδιού, αλλά 

αγνοούν την πραγματικότητα30. 

2.6.9 Tower defense (Πύργος άμυνας) 

Τα παιχνίδια της κατηγορίας πύργου άμυνας ανήκουν στην κατηγορία της 

στρατηγικής και στόχος των βιντεοπαιχνιδιών της κατηγορίας αυτής είναι οι παίκτες 

να υπερασπιστούν τα εδάφη ή αυτά που έχει στην ιδιοκτησία τους από τους εισβολείς 

εχθρούς και αυτό επιτυγχάνεται κατασκευάζοντας αμυντικά τείχη ή κατά μήκος των 

δρόμων που σκοπεύουν να ακολουθήσουν προτού επιτεθούν. Αυτό σημαίνει την 

κατασκευή πολλών και διαφορετικών δομών που θα χρησιμεύσουν για να 

μπλοκάρουν, εμποδίσουν ή να επιτεθούν και να καταστρέψουν τον εχθρό. Τα 

παιχνίδια αυτού του είδους περιλαμβάνουν τρία βασικά στοιχεία που είναι η 

προστασία της βάσης αλλά και των κτήσεων από τους εχθρούς, η προστασία της 

βάσης από τις πολλαπλές επιθέσεις των εχθρών και η τοποθέτηση πύργων και άλλων 

στοιχείων κατά μήκος της βάσης που θα εμποδίζουν τους εχθρούς αλλά και θα 

καλύπτουν τις επιθέσεις του παίκτη. 

                                                           
29 Wikipedia, Turn-based tactics, Wikipedia, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Turn-

based_tactics (26 September 2015) 
30 Wikipedia, Wargame (video games), Wikipedia, Available at:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Wargame_%28video_games%29 (27 September 2015) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Turn-based_tactics
https://en.wikipedia.org/wiki/Turn-based_tactics
https://en.wikipedia.org/wiki/Wargame_%28video_games%29
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Στα παιχνίδια αυτού του είδους, συνήθως αλλά όχι πάντα, ο κύριος 

χαρακτήρας είναι ανίκητος και ως αντικείμενο του παιχνιδιού είναι η επιβίωση της 

βάσης και όχι του παίκτη. Ο βαθμός ελέγχου του παίκτη σε τέτοια παιχνίδια διαφέρει 

από τα παιχνίδια που ο παίκτης ελέγχει μια μονάδα μέσα στον κόσμο του παιχνιδιού 

και από τα παιχνίδια που ο παίκτης δεν έχει άμεσο έλεγχο στις μονάδες. Γνωστά 

παιχνίδια της κατηγορίας αυτής είναι το Defenders of Ardania και το Anomaly: 

Warzone Earth. 

2.6.10 Grand strategy wargame (Παιχνίδι πολέμου μεγάλης στρατηγικής) 

Τα μεγάλης στρατηγικής παιχνίδια πολέμου ανήκουν στην κατηγορία των 

βιντεοπαιχνιδιών στρατηγικής και  δίνουν έμφαση στη μεγάλη στρατηγική, δηλαδή 

τη στρατιωτική στρατηγική στο επίπεδο της κίνησης αλλά και τη χρήση των πόρων 

ενός έθνους ή μιας αυτοκρατορίας. Τα βιντεοπαιχνίδια αυτού του είδους 

επικεντρώνονται σε έναν πόλεμο ή μια σειρά πολέμων, που συνήθως διαρκούν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν εμφανίζονται ατομικές μονάδες ή στρατοί αλλά 

δίνεται βάση στις λειτουργίες που ακολουθούνται και στο σύνολο των πόρων που 

έχουν τα κράτη σε ένα μακροχρόνιο και διαρκές αγώνα. Η προσομοίωση που 

χρησιμοποιείται είναι κατά κάποιο τρόπο σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς 

και σε στρατιωτικές συγκρούσεις. Σε αυτά τα παιχνίδια, ο παίκτης αναλαμβάνει το 

ρόλο της κυβέρνησης ενός κράτους όπου μπορεί να μην είναι απαραίτητος ένας 

πόλεμος. 

Ο τρόπος παιχνιδιού τέτοιου είδους βιντεοπαιχνιδιών απαιτεί χρήση διαφόρων 

τεχνικών και χαρακτηριστικών προκειμένου να προσομοιώσει πτυχές της εθνικής 

στρατιωτικής στρατηγικής, ωστόσο όμως κάποια παιχνίδια προσομοιώνουν τη 

βιομηχανική παραγωγή πόρων και στρατιωτικών μονάδων, ενώ άλλα ενσωματώνουν 

στοιχεία διπλωματικών κινήσεων και συμμαχιών. Ένα πολύ γνωστό παιχνίδι αυτής 

της κατηγορίας είναι το Axis & Allies που δημιουργήθηκε το 1981 και αφορά το Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο.  

2.7 Παιχνίδια αθλημάτων (Sports Games) 

Σε αυτή την κατηγορία ένα αθλητικό παιχνίδι προσομοιώνει την πτυχή ενός 

αληθινού ή φανταστικού αθλητικού παιχνιδιού, είτε παίζοντας ο ίδιος ο παίκτης τον 

αγώνα, είτε διαχειρίζοντας την ομάδα ή ακόμη και τα δύο. Σε αυτή την κατηγορία 



29 
 

εντάσσονται και τα παιχνίδια που έχουν ως αντικείμενο τους αγώνες ταχύτητας, 

καθώς και ορισμένα παιχνίδια πυγμαχίας που δεν εντάσσονται στα παιχνίδια πάλης 

(fighting). Οι ικανότητες που πρέπει να έχει ο κάθε παίκτης αυτού του είδους των 

παιχνιδιών είναι φυσικές ικανότητες για τα παιχνίδια που αφορούν του αγώνες 

παίζοντας ο ίδιος μια ομάδα, ενώ για τη διαχείριση μιας ομάδας χρειάζονται 

στρατηγικές και διαχειριστικές ικανότητες31. Τα πιο γνωστά παιχνίδια αθλημάτων 

είναι το FIFA, το NBA Live και το Pro Evolution Soccer από πλευράς παιχνιδιού σε 

αγώνες, ενώ από πλευράς διαχείρισης ομάδων το πιο γνωστό θεωρείται το Football 

Manager. 

2.8 Παιχνίδια ρόλων (Role-playing) 

Τα παιχνίδια με ρόλους (RPG) επιτρέπουν στους παίκτες να διαδράσουν στον 

κόσμο του παιχνιδιού με πολλούς τρόπους, πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλου 

είδους παιχνίδια. Τα περισσότερα παιχνίδια αυτού του είδους δίνουν την εμπειρία που 

θα ήταν αδύνατη να πραγματοποιηθεί στον πραγματικό κόσμο, όπως για παράδειγμα 

τη δημιουργία ενός απλού ανθρώπου σε υπερ-ήρωα με υπερφυσικές ικανότητες. Το 

αντικείμενο των παιχνιδιών έχει να κάνει με μια σειρά από περιπέτειες που 

λαμβάνουν χώρα σε ένα φανταστικό κόσμο με τη χρήση ενός χαρακτήρα ή μιας 

ομάδας χαρακτήρων που όσο περισσότερο παίζεται το παιχνίδι και επιτυγχάνονται 

κάποιοι στόχοι, τότε οι ικανότητες και οι δυνάμεις του χαρακτήρα αυξάνονται. Οι 

προκλήσεις που περιλαμβάνονται προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο του παίκτη 

είναι συνήθως μάχες τακτικής, οικονομική ανάπτυξη, εξερεύνηση και επίλυση 

γρίφων και puzzle32. Γνωστά παιχνίδια του είδους είναι το Dungeons & Dragons 

καθώς επίσης και το Final Fantasy XII. 

Τα παιχνίδια ρόλων διαχωρίζονται κυρίως σε 7 υποκατηγορίες. Οι πιο σύνηθες 

κατηγορίες είναι: 

1. Παιχνίδια ρόλων δράσης (Action RPG's) 

2. Μαζικά online παιχνίδια ρόλων πολλών ατόμων (Massively multiplayer 

online role-playing games) 

                                                           
31 Adams, E. (2010), Fundamentals of Game Design-Second Edition, Pearson Education Inc, 

Berkley, p.482 
32 Adams, E. (2010), Fundamentals of Game Design-Second Edition, Pearson Education Inc, 

Berkley, p.453-475 



30 
 

3. Roguelike 

4. Τακτικής ρόλων (Tactical RPG's) 

5. Περιβάλλοντος δοκιμών (Sandbox) 

6. Επιλογών (Choices) 

7. Φαντασίας (Fantasy) 

2.8.1 Παιχνίδια ρόλων δράσης (Action RPG's) 

Τα παιχνίδια ρόλων δράσης (action RPG's) είναι ένα είδος βιντεοπαιχνιδιών 

ρόλου, το οποίο ενσωματώνει στοιχεία από παιχνίδια δράσης και περιπέτειας και 

ανήκουν στην κατηγορία των παιχνιδιών ρόλων. Τα πρώτα παιχνίδια ρόλων δράσης 

δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1980, όπως η σειρά Dragon Slayer και Ys. Η τυπική 

δράση των παιχνιδιών αυτών δίνει έμφαση στη δημιουργία μαχών και συχνά καταργεί 

χαρακτηριστικά μη πολεμικών μαχών και στατιστικών και επιδρά στην ανάπτυξη του 

χαρακτήρα. Επιπλέον, οι μάχες δίνονται σε σύστημα πραγματικού χρόνου και 

βασίζεται στην ικανότητα του παίκτη να εκτελέσει συγκεκριμένες ενέργειες με 

ταχύτητα και ακρίβεια ώστε να είναι επιτυχημένη η μάχη, παρά στα χαρακτηριστικά 

του παίκτη. Τα παιχνίδια ρόλων δράσης εστιάζουν περισσότερο στη συλλογή τυχαίων 

θησαυρών σε σχέση με την εξέλιξη της ιστορίας που γίνεται σε άλλου είδους 

παιχνίδια ρόλων33. Τέλος, ο παίκτης έχει τον άμεσο έλεγχο επάνω στους χαρακτήρες 

και στην καθοδήγηση της μάχης και οι μάχες σε αυτού του είδους τα παιχνίδια έχουν 

ομοιότητες με τα παιχνίδια σκοποβολής (shooter)34. Γνωστά παιχνίδια της κατηγορίας 

των ρόλων δράσης είναι το The Incredible Adventures of Van Helsing: Final Cut35, 

Dark Souls36 και Diablo37. 

2.8.2 Μαζικά online παιχνίδια ρόλων πολλών ατόμων (Massively multiplayer 

online role-playing games) 

                                                           
33 Wikipedia, Action RPG, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_genres#Action_RPG (11 November 2015) 
34 Wikipedia, Action role-playing game, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Action_role-playing_game (11 November 2015) 
35 Game Ranx, Top 15 Action RPGs for the PC, Game Ranx, 20 February 2016. Available at: 

http://gameranx.com/features/id/964/article/top-10-best-action-rpgs-for-the-pc/ (4 May 2016) 
36 Ranker, RPGs: Role-Playing Games, Ranker, Available at: http://www.ranker.com/list/all-

action-role-playing-games-list/reference (4 May 2016) 
37 Wikipedia, Diablo (video game), Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diablo_%28video_game%29 (4 May 2016) 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_genres#Action_RPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Action_role-playing_game
http://gameranx.com/features/id/964/article/top-10-best-action-rpgs-for-the-pc/
http://www.ranker.com/list/all-action-role-playing-games-list/reference
http://www.ranker.com/list/all-action-role-playing-games-list/reference
https://en.wikipedia.org/wiki/Diablo_%28video_game%29
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Τα μαζικά online παιχνίδια ρόλων πολλών ατόμων (massively multiplayer 

online role-playing games) είναι ένας συνδυασμός βιντεοπαιχνιδιών ρόλων και 

μαζικών online παιχνιδιών με πολλά άτομα στα οποία ένας πολύ μεγάλος αριθμός 

παικτών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε ένα διαρκή κόσμο παιχνιδιού. Αυτό σημαίνει 

πως αυτού του είδους τα βιντεοπαιχνίδια είναι διαδικτυακά και ο παίκτης είναι σε 

θέση να παίξει με άλλους ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Όπως σε όλα τα παιχνίδια 

ρόλων, ο παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο ενός χαρακτήρα και παίρνει τον έλεγχο σε 

πολλές από τις δράσεις του. Τα παιχνίδια αυτού του είδους διακρίνονται σε παιχνίδια 

ενός παίκτη ή μικρών ομάδες πολλών παικτών και αφορούν τον αριθμό αυτών που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και από τη δυσκολία του παιχνιδιού όπου 

συνεχίζεται να υπάρχει το παιχνίδι παρόλο που κάποιοι παίκτες αποσυνδεθούν από το 

παιχνίδι. 

Τα περισσότερα παιχνίδια αυτού του είδους παρέχουν διαφορετικούς τύπους 

κατηγοριών που μπορούν να επιλέξουν οι παίκτες. Μεταξύ αυτών των τύπων, ένα 

μικρό μέρος των παικτών επιλέγουν να έχουν το ρόλο στο δικό τους χαρακτήρα και 

υπάρχουν κανόνες για τη λειτουργικότητα και το περιεχόμενο για το σκοπό αυτό. 

 Η πρώτη κονσόλα που βασίστηκε σε αυτού του είδους τα βιντεοπαιχνίδια των 

μαζικών online παιχνιδιών πολλών παικτών ήταν το Sega Dreamcast με το παιχνίδι 

Phantasy Star Online, ενώ η πρώτη κονσόλα που βασίστηκε στον ανοιχτό κόσμο των 

αυτού του είδους ήταν το Playstation 2 με το παιχνίδι Final Fantasy XI. Επιπλέον, 

μετά τη μεγάλη άνοδο του Facebook ήρθε ένα νέο κύμα των παιχνιδιών αυτών 

βασισμένο στο Flash και την HTML5για να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να είναι 

ελεύθερα τα παιχνίδια. Δεν απαιτείται κάποιο "κατέβασμα" (download) και έχουν 

ενσωματωθεί σε ένα μεγάλο βαθμό από δυνατότητες κοινής χρήσης στα κοινωνικά 

δίκτυα, όπου ένα τέτοιο παιχνίδι είναι το Freewar. Τέλος, τα "έξυπνα τηλέφωνα" 

έχοντας τις δυνατότητες πλοήγησης επιτρέπουν μεγαλύτερη πραγματικότητα στα 



32 
 

παιχνίδια όπως το παιχνίδι Ingress38. Άλλα γνωστά παιχνίδια της κατηγορίας αυτής 

είναι το World of Warcraft39 και το Star Wars: The Old Republic40. 

2.8.3 Roguelike 

Τα παιχνίδια roguelike ανήκουν στην κατηγορία των βιντεοπαιχνιδιών ρόλων 

και χαρακτηρίζονται από μια σκοτεινή πίστα που θυμίζει μπουντρούμι και μέσα σε 

αυτή την πίστα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα και χαρακτηρίζεται το παιχνίδι από το 

θάνατο του παίκτη χαρακτήρα, από τους αντιπάλους. Τα παιχνίδια αυτού του είδους 

διαδόθηκαν ανάμεσα σε φοιτητές και προγραμματιστές τις δεκαετίες του 1980 και 

1990 και οδηγήθηκαν σε πολλές παραλλαγές αυτού του είδους. Τα παιχνίδια 

roguelikes επηρεάστηκαν από τα επιτραπέζια παιχνίδια ρόλων όπως το Dungeons & 

Dragons και σχεδόν όλα αυτά τα παιχνίδια έδωσαν τον έλεγχο στον παίκτη ενός 

χαρακτήρα όπου μπορεί να προσαρμόσει επιλέγοντας κατηγορία, φυλή και φύλο, 

καθώς και χαρακτηριστικά σημεία και ικανότητες. 

Κατά την έναρξη του παιχνιδιού ο χαρακτήρας τοποθετείται στο ανώτερο 

επίπεδο, με βασικό εξοπλισμό όπως ένα απλό όπλο, μια πανοπλία, δάδες, ακόμη και 

τρόφιμα. Ο παίκτης μετακινεί τον χαρακτήρα μέσα στον χώρο, συλλέγοντας 

θησαυρούς ή ακόμη και νέα όπλα, μαγικές συσκευές, φίλτρα και άλλου είδους δώρα 

που θα τον ενισχύσουν, στην προσπάθειά του για να ξεπεράσει τα εμπόδια. Οι 

περισσότερες μάχες γίνονται απλά με την προσπάθεια μετακίνησης του χαρακτήρα, 

στον ίδιο χώρο με τους αντιπάλους-τέρατα, ενώ μπορεί η μάχη να αποτελείται από 

επιθέσεις με βέλη και μαγικά ξόρκια. Ο παίκτης με την επικράτηση των αντιπάλων-

τεράτων, κερδίζει πόντους και έτσι αυξάνει διάφορα από τα επίπεδα των βοηθειών 

που έχει. Ο στόχος αυτών των παιχνιδιών είναι άλλοτε η επιτυχής ολοκλήρωση όλων 

των επιπέδων ή οι νίκες κάποιων αντιπάλων-τεράτων, είτε ακόμη ολοκληρώνοντας το 

παιχνίδι να συγκεντρώσει κάποια βαθμολογία σύμφωνα με αυτά που έχει 

                                                           
38 Wikipedia, Massively multiplayer online role-playing game, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Massively_multiplayer_online_role-playing_game (13 

November 2015) 
39 Wikipedia, World of Warcraft, Wikipedia, Available at: 

https://el.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft (13 November 2015) 
40 Wikipedia, Star Wars: The Old Republic, Wikipedia, Available at: 

https://el.wikipedia.org/wiki/Star_Wars:_The_Old_Republic (13 November 2015) 
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συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού41. Κάποια γνωστά παιχνίδια της 

κατηγορίας αυτής είναι το Darkest Dungeon (2016)42, Spelunky, Crypt of the 

NecroDancer και Rogue Legacy43. 

2.8.4 Τακτικής ρόλων (Tactical RPG's) 

Τα παιχνίδια τακτικής ρόλων ανήκουν στα βιντεοπαιχνίδια ρόλων και 

αναφέρονται κυρίως σε παιχνίδια τα οποία ενσωματώνουν στοιχεία από 

βιντεοπαιχνίδια στρατηγικής ως εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά παιχνίδια 

ρόλων. Στα πρότυπα παιχνίδια ρόλων, ο παίκτης ελέγχει ένα πεπερασμένο αριθμό 

μαχών με παρόμοιους εχθρούς και όπως σε άλλα παιχνίδια ρόλων ο θάνατος είναι 

συνήθως προσωρινός. Αυτό το είδος παιχνιδιού ενσωματώνει στρατηγική και τακτική 

κίνηση σε ένα ισομετρικό δίκτυο, όμως σε αντίθεση με άλλα παιχνίδια, τα 

βιντεοπαιχνίδια τακτικής ρόλων δεν επιτρέπουν το παιχνίδι για πολλαπλούς παίκτες. 

Μια διαφορά μεταξύ των βιντεοπαιχνιδιών ρόλων τακτικής και τον παραδοσιακών 

βιντεοπαιχνιδιών ρόλων είναι η έλλειψη της εξερεύνησης, στη θέση της εξερεύνησης 

δίνεται έμφαση στη στρατηγική μάχη. Οι παίκτες είναι σε θέση να κατασκευάσουν 

και να εκπαιδεύσουν τους χαρακτήρες για να τους χρησιμοποιήσουν στη μάχη, 

χρησιμοποιώντας διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το παιχνίδι. 

Πολλά παιχνίδια τακτικής ρόλων είναι εξαιρετικά δύσκολα και χρονοβόρα, 

για αυτό και επιλέγονται από συγκεκριμένες κατηγορίες παικτών βιντεοπαιχνιδιών. 

Το είδος αυτό είναι έγινε ιδιαίτερο δημοφιλές στην Ιαπωνία, ωστόσο παρουσιάζει 

επιτυχία και στη Βόρεια Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, μέσα στη 

δεκαετία του 1990 παρουσίασε σημαντική άνοδο στην Ιαπωνία μέσα από διάφορα 

παιχνίδια όπως το Final Fantasy Tactics και το Suidoken Tactics για την 

παιχνιδομηχανή Playstation1. Τα παιχνίδια αυτού του είδους που παράγονται στο 

δυτικό κόσμο, είναι διαθέσιμα κυρίως σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κάποια εξ' 

                                                           
41 Wikipedia, Roguelike, Wikipedia, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Roguelike (14 

November 2015) 
42 Wikipedia, Darkest Dungeon, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Darkest_Dungeon (14 November 2015) 
43 Brown, M., The 18 best roguelikes on Steam, Pocket Gamer, Available at: 

http://www.pocketgamer.co.uk/r/Steam/Best+on+Steam/feature.asp?c=65452 (14 November 
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αυτών σε κονσόλες44. Κάποια γνωστά βιντεοπαιχνίδια της κατηγορίας αυτής είναι το 

Final Fantasy Tactics, Disgaea: Hour of Darkness, Fire Emblem και το XCOM: 

Enemy Unknown45. 

2.8.5 Περιβάλλοντος δοκιμών (Sandbox) 

Τα παιχνίδια ρόλων που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ή αλλιώς ανοιχτού 

κόσμου επιτρέπουν στον παίκτη μια μεγάλη ελευθερία και συνήθως περιέχουν ένα 

πιο ανοιχτό ελεύθερο περιαγωγής κόσμο, δηλαδή ο παίκτης δεν περιορίζεται σε ένα 

μονοπάτι που μπορεί να τον εμποδίσουν διάφορα εμπόρια όπως βράχοι ή φράχτες46. 

Ωστόσο όμως εξακολουθούν να επιβάλλουν πολλούς περιορισμούς στο περιβάλλον 

του παιχνιδιού, είτε λόγω τεχνικών περιορισμών όπως για παράδειγμα κλειδωμένες 

περιοχές που επιβάλλονται από τη γραμμικότητα ενός παιχνιδιού47. Τα παιχνίδια 

ρόλων περιβάλλοντος δοκιμών παρουσιάζουν ομοιότητες και με άλλα παιχνίδια όπως 

το Grand Theft Auto. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια της κατηγορίας αυτής είναι το 

Dragon Slayer, Zelda II, System Shock 2 και το Deus Ex. 

2.8.6 Επιλογών (Choices) 

Μερικά παιχνίδια ρόλων (RPG) δίνουν πολλές επιλογές στον παίκτη για το 

πως θα εξελιχθεί η ιστορία. Συνήθως ο παίκτης μπορεί να έχει επιλογή στον τρόπο 

που θα εξολοθρεύονται οι εχθροί, θανατώνοντας τους ή όχι. Αυτό είναι πολύ 

δημοφιλές επειδή ο παίκτης πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των δικών του 

επιλογών κάθε φορά που αποτυγχάνει να σώσει κάποιον ή δεν έχει την κατάληξη που 

επιθυμεί. Σε αυτού του είδους τα παιχνίδια παρουσιάζεται διαδραστική εμπειρία 

μεταξύ των παικτών και του τρόπου παιχνιδιού τους. Μερικά γνωστά παιχνίδια αυτής 

της κατηγορίας είναι το Megami Tensei, Saga, Mass Effect και Elder Scrolls48. 

2.8.7 Φαντασίας (Fantasy) 

                                                           
44 Wikipedia, Tactical role-playing game, Wikipedia, Available at: 
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Λόγω της δημιουργίας του παιχνιδιού Dungeons & Dragons και άλλων 

παιχνιδιών που δημιουργήθηκαν με τη μορφή "γραμμένα σε χαρτί", το πιο δημοφιλές 

σκηνικό ήταν ένας φανταστικός κόσμος συνήθως με επιρροές μεσαιωνικού ρυθμού 

υψηλής φαντασίας. Τέτοια παιχνίδια είναι το Diablo, Final Fantasy και το Baldur's 

Gate. Επίσης υπάρχουν και άλλου είδους παιχνίδια που είναι φαντασίας αλλά δεν 

περιέχουν στοιχεία μεσαιωνικού ρυθμού όπως το Fallout, Star Ocean, Xeno και το 

Far East of Eden49.  

2.9  Παιχνίδια Περιπέτειας (Adventure Games) 

Τα παιχνίδια περιπέτειας διαφέρουν με τα υπόλοιπα είδη παιχνιδιών που 

κυκλοφορούν στην αγορά, διότι ένα παιχνίδι περιπέτειας δεν είναι ανταγωνιστικό ή 

προσομοίωσης καθώς δεν δίνει στο χρήστη την αίσθηση να χρησιμοποιήσει 

δεξιότητες στρατηγικής ή τακτικής. «Ένα παιχνίδι περιπέτειας είναι μια διαδραστική 

ιστορία που αφορά έναν πρωταγωνιστικό χαρακτήρα που τον χειρίζεται ο παίκτης. Η 

αφήγηση των ιστοριών και η εξερεύνηση είναι τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού, 

καθώς επίσης και η επίλυση γρίφων και οι εννοιολογικές προκλήσεις. Οι μάχες, η 

οικονομική διαχείριση και οι προκλήσεις δράσης είναι συνήθως μειωμένες ή και 

ανύπαρκτες50».  

Αρχικά τα πρώτα παιχνίδια περιπέτειας ήταν μόνο κειμένου, το οποίο τα 

έκανε ανέξοδα ώστε να μπορούν οι προγραμματιστές να τα αλλά και να επιτρέπει 

μεγάλα περιθώρια τόσο για το σχεδιαστή, όσο και για τη φαντασία του παίκτη. Μια 

ομάδα φοιτητών του MIT δημιούργησαν στο παρελθόν ένα πολύ μεγαλύτερο παιχνίδι 

περιπέτειας που ονομάζεται Zork όπου αργότερα θα ήταν διαθέσιμο να μπορεί να 

παιχτεί σε προσωπικούς υπολογιστές51. Τα παιχνίδια περιπέτειας διακρίνονται σε 

αυτά που βασίζονται στο κείμενο και σε εκείνα που είναι παιχνίδια περιπέτειας με 

γραφικά. Κάποια από τα πιο γνωστά παιχνίδια που βασίζονται στο κείμενο είναι το 

Spy Snatcher, Criminal Gangsters και το World War II : Heroes of Valor52, ενώ 

                                                           
49 Wikipedia, Fantasy, Wikipedia, Available at: 
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κάποια από τα πιο γνωστά παιχνίδια που βασίζονται στα γραφικά είναι το Sherlock 

Holmes Versus Jack the Ripper, Tales of Monkey Island και το Dracula 3: The Path 

of the Dragon53. 

Τα παιχνίδια περιπέτειας διαχωρίζονται κυρίως σε 4 υποκατηγορίες. Οι πιο 

σύνηθες κατηγορίες είναι: 

1. Περιπέτειας κειμένου (Text adventure) 

2. Περιπέτειας γραφικών (Graphic adventures) 

3. Οπτικό μυθιστόρημα (Visual novel) 

4. Διαδραστική ταινία (Interactive movie) 

2.9.1 Περιπέτειας κειμένου (Text adventure) 

Τα πρώτα παιχνίδια περιπέτειας ήταν περιπέτειας κειμένου, γνωστή ως 

διαδραστική μυθιστοριογραφία54. Η διαδραστική μυθιστοριογραφία είναι λογισμικό 

προσομοίωσης περιβάλλοντος όπου οι παίκτες χρησιμοποιούν εντολές κειμένου για 

τον έλεγχο των χαρακτήρων και τον επηρεασμό του περιβάλλοντος. Τα παιχνίδια 

περιπέτειας κειμένου περιλαμβάνουν μια διεπαφή που μπορεί να είναι μόνο κειμένου, 

ωστόσο τα παιχνίδια περιπέτειας γραφικών κειμένου, το κείμενο συνοδεύεται από 

γραφικά και εξακολουθεί να εμπίπτει στην κατηγορία περιπέτειας κειμένου, εφόσον ο 

κύριος τρόπος για να αλληλεπιδρούν με το παιχνίδι είναι με την πληκτρολόγηση 

κειμένου. 

Ως είσοδος παρέχονται από τον παίκτη απλές προτάσεις που ερμηνεύονται 

από έναν αναλυτή κειμένου. Αρχικά τα πρώτα προγράμματα ανάλυσης κειμένου 

περιπέτειας μπορούσαν να χειριστούν μόνο φράσεις δύο λέξεων με τη μορφή ζευγών 

ρήμα-ουσιαστικό. Αργότερα τα προγράμματα ανάλυσης μπορούσαν να καταλάβουν 

πλήρεις προτάσεις, ενώ στη συνέχεια αύξησαν τα επίπεδα πολυπλοκότητας των 

φράσεων. Παρά την έλλειψη των γραφικών, τα παιχνίδια περιπέτειας κειμένου 

περιλαμβάνουν μια φυσική διάσταση όπου μπορούν να κινούνται μεταξύ δωματίων 

και ο μεγάλος αριθμός δωματίων δείχνει ένα υψηλότερο επίπεδο στον τρόπο του 
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παιχνιδιού. Αυτά τα παιχνίδια είναι μοναδικά στο ότι μπορούν να δημιουργήσουν 

έναν παράλογο χώρο, όπου πηγαίνοντας βόρεια ο παίκτης φθάνει σε ένα σημείο, ενώ 

επιστρέφοντας νότια να τον μεταφέρει σε άλλη περιοχή, δημιουργώντας έτσι 

λαβύρινθους, ωστόσο σήμερα, σπάνια υπάρχουν αυτοί οι λαβύρινθοι. 

Ως εμπορικό προϊόν η διαδραστική μυθιστοριογραφία έφτασε στο απόγειο της 

την περίοδο 1979-1986, ως κυρίαρχο προϊόν λογισμικού που αφορούσε τους 

οικιακούς υπολογιστές. Λόγω της φύσης των παιχνιδιών κειμένου παρακάμφθηκε το 

πρόβλημα γραφής για διαφορετικές αρχιτεκτονικές γραφικών και αυτό σήμαινε ότι τα 

διαδραστικά παιχνίδια φαντασίας ήταν εύκολο να μεταφερθούν σε όλες τις 

δημοφιλείς πλατφόρμες της εποχής55. Ένα από τα πιο γνωστά παιχνίδια της 

κατηγορίας περιπέτειας κειμένου είναι το Zork. 

2.9.2 Περιπέτειας γραφικών (Graphic adventures) 

Τα παιχνίδια περιπέτειας γραφικών άρχισαν να συμπληρώνουν και στη 

συνέχεια να αντικαθιστούν τις περιγραφές κειμένου με οπτικά εφέ. Τα πρώτα 

παιχνίδια περιπέτειας γραφικών χρησιμοποίησαν αναλυτές κειμένου για να εισάγουν 

εντολές. Η αυξανόμενη χρήση των ποντικών οδήγησε στο είδος «point-and-click" 

παιχνίδια περιπέτειας, όπου ο παίκτης δεν θα έπρεπε πλέον να πληκτρολογεί εντολές. 

Ο παίκτης θα μπορούσε, για παράδειγμα, να κάνει κλικ σε μια εικόνα που επιδεικνύει 

ένα χέρι και στη συνέχεια να κάνει κλικ σε μια εικόνα που δείχνει ένα σχοινί για να 

πάρει το σχοινί56. 

Τα παιχνίδια περιπέτειας γραφικών είναι παιχνίδια περιπέτειας που 

χρησιμοποιούν γραφικά για να αποδώσουν το περιβάλλον στον παίκτη. Τα παιχνίδια 

υπό τα γραφικά περιπέτειας μπορεί να έχουν μια ποικιλία τύπων εισόδου, από 

αναλυτές σε διεπαφές οθόνων αφής. Αυτού του είδους τα παιχνίδια διαφέρουν ως 

προς το πως παρουσιάζουν το avatar του παίκτη, ενώ μερικά παιχνίδια έχουν οπτική 

πρώτου ή τρίτου προσώπου, όπου η κάμερα ακολουθεί τις κινήσεις του παίκτη, ενώ 

                                                           
55 Wikipedia, Interactive fiction, Wikipedia, Available at:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_fiction (19 November 2015) 
56 Wikipedia, Graphic adventures, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_genres#Graphic_adventures (19 

November 2015) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_fiction
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_genres#Graphic_adventures


38 
 

πολλά παιχνίδια περιπέτειας χρησιμοποιούν σχεδιασμένο φόντο ή μια κάμερα που 

είναι τοποθετημένη σε τέτοια θέση ώστε να αναδεικνύει καλύτερα το αποτέλεσμα57. 

Γνωστά παιχνίδια της κατηγορίας αυτής είναι το King's Quest: Quest for the 

Crown (1983), The Secret of Monkey Island (1990), Atlantis II (1999), Paradise 

(2006) και Life Is Strange (2015)58. 

2.9.3 Οπτικό μυθιστόρημα (Visual novel) 

Ένα οπτικό μυθιστόρημα είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι που χαρακτηρίζεται 

ως επί τω πλείστον από στατικά γραφικά, τις περισσότερες φορές με χρήση 

κινούμενων σχεδίων ή με "ζωντανές" φωτογραφίες. Τα οπτικά μυθιστορήματα 

σπάνια παράγονται για κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, αλλά τα πιο δημοφιλή παιχνίδια 

έχουν κατά καιρούς μεταφερθεί σε συστήματα όπως το Sega Saturn, Dreamcast, 

Playstation Portable και το Xbox360. Τα πιο διάσημα οπτικά μυθιστορήματα συχνά 

προσαρμόζονται ως ελαφριά μυθιστορήματα, manga ή με κινούμενη μορφή. Η αγορά 

για αυτού του είδους την κατηγορία εκτός της Ανατολικής Ασίας είναι μικρή, ωστόσο 

είναι δημοφιλή τα οπτικά μυθιστορήματα με κινούμενα σχέδια στο δυτικό κόσμο. 

Τα οπτικά μυθιστορήματα διαφέρουν από τα άλλα είδη βιντεοπαιχνιδιών από 

την ελάχιστη δυνατότητα παιχνιδιού, καθώς συνήθως η  πλειοψηφία της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε ένα παίκτη περιορίζεται ως προς το να κάνει κλικ για να 

κρατήσει το κείμενο, τα γραφικά και να ρυθμίσει την ένταση του ήχου. Μερικά 

οπτικά μυθιστορήματα δεν περιορίζονται σε απλές διαδραστικές ταινίες μυθοπλασίας 

αλλά ενσωματώνει και άλλα στοιχεία σε αυτά, όπως για παράδειγμα να πρέπει να 

κάνει μια ενέργεια ο παίκτης προκειμένου να επιτύχει μια καλή βαθμολογία που θα 

του επιτρέψει να συνεχίσει στο επόμενο επίπεδο. 

Πολλά οπτικά μυθιστορήματα χρησιμοποιούν φωνές ηθοποιών ώστε να 

παρέχουν στους χαρακτήρες του παιχνιδιού ρεαλιστική φωνή. Συνήθως ο χαρακτήρας 

που είναι πρωταγωνιστής δεν έχει "φωνή", σε αντίθεση με τους υπόλοιπους παίκτες 

που "έχουν" και ο λόγος είναι πως αυτό γίνεται για να βοηθηθεί ο παίκτης στον 
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εντοπισμό του πρωταγωνιστή59. Γνωστά βιντεοπαιχνίδια της κατηγορίας αυτής είναι 

το Shuffle! , Katawa Shoujo, Fate/stay night και το Phoenix Wright: Ace Attorney60. 

2.9.4 Διαδραστική ταινία (Interactive movie) 

Μια διαδραστική ταινία, γνωστή και ως παιχνίδι ταινίας, είναι ένα video game 

που διαθέτει εξαιρετικά κινηματογραφική παρουσίαση και βαριά χρήση σεναρίων, 

συνδυάζοντας συχνά τη χρήση της πλήρους κίνησης βίντεο, είτε κινούμενα ή βίντεο 

ζωντανής δράσης. Στη σύγχρονη εποχή, ο όρος αναφέρεται επίσης σε παιχνίδια που 

δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην πλοκή και παρουσίαση παρά στον τρόπο παιχνιδιού. 

Αυτό το είδος παιχνιδιού εμφανίστηκε με την εφεύρεση των οπτικών δίσκων και 

δινόταν η ευκαιρία στον παίκτη να παίξει οποιοδήποτε κεφάλαιο, μεταβαίνοντας εκεί 

που θέλει, παρακάμπτοντας τη γραμμική πορεία. 

Οι διαδραστικές ταινίες ήταν κινούμενα σχέδια ή γυρίστηκαν με 

πραγματικούς ηθοποιούς όπως οι κανονικές ταινίες και ακολούθησαν μια κύρια 

πλοκή, ενώ γυρίστηκαν εναλλακτικές σκηνές να ενεργοποιούνται μετά από λάθος 

ενέργειες του παίκτη. Το πρώτο εμπορικό διαδραστικό παιχνίδι ταινίας που 

κυκλοφόρησε ήταν το 1983 και λεγόταν "Dragon's Lair" και ήταν καρτούν πλήρης 

κίνησης, ενώ ο παίκτης έλεγχε κάποιες από τις κινήσεις του χαρακτήρα61. Γνωστά 

παιχνίδια της κατηγορίας διαδραστικής ταινίας είναι το Who Shot Johnny Rock? και 

το Fahrehneit62. 

2.10 Παιχνίδια προσομοίωσης (Simulation games) 

Τα βιντεοπαιχνίδια προσομοίωσης περιγράφουν μια μεγάλη κατηγορία των 

video games που είναι σχεδιασμένα για να μιμηθούν τις πτυχές μιας πραγματικής ή 

φανταστικής πραγματικότητας. Ένα παιχνίδι της κατηγορίας προσομοίωσης, επιχειρεί 

μα αντιγράψει διάφορες δραστηριότητες από την πραγματική ζωή με τη μορφή ενός 

παιχνιδιού για διάφορους σκοπούς, όπως είναι η εκπαίδευση, η ανάλυση ή η 
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πρόβλεψη. Συνήθως δεν υπάρχουν αυστηρά καθορισμένοι στόχοι στο παιχνίδι, με 

τους παίκτες να μπορούν να ελέγχουν ελεύθερα έναν χαρακτήρα. Γνωστά είδη 

παιχνιδιών είναι κάποια πολεμικά παιχνίδια που προσομοιώνουν διάφορες τακτικές 

ενός πολέμου, ακόμη και επιχειρησιακά παιχνίδια που προσομοιώνουν διάφορες 

διαδικασίες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιτύχει μια επιχείρηση. 

Αυτού του είδους τα παιχνίδια συνδυάζουν στρατηγική, σχεδιασμό και 

εκμάθηση μέσα από ασκήσεις, προσομοιάζοντας ενέργειες και διαδικασίες 

ρεαλιστικές που βοηθούν τον παίκτη να γίνεται καλύτερος μέσα από τη συνεχή 

εκμάθηση. Παρόλο που πολλοί πιστεύουν πως η αρχή για αυτού του είδους τα 

παιχνίδια πραγματοποιήθηκε από το παιχνίδι SimCity το 1989, ωστόσο η αρχή έγινε 

το 1984 από το παιχνίδι Fortune Builder. Μέσα από αυτού του είδους τα παιχνίδια, 

δόθηκε η δυνατότητα σε πολλούς να εξασκήσουν διάφορες ικανότητες και να 

αναπτύξουν δεξιότητες με πολύ χαμηλό κόστος, σε σχέση με την πραγματική 

εξάσκηση στο ίδιο αντικείμενο. Επιπλέον, χάρη στη μέθοδο της προσομοίωσης, 

ενισχύθηκαν διάφορες επιστήμες, καθώς μπορούσαν να εκτελούν διάφορες ενέργειες 

μέσα από τις προβλέψεις και να ελέγχουν τα αποτελέσματα, χωρίς να δαπανούν 

επιπλέον χρόνο και χρήμα μέχρι να έχουν κάποια ασφαλή αποτελέσματα63. Η 

κατηγορία των βιντεοπαιχνιδιών της προσομοίωσης περιλαμβάνει τρείς 

υποκατηγορίες, την κατασκευαστική και διαχειριστική προσομοίωση, την 

προσομοίωση ζωής και την προσομοίωση οχημάτων. 

2.10.1 Κατασκευαστική και Διαχειριστική προσομοίωση (Construction and 

management simulation) 

Η Κατασκευαστική και Διαχειριστική προσομοίωση (CMS) είναι μια 

υποκατηγορία των παιχνιδιών προσομοίωσης στο οποίο οι παίκτες καλούνται να 

οικοδομήσουν, επεκτείνουν ή διευθύνουν στο φανταστικό κόσμο κοινότητες ή έργα 

με περιορισμένους πόρους.  

Τα βιντεοπαιχνίδια στρατηγικής ενσωματώνουν ορισμένες φορές τις πτυχές 

της Κατασκευαστικής και Διαχειριστικής προσομοίωσης στην οικονομία του 

παιχνιδιού τους, καθώς οι παίκτες πρέπει να διαχειριστούν τους πόρους ενώ 

επεκτείνει το έργο τους. Τα "καθαρά" παιχνίδια "CMS" διαφέρουν από τα παιχνίδια 
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στρατηγικής στο ότι ο στόχος του παίκτη είναι να μην νικήσει έναν εχθρό, αλλά να 

χτίσει κάτι στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας. Το βιντεοπαιχνίδι SimCity 

αποτελεί ένα πρώιμο παράδειγμα της επιτυχίας στο είδος, ενώ άλλα γνωστά παιχνίδια 

είναι το Theme Park. 

Τα παιχνίδια αυτού του είδους παίζονται από έναν μόνο παίκτη, καθώς ο 

ανταγωνισμός θα αναγκάσει τους παίκτες να αποφύγουν τη δημιουργικότητά τους 

έναντι της αποτελεσματικότητας αλλά και της εξοικονόμησης των διαθέσιμων πόρων. 

Συνήθως τα παιχνίδια αυτά δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει ό,τι 

επιθυμεί με τον τρόπο που επιθυμεί, δίνοντας χώρο στη δημιουργικότητα και τον 

έλεγχο στον χρήστη και για αυτό το λόγο πολλά από τα παιχνίδια αυτά δεν έχουν 

προϋπόθεση και οδηγίες για νίκη αλλά μπορούν οι παίκτες να χάσουν από πτώχευση 

των πόρων. Στα παιχνίδια αυτά δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη και ο παίκτης θα 

πρέπει να διαχειριστεί επιτυχώς την οικονομία του προκειμένου να δημιουργήσει 

μεγαλύτερα επιτεύγματα και να αποκτήσει επιπλέον δημιουργική δύναμη. 

2.10.2 Προσομοίωση ζωής (Life simulation) 

Τα παιχνίδια προσομοίωσης ζωής ή τεχνητής ζωής (artificial games) είναι μια 

υποκατηγορία των παιχνιδιών Προσομοίωσης στα οποία ο παίκτης ζει ή ελέγχει μια ή 

περισσότερες εικονικές μορφές ζωής. Ένα παιχνίδι προσομοίωσης ζωής μπορεί να 

περιστρέφεται γύρω από άτομα και τις σχέσεις μεταξύ τους ή θα μπορούσε να είναι 

προσομοίωση ενός οικοσυστήματος. Τα βιντεοπαιχνίδια αυτού του είδους 

αναφέρονται σχετικά με τη διατήρηση και ανάπτυξη ενός διαχειρίσιμου πληθυσμού ή 

οργανισμών όπου οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις ζωές των 

αυτόνομων πλασμάτων ή των ανθρώπων.  

Ένα από τα πρώτα παιχνίδια του είδους αυτού ήταν το Conway's Game of 

Life που δημιουργήθηκε το 1970, αλλά ένα από τα πιο εμπορικά βιντεοπαιχνίδια ήταν 

το Little Comoputer People που δημιουργήθηκε το 1985 και ήταν διαθέσιμο στην 

παιχνιδομηχανή-υπολογιστή Commodore 64 και επέτρεπε στους χρήστες να 

πληκτρολογούν κείμενο που ζούσαν σε ένα σπίτι. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 

και εφόσον βελτιώθηκε ο προγραμματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη άρχισαν να 
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δημιουργούνται εικονικά κατοικίδια, ενώ το 2000 δημιουργήθηκε το πιο επιτυχημένο 

βιντεοπαιχνίδι εικονικής ζωής, The Sims64. 

2.10.3 Προσομοίωσης οχημάτων (Vehicle simulations) 

Τα παιχνίδια προσομοίωσης οχημάτων δημιουργούν την αίσθηση της 

οδήγησης ή της πτήσης ενός οχήματος με πραγματικά ή φανταστικά μέσα. Στην 

προσομοίωση με πραγματικό όχημα, ένας από τους κύριους στόχους είναι η 

αληθοφάνεια και μια όσο το δυνατόν κοντινή σχέση με την πραγματικότητα. Τα 

παιχνίδια αυτά μπορούν να λάβουν χώρα σε διάφορα περιβάλλοντα όπως στον αέρα, 

στο έδαφος, στο νερό ή ακόμη στο διάστημα, ενώ μπορούν να παίζονται επίσης 

ανταγωνιστικά με άλλους παίκτες ή και να διευρύνει την εμπειρία του ο κάθε παίκτης 

μέσα από τη χρήση και εξερεύνηση ενός οχήματος. Η προσομοίωση πτήσης 

χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, την πολιτική και τη στρατιωτική. Η πολιτική 

προσομοίωση πτήσης δεν περιλαμβάνει εναέρια μάχη και αναφέρεται ως επί το 

πλείστον σχετικά με τον τρόπο που μοιάζει και λειτουργεί το αεροσκάφος, ενώ η 

στρατιωτική προσομοίωση πτήσης προσφέρει προκλήσεις τακτικές και φυσικές. 

Οι προσομοιώσεις οδήγησης χωρίζονται επίσης σε δύο κατηγορίες, την 

οργανωμένη αγωνιστική οδήγηση και την φανταστική οδήγηση. Η οργανωμένη 

αγωνιστική οδήγηση αφορά την οδήγηση ενός αγωνιστικού οχήματος που υπάρχει σε 

μια κατηγορία όπως NASCAR ή Formula 1, ενώ για την φανταστική οδήγηση αφορά 

την επικίνδυνη και τρελή οδήγηση μέσα σε πόλεις ή ακόμη και σε φανταστικό 

περιβάλλον. Οι παίκτες αυτών των παιχνιδιών κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, 

τους συντηρητικούς από τη μια πλευρά που δίνουν σημασία σε ακριβείς λεπτομέρειες 

όσον αφορά το παιχνίδι και τους απλούς παίκτες που δεν ενδιαφέρονται γι τις 

λεπτομέρειες και για τη φυσικότητα αυτού του είδους προσομοίωσης αλλά δίνουν 

βαρύτητα στην ταχύτητα και στις εξωπραγματικές δυνατότητες που έχουν τα 

οχήματα65. Γνωστά παιχνίδια που αφορούν την προσομοίωση πολιτικών αεροσκαφών 

είναι το Flight Simulator, ενώ για την προσομοίωση στρατιωτικών αεροσκαφών είναι 

το Combat flight simulator. Για την προσομοίωση οδήγησης αυτοκινήτων έχουν 
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δημιουργηθεί πολλά παιχνίδια όπως η σειρά Need for Speed και τα παιχνίδια Formula 

1. 

2.11 Συνδυασμός Δράσης και Περιπέτειας (Action-Adventure) 

Η κατηγορία των παιχνιδιών δράσης-περιπέτειας ονομάζεται και αλλιώς ως 

“Παιχνίδια περιπέτειας arcade” και συνδυάζει στοιχεία και των δύο κατηγοριών. 

Είναι το πληρέστερο και πιο ποικιλόμορφο είδος στα είδη των βιντεοπαιχνιδιών γιατί 

περιλαμβάνει πολλά παιχνίδια που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν κάτω από ένα 

στενό περιβάλλον ειδών παιχνιδιών. Τα τυπικά παιχνίδια περιπέτειας περιλαμβάνουν 

προβλήματα σε διάφορες καταστάσεις που πρέπει να επιλύσει ο παίκτης με λίγη ή 

καθόλου δράση, ενώ αν υπάρχει δράση περιορίζεται αποκλειστικά σε μικρά 

παιχνίδια. Στα τυπικά παιχνίδια δράσης ο τρόπος παιχνιδιού βασίζεται σε 

αλληλεπιδράσεις πραγματικού χρόνου που δίνουν πρόκληση στα αντανακλαστικά 

του κάθε παίκτη. Για αυτό λοιπόν, τα παιχνίδια δράσης-περιπέτειας συνδυάζουν τόσο 

στην ικανότητα των αντανακλαστικών του κάθε παίκτη όσο και στην επίλυση 

προβλημάτων, σε βίαιες και μη βίαιες καταστάσεις. Η κατηγορία των παιχνιδιών 

δράσης και περιπέτειας περιλαμβάνει δυο υποκατηγορίες παιχνιδιών, τα παιχνίδια 

τρόμου για επιβίωση (horror survival) και Metroidvania (προέρχεται από το 

ακρωνύμιο Metroid και Castlevania). 

2.11.1 Επιβίωσης τρόμου (Survival horror) 

Τα παιχνίδια επιβίωσης τρόμου είναι ένα υποείδος των video games 

εμπνευσμένο από τη φαντασία και τον τρόμο που επικεντρώνεται στην επιβίωση του 

χαρακτήρα, καθώς το παιχνίδι προσπαθεί να τρομάξει τους παίκτες. Παρά το γεγονός 

ότι οι μάχες είναι μέρος του παιχνιδιού, ο παίκτης έχει δημιουργηθεί για να μην έχει 

τόσο μεγάλο έλεγχο, σε σχέση με τα τυπικά παιχνίδια δράσης όπως περιορισμένα 

πυρομαχικά, υγεία και ταχύτητα. Ο παίκτης καλείται να βρει στοιχεία για να 

ξεκλειδώσει μονοπάτια σε νέες περιοχές και να λύσει γρίφους ώστε να προχωρήσει 

στο παιχνίδι. Τα παιχνίδια αυτά κάνουν χρήση θεμάτων και γραφικών τρόμου, όπως 

σκοτεινά και δαιδαλώδη περιβάλλοντα, καθώς και απρόσμενες επιθέσεις από 

εχθρούς. 

Στα παιχνίδια επιβίωσης τρόμου ο παίκτης δεν είναι σε θέση να προετοιμάσει 

πλήρως ή να εξοπλίσει το χαρακτήρα του και εκεί ο παίκτης συναντά συνήθως 
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διάφορους παράγοντες που τον ωθούν να αποφύγει τη σύγκρουση σε διάφορες μάχες, 

λόγω της έλλειψης πυρομαχικών και όπλων ή ακόμη και της ισχυρής δύναμης των 

εχθρών. Έτσι, οι παίκτες είναι πιο ευάλωτοι σε σχέση με τα παιχνίδια δράσης, ενώ 

επίσης και η εχθρότητα του περιβάλλοντος δημιουργεί μια αίσθηση στον παίκτη, 

αποφυγής συγκρούσεων. 

Ο όρος "επιβίωσης τρόμου" χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για την 

ιαπωνική έκδοση του παιχνιδιού "Resident Evil" το 1996, που είχε επηρεαστεί από 

προηγούμενα παιχνίδια με θέμα τρόμου όπως το Sweet Home του 1989. Ενώ πολλά 

παιχνίδια δράσης διαθέτουν μοναχικούς χαρακτήρες για πρωταγωνιστές έναντι 

πολλών εχθρών σε ένα περιβάλλον γεμάτο με αγωνία, τα παιχνίδια τρόμου επιβίωσης 

είναι διαφορετικά από τα παιχνίδια δράσης που έχουν ως θέμα τον τρόμο. Παρόλα 

αυτά, δεν είναι ασυνήθιστο για τα παιχνίδια τρόμου επιβίωσης να αξιοποιήσουν 

στοιχεία από διάφορα είδη παιχνιδιών όπως first-person shooters, παιχνίδια δράσης 

και περιπέτειας, ή ακόμα και παιχνίδια ρόλων. Τα παιχνίδια επιβίωσης τρόμου είναι 

διαφορετικά από τα τυπικά είδη παιχνιδιών στο ότι δεν ορίζεται αυστηρά από 

συγκεκριμένο θέμα γραφικών, ρυθμού και φιλοσοφίας στο σχεδιασμό. Γνωστά 

παιχνίδια της κατηγορίας αυτής είναι το Resident Evil, Alone in the Dark, Silent Hill, 

Doom 3, Cry of Fear και Amnesia: The Dark Descent66. 

2.11.2 Metroidvania 

Το Metroidvania είναι μια υποκατηγορία βιντεοπαιχνιδιών της κατηγορίας 

δράσης και περιπέτειας που συνδυάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο παιχνιδιού των 

σειρών Metroid και Castlevania, για αυτό και ονομάζεται έτσι από τα ακρωνύμια των 

δύο σειρών. 

Τα παιχνίδια του είδους Metroidvania διαθέτουν ένα μεγάλο διασυνδεδεμένο 

παγκόσμιο χάρτη όπου ο παίκτης μπορεί να εξερευνήσει, ωστόσο όμως η πρόσβαση 

περιορίζεται σε κάποια από τα μέρη από πόρτες ή άλλες πύλες που μπορούν να 

ανοίγουν ύστερα από την απόκτηση κάποιων ειδικών εργαλείων, όπλων ή 

ικανοτήτων του παίκτη μέσα στο παιχνίδι. Η απόκτηση τέτοιων βελτιώσεων βοηθά 

τον παίκτη να νικήσει δυσκολότερους εχθρούς και να εντοπίσει συντομότερα 

μονοπάτια και μυστικές περιοχές, που συχνά απαιτείται να ακολουθηθούν τα 
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καθορισμένα βήματά κατά μήκος του χάρτη από τον παίκτη. Τα παιχνίδια αυτού του 

είδους περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ολοκλήρωση της ιστορίας και του επιπέδου του 

σχεδιασμού, ώστε να ενθαρρύνει την εξερεύνηση και τον πειραματισμό, δίνοντας 

στον χρήστη την ευκαιρία ώστε να επενδύσει περισσότερο στον χαρακτήρα-παίκτη 

του. Τα παιχνίδια αυτά είναι συνήθως πλατφόρμες δύο διαστάσεων, αλλά μπορεί 

επίσης να περιλαμβάνει άλλα είδη. Αν και διαδόθηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων 

γενεών της κονσόλας, το είδος έχει δει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη τη δεκαετία του 2000. 

Η δημοφιλία αυτού του είδους παιχνιδιών συνδέεται και με την ευκολία με 

την οποία μπορεί να μάθει κανείς να παίζει αυτά τα παιχνίδια και να μπορέσει να 

εξελιχθεί, ενώ επιπλέον μπορεί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί ο ήρωας-χαρακτήρας 

του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, δίνοντας ένα κίνητρο και συνεχής 

εξέλιξης της πορείας του παιχνιδιού. 

Κάποια από τα πιο γνωστά παιχνίδια αυτής της κατηγορίας είναι το Metroid, 

Castlevania II: Simon's Quest, Zelda II: The Adventure of Link και το Xeodrifter67. 

2.12 Παιχνίδια σκοπού (Video game by purpose) 

Οι κατηγορίες των βιντεοπαιχνιδιών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, 

αναφέρονται στο είδος που αντιπροσωπεύει η κάθε κατηγορία, ωστόσο υπάρχει μια 

ακόμη στην οποία κατατάσσονται τα βιντεοπαιχνίδια και είναι ο σκοπός τον οποίο 

εξυπηρετούν. Ενώ τα περισσότερα βιντεοπαιχνίδια έχουν σχεδιαστεί για ψυχαγωγία, 

πολλά είναι τα video games που έχουν σχεδιαστεί για επιπλέον σκοπούς. Οι σκοποί 

αυτοί είναι διαφορετικοί όπως και τη φύση των πληροφοριών που είναι να 

ενημερώσει, να πείσει ή να διεγείρει. Αυτά τα παιχνίδια μπορούν να περιλαμβάνουν 

οποιοδήποτε είδος, από πάζλ, δράση ή ακόμη και περιπέτεια68. 

Η κατηγορία των βιντεοπαιχνιδιών σκοπού περιλαμβάνει 8 υποκατηγορίες και 

είναι τα Διαφημιστικά Παιχνίδια (Advergame), τα Παιχνίδια Τέχνης (Art game), τα 

Ανέμελα Παιχνίδια (Casual game), τα Χριστιανικά Παιχνίδια (Christian game), τα 

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια (Educational game), τα Παιχνίδια Σωματικής Άσκησης 

                                                           
67 Wikipedia, Metroidvania, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Metroidvania (24 November 2015) 
68 Wikipedia, Video game genres by purpose, Wikipedia, Available at: 

https://enhttps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_genres#Video_game_genres_by_

purpose (25 November 2015) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Metroidvania
https://enhttps/en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_genres#Video_game_genres_by_purpose
https://enhttps/en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_genres#Video_game_genres_by_purpose


46 
 

(Exergame), τα Πορνογραφικά Παιχνίδια (Pornographic game) και τα Σοβαρά 

Παιχνίδια (Serious game). 

2.12.1 Διαφημιστικά παιχνίδια (Advergames) 

Ορισμένες εταιρίες και οργανισμοί δημιουργούν παιχνίδια προκειμένου να 

προωθήσουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Αυτά τα παιχνίδια αναφέρονται ως 

"Διαφημιστικά" - Advergames και η ονομασία προέρχεται από τις δύο λέξεις 

"advvertising" και "gaming", ένας όρος που επινοήθηκε το 2000 από τον Anthony 

Giallourakis. Με την ανάπτυξη του Διαδικτύου, αυτού του είδους τα παιχνίδια έχουν 

αυξηθεί και με αυτό το σκοπό προσπαθούν οι εταιρίες να ισχυροποιήσουν το brand 

name τους με τη συνεχή επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα για να παίξουν το παιχνίδι 

αλλά και να ταυτίσουν οι καταναλωτές το παιχνίδι με το προϊόν. 

Οι χρήστες επιλέγουν να εγγραφούν για να μπορούν να επωφεληθούν από 

διάφορες προσφορές και να αποκτήσουν έπαθλα, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να 

συλλέγουν τα δεδομένα των πελατών τους. Οι παίκτες μπορούν επίσης να 

προσκαλέσουν τους φίλους τους να συμμετάσχουν, βοηθώντας έτσι την επιχείρηση 

στην προώθηση από στόμα σε στόμα, ή ακόμη και στο ιογενές μάρκετινγκ (viral 

marketing). 

Τα παιχνίδια αυτά είναι συνήθως arcade αλλά μπορεί να είναι και 

προγραμματισμού και είναι συνήθως σχεδιασμένα για το Adobe Flash ή παρόμοιων 

λογισμικού πολυμέσων. Τα πρώτα διαφημιστικά παιχνίδια, πριν ακόμη τη διείσδυση 

του Διαδικτύου, διανέμονταν σε δισκέτα και ήταν υψηλότερης ποιότητας έναντι των 

σημερινών παιχνιδιών σε μορφή Flash. Από τις πρώτες εταιρίες που παρείχαν αυτού 

του είδους τα παιχνίδια προς εμπορική τους διαφήμιση ήταν η Coca Cola, η Samsung 

κ.ά. Πλέον, πολλές είναι οι εταιρίες που προσφέρουν τέτοιου είδους παιχνίδια δωρεάν 

στους καταναλωτές προκειμένου να τους "εθίσουν" κατά κάποιο τρόπο και μέσα από 

το διασκεδαστικό χαρακτήρα, να γνωρίσουν τα προϊόντα69. 

2.12.2 Παιχνίδια τέχνης (Art games) 

Ένα παιχνίδι τέχνης είναι ένα έργο διαδραστικών νέων ψηφιακών μέσων 

λογισμικού τέχνης, καθώς και υποκατηγορία των "βιντεοπαιχνιδιών". Ο όρος 
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«παιχνίδι τέχνης» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ακαδημαϊκά το 2002 και 

περιγράφει ένα βιντεοπαιχνίδι που είναι σχεδιασμένο για να τονίσει την τέχνη ή των 

οποίων η δομή έχει ως στόχο να παράγει κάποιο είδος της αντίδρασης στο κοινό του. 

Τα παιχνίδια τέχνης είναι διαδραστικά και συνήθως ανταγωνιστικά, είτε παίζοντας 

ενάντια στον υπολογιστή, είτε παίζοντας μόνος ή με άλλους παίκτες και αφορά το 

αποτέλεσμα της καλλιτεχνικής πρόθεσης. Επίσης, συχνά βγαίνουν έξω από "το δρόμο 

τους" για να έχουν μια μοναδική, αντισυμβατική οπτική που συχνά ξεχωρίζει για την 

αισθητική ομορφιά και την πολυπλοκότητα στο σχεδιασμό. Τα παιχνίδια τέχνης 

συνήθως θεωρούνται ως μέσο επίδειξης των βιντεοπαιχνιδιών σαν έργα τέχνης70. 

2.12.3 Ανέμελα παιχνίδια (Casual games) 

Τα ανέμελα παιχνίδια είναι τα παιχνίδια που ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του παιχνιδιού απευθύνονται σε κοινό που δεν επιθυμεί να 

αφιερώσει πολύ χρόνο και προσπάθεια για να παίζει βιντεοπαιχνίδια, σε αντίθεση με 

τους "σκληροπυρηνικούς" παίκτες που διαθέτουν πολύ χρόνο. Οι στατιστικές 

δείχνουν ότι η πλειοψηφία των απλών παικτών είναι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας 

που άλλαξαν στάση ζωής επηρεάστηκαν από τα παιχνίδια. Αυτό το είδος των 

παιχνιδιών είναι σύντομο και χαλαρωτικό χόμπι, που συνηθίζουν να παίζουν στο κενό 

της εργασίας τους ή ύστερα από μια κουραστική μέρα στη δουλειά. Αυτά τα 

παιχνίδια προσφέρουν πολύ χαμηλές απαιτήσεις για να κάνει κανείς πρόοδο και 

επιτρέπουν στον παίκτη να αυξήσει το επίπεδο δυσκολίας ή ακόμη και να γίνει 

γρηγορότερα κάποια πράγματα. Τα γραφικά είναι πολύχρωμα και ελκυστικά, ενώ 

επίσης και ο ήχος είναι ευχάριστος χωρίς αρνητικά στοιχεία βίας ή αντιπαραθέσεις, 

συνήθως δίνοντας και κάποια βραβεία για επιτεύγματα που είναι μικρά αλλά σε 

συχνό διάστημα, δίνοντας κίνητρο στον παίκτη. Ακόμη, επιτρέπουν στον παίκτη να 

διακόψει ή να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε χρονικό 

διάστημα το παιχνίδι, με ελάχιστη ή χωρίς απώλεια του επιπέδου του. 

Λόγω αυτών των απαιτήσεων, πολλά από αυτά τα παιχνίδια είναι απλά 

παιχνίδια λογικής ή παιχνίδια δράσης με απλό επίπεδο δυσκολίας και πολλά από αυτά 
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σε φορητές παιχνιδομηχανές71. Κάποια από τα παιχνίδια που ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία είναι το Angry birds, Tetris, Crazy Market και FarmVille72. 

2.12.4 Χριστιανικά παιχνίδια (Christian games) 

Ένα χριστιανικό βιντεοπαιχνίδι  ή παιχνίδι της Βίβλου, είναι ένα 

βιντεοπαιχνίδι με βάση τις διδασκαλίες του Χριστιανισμού. Τα πρώτα χριστιανικά 

βιντεοπαιχνίδια διατέθηκαν στο εμπόριο από την BibleBytes στις αρχές του 1980 σε 

πολλές διαφορετικές πλατφόρμες μικροϋπολογιστή. Η εταιρία Wisdom Tree εισήγαγε 

χριστιανικά θέματα παιχνίδια κονσόλας, ξεκινώντας το 1991 χωρίς άδεια το παιχνίδι 

Bible Adventures για το Nintendo Entertainment System, ωστόσο τώρα τα παιχνίδια 

είναι κατασκευασμένα από πολλούς και  διαφορετικούς προγραμματιστές. 

Χριστιανικό βιντεοπαιχνίδι είναι οποιοδήποτε παιχνίδι με χριστιανικά θέματα. 

Αν και αυτό μερικές φορές ονομάζεται είδος παιχνιδιού, τα χριστιανικά παιχνίδια 

μπορεί να ακολουθήσουν τον τρόπο παιξίματος από πολλά διαφορετικά είδη. Τα 

χαρακτηριστικά που έχουν μπορεί να έχουν είναι για παράδειγμα κιθάρα και 

προσευχές, ενός χριστιανικού ρυθμού παιχνίδι. Κάποια από τα χριστιανικά παιχνίδια 

με τον ευαγγελικό σκοπό μπορεί να θεωρηθούν ως σοβαρά παιχνίδια, αλλά τα 

περισσότερα χριστιανικά παιχνίδια είναι απλά για διασκέδαση για τους παίκτες που 

είναι ήδη Χριστιανοί73. Κάποια από τα γνωστά χριστιανικά παιχνίδια θεωρούνται το 

Spiritual Warfare, Bible Touchdown, LarryBoy and the Bad Apple και το Sheep 

Master. 

2.12.5 Εκπαιδευτικά παιχνίδια (Educational games) 

Ένα εκπαιδευτικό βιντεοπαιχνίδι είναι ένα βιντεοπαιχνίδι που παρέχει 

εκπαιδευτική αξία για τον παίκτη. Είναι ο συνδυασμός βιντεοπαιχνιδιού και 

εκπαιδευτικού λογισμικού σε ένα ενιαίο προϊόν. O όρος περιγράφει το εκπαιδευτικό 

λογισμικό που είναι πρώτιστοo για την ψυχαγωγία, αλλά τείνει να εκπαιδεύσει, και 

παρόλο που είναι παιχνίδι, καλύπτεται από την εκπαιδευτική ομπρέλα Τα λογισμικά 
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αυτού του είδους συνήθως δεν είναι στραμμένα και σύμφωνα προς τα σχολικά 

προγράμματα και δεν περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς συμβούλους. 

Ικανοποιούν την ανάγκη για να πάρει κανείς τη γνώση παρέχοντας 

διασκέδαση, απόλαυση, παθιασμένη συμμετοχή, κίνητρα, ικανοποίηση του εγώ, 

δημιουργικότητα, κοινωνική αλληλεπίδραση και συγκίνηση στο ίδιο το παιχνίδι, ενώ 

ταυτόχρονα πραγματοποιείται και η μάθηση. 

Με την αύξηση και τη διαθεσιμότητα των τεχνολογικών συσκευών, 

δημιουργήθηκε μεγαλύτερη προτίμηση στα βιντεοπαιχνίδια αυτού του είδους έναντι 

των επιτραπέζιων παιχνιδιών. Ο στόχος των εκπαιδευτικών βιντεοπαιχνιδιών είναι 

μέσα από την ενασχόληση του παίκτης με τα παιχνίδια αυτά να αναπτύξει γνωστικές 

και κοινωνικές δεξιότητες. Η ικανότητα να αφήσει ο παίκτης τον εαυτό του στη 

διαδικασία του παιχνιδιού διευκολύνει την "κατανόηση ενσωμάτωσης» η οποία 

συμβαίνει όταν ένας παίκτης μαθαίνει να ταυτιστεί με τον χαρακτήρα που έχει 

επιλέξει για το παιχνίδι και το εικονικό περιβάλλον του παιχνιδιού74. Γνωστά 

παιχνίδια της κατηγορίας αυτής είναι το Tuxmath όπου είναι ένα ανοιχτού κώδικα 

παιχνίδι για να μάθει κανείς Μαθηματικά, το Zoombinis, το Math Blaster και το 

Genomics Digital Lab75. 

2.12.6 Παιχνίδι σωματικής άσκησης (Exergame) 

Το παιχνίδι σωματικής άσκησης (exergame) είναι σύνθετη λέξη και 

προέρχεται από τις λέξεις "exercise" που σημαίνει άσκηση και τη λέξη "gaming" που 

σημαίνει παιχνίδι. Τα παιχνίδια αυτού του είδους βασίζονται στην τεχνολογία που 

παρακολουθεί τις κινήσεις του σώματος ή τις αντιδράσεις. Αυτού του είδους το 

βιντεοπαιχνίδι ανατρέπει τα στερεότυπα πως το να παίζει κανείς βιντεοπαιχνίδια είναι 

μια καθιστική δραστηριότητα, προωθώντας έτσι ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Η 

έρευνα έχει δείξει πως εμφανίζονται βελτιώσεις στο σωματότυπο των παικτών, ενώ 

χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας τα βιντεοπαιχνίδια αυτά έχουν ως στόχο τον 

συνδυασμού της εκγύμνασης με την ταυτόχρονη διασκέδαση. 
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Τα πρώτα παιχνίδια αυτού του είδους δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας 

του 1980, με το Foot Craz της Atari που δημιουργήθηκε το 1987 και το Power Pad 

της Nintendo το 1988, παρόλο που και τα δύο παιχνίδια δεν παρουσίασαν μεγάλη 

επιτυχία. Ένα εμπορικό παιχνίδι ήταν της εταιρίας Konami που δημιουργήθηκε για 

την παιχνιδομηχανή Sony Playstation που πούλησε πάνω από τρία εκατομμύρια 

αντίτυπα. Γνωστά βιντεοπαιχνίδια της κατηγορίας αυτής είναι το Yourself!Fitness, 

Zombies, Run! και EA Sports Active76. 

2.12.7 Πορνογραφικά παιχνίδια (Pornographic games) 

Η ενσωμάτωση στοιχείων γυμνού και σεξ στα video games είναι ένα 

αμφιλεγόμενο θέμα από τις πρώτες ημέρες της βιομηχανίας. Ενώ πολλά 

βιντεοπαιχνίδια έχουν χρησιμοποιήσει μισόγυμνες εικόνες ή χαρακτήρες προκειμένου 

να αυξήσουν τις πωλήσεις, μερικοί πήγαν ένα βήμα παρακάτω, χρησιμοποιώντας 

σεξουαλικές πράξεις ή το γυμνό ως κίνητρο του χαρακτήρα του παιχνιδιού, ή ως 

ανταμοιβή στο παιχνίδι, ή απλά ως ένα στοιχείο του παιχνιδιού. Αυτά τα παιχνίδια 

προέρχονται από όλο τον κόσμο, στις περισσότερες πλατφόρμες και μπορεί να είναι 

οποιουδήποτε είδους βιντεοπαιχνιδιών. Ενώ οι πωλήσεις στην Ευρώπη και τη Βόρεια 

Αμερική ήταν σποραδικές, η Ιαπωνία έχει δει την ανάδυση μιας πορνογραφικής 

υποκατηγορίας βιντεοπαιχνιδιών, τα λεγόμενα eroge. 

Ένα από τα πρώτα βιντεοπαιχνίδια που διέθετε σεξουαλικά θέματα ήταν το 

Softporn Adventure που δημιουργήθηκε το 1981 από την On-Line Systems για το 

Apple II και ήταν βασισμένο σε κείμενο. Παρά την πειρατεία, το παιχνίδι κατάφερε 

να πουλήσει 25.000 αντίτυπα, περίπου ίση με το 25% του αριθμού των Apple II που 

είχαν πουληθεί μέχρι τότε. Οι σύγχρονοι εκδότες παιχνιδιών έχουν πολιτικές κατά της 

απεικόνισης του γυμνού αλλά και της σεξουαλικότητας, ιδιαίτερα με τη Sony και τις 

κονσόλες της, το Playstation. Μια νέα γενιά κοινωνικών ενήλικων παιχνιδιών 

προέκυψαν που έφεραν πολλούς χρήστες μαζί σε σεξουαλικά περιβάλλοντα. Τέτοια 

παραδείγματα είναι το Red Light Center, Singles: Flirt Up Your Life και το Playboy, 

ενώ επίσης ο εικονικός κόσμος του Second Life έχει μια σειρά από εξωτική 

διασκέδαση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων γυμνών και σε πλήρες σεξουαλικές 
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δραστηριότητες77. Τα πορνογραφικά βιντεοπαιχνίδια είναι εκατοντάδες και 

κυκλοφορούν σε πολλές κονσόλες, από τις πρώτες όπως το ZX Spectrum και 

Commodore 64, μέχρι τους σύγχρονους υπολογιστές και τις κονσόλες όπως το 

Playstation 4 και το XBOX 36078. 

Ωστόσο, τα παιχνίδια ενηλίκων μπορεί να λάβουν τη μορφή λαθρεμπορίου 

παρακάμπτοντας την επικρατούσα τάση που υιοθετούν οι εκδότες που έχουν 

πολιτικές έναντι τέτοιων παιχνιδιών. Χάρη στο Διαδίκτυο, πολλά παιχνίδια ενηλίκων 

έλαβαν ευρύτερη αναγνώριση και είναι διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων και των 

ερασιτεχνικών παιχνιδιών σε μορφή Java ή Flash. 

2.12.8 Σοβαρά παιχνίδια (serious games) 

Ένα σοβαρό ή εφαρμοσμένο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι σχεδιασμένο για ένα 

κύριο σκοπό εκτός από καθαρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Ονομάζονται "σοβαρά" γιατί 

αναφέρονται σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται από διάφορες βιομηχανίες όπως της 

άμυνας, της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας, της υγειονομικής περίθαλψης, 

της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, της πολεοδομίας, της μηχανικής και 

της πολιτικής. 

Τα σοβαρά παιχνίδια είναι προσομοιώσεις γεγονότων πραγματικού κόσμου ή 

διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Αν και 

τα σοβαρά παιχνίδια μπορεί να είναι διασκεδαστικά, κύριος σκοπός τους είναι να 

εκπαιδεύσει τους χρήστες, μπορεί να έχει και άλλους σκοπούς, όπως το μάρκετινγκ ή 

τη διαφήμιση. Τα σοβαρά παιχνίδια μερικές φορές θα θυσιάσουν σκόπιμα τη 

διασκέδαση και την ψυχαγωγία, προκειμένου να επιτευχθεί μια επιθυμητή διαδικασία 

από τον παίκτη. Τα σοβαρά παιχνίδια δεν είναι ένα είδος παιχνιδιού, αλλά μια 

κατηγορία παιχνιδιών με διαφορετικούς σκοπούς και αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει 

μερικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και advergames, πολιτικά παιχνίδια, ή ευαγγελικά 

παιχνίδια. Τα σοβαρά παιχνίδια επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο σε ένα κοινό έξω 

από την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός των 

σοβαρών παιχνιδιών, αν και γενικά θεωρούνται τα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται 
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για την κατάρτιση, τη διαφήμιση, την προσομοίωση ή την εκπαίδευση. Γνωστά 

παιχνίδια αυτής της κατηγορίας είναι το History of Biology game, Friday Night at the 

ER, Habitica, Moonbase Alpha και Steel Beasts Professional79. 
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3. Βιβλιογραφική επισκόπηση – Κορυφαίες εταιρίες του 

κλάδου των βιντεοπαιχνιδιών 

3.1 Οι εταιρίες των βιντεοπαιχνιδιών 

Από το ξεκίνημα της ιστορίας των βιντεοπαιχνιδιών, τα πρώτα παιχνίδια που 

είχαν δημιουργηθεί ήταν απλά ενώ με την πάροδο των ετών και των απαιτήσεων των 

παικτών άρχισε να δίνεται έμφαση στα γραφικά αλλά και στην πλοκή. Η μεγάλη 

διάδοση των βιντεοπαιχνιδιών και τα τεράστια έσοδα που δημιουργούνταν, έδωσαν 

τη δυνατότητα στις εταιρίες να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη βιομηχανία, αλλά 

και την ευκαιρία σε νέες εταιρίες να εισέλθουν σε αυτή τη μεγάλη αγορά. 

Οι εταιρίες δημιουργούν τα παιχνίδια όχι μόνο για να αποκτήσουν υψηλά 

έσοδα, αλλά για να δώσει και η κάθε μια τη δική της ταυτότητα σε ένα 

συγκεκριμένου είδος παιχνιδιού με αποτέλεσμα να μπορούν οι καταναλωτές-παίκτες 

να διαμορφώνουν την άποψη για την καλύτερη εταιρία δημιουργίας παιχνιδιών στο 

κάθε είδος ξεχωριστά. 

Παρακάτω εμφανίζονται οι 15 πλουσιότερες σε έσοδα εταιρίες δημιουργίας 

βιντεοπαιχνιδιών διαχρονικά, ενώ παρουσιάζονται επιπλέον και 5 ακόμη εταιρίες με 

τα υψηλότερα έσοδα για το έτος 2015. 

1. Sony Computer Entertainment 

2. Microsoft Studios 

3. Nintendo 

4. Sega 

5. Activision Blizzard 

6. Namco Bandai 

7. Electronic Arts 

8. Konami 

9. Ubisoft 

10. Square Enix80 

11. Tencent 
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12. Apple 

13. Google 

14. NetEase 

15. Warner Bros81. 

Ωστόσο, υπάρχουν και οι εταιρίες που παρουσιάζουν τεράστια έσοδα από τα 

παιχνίδια όπως είναι η Tencent, η Google, η Apple και η King.com. 

3.2 Sony Computer Entertainment 

Η Sony Computer Entertainment Inc. είναι μια ιαπωνική πολυεθνική εταιρεία 

βιντεοπαιχνιδιών που ειδικεύεται σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας 

βιντεοπαιχνιδιών, και είναι πλήρους ιδιοκτησίας της θυγατρικής και ενός μέρους των 

Καταναλωτικών Προϊόντων και της Ομάδας Υποστήριξης της Sony. Η εταιρεία 

ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1993 στο Τόκιο της Ιαπωνίας, πριν από την έναρξη του 

αρχικού συστήματος βιντεοπαιχνιδιών της PlayStation. 

Η Sony Computer Entertainment χειρίζεται την Έρευνα και την Ανάπτυξη, 

την Παραγωγή και τις Πωλήσεις του υλικού (hardware) και λογισμικού (software) για 

τη γραμμή του PlayStation, τόσο στη φορητή κονσόλα όσο και στην οικιακή 

κονσόλα. Είναι επίσης ο δημιουργός και εκδότης των τίτλων video games και 

αποτελείται από πολλές θυγατρικές που καλύπτουν μεγαλύτερες αγορές της εταιρείας 

όπως της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας. Το μεγαλύτερο εργατικό 

δυναμικό της εταιρίας βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει 8.000 υπαλλήλους 

σε περισσότερες από 50 χώρες. Η εταιρεία κατάφερε μέχρι την 31η Μαρτίου του 

2015 να πουλήσει περισσότερες από 458 εκατομμύρια κονσόλες82. 

Το 1993 ιδρύεται η Sony Computer Entertainment (SCEI), μια κοινοπραξία 

μεταξύ της Sony Corporation και της Sony Music Entertainment (Japan) Inc.  Το 

Μάιο του 1994 ιδρύεται η Sony Computer Entertainment America, ενώ το Δεκέμβριο 

λανσάρεται το Playstation στην Ιαπωνία με τιμή 330 δολάρια. Τον Ιανουάριο του 

1995 ιδρύεται η Sony Computer Entertainment Europe, ενώ το Σεπτέμβριο του ίδιου 

έτους λανσάρεται τόσο στην Ευρώπη (τιμή περίπου 460 δολάρια) όσο και στη Βόρεια 
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Αμερική (τιμή 299 δολάρια) το Playstation και μέχρι τα τέλη του 1996 έχουν 

αποσταλεί παγκοσμίως 10 εκ. κονσόλες Playstation. Το Playstation προσέφερε 

τεράστια επιτυχία στην εταιρία Sony και μέχρι τα τέλη του 1999, δηλαδή 4 χρόνια 

μετά την εισαγωγή της κονσόλας στην αγορά, έφτασε τις 70 εκ. πωλήσεις 

παγκοσμίως. 

Ακόμη μια χρονιά ορόσημο για την εταιρία θεωρείται ο Μάρτιος του 2000, 

όπου λανσάρεται στην Ιαπωνία το Playstation2, με τιμή πώλησης τα 330 δολάρια. Το 

Playstation2 φθάνει στη Βόρεια Αμερική το Σεπτέμβριο, ενώ είναι διαθέσιμο στην 

Ευρώπη το Νοέμβριο. Τεράστια επιτυχία για την εταιρία ήταν το Μάιο του 2004, 

όπου οι κονσόλες Playstation που έχουν πωληθεί συνολικά έφθασαν τα 100 εκ., 

ρεκόρ για τις πωλήσεις συστημάτων παιχνιδιών. 

Το Νοέμβριο του 2006 δημιουργείται το Playstation3 που είναι διαθέσιμο 

στην Ιαπωνία και στη Βόρεια Αμερική, ενώ το Μάρτιο του 2007 γίνεται διαθέσιμο 

και στην Ευρώπη, όπου καταφέρνει μέχρι το 2011 να πουλήσει 50 εκ. κονσόλες και 

το Playstation2 να φτάνει τις 150 εκ. πωλήσεις. Μέσα σε αυτά τα έτη η εταιρία 

συνεχώς εξέλισσε τα προϊόντα της και να τα μειώνει σε όγκο ώστε να γίνονται και 

φορητές παιχνιδομηχανές. Πλέον, το Νοέμβριο του 2013 γίνεται κάτι πρωτόγνωρο 

για τα δεδομένα της εταιρίας. Λανσάρει το Playstation4 στις Η.Π.Α. Καναδά, 

Ευρώπη και Λατινική Αμερική, ενώ στην Ιαπωνία φθάνει το Φεβρουάριο του 2014 

και μέχρι το Φεβρουάριου του 2015 έφθασε τις 20,2 εκ. πωλήσεις παγκοσμίως και 

συνεχίζει να έχει σημαντική αύξηση, τόσο στις πωλήσεις της παιχνιδομηχανής, όσο 

και στα παιχνίδια που δημιουργεί83. 

3.3 Microsoft Studios 

Η Microsoft Studios ιδρύθηκε το 2002 ως Microsoft Game Studios για να 

συμπέσει με τη ήδη κυκλοφορήσασα παιχνιδομηχανή Xbox, προτού μετονομαστεί το 

2011 σε Microsoft Studios. Η Microsoft Studios είναι η εταιρία που παράγει τα 

βιντεοπαιχνίδια και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και δημοσίευση των παιχνιδιών 

για μια σειρά από κονσόλες όπως το  Xbox, το Xbox360, το Xbox One, καθώς και για 

παιχνίδια για τα Windows, Steam, Windows Store και για τις πλατφόρμες των 
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παιχνιδιών στα κινητά τηλέφωνα. Η Microsoft Studios αναπτύσσει και δημοσιεύει 

παιχνίδια υπό τη δική της ετικέτα. 

Η Microsoft Studios περιλαμβάνει 29 στούντιο σε όλο τον κόσμο, 21 για την 

ανάπτυξη παιχνιδιών και 8 για την μη ανάπτυξη παιχνιδιών. To 2007 η Microsoft 

Studios ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ενός ευρωπαϊκού γραφείου στο Reading 

της Αγγλίας, ενώ το ίδιο έτος εντάσσει την Electronic Arts ως επικεφαλής του 

αθλητικού τμήματος της εταιρείας. 

Το 2008 η Microsoft Studios ανακοινώνει την ίδρυση του Xbox Live 

Productions για την ανάπτυξη «υψηλής ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου" για το 

Xbox Live Arcade, ενώ ξεκινά πρόσληψη για 343 βιομηχανίες ώστε να αναλάβουν 

την ανάπτυξη του παιχνιδιού Halo και για πρώτη φορά ανακοινώθηκε στα μέσα του 

2009 η δημιουργία του παιχνιδιού Halo Legends. Το 2010 η εταιρία σταματά τη 

συνεργασία της με τις εταιρίες Ensemble Studios και Aces Studio ύστερα από την 

οικονομική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και αναδιάρθρωσε τα στούντιο 

δημιουργίας παιχνιδιών, ενώ συνεργάζεται με την εταιρία καναδική εταιρία BigPark 

Inc. που την ενσωματώνει στην εταιρία. 

Το 2010 δημιουργεί ένα στούντιο βασισμένο στα παιχνίδια σε κινητό 

τηλέφωνο και στην ανάπτυξη ψυχαγωγικών πολυμέσων για τα Windows Phone,  ενώ 

διευρύνει τη συνεργασία της με την Rare Ltd. ώστε να παράγει περισσότερους 

τίτλους παιχνιδιών και δημιουργεί ένα νέο στούντιο στο Βανκούβερ του Καναδά. Το 

2013 η Microsoft Studios ένα νέο στούντιο στην Ευρώπη που ονομάζεται "Lift 

London" όπου εκεί θα δημιουργεί ψηφιακά παιχνίδια σε μορφή σύννεφου (cloud) για 

τάμπλετ, κινητά τηλέφωνα και τηλεοράσεις, ενώ το ίδιο έτος παρουσιάζει το Xbox 

One84. 

Ωστόσο τα έσοδα της εταιρίας παρουσιάζουν μια αύξηση κατά τα 3 τελευταία 

έτη καθώς το 2013 παρουσιάζει έσοδα της τάξης των 77,8 δις δολαρίων, το 2014 

έσοδα 86,8 δις δολάρια ενώ το 2015 93,6 δις δολάρια (εικόνα 3-1). 
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Εικόνα 3-1: Έσοδα της Microsoft Studios 2013-2015 

Παρόλα αυτά, τα καθαρά κέρδη παρουσιάζουν μια αυξομείωση καθώς το 

2013 φθάνουν τα 21,86 δις δολάρια, το 2014 τα 22,07 δις δολάρια, ενώ το 2015 τα 

καθαρά κέρδη μέχρι την 20η Ιουνίου είναι 12,19 δις δολάρια85. Το ίδιο συμβαίνει και 

κατά τα έτη 2011-2012 όπου παρόλο που το 2011 τα έσοδα ανήλθαν στα 69,943 δις 

δολάρια, τα καθαρά κέρδη ήταν 23,150 δις δολάρια, ενώ το 2012 παρόλο που 

αυξήθηκαν τα έσοδα σε 73,723 δις δολάρια, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν 16,978 δις 

δολάρια και αυτό οφείλεται στην αύξηση των συνολικών λειτουργικών εξόδων86. 

3.4 Nintendo 

Η Nintendo Co., Ltd είναι μια ιαπωνική πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών 

ηλεκτρονικών ειδών με έδρα το Κιότο της Ιαπωνίας και ιδρύθηκε στις 23 

Σεπτεμβρίου 1889 από τον Fusajiro Yamauchi. Η Nintendo είναι η μεγαλύτερη 

εταιρεία στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών με βάση έσοδα και αρχικά η εταιρία 

παρήγαγε χειροποίητα χαρτιά για παιχνίδι. Έως το 1963, η εταιρεία είχε προσπαθήσει 
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να ασχοληθεί δημιουργώντας μικρές εξειδικευμένες επιχειρήσεις, όπως υπηρεσίες 

ταξί και ξενοδοχεία. , ωστόσο όμως εγκαταλείφθηκαν τα προηγούμενα εγχειρήματα.  

Κατά τη δεκαετία του 1970 η Nintendo εξελίχθηκε σε μια εταιρεία 

βιντεοπαιχνιδιών, καθιστώντας την μια από τους πλέον σημαίνοντες στη βιομηχανία 

και την Τρίτη πολυτιμότερη εταιρεία της Ιαπωνίας με την αξία της αγοράς πάνω από 

85 δις δολάρια. Στις 31 Μαρτίου 2014, η Nintendo αναφέρει ιστορικά συνολικές 

πωλήσεις πάνω από 670,43 εκ. μονάδες υλικού και 4,23 δις μονάδων λογισμικού87. 

Η εταιρία το 1985 δημιούργησε την παιχνιδομηχανή Nintendo Entertainment 

System (NES), όπου πούλησε πάνω από 60 εκ. μονάδες, ενώ δημιουργήθηκαν 

παιχνίδια με τεράστια επιτυχία όπως το Zelda και το Mario. Το επόμενο μεγάλο 

επίτευγμα της Nintendo έγινε το 1989, όπου δημιούργησε το Game Boy, την πρώτη 

φορητή παιχνιδομηχανή που είχε οθόνη 4 αποχρώσεων του γκρι και κατάφερε να 

πουλήσει πάνω από 150 εκ. μονάδες παγκοσμίως. Το 1991 έκανε την επανάσταση 

χρησιμοποιώντας την 16-bit τεχνολογία, δημιουργώντας το SNES, όπου χάρη στην 

μεγαλύτερη ισχύ τα παιχνίδια γίνονταν όλο και διασκεδαστικότερα, καταφέρνοντας 

να πουλήσει πάνω από 49 εκ. μονάδες. Το 2006, καινοτόμησε εισάγοντας στην αγορά 

το Wii με αρκετά προηγμένα και επαναστατικά χαρακτηριστικά. Τα ασύρματα 

τηλεχειριστήρια που αντιλαμβάνονταν την κίνηση, καθώς και οι ενσωματωμένες 

ασύρματες δυνατότητες κατέστησαν το Wii best-seller κονσόλα τελευταίας γενιάς 

στον κόσμο. Μια ακόμη καινοτόμα επανάσταση που έφερε η Nintendo ήταν το 2011, 

όπου λανσάρει στις Η.Π.Α. το σύστημα Nintendo 3DS, το οποίο επιτρέπει στους 

χρήστες να προβάλλουν περιεχόμενο 3D χωρίς τη χρήση ειδικών γυαλιών88. 

Παρόλο που η Nintendo καινοτομούσε και ήταν μιας από τις σημαντικότερες 

εταιρίες, παρουσιάζει μείωση χρόνο με το χρόνο στα έσοδα της και αυτό 

παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα, σε ένα διάστημα 11 ετών (Εικόνα 3-2)89. 
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Εικόνα 3-2: Ετήσια έσοδα εταιρίας Nintendo ανά κατηγορία προϊόντος 

Επιπλέον, κατά το έτος 2014 παρουσιάζεται νέα μείωση στα έσοδα κατά 11% 

περίπου σε σχέση με τα έσοδα του 201390. Τα κέρδη του 2013 φθάνουν τα 6,76 δις 

δολάρια, ενώ στα πρωτότυπα στοιχεία που εμφανίζει η εταιρία είναι κοντά στα 636 

δις Γιεν Ιαπωνίας91. Ωστόσο, το 2016 υπερδιπλασιάζονται τα κέρδη, ξεπερνώντας τα 

14,7 δις δολάρια92. 

3.5 Sega 

Η Sega Games Co., Ltd., προκύπτει το όνομα από το ακρωνύμιο Service 

Games (Υπηρεσία Παιχνιδιών), είναι μια ιαπωνική πολυεθνική δημιουργίας και 

έκδοσης βιντεοπαιχνιδιών που εδρεύει στο Τόκιο της Ιαπωνίας, με πολλά γραφεία σε 

όλο τον κόσμο. Η Sega ανέπτυξε και κατασκεύασε πολλές οικιακές κονσόλες 

βιντεοπαιχνιδιών από το 1983 έως το 2001. Ωστόσο, παρουσίασε οικονομικές 

απώλειες που προκύπτουν από την κονσόλα Dreamcast και έτσι ανάγκασε την 

εταιρεία να αναδιαρθρωθεί το 2001 και να επικεντρωθεί στην παροχή λογισμικού ως 

εταιρία προγραμματισμού. Παρόλα αυτά, η Sega παραμένει η πιο επιτυχημένη 
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παραγωγός εταιρία arcade στον κόσμο, με πάνω από 500 παιχνίδια σε πάνω από 70 

τίτλους σε περισσότερα από 20 διαφορετικά συστήματα arcade από το 1981. 

Η Sega μαζί με τα υπο-στούντιό της είναι γνωστή για τη δημιουργία πολλών 

τίτλων παιχνιδιών που κατάφερε να πουλήσει, συμπεριλαμβανομένων των πιο 

γνωστών όπως το Sonic the Hedgehog, το Virtua Fighter, το Phantasy Star, το 

Yakuza, και το Total War93. 

Αρχικά η εταιρία δημιουργήθηκε το 1940, όταν ο Marty Bromley ίδρυσε την 

Standar Games που παρείχε μηχανήματα διασκέδασης με κέρματα στη στρατιωτική 

βάση στη Χαβάη. Βρισκόταν στη Χαβάη όταν οι Ιάπωνες βομβάρδισαν το Περλ 

Χάρμπορ, ωστόσο δεν έτρεφε αρνητικά αισθήματα για αυτούς και όταν το 1952 οι 

Η.Π.Α. έθεσαν παράνομα τα μηχανήματα με κέρμα, είδε την ιαπωνική αγορά ως 

ευκαιρία. Έτσι, αγόρασε κουλοχέρηδες από την κυβέρνηση και τους εισήγαγε από 

την Ιαπωνία και την εταιρία την ονόμασε Service Games. Αυτός ήταν ο προπομπός 

της μελλοντικής κολοσσιαίας δύναμης στο χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Το 

1964, οι εταιρίες Rosen Enterprises και Service Games συγχωνεύτηκαν και 

δημιούργησαν την εταιρία SEGA Enterpises Ltd94 και το 1966 δημιούργησαν το 

πρώτο τους arcade παιχνίδι με τίτλο Periscope, που ήταν ένα παιχνίδι μάχης 

υποβρυχίων95. 

Τα οικονομικά της εταιρίας κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1990 

εμφάνιζαν σημαντικά έσοδα, παρόλο που μειώνονταν χρόνο με το χρόνο. Η 

χειρότερη περίοδος για τη SEGA ήταν η πενταετία 1998-2002 όπου η εταιρία 

εμφάνιζε σημαντικές απώλειες. Κατά το έτος 1993 τα κέρδη της εταιρίας ήταν 28,01 

δις Γιεν που μεταφράζεται σε περίπου 233 εκ. δολάρια, ενώ από το 1998 έως το 2002 

εμφανίζει σημαντικές ζημίες96 (Εικόνα 3-3). 

                                                           
93 Wikipedia, Sega, Wikipedia, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Sega (8 October 

2015) 
94 Kidd, A., IGN Presents the History of SEGA, IGN, 21 April 2009. Available at: 

http://www.ign.com/articles/2009/04/21/ign-presents-the-history-of-sega (9 October 2015) 
95 Plunkett, L., Meet The Four Americans Who Built Sega, Kotaku, 4 April 2011. Available 

at: http://kotaku.com/5788468/meet-the-four-americans-who-built-sega (10 October 2015) 
96 Wikipedia, Sega's financial trouble in the 1998–2002 period, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sega#/media/File:Sega_Annual_Income(Loss)_1993-2004.svg 

(8 October 2015) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sega
http://www.ign.com/articles/2009/04/21/ign-presents-the-history-of-sega
http://kotaku.com/5788468/meet-the-four-americans-who-built-sega
https://en.wikipedia.org/wiki/Sega#/media/File:Sega_Annual_Income(Loss)_1993-2004.svg


61 
 

 

Εικόνα 3-3: Ετήσια κέρδη Sega περιόδου 1993-2004 

Κατά το έτος 2012 εμφανίζει κέρδη κοντά στα 22 δις Γιεν Ιαπωνίας δηλαδή 

περίπου 266 εκ. δολάρια97, ενώ το 2013 αυξάνει σημαντικά τα κέρδη σε περίπου 326 

εκ. δολάρια. Όμως το 2014 η εταιρία εμφανίζει μια μείωση στα κέρδη έσοδα κατά 28 

περίπου εκατομμύρια δολάρια και έτσι για το 2014 εμφανίζει κέρδη της τάξης των 

298,61 εκ. δολαρίων98, ενώ το 2015 θα καταφέρει να μειώσει σημαντικά τα κέρδη της 

φθάνοντας τα 151,3 εκ δολάρια, με αποκορύφωμα την επιπλέον πτώση για το 2016, 

φθάνοντας τα 174 εκ. δολάρια99. 
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3.6 Activision Blizzard 

Η Activision Blizzard Inc. είναι αμερικανική εταιρεία, με έδρα στη Σάντα 

Μόνικα της Καλιφόρνιας των Η.Π.Α. Τον Δεκέμβριο του 2007, η Activision 

ανακοίνωσε ότι η εταιρεία και τα περιουσιακά της στοιχεία θα συγχωνευθούν με την 

εταιρία Vivendi Games. Τον Απρίλιο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε τη 

συγχώνευση και στις 9 Ιουλίου του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση το 

συνολικό ποσό κατ’ εκτίμηση να φτάνει τα 18,9 δις δολάρια. Το 2014, η Activision 

Blizzard ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη εταιρία ηλεκτρονικών παιχνιδιών με βάση τα 

έσοδα100. 

Η Activision Blizzard είναι η μεγαλύτερη διαδραστική εταιρεία ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών στον κόσμο και «αγγίζει» διάφορα πεδία όπως των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, της τεχνολογίας και της ψυχαγωγίας. Η εταιρία αποτελείται από δύο 

κύριες λειτουργικές μονάδες, την Blizzard Entertainment και την Activision 

Publishing. Η εταιρία δημιούργησε πολλούς επιτυχημένους τίτλους παιχνιδιών όπως 

το Guitar Hero, Call of Duty, Skylanders, Destiny, StarCraft, Diablo και Hearthstone. 

Η εταιρία κατάφερε κατά την τελευταία δεκαετία να δημιουργήσει έξι φορές το 

καλύτερο παιχνίδι για τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών101. 

Η Activision Blizzard παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία στα συνολικά της 

έσοδα καθώς την τελευταία πενταετία, 2010-2014 παρουσιάζει μια σχετικά σταθερή 

πορεία. Κατά το έτος 2010 η εταιρία εμφανίζει έσοδα 418 εκ. δολάρια, ενώ το 2011 

παρουσιάζει αύξηση με αποτέλεσμα να φθάσει το 1,08 δις δολάρια και το 2012 το 

1,49 δις δολάρια. Το 2013 παρουσιάζεται μια μείωση στα συνολικά έσοδα που φθάνει 

το 1,01 δις δολάρια, ενώ παρόλο τη σημαντική μείωση για το έτος 2014, ωστόσο 

παρουσιάζει έσοδα της τάξης των 835 εκ. δολαρίων102. Το 2015 παρουσιάζει 
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σημαντική αύξηση στα κέρδη της φθάνοντας τα 892 εκ. δολάρια103, ενώ το 2016 

συνεχίζει την ανοδική της πορεία αγγίζοντας κέρδη 966 εκ. δολαρίων104. 

3.7 Namco Bandai 

Bandai Namco Entertainment Inc. (BNEI) είναι  εταιρία δημιουργίας 

παιχνιδιών arcade, για κινητά τηλέφωνα, καθώς και οικιακών βιντεοπαιχνιδιών με 

έδρα την Ιαπωνία. Η Namco Bandai είναι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης μεταξύ 

των τμημάτων ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών της Bandai και της Namco. Αρχικά ήταν 

γνωστή στο δυτικό κόσμο ως Namco Bandai Games και μετονομάστηκε στο διεθνές 

επίπεδο σε Namco Bandai Games, τον Ιανουάριο του 2014. Στις 17 Δεκέμβρη 2014, 

η Bandai Namco Holdings ανακοίνωσε ότι θα πρέπει να αλλάζει το όνομα του 

τμήματος των παιχνιδιών της από Namco Bandai Games σε Bandai Namco 

Entertainment. 

Η Bandai Namco Games είναι μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Namco 

Bandai Holdings (BNHD) και ειδικεύεται στη διαχείριση και τις πωλήσεις των video 

games και άλλων συναφών προϊόντων ψυχαγωγίας, ενώ οι θυγατρικές της Namco 

Bandai Studios ειδικεύονται στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων105. 

Η εταιρία δημιουργεί τίτλους σε διάφορα είδη βιντεοπαιχνιδιών όπως Δράσης 

(action), Περιπέτειας (adventure),  Εκπαιδευτικά (educational) και Μάχης (Fighting) 

κ.ά. Κάποιοι από τους σημαντικούς τίτλους είναι το PAC-MAN 256106, F1 2015107 

και Tekken 6108. 

                                                           
103 Activision Blizzard, Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities 

Exchange Act of 1934 - For the Fiscal Year Ended December 31, 2015, Activision Blizzard, 

Available at: http://investor.activision.com/secfiling.cfm?filingID=1047469-16-10584 (2 

February 2017) 
104 Activision Blizzard, Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities 

Exchange Act of 1934 - For the Fiscal Year Ended December 31, 2016, Activision Blizzard, 

Available at: http://investor.activision.com/secfiling.cfm?filingID=1047469-17-1072 (29 

March 2017) 
105 Wikipedia, Bandai Namco Entertainment, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bandai_Namco_Entertainment (12 October 2015) 

106 Bandai Namco Entertainment, Pac-Man 256, Bandai Namco Entertainment, Available at: 

https://www.bandainamcoent.eu/product/pac-man-256/mobile (12 October 2015) 
107 Bandai Namco Entertainment, F1 2015, Bandai Namco Entertainment, Available at: 

https://www.bandainamcoent.eu/product/f1-2015/playstation-4 (12 October 2015) 
108 Bandai Namco Entertainment, Tekken 6, Bandai Namco Entertainment, Available at: 

https://www.bandainamcoent.eu/product/tekken-6/playstation-3 (13 October 2015) 

http://investor.activision.com/secfiling.cfm?filingID=1047469-16-10584
http://investor.activision.com/secfiling.cfm?filingID=1047469-17-1072
https://en.wikipedia.org/wiki/Bandai_Namco_Entertainment
https://www.bandainamcoent.eu/product/pac-man-256/mobile
https://www.bandainamcoent.eu/product/f1-2015/playstation-4
https://www.bandainamcoent.eu/product/tekken-6/playstation-3


64 
 

Η εταιρία Namco Bandai Holdings Inc κατά το έτος 2012 εμφάνισε καθαρά 

κέρδη περίπου 19,303109 εκ. γιεν Ιαπωνίας που μεταφράζονται σε περίπου 161 εκ. 

δολάρια. Για το έτος 2013 υπήρξε αύξηση στα καθαρά κέρδη που έφτασαν τα 32,383 

εκ. γιεν Ιαπωνίας110, περίπου στα 269,3 εκ. δολάρια. Κατά το 2014 η εταιρία μείωσε 

κατά πολύ τα κέρδη της και έφτασε τα 25,054 εκ. Γιεν Ιαπωνίας111, περίπου 208,3 εκ. 

δολάρια, ωστόσο θεωρείται μια πολύ επιτυχημένη εταιρία στον χώρο των 

βιντεοπαιχνιδιών. Το 2015, η Bandai Namco επιτυγχάνει μια σημαντική αύξηση στα 

καθαρά της κέρδη που φθάνουν περίπου τα 337 εκ. δολάρια, με τα έσοδα εκείνης της 

περιόδου να είναι λίγο περισσότερα από 5 δις δολάρια112. Το 2016, η εταιρία 

πετυχαίνει εκ νέου αύξηση των εσόδων της σε 5,15 δις δολάρια, ωστόσο τα κέρδη της 

μειώθηκαν και έφθασαν τα 310 εκ. δολάρια113. 

3.8 Electronic Arts 

Η Electronic Arts Inc. (EA), γνωστή ως EA Games, είναι μια αμερικανική 

εταιρία που προγραμματίζει-δημιουργεί, εμπορεύεται, εκδίδει και διανέμει 

βιντεοπαιχνίδια και εδρεύει στο Redwood City της Καλιφόρνια των Η.Π.Α. Ιδρύθηκε 

στις 28 Μαΐου 1982 από τον Trip Hawkins και ήταν η πρωτοπόρος εταιρεία στην 

αρχική βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών για τους υπολογιστές. Το 2011, η 

Electronic Arts ήταν η 3η εταιρεία παγκοσμίως με τα υψηλότερα έσοδα, ύστερα από 

την Nintendo και την Activision Blizzard. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 μέχρι και τις αρχές του 1990, η εταιρεία 

άρχισε να αναπτύσσει παιχνίδια για τις οικιακές κονσόλες. Μέχρι τις αρχές της 
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δεκαετίας του 2000, η EA είχε γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες παιχνιδιών. 

Η ΕΑ αναπτύσσει και δημοσιεύει παιχνίδια διαφόρων ειδών και πολλά από αυτά 

είναι γνωστά στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα βιντεοπαιχνίδια. Κάποια από 

τα παιχνίδια που ασχολούνται με τον αθλητισμό είναι το EA Sports FIFA, Madden 

NFL, NHL, NCAA Football, NBA Live και SSX. Άλλοι γνωστοί τίτλοι που 

δημιουργεί η εταιρία είναι το Battlefield, Need for Speed, The Sims, Medal of Honor, 

Command & Conquer, καθώς και νεότεροι τίτλοι όπως το Crysis, Dead Space, Mass 

Effect, Dragon Age, Army of Two, Titanfall και Star Wars114. 

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας κατά την τριετία 2012-2014 παρουσιάζουν μια 

αυξομείωση καθώς το 2012 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 76 εκ. δολάρια, ενώ το 

2013 αυξήθηκαν σε 98 εκ. δολάρια και στη συνέχεια το επόμενο έτος μειώθηκαν 

δραματικά σε 8 εκ. δολάρια115. Το 2015 υπήρχε μια θεαματική αύξηση στα κέρδη της 

Electronic Arts της τάξης των 875 εκ. δολαρίων116, ενώ αύξηση υπήρξε και το 2016 

όχι όμως με παρόμοιο ρυθμό, αγγίζοντας το 1,15 δις δολάρια117. 

3.9 Konami 

Η Konami Holdings Corporation που συνήθως αναφέρεται απλά ως Konami 

είναι μια ιαπωνική εταιρία προγραμματισμού και έκδοσης πολλών παιχνιδιών, 

καρτών συναλλαγών, μηχανημάτων με κέρματα και βιντεοπαιχνίδια. Ιδρύθηκε το 

1969 στην Οσάκα της Ιαπωνίας από τον Kagemasa Kōzuki, αρχικά ως εταιρία 

ενοικίασης και επισκευής jukebox και μέχρι σήμερα εκτός των προαναφερθέντων 

δραστηριοτήτων της, η εταιρία λειτουργεί καταστήματα υγείας και φυσικής 

                                                           
114 Wikipedia, Electronic Arts, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Arts (16 October 2015) 
115 Electronic Arts Inc, Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities 

Exchange Act of 1934 - For the Fiscal Year Ended March 31, 2014, Electronic Arts Inc, 21 

May 2014. Available at: http://investor.ea.com/secfiling.cfm?filingID=712515-14-24 (16 

October 2015) 
116 Electronic Arts Inc., Fiscal Year 2015 - Proxy Statement and Annual Report [pdf] 

Electronic Arts Inc., 14 August 2015. Available at: 

http://files.shareholder.com/downloads/ERTS/4544067572x0x880845/95593460-D3B8-

4637-A487-5B95A53973F4/2015_Proxy_Statement_and_Annual_Report.pdf [Accessed 10 

March 2016] 
117 Electronic Arts Inc., Fiscal Year 2016 - Proxy Statement and Annual Report [pdf] 

Electronic Arts Inc., 28 July 2016. Available at: 

http://files.shareholder.com/downloads/ERTS/4544067572x0x896803/66BDC409-8713-

495B-BC4F-8373298DAFF2/2015_Proxy_Statement_and_Annual_Report.pdf [Accessed 10 

January 2017] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Arts
http://investor.ea.com/secfiling.cfm?filingID=712515-14-24
http://files.shareholder.com/downloads/ERTS/4544067572x0x880845/95593460-D3B8-4637-A487-5B95A53973F4/2015_Proxy_Statement_and_Annual_Report.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/ERTS/4544067572x0x880845/95593460-D3B8-4637-A487-5B95A53973F4/2015_Proxy_Statement_and_Annual_Report.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/ERTS/4544067572x0x896803/66BDC409-8713-495B-BC4F-8373298DAFF2/2015_Proxy_Statement_and_Annual_Report.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/ERTS/4544067572x0x896803/66BDC409-8713-495B-BC4F-8373298DAFF2/2015_Proxy_Statement_and_Annual_Report.pdf
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κατάστασης στην Ιαπωνία. Λειτουργεί, επίσης, την υγεία και την φυσική κατάσταση 

κλαμπ στην Ιαπωνία. Η ονομασία προήλθε από τη σύζευξη των 2 πρώτων γραμμάτων 

των ονομάτων Kagemasa Kozuki, Yoshinobu Nakama, και Tatsuo Miyasako. 

Η Konami έχει δημιουργήσει πολλά παιχνίδια που έγιναν γνωστά και έγιναν 

πόλος έλξης για πολλούς παίκτες όπως το Pro Evolution Soccer, Castlevania, Metal 

Gear, Silent Hill, Contra, Dance Dance Revolution κ.ά. Όσων αφορά τα καθαρά 

κέρδη της εταιρίας, παρουσιάζουν μια αυξομείωση χρόνο με το χρόνο, με την 

καλύτερη περίοδο τα τελευταία 6 έτη να θεωρείται το 2012 (Πίνακας 3-1)118. 

Πίνακας 3-1: Οικονομικά στοιχεία εταιρίας Konami περιόδου 2013-2017 

(ποσά σε δις 

Γιεν) 

2013 2014 2015 2016 2017 (μη 

ολοκληρωμένο) 

Έσοδα 226 

(2,02$ δις) 

217,6 

(1,95$ δις) 

218,2 

(1,95$ δις) 

249,9 (2,24$ 

δις) 

229,9 

(2,06$ δις) 

Έσοδα 

εκμετάλλευσης 

21,9 

(196,3$ εκ.) 

7,7 

(69$ εκ.) 

15,3 

(137,4$ εκ.) 

24,7 

(221,4$ εκ.) 

36,4 

(326,2$ εκ.) 

Καθαρά Κέρδη 13,2 

(118,3$ εκ.) 

3,8 

(34$ εκ.) 

9,9 

(88,7$ εκ.) 

10,5 

(94,1$ εκ.) 

26,0 

(233$ εκ.) 

Κατά το 2013 παρουσιάζονται έσοδα της τάξης λίγο περισσότερο των 2 δις 

δολαρίων και κέρδη μόλις 118,3 εκ. δολαρίων, με χειρότερο έτος να είναι το 2014 

όπου η εταιρία τότε εμφάνισε κέρδη μόλις 34 εκ. δολάρια. Το 2015 καταφέρνει να 

αυξήσει τα κέρδη της σε 88,7 εκ. δολάρια, ενώ και το 2016 καταφέρνει να τα αυξήσει 

σε 94,1 εκ. δολάρια, ενώ μέχρι στιγμής για το 2017 παρουσιάζει αλματώδη αύξηση 

με 233 εκ. δολάρια119 (Εικόνα 3-4). Ωστόσο, παρόλο τη μείωση στα κέρδη της, αυτό 

παρατηρείται και από τις άλλες εταιρίες στην αγορά των βιντεοπαιχνιδιών και δεν 

είναι μόνο ένα φαινόμενο που αφορά την Konami. 

                                                           
118 Wikipedia, Konami, Wikipedia, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Konami (17 

October 2015) 
119 Konami Holdings Corporation, Financial Highlights, Konami Holdings Corporation, 16 

May 2017. Available at: https://www.konami.com/ir/en/financialinfo/sales.html (19 May 

2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Konami
https://www.konami.com/ir/en/financialinfo/sales.html
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Εικόνα 3-4: Καθαρά κέρδη Konami 2013-2017 

3.10 Ubisoft 

Η Ubisoft είναι μια κορυφαία εταιρία δημιουργίας, έκδοσης και διανομής 

διαδραστικής ψυχαγωγίας και υπηρεσιών, με πλούσιο χαρτοφυλάκιο των παγκοσμίου 

φήμης εμπορικών σημάτων120. Η εταιρία έχει έδρα τη Γαλλία121 και διαθέτει 30 

στούντιο και στις 6 ηπείρους του κόσμου. Έχει δημιουργήσει πολλούς τίτλους 

παιχνιδιών, πολλών εξ αυτών έγιναν γνωστοί και παίζονται από πολλού παίκτες. 

Κάποιοι από τους τίτλους είναι το Assassin’s Creed Syndicate, Watch Dogs, Trials 

και Just Dance122. 

Η εταιρία για την περίοδο 2011-2012 παρουσίασε κέρδη 37,4 εκ. δολάρια123, 

ενώ για την περίοδο 2012-2013 αυξήθηκαν κατά πολύ και έφθασαν τα 64,8 εκ. 

δολάρια124. Την περίοδο 2013-2014 η κατάσταση για την εταιρία ήταν κακή και 

                                                           
120 Ubisoft, Our Company, Ubisoft, Available at: https://www.ubisoft.com/en-

US/company/overview.aspx (17 October 2015) 
121 Wikipedia, Ubisoft, Wikipedia, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Ubisoft (17 

October 2015) 
122 Ubisoft, Ubisoft Store, Ubisoft, Available at: http://store.ubi.com/eu/games.html (17 April 

2017) 
123 Ubisoft, Ubisoft Reports Full-Year 2011-2012 Results [pdf] Ubisoft, 15 May 2012. 

Available at: https://www.ubisoftgroup.com/comsite_common/en-

US/images/Ubisoft%20FY12%20English%20finaltcm9949074.pdf [Accessed 17 October 

2015] 
124 Ubisoft, Ubisoft Reports Full-Year 2012-2013 Sales and Earnings Figures [pdf] Ubisoft, 

15 May 2013. Available at: https://www.ubisoftgroup.com/comsite_common/en-

US/images/Ubisoft%20FY13%20earnings%20English%20finalCtcm9997146.pdf [Accessed 

17 October 2015] 

https://www.ubisoft.com/en-US/company/overview.aspx
https://www.ubisoft.com/en-US/company/overview.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubisoft
http://store.ubi.com/eu/games.html
https://www.ubisoftgroup.com/comsite_common/en-US/images/Ubisoft%20FY12%20English%20finaltcm9949074.pdf
https://www.ubisoftgroup.com/comsite_common/en-US/images/Ubisoft%20FY12%20English%20finaltcm9949074.pdf
https://www.ubisoftgroup.com/comsite_common/en-US/images/Ubisoft%20FY13%20earnings%20English%20finalCtcm9997146.pdf
https://www.ubisoftgroup.com/comsite_common/en-US/images/Ubisoft%20FY13%20earnings%20English%20finalCtcm9997146.pdf


68 
 

παρουσίασε ζημίες της τάξεως των 65,5 εκ. ευρώ125, ενώ για την περίοδο 2014-2015 

κατάφερε να αναπληρώσει το χαμένο έδαφος του προηγούμενου έτους και να 

παρουσιάσει κέρδη 171 εκ. ευρώ126. Για την περίοδο 2015-2016 η εταιρία είχε μια 

μικρή πτώση στα κέρδη της μόλις 2 εκ., ωστόσο παρουσίασε κέρδη της τάξης των 

169 εκ. ευρώ127. Παρόλο που πολλές εταιρίες εμφάνιζαν πτώση στα κέρδη τους 

διαχρονικά, η Ubisoft είχε μια τεράστια πτώση με ζημίες για ένα έτος, αλλά κατάφερε 

να επανέλθει και να αυξήσει κατά πολύ τα κέρδη της. 

3.11 Square Enix 

Η Square Enix HOLDINGS CO., LTD. έχει έδρα το Τόκιο της Ιαπωνίας και 

είναι μια εταιρεία συμμετοχών που ανήκει στον Όμιλο της Square Enix, με ένα ευρύ 

φάσμα περιεχομένου και υπηρεσιών επιχειρήσεων128. Η ονομασία προήλθε από τη 

συγχώνευση των εταιριών Square και Enix που πραγματοποιήθηκε το 2003. Ο 

Όμιλος Square Enix δημοσιεύει, διανέμει και αδειοδοτεί το ψυχαγωγικό περιεχόμενο 

σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο των διεθνούς φήμης εμπορικών σημάτων της 

συμπεριλαμβανομένης της Square Enix και της TAITO. 

Ο Όμιλος Enix Square περιλαμβάνει ένα παγκόσμιο δίκτυο κορυφαίων 

στούντιο ανάπτυξης που βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την 

Ιαπωνία, ενώ διαθέτει ένα πολύτιμο χαρτοφυλάκιο πνευματικής ιδιοκτησίας, πολλών 

παιχνιδιών όπως το FINAL FANTASY το οποίο έχει πουλήσει πάνω από 110 εκ. 

αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, το DRAGON QUEST που πούλησε πάνω από 66 εκ. 

αντίτυπα και το Tomb Raider με πωλήσεις πάνω από 42 εκ. αντίτυπα ανά τον κόσμο. 

Επιπλέον, διαθέτει τα δικαιώματα και του θρυλικού παιχνιδιού Space Invaders, 

παιχνίδι που έγινε γνωστά από τα πρώτα βήματα των βιντεοπαιχνιδιών. 
                                                           
125 Ubisoft, Ubisoft Reports Full-Year 2013-2014 Sales and Earnings Figures [pdf] Ubisoft, 

15 May 2014. Available at: https://www.ubisoftgroup.com/comsite_common/en-

US/images/18ubisoft%20fy14%20earnings%20english%20finaltcm99143202.pdf [Accessed 

17 October 2015] 
126 Ubisoft, Ubisoft Reports Full-Year 2014-2015 Sales and Earnings Figures [pdf] Ubisoft, 

12 May 2015. Available at: https://www.ubisoftgroup.com/comsite_common/en-

US/images/02ubisoft%20fy15%20earnings%20english%20finaltcm99202503.pdf [Accessed 

27 October 2015] 
127 Ubisoft, Ubisoft Reports Full-Year 2015-2016 Sales and Earnings Figures [pdf] Ubisoft, 

12 May 2016. Available at: https://ubistatic19-a.akamaihd.net/comsite_common/en-

US/images/04ubisoft%20fy16%20english%20final_tcm99-250447_tcm99-196733-32.pdf 

[Accessed 1 March 2017] 
128 Square Enix Holdings, Corporate Information, Square Enix Holdings, Available at: 

http://www.hd.square-enix.com/eng/company/index.html (29 October 2015) 

https://www.ubisoftgroup.com/comsite_common/en-US/images/18ubisoft%20fy14%20earnings%20english%20finaltcm99143202.pdf
https://www.ubisoftgroup.com/comsite_common/en-US/images/18ubisoft%20fy14%20earnings%20english%20finaltcm99143202.pdf
https://www.ubisoftgroup.com/comsite_common/en-US/images/02ubisoft%20fy15%20earnings%20english%20finaltcm99202503.pdf
https://www.ubisoftgroup.com/comsite_common/en-US/images/02ubisoft%20fy15%20earnings%20english%20finaltcm99202503.pdf
https://ubistatic19-a.akamaihd.net/comsite_common/en-US/images/04ubisoft%20fy16%20english%20final_tcm99-250447_tcm99-196733-32.pdf
https://ubistatic19-a.akamaihd.net/comsite_common/en-US/images/04ubisoft%20fy16%20english%20final_tcm99-250447_tcm99-196733-32.pdf
http://www.hd.square-enix.com/eng/company/index.html
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Αρχικά η εταιρία είχε στοχεύσει στις κονσόλες και τα παιχνίδια της Nintendo, 

αλλά πλέον αναπτύσσει παιχνίδια για μια ευρεία ποικιλία συστημάτων. Στην έβδομη 

γενιά που αναφέρονται στις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών η Square Enix κυκλοφόρησε 

νέες προσθήκες από μεγάλες σειρές της και στις τρεις μεγάλες κονσόλες, δηλαδή το 

Final Fantasy XIII στο Playstation 3 και το Xbox360, ενώ επίσης και το Dragon 

Quest X για το Wii. Επιπλέον, έχει αναπτύξει παιχνίδια και για φορητές 

παιχνιδομηχανές όπως το Game Boy Advance, το Nintendo DS, το PlayStation 

Portable, το Nintendo 3DS και το Playstation Vita. Ωστόσο, η μεγάλη της ποικιλία 

ανάπτυξης παιχνιδιών δεν περιορίζεται μόνο σε παιχνιδομηχανές, καθώς έχει 

δημιουργήσει βιντεοπαιχνίδια και για προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 

περιβάλλον Microsoft Windows, αλλά και για κινητές συσκευές και smartphones129. 

Η Enix Square όπως και σχεδόν όλες οι εταιρίες στη βιομηχανία των 

βιντεοπαιχνιδιών παρουσιάζει αυξομειώσεις στα κέρδη της με το πέρασμα των ετών. 

Το 2010 η εταιρία εμφάνισε καθαρά κέρδη περίπου 79,5 εκ. δολάρια, ενώ το επόμενο 

έτος παρουσίασε ζημίες της τάξης των 100 εκ. δολαρίων. Το 2012 η εταιρία 

επανέκαμψε και είχε 50,6 εκ. δολάρια κέρδη, ενώ το 2013 είχε πάλι ζημίες της 

τάξεως των 114,5 εκ. δολαρίων. Ωστόσο, το 2014 μπόρεσε πάλι και ανέκαμψε και 

εμφάνισε κέρδη 55,1 εκ. δολάρια, ωστόσο φαίνεται πως από τις αυξομειώσεις στα 

κέρδη των εταιριών ότι ο κλάδος των βιντεοπαιχνιδιών παρόλο που είναι ένας 

αναδυόμενος κλάδος, υπάρχουν δυσκολίες λόγω και του υψηλού ανταγωνισμού. Το 

2015 εμφάνισε εκ νέου υψηλά κέρδη και συνδυασμό με την αύξησης της ισοτιμίας 

του Γιεν, τα κέρδη έφθασαν τα 152,2 εκ. δολάρια, ενώ και το 2016 υπάρχει πολλή 

μεγάλη κερδοφορία που πλησιάζει συνολικά τα 227 εκ. δολάρια130. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρίας επικεντρώνεται στην ιδέα του 

"πολυμορφικού μοντέλου" που αποτελείται από την ανάπτυξη της δικαιόχρησης 

(franchising) σε υλικό ή σε ψυχαγωγικά μέσα, αντί να περιορίζεται σε μια ενιαία 

πλατφόρμα παιχνιδιών.  

                                                           
129 Wikipedia, Square Enix, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Square_Enix (11 March 2016) 
130 Square Enix Holdings, Financial Highlights, Square Enix Holdings, Available at: 

http://www.hd.square-enix.com/eng/ir/finance/financial_highlights.html (17 May 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Square_Enix
http://www.hd.square-enix.com/eng/ir/finance/financial_highlights.html
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3.12 Tencent 

Η εταιρία Tencent Holdings Limited είναι μια κινεζική εταιρία επενδύσεων 

που έχει την έδρα της στο Shenzhen της Κίνας και διαθέτει θυγατρικές που 

δραστηριοποιούνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διασκέδασης, Διαδικτύου, καθώς 

και σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε κινητά τηλέφωνα και υπηρεσίες διαφήμισης 

στο Διαδίκτυο. Ιδρύθηκε το 1998131 και είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 

Διαδικτύου παγκοσμίως με 30.160 εργαζομένους. Πολλές από τις υπηρεσίες της 

περιλαμβάνουν τα κοινωνικά δίκτυα, τις δικτυακές πύλες, το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

και τα online παιχνίδια πολλαπλών παικτών.  

Το πρώτο παιχνίδι της Tencent ήταν το QQ Tang το 2004, ενώ στη συνέχεια 

ακολούθησε το 2006 το QQ YinSu και το 2007 το QQ SanGuo. Το 2011 ξεκίνησε να 

φιλοξενεί το παιχνίδι League of Legends. Η Tencent πουλά εικονικά αγαθά για χρήση 

σε Μαζικά online παιχνίδια πολλών ατόμων (MMO), στις ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης και στα κινητά τηλέφωνα. Η Tencent συνήθως προσφέρει μια σειρά από 

online παιχνίδια πολλών ατόμων μέσω της πύλης του παιχνιδιού QQ Games. Τέτοια 

παιχνίδια είναι όπως το Dungeon Fighter Online, το QQ Fantasy, to QQ Three 

Kingdoms και το QQ Pet132. 

Όσον αφορά τα έσοδα της Tencent παρουσιάζουν αυξητική τάση την 

τελευταία πενταετία 2011-2015, με τα έσοδα της να ανέρχονται σε περίπου 4,3 δις 

δολάρια και να φτάνουν για το 2015 περίπου τα 15,5 δις δολάρια. Όπως αυξήθηκαν 

τα έσοδα της Tencent έτσι αυξήθηκαν και τα κέρδη, καταφέρνοντας περίπου να 

τριπλασιαστούν σε μια περίοδο πέντε ετών και να φθάσουν στα 4,4 δις δολάρια 

περίπου, από 1,5 δις που ήταν το 2011133. Το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει 

η εταιρία της δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται σε διάφορους 

κλάδους με σημαντικό επίτευγμα, το Φεβρουάριο του 2015 να γίνει η μεγαλύτερη 

εταιρία Διαδικτύου στην Ασία με βάση την αξία, πίσω από την Alibaba Group 

Holding Limited. Η τεράστια επιτυχία και μεγάλη κερδοφορία της φαίνεται και στο 

                                                           
131 Tencent, About Tencent, Tencent, Available at: http://www.tencent.com/en-

us/abouttencent.html (5 January 2016) 
132 Wikipedia, Tencent, Wikipedia, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Tencent (12 

January 2016)  
133 Tencent Holdings Limited, 2015 Annual Report [pdf] Tencent Holdings Limited, 

Available at: http://www.tencent.com/en-us/articles/1700051460102129.pdf [Accessed 1 

March 2017] 
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τέλος χρήσης του 2016 όπου καταφέρνει να αυξήσει τα κέρδη της σχεδόν 50%, 

φτάνοντας τα 6 δις δολάρια134.  

3.13 Apple 

Η Apple Inc. είναι μια αμερικάνικη πολυεθνική εταιρία τεχνολογίας με έδρα 

το Κουπερτίνο της Καλιφόρνια που σχεδιάζει, αναπτύσσει και πωλεί καταναλωτικά 

ηλεκτρονικά είδη, λογισμικό, online υπηρεσίες και υπολογιστές. Στα προϊόντα υλικού 

(hardware) της εταιρίας κατατάσσονται το smartphone iPhone, το tablet iPad, ο 

προσωπικός υπολογιστής Mac, η φορητή συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων iPod, 

το έξυπνο ρολόι SmartWatch και η ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων 

Apple TV. Στο λογισμικό περιλαμβάνεται το λειτουργικό σύστημα iOS, η 

αναπαραγωγή πολυμέσων iTunes, ο περιηγητής Safari και τα λογισμικά iLife  και 

iWork. Επιπλέον, οι online υπηρεσίες που προσφέρει η Apple είναι το iTunes Store, 

το iOS App Store και το Mac App Store, καθώς επίσης και το iCloud135. 

Η Apple είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο πάνω στον τομέα της 

τεχνολογίας της Πληροφορικής με βάση τα έσοδα, η μεγαλύτερη εταιρεία 

τεχνολογίας στον κόσμο στο σύνολο του ενεργητικού  και ο δεύτερος μεγαλύτερος 

κατασκευαστής κινητών τηλεφώνων στον κόσμο. Η εταιρεία απασχολεί 115.000 

μόνιμους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης από τον Ιούλιο του 2015 και διατηρεί 

478 καταστήματα λιανικής πώλησης σε δεκαεπτά χώρες από το Μάρτιο του 2016. 

Τα έσοδα της εταιρίας ανήλθαν κατά το τέλος του Σεπτεμβρίου 2015 στα 

233,7 δις δολάρια, αυξημένα κατά 50 δις δολάρια περίπου σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Από το 2011 και για κάθε έτος, η εταιρία εμφανίζεται να αυξάνει 

κάθε έτος τα έσοδά της ακόμη και κατά 40%, γεγονός που αντικατοπτρίζει την 

επιτυχημένη της δυναμική παρουσία στον χώρο της τεχνολογίας. Όσον αφορά τα 

καθαρά κέρδη της εταιρίας κατά το έτος 2015 ανέρχονται σε 53,3 δις δολάρια, 

καταφέρνοντας να τα διπλασιάσει σε σχέση με τα καθαρά έσοδα που είχε το 2011136. 

                                                           
134 Tencent Holdings Limited, 2016 Annual Report [pdf] Tencent Holdings Limited, 

Available at: http://www.tencent.com/en-us/articles/17000341491836558.pdf [Accessed 11 

May 2017] 
135 Wikipedia, Apple Inc., Wikipedia, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc. 

(11 February 2016) 
136 Apple Inc., Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act 

of 1934 - For the Fiscal Year Ended September 26, 2015 [pdf] Available at: 

http://www.tencent.com/en-us/articles/17000341491836558.pdf
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Ωστόσο, το 2016 τα έσοδα για την Apple μειώνονται και φθάνουν τα 45,6 εκ. 

δολάρια137. 

Τα έσοδα που δημιουργούνται από την χρήση των video games στην εταιρία 

έρχονται μέσα από τη χρήση των λογισμικών που έχουν οι συσκευές που έχει 

κατασκευάσει η εταιρία. Τα έσοδα προέρχονται είτε από τη συνδρομή των 

δημιουργών των εφαρμογών που καταβάλλουν προκειμένου να βρίσκονται οι 

εφαρμογές τους στο App Store, είτε από την προμήθεια των διαφημίσεων που 

υπάρχουν σε κάποια εφαρμογή, είτε από τη χρήση κάποιας υπηρεσίας ("κατέβασμα" 

παιχνιδιού, τραγουδιού κ.ά.). 

3.14 Google 

Η Google είναι μια αμερικανική πολυεθνική εταιρία τεχνολογίας που 

ειδικεύεται στον τομέα των υπηρεσιών και προϊόντων που σχετίζονται με το 

Διαδίκτυο και αυτό περιλαμβάνει τις online τεχνολογίες διαφήμισης, την αναζήτηση, 

την υπολογιστική νέφους (cloud computing) και την ανάπτυξη λογισμικών. Η εταιρία 

ιδρύθηκε το 1998, όμως από το 2015 ανήκει στην εταιρία Alphabet Inc. όπου ιδρυτές 

της είναι οι Larry Page και Sergey Brin, οι ίδιοι ιδρυτές της Google138. Τα κεντρικά 

γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α.139, με το προσωνύμιο 

Googleplex, ενώ απασχολεί περίπου 57.100 εργαζομένους. 

Η Google το 2006 κατάφερε να παρουσιάσει περίπου 10,5 δις δολάρια από 

διαφημιστικά έσοδα και μόνο 112 εκ. δολάρια από άδειες και λοιπά έσοδα. Κάποια 

από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Google είναι το Google Analytics που δίνει τη 

δυνατότητα στους κατόχους ιστοσελίδων να γνωρίζουν την κίνηση στην ιστοσελίδα 

τους, το Google Adwords που επιτρέπει στους διαφημιστές να προβάλουν τις 

διαφημίσεις τους μέσα από το κανάλι της Google, καθώς επίσης και το Google 

                                                                                                                                                                      
http://files.shareholder.com/downloads/AAPL/2855628489x0x861262/2601797E-6590-

4CAA-86C9-962348440FFC/2015_Form_10-K_As-filed_.pdf [Accessed 1 April 2016] 
137 Apple Inc., Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act 

of 1934 - For the Fiscal Year Ended September 24, 2016 [pdf] Available at: 

http://files.shareholder.com/downloads/AAPL/4543913361x0x913905/66363059-7FB6-

4710-B4A5-7ABFA14CF5E6/10-K_2016_9.24.2016_-_as_filed.pdf [Accessed 18 April 

2017] 
138 Wikipedia, Alphabet Inc., Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alphabet_Inc. (2 February 2016) 
139 Google, From the garage to the Googleplex, Google, Available at: 

https://www.google.com/about/our-story/ (18 April 2017) 
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Adsense που δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους ιστοσελίδων να εισάγουν 

διαφημίσεις στις ιστοσελίδες τους. Επιπλέον, η πιο διαδεδομένη υπηρεσία της Google 

είναι η μηχανή αναζήτησης που διαθέτει και το 2009 ήταν η πιο δημοφιλής μηχανή 

αναζήτησης στις Η.Π.Α. με ποσοστό 65,6%140. Διαθέτει επίσης και το δωρεάν 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Gmail, ενώ επίσης χάρη στο Google Translate δίνεται η 

δυνατότητα μετάφρασης κειμένων σε πολλές γλώσσες δωρεάν. Μια σημαντική 

υπηρεσία είναι το Google Play που είναι μια ψηφιακή υπηρεσία διανομής, 

συμπεριλαμβάνοντας ένα ψηφιακό κατάστημα πολυμέσων, το Google Play Store. 

Το Google Play Store είναι ένα κατάστημα εφαρμογών για το λειτουργικό 

σύστημα Android, επιτρέποντας στους χρήστες να περιηγηθούν και να κατεβάσουν 

εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί με το SDK του Android και δημοσιεύονται μέσω 

της Google. Στο Google Play Store υπάρχουν διάφορες εφαρμογές που αφορούν 

βιβλία, μουσική αλλά και παιχνίδια141. Οι ροές εσόδων της Google μέσω του Play 

Store γίνεται είτε μέσα από την καταβολή αντιτίμου από τους κατασκευαστές 

εφαρμογών προκειμένου να είναι διαθέσιμες στο κανάλι του Play Store, είτε από τις 

διαφημίσεις που υπάρχουν στα παιχνίδια, είτε από το "κατέβασμα" ενός παιχνιδιού. 

Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία της Google, τα έσοδα της εταιρίας 

παρουσιάζουν συνεχώς αύξηση από το 2013 μέχρι το 2015, καταφέρνοντας έτσι να 

φθάσουν περίπου τα 75 δις δολάρια, έναντι των 55,5 δις δολαρίων που ήταν το 2013, 

ενώ τα καθαρά κέρδη αγγίζουν περίπου τα 16,5 δις δολάρια έναντι των 12,7 δις 

δολαρίων που υπήρχαν το 2013142. Η αυξανόμενη πορεία στα έσοδα της Google 

συνεχίζεται και το 2016 παρουσιάζει έσοδα 90,2 εκ. δολάρια, με καθαρά κέρδη 

περίπου στα 19,5 εκ. δολάρια. 

3.15 NetEase 

Η NetEase είναι μια κινεζική εταιρία τεχνολογίας Διαδικτύου με έδρα το 

Πεκίνο που παρέχει online υπηρεσίες βασισμένες στο περιεχόμενο, την κοινότητα, τις 

                                                           
140 Wikipedia, Search engine, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Google#Search_engine (11 April 2016) 
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(11 April 2016) 
142 Financial Times, Equities-Alphabet Inc., Financial Times, Available at: 
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επικοινωνίες και το επιχειρείν. Ιδρύθηκε το 1997 και ήταν πρωτοπόρος στην 

ανάπτυξη των υπηρεσιών Διαδικτύου στην Κίνα, ενώ απασχολεί 12.919 

εργαζομένους. Η NetEase έχει δημιουργήσει κάποια από τα online παιχνίδια της 

Κίνας όπως το Fantasy Westward Journey II και το New Westward Journey Online II, 

όπως επίσης το Tianxia III και το Heroes of Tang Dynasty Zero. Επιπλέον, σε 

συνεργασία με την εταιρία Blizzard Entertainment Inc λειτουργεί κάποια διεθνή 

online παιχνίδια στην Κίνα, όπως το World of Warcraft, το Hearthstone: Heroes of 

Warcraft, το StarCraft II και το Diablo III: Reaper of Souls143. 

Εκτός από τα παιχνίδια που παίζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, η NetEase 

έχει δημιουργήσει και παιχνίδια που παίζονται σε άλλες συσκευές όπως σε tablets και 

smartphones. Τα παιχνίδια αυτά είναι διαθέσιμα για να τα "κατεβάσει" κανείς από το 

App Store και το Google Play. Κάποια από τα παιχνίδια αυτά είναι το Eternal Arena, 

το Speedy Ninja, το Fantasy Westward Journey Mobile, το Lunar Flowers144 κ.ά. 

Επιπλέον, η NetEase είναι ένας από τους παρόχους της δωρεάν υπηρεσίας e-mail 

στην Κίνα, προσφέροντας δυνατότητες όπως φωνητική αναζήτηση και αναγνώριση 

προσώπου, ενώ προσφέρει επίσης επιπλέον υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

βάσει αμοιβής για τους εταιρικούς χρήστες. 

Η NetEase δεν θεωρείται αδίκως μια από τις ισχυρότερες εταιρίες στο χώρο 

των υπηρεσιών Διαδικτύου στην Κίνα καθώς το 2015 παρουσίαζε έσοδα 3,5 δις 

δολάρια, από τα οποία κάτι παραπάνω από 2,6 δις δολάρια προέρχονταν από τις 

υπηρεσίες των online παιχνιδιών, ενώ και κάποια από τα έσοδα από τις διαφημίσεις 

θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως έσοδα από τα video games γιατί ενδεχομένως να 

υπάρχουν διαφημίσεις στα παιχνίδια. Διαχρονικά από το 2011145 και κάθε έτος τα 

έσοδα από τις υπηρεσίες των online παιχνιδιών αυξάνεται ραγδαία, καθώς το 2011 

ήταν μόλις λίγο παραπάνω από 1 δις δολάρια και παρουσίαζαν ετήσια αύξηση 

                                                           
143 Wikipedia, NetEase, Wikipedia, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/NetEase (18 

April 2016) 
144 NetEase Games, Products/Services, NetEase Games, Available at: 
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τουλάχιστον κατά 10% μέχρι το 2015. Επιπλέον, ακόμη και στα κέρδη της εταιρίας 

εμφανίζεται διαχρονική αύξηση, καθώς το 2011 ήταν 512 εκ. δολάρια ενώ το 2015 

εκτοξεύτηκαν λίγο παραπάνω από 1 δις δολάρια146. Σημαντική ανοδική πορεία έδειξε 

η NetEase και το 2016, καθώς τα έσοδά της ξεπέρασαν τα 5,5 δις δολάρια, ενώ τα 

κέρδη της ήταν λίγο πάνω από το 1,1 δις δολάρια147. 

3.16 Warner Bros 

Η Warner Bros Games Inc είναι ένα τμήμα της εταιρίας Warner Bros και ο 

κύριος εκδότης, δημιουργός, δικαιοπάροχος και διανομέας περιεχομένου ψυχαγωγίας 

για το διαδραστικό χώρο σε όλες τις πλατφόρμες, όπως κονσόλες, φορητές κονσόλες, 

κινητά και παιχνιδιών σε υπολογιστή, τόσο σε παιχνίδια της ίδιας εταιρίας όσο και 

της παροχής των δικαιωμάτων σε τρίτους. Η Warner Bros ιδρύθηκε το 1993, ενώ η  

Warner Bros Games Inc ιδρύθηκε το 2005 έχοντας τη έδρα της στην Καλιφόρνια των 

Η.Π.Α., παρουσιάζοντας έσοδα για το 2015 που αγγίζουν τα 2,2 δις δολάρια. 

Αρχικά η Warner Bros παρείχε τα δικαιώματα σε εταιρίες που δημιουργούσαν 

video games όπως την Ubisoft, την Electronic Arts, την Inforgames και την THQ, 

ενώ το 2003 δημιούργησε από κοινού με την Electronic Arts το πρώτο τους video 

game με τίτλο Looney Tunes: Back in Action. Το 2007 είναι ένα σημαντικό έτος για 

την εταιρία καθώς στόχος της ήταν ένα πενταετές σχέδιο για την επέκταση στον 

κλάδο των βιντεοπαιχνιδιών που περιελάμβανε την απόκτηση ενός στούντιο για 

εσωτερική ανάπτυξη αλλά και τη δημιουργία ενός στούντιο στο Σιάτλ που θα έτρεχε 

όλα τα παιχνίδια που θα δημιουργούνταν και θα διανέμονταν. Το 2008 αγοράζει το 

35% και κερδίζει το δικαίωμα διανομής όλων των παιχνιδιών με την επωνυμία Eidos 

στις Η.Π.Α., τον Καναδά και το Μεξικό, ενώ το 2009 απέκτησαν ανεξάρτητο 

δημιουργό βιντεοπαιχνιδιών την Snowblind Studios148. Γνωστά παιχνίδια της Warner 

                                                           
146 NetEase, Inc., Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange 

Act of 1934 - For the Fiscal Year Ended December 31, 2015 [pdf] Available at: 
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Bros Games Inc είναι το Batman: Arkham Knight, Injustice, Mortal Kombat X, WWE 

Imortals κ.ά. Τα παιχνίδια της εταιρίας είναι διαθέσιμα τόσο σε κονσόλες και 

φορητές μηχανές, όπως επίσης και σε κινητές συσκευές149.  

  

                                                           
149 Warner Bros Games, Console Game Boards, Warner Bros Games, Available at: 

https://community.wbgames.com/ (21 April 2016) 
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4. Βιβλιογραφική επισκόπηση - Χρηματοδότηση 

επιχειρήσεων 

4.1 Τραπεζικός δανεισμός 

Βασικό χαρακτηριστικό της τραπεζικής πρακτικής είναι η χορήγηση 

δανειοδοτήσεων με μορφή, χαρακτηριστικά και διάρκεια αποπληρωμής αναλόγως 

των αναγκών που δημιουργούν και καλύπτουν. Σχετικά με τις επιχειρήσεις, τα δάνεια 

χορηγούνται με διάφορες μορφές  και χαρακτηριστικά, ανάλογα με τις ανάγκες που 

προκύπτουν. Η κάθε επιχείρηση έχει ως βασικό στόχο τη βιωσιμότητα και την 

ανάπτυξή της σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, για 

αυτό το λόγο δίνεται βαρύτητα στις πωλήσεις και τα κέρδη της. 

Η χρηματοδότηση μπορεί να είναι είτε βραχυπρόθεσμη και να αφορά σε 

κεφάλαιο κινήσεως με κυριότερες μορφές να υπάρχει όριο κεφαλαίου κίνησης 

ανακυκλούμενο ή όριο υπεραναλήψεων, εφάπαξ χρηματοδότηση και χρηματοδότηση 

με ενέχυρο επιταγές και συναλλαγματικές πελατείας. Η μακροχρόνια χρηματοδότηση 

αφορά τη χρηματοδότηση παγίων και την αγορά εξοπλισμού και αφορά συνήθως από 

5 έως 10 έτη. 

Αυτή η συγκεκριμένη μέθοδος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων έχει 

μειωθεί ως προς την επιλογή της τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και επιλέγονται 

άλλοι τρόποι χρηματοδότησης. Ένας ακόμη λόγος είναι και η αύξηση του αριθμού 

των καθυστερούμενων προς εξυπηρέτηση επιχειρηματικών δανείων κατά την 

τελευταία επταετία (Εικόνα 4-1)150. 
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Εικόνα 4-1: Δάνεια σε καθυστέρηση ανά κατηγορία χαρτοφυλακίου 

Εκτός από την ελληνική αγορά, παρόμοιο φαινόμενο εμφανίζεται και στις 

Η.Π.Α. (Εικόνα 4-2) όπου παρόλο που εμφανίζεται αυξομείωση ως προς την αξία 

των δανείων, όπου μετά το 2012 συνεχίζει να αυξάνεται, ωστόσο ο αριθμός των 

δανείων που δεν έχουν αποπληρωθεί αυξάνεται διαρκώς151. 
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greatly-exaggerated/ (30 December 2016) 

http://bankingblog.celent.com/2015/11/18/reports-of-small-business-lendings-death-are-greatly-exaggerated/
http://bankingblog.celent.com/2015/11/18/reports-of-small-business-lendings-death-are-greatly-exaggerated/
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Εικόνα 4-2: Εκκρεμή δάνεια μικρών εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων 

σε αξία και αριθμό στις Η.Π.Α. την περίοδο 2010-2015 

4.1.1 Διαδικασία χορήγησης επιχειρηματικών δανείων 

Προκειμένου να χορηγηθεί ή να απορριφθεί ένα επιχειρηματικό δάνειο 

απαιτείται μια συγκεκριμένη διαδικασία και αποτελείται από τέσσερα βασικά στάδια 

που περιγράφονται παρακάτω (Πίνακας 4-1)152. 

Πίνακας 4-1: Τυπική διαδικασία δανείου 

Βήμα 1 Αίτηση δανειοδότησης 

Βήμα 2 Εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου πιστούχου 

Βήμα 3 

Ανάλυση χαρακτηριστικών δανεισμού και αξιολόγηση πηγής 

αποπληρωμής 

Βήμα 4 Έγκριση δανειοδότησης Απόρριψη δανειοδότησης 

Βήμα 5 Λήψη δανείου Μη λήψη δανείου 

Βήμα 6 Εφαρμογή αποπληρωμής Χ 

 

1. Μια χρηματοδότηση έρχεται για να καλύψει τρέχουσες και αποδεδειγμένες 

ανάγκες της επιχείρησης. 

                                                           
152 Ζοπουνίδης, Κ., Βούλγαρη, Φ., Λεμονάκης, Χ., Γρηγορούδης, Ε. και Καθαράκης, Μ. 

(2012). Σύγχρονα θέματα χρηματοδότησης και στρατηγικού σχεδιασμού, Αθ. Σταμούλης, 

Αθήνα, σελ.196 
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2. Η δυνατότητα αποπληρωμής της δανειοδότησης λαμβάνει υπόψη τη 

λειτουργική πηγή αποπληρωμής, καθώς είναι η μόνη που μπορεί να βοηθήσει 

στην αποπληρωμή του δανεισμού. 

3. Η ανάγκη της επιχείρησης και οι δυνατότητες εξυπηρέτησης του δανείου 

καθορίζουν τα χαρακτηριστικά αποπληρωμής του (πιθανή περίοδος χάριτος, 

χρόνος αποπληρωμής κ.λπ.). 

4. Η τιμολόγηση δανεισμού προσδιορίζεται με τη βοήθεια εργαλείων τραπεζικής 

πρακτικής και όχι βάσει της συναλλακτικής συμπεριφοράς. 

Στο παραπάνω σχήμα μετά την υποβολή αίτησης δανεισμού, ακολουθεί η 

εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου. Εκεί, αναλύεται μέσω σύγχρονων τεχνικών 

πρόβλεψης ο συντελεστής επιτοκίου και οι αγορές, έχοντας ως στόχο να βοηθήσει τη 

χορήγηση σε σωστό "δρόμο" ώστε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να έχουν αμοιβαίο 

όφελος. Σε αντίθετη περίπτωση, χορηγείται μια εν δυνάμει επισφαλής 

χρηματοδότηση και σε περίπτωση πολλών προβληματικών δανείων, τότε τα οδηγούν 

σε αύξηση των δαπανών τους, για παρακολούθηση, επεξεργασία και δικαστική 

διεκδίκηση. 

4.1.2 Βασικά πιστωτικά κριτήρια 

Προκειμένου μια επιχείρηση να μπορέσει να λάβει τραπεζικό δανεισμό θα πρέπει 

να πληρούνται κάποια κριτήρια ώστε να γίνει η ανάλυση και η εκτίμηση ύπαρξης ή 

όχι του πιστωτικού κινδύνου. Τα κριτήρια αυτά είναι: 

• Προσδιορισμός της ανάγκης που πρόκειται να καλύψει η αιτούμενη 

πιστοδότηση. 

• Εξέταση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά. 

• Εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης και εκτίμηση της 

δυνατότητας εξυπηρέτησης του δανείου153. 

4.1.3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της λήψης δανείου 

                                                           
153 Ζοπουνίδης, Κ., Βούλγαρη, Φ., Λεμονάκης, Χ., Γρηγορούδης, Ε. και Καθαράκης, Μ. 

(2012). Σύγχρονα θέματα χρηματοδότησης και στρατηγικού σχεδιασμού, εκδόσεις Σταμούλη 

Α.Ε., Αθήνα, σελ. 186-197 
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Πλεονεκτήματα 

• Τα επιχειρηματικά δάνεια θεωρούνταν ως ο πιο διαδεδομένος τρόπος 

χρηματοδότησης μιας επιχείρησης λόγω της παροχής πολλών βασικών 

κινήτρων που έδιναν. 

• Προσφέρουν τα χαμηλότερα επιτόκια έναντι με άλλου είδους δανείων, 

επιτρέποντας επιχειρηματίες να λάβουν σημαντική χρηματοδότηση 

διατηρώντας ταυτόχρονα χαμηλότερα γενικά έξοδα. 

• Τα δάνεια συνήθως είναι μακροπρόθεσμα, μεταξύ 3 και 10 ετών, 

επιτρέποντάς την αποπληρωμή ενόσω λειτουργεί η επιχείρηση, επιτρέποντας 

τη λήψη κερδών ανά έτος154. 

• Με τα χαμηλότερα επιτόκια και τα προγράμματα μακροχρόνιων 

αποπληρωμών, ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο αθέτησης δανείων, έχοντας ως 

αποτέλεσμα τη μείωση των επενδυτικών κινδύνων της επιχείρησης. 

• Τα επιχειρηματικά δάνεια μπορούν να εξυπηρετήσουν πολύ μεγάλα ποσά, 

επιτρέποντάς την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του κόστους εκκίνησης με 

τη λήψη ενός δανείου. 

• Ο επιχειρηματίας διατηρεί την πλήρη κυριότητα της εταιρείας, σε αντίθεση με 

άλλου είδους τρόπους χρηματοδότησης που συνήθως εκχωρεί ποσοστό προς 

τους χρηματοδότες. 

• Είναι γνωστό εξ αρχής το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλεται μηνιαίως, 

δίνοντας τη  δυνατότητα στον επιχειρηματία να μπορεί να προϋπολογίσει τις 

δαπάνες, βοηθώντας έτσι στο σωστό σχεδιασμό. 

• Η καταβολή των δανείων όπως και οι αποσβέσεις αφαιρούνται από τα έσοδα 

της επιχείρησης ανά έτος, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μικρότερων εσόδων, 

άρα και μικρότερη φορολόγηση155. 

Μειονεκτήματα 

                                                           
154 Credibly, The Pros and Cons of Commercial Loans for Business Growth, Credibly, 11 

March 2015. Available at:  https://www.credibly.com/trending/commercial-loans-for-

business/ (15 May 2016) 
155 Business Blog, Advantages and Disadvantages of Taking Small Business Loans from 

Banks, Business Blog, Available at: https://www.businessblogshub.com/2010/10/advantages-

and-disadvantages-of-taking-small-business-loans-from-banks/ (11 January 2017) 

https://www.credibly.com/trending/commercial-loans-for-business/
https://www.credibly.com/trending/commercial-loans-for-business/
https://www.businessblogshub.com/2010/10/advantages-and-disadvantages-of-taking-small-business-loans-from-banks/
https://www.businessblogshub.com/2010/10/advantages-and-disadvantages-of-taking-small-business-loans-from-banks/
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• Τα επιτόκια των δανείων μικρών επιχειρήσεων από τις τράπεζες μπορεί να 

είναι αρκετά υψηλά και το ποσό της τραπεζικής χρηματοδότησης για το οποίο 

μια επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις είναι συχνά ανεπαρκές για να 

καλύψει πλήρως τις ανάγκες της156. 

• Σε περίπτωση αποτυχίας αποπληρωμής ενός δανείου, τότε το ακίνητο που έχει 

υποθηκευτεί ως εγγύηση για τη λήψη ενός  δανείου, θα περιέλθει στην 

ιδιοκτησία της τράπεζας157. 

• Είναι δύσκολο να πληρούν τις προϋποθέσεις διότι απαιτούν επιχειρηματική 

πίστη και οι νέοι επιχειρηματίες είναι πολύ δύσκολο να λάβουν δάνειο και για 

αυτό το λόγο θα πρέπει προτού προβούν σε αίτηση να έχουν ήδη εξασφαλίσει 

ένα σημαντικό ποσό. 

• Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι εξαντλητική, απαιτώντας συχνά 

λεπτομερή οικονομική έκθεση της επιχείρησης, ακριβή εκτίμηση των 

προβλεπόμενων εσόδων και λεπτομερή ενημέρωση για όλους τους συναφείς 

επιχειρηματικούς κινδύνους. Θα πρέπει να παρουσιαστεί μια πολύ 

ενδιαφέρουσα πρόταση με χαμηλό κίνδυνο αποτυχίας, προκειμένου να 

εξασφαλίσει το ενδιαφέρον της τράπεζας. 

• Πρέπει να παρουσιαστεί το οικονομικό ιστορικό του υπό αίτηση 

ενδιαφερόμενου αλλά και το ετήσιο εισόδημά του, καθώς επίσης και τυχόν 

δάνεια που ήδη έχει λάβει και συνεχίζει να αποπληρώνει. Στην περίπτωση που 

ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζει προβλήματα με το οικονομικό του παρελθόν, 

τότε αυτό θα καθιστά αδύνατη τη λήψη επιχειρηματικού δανείου. 

• Τα επιχειρηματικά δάνεια απαιτούν λεπτομερή περιγραφή και επιχειρηματικό 

πλάνο, σχετικά με τον τρόπο που θα επενδυθούν τα χρήματα και την 

παρουσίαση του ανταγωνισμού. Αυτό προϋποθέτει μεγάλη προσοχή και 

ακριβή παρουσίαση όλων εκείνων των στοιχείων που θα αποτυπώσουν την 

ελκυστικότητα της ιδέας αλλά και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ώστε να 

κριθεί ικανή για δανειοδότηση. 

                                                           
156 DeMerceau, J., Advantages & Disadvantages of Bank Loans, Chron, Available at: 

http://smallbusiness.chron.com/advantages-amp-disadvantages-bank-loans-47377.html (31 

March 2017) 
157 Lichtenwald, R., 6 Small Business Loan Options & Their Pros and Cons, Lend Academy, 

24 March 2016. Available at: http://www.lendacademy.com/small-business-loan-options-

pros-cons/ (2 March 2017) 

http://smallbusiness.chron.com/advantages-amp-disadvantages-bank-loans-47377.html
http://www.lendacademy.com/small-business-loan-options-pros-cons/
http://www.lendacademy.com/small-business-loan-options-pros-cons/
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• Οι συνεχείς τόκοι που περιλαμβάνονται στην περίπτωση που λόγω αδυναμίας 

δεν πληρώνονται οι δόσεις που έχουν οριστεί. 

4.2 Crowdfunding (Χρηματοδότηση από το πλήθος) 

Το Crowdfunding ή αλλιώς χρηματοδότηση από το πλήθος είναι μια νέα 

σχετικά μέθοδος για τη χρηματοδότηση μιας σειράς νέων επιχειρήσεων, επιτρέποντας 

σε ιδιώτες ιδρυτές κερδοσκοπικών, πολιτιστικών ή κοινωνικών σχεδίων να ζητούν 

χρηματοδότηση από πολλά άτομα, σε αντάλλαγμα πολλές φορές είτε μελλοντικά 

προϊόντα ή ακόμη και μετοχές της επιχείρησής τους. Τα προγράμματα Crowdfunding 

μπορούν να κυμανθούν σε μεγάλο βαθμό τόσο από το στόχο όσο και από το μέγεθος, 

δηλαδή από μικρά καλλιτεχνικά προγράμματα όπως η δημιουργία ενός cd ή η έκδοση 

ενός βιβλίου-συγγράμματος, μέχρι και έργα επιχειρηματιών που αναζητούν 

εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε αρχικό κεφάλαιο (Mollick, 2014). 

Το crowdfunding συνήθως λειτουργεί μέσω μίας ιστοσελίδας-πλατφόρμας, 

στην οποία παρουσιάζονται οι εταιρείες ή και τα έργα που χρειάζονται 

χρηματοδότηση και στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό. Συνήθως παρουσιάζεται ο 

χρόνος υλοποίησης του έργου και το απαιτούμενο κεφάλαιο που θα χρειαστεί 

προκειμένου να γίνει εφικτή το επιχειρηματικό σχέδιο. Το crowdfunding διαδόθηκε 

τόσο τον τελευταίο καιρό λόγω της αυξανόμενης αναζήτησης πόρων σε χρηματικά 

κεφάλαια αλλά και εύρεσης εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης που θα 

καταστήσουν εφικτά τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Η επιτυχία και η αποδοχή του 

crowdfunding παγκοσμίως εμφανίζεται και από τα εκτιμώμενα χρήματα που 

συγκεντρώθηκαν κατά το έτος 2015 που φαίνεται να ξεπερνάνε τα 34 δις δολάρια 

(Εικόνα 4-3), ενώ εμφανίζεται η συνεχώς αυξανόμενη τάση που υπάρχει σε σχέση με 

το 2012 που ήταν κοντά στα 3 δις δολάρια158. 

                                                           
158 Crowd Expert, Massolution Crowdfunding Industry 2015 Report, Crowd Expert, 31 March 

2015. Available at: http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics (3 March 2017) 

http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics
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Εικόνα 4-3: Συνολικός όγκος χρηματοδότησης παγκοσμίως 

Σημαντικό ρόλο στην έξαρση αυτής της μεθόδου χρηματοδότησης έπαιξε η 

παγκόσμια οικονομική κρίση που δυσχέραινε τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω 

τραπεζικών δανείων αλλά ταυτόχρονα και η αύξηση του τομέα της τεχνολογίας των 

επικοινωνιών που διευκόλυνε την πρόσβαση των νεοσύστατων επιχειρήσεων σε 

επενδυτές. Άλματα ανάπτυξης στον τομέα του crowdfunding παρουσιάζει η αγορά 

της Ασίας που παρουσιάζει ανάπτυξη της τάξης των 210% (Εικόνα 4-4), σύμφωνα με 

τις προβλέψεις για το έτος 2015. 
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Εικόνα 4-4: Πρόβλεψη ανάπτυξης του crowdfunding παγκοσμίως για το 2015 

Μπορεί το συνολικό ποσό να κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα της 

τάξης των 10,5 δις δολαρίων έναντι της Βορείου Αμερικής που κυμαίνεται στο ποσό 

των 17,2 δις, ωστόσο διαφαίνεται πως με το ρυθμό ανάπτυξης που εμφανίζει, θα 

μπορεί να ανταγωνιστεί ισάξια την αγορά της Βορείου Αμερικής μέσα στην 

τελευταία πενταετία159. Σημαντικά στοιχεία αντλούνται και από το είδος των σχεδίων 

που χρηματοδοτούνται από το κοινό και του ρυθμού ανάπτυξης που έχουν (Εικόνα 4-

5). 

                                                           
159 Crowd Expert, Massolution Crowdfunding Industry 2015 Report, Crowd Expert, 31 March 

2015. Available at: http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics (3 March 2017) 

http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics
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Εικόνα 4-5: Παγκόσμια χρηματοδότηση μέσω crowdfunding ανά κατηγορία για 

την περίοδο 2013-2014 

Κατά την περίοδο του 2014, για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία 

χρηματοδοτήθηκαν έργα σε παγκόσμιο επίπεδο της τάξης των 7 περίπου δις 

δολαρίων, δείχνοντας την σημαντική τάση για δημιουργία τέτοιων έργων, καθώς για 

την ίδια κατηγορία έργων το έτος 2013 χρηματοδοτήθηκαν σχεδόν 2 δις δολάρια160. 

Σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης έργων παρουσιάζει και η κατηγορία έργων Κοινωνικών 

Επιπτώσεων, που υπερδιπλασιάζει τα χρηματοδοτούμενα ποσά σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης παρουσιάζουν έργα που αφορούν 

την Τέχνη και τις Εκδόσεις, αντιλαμβάνοντας έτσι τις προτιμήσεις των χρηματοδοτών 

και τις τάσεις της αγοράς που πλέον μετατοπίζεται προς την Επιχειρηματικότητα, την 

Καινοτομία και των Νέων Τεχνολογιών. 

Παρόλα αυτά, πολλοί ισχυρίζονται πως στον τρόπο χρηματοδότησης μέσω 

του πλήθους, υπάρχουν πολλά θετικά, αλλά υπάρχουν και αρνητικά που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στην περίπτωση που κάποιος επιχειρηματίας επιλέξει αυτό τον τρόπο 

χρηματοδότησης. Παρακάτω αναφέρονται και περιγράφονται τα θετικά και τα 

αρνητικά του crowdfunding. 

                                                           
160 The Economist, Global crowdfunding, The Economist, 4 April 2015. Available at: 

http://www.economist.com/news/economic-and-financial-indicators/21647603-global-

crowdfunding (4 March 2017) 

http://www.economist.com/news/economic-and-financial-indicators/21647603-global-crowdfunding
http://www.economist.com/news/economic-and-financial-indicators/21647603-global-crowdfunding
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4.2.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του crowdfunding 

Πλεονεκτήματα 

1. Παρέχει πρόσβαση σε κεφάλαια 

Στο αρχικό στάδιο, ένας επιχειρηματίας μπορεί να σκεφτεί ότι εκτός του δικού 

του δικτύου μπορεί να αντλήσει κεφάλαια μόνο από διαπιστευμένους επενδυτές, 

venture capitalists και τράπεζες. Το Crowdfunding είναι ένας εναλλακτικός τρόπος 

χρηματοδότησης μιας επιχείρησης και μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με τα 

υπάρχοντά του κεφάλαια και χωρίς να δημιουργήσει επιπλέον χρέος, δανειζόμενος 

χρήματα από άλλες πηγές. Οι πλατφόρμες crowdfunding που βασίζονται σε 

ανταμοιβές επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να αντλούν κεφάλαια από την κοινότητα 

σε αντάλλαγμα είτε παρέχοντας  τα προϊόντα τους, όταν αφορούν προϊόντα, είτε 

βελτιωμένες και πιο "ειδικές" εκδόσεις για περιορισμένο αριθμό ατόμων, όταν αυτές 

αφορούν υπηρεσίες. Ένας ακόμη τρόπος για αντάλλαγμα προς τους χρηματοδότες, 

είναι και η απόδοση μέρος των μετοχών, ωστόσο αυτός ο τρόπος είναι πολύ σπάνιος 

στο crowdfunding161. 

2. Αποτρέπει τον κίνδυνο 

Η δημιουργία μιας επιχείρησης προϋποθέτει ρίσκο και αβεβαιότητα καθώς εκτός 

από την εξεύρεση επαρκούς χρηματοδότησης, υπάρχουν έξοδα που είναι αδύνατο να 

προβλεφθούν, προκλήσεις στην αγοράς ή ακόμη και ο ισχυρός ανταγωνισμός στα 

πρώτα στάδια, καθώς επίσης και άλλα άτομα που προσδοκούν ένα κομμάτι από την 

επιχείρηση προκειμένου να βοηθήσουν ώστε να ξεπεραστούν τα πιθανά εμπόδια. 

Η δημιουργία μιας εκστρατείας crowdfunding περιορίζει αυτούς τους κινδύνους 

και χρησιμεύει ως εμπειρία που μπορεί κανείς να μάθει πολλά μέσω της 

επανατροφοδότησης. Το Crowdfunding επιτρέπει σε έναν επιχειρηματία να κερδίσει 

την αποδοχή της αγοράς για ένα προϊόν ή μια καινοτόμα εφαρμογή και να αποφύγει 

την αποτυχία. Μπορεί κάποιος να θεωρεί πως το προϊόν που έχει δημιουργήσει να 

έχει την αποδοχή του κοινού, να επενδύσει σημαντικά ποσά και στη συνέχεια να μην 

έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μέσα από το crowdfunding, μπορεί ο 

                                                           
161 Global Finance School, The Pros and Cons of Crowdfunding Your New Business, Global 

Finance School, Available at: http://www.globalfinanceschool.com/blog-post/pros-and-cons-

crowdfunding-your-new-business (21 March 2017) 

http://www.globalfinanceschool.com/blog-post/pros-and-cons-crowdfunding-your-new-business
http://www.globalfinanceschool.com/blog-post/pros-and-cons-crowdfunding-your-new-business
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επιχειρηματίας να αξιολογήσει κατά πόσο ελκυστικό είναι το προϊόν που ζητά να 

χρηματοδοτηθεί από το κοινό, ποιες τυχόν μετατροπές θα χρειαστούν να το κάνουν 

περισσότερο επιθυμητό και να εξάγει συμπεράσματα εάν δεν έχει καθόλου 

αποδοχή162. 

3. Χρησιμεύει ως εργαλείο μάρκετινγκ 

Μια εκστρατεία crowdfunding είναι ένας καλός τρόπος για να παρουσιαστεί η 

αποστολή και το όραμα της επιχείρησης στην αγορά, καθώς είναι ένας δωρεάν και 

εύκολος τρόπος να φτάσετε σε πολλά κανάλια. Πολλές πλατφόρμες crowdfunding 

ενσωματώνουν μηχανισμούς κοινωνικών μέσων επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να 

λαμβάνουν χιλιάδες οργανικές επισκέψεις από μοναδικούς χρήστες και πιθανούς 

χρηματοδότες. Αυτοί οι χρήστες είναι σημαντικοί για το ιογενές μάρκετινγκ, καθώς 

έχουν τη δυνατότητα να διαμοιράζονται και να διαδίδουν τη λέξη στις συνδέσεις 

τους. 

4. Αποδεικνύεται η αξία του έργου 

Είναι αρκετά δύσκολο ειδικά στα πρώτα βήματα μιας επιχείρησης και μιας ιδέας 

να μπορέσει κανείς να παρουσιάσει την αξία που έχει η επιχειρηματική αυτή ιδέα 

στους υποψήφιους επενδυτές. Ο κύριος λόγος είναι επειδή δεν έχει κάνει την 

εμφάνισή της στην αγορά προκειμένου να έχει κάποια αποτελέσματα για να 

παρουσιάσει. Στη μέθοδο του crowdfunding αυτό είναι εφικτό, καθώς μέσα από την 

εκστρατεία που θα γίνει, θα μπορεί κανείς να παρουσιάσει την αποδοχή από το κοινό, 

κρίνοντας από τη χρηματοδότηση που θα λάβει. Έτσι, αυτό θα είναι ένα εργαλείο 

μέτρησης της απήχησης της επιχειρηματικής ιδέας με πραγματικό κοινό και σε 

πραγματικές συνθήκες. 

Άλλωστε αυτό είναι και το πρώτο που θα ζητήσει ένας υποψήφιος επενδυτής, 

δηλαδή την παρουσίαση της αξιοπιστίας της επιχειρηματικής ιδέας. Οπότε με 

μηδενικό κόστος, θα έχει ο επιχειρηματίας τα αποτελέσματα που επιθυμεί 

προκειμένου να τα παρουσιάσει, ενώ επίσης τα αποτελέσματα θα είναι αξιόπιστα 

λόγω της πλατφόρμας crowdfunding που θα χρησιμοποιηθεί.  

                                                           
162 Briggman, S., What are the pros and cons of crowdfunding?, Crowd Crux, Available at: 

http://www.crowdcrux.com/pros-and-cons-of-crowdfunding/ (1 February 2017) 

http://www.crowdcrux.com/pros-and-cons-of-crowdfunding/
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5. Ενισχύεται ο καταιγισμός ιδεών και ο πληθοπορισμός (crowdsourcing) 

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις μικρές επιχειρήσεις είναι να 

ελαχιστοποιήσουν ή και να εξαλείψουν τα αδύνατα σημεία που μπορεί να έχουν στα 

πρώτα στάδια. Με μια εκστρατεία crowdfunding, ο επιχειρηματίας έχει τη 

δυνατότητα να εμπλέξει το πλήθος και να λάβει σχόλια και ιδέες προκειμένου στη 

συνέχεια να τα αξιολογήσει. Μέσω της ανατροφοδότησης θα βοηθηθεί στην 

κατανόηση κάποιων πτυχών της επιχείρησής που μπορεί προηγουμένως να μην είχαν 

ληφθεί υπόψη, ενώ επίσης θα μπορούν να υιοθετηθούν κάποιες από τις ιδέες που θα 

προτείνει το κοινό, ανάλογα με το πόσο ταιριάζει στη φιλοσοφία της κάθε 

επιχείρησης. 

6. Συστήνει πιθανούς πιστούς πελάτες 

Μια εκστρατεία crowdfunding επιτρέπει σε έναν επιχειρηματία όχι μόνο να 

παρουσιάσει μια επιχείρηση και ένα προϊόν, αλλά δίνει τη δυνατότητα να μοιραστεί 

το μήνυμα και το σκοπό που υπάρχει από πίσω. Το κοινό που βλέπει την εκστρατεία 

του επιχειρηματία και αποφασίζει να συνεισφέρει είναι αυτοί που πιστεύουν στην 

επιτυχία της εταιρείας μακροπρόθεσμα. Αυτοί είναι πολύ σημαντικοί για κάθε 

επιχείρηση, καθώς είναι αυτοί που θα βοηθήσουν στην εξάπλωση της ιδέας χωρίς να 

ζητήσουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για το σήμα και 

το μήνυμα της επιχείρησης και είναι πιθανό να είναι πιστοί πελάτες καθ' όλη τη 

διάρκεια ζωής του προϊόντος. Επιπλέον, είναι και αυτοί που θα υποστηρίζουν την 

επιχείρηση σε κάθε βήμα και μέσα από αυτούς θα γίνεται διαφήμιση. με αποτέλεσμα 

την αύξηση των εσόδων. 

7. Είναι ευκολότερο από τις παραδοσιακές εφαρμογές 

Η υποβολή αίτησης για δάνειο ή η πραγματοποίηση άλλων επενδύσεων 

κεφαλαίου είναι από τις πιο δύσκολες διαδικασίες που πρέπει να περάσει κάθε 

επιχειρηματίας κατά τα πρώτα στάδια της επιχείρησης, ειδικότερα αυτή την περίοδο 

που οι δανειοδοτήσεις έχουν μειωθεί κατακόρυφα. Η διαδικασία εφαρμογής του 

crowdfunding είναι πολύ απλούστερη, καθώς ο επιχειρηματίας χρειάζεται μόνο να 

έρθει σε επαφή με την επιλεγμένη πλατφόρμα crowdfunding που ταιριάζει καλύτερα 

στο θέμα και τον σκοπό της εκστρατείας του, να μοιράσει το μήνυμα στους 

υποψήφιους επενδυτές του, να δημιουργήσει ένα βίντεο προκειμένου να παρουσιάσει 
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την επιχειρηματική του ιδέα και στη συνέχεια να δημιουργήσει κάποια ελκυστικά 

οφέλη που θα προσδώσει στους επενδυτές. 

8. Είναι ένα δωρεάν εργαλείο δημοσίων σχέσεων 

Η δυναμική που δημιουργείται από τις επιτυχημένες εκστρατείες crowdfunding 

προσελκύει πιθανές επενδύσεις από τα παραδοσιακά κανάλια και την προσοχή από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι ιστορίες που εμφανίζουν επιτυχία καθηλώνουν το 

κοινό και είναι ενδιαφέρουσες για ανάγνωση και για αυτό το λόγο οι δημοσιογράφοι 

αναζητούν πλέον τέτοιες ιστορίες. Το crowdfunding είναι μια μοναδική και με υψηλή 

απήχηση βιομηχανία αυτές τις μέρες, για αυτό και πολλοί επιχειρηματίες που έχουν 

σημειώσει επιτυχία μέσω αυτού, αύξησαν επιπλέον την επιτυχία τους μέσω της 

προβολής τους από τα μέσα. Δίνεται η ευκαιρία να προβάλουν την ιδέα που τους 

οδήγησε στην επιτυχία, τις ενέργειες που ακολούθησαν και όλα εκείνα τα στοιχεία 

που προβάλουν περισσότερο το έργο, τη φιλοσοφία και ό,τι άλλο επιθυμούν να 

προβάλουν, παρέχοντάς τους δωρεάν πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και 

διαφημίζοντας και αναπτύσσοντας τις δημόσιες σχέσεις που στις περισσότερες 

περιπτώσεις χρειάζεται να δαπανηθούν σημαντικά ποσά163. 

9. Δίνεται η δυνατότητα προπώλησης 

Η εκκίνηση μιας εκστρατείας crowdfunding δίνει τη δυνατότητα στον 

επιχειρηματία να προπωλεί ένα προϊόν ή μια ιδέα που δεν έχει ακόμη προωθήσει 

στην αγορά. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να μετρήσει κανείς τη διάδραση που 

θα έχει από το κοινό και να γίνει ανάλυση της αγοράς για να αποφασιστεί ποιος 

τρόπος θα πρέπει να ακολουθηθεί για την προώθηση του προϊόντος ή της ιδέας, ή 

ακόμη και τη βελτίωση του προϊόντας με πρόσθετα στοιχεία. Επιπλέον, στην 

περίπτωση που ένα προϊόν έχει πολλές προπωλήσεις θα αυξήσει το brand name του 

διότι πολλοί θα είναι αυτοί που θα επιθυμούν να το αποκτήσουν, ενώ επίσης θα δοθεί 

η δυνατότητα στον επιχειρηματία να υλοποιήσει το έργο του σε μικρότερο χρόνο. 

10. Δεν υπάρχει κανένα κόστος 

                                                           
163 Prive, T., Top 10 Benefits of Crowdfunding, Forbes, 12 October 2012. Available at: 

https://www.forbes.com/sites/tanyaprive/2012/10/12/top-10-benefits-of-crowdfunding-

2/3/#3991043a3991 (24 January 2017) 

https://www.forbes.com/sites/tanyaprive/2012/10/12/top-10-benefits-of-crowdfunding-2/3/#3991043a3991
https://www.forbes.com/sites/tanyaprive/2012/10/12/top-10-benefits-of-crowdfunding-2/3/#3991043a3991
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Σε όλες τις πλατφόρμες crowdfunding δίνονται πολλά οφέλη χωρίς κανένα 

κόστος συμμετοχής. Ο επιχειρηματίας ορίζει ένα ποσό-στόχο και σε περίπτωση που 

δεν το επιτύχει, δεν έχει κάποια επιβάρυνση για τη χρήση της υπηρεσίας και τα ποσά 

επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. Μόνο στην περίπτωση επίτευξης του στόχου 

παρακρατείται ένα ποσοστό ως προμήθεια της τάξεως περίπου του 5% των 

συνολικών κεφαλαίων που επενδύθηκαν. Οπότε, το crowdfunding θεωρείται δωρεάν 

και χωρίς κανένα κόστος υπηρεσία, δίνοντας στις επιχειρήσεις πλεονεκτήματα χωρίς 

να δαπανήσουν χρήματα στα πρώτα τους βήματα, πράγμα που είναι σημαντικό στο 

ξεκίνημα της κάθε επιχείρησης. 

Μειονεκτήματα 

1. Μπορεί να δαπανηθεί πολλή εργασία χωρίς αποτέλεσμα 

Πολλές πλατφόρμες απαιτούν από τους επιχειρηματίες να ανταποκριθούν στους 

δηλωμένους στόχους τους, προκειμένου να λάβουν τα κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί 

για την ιδέα τους. Οπότε η όλη διαδικασία και ο χρόνος που θα χρειαστεί 

προκειμένου να «τρέξει» η εκστρατεία να μη δώσουν κανένα αποτέλεσμα, με 

αποτέλεσμα να υπάρξει απογοήτευση από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Ορισμένες 

πλατφόρμες επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να λάβουν τυχόν εισπραχθέντα 

κεφάλαια, αλλά για μια εκστρατεία που βασίζεται σε ανταμοιβές προς τους 

επενδυτές, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα καθώς θα πρέπει οι παραγγελίες να 

ολοκληρώνονται ακόμη και αν δεν επιτευχθεί το επιθυμητό ποσό. 

2. Θα πρέπει να πληρωθούν φόροι για τα ποσά που αντλήθηκαν 

Οι πλατφόρμες crowdfunding λαμβάνουν προμήθεια για τα ποσά που επενδύονται 

σε κάθε έργο, ενώ υπάρχουν επιπλέον φόροι επεξεργασίας πιστωτικών καρτών που 

έχουν χρησιμοποιούνται σε μια εκστρατεία crowdfunding. Σε ορισμένες πλατφόρμες, 

αυτός ο συνδυασμός τελών μπορεί να υπερβαίνει το 10%. Αυτό με μια πρώτη ματιά 

δεν φαίνεται να είναι αρνητικό, αλλά ενδεχομένως το ποσό που θα πρέπει να 

καταβληθεί σε φόρους να είναι πολύ υψηλό και να θεωρηθεί αδύνατη η πληρωμή 

τους, καθώς δεν θα έχει λάβει πρότερα τα χρήματα που του αναλογούν. 

3. Μπορεί να υπάρξουν τεράστιες φορολογικές επιπτώσεις 

Πολλοί επιχειρηματίες δεν συνειδητοποιούν ότι τα χρήματα που συγκεντρώνονται 

σε μια εκστρατεία crowdfunding θεωρούνται έσοδα και όχι κέρδη. Ανάλογα με το 
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είδος της επιχείρησης (ατομική, Α.Ε., κ.ά.) έχει ξεχωριστή φορολόγηση στα έσοδά 

της που μπορούν να φθάνουν και το 20%. Οπότε σε συνδυασμό με τους φόρους που 

θα πρέπει να καταβληθούν για τα ποσά που θα εισπραχθούν, στο τέλος ενδεχομένως 

να απομείνει στην επιχείρηση ένα ποσό που δεν είχε προβλεφθεί και να ανατρέψει το 

σχεδιασμό ολόκληρου του πλάνου. 

4. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να γίνει επιτυχημένη μια εκστρατεία 

Υπάρχουν πάντοτε εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Κάποιες ιδέες απλώς 

γίνονται ιογενείς από μόνα τους και δεν πρέπει να τεθεί καθόλου εργασία στην 

εκστρατεία. Για το μέσο επιχειρηματία μια νέα εκστρατεία crowdfunding απαιτεί μια 

θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης για ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών, για το λόγο 

ότι θα πρέπει να εργάζεται εκεί συνεχώς και να υποστηρίζει την εκστρατεία σε όλη 

της την πορεία. Επειδή δίνεται βαρύτητα σε πολλά πεδία πέραν της υλοποίησης του 

έργου, όπως παρουσίαση και προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα και άλλοι τρόποι 

προώθησης και αυξάνονται οι απαιτήσεις του έργου, για αυτό το λόγο θα χρειαστεί 

πολλή δουλεία σε επιχειρηματίες που δεν έχουν την απαραίτητη υποδομή. Ωστόσο, 

υπάρχουν και εξαιρέσεις και μπορεί λόγω των γνώσεων και εμπειριών σε κάποιους 

επιχειρηματίες να μην απαιτηθεί η ίδια δουλειά, ενώ μπορεί επίσης η ιδέα να είναι 

τόσο καινοτόμα και χάρη στο ιογενές μάρκετινγκ να επιτύχει χωρίς ιδιαίτερη 

προσπάθεια. 

5. Είναι εφικτό να αντιγραφούν οι ιδέες από άλλους επιχειρηματίες σε 

περίπτωση που δεν προστατευθούν 

Είναι πολύ εύκολο να αντιγραφούν ιδέες και προϊόντα εάν δεν έχουν 

προστατευτεί σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις της νομοθεσίας. Ο λόγος είναι 

πως στις εκστρατείες crowdfunding παρουσιάζονται λεπτομερώς οι ιδέες και τα 

προϊόντα, οι λειτουργίες που εξυπηρετούν, καθώς επίσης και όλα τα σύμβολα και 

χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν για να το κάνουν καλύτερο. Μπορεί οποιοσδήποτε 

να υποκλέψει όλα αυτά τα στοιχεία και να «τρέξει» παρόμοια καμπάνια σε άλλη 

πλατφόρμα crowdfunding και να λάβει χρηματοδότηση. Για αυτό το λόγο χρειάζεται 

επαγρύπνηση και λήψη όλων εκείνων των μέτρων που θα αποτρέψει τέτοιου είδους 

κακόβουλες ενέργειες.  

6. Είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια πραγματική αποτίμηση 
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Στην αγορά του crowdfunding παρέχονται εκτιμήσεις για τις δυνατότητες και τις 

τάσεις που έχει κάθε έργο, ενώ οι παραδοσιακοί επενδυτές εξετάζουν τα ενσώματα 

περιουσιακά στοιχεία και τις πωλήσεις της επιχείρησης. Έτσι, η αποτίμηση μπορεί να 

είναι εντελώς διαφορετική και το χάσμα να ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ και για 

αυτό το λόγο θεωρείται δύσκολος ο υπολογισμός μιας πραγματικής εκτίμησης, αυτών 

των δύο τρόπων. 

7. Υπάρχει έλλειψη λογοδοσίας 

Στην αγορά του crowdfunding υπάρχει έλλειψη λογοδοσίας που επιτρέπει στους 

επιχειρηματίες να ενεργούν σε διαφορετική κατεύθυνση ή και να παρεκκλίνουν της 

κατεύθυνσης που είχαν χαράξει αρχικά και που έχουν λάβει επένδυση. Δεν 

ακολουθείται το ίδιο μοντέλο όπως με την κατοχή μετοχών, οπότε ανάλογα με το 

ποσοστό να έχει βαρύτητα η άποψη του κάθε μετόχου. Σε αυτή τη μέθοδο, οι ιδιώτες 

επενδυτές συμμετέχουν σε τόσο χαμηλό επίπεδο που δεν έχουν τη δυνατότητα να 

επηρεάσουν την κατεύθυνση που ακολουθεί η επιχείρηση, ωστόσο εάν ο 

επιχειρηματίας προβεί σε τόσο λάθος χειρισμούς, τότε θα σταματήσει να έχει πλέον 

και την υποστήριξη των επενδυτών όσο ανοδική πορεία και αν έχει η επιχειρηματική 

ιδέα. 

4.2.2 Οι πλατφόρμες crowdfuding 

Προκειμένου να μπορέσει να έχει όσο το δυνατό περισσότερη επιτυχία ένα έργο, 

εκτός της καινοτομίας και όλων των στοιχείων που το απαρτίζουν, σημαντικός 

παράγοντας αποτελείται και η πλατφόρμα crowdfunding στην οποία θα "τρέξει" ένας 

επιχειρηματίας την εκστρατεία του. Θεωρείται σημαντικό να επιλέξει κανείς μια καλή 

και αξιόπιστη πλατφόρμα crowdfunding για δύο λόγους, αφενός για να είναι 

σίγουρος πως μπορεί να του δοθεί η χρηματοδότηση, αφετέρου να γνωρίζει πως σε 

μια επιτυχημένη πλατφόρμα έχει πιθανότητες να δει την εκστρατεία του μεγαλύτερο 

κοινό, έχοντας ως αποτέλεσμα να φθάσει πιο κοντά στο στόχο του. Οι πιο 

διαδεδομένες πλατφόρμες παγκοσμίως είναι: 

• Indiegogo 

• Kickstarter 

• GoFundMe 

• RocketHub 
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• FundRazr 

• Tilt 

• Patreon 

• Fundable164 

Επιπλέον, εκτός από τις πλατφόρμες crowdfunding που λειτουργούν διεθνώς, 

υπάρχουν και στην Ελλάδα κάποιες τέτοιες πλατφόρμες που μπορούν να βοηθήσουν 

νέες και καινοτόμες ιδέες. Οι πλατφόρμες που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι: 

• Easystarter165 

• ONEUP166 

• JumpStart Greece167 

• Act4Greece168 

4.2.3 Indiegogo 

Η Indiegogo ιδρύθηκε το 2008 από τους Danae Ringlemann, Eric Schell και 

Slava Rubin, έχοντας τα γραφεία της στο Σαν Φραντσίσκο της Καλιφόρνια. Η 

Indiegogo θεωρείται η μεγαλύτερη πλατφόρμα crowdfunding παγκοσμίως με 15 

εκατομμύρια ανθρώπων να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της μηνιαίως. Περισσότερα 

από 1 δις δολάρια έχουν χρηματοδοτηθεί συνολικά για διάφορα έργα σε όλες τις 

κατηγορίες, σε 223 χώρες και τοποθεσίες παγκοσμίως. Συνολικά οι κατηγορίες που 

μπορεί κανείς να εντάξει το έργο του είναι 3 γενικές, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, 

Δημιουργικές Δουλειές και Έργα Κοινότητας, όπου εκεί βρίσκονται 33 

υποκατηγορίες. 

Η προμήθεια που λαμβάνει η Indiegogo για τις υπηρεσίες της πλατφόρμας 

crowdfunding όταν αφορά ένα έργο ανέρχεται στο 5% της συνολικής 

χρηματοδότησης του έργου, ενώ χρεώνει ως ελάχιστο 8% στην περίπτωση που η 

                                                           
164 Crowdfunding, Top 10 Crowdfunding Sites, Crowdfunding, Available at: 

https://www.crowdfunding.com/ (24 January 2017) 
165 Easystarter, Τι είναι το Easystarter;, Easystarter, Available at: 

http://www.easystarter.gr/page/about_us (24 March 2017) 
166 Oneup, Πως λειτουργεί, Oneup, Available at: http://www.oneup.gr/page/how-it-works (24 

March 2017) 
167 Jump Start, Σχετικά, Jump Start, Available at: 

https://www.jumpstartgreece.com/el/sxetika/ (25 March 2017) 
168 Act4Greece,  Το act4Greece, Act4Greece Available at: https://www.act4greece.gr/the-

act4greece/ (26 March 2017) 

https://www.crowdfunding.com/
http://www.easystarter.gr/page/about_us
http://www.oneup.gr/page/how-it-works
https://www.jumpstartgreece.com/el/sxetika/
https://www.act4greece.gr/the-act4greece/
https://www.act4greece.gr/the-act4greece/
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επιχείρηση "τρέξει" την εκστρατεία της σε άλλη πλατφόρμα αλλά ζητήσει 

υποστήριξη από την Indiegogo. Επιπλέον, χρεώνει με 3% ανά χρηματοδότηση και 

0,30 δολάρια για αμοιβές πιστωτικών καρτών τρίτων μερών. Στην περίπτωση που 

κάποιος επιθυμεί να δημιουργήσει εκστρατεία για προσωπικούς και μη 

κερδοσκοπικούς σκοπούς, το τέλος της υπηρεσίας χρήσης της πλατφόρμας 

εξαλείφεται και χρεώνεται μόνο τα τέλη του 3% ανά χρηματοδότηση και 0,30 

δολάρια για αμοιβές πιστωτικών καρτών τρίτων μερών169. 

Η δημιουργία εκστρατείας και η εγγραφή γίνεται σε απλά βήματα. Σε πρώτο 

στάδιο επιλέγει για τι είδους σκοπούς θα "τρέξει" την εκστρατεία και στη συνέχεια 

υποβάλει το ονοματεπώνυμό του, το email του και έναν κωδικό πρόσβασης. Στη 

συνέχεια ορίζει το ελάχιστο ποσό που επιθυμεί να δεχτεί χρηματοδότηση και δίνει 

όνομα στην εκστρατεία του. Στα επόμενα στάδια αρχίζει να δίνει περισσότερες 

πληροφορίες για το προϊόν ή την επιχειρηματική του ιδέα, εισάγει εικόνες και 

επιλέγει την κατηγορία στην οποία θα ανήκει το έργο. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα 

βοηθήσουν, ώστε να καταλάβει το κοινό την ιδέα του έργου και στη συνέχεια να 

αποκτήσει περισσότερους χρηματοδότες. 

4.2.4 Kickstarter 

Το Kickstarter είναι μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες crowdfunding 

παγκοσμίως. Ιδρύθηκε στις 28 Απριλίου 2009 από τους Perry Chen , Yancey Strickler 

και Charles Adler και έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη. Ως αποστολή του 

Kickstarter, αναφέρουν πως είναι να ζωντανέψουν δημιουργικά έργα και ως επιτυχία 

θεωρούν την επίτευξη αυτής της αποστολής και όχι το μέγεθος των κερδών. Συνολικά 

έχουν ξεκινήσει 353.151 έργα και έχουν χρηματοδοτηθεί περισσότερα από 4,04 δις 

δολάρια ενώ μέχρι στιγμής ολοκλήρωσαν τη χρηματοδότησή τους το 35% των έργων, 

δηλαδή 124.809 έργα. Οι κατηγορίες των έργων που μπορεί κανείς να υποβάλει είναι 

15 και αφορούν: 

1. Παιχνίδια 

2. Διακόσμηση 

3. Τεχνολογία 

4. Ταινίες & Βίντεο 

                                                           
169 Indiegogo, Pricing & Fees, Indiegogo Available at: https://learn.indiegogo.com/pricing-

and-fees/ (29 January 2017) 

https://learn.indiegogo.com/pricing-and-fees/
https://learn.indiegogo.com/pricing-and-fees/
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5. Μουσική 

6. Εκδόσεις 

7. Μόδα 

8. Φαγητό 

9. Τέχνη 

10. Κόμιξ 

11. Θέατρο 

12. Φωτογραφία 

13. Χορός 

14. Χειροτεχνία 

15. Δημοσιογραφία170 

Οι πέντε πρώτες κατηγορίες με τα περισσότερα έργα που έχουν ξεκινήσει 

αφορούν τις Ταινίες & Βίντεο με 61.893 έργα και ακολουθούν η Μουσική με 51.573, 

οι Εκδόσεις με 37.264, τα Παιχνίδια με 31.260 και η Τεχνολογία με 29.123. Παρόλα 

αυτά οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση είναι τα Παιχνίδια με περίπου 

641 εκατομμύρια δολάρια, η Διακόσμηση με 623 εκ. δολάρια, η Τεχνολογία με 606 

εκ. δολάρια, οι Ταινίες & Βίντεο με 313 εκ. δολάρια και η Μουσική με 194 εκ. 

δολάρια171. 

Η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν εάν ένα έργο δεν καταφέρει να 

χρηματοδοτηθεί, ωστόσο στην περίπτωση που χρηματοδοτηθεί τα τέλη που καλείται 

ο δημιουργός να καταβάλει αφορούν στο 5% της συνολικής χρηματοδότησης προς το 

Kickstarter, καθώς επίσης και 3-5% που αφορούν σε τέλη επεξεργασίας πληρωμών. 

Ωστόσο, τα τέλη επεξεργασίας πληρωμών διαφέρουν από χώρα σε χώρα και δεν είναι 

όμοια για όλους, παρά μόνο το ποσοστό προς το Kickstarter.  

Ένα σημαντικό μειονέκτημα, είναι πως διατίθεται η πλατφόρμα για υποβολή 

σχεδίων σε μόνο σε 21 χώρες παγκοσμίως. Οι χώρες αυτές είναι οι: Αυστρία, 

Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Ελβετία, Γερμανία, Δανία, Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Χονγκ Κονγκ, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Ολλανδία, 

                                                           
170 Kickstarter, 15 diverse categories. Thousands of amazing projects., Kickstarter Available 

at: https://www.kickstarter.com/discover?ref=nav (1 February 2017) 
171 Kickstarter, Projects and Dollars, Kickstarter Available at: 

https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=footer (1 February 2017) 

https://www.kickstarter.com/discover?ref=nav
https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=footer
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Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία, Σιγκαπούρη και Η.Π.Α. Είναι αδύνατο για 

κάποιον στην Ελλάδα να δημιουργήσει ένα έργο και να "τρέξει" μια εκστρατεία στο 

Kickstarter, καθώς για να δημιουργήσει ένα έργο, θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει 

πως είναι μόνιμος κάτοικος μιας εκ των προαναφερθέντων χωρών με επίσημα 

έγγραφα, όπως ταυτότητα, αριθμό λογαριασμού τραπέζης και να μπορεί να αποδείξει 

τη διεύθυνση κατοικίας. Όμως, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα έργο στην 

περίπτωση που ενός από τους συνδημιουργούς κατοικεί σε ένα από αυτά τα κράτη, ή 

ακόμη και κάποιο συγγενικό πρόσωπο, προκειμένου να μπορεί να υποβληθεί η 

αίτηση. 

Τέλος, έχουν υπάρξει έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από δημιουργούς Έλληνες, 

που ενδεχομένως να είναι είτε από κατοίκους του εξωτερικού ή απλά να 

χρησιμοποίησαν συνεργάτες που ζουν στο εξωτερικό. 

4.3 Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (Business incubators) 

Ένα εκκολαπτήριο ή μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων μπορεί να θεωρηθεί ως 

ένα «περιβάλλον υποστήριξης για τις νεοφυείς και νεοσύστατες επιχειρήσεις». Έχουν 

δοθεί πολλοί ορισμοί για τις θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, ωστόσο σύμφωνα με τους 

Bergek and Norrman (2008, p. 20) «4 είναι τα στοιχεία στα οποία έχει δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή. Το πρώτο στοιχείο αφορά τον κοινόχρηστο χώρο γραφείων, ο οποίος 

μισθώνεται κάτω από συνθήκες λιγότερο ή περισσότερο ευνοϊκές για την επώαση. 

Μέσα από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων επιτυγχάνεται η μείωση των εξόδων αλλά 

και η δημιουργία συνεργασιών, ανταλλαγή απόψεων και μετάδοση γνώσης, ανάμεσα 

σε επιχειρήσεις διαφορετικών σχημάτων. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως υπάρχει μια 

ομάδα κοινών υπηρεσιών υποστήριξης για τη μείωση των γενικών εξόδων, αυτές οι 

υπηρεσίες μπορεί να είναι είτε γραμματειακή υποστήριξη, είτε τεχνική υποστήριξη 

και βοηθούν στη διεκπεραίωση των λειτουργιών της επιχείρησης. Το τρίτο στοιχείο 

αφορά στην επαγγελματική υποστήριξη των επιχειρήσεων και παροχή συμβούλων 

(coaching). Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στις επιχειρήσεις από ειδικούς σε θέματα 

διοίκησης μάρκετινγκ και ανάπτυξης επιχειρήσεων παρέχοντας εκπαίδευση και 

κατάρτιση στα μέλη της νεοϊδρυθείσας επιχείρησης, προκειμένου να καταρτίσουν ένα 

στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις μελλοντικές 

απαιτήσεις. Το τέταρτο στοιχείο αφορά την παροχή δικτύου, εσωτερικά ή και 

εξωτερικά. Με τον όρο του δικτύου εννοούνται όλοι εκείνοι με τους οποίους 
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συνεργάζεται η θερμοκοιτίδα και μπορεί να φέρει σε επαφή με τη νεοϊδρυθείσα 

επιχείρηση προκειμένου να τη βοηθήσουν να αναπτύξει το δίκτυό της. Αυτοί 

συνήθως είναι επενδυτές, πελάτες, συνεργάτες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλοι 

φορείς». 

Σύμφωνα με τους Scillitoe and Chakrabarti (2010, p. 155) «Οι επιτυχημένες 

επιχειρήσεις που βασίζονται στην τεχνολογία κατέχουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη τον τοπικών, περιφερειακών και εθνικών οικονομιών μέσω της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας, δημιουργίας κερδών και ανάπτυξης της καινοτομίας. Οι 

θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων είναι δημοφιλείς και σχετικές νέες ως προς την 

οργανωτική τους δομή και δημιουργήθηκαν πολλές φορές με τη βοήθεια και των 

οικονομικών αναπτυξιακών Οργανισμών προκειμένου να υποστηρίξουν και να 

επιταχύνουν την υλοποίηση των καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων. Θεωρείται 

πως οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων δημιουργούν επιτυχημένες επιχειρήσεις, καθώς 

αυξάνονται οι πωλήσεις και η απασχόλησή τους, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται 

επωφελείς εμπορικές και τεχνικές συνεργασίες. Ωστόσο, υπάρχουν και 

αντικρουόμενες απόψεις πως οι θερμοκοιτίδες έχουν ελάχιστες ή και καθόλου 

επιπτώσεις στην επιτυχία των επιχειρήσεων σχετικά με την επιβίωση, την καινοτομία 

και την ανάπτυξη». 

Ο θεσμός των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων εμφανίστηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1950 όπου έκαναν την εμφάνισή τους και παρείχαν υπηρεσίες 

ενοικιάσεων γραφείων και κοινόχρηστων υπηρεσιών γραφείων, καθώς επίσης και 

υποστήριξη των επιχειρήσεων172. Η γενιά αυτή ονομάστηκε 1η και αφορούσε την 

περίοδο 1960-1985 (Εικόνα 4-6), ενώ χαρακτηριζόταν κυρίως από παροχή υπηρεσιών 

ως επί τω πλείστων υποδομών. 

                                                           
172 Ryzhonkov, V., The History of Business Incubation (part 2), World Business Incubation, 

22 March 2013. Available at: 

https://worldbusinessincubation.wordpress.com/2013/03/22/426/ (5 January 2017)  

https://worldbusinessincubation.wordpress.com/2013/03/22/426/
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Εικόνα 4-6: Αριθμός θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων παγκοσμίως 

Κατά τη 2η φάση της εποχής των θερμοκοιτίδων, η 2η γενιά αναφέρεται στην 

περίοδο 1985-1995 και χαρακτηρίζεται ως υποστήριξης των επιχειρήσεων, καθώς σε 

αυτή την περίοδο παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες της 1ης γενιάς και ως επιπλέον 

υπηρεσίες προληπτικής υποστήριξης επιχειρήσεων αλλά και επιχειρηματικής 

καθοδήγησης και συμβουλών (Πίνακας 4-2). Κατά την 3η γενιά των θερμοκοιτίδων 

των επιχειρήσεων που αφορά την περίοδο 1995 μέχρι και σήμερα, χαρακτηρίζεται ως 

η γενιά του δικτύου και της αλυσίδας αξίας, δημιουργώντας και προσφέροντας 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες, τόσο ως προς τη βοήθεια δημιουργίας της επιχείρησης, 

της υποστήριξης αλλά και της ανάπτυξης. Σε αυτή τη γενιά παρέχονται υπηρεσίες της 

1ης και 2ης γενιάς αλλά και επιπλέον υπηρεσίες όπως εσωτερικής χρηματοδότησης 

χρέους / μετοχικού κεφαλαίου, δημιουργία καναλιών για εύρεση εξωτερικών 

χρηματοδοτών και δημιουργία συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις προκειμένου να 

επιτευχθεί μεγάλος αριθμός συμβάσεων προμηθειών, προϊόντων και υπηρεσιών. 

Πίνακας 4-2: Περιγραφή υπηρεσιών των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων ανά γενιά 

Γενιά Περιγραφή Υπηρεσιών 

1η • Ενοικιάσεις γραφείων και κοινόχρηστες υπηρεσίες γραφείων. 

• Συνεχής υποστήριξη επιχειρήσεων. 
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Γενιά 

2η 

Γενιά 

• Επιπλέον υπηρεσίες πρώτης γενιάς. 

• Προληπτική υποστήριξη επιχειρήσεων. 

• Επιχειρηματική καθοδήγηση και συμβουλές. 

3η 

Γενιά 

• Επιπλέον υπηρεσίες 1ης και 2ης γενιάς. 

• Εσωτερική χρηματοδότηση / μετοχικού κεφαλαίου. 

• Κανάλια για εξωτερικούς χρηματοδότες 

• Συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί 

μεγάλος αριθμός συμβάσεων προμηθειών, προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

4.3.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων 

Οι θερμοκοιτίδες παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα και αυτός είναι και ο 

κύριος λόγος που επιλέγεται αυτός ο τρόπος για τη δημιουργία και ανάπτυξη των 

νέων επιχειρήσεων. Μέσα από αυτή την επιλογή ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρίσκου 

μιας επένδυσης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται πολλαπλά οφέλη. 

Πλεονεκτήματα 

• Δημιουργία συνεργασιών 

Η πρόσβαση σε έναν κοινό χώρο γεμάτο από ιδιώτες, γεμάτους από φιλοδοξία και 

ενέργεια άτομα μπορεί να θεωρηθεί ανεκτίμητο γιατί δημιουργεί ένα σκηνικό όπου οι 

ιδέες, η δημιουργικότητα και η καινοτομία κατανέμονται εύκολα μεταξύ των 

συνομηλίκων. Μερικοί χώροι είναι τεράστιοι και έχουν τη δυνατότητα τα μέλη της 

θερμοκοιτίδας να συναντιούνται και να συζητούν μεταξύ τους σε μια προσπάθεια να 

ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Άλλες επιχειρήσεις αποτελούνται από πολλά μέλη, 

ενώ άλλες από λιγότερα και επιπλέον υπάρχει μια ποικιλία από εφευρετικότητα και 

ιδέες για να αξιοποιήσει κανείς173 

• Παροχή χρήσιμων συμβουλών 

                                                           
173 Preec, R., The pros & cons of startup incubators, Management Today, Available at: 

http://www.managementtoday.co.uk/pros-cons-startup-incubators/article/1314351 (3 March 

2017) 

http://www.managementtoday.co.uk/pros-cons-startup-incubators/article/1314351


101 
 

Όλες οι "καλές" θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων διαθέτουν συμβούλους, επενδυτές 

και επενδυτικά κεφάλαια που έχουν εμπειρία στη δημιουργία επιχειρήσεων και 

μετατροπής ιδεών σε επιχειρήσεις. Τα ικανά αυτά στελέχη μπορούν να βοηθήσουν 

μια επιχείρηση στα πρώτα της βήματα μέσα από τη σωστή καθοδήγηση αλλά και από 

τις διασυνδέσεις που διαθέτουν, δίνοντας της την ώθηση και τη βοήθεια στο δρόμο 

προς την επιτυχία. Τα στελέχη αυτά βρίσκονται δίπλα στις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις 

παρέχοντας συμβουλές ως προς τον τρόπο δράσης, περιοχών εστίασης και σύναψης 

συνεργασιών με τους κατάλληλους ανθρώπους. 

• Επέκταση του υπάρχοντος δικτύου 

Σε έναν επιχειρηματία που εισέρχεται σε μια θερμοκοιτίδα δίνεται η ευκαιρία να 

γνωρίσει και άλλους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφή τομέα, 

ανταλλάσοντας απόψεις, αυξάνοντας τις γνωριμίες και διευρύνοντας το δίκτυό του. Η 

επέκταση του δικτύου μπορεί να θεωρηθεί ως ανεύρεση φθηνών πρώτων υλών ή 

σύναψη αποκλειστικών συμβάσεων με προμηθευτές, ανακάλυψη νέων βελτιωμένων 

διαδικασιών που δημιουργούν αποδοτικότητα και μπορεί να έχουν προταθεί από 

άλλους συνεργάτες συναφούς κλάδου ή απλά τη δημιουργία γνωριμιών με ικανά 

στελέχη που μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι της επιχείρησης, προσφέροντάς της 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

• Μείωση του κόστους 

Για την ίδρυση και δραστηριότητα μιας νέας επιχείρησης απαιτούνται έξοδα, τα 

οποία ακόμη και αν από μόνα τους θεωρούνται μικρά, ωστόσο συνολικά μπορεί το 

κόστος να θεωρηθεί υψηλό. Οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων παρέχουν υπηρεσίες και 

υλικοτεχνική υποδομή, βοηθώντας την επιχείρηση έτσι ώστε να εξοικονομήσει 

πόρους και είτε να τους διαθέσει σε άλλους σκοπούς, είτε απλά να μειώσει τα έξοδά 

της. Αυτά που παρέχουν οι θερμοκοιτίδες είναι γραφεία και χώρος ώστε να μπορούν 

να ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητα, χώροι συνεδριάσεων, γραμματειακή 

υποστήριξη, υποδομές τηλεπικοινωνιών που αυτές είναι τηλέφωνα, Internet, fax, 

υπολογιστές και εσωτερικό δίκτυο αλλά και υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδας. 

Μειονεκτήματα 

• Υπάρχουν πολλές άλλες πηγές χρηματοδότησης 
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Παρόλο που είναι σημαντικά τα χρηματικά ποσά που μπορούν να δοθούν στις 

νεοσύστατες επιχειρήσεις από τις θερμοκοιτίδες, υπάρχουν ωστόσο και άλλοι τρόποι 

εξασφάλισης της χρηματοδότησης. Ένας νέος και με υψηλή αποδοχή σχετικά τρόπος 

χρηματοδότησης μπορεί να θεωρηθεί η χρηματοδότηση από το πλήθος 

(crowdfunding), ενώ υπάρχουν και άλλοι τρόποι όπως μέσω venture capital, της 

κλασικής μεθόδου δανειοδότησης από τράπεζες και μέσω της μεθόδου της 

δικαιόχρησης (franchising) όπου συνήθως χρησιμοποιείται σε επιτυχημένα 

επιχειρηματικά μοντέλα. 

• Παραχώρηση εταιρικού μεριδίου 

Πολλές είναι οι θερμοκοιτίδες που εκμεταλλεύονται ένα ποσοστό μετοχών για το 

προνόμιο της χρηματοδότησης, της συμβουλής και της χρήσης των υπηρεσιών τους. 

Από τις πρώτες μέρες κιόλας μέρες ζωής μιας επιχείρησης, ειδικά εάν δείξει και τάση 

επιτυχίας ο καθένας που βοηθά, αισθάνεται συμμέτοχος και ζητά μερίδιο για αυτή 

την επιτυχία. Υπάρχουν κάποιοι που ζητούν μόνο ένα χαμηλό ποσοστό ή άλλοι που 

δεν απαιτούν καθόλου μετοχικό μερίδιο, αλλά αυτά είναι συνήθως προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση, τα οποία επιβαρύνουν τα μέλη με μηνιαία 

τέλη. Όπως και να είναι η συμφωνία, υπάρχει συνήθως κάτι που απαιτείται ως 

αντάλλαγμα και πρέπει να ληφθεί υπόψη εάν αξίζει η χρηματοδότηση αυτή με 

αντάλλαγμα τη μεταβίβαση μεριδίου της επιχείρησης174. 

• Θερμοκοιτίδες φούσκες 

Χρειάζεται προσοχή στην επιλογή της θερμοκοιτίδας για την ίδρυση και στέγαση 

της επιχείρησης, διότι υπάρχουν πολλές θερμοκοιτίδες που έχουν ως στόχο την 

εξεύρεση έξυπνων και καινοτόμων ιδεών προκειμένου να τις αξιοποιήσουν για δικό 

τους όφελος και να μην βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Ουσιαστικά να 

λειτουργούν ως Δούρειος Ίππος για απόκτηση ελκυστικών ιδεών με ολοκληρωμένο 

                                                           
174 Newton, D., Pros and Cons of Incubator Funding, Entrepreneur, 24 January 2005. 

Available at: https://www.entrepreneur.com/article/75820 (20 January 2017) 

https://www.entrepreneur.com/article/75820
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επιχειρηματικό πλάνο, με αντάλλαγμα την προσφορά ελάχιστων μέσων ή ακόμη και 

τη μη βοήθειά τελικά των επιχειρήσεων175. 

• Η τεχνολογία δίνει ευκολίες και είναι διαθέσιμη προς όλους 

Η τεχνολογία υπολογιστικής νέφους (cloud), το διαδίκτυο και οι κινητές 

συσκευές μειώνουν την ανάγκη για φυσικούς κόμβους και χώρους εργασίας. Μια 

επιχείρηση μπορεί να έχει την έδρα της και να λειτουργεί από οπουδήποτε, ενώ χάρη 

στο διαδίκτυο μπορεί να βρει οποιεσδήποτε συμβουλές χρειαστεί προκειμένου να 

αναπτύξει τη δραστηριότητά της. Πλέον, δεν έχει νόημα να δραστηριοποιούνται 

μικρές επιχειρήσεις πίσω από ένα γραφείο, ενώ πολλές από τις υπηρεσίες και τις 

διαδικασίες που παρέχουν οι θερμοκοιτίδες, παρέχονται σε πολύ χαμηλό κόστος από 

πολλές εταιρίες. Τα διάφορα ηλεκτρονικά εργαλεία που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, 

δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να διαχειρίζονται τις ταμειακές τους ροές, να 

βρουν πιθανούς επενδυτές, καθώς επίσης και νέες προτάσεις που θα βοηθήσουν για 

περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης. Με την κατάλληλη υποδομή, τεχνολογία και 

υποστήριξη, μπορεί κανείς να διαχειριστεί τις επιχειρηματικές διαδικασίες από 

οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, αρκεί να γνωρίζει τι ταιριάζει στην επιχείρησή του. 

4.3.2 Οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα λειτουργούν διάφορες θερμοκοιτίδες με τις κυριότερες να 

δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη οι πιο 

γνωστές θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων είναι του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Ανάπτυξης176, η Incubation for Growth-i4G177, η THERMI Α.Ε.178 και η 

Τεχνόπολη179. Στην Αθήνα οι πιο γνωστές θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων είναι του 

                                                           
175 Prashar, P., B., Pros and Cons of Joining an Incubator, Forbes, 12 April 2013. Available at: 

https://www.forbes.com/sites/bhrigupankajprashar/2013/04/12/pros-and-cons-of-joining-an-

incubator/2/#6c68a6cc6c68, (1 February 2017) 
176 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θερμοκοιτίδα ΕΚΕΤΑ, Εθνικό 

Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Διαθέσιμο: 

https://www.certh.gr/F087C445.el.aspx (20 Μαρτίου 2017) 
177 Incubation for Growth, About Us, Incubation for Growth, Available at: 

http://i4g.gr/w/about/ (1 March 2017) 
178 Thermi A.E., Θερμοκοιτίδα, Thermi A.E., Διαθέσιμο: http://www.thermi-

group.com/el/thermokoitida-2/ (1 Μαρτίου 2017) 
179 Technopolis, Θερμοκοιτίδα, Technopolis, Διαθέσιμο: 

http://www.technopolis.gr/pages/incubator (4 Μαρτίου 2017) 

https://www.forbes.com/sites/bhrigupankajprashar/2013/04/12/pros-and-cons-of-joining-an-incubator/2/#6c68a6cc6c68
https://www.forbes.com/sites/bhrigupankajprashar/2013/04/12/pros-and-cons-of-joining-an-incubator/2/#6c68a6cc6c68
https://www.certh.gr/F087C445.el.aspx
http://i4g.gr/w/about/
http://www.thermi-group.com/el/thermokoitida-2/
http://www.thermi-group.com/el/thermokoitida-2/
http://www.technopolis.gr/pages/incubator
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προγράμματος Egg180, της Aephoria181, του Iqbility182, της Ecinisi183 και του 

Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής "Λεύκιππος"184. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες 

θερμοκοιτίδες που λειτουργούν σε άλλες πόλεις μέσα σε τεχνολογικά πάρκα, όπως 

είναι το Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης185, Πάτρας186 και Ηπείρου187. 

Η ένταξη στις θερμοκοιτίδες αυτές προϋποθέτει κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιες επιχειρήσεις. Ως επί τω 

πλείστων, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι παρόμοια σε όλες τις θερμοκοιτίδες και οι 

υποψήφιες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να κριθούν ως προς την 

ποιότητα και την πρωτοτυπία της επιχειρηματικής ιδέας, αλλά επίσης και της 

βιωσιμότητας αυτής. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει στοιχεία καινοτομίας και να 

μπορεί να τεκμηριωθεί το κατά πόσο είναι εφικτή η επιχειρηματική ιδέα και η θέση 

σχετικά με τον ανταγωνισμό. Ύστερα από την αίτηση και την παρουσίαση όλων 

αυτών των στοιχείων, μια αρμόδια επιτροπή αξιολογεί τις ιδέες και κρίνει το ποιες 

επιχειρήσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμά τους. 

4.4 Venture Capital 

Με τον όρο Venture Capital νοείται το "επιχειρηματικό ή καινοτομικό 

κεφάλαιο". Σύμφωνα με τους Θάνος Γ. και Κιόχος Π. και Παπανικολάου Γ. «το 

επιχειρηματικό ή καινοτομικό κεφάλαιο είναι μια μορφή μακροπρόθεσμης 

χρηματοδότησης (5-10 χρόνια) η οποία μπορεί να αποφέρει πολλά κέρδη στους 

επενδυτές, ωστόσο όμως είναι επένδυση υψηλού κινδύνου. Η επένδυση αυτή αφορά 

νεοσύστατες επιχειρήσεις, συνήθως με υψηλή εξειδίκευση, που δεν έχουν τη 

δυνατότητα την άντληση κεφαλαίων από άλλες πηγές και στρέφονται σε αυτή τη 

                                                           
180 The Egg, Τι είναι το egg- enter, grow, go, The Egg, Διαθέσιμο: 

https://www.theegg.gr/gr/pages/home_description (5 Μαρτίου 2017) 
181 Aephoria, Our Program, Aephoria, Available at: http://www.aephoria.net/our-program/ (6 

March 2017) 
182 Iqbility, What we do, Iqbility, Available at: http://www.iqbility.com/#four (6 March 2017) 
183 Ecinisi, Υπηρεσίες, Ecinisi, Διαθέσιμο: http://www.ecinisi.gr/services (8 Μαρτίου 2017) 
184 Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής "Λεύκιππος" , Παρεχόμενες Υπηρεσίες, Τεχνολογικό Πάρκο 

Αττικής "Λεύκιππος", Διαθέσιμο: http://tepa-lefkippos.demokritos.gr/ (8 Μαρτίου 2017) 
185 Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, Υπηρεσίες, Επιστημονικό & Τεχνολογικό 

Πάρκο Κρήτης, Διαθέσιμο: http://www.stepc.gr/services-gr.html (10 Μαρτίου 2017) 
186 Patras Science Park, Patras Science Park Innovation Hubs, Patras Science Park, Available 

at: https://www.psp.org.gr/el/hubs (12 March 2017) 
187 Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων, 

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Διαθέσιμο: http://www.step-

epirus.gr/index.php/el/incubator/photos-thermokoitida (15 Μαρτίου 2017) 

https://www.theegg.gr/gr/pages/home_description
http://www.aephoria.net/our-program/
http://www.iqbility.com/#four
http://www.ecinisi.gr/services
http://www.stepc.gr/services-gr.html
https://www.psp.org.gr/el/hubs
http://www.step-epirus.gr/index.php/el/incubator/photos-thermokoitida
http://www.step-epirus.gr/index.php/el/incubator/photos-thermokoitida
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μέθοδο χρηματοδότησης. Η επένδυση συνήθως αφορά από τα πρώτα στάδια 

δημιουργίας της επιχείρησης και να φθάσει μέχρι τα στάδια της εξέλιξης και 

ανάπτυξης, ώστε να μπορέσει η επιχείρηση να αποκομίσει κέρδη ή ακόμη και να 

μπορεί να στραφεί πλέον και σε άλλες μορφές χρηματοδότησης188». 

Ωστόσο, η εταιρία που επενδύει αυτό το κεφάλαιο, προκειμένου να διασφαλίσει 

την επένδυσή της, ασκεί έλεγχο και πολλές φορές διοίκηση στην ίδια την επιχείρηση. 

Οι Θάνος Γ., Κιόχος Π. και Παπανικολάου Γ. (2002) θεωρούν πως οι επενδύσεις 

επιχειρηματικού κεφαλαίου έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά: 

1. Είναι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες απαιτούν από 5 έως 10 έτη 

για να μπορέσουν να αποδώσουν μια ικανοποιητική απόδοση στους 

επενδυτές. 

2. Είναι πιθανή η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης από την 

εταιρία που επενδύει. 

3. Εκτός από τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, η εταιρία έχει ανάμιξη και 

στον έλεγχο και τη διοίκηση της επιχείρησης. 

Επιπλέον, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προμηθεύουν επιχειρηματικό 

κεφάλαιο κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

• Ιδιώτες με μεγάλη περιουσία. Η κατηγορία αυτή αποτελεί την παραδοσιακή 

πηγή επιχειρηματικού κεφαλαίου, αλλά δεν κυριαρχεί στον κλάδο παρόλο που 

είναι σημαντική. 

• Ιδιωτικές κοινοπραξίες και εταιρίες. Αποτελεί την πιο συνηθισμένη εταιρία 

επιχειρηματικού κεφαλαίου και είναι οργανωμένη με τη μορφή της 

κοινοπραξίας. 

• Εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου, θυγατρικές χρηματοπιστωτικών και 

μεγάλων μη χρηματοπιστωτικών εταιριών. Στην κατηγορία αυτή, ένας 

μεγάλος αριθμός τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών έχουν δημιουργήσει 

θυγατρικές εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου με σκοπό την περαιτέρω 

εξάπλωση των επενδύσεών τους. 

                                                           
188 Θάνος Γ., Κιόχος Π. και Παπανικολάου Γ., Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, 2002. 

εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, σελ. 562-563 
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• Εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου που χρησιμοποιούν κρατική 

χρηματοδότηση μέσω διαφόρων επιδοτήσεων189. 

Πολλές εταιρίες παγκοσμίως χρηματοδοτούν νεοφυείς επιχειρήσεις και διαθέτουν 

σημαντικά κεφάλαια προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτόμες ιδέες. Μόνο για το 

2014 επενδύθηκαν σχεδόν 87 δις δολάρια, με τις Η.Π.Α. να χρηματοδοτεί το 60% του 

συνολικού ποσού, με κεφάλαια 52 δις δολάρια και να ακολουθεί η Κίνα με 15,5 δις 

δολάρια.(Εικόνα 4-7)190.  

 

Εικόνα 4-7: Χώρες με την υψηλότερη επένδυση επιχειρηματικών κεφαλαίων το 

2014 

Στις Η.Π.Α. οι εταιρίες χρηματοδοτούν μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων 

σημαντικά ποσά, ωστόσο οι μεγαλύτερες επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν το 2000 

όπου τα ποσά ξεπέρασαν τα 90 δις δολάρια για περισσότερα από 6.000 έργα (εικόνα 

4-8). 

                                                           
189 Θάνος Γ., Κιόχος Π. και Παπανικολάου Γ., Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, 2002. 

εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, σελ. 563-565 
190 Vanham, P., Which countries have the most venture capital investments?, World Economic 

Forum, 28 July 2015. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2015/07/which-

countries-have-the-most-venture-capital-investments/ (11 March 2017) 

https://www.weforum.org/agenda/2015/07/which-countries-have-the-most-venture-capital-investments/
https://www.weforum.org/agenda/2015/07/which-countries-have-the-most-venture-capital-investments/


107 
 

 

Εικόνα 4-8: Οικονομικά στοιχεία χρηματοδότησης μέσω venture capital στις 

Η.Π.Α. την περίοδο 1998-2013 

Ωστόσο, η εικόνα του 2000 δεν αντικατοπτρίζει και την πραγματική εικόνα 

διότι παρατηρείται πως διαχρονικά τα ποσά σταθερά δεν ξεπερνούν τα 40 δις 

δολάρια, ενώ ο αριθμός των επιχειρηματικών συμφωνιών δεν ξεπερνά τις 3.000191. 

Η ώθηση που μπορεί να προσφέρει η χρηματοδότηση μέσω επιχειρηματικών 

κεφαλαίων σε νέες επιχειρήσεις και εφαρμογές είναι σημαντική και μπορεί να 

εξελίξει την ιδέα σε επιτυχημένη με εκατομμύρια χρήστες, όπως για παράδειγμα την 

εφαρμογή επικοινωνίας για κινητές συσκευές WhatsApp που χρηματοδοτήθηκε με 22 

δις δολάρια το 2014 και πλέον θεωρείται μια από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές192 

(εικόνα 4-9). 

                                                           
191 Casey Research Technology Team, Vainglorious Venture Capitalists! Tech Bubble 2.0 

Series, Part 4, Casey Research, 25 September 2014. Available at: 

https://www.caseyresearch.com/articles/vainglorious-venture-capitalists-tech-bubble-2.0-

series-part-4 (4 February 2017) 
192 McCarthy, N., The 10 Biggest U.S. Venture Capital Exits Of 2014, Forbes, 21 January 

2015. Available at: https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/01/21/the-10-biggest-u-

s-venture-capital-exits-of-2014-infographic/#4fc545fa4fc5 (4 January 2017) 

https://www.caseyresearch.com/articles/vainglorious-venture-capitalists-tech-bubble-2.0-series-part-4
https://www.caseyresearch.com/articles/vainglorious-venture-capitalists-tech-bubble-2.0-series-part-4
https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/01/21/the-10-biggest-u-s-venture-capital-exits-of-2014-infographic/#4fc545fa4fc5
https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/01/21/the-10-biggest-u-s-venture-capital-exits-of-2014-infographic/#4fc545fa4fc5
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Εικόνα 4-9: Οι 10 καλύτερες συμφωνίες μέσω venture capital το 2014 στις 

Η.Π.Α. 

Με μια τόση μεγάλη χρηματοδότηση, δόθηκε η δυνατότητα εκτός της 

δημιουργίας της, της προώθησης, της διαφήμισης και άλλων τεχνικών που την 

οδήγησαν σε αυτή τη σημαντική επιτυχία. Επιπλέον, σημαντική χρηματοδότηση με 2 

δις δολάρια κατάφερε να εξασφαλίσει και η Oculus που δραστηριοποιείται στο χώρο 

της τεχνολογίας και της εικονικής πραγματικότητας, όπου σε αυτούς τους τομείς 

τεχνολογίας απαιτούνται σημαντικά κεφάλαια. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν 21 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

επιχειρηματικών κεφαλαίων, με σημαντική χρηματοδότηση που έχει επιτευχθεί να 

θεωρείται αυτή της Taxibeat που πραγματοποιήθηκε από το Openfund και ανήλθε 

στο ποσό των 45.000€, όπου χάρη σε αυτό το ποσό κατάφερε να επεκταθεί με 

αποκορύφωμα την εξαγορά της με το ποσό των 40 εκ. €. 

4.4.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του venture capital 

Όπως σε όλες τις μορφές χρηματοδότησης, έτσι και μέσω venture capital είναι 

αμφιλεγόμενος ο τρόπος αυτής της μεθόδου. Πολλοί χαρακτηρίζουν ενδιαφέρουσα 

και ως ευκαιρία τη χρηματοδότηση αυτή, καθώς οι επιχειρηματίες μπορούν να 

εξασφαλίσουν μεγάλη χρηματοδότηση που θα τους βοηθήσει να πραγματοποιήσουν 

την επιχειρηματική τους ιδέα, που σε αντίθετη περίπτωση δεν θα υλοποιούνταν 
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καθώς στο ξεκίνημα δεν διαθέτουν τόσα κεφάλαια. Ωστόσο υπάρχουν και αυτοί που 

θεωρούν πως αυτή η μέθοδος θα οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου από τον ίδιο τον 

επιχειρηματία. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα θετικά και αρνητικά της 

χρηματοδότησης μέσω venture capital, που σε ορισμένες επιχειρήσεις ταιριάζει 

περισσότερες αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης, ενώ σε κάποιες άλλες ταιριάζει άλλος 

τρόπος, ανάλογα με το είδος και τη φύση των εργασιών της επιχείρησης. 

Πλεονεκτήματα 

• Τα χρήματα της επένδυσης ανήκουν στην επιχείρηση 

Οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων και επενδυτών «αγγέλων» (angel 

investors) ρισκάρουν στην επιτυχία της επιχείρησής που θα επενδύσουν. Στην 

περίπτωση που επιτύχει το εγχείρημα, τότε το όφελός τους θα είναι πολλαπλάσιο, ενώ 

στην περίπτωση αποτυχίας χάνουν την επένδυση. Τα επιχειρηματικά κεφάλαια δεν 

έχουν χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και το ποσό αυτό αποπληρώνεται από τα κέρδη 

που παράγει η εταιρεία. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη δημιουργία μιας 

νέας επιχείρησης, καθώς στην περίπτωση ενός τραπεζικού δανείου, ο ιδιοκτήτης της 

επιχείρησης θα επιβαρυνθεί με τεράστιο κόστος και ενδεχομένως να μην μπορέσει να 

ορθοποδήσει σε περίπτωση αποτυχίας193.  

• Οι πόροι παίζουν σημαντικό ρόλο στον ανταγωνισμό 

Στις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας απαιτείται σημαντικό προκειμένου να 

φθάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο προκειμένου να εισέλθουν και να ανταγωνιστούν ήδη 

μεγάλες υπάρχουσες επιχειρήσεις σε μια συνεχώς εξελισσόμενη αγορά. Μια 

σημαντική εισροή κεφαλαίου σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία μπορεί να 

σημαίνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας, καθώς θα μπορεί να 

ανταπεξέλθει σε όλες τις απρόβλεπτες καταστάσεις. 

• Συνδέσεις και επιχειρηματική εμπειρία 

Μια σωστή ομάδα επιχειρηματικών κεφαλαίων μπορεί να προσθέσει μοναδική 

τεχνογνωσία και βασικές δεξιότητες διαχείρισης στην επιχείρηση, δεδομένου ότι από 

                                                           
193 Wyoming SBDC, Is Venture Capital a Good Option for My Business?, Wyoming SBDC, 8 

April 2016. Available at: http://www.wyomingsbdc.org/blog1/2016/04/venture-capital-good-

option-my-business/ (13 January 2017) 

http://www.wyomingsbdc.org/blog1/2016/04/venture-capital-good-option-my-business/
http://www.wyomingsbdc.org/blog1/2016/04/venture-capital-good-option-my-business/
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τη στιγμή που έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια, έχει ως στόχο την παροχή της 

καλύτερα δυνατής επιχειρηματικής και διοικητικής βοήθειας. Αυτό μπορεί να 

βοηθήσει με μια ποικιλία επιχειρηματικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

οικονομικής διαχείρισης και της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Η λήψη 

καλύτερων αποφάσεων σε αυτούς τους βασικούς τομείς μπορεί να είναι ζωτικής 

σημασίας καθώς μεγαλώνει η επιχείρηση. Επιπλέον, μπορεί η επιχείρηση να 

βοηθηθεί από την ομάδα επιχειρηματικών κεφαλαίων μέσα από γνωριμίες και άλλες 

χρήσιμες συνδέσεις από τον ίδιο κλάδο και τυχόν να τους συστήσει και σε επιπλέον 

υποψήφιους επενδυτές, βοηθώντας την έτσι σε περαιτέρω χρηματοδότηση. 

• Τεράστια ποσά χρηματοδότησης 

Τα ποσά των επιχειρηματικών κεφαλαίων ξεπερνούν κατά πολύ περισσότερα από 

αυτά που μπορεί μια επιχείρηση να αποκτήσει μέσω του τραπεζικού δανεισμού ή 

άλλων μορφών δανειοδότησης Αυτές οι εταιρείες έχουν χαρτοφυλάκια που 

κυμαίνονται στα δισεκατομμύρια και είναι διατεθειμένες να επενδύσουν σε 

καινοτόμες εφαρμογές τεχνολογίας που θα τους προσδώσουν ενδεχόμενα κέρδη194. 

Αρνητικά 

• Απώλεια ελέγχου 

Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα που συνδέεται με τη χρηματοδότηση 

κεφαλαίων είναι πως λόγω του μεγέθους της επένδυσης και του ρίσκου που 

δημιουργείται, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές κατέχοντας μέρος της επιχείρησης 

αποκτούν δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων και αυτό μπορεί να θεωρηθεί κρίσιμο στην 

πορεία της στρατηγικής που επιθυμεί να ακολουθήσει η επιχείρηση, καθώς υπάρχει 

ενδεχόμενο οι επενδυτές να επιθυμήσουν αλλαγή στρατηγικής υπό τον φόβο 

αποτυχίας. Επιπλέον, θα πρέπει εξ αρχής να οριστεί ποιο είναι το μερίδιο που θα 

λάβει η εταιρία που θα χρηματοδοτήσει με κεφάλαια την επιχείρηση διότι παρόλο 

που μπορεί κανείς να έχει την καινοτόμα ιδέα και να εργαστεί σκληρά προκειμένου 

                                                           
194 Chadwick, D., Pros & Cons of Venture Capitalist Funding, TopTenReviews, Available at: 

http://www.toptenreviews.com/business/articles/pros/ (17 February 2017) 

http://www.toptenreviews.com/business/articles/pros/
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να υλοποιηθεί, στο τέλος να φθάσει σε σημείο να κατέχει μικρό ποσοστό στην 

επιχείρησή του και να μην έχει κανέναν απολύτως έλεγχο195.  

• Πτώση μεριδίου κέρδους 

Η ιδέα της απόκτησης χρημάτων από εξωτερικές πηγές σημαίνει ότι θα 

δημιουργήσει μετέπειτα μια σημαντική περικοπή στο ποσοστό των κερδών που θα 

έχει η εταιρεία. Πριν από τη λήψη επενδυτικών κεφαλαίων από έναν επενδυτή, πρέπει 

κανείς να αναλογιστεί πόσα χρήματα θα αποκομίζει η επιχείρηση ύστερα από την 

κάλυψη των υποχρεώσεών της. Δεν είναι σπάνιο για μια εταιρεία να μην στοχεύσει 

σε υψηλές επενδύσεις και μεγάλες χρηματοδοτήσεις, αλλά να θέσει ως όριο την 

επιτυχία μικρότερης κλίμακας για να αποκομίσει περισσότερα κέρδη από ότι θα 

λάμβανε στην πραγματικότητα μετά την πληρωμή των υποχρεώσεων προς τους 

επενδυτές. 

• Στόχος των επενδυτών είναι μόνο το κέρδος 

Σε όλες τις επιχειρήσεις ο κύριος σκοπός της επιχειρησιακής δραστηριότητας 

είναι η επίτευξη κερδών, διότι αλλιώς ο κύκλος ζωής θα ήταν σύντομος ή αλλιώς θα 

χαρακτηρίζονταν κοινωφελείς επιχειρήσεις. Ωστόσο, σε πολλές επιχειρήσεις η 

επίτευξη κερδών δεν είναι ο μοναδικός στόχος, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες 

που τη χαρακτηρίζουν, όπως η φιλοσοφία που έχει σε πολλά θέματα, η κοινωνική της 

υπευθυνότητα κ.ά. Οι επενδυτές έχουν ως στόχο την επιστροφή της επένδυσής τους 

και την απόκτηση κερδών και δεν θα διστάσουν σε περίπτωση μη επίτευξης των 

στόχων τους να προβούν σε πώληση της επιχείρησης ή ακόμη και σε συγχώνευση 

προκειμένου να διασώσουν την επένδυσή τους. Τα κίνητρά τους είναι καθαρά 

οικονομικά και οι στόχοι τους βραχυπρόθεσμοι, για αυτό και δεν θα έχουν τη διάθεση 

να περιμένουν αρκετό διάστημα σε ένα αβέβαιο μέλλον. Επιπλέον, δεν θεωρούν την 

επιχείρηση ως δημιούργημά τους και για αυτό το λόγο δεν έχουν κάποιο 

                                                           
195 Kunigis, A., How to Finance Your Business Growth, The Hartford, Available at: 

https://www.thehartford.com/business-playbook/in-depth/venture-capital (17 March 2017) 

https://www.thehartford.com/business-playbook/in-depth/venture-capital
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συναισθηματισμό που θα τους δώσει τη δυνατότητα να παλέψουν με οποιοδήποτε 

τρόπο προκειμένου να τη σώσουν196. 

  

                                                           
196 Davie, J., A., The Pros and Cons of Taking Venture Capital Money, Strictly Business, 12 

July 2016. Available at: https://www.strictlybusinesslawblog.com/2016/07/12/pros-cons-

taking-venture-capital-money/ (19 November 2016) 

https://www.strictlybusinesslawblog.com/2016/07/12/pros-cons-taking-venture-capital-money/
https://www.strictlybusinesslawblog.com/2016/07/12/pros-cons-taking-venture-capital-money/
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5. Μελέτη Περιπτώσεων: Η παρουσίαση της πορείας των 

κονσόλων στην παγκόσμια αγορά 

Παρουσιάζονται τέσσερις περιπτώσεις από κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών που 

ανήκουν σε δύο εταιρίες, της Sony και της Microsoft. Οι κονσόλες και των δύο 

εταιριών που θα παρουσιαστούν ανήκουν στις ίδιες γενιές κονσόλων, της έβδομης και 

της όγδοης γενιάς. Σκοπός της μελέτης είναι η χρησιμότητα των εταιριών στο χώρο 

της ψυχαγωγίας και ιδιαίτερα των βιντεοπαιχνιδιών και η τεράστια συνεισφορά στην 

αύξηση των εσόδων των κρατών, καθώς παρουσιάζουν τεράστια κέρδη χάρη στις 

παγκόσμιες πωλήσεις τους. Πλέον, τα video games συνδυάζουν πολλά 

χαρακτηριστικά καινοτομίας και οι εταιρίες προσπαθούν να εξελιχθούν και να 

διαφοροποιηθούν μέσα από έναν ισχυρό ανταγωνισμό. 

Η ανάπτυξη της μελέτης των περιπτώσεων γίνεται με την παρουσίαση της 

κάθε κονσόλας ξεχωριστά, αποτυπώνοντας τα κύρια χαρακτηριστικά της και τα 

στοιχεία καινοτομίας που διαθέτει η κάθε κονσόλα, πληροφορίες σχετικά με τις 

παγκόσμιες πωλήσεις τους και την αποδοχή από το κοινό, τεχνικά χαρακτηριστικά 

της κάθε κονσόλας, καθώς και S.W.O.T. ανάλυση της κάθε μιας, προκειμένου να 

αποτυπωθούν τα δυνατά στοιχεία της κονσόλας και γενικότερα της εταιρίας 

προκειμένου να τη βοηθήσουν στην εδραίωση του προϊόντος, τις αδυναμίες που 

υπάρχει στο προϊόν, ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί εξαλείφοντάς τα, τις ευκαιρίες 

που μπορούν να δημιουργηθούν από το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς επίσης και τις 

απειλές που μπορεί να προκύψουν από τον ισχυρό ανταγωνισμό. 

5.1 Μελέτη Περίπτωσης: Playstation 3 

5.1.1 Παρουσίαση του Playstation 3 

Το Playstation 3 είναι μια παιχνιδομηχανή της εταιρίας Sony Computer 

Entertainment, όπου ανήκει στη σειρά κονσόλων Playstation και θεωρείται η 

συνέχεια του Playstation 2. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 2006 και 

στη συνέχεια στη Βόρεια Αμερική, ενώ ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησε και σε Ευρώπη 

και Αυστραλία. Το Playstation 3 ανήκει στην έβδομη γενιά κονσόλων 

βιντεοπαιχνιδιών και καλείται να ανταγωνιστεί και άλλες σημαντικές κονσόλες όπως 

το Xbox360 της εταιρίας Microsoft και το Nintendo Wii. Είναι η κονσόλα που 
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χρησιμοποίησε την τεχνολογία Blu Ray ως κύριο μέσο για αποθήκευση, ενώ υπήρξε 

το πρώτο Playstation που εισήγαγε τις υπηρεσίες κοινωνικών παιχνιδιών, 

παρουσιάζοντας το Playstation Network και της απομακρυσμένης συνδεσιμότητας με 

τις παιχνιδομηχανές Playstation Protable και Playstation Vita. 

Το 2009, κυκλοφόρησε το νέο μοντέλο Slim του Playstation 3 που ήταν 

λεπτότερο και ελαφρύτερο, ενώ σταμάτησε πλέον να υποστηρίζει τη δυνατότητα 

εκτέλεσης παιχνιδιών του Playstation 2. Το σύστημά του είχε αρχικά κάποιες 

αστοχίες όσον αφορά την αργή εκκίνησή του, αλλά στη συνέχεια κατάφερε να 

ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Ο αριθμός των παιχνιδιών που αναφέρεται να 

υπάρχουν για το PS3 ανέρχεται συνολικά 3.313, ενώ το παιχνίδι με τις περισσότερες 

πωλήσεις είναι το Grand Theft Auto V που αγγίζει τα 20 εκ. πωλήσεις. Η τιμή για την 

κονσόλα των 20 GB ήταν στα 499 δολάρια και 499 ευρώ αντίστοιχα, ενώ για το 

μοντέλο των 60 GB η τιμή ήταν στα 599 δολάρια και ευρώ αντίστοιχα. Από το 

Μάρτιο του 2006 κατάφερε να πουλήσει περισσότερα από 85 εκ. κονσόλες 

παγκοσμίως, κατατάσσοντάς το στο ίδιο επίπεδο με το Xbox 360, αλλά πίσω από την 

κονσόλα Wii της Nintendo197. 

5.1.2 Πωλήσεις του Playstation 3 

Οι προηγούμενες εκδόσεις του Playstation υπήρξαν ιδιαίτερα κερδοφόρες, 

ωστόσο το Playstation 3 δεν κατάφερε να πείσει τόσο ειδικά κατά το πρώτο 

διάστημα, που υστερούσε και του τρόπου παιχνιδιού αλλά και τιμής του Nintendo 

Wii που θεωρήθηκε ως η πιο επιτυχημένη κονσόλα σχετικά με τις πωλήσεις. Το 

Playstation 3 έπρεπε αρχικά να ανταγωνιστεί το Xbox 360 που είχε ήδη ξεκινήσει την 

κυκλοφορία του και υστερούσε σε αποκλειστικά παιχνίδια για την κονσόλα, εν 

αντιθέσει με το Playstation 2. Έπρεπε να περάσει αρκετός καιρός για να ανακτήσει τη 

διαφορά που μέχρι τότε κρατούσε το Xbox 360, σχεδόν 2,5 χρόνια από την 

κυκλοφορία του κατάφερε να ξεπεράσει τις πωλήσεις της κονσόλας της Microsoft. 

Το αρχικό κόστος παραγωγής για την έκδοση των 20GB ήταν 805 δολάρια, 

ενώ για αυτή των 60 MB ανερχόταν σε 840 δολάρια, ωστόσο για τον πρώτο καιρό η 

εταιρία πουλά με ζημία καθώς το κόστος αγοράς ενός Playstation 3 ανέρχεται σε 499 

και 599 δολάρια αντίστοιχα για την κάθε έκδοση. Μόλις η κονσόλα άρχισε να 

                                                           
197 Wikipedia, PlayStation 3, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3 (11 January 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
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εκτοξεύει τις πωλήσεις της, τότε το κόστος παραγωγής μειώθηκε και ενώ τον 

Ιανουάριο του 2008 ήταν στα 400 δολάρια, τον Αύγουστο του 2009 κατάφεραν να το 

μειώσουν κατά 70%, δηλαδή πλέον το κόστος παραγωγής ανά μονάδα ανερχόταν στα 

240 δολάρια περίπου. 

Κατά το οικονομικό έτος 2007 το Playstation κατάφερε να παρουσιάσει 

πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο της τάξης των 3,61 εκ. κονσόλων, ενώ το 2008 της 

αύξησε στα 9,24 εκ. συσκευές. Με την πάροδο των ετών η άνοδος συνεχίστηκε και το 

2009 οι πωλήσεις έφθασαν τις 10,06 εκ. συσκευές και το 2010 αυξήθηκαν σχεδόν στο 

30%, με τις πωλήσεις να φθάνουν τις 13 εκ. κονσόλες. Ως έτος ορόσημο μπορεί να 

χαρακτηριστεί το 2011, καθώς εκτιμάται πως οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις φθάνουν 

τα 14,3 εκ. κονσόλες ενώ και το 2012 υπάρχει σημαντικός αριθμός πωλήσεων αλλά 

με φθίνοντα ρυθμό, αγγίζοντας τα 13,9 εκ. κονσόλες. Στον Καναδά μέχρι την 6η 

Οκτωβρίου 2010 υπολογίζεται πως πωλήθηκαν σχεδόν 1,5 συσκευές, ενώ μέχρι την 

19η Δεκεμβρίου 2012 σε ολόκληρη την Ευρώπη πωλήθηκαν 30 εκ. κονσόλες, με 5 εκ. 

πωλήσεις μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ιαπωνία μέχρι την 1η Απριλίου 2011, οι 

πωλήσεις ξεπερνούν τα 6,3 εκ. κονσόλες και στις Η.Π.Α. μέχρι το Νοέμβριο του 

2010 έφθασαν τα 13,5 εκατομμύρια. Υπολογίζεται πως συνολικά μέχρι το Νοέμβριο 

του 2013 οι συνολικές πωλήσεις ξεπέρασαν τα 80 εκ. (Πίνακας 5-1)198 

Πίνακας 5-1: Αριθμός κονσόλων Playstation 3 που πωλήθηκαν παγκοσμίως 

Περιοχή Πωληθέντες μονάδες 

Καναδάς περίπου 1,5 εκ. μέχρι 6 Οκτωβρίου 2010 

Ευρώπη (Η.Β. 

και όλες οι 

χώρες της) 

30 εκ. μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2012 

Ιαπωνία 6.341.950 μέχρι 1 Απριλίου 2011 

                                                           
198 Wikipedia, Sales and production costs, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3#Sales_and_production_costs (11 January 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3#Sales_and_production_costs


116 
 

Ην. Βασίλειο 5 εκ. μέχρι 11 Οκτωβρίου 2012 

Η.Π.Α. 13,5 εκ. Μέχρι 11 Νοεμβρίου 2010 

Παγκοσμίως 80 εκ. Μέχρι 2 Νοεμβρίου 2013 

5.1.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Playstation 3 

Το PlayStation 3 διαθέτει μονάδα δίσκου Blu-ray με ταχύτητα φόρτωσης 2x 

για παιχνίδια, ταινίες Blu-ray, DVD, CD και άλλα οπτικά μέσα. Αρχικά ήταν 

διαθέσιμο με σκληρούς δίσκους 20 και 60 GB, ωστόσο το μοντέλο των 20 GB δεν 

ήταν διαθέσιμο στις περιοχές της Ευρώπης, αλλά έκτοτε διατέθηκε και σε διάφορα 

άλλα μεγέθη, φτάνοντας μέχρι τα  500 GB, ενώ όλα τα μοντέλα PS3 διαθέτουν 

σκληρούς δίσκους 2,5" SATA με δυνατότητα αναβάθμισης από τον χρήστη. 

Το PlayStation 3 χρησιμοποιεί ως Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας το 

μικροεπεξεργαστή Cell, σχεδιασμένο από τη Sony, την Toshiba και την IBM, το 

οποίο αποτελείται από ένα Στοιχείο Επεξεργασίας Ισχύος 3.2 GHz και από οκτώ 

Συνεργατικά Στοιχεία Επεξεργασίας. Το όγδοο Στοιχείο Επεξεργασίας Ισχύος είναι 

απενεργοποιημένο για να βελτιώσει τις αποδόσεις των τσιπ, ενώ μόνο έξι από τα επτά 

Στοιχείο Επεξεργασίας Ισχύος είναι προσβάσιμα από τους προγραμματιστές, καθώς 

το έβδομο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το λειτουργικό σύστημα της κονσόλας. 

Η επεξεργασία γραφικών γίνεται από το NVSIA RSX 'Reality Synthesizer', το οποίος 

μπορεί να παράγει γραφικά από 480i / 576i SD έως 1080pixels υψηλής ευκρίνειας. 

Το PlayStation 3 διαθέτει 256 MB κύριας μνήμης DRAM XDR και 256 MB μνήμης 

βίντεο GDDR3 για το RSX. 

Το σύστημα έχει ενσωματωμένο Bluetooth 2.0 (με υποστήριξη για έως και 7 

συσκευές Bluetooth), Gigabit Ethernet, USB 2.0 και HDMI 1.4. Επιπλέον, διαθέτει 

δικτύωση Wi-Fi που είναι ενσωματωμένη σε όλα τα μοντέλα εκτός από αυτά των 20 

GB, ενώ βρίσκεται επίσης ενσωματωμένος σε μοντέλα 60 GB και CECHExx 80 GB 
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ένας αναγνώστης καρτών flash (συμβατός με Memory Stick και κάρτες SD / MMC 

και CompactFlash / Microdrive)199. 

5.1.4 SWOT Analysis του Playstation 3 

Δυνάμεις 

Το ισχυρό brand name και η ισχυρή θέση τόσο της Sony, όσο και του 

Playstation με τις προηγούμενες επιτυχημένες εκδόσεις του, έχει δημιουργήσει 

τεράστιο κοινό και αφοσιωμένους παίκτες που δίνει ισχυρό πλεονέκτημα στο νέο 

εγχείρημα του Playstation 3. Η απόκτηση ενός ισχυρού δικτύου με εξασφάλιση 

αδειοδοτήσεων για μεγάλο αριθμό παιχνιδιών αλλά και αποκλειστικών παιχνιδιών 

στη συγκεκριμένη παιχνιδομηχανή, δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να επιθυμούν να 

αγοράσουν το Playstation 3, έναντι άλλων ανταγωνιστριών παιχνιδομηχανών. Ακόμη, 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτει όπως η λειτουργία υψηλής ποιότητας Blu-

Ray, η ισχυρή υποστήριξη πολυμέσων, καθώς επίσης διαθέτει την καλύτερη 

υπολογιστική ισχύ που παρέχεται από τον επεξεργαστή Cell. 

Αδυναμίες 

Υπάρχει έλλειψη παιχνιδιών όσον αφορά τα παιχνίδια που παίζονται 

αποκλειστικά στο Playstation 3, ακόμη και η δυνατότητα που δίνεται να μπορούν να 

παίζονται σε αυτό παιχνίδια παλαιότερων εκδόσεων, δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι 

γιατί θα απορριφθεί από το κοινό. Επιπλέον, υπάρχει καθυστέρηση στην εκκίνηση 

της κονσόλας ενώ δεν διατίθεται τηλεχειριστήριο για την αναπαραγωγή Blu-Ray. 

Υπάρχει λιγότερη καινοτομία σε σύγκριση με το χειριστήριο της Wii, το Wiimote 

που παρέχει τη δυνατότητα κίνησης στο παιχνίδι μέσω της κίνησης των χεριών, ενώ 

υπάρχει επίσης κατώτερη online υπηρεσία έναντι του xbox live. Επίσης, σημαντική 

αδυναμία θεωρείται ο κακός χρόνος που βγαίνει στην αγορά διότι διατίθενται ήδη με 

μεγάλη επιτυχία άλλες κονσόλες και δεν μπορεί να γίνει επιτυχημένη η προώθησή και 

η διανομή του, ενώ σημαντικό χαρακτηριστικό κρίνεται η υψηλή τιμή στους τίτλους 

των παιχνιδιών, που μπορεί να παραμεριστεί ολόκληρη η κονσόλα λόγω της μη 

δυνατότητας των παικτών να αγοράζουν πολλά παιχνίδια με αποτέλεσμα την έλλειψη 

ενδιαφέροντος και εγκατάλειψη της κονσόλας. 

                                                           
199 Wikipedia, PlayStation 3 technical specifications, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3_technical_specifications (11 January 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3_technical_specifications
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Ευκαιρίες 

Η χρήση του Blu-Ray που μπορεί να γίνει το νέο πρότυπο υψηλής ευκρίνειας, 

καθώς είναι οπτικός δίσκος υψηλής πυκνότητας και μπορεί να αποθηκεύει ψηφιακές 

πληροφορίες αλλά και να παρέχει υψηλή ευκρίνεια βίντεο, ενώ σημαντική ευκαιρία 

για επιτυχημένη πορεία του Playstation 3 είναι πως ανήκει στο φθηνότερο Blu-Ray 

player που είναι διαθέσιμο. Ακόμη, η συμβατότητα που υπάρχει με άλλα προϊόντα 

της Sony, καθώς επίσης και ο ελεγκτής φωνής που βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Τέλος, 

το κόστος παραγωγής μπορεί να μειωθεί μέσω της οικονομίας κλίμακας όσον αφορά 

την κατασκευή αλλά και τις βελτιώσεις των προϊόντων, ενώ ισχυρά ελπιδοφόρο 

θεωρείται το ενδιαφέρον και η αποδοχή σε νέα παιχνίδια με υψηλότερες απαιτήσεις 

σε γραφικά. 

Απειλές 

Ως μια από τις σημαντικότερες απειλές ενδέχεται να είναι πως η τεχνολογία 

HD-DVD να γίνει το νέο πρότυπο υψηλής ευκρίνειας, σημαντικό στοιχείο καθώς το 

Playstation 3 χρησιμοποιεί Blu Ray. Επιπλέον, η Microsoft επεκτείνει το 

πλεονέκτημά της στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενώ επίσης το Xbox αναπτύσσει 

καινοτομίες όπως το Kinect που δίνει τη δυνατότητα στο χρήση να χειρίζονται τις 

συσκευές τους όπως της κονσόλας ή του υπολογιστή που διαθέτει λειτουργικό 

Windows με φυσικό interface όπως προφορικές εντολές ή χειρονομίες. Επιπρόσθετα, 

η Sony θα πρέπει να δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο προκειμένου να προσελκύσει 

εκδότες παιχνιδιών καθώς δεν θα έχει μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών, ενώ επίσης δεν θα 

διαθέτει αποκλειστικά παιχνίδια όπως έχουν άλλες κονσόλες. Σχετικά με τη 

συσκευασία της κονσόλας, η ανάμειξη εικόνων της κονσόλας και του Blu Ray player 

μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους αγοραστές και να μην το προτιμήσουν καθώς 

θα νομίζουν πως είτε αγοράζουν μόνο μια παιχνιδομηχανή, είτε πως αγοράζουν μόνο 

ένα Blu Ray player, με αποτέλεσμα να στραφούν σε ένα ανταγωνιστικό προϊόν, 

ανάλογα με τη χρήση που επιθυμούν να έχουν. Το Xbox και το Wii βρίσκονται ήδη 

για πολύ καιρό στην αγορά και έχουν αποκτήσει μεγάλο κοινό, δυσκολεύοντας έτσι 

την εισχώρηση στο κοινό των παικτών υπό το φόβο μάλιστα της απόρριψης του 

Playstation 3 λόγω της ύπαρξης άλλων επιτυχημένων κονσόλων, δηλαδή μπορεί να 

έχει όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που να το κάνουν καλύτερο, ωστόσο να 

υπάρχει η κακή χρονική στιγμή που βγαίνει στην αγορά. 
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5.2 Μελέτη Περίπτωσης: Xbox360 

5.2.1 Παρουσίαση του Xbox 360 

Το Xbox 360 είναι κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών που δημιουργήθηκε από τη 

Microsoft και κυκλοφόρησε στις 22 Νοεμβρίου 2005. Ανήκει στην έβδομη γενιά 

κονσόλων και κύριοι ανταγωνιστές του είναι το Playstation 3 και το Wii. Το Xbox 

διαθέτει μια online δωρεάν υπηρεσία, το Xbox Live που επιτρέπει στους χρήστες να 

παίζουν παιχνίδια online και να μπορούν επίσης να «κατεβάζουν» είτε ολόκληρα, είτε 

demos, καθώς επίσης και να αγοράσουν μουσικά τραγούδια, τηλεοπτικά 

προγράμματα και ταινίες. 

Η αρχική τιμή πώλησης της κονσόλας των 20GB για την έκδοση Premium 

ήταν 400 δολάρια και για την έκδοση Core ήταν 300 δολάρια, ενώ σημείωσε 

παγκόσμιες πωλήσεις 84 εκ. κονσόλες, με τις μεγαλύτερές της να πραγματοποιούνται 

στις Η.Π.Α. και έπειτα στην Ευρώπη. Τον Αύγουστο του 2007 πραγματοποιήθηκε 

μείωση στην τιμή φθάνοντας τα 350 δολάρια, ενώ λόγω παύσης κυκλοφορίας της 

έκδοσης και είσοδο της νέας έκδοσης των 60GB η τιμή έφθασε τα 300 δολάρια, 

έχοντας τη νέα έκδοση στα 350 δολάρια. Το Xbox 360 κυκλοφόρησε σε έξι εκδόσεις 

όπως Xbox 360 Premium Edition (20 GB), Xbox 360 Premium Edition (60 GB), 

Xbox 360 Core Edition, Xbox 360 Core Edition Edition, Xbox 360 Elite Edition, 

Xbox 360 S (250 GB) και Xbox 360 S (4 GB). 

Το παιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις είναι το Kinect Adventureal που 

φθάνει τα 24 εκ., ωστόσο θεωρείται πως τα 18 εκ. περιέχονται στη συσκευασία μαζί 

με την κονσόλα. Σημαντική καινοτομία για το Xbox 360 θεωρείται το Kinect, το 

οποίο είναι μια πρόσθετη περιφερειακή συσκευή που επιτρέπει στους χρήστες να 

ελέγχουν και να αλληλεπιδρούν με το Xbox 360 χωρίς χειριστήριο αλλά 

χρησιμοποιώντας χειρονομίες και προφορικές εντολές200. 

5.2.2 Πωλήσεις του Xbox 360 

Το Xbox 360 ξεκίνησε να παράγεται πολύ αργά και συγκεκριμένα 69 ημέρες 

πριν από τη διάθεσή του, με αποτέλεσμα να αδυνατεί η Microsoft να διαθέσει 

                                                           
200 Wikipedia, List of best-selling Xbox 360 video games, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_Xbox_360_video_games (12 January 

2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_Xbox_360_video_games
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συστήματα προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση και σε Βόρεια Αμερική. Μέσα σε 

ενάμιση μήνα από την κυκλοφορία του, είχαν αποσταλεί 1,5 εκ. κονσόλες, εκ των 

οποίων 900.000 στη Βόρεια Αμερική, 500.000 στην Ευρώπη και μόλις 100.000 στην 

Ιαπωνία. Το Μάιο του 2008 ανακοινώθηκε πως πωλήθηκαν μόνο στις Η.Π.Α., 10 εκ. 

κονσόλες και ήταν η πρώτη κονσόλα αυτής της γενιάς που ξεπέρασε αυτό τον αριθμό 

στις Η.Π.Α., κάνοντάς το έτσι τον ηγέτη σε αυτή την κατηγορία μέχρι τον Ιούνιο του 

2008, όταν ξεπεράστηκε από το Wii. Ωστόσο, δεν είχε την ίδια πορεία και στην 

αγορά της Ιαπωνίας, καθώς η προηγούμενη κονσόλα Xbox είχε πουλήσει μόλις 2 εκ. 

κονσόλες το διάστημα 2002-2005, ενώ χειρότερη εικόνα παρουσίασε το Xbox One με 

μόλις 1,5 εκ. πωλήσεις για το διάστημα 2005-2011, εμφανίζοντας την αδυναμία που 

είχε να εισχωρήσει σε αγορές που ανήκαν παραδοσιακά στη Sony και τη Nintendo. 

Σημαντικές πωλήσεις καταγράφηκαν για το Xbox 360 στις Η.Π.Α. όπου 25,4 

εκ. κονσόλες πουλήθηκαν μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2011, όπως επίσης και για το 

ίδιο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη-Μ. Ανατολή και Αφρική έγιναν πωλήσεις 13,7 

εκ. κονσόλων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2013, 

κατεγράφησαν πωλήσεις που άγγιξαν τα 8 εκ., όπου παρόλο που η αγορά θεωρείται 

μεγάλη, η κονσόλα θεωρείται επιτυχημένη και παρουσιάζει μεγάλη αποδοχή. Στις 

περιοχές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, καταγράφονται πωλήσεις ενός 

εκατομμυρίου συσκευών μέχρι τον Απρίλιο του 2010. Τέλος, οι συνολικές 

παγκόσμιες πωλήσεις που είχαν ανακοινωθεί τον Ιούνιο του 2014, κάνουν λόγο για 

84 εκ. συσκευές201. Σημαντικές αυξομειώσεις παρατηρούνται στις συνολικές 

παγκόσμιες πωλήσεις που παρουσιάζονται για την περίοδο 2007-2011 ανά τρίμηνο 

(εικόνα 5-1)202. Παρουσιάζεται εποχική άνοδος των πωλήσεων κατά το τέταρτο 

τρίμηνο σε όλα τα έτη και η άνοδος για το 2007 μπορεί να οφείλεται λόγω της 

εισαγωγής στην αγορά του νέου μοντέλου Xbox 360 Arcade. Κατά το 2008, η 

αύξηση των πωλήσεων στο τελευταίο τρίμηνο, ενδεχομένως να οφείλεται και σε μια 

σειρά γεγονότων που δημιουργούνται όπως της παύσης κυκλοφορίας του Xbox 360 

20 GB και πτώσης της τιμής του προς αποφυγή αποθεμάτων, της εισόδου του νέου 

μοντέλου Xbox 360 Premium 60 GB, καθώς επίσης και μείωση των τιμών σε 3 

                                                           
201 Wikipedia, Xbox 360 sales, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_360_sales (12 January 2017) 
202 Bishop, T., Xbox 360 tops Wii and PS3 for 1st time in yearly global sales, Geek Wire, 3 

February 2013. Available at: https://www.geekwire.com/2012/xbox-360-tops-wii-ps3-1st-

time-yearly-global-sales/ (4 April 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_360_sales
https://www.geekwire.com/2012/xbox-360-tops-wii-ps3-1st-time-yearly-global-sales/
https://www.geekwire.com/2012/xbox-360-tops-wii-ps3-1st-time-yearly-global-sales/
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ακόμη μοντέλα του Xbox 360. Κατά το 2009, υπάρχει παύση κυκλοφορίας του Xbox 

360 60 GB και πτώσης της τιμής του προς αποφυγή αποθεμάτων και μείωση της 

τιμής στο Xbox 360 Elite. Τέλος, για το 2010 αν και μικρότερης κλίμακας αύξησης 

των πωλήσεων έναντι του 2009, αλλά σημαντική σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

πωλήσεις για τα προηγούμενα τρίμηνα οφείλεται στην είσοδο στην αγορά του νέου 

μοντέλου Xbox 360 S 4 GB (Εικόνα 5-1). 

 

Εικόνα 5-1: Παγκόσμιες πωλήσεις κονσόλων 2007-2011 

5.2.3 Τεχνικές προδιαγραφές του Xbox 360 

Η κονσόλα του Xbox 360 διαθέτει μια θύρα στην οποία μπορεί να 

τοποθετηθεί μια προσαρμοσμένη μονάδα σκληρού δίσκου σε μεγέθη 20, 60, 120, 

250, 320 και 500 GB, ενώ από τον Απρίλιο του 2015 σε όλους τους σκληρούς 

δίσκους SATA 2,5", ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη μορφοποίηση από τις ρυθμίσεις 

συστήματος για να χρησιμοποιήσει το νέο σκληρό δίσκο. Οι σκληροί δίσκοι 

κατασκευάζονται από διάφορες εταιρείες όπως των Fujitsu, Seagate, Samsung, 

Hitachi και Western Digital. Στο εσωτερικό του, το Xbox 360 χρησιμοποιεί τον 

επεξεργαστή Xenon με τριπλό πυρήνα της IBM ως Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, 
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ενώ η επεξεργασία γραφικών γίνεται από το ATI Xenos, το οποίο διαθέτει 10 MB 

ενσωματωμένη μνήμη τυχαίας προσπέλασης, ενώ η κύρια μνήμη είναι 512 MB. 

Όλα τα παιχνίδια που δημιουργούνται για το Xbox 360 πρέπει να 

υποστηρίξουν ήχο τουλάχιστον Dolby Digital 5.1 surround. Η κονσόλα λειτουργεί με 

περισσότερα από 256 κανάλια ήχου και 320 ανεξάρτητα κανάλια αποσυμπίεσης 

χρησιμοποιώντας επεξεργασία 32 bit για ήχο, με υποστήριξη για ήχο 48 kHz 16-bit. 

Τα παιχνίδια αποθηκεύονται σε δίσκους XGD3 που περιέχουν 7,8 GB διαθέσιμου 

χώρου για περιεχόμενο παιχνιδιών, ενώ δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής τοπικού 

αποκλεισμού στα παιχνίδια στους εκδότες, παρόλο που οι κωδικοί περιοχής DVD 

εφαρμόζονται πάντα για ταινίες. Επιπλέον, είχε κυκλοφορήσει μια εξωτερική μονάδα 

αναπαραγωγής DVD υψηλής ανάλυσης, ωστόσο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα 

αποσύρθηκε από την αγορά. 

Όλες οι εκδόσεις του Xbox 360 διαθέτουν ενσωματωμένο προσαρμογέα 

δικτύου Ethernet 10/100, ενώ οι προσαρμογείς USB Wi-Fi 802.11n και 802.11g 

μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά. Στα μοντέλα 360 S και slim υπάρχει 

ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση N 2,4 GHz. Το Xbox 360 διαθέτει τρεις θύρες 

USB 2.0 δύο μπροστά και μια στο πίσω μέρος, ενώ νέο Xbox 360 S διαθέτει πέντε 

θύρες USB 2.0, δύο μπροστά και τρεις πίσω και επιπλέον μια ειδική θύρα Kinect. 

Αυτά χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση αξεσουάρ όπως οι ενσύρματοι ελεγκτές, ο 

προσαρμογέας ασύρματης δικτύωσης, η κάμερα Xbox Live Vision και οι συσκευές 

αποθήκευσης USB. Παρόλο που ο αριθμός των ενσύρματων ελεγκτών περιορίζεται 

από τον αριθμό των θυρών, μπορεί να χρησιμοποιηθούν έως και τέσσερις μέσω ενός 

διανομέα USB. 

Το Xbox 360 διαθέτει επίσης ασύρματη σύνδεση αξεσουάρ μέσω ενός 

ιδιόκτητου ραδιοσυστήματος 2,4 GHz που χρησιμοποιείται κυρίως για τη σύνδεση 

των επίσημων ασύρματων ελεγκτών, αλλά και επίσης για άλλες συσκευές όπως το 

ασύρματο τιμόνι για τα παιχνίδια και τα ασύρματα ακουστικά. Το Xbox 360 μπορεί 

να συνδεθεί στο Xbox Live μέσω Internet από την ενσωματωμένη σύνδεση 100 

megabit Ethernet ή μέσω ενός προαιρετικού προσαρμογέα ασύρματου δικτύου, ενώ 
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επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας σύνδεση δύο κονσόλων για 

αναπαραγωγή LAN σε υποστηριζόμενα παιχνίδια203 

5.2.4 SWOT Analysis του Xbox 360 

Δυνάμεις 

Το Xbox 360 πέτυχε μια σημαντική καινοτομία, το Kinect, τη συσκευή που 

επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τη συσκευή χρησιμοποιώντας 

χειρονομίες και προφορικές εντολές, δίνοντάς του ένα σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Επιπλέον, το Xbox Live που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 

μπορούν να συνομιλούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αξιολογείται ως ένα 

πολύ σημαντικό στοιχείο καθώς δεν υπάρχει κάποια παρόμοια εφαρμογή και είναι 

καινοτομία του Xbox. Τα πολύ καλά γραφικά, δίνουν στους χρήστες-παίκτες την 

εμπειρία που ζητούν από μια κονσόλα για βιντεοπαιχνίδια η οποία δημιουργήθηκε για 

αυτόν ακριβώς το σκοπό. Τέλος, η παγκοσμίου φήμης Microsoft, αποτελεί αξιόπιστη 

επιλογή και χάρη στο ισχυρό brand name της, κατατάσσει αυτόματα στο μυαλό των 

καταναλωτών το Xbox 360 ως ένα κορυφαίο προϊόν, ενώ διαθέτει επίσης μεγάλη 

πελατειακή βάση. 

Αδυναμίες 

Οι αδυναμίες του Xbox 360 είναι πως για να μπορέσουν οι παίκτες να παίξουν 

τα παιχνίδια με άλλους μέσω της εφαρμογής Xbox Live θα πρέπει να καταβάλουν 

αντίτιμο για αυτή την υπηρεσία. Ακόμη, η κονσόλα παίζει μόνο ταινίες σε DVD και 

όχι σε Blu Ray, αντιθέτως με το Playstation 3 που μπορεί να αναπαράγει Blu Ray. 

Επιπλέον, εμφανίζεται η αδυναμία στα κανάλια διανομής της κονσόλας και της 

έλλειψης μάρκετινγκ, καθώς στην Αγορά της Ιαπωνίας παρουσιάζεται 

αναποτελεσματική και υπολείπεται των άλλων ανταγωνιστών. Τέλος, παρόλο που η 

τιμής της κονσόλας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, αντιθέτως κάποιες περιφερειακές 

συσκευές και τα παιχνίδια έχουν υψηλό κόστος, προσδίδοντάς της ένα ισχυρό 

μειονέκτημα. 

Ευκαιρίες 

                                                           
203 Wikipedia, Xbox 360 technical specifications, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_360_technical_specifications (14 January 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_360_technical_specifications
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Προκειμένου να αναπτυχθεί περισσότερο και να εδραιωθεί στο χώρο των 

video games, θα πρέπει η εταιρία να εκμεταλλευτεί τις νέες αγορές και να κερδίσει 

μεγαλύτερο μερίδιο, αξιοποιώντας το ισχυρό brand name της. Ακόμη, 

παραμερίζοντας τους ενδιάμεσους μέσω της εφαρμογής Xbox Live, δίνεται η 

δυνατότητα μεγαλύτερου ελέγχου της πορείας των πωλήσεων αλλά και δε θα κρίνεται 

η τύχη των πωλήσεων σε τρίτα μέρη. Τέλος, η αύξηση της καινοτομίας παγκοσμίως 

μπορεί να δώσει ώθηση και να εκμεταλλευτεί η εταιρία αυτά τα στοιχεία προκειμένου 

να τα εντάξει τόσο στις κονσόλες της, στον τρόπο παιχνιδιού και στα παιχνίδια, με 

σκοπό την απόδοση βέλτιστης εμπειρίας στους παίκτες. 

Απειλές 

Οι κύριες απειλές του Xbox 360 είναι οι ανταγωνίστριες εταιρίες Sony και 

Nintendo με τις κονσόλες τους, Playstation 3 και Wii αντίστοιχα που προσφέρουν 

παρόμοια προϊόντα και ενισχύουν τον ανταγωνισμό, ενώ επίσης σημαντικό στοιχείο 

θεωρούνται και οι τυχόν μελλοντικές αλλαγές στις τάσεις ψυχαγωγίας των 

καταναλωτών, επιλέγοντας άλλου είδους παιχνίδια, όπως για παράδειγμα παιχνίδια 

σε υπολογιστές ή απόρριψη των video games και στροφή σε επιτραπέζια παιχνίδια. 

Τέλος, σημαντικός παράγοντας αποτυχίας μπορεί να θεωρηθούν και οι ώριμες 

αγορές, όπου μπορεί η εταιρία να επενδύσει στην πώληση κονσόλων σε εκείνες τις 

περιοχές, να υπάρξει κορεσμός και να μην καταγραφούν οι αναμενόμενες πωλήσεις. 

5.3 Μελέτη Περίπτωσης: Playstation 4 

5.3.1 Παρουσίαση του Playstation 4 

Το PlayStation 4 (PS4) είναι μια σειρά από τις οικιακές κονσόλες 

βιντεοπαιχνιδιών που αναπτύχθηκε από τη Sony Interactive Entertainment και είναι η 

συνέχεια του Playstation 3.Κυκλοφόρησε στις 15 Νοεμβρίου 2013 στη Βόρεια 

Αμερική και στις 29 Νοεμβρίου στην Ευρώπη, τη Νότια Αμερική και την Αυστραλία, 

ενώ στην Ιαπωνία κυκλοφόρησε αργότερα, στις 22 Φεβρουαρίου 2014. Το 

Playstation 4 ανταγωνίζεται το Wii U της Nintendo και το Xbox One της Microsoft, 

ως μέρος της όγδοης γενιάς κονσόλων βιντεοπαιχνιδιών. Έχει κυκλοφορήσει σε 

διάφορες εκδόσεις όπως το πρωτότυπο Playstation 4, το Slim και το Pro. 
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Η αρχική τιμή πώλησης ήταν στα 399 δολάρια στη Βόρεια Αμερική, στα 399 

ευρώ στην Ευρώπη, 349 λίρες Αγγλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιαπωνία 

κόστιζε 39.980 Γιέν. Το Σεπτέμβριο του 2015 επήλθε μείωση της τιμής της τάξης του 

14% στην Ιαπωνία και τις αγορές της Βορειοανατολικής Ασίας και στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, με τις τιμές να ορίζονται ως 39.980 Γιέν και 300 Λίρες αντίστοιχα, ενώ τον 

Οκτώβριο του ίδιου έτους μειώθηκε σε 349,99 δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 

349,99 ευρώ στην αγορά της Ευρώπης. 

Κατάφερε μέσα σε λίγο περισσότερο από 4 έτη, μέχρι την 31η Μαρτίου 2017 

να έχει αποστείλει παγκοσμίως 60 εκατομμύρια παιχνιδομηχανές και να έχουν 

πωληθεί περίπου 53,4 εκ., ενώ τα έσοδα των συνολικών πωλήσεων λογισμικού-

παιχνιδιών ξεπέρασαν τα 401 εκ. δολάρια204. 

5.3.2 Πωλήσεις του Playstation 4 

Η ζήτηση για το Playstation 4 ήταν πολλή μεγάλη και τον Αύγουστο του 

2013, η Sony ανακοίνωσε πως υπήρχαν 1 εκατομμύριο προπαραγγελίες, ενώ μόνο 

στη Βόρεια Αμερική κατάφερε να πουλήσει 1 εκατομμύριο κονσόλες. Στο Ηνωμένο 

Βασίλειο θεωρήθηκε ως η κονσόλα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις από το ξεκίνημα 

της, καθώς πουλήθηκαν 250.000 κονσόλες σε διάστημα μόλις 48 ωρών και 530.000 

τις πρώτες πέντε εβδομάδες. 

Σημαντική αύξηση των πωλήσεων του Playstation 4 παρατηρείται και από τον 

παρακάτω πίνακα όπου μόλις σε 1,5 μήνα από την κυκλοφορία του, κατάφερε να 

πωλήσει περισσότερες από 4,2 εκ. συσκευές (Πίνακας 5-2). 

Πίνακας 5-2: Συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις του Playstation 4 ανά διαστήματα 

Χρονικό διάστημα 

Πωλήσεις 

κονσόλων 

παγκοσμίως 

(σε εκ.) 

ημερομηνία διάθεσης μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2013 2,1 

                                                           
204 Wikipedia, PlayStation 4, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4 (16 January 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4
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μέχρι 28 Δεκεμβρίου2013 4,2 

μέχρι 8 Φεβρουαρίου 2014 5,3 

μέχρι την 2 Μαρτίου 2014 6 

μέχρι 6 Απριλίου 2014 7 

μέχρι 10 Αυγούστου 2014 10 

μέχρι 22 Νοεμβρίου 2014 14,4 

μέχρι 4 Ιανουαρίου 2015 18,5 

μέχρι 1 Μαρτίου 2015 20,2 

μέχρι 22 Νοεμβρίου 2015 30,2 

μέχρι 3 Ιανουαρίου 2016 35,9 

μέχρι 22 Μαΐου 2016 40 

μέχρι 6 Δεκεμβρίου 2016 50 

μέχρι 1 Ιανουαρίου 2017 53,4 

 

Μέσα από τα στοιχεία παρατηρείται πως ένα έτος ύστερα από την 

κυκλοφορία, δηλαδή μέσα στο 2014 έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία με 14,4 εκ. 

πωλήσεις παγκοσμίως. Ωστόσο, σημαντική επιτυχία και ακόμη μεγαλύτερη 

παρουσιάζεται και για το 2015, καθώς μέσα σε ένα έτος ξεπερνά περίπου τις 16 εκ. 

πωλήσεις. Όσο και αν μπορεί να φαίνεται περίεργο, η αποδοχή χρόνο με το χρόνο 

αυξάνεται και μέσα στο 2016 καταφέρνει να πουλήσει περισσότερες από 20 εκ. 

κονσόλες. Ο σημαντικός ρόλος ίσως που έπαιξε καθοριστική σημασία για αυτή την 

αύξηση ενδέχεται να είναι και η μείωση της τιμής που πραγματοποιήθηκε 

παγκοσμίως στα τέλη του 2015, με ταυτόχρονη διάδοση θετικών εμπειριών από τους 

πελάτες που αγόρασαν την κονσόλα στο πρώτο χρονικό διάστημα. Διαφαίνεται 



127 
 

τεράστια επιτυχία, δεδομένου και του ισχυρού ανταγωνισμού πως μέσα σε σχεδόν 3,5 

έτη ζωής του Playstation 4, να έχει ξεπεράσει τις 53,4 εκ. πωλήσεις παγκοσμίως205. 

5.3.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά του Playstation 4 

Το PlayStation 4 χρησιμοποιεί μια μονάδα επιτάχυνσης επεξεργασίας που 

αναπτύχθηκε από την AMD σε συνεργασία με τη Sony, ενώ συνδυάζει μια κεντρική 

μονάδα επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε.) και μια μονάδα επεξεργασίας γραφικών (Μ.Ε.Γ.), 

καθώς και άλλα στοιχεία, όπως ελεγκτή μνήμης και αποκωδικοποιητή βίντεο. Η 

Κ.Μ.Ε. αποτελείται από δύο μονάδες Jaguar τεσσάρων πυρήνων συνολικού μεγέθους 

8 x86-64 πυρήνων, ενώ η Μ.Ε.Γ. αποτελείται από 18 υπολογιστικές μονάδες για να 

παράγει μια απόδοση 1,84 TFLOPS. Η κονσόλα περιέχει 8 GB μνήμης GDDR5, 16 

φορές μεγαλύτερη ποσότητας μνήμης RAM που σε σχέση με το Playstation 3 και 

αναμένεται να δώσει στην κονσόλα μεγαλύτερο κύκλο ζωής. Επιπλέον, περιλαμβάνει 

δευτερεύοντα προσαρμοσμένα chips που χειρίζονται εργασίες που σχετίζονται με τη 

λήψη, τη μεταφόρτωση και το κοινωνικό παιχνίδι. Αυτά τα καθήκοντα μπορούν να 

αντιμετωπιστούν απρόσκοπτα στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή 

ενώ το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Ακόμη, η κονσόλα 

περιέχει μια μονάδα ήχου, η οποία μπορεί να υποστηρίξει τη συνομιλία κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού καθώς και έναν πολύ μεγάλο αριθμό ακουστικών ροών για 

χρήση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ όλα τα μοντέλα PlayStation 4 

υποστηρίζουν προφίλ χρωμάτων υψηλής δυναμικής εμβέλειας (HDR). Ο οπτικός 

δίσκος μόνο για ανάγνωση και είναι σε θέση να διαβάζει δίσκους Blu-ray με 

ταχύτητες έως και τρεις φορές υψηλότερες από εκείνες του PS3. Η κονσόλα διαθέτει 

μια μονάδα αποσυμπίεσης που ενισχύει την ταχύτητα ανάγνωσης του οπτικού δίσκου 

και αποθηκεύει μη αναγνωσμένα δεδομένα όταν ένα παιχνίδι δεν έχει πρόσβαση στην 

οπτική μονάδα. Το αρχικό μοντέλο PS4 μπορεί να αποδώσει και να παίξει πολυμέσα 

με τη μορφή 4K, αλλά δεν παίζει παιχνίδια σε 4K. Η κονσόλα περιλαμβάνει έναν 

σκληρό δίσκο 500 gigabyte για επιπλέον αποθήκευση, ο οποίος μπορεί να 

αναβαθμιστεί από τον χρήστη, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις η κονσόλα που 

θα υποστηρίζει εξωτερικούς σκληρούς δίσκους USB έως 8 TB για επιπλέον 

αποθήκευση.  

                                                           
205 Wikipedia, Sales, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4#Sales (16 January 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4#Sales
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Το PlayStation 4 διαθέτει συνδεσιμότητα Wi-Fi και Ethernet, Bluetooth και 

δύο θύρες USB 3.0., καθώς και μια βοηθητική θύρα για σύνδεση με την PlayStation 

Camera, μία συσκευή ψηφιακής κάμερας ανίχνευσης κίνησης που εισήχθη για πρώτη 

φορά στο PS3. Επιπλέον, υπάρχει θύρα για μονοφωνικό ακουστικό, το οποίο μπορεί 

να συνδεθεί στο DualShock 4 και συνοδεύεται από το σύστημα. Τέλος, οι επιλογές 

εξόδου ήχου / εικόνας περιλαμβάνουν HDMI TV και οπτικό ήχο S / PDIF, ενώ η 

κονσόλα δεν διαθέτει αναλογική έξοδο ήχου / βίντεο206. 

5.3.4 SWOT Analysis του Playstation 4 

Δυνάμεις 

Το Playstation 4, ως δημιούργημα της Sony, έχει την υποστήριξή της η οποία 

είναι γνωστή και αξιόπιστη στον κόσμο των ηλεκτρονικών και της τεχνολογίας, 

δίνοντας ώθηση για επιτυχία. Διαθέτει μεγάλο αριθμό ταινιών που μπορούν να 

βοηθήσουν στην προσέλκυση μεγαλύτερων αγορών, ενώ είναι γνωστή στο ευρύ 

κοινό για το σχεδιασμό ποιοτικών προϊόντων. Η Sony θεωρείται ως εταιρία που δίνει 

σημαντική βαρύτητα στη γνώμη των πελατών της δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς 

και πιστούς πελάτες. Επιπλέον, θεωρείται ηγέτης στις κονσόλες παιχνιδιών και οι 

προηγούμενες εκδόσεις του Playstation είχαν τεράστια επιτυχία τόσο στις πωλήσεις 

όσο και στην ικανοποίηση των παικτών, δημιουργώντας έτσι και τη φήμη για υψηλή 

απόδοση αλλά και δημιουργία μεγάλης βάσης κοινού. 

Αδυναμίες 

Το Playstation 4 θεωρείται ακριβό ως μια νέα καινοτομία και ορισμένοι 

πελάτες να μην είναι σε θέση να μπορούν να το αγοράσουν, μη βοηθώντας έτσι στην 

εξάπλωση και χρήσης από όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες. Πλέον η 

καινοτομία έχει μειωθεί, ενώ στα online παιχνίδια δεν είναι τόσο καλό όπως το Xbox 

Live, καθώς επίσης υπάρχει και έλλειψη στα casual games. Τέλος, το Playstation 

είναι το κύριο προϊόν και δεν έχει δοθεί βαρύτητα και στα περιφερειακά συστήματα 

ώστε να προσδώσουν μεγαλύτερη καινοτομία και να παρέχουν υψηλότερες 

δυνατότητες στους παίκτες. 

Ευκαιρίες 

                                                           
206 Wikipedia, PlayStation 4 technical specifications, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4_technical_specifications (16 January 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4_technical_specifications
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Υπάρχει πιθανότητες για το Playstation 4 να ανακτήσει και να δημιουργήσει 

gadget που θα αυξήσουν την καινοτομία και θα δημιουργήσουν αποδοτικότερα 

προϊόντα. Επίσης, σημαντική θεωρείται πως μπορεί να συνδυάσει όλα τα προϊόντα σε 

μια συσκευή, ενώ κερδίζει συνεχώς έδαφος στους παίκτες των casual games. H 

ολοένα αυξανόμενη ζήτηση των παικτών για παιχνίδια με υψηλότερες απαιτήσεις 

τόσο σε σχεδιασμό όσο και γραφικά, αλλά και η αύξηση του αριθμού των παικτών 

που παίζουν online παιχνίδια με πολλαπλούς παίκτες, μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχία 

του Playstation 4 καθώς υπάρχει πρόσφορο έδαφος που μπορεί να εξαπλώσει τη 

δυναμική του. 

Απειλές 

Το Playstation 4 αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό από τον κορυφαίο 

παγκόσμιο ανταγωνιστή το Xbox One της Microsoft, καθώς επίσης και τη γνωστή με 

μεγάλη εμπειρία και επιτυχία στο χώρο των βιντεοπαιχνιδιών Nintendo. Επίσης, 

υπάρχει ανταγωνισμός και από νεοσύστατες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας που 

εισέρχονται στον χώρο και μπορούν να μειώσουν το μερίδιο από την αγορά, αλλά και 

να υπάρξει μείωση των τιμών άλλων εταιριών, οδηγώντας είτε στην ίδια πολιτική 

μειώνοντας τα έσοδα, είτε διατηρώντας σταθερή την τιμή υπό τον κίνδυνο της 

απόρριψης από το κοινό. Τέλος, μια σημαντική απειλή θεωρούνται οι αναφορές για 

παραβιάσεις ασφαλείας στα online παιχνίδια της Sony Playstation, παρόλο που πλέον 

θεωρούνται πως υπάρχει ισχυρό επίπεδο ασφαλείας, αυτή η αρνητική δημοσιότητα 

μπορεί να πλήξει το κύρος της. 

5.4 Μελέτη Περίπτωσης: Xbox One 

5.4.1 Παρουσίαση του Xbox One 

Το Xbox One είναι μια κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών και ανήκει στην τρίτη 

σειρά των Xbox που αναπτύχθηκαν από τη Microsoft και θεωρείται διάδοχος του 

Xbox 360. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 22 Νοεμβρίου 2013 στη Βόρεια 

Αμερική, σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, στην Αυστραλία και στη Βραζιλία, ενώ 

το Σεπτέμβριο του επόμενου έτους κυκλοφόρησε σε Καναδά, Ιαπωνία, Κίνα και τις 

υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ανήκει στην όγδοη γενιά των video games και κύριοι 

ανταγωνιστές του θεωρούνται οι κονσόλες του Playstation 4 και της Nintendo Wii U 

και θεωρείται ως συσκευή ψυχαγωγίας “all in one”, καθώς εκτός από 



130 
 

παιχνιδομηχανή, μπορεί να αναπαράγει ταινίες σε Blu Ray και DVD, καθώς και CD 

ήχου207. 

Όταν είχε κυκλοφορήσει το Xbox One, η κονσόλα διέθετε σκληρό 500 GB, 

ένα χειριστήριο και ένα αισθητήρα Linect και κόστιζε στις Η.Π.Α. 499 δολάρια, ενώ 

τον Ιούνιου του 2014 δημιουργήθηκε το νέο Xbox One που δεν συμπεριλάμβανε τον 

αισθητήρα Kinect και κόστιζε 399 δολάρια, ενώ μεμονωμένα το Kinect κόστιζε 150 

δολάρια. Τον Ιούνιο του 2015 η τιμή της κονσόλας μειώθηκε εκ νέου και έφθασε να 

κοστίζει 349 δολάρια, ενώ ένα νέο μοντέλο με σκληρό δίσκο 1 TB κόστιζε 399 

δολάρια. Η τιμή έφθασε να φτάνει τα 279 δολάρια τον Ιούνιο του 2016 και η μείωση 

αυτή έγινε λόγω ότι θα έβγαινε στην αγορά το νέο μοντέλο Xbox One S. Οι 

συνολικές πωλήσεις παγκοσμίως που κατάφερε το Xbox One μέχρι τον Ιανουάριο 

του 2017 ξεπέρασαν τα 28,7 εκατομμύρια, σχεδόν διπλάσιες από ότι πέτυχε το Wii U, 

αλλά σχεδόν τις μισές από το Playstation 4208. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 524 

τίτλοι παιχνιδιών στο Xbox One209 και το παιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις είναι 

το Halo 5 που έφθασε τα 5 εκατομμύρια αντίτυπα210. 

5.4.2 Πωλήσεις του Xbox One 

Στις 22 Νοεμβρίου 2013 η Microsoft επιβεβαίωση πως είχε ήδη πωλήσει 1 

εκατομμύριο κονσόλες του Xbox One εντός των πρώτων 24 ωρών από την 

κυκλοφορία του, ενώ σε λιγότερο από 1 μήνα έφθασε τα 2 εκατομμύρια. Στις αρχές 

του 2014 ανακοινώθηκε πως στο κλείσιμο της περιόδου 2013 κατάφερε να πωλήσει 3 

εκατομμύρια κονσόλες, ενώ είχαν αποσταλεί 3,9 εκ. παγκοσμίως και το Νοέμβριο 

του 2014 ήταν η κονσόλα με τις περισσότερες πωλήσεις το Νοέμβριο του 2014. Το 

Xbox δεν είχε ιδιαίτερη αποδοχή στην Ιαπωνία, καθώς εκεί ισχυρή απήχηση έχουν οι 

κονσόλες των ιαπωνικών εταιριών της Sony και της Nintendo, καθώς κατάφερε να 

                                                           
207 Wikipedia, Xbox One, Wikipedia, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_One 

(18 January 2017) 
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πωλήσει μόλις 23.562 κονσόλες την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας, ενώ τον Ιούνιο 

του 2015 πώλησε μόλις 100, σε σύγκριση με το Wii U της Nintendo που πούλησε 

16.413 κονσόλες (https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_One#Sales, 2017). 

Το 2015, η Microsoft αποφάσισε να μη δίνει στη δημοσιότητα τα στοιχεία 

σχετικά με τις πωλήσεις του Xbox One και η τελευταία επίσημη ενημέρωση ανέφερε 

πως οι πωλήσεις ήταν 10 εκατομμύρια το Νοέμβριο του 2014, ενώ το 2016 ο 

επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών της Electronic Arts ανέφερε πως το Xbox 

One πούλησε περίπου 18 με 19 εκ. κονσόλες και στο παρόν διάστημα πηγές που 

ασχολούνται με τον χώρο τον video games κάνουν λόγο για 28.717.251 πωλήσεις 

μέχρι τον Ιανουάριο 2017 (εικόνα 5-2). 

 

Εικόνα 5-2: Συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις Playstation 4 - Xbox One - Wii U 

2013-2017 

Παρατηρείται σημαντική αύξηση των πωλήσεων από το Νοέμβριο του 2014 

και μετά, καθώς εκείνο το έτος θεωρείται σημαντικό επειδή το Xbox One καταφέρνει 
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και ξεπερνά σε πωλήσεις το Wii U. Ενδεχομένως, η μείωση τις τιμής πώλησης που 

πραγματοποίησε τον Ιούνιο του 2014 μέσω της εισαγωγής του νέου μοντέλου που δεν 

περιλάμβανε το Kinect να συνετέλεσαν στην αύξηση των πωλήσεων. Επιπλέον, 

σημαντική αύξηση στις πωλήσεις παρατηρείται και μετά το Σεπτέμβριο του 2015 και 

ίσως να οφείλεται στην εκ νέου μείωση της τιμής πώλησης που πραγματοποιήθηκε 

τον Ιούνιο και την είσοδο στην αγορά της νέας έκδοσης με μεγαλύτερο σκληρό 

δίσκο. Η τελευταία άνοδος των πωλήσεων παρατηρείται μετά το Σεπτέμβριο του 

2016 και ίσως να είναι και η τελευταία, καθώς η τιμή μειώνεται σημαντικά και πλέον 

αναμένεται στην αγορά το νέο μοντέλο Xbox One S. 

5.4.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά του Xbox One 

Το Xbox τροφοδοτείται από μια Μονάδα Επιταχυνόμενης Επεξεργασίας 

(Μ.Ε.Ε.) AMD Jaguar με δυο μονάδες τετραπύρηνες συνολικής χωρητικότητας οχτώ 

πυρήνων στα 1,75 GHz και 8 GB μνήμης RAM DDR3 με εύρος ζώνης μνήμης 68,3 

GB/s. Το σύστημα περιλαμβάνει έναν μη αντικαταστάσιμο σκληρό δίσκο [43] και μια 

οπτική μονάδα δίσκου Blu-ray Disc. [24] [44] [45] Το λειτουργικό σύστημα 

χρησιμοποιεί 138 GB χώρου στο σκληρό δίσκο, ενώ το υπόλοιπο είναι διαθέσιμο για 

την αποθήκευση παιχνιδιών. Από την ενημέρωση λογισμικού που πραγματοποιήθηκε 

τον Ιούνιο του 2014 πλέον μπορούν να συνδεθούν έως και δύο μονάδες USB στο 

Xbox One για να επεκτείνουν τη χωρητικότητά του. Οι εξωτερικοί δίσκοι πρέπει να 

υποστηρίζουν USB 3.0 και να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 256 GB. 

Αναφέρεται πως 3 GB μνήμης RAM θα προορίζονται για το λειτουργικό 

σύστημα και το λογισμικό, αφήνοντας 5 GB για τα παιχνίδια. Με το DirectX 11.2 

διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών της κονσόλας, η μονάδα επεξεργασίας 

γραφικών (GPU) βασίζεται στην αρχιτεκτονική AMD GCN με 12 υπολογιστικές 

μονάδες, οι οποίες έχουν συνολικά 768 πυρήνες, [40] που εκτελούνται στα 853 MHz 

και παρέχεται εκτιμώμενη Ισχύς 1,31 TFLOPS. Για τη δικτύωση, το Xbox One 

υποστηρίζει Gigabit Ethernet, ασύρματο 802.11n και Wi-Fi Direct. 

Το Xbox One υποστηρίζει έξοδο βίντεο με ανάλυση 4K και ήχο surround 7.1, 

ενώ επίσης υποστηρίζει HDMI 1.4 τόσο για είσοδο όσο και για έξοδο και δεν 

υποστηρίζει σύνθετο ή συνιστώμενο βίντεο, όπως επίσης και 1080i και άλλες 

μεταφρασμένες αναλύσεις. Επιπλέον, η κονσόλα μπορεί να παρακολουθεί την 
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εσωτερική της θερμοκρασία και να προσαρμόζεται ανάλογα προκειμένου να 

αποτραπεί η υπερθέρμανση, ενώ παράλληλα με την αυξανόμενη ταχύτητα του 

ανεμιστήρα, μπορούν να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, όπως αναγκαστική λειτουργία σε 

κατάσταση χαμηλότερης ισχύος211. 

5.4.4 SWOT Analysis του Xbox One 

Δυνάμεις 

Διαφαίνεται πως υπάρχει μεγάλη πελατειακή βάση, καθώς σημαντικά 

αποτελέσματα δόθηκαν από την προηγούμενη έκδοση Xbox 360 καθώς κατάφερε να 

πραγματοποιήσει συνολικές πωλήσεις παγκοσμίως, κοντά στα 84 εκ. κονσόλες. Αυτό 

δίνει ισχυρό πλεονέκτημα διότι ήδη η εταιρία έχει δημιουργήσει πιστούς πελάτες και 

πολλοί παίκτες ανέμεναν την κυκλοφορία της νέας κονσόλας. Ισχυρά πλεονεκτήματα 

που διαθέτει το Xbox One είναι η τιμή πώλησης έναντι άλλων ανταγωνιστικών 

κονσόλων, η επιτυχημένη υπηρεσία που παρέχεται, αυτή του Xbox Live όπου 

θεωρείται η καλύτερη online υπηρεσία σε κονσόλες, ενώ είναι επίσης η πρώτη με 

σύνδεση online. Ακόμη, το ισχυρό brand name που υπάρχει πίσω από το Xbox, 

δηλαδή της Microsoft, παρέχει στην κονσόλα αξιοπιστία λόγω της πολυετούς 

εμπειρίας της στο χώρο της τεχνολογίας, ασφάλεια και εγγύηση ανώτερης ποιότητας 

προϊόντος. Τέλος, τα έντονα γραφικά που προσφέρει η κονσόλα την καθιστούν 

ιδανική για παιχνίδια. 

Αδυναμίες 

Πολύ σημαντικό μειονέκτημα θεωρείται πως είναι δαπανηρή η κονσόλα όσον 

αφορά την παραγωγή της και μπορεί να χρειαστεί αρκετός καιρός μέχρι η εταιρία να 

εμφανίζει κέρδη, οδηγώντας έτσι στην πιθανή διακοπή της κυκλοφορίας της 

κονσόλας εάν αυτό διαρκέσει αρκετό καιρό, καθιστώντας την αποτυχημένη. 

Επιπλέον, δεν υπάρχει ισορροπία στη ροή της παραγωγής της, ενώ ισχυρός 

ανταγωνιστής της είναι θεωρείται το Wii, όπου έχει επίσης χαμηλή τιμή πώλησης. 

Τέλος, ίσως το σημαντικότερο μειονέκτημα είναι πως δίνεται βαρύτητα κυρίως στην 

αγορά της Αμερικής, στοχεύοντας και προσπαθώντας να καλύψουν όσο το δυνατόν 

                                                           
211 Wikipedia, Hardware, Wikipedia, Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_One#Hardware (18 January 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_One#Hardware
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περισσότερο κομμάτι, αφήνοντας έτσι εκτός την αγορά της Ευρώπης που έχει εν 

δυνάμει 500.000 καταναλωτές. 

Ευκαιρίες 

Η στόχευση σε νέες αγορές που υστερούσαν παλαιότερα τεχνολογίας και με 

το πέρασμα των ετών πλέον έχουν φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο, κρίνονται 

ελκυστικές και αισιόδοξες και μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση των πωλήσεων. 

Ακόμη, οι στρατηγικές συνεργασίες με στούντιο του Χόλυγουντ για την ανάπτυξη 

παιχνιδιών μπορεί να προσδώσει καλύτερο αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, η 

άρση απαγόρευσης των κονσόλων ύστερα από 14 έτη στην Κίνα μπορεί να θεωρηθεί 

ως αισιόδοξο μήνυμα καθώς είναι η πρώτη εταιρία που άρχισε να πωλεί κονσόλες 

στην Κίνα και σε συνδυασμό με την μεγάλη κινεζική αγορά στα video games που 

φθάνουν τα 13 δις δολάρια, μπορούν να προσδώσουν μελλοντικά οφέλη. Η Microsoft 

κατέχει και ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς είναι γνωστή στην Κίνα μέσω άλλων 

προϊόντων της, δίνοντας της έτσι ευκαιρία για εδραίωσή της. Τέλος, χάρη στην 

υπηρεσία Xbox Live μπορεί να πωλεί απευθείας στον πελάτη, αποφεύγοντας τους 

μεσάζοντες σε ψηφιακά προϊόντα. 

Απειλές 

Σημαντική απειλή θεωρούνται οι χαμηλές τιμές στις οποίες πωλούν οι 

ανταγωνιστές τα παρόμοια προϊόντα τους και συγκεκριμένα ο κύριος ανταγωνιστής 

της είναι το Playstation 4, καθώς σε περίπτωση υπερίσχυσής του, οι δημιουργοί 

παιχνιδιών θα επιθυμούν να κατασκευάζουν παιχνίδια στην κονσόλα με την 

μεγαλύτερη ζήτηση. Οι εναλλακτικοί τρόποι για την ψυχαγωγία μέσω άλλων 

συσκευών, όπως tablets, smartphones και ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να 

οδηγήσουν σε αποτυχία των κονσόλων. Τέλος, η χαμηλή διείσδυση που έχει το Xbox 

στη μεγάλη αγορά της Ασίας και η περιχαράκωσή της στην αγορά της Αμερικής και 

ελαχίστως και στην Ευρώπη, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλές πωλήσεις και χαμηλά 

κέρδη. 
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6 Επίλογος 

Η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών προσφέρει διαχρονικά υψηλά έσοδα τόσο 

στις εταιρίες που εμπλέκονται στη διαδικασία, όσο και στα έσοδα των κρατών. 

Πλέον, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας αναπτύσσονται νέοι μέθοδοι ικανοποίησης 

των παικτών όπως διάδραση, σύνδεση με άλλους παίκτες παγκοσμίως και καλύτερα 

γραφικά. Η ψυχαγωγία δεν θα σταματήσει ποτέ να είναι πρωτεύων σκοπός κάθε 

ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο και θα είναι σημαντική ευκαιρία σε συνδυασμό 

με το υψηλό επίπεδο τεχνολογίας να δημιουργηθούν λύσεις που θα έχουν την 

αποδοχή των ήδη υπαρχόντων παικτών αλλά και δημιουργία νέων πιστών πελατών. 

Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές νέες εταιρίες εισέρχονται στη βιομηχανία των 

βιντεοπαιχνιδιών, λόγω του υψηλού τζίρου και των κερδών που αυξάνονται χρόνο με 

το χρόνο.  

6.1 Σύνοψη και συμπεράσματα 

6.1.1 Σύνοψη 

Η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών έχει κάνει τεράστια άλματα ανάπτυξης 

από την πρώτη απόπειρα δημιουργίας τους και συνεχίζει να προσφέρει τεράστια 

οφέλη τόσο στις εταιρίες που δημιουργούν τις κονσόλες, στις εταιρίες δημιουργίας 

παιχνιδιών, στις εταιρίες πώλησης αλλά και γενικότερα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Μέσω τη διεξαγωγής της έρευνας, παρατηρείται πως σημαντικό ρόλο συνετέλεσαν οι 

εταιρίες στην ανάπτυξη και βελτίωση των video games, καθώς ο ανταγωνισμός για 

την πρωτοπορία της κάθε μιας, οδήγησε στη δημιουργία καινοτομιών και 

ποιοτικότερα προϊόντα, τόσο σε παιχνιδομηχανές, όσο και σε παιχνίδια. 

Γίνεται επισκόπηση των εσόδων, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο 

σύνολο, ενώ εξετάζονται και η οικονομική κατάσταση των μεγάλων εταιριών της 

βιομηχανίας των video games αλλά και οι χρονολογίες ορόσημο που 

σηματοδοτήθηκε η επιτυχία ανά διαστήματα. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες των 

βιντεοπαιχνιδιών που υπάρχουν από την κυκλοφορία και επιτυχία των πρώτων 

παιχνιδιών, μέχρι τα παιχνίδια της νέας εποχής, καθώς επίσης και η υιοθέτηση νέων 

στοιχείων που οδήγησαν στην καινοτομία και επέφεραν τεράστια κέρδη. 

Περιγράφεται η κατηγοριοποίηση των ειδών και γίνεται ανάλυση του κάθε είδους 
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video game, τόσο ως προς τον τρόπο παιχνιδιού όσο του αριθμού των παικτών και 

της σύνδεσής τους στο παιχνίδι. Επιπλέον, παρουσιάζονται όλες οι σύγχρονοι 

μέθοδοι χρηματοδότησης που ταιριάζουν στο προφίλ μιας εταιρίας που ανήκει στον 

κλάδο, στοχεύοντας έτσι στην καλύτερη πληροφόρηση για την επιλογή της 

χρηματοδότησης, καθώς επίσης και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που 

ακολουθούνται επιλέγοντας την. Ακόμη, μέσα από τη σύγκριση και ανάλυση των δυο 

καλύτερων κονσόλων παιχνιδιών, εξάγονται συμπεράσματα μέσα από τις επιτυχίες 

και αποτυχίες τους που μπορούν να υιοθετηθούν ή να επιστήσουν την προσοχή σε 

άλλους επιχειρηματίες για να τα αποφύγουν. 

6.1.2 Συμπεράσματα 

Τα πρώτα παιχνίδια που δημιουργήθηκαν, ήταν χαμηλής παραγωγής και 

δημιουργήθηκαν μέσα από την επιθυμία των δημιουργών τους, να μπορούν να 

παίζουν οι ίδιοι ή μια μικρή ομάδα ανθρώπων, παιχνίδια που ήταν παραδοσιακά. 

Ακόμη, η εξέλιξη των βιντεοπαιχνιδιών ήρθε μέσα από άλλου είδους ανάγκες που 

έπρεπε να καλύψουν και όχι λόγω της εμπορικής τους εκμετάλλευσης. Πολλά χρόνια 

μετά τις πρώτες απόπειρες δημιουργίας παιχνιδομηχανών, δημιουργήθηκε η πρώτη 

μαζικής παραγωγής παιχνιδομηχανή που σηματοδότησε την έναρξη της εμπορικής 

ανάπτυξης στα βιντεοπαιχνίδια. Ύστερα από τη διαπίστωση της ελκυστικότητας του 

κλάδου αλλά και των υψηλών κερδών, πολλές εταιρίες μπήκαν στη διαδικασία 

δημιουργίας παιχνιδομηχανών λόγω της ευκολίας εισόδου στον κλάδο, ενώ πολλές 

ήταν και αυτές που έκλειναν λόγω της αύξησης του ανταγωνισμού. Τη δεκαετία του 

1980, πραγματοποιήθηκε έκρηξη στη ζήτηση των οικιακών παιχνιδομηχανών και 

ήταν η πρώτη φορά που αποτυπώθηκε η τεράστια επιτυχία των video games, όταν 

παρουσίασαν συνολικά έσοδα του κλάδου, 8 δις δολάρια, ενώ πλέον η ζήτηση και η 

εξάπλωση έγινε παγκόσμια λόγω της δημιουργίας νέων αγορών, της Ευρώπης και της 

Ασίας. Η εφεύρεση νέων τεχνολογιών έδωσε τη δυνατότητα για βελτίωση της 

ποιότητας των παιχνιδιών αλλά και της μείωσης του κόστους τους, όπως επίσης και 

το όγκου τους. Παρόλη την ωρίμανση του κλάδου, η βιομηχανία στον κλάδο των 

video games θεωρείται ασταθής διότι μειώνεται πλέον ο χρόνος δημιουργίας των 

παιχνιδιών και μπαίνουν στην αγορά νέοι δημιουργοί, μεταφέροντας το πεδίο των 

παιχνιδιών και στις κινητές συσκευές. 
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Λόγω αυτής της ανάπτυξης του πεδίου εφαρμογής των παιχνιδιών, υπήρξαν 

πολλοί δημιουργοί που σχεδίασαν καινοτόμα παιχνίδια και κατάφεραν να 

παρουσιάσουν υψηλά κέρδη. Πλέον, η αλλαγή του τρόπου ζωής και της επιθυμίας για 

γρήγορη ψυχαγωγία, κάνει τους ανθρώπους να στρέφονται στα παιχνίδια για κινητές 

συσκευές. Αυτοί συνήθως δεν είναι οι παραδοσιακοί παίκτες, δίνοντας έτσι τη 

δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές, παρέχοντας έναν εναλλακτικό τρόπο 

ψυχαγωγίας. Ακόμη, τεράστιο ρόλο έπαιξε η εφεύρεση του Internet καθώς 

δημιουργήθηκαν τέτοια παιχνίδια ώστε να δίνεται η δυνατότητα να μπορούν πολλά 

άτομα να παίζουν ταυτόχρονα μέσω του Διαδικτύου. Αυτό έδωσε μια άλλη οπτική 

στον τρόπο παιχνιδιού και μετατοπίστηκαν από στατικά, σε δυναμικά, δίνοντας 

περισσότερες επιλογές και έλεγχο από το χρήστη. Επιπλέον, η εφεύρεση νέων 

τεχνολογιών όπως η κίνηση παικτών να γίνεται χωρίς χειριστήριο αλλά με την κίνηση 

του σώματος, καθώς και η εκτέλεση ενεργειών μέσω προφορικών εντολών δίνουν 

στον παίκτη της αίσθηση της ψυχαγωγίας τόσο μέσα από το παιχνίδι όσο και από τον 

τρόπο που αυτό γίνεται. Ο χρήστης επιθυμεί να έχει τον έλεγχο και να μπορεί να 

παίζει τα παιχνίδια από το σημείο που έχει διακόψει, καθώς και να ορίζει σε ένα 

βαθμό το περιβάλλον λειτουργίας, παρέχοντας περισσότερη αυτονομία. Οι εταιρίες 

έχουν αντιληφθεί τις ανάγκες των παικτών και προσπαθούν διαρκώς να εφευρίσκουν 

καινοτομίες προκειμένου να προσδώσουν καλύτερη και ποιοτικότερη εμπειρία στους 

πελάτες τους, διότι γνωρίζουν τον ισχυρό ανταγωνισμού του κλάδου και πως μια 

καθυστέρηση στην έκδοση ενός παιχνιδιού μπορεί να σημάνει και κίνδυνο της ζωής 

της εταιρίας. 

Μπορεί να είναι ευκολότερος ο τρόπος εισόδου στη βιομηχανία των video 

games και μέσω δημιουργίας παιχνιδιών για κινητές συσκευές, ωστόσο δεν σημαίνει 

πως δεν απαιτούνται υψηλά χρηματικά κεφάλαια. Για τη δημιουργία μιας επιχείρησης 

στο χώρο των video games χρειάζεται υψηλή τεχνολογία και αυτό σημαίνει υψηλό 

κόστος επένδυσης ενώ επιπλέον κρίνεται κρίσιμο και είναι ιδιαίτερα σημαντική η 

εκκίνηση μια επιχείρησης καθώς είναι η δυσκολότερη χρονική στιγμή, καθώς το 

πρώτο διάστημα δεν θα παράγει έσοδα, να μπορεί να έχει ένα ισχυρό κεφάλαιο που 

θα δίνει τη δυνατότητα να ξεπερνά τις όποιες δυσκολίες. Ωστόσο, είναι πολύ 

σημαντικός ο τρόπος χρηματοδότησης, καθώς υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί 

τεράστιο χρέος από μια αποτυχημένη προσπάθεια, ενώ είναι πιθανό λόγω αστοχίας 
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στην επιλογή συμφερότερων όρων να βρεθεί ο επιχειρηματίας να καταλαμβάνει 

μικρότερο μερίδιο στην επιχείρηση που ο ίδιος δημιούργησε. Είναι το σημαντικότερο 

στοιχείο που μια πρόχειρη επιλογή για βραχυπρόθεσμο όφελος μέσω της αποδοχής 

χρηματοδότησης, να αποφέρει τεράστιο πλήγμα στη μακροπρόθεσμη πορεία. 

Δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολος κλάδος απλά και μόνο μέσω της 

δημιουργίας καινοτομίας ή της προσφοράς ενός ποιοτικού προϊόντος, αλλά πρέπει να 

συνδυάζονται και άλλα στοιχεία που θα προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 

ένα τόσο δυσμενές περιβάλλον. Παρατηρήθηκε πως πολυεθνικές εταιρίες με μεγάλη 

εμπειρία, τεχνογνωσία και με πληθώρα πόρων, λόγω κακής εκτίμησης, διανομής, 

συνεργασιών και άλλων παραμέτρων, τα προϊόντα που παρουσίασαν στην αγορά δεν 

στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Επίσης, μελετώντας τις περιπτώσεις της Sony και 

της Microsoft με τις κονσόλες που κυκλοφορούν, παρόλο που έχουν τεράστια 

επιτυχία παγκοσμίως, αντιμετωπίζουν δυσκολίες τόσο στη διανομή των προϊόντων 

τους, όσο και στην αδυναμία επέκτασης σε συγκεκριμένες αγορές. 

Τέλος, κρίνεται συμφέρουσα μια τέτοια επένδυση στην Ελλάδα καθώς 

υπάρχει μεγάλος αριθμός καταρτισμένου δυναμικού, ενώ πλέον λόγω αύξησης της 

προσφοράς χρηματοδότησης είτε μέσω δημιουργίας επιχείρησης σε θερμοκοιτίδα, 

είτε μέσω crowdfunding και venture capital από εγχώρια ή ξένα κεφάλαια, μπορεί 

κανείς να συγκεντρώσει τα χρήματα που απαιτούνται για την ίδρυση μιας εταιρίας 

δημιουργίας βιντεοπαιχνιδιών, που παρόλα αυτά απαιτείται μεγάλο κεφάλαιο. 

Επιπλέον, ως ευκαιρία μιας τέτοιας επένδυσης μπορεί να θεωρηθεί πως εξαιτίας της 

κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας λόγω της κρίσης, μπορεί να δημιουργηθεί 

μια τέτοια επιχείρηση που θα δημιουργεί και θα διανέμει παιχνίδια σε άλλες χώρες 

του πλανήτη, δημιουργώντας έσοδα τόσο για την επιχείρηση όσο και για το κράτος. 

Ωστόσο, ως σημαντική απειλή χαρακτηρίζεται η υπάρχουσα υψηλή φορολογία αλλά 

και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, που εάν παραμείνουν στα ίδια 

επίπεδα τότε θα είναι αποτρεπτικός παράγοντας πιθανής επένδυσης. 

6.2 Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

Η ύπαρξη ορίων και περιορισμών για την εκπόνηση της παρούσας 

μεταπτυχιακής εργασίας αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο ώστε να μην υπάρχει 

εισχώρηση γενικών και άχρηστων πληροφοριών υπό τον κίνδυνο της μη κατανόησης 
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του κλάδου των βιντεοπαιχνιδιών. Τα τελευταία χρόνια χάρη στην ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και την εφεύρεση νέων υπηρεσιών, όπως του Διαδικτύου αλλά και νέων 

προϊόντων όπως τις έξυπνες συσκευές, η δημιουργία νέων παιχνιδιών έγινε πόλος 

έλξης από πολλούς ερευνητές προκειμένου να αποδώσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

από τα οποία αποτελούνται, αλλά και της οικονομικής τους ωφέλειας, προσδίδοντας 

στους δημιουργούς τους υψηλά κέρδη. 

Υπάρχει μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από αναλυτές, για τα βιντεοπαιχνίδια 

που δημιουργήθηκαν στις προηγούμενες δεκαετίες κατηγοριοποιώντας τα ανάλογα με 

τον τρόπο που αυτά παίζονταν, όπως επίσης και των γραφικών τους. Οι κύριοι 

διαχωρισμοί σχετικά με τα πρώτα παιχνίδια ήταν το θέμα που αυτά αφορούσαν, είτε 

ήταν πολεμικά, είτε απλής πλατφόρμας. Με την πάροδο των ετών, η διαφοροποίηση 

έγινε και στα γραφικά, περνώντας από τα παιχνίδια δύο διαστάσεων σε αυτά των 

τριών διαστάσεων. Υπάρχει μια σύγχυση από το κοινό, ως προς το τι νοείται 

βιντεοπαιχνίδι, έχοντας την αντίληψη παλαιότερων ετών, αυτής των κονσόλων. 

Πλέον, εφόσον τα παιχνίδια έχουν βρει πεδίο δράσης και στις έξυπνες συσκευές, που 

λόγω των υψηλών δυνατοτήτων τους μπορούν να προσφέρουν πολύ καλό 

αποτέλεσμα στους χρήστες τους, θεωρούνται εξίσου παιχνίδια στον κλάδο των video 

games. Θεωρείται μάλιστα πως ο ρυθμός ανάπτυξης και διάδοσής τους είναι τόσο 

ραγδαίος που στο μέλλον μπορούν να ανταγωνιστούν ισάξια τις κονσόλες 

βιντεοπαιχνιδιών. 

Επιπλέον, δεν γνωρίζει ο κόσμος την τεράστια ωφέλεια που μπορεί να έχει 

μια κοινωνία από την ανάπτυξη των βιντεοπαιχνιδιών, τόσο για κοινωνικούς λόγους, 

δηλαδή της εκμάθησης και εκπαίδευσης μέσω της χρήσης των video games, όπως και 

της οικονομικής ευμάρειας και ανάπυξης που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από τα 

έσοδα, όπως δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

δημιουργίας ισχυρού brand name για τη χώρα που φιλοξενούν τέτοιες επιχειρήσεις. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει στη διεθνή αλλά και στην ελληνική βιβλιογραφία, ο 

ολοκληρωμένος τρόπος που θα συνδέει τα οικονομικά οφέλη και τις τάσεις των 

πελατών που υπάρχουν στη διεθνή αγορά των ειδών των βιντεοπαιχνιδιών 

προκειμένου να κριθεί εάν είναι συμφέρουσα μια τέτοια επένδυση και με ποιον τρόπο 

θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Τα περισσότερα κέρδη των 
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εταιριών παγκοσμίως εμφανίζονται στις επιχειρήσεις που δημιουργούν και διανέμουν 

τα παιχνίδια και όχι από την εμπορική και μόνο πράξη. 

Περιοριστικός παράγοντας για την εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 

αποτέλεσε η συνεχής ροή πληροφοριών, σχετικά με τις πωλήσεις των κονσόλων, με 

τα έσοδα των επιχειρήσεων αλλά και της αναπροσαρμογής των θέσεων των χωρών 

στον παγκόσμιο χάρτη, καθώς επίσης και η δημιουργία νέων προϊόντων και 

προσθέτων που δημιουργούν συνεχώς οι εταιρίες βελτιώντας τις ήδη υπάρχουσες 

υπηρεσίες τους. Αυτό θεωρείται ως κρίσιμο, διότι αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα και 

η πληροφορία κινείται ραγδαία, με αποτέλεσμα να μην είναι χρήσιμη εάν δεν 

αξιοποιηθεί στο σωστό χρόνο.  

6.3 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Όλες οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των video games 

προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, αλλά και να 

καινοτομούν μέσα από μια σειρά ενεργειών, όπως δημιουργία νέων προϊόντων, 

παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών προς όφελος των πελατών αλλά και ενσωμάτωση 

των απόψων και ιδεών τους, προσφέροντας λύσεις στις απαιτήσεις τους. Ο λόγος που 

προσπαθούν οι εταιρίες να βελτιώνονται συνεχώς είναι τα τεράστια κέρδη που 

απορρέουν από τη δημιουργία των βιντεοπαιχνιδιών μέσα από τις υψηλές πωλήσεις. 

Η πρόταση για μελλοντική έρευνα είναι η εστίαση στη δημιουργία εταιριών 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των video games, καθώς μέσα από την 

παγκόσμια αγορά διαφαίνεται πως δαπανούνται υψηλά ποσά και αποκομίζονται 

τεράστια κέρδη στις εταιρίας κατασκευής ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Οι σύγχρονες 

τάσεις και η μεγάλη απήχηση των έξυπνων συσκευών, δίνει τη δυνατότητα σε 

εταιρίες να δραστηριοποιηθούν σε νέες αγορές όπου ακόμη δεν έκαναν την εμφάνισή 

τους οι μεγάλες παραδοσικά εταιρίες, προσφέροντάς τους χώρο για ανάπτυξη. Η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας ευνοεί τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς πλέον η 

πρόσβαση σε τεχνολογία και πόρους γίνεται ευκολότερη έναντι παλαιότερων ετών, 

επιτρέποντας την είσοδο στον κλάδο με μεγαλύτερη ευκολία. 

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, γνωρίζοντας την παγκόσμια αγορά θα 

αναζητήσουν τρόπους προκειμένου να χρηματοδοτηθούν με επαρκή οικονομικά 

κεφάλαια, αποκτώντας πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών και σε συνδυασμό με τις 
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καινοτομίες και την παραγωγή προϊόντων στις απαιτήσεις των πελατών, αλλά και της 

ικανότητας διάβλεψης μελλοντικών τάσεων, να μπορέσουν να καταξιωθούν στον 

κλάδο των video games. 

Σημαντική επέκταση της έρευνας θεωρείται η δημιουργία εκείνου του 

πλαισίου προκειμένου να δημιουργηθούν τέτοιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που θα 

αποφέρουν πολλαπλά οφέλη, στην επιχείρηση αποδίδοντας κέρδη, στην κοινωνία 

μειώνοντας την ανεργία, στο κράτος αποφέροντας έσοδα μέσω της φορολόγησης 

αλλά και την τοποθέτηση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη με τις χώρες εκείνες που 

δημιουργούν video games, ως προηγμένη τεχνολογικά χώρα. 

Τέλος, ως θέμα μελλοντικής έρευνας θεωρείται η εξεύρεση τρόπου 

συνεργασίας και αξιοποίηση όλων των μερών που μπορούν να συμβάλλουν στη 

δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων. Από την πλευρά του κράτους να δοθούν κίνητρα, 

χρηματοδότησης με τη μορφή επιδότησης ή ευνοϊκότερων όρων δανειοδότησης ή 

αποκτώντας μέρος της εταιρίας, προκειμένου να ωφεληθεί από την είσπραξη των 

φόρων και τη μείωση της ανεργίας. Από την πλευρά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η 

παροχή γνώσεων μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα αλλά και επιστημονικού 

δυναμικού, μπορεί να θεωρηθεί σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης για την επιχείρηση, 

ενώ στα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα γίνεται σύνδεσή με την αγορά εργασίας και θα 

υπάρχει συνεργασία σε ερευνητικά πλαίσια. Από την πλευρά της επιχείρησης, ο 

όγκος της επένδυσης θα δώσει τη δυνατότητα προσφοράς θέσεων εργασίας σε 

διάφορους τομείς και θα βοηθήσει όλους εκείνους που αναζητούν εργασία 

εντάσσοντάς τους στο δυναμικό μιας ταχείας αναπτυσσόμενης επιχείρησης με υψηλά 

τεχνολογικά χαρακτηριστικά, ενώ θα μπορέσει νη επιχείρηση να αποκτήσει 

καταρτισμένο δυναμικό και να δραστηριοποιείται σε ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον. 
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