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1  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ- ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΣΤΟ GOOGLE ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EMAIL  

Πανεπιστήμιο Hacı Bayram Veli, Άγκυρα, Τουρκία 

Oμάδα-στόχο του προγράμματος Dreamy m-Learning Project αποτελούν γυναίκες 
με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο που ασχολούνται με την χειροτεχνία στο σπίτι τους. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή βοήθειας σε αυτές τις γυναίκες, ώστε 
να αποκτήσουν ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες κινητής τηλεφωνίας, ώστε 
να είναι σε θέση πουλήσουν τα βιοτεχνικά τους προϊόντα σε ψηφιακές αγορές, 
χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τα smartphones τους. Θα αναπτύξουμε μια 
εφαρμογή για κινητά, η οποία είναι εύκολη στην κατανόηση και στη χρήση, για 
λειτουργικά συστήματα Android και iOS, που θα γεφυρώνει εφαρμογές κινητού 
τηλεφώνου με τη πύλη m-learning. Για τον λόγο αυτό, προετοιμάσαμε τις ενότητες 
αυτές, προσεγγίζοντας βήμα προς βήμα τις ανάγκες της ομάδας στόχου. Όλες οι 
εφαρμογές που παρέχονται στις ενότητες που έχουμε ετοιμάσει είναι δωρεάν. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρακάτω ενότητα, σε πρώτο στάδιο, αποσκοπεί να εξηγήσει 
πώς μπορούν οι γυναίκες να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και να εγκαταστήσουν αυτό το λογαριασμό στα smartphones τους 
(IOS και Android). Επιπλέον, αυτή η ενότητα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για άτομα 
που έχουν το ίδιο υπόβαθρο και επίπεδο σπουδών και θέλουν να ενημερωθούν 
για τα σχετικά θέματα. 

 

1.1 Βασικές έννοιες και επεξηγήσεις  

  

Τι είναι το Διαδίκτυο; 

Το Διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο παγκόσμιων ανταλλαγών - συμπεριλαμβανομένων 
ιδιωτικών, δημόσιων, επιχειρηματικών, ακαδημαϊκών και κυβερνητικών δικτύων - 
που συνδέεται με κατευθυνόμενες, ασύρματες τεχνολογίες και τεχνολογίες οπτικών 
ινών. 1 

 

Σύντομη ιστορία του διαδικτύου 

Το Διαδίκτυο έχει τις ρίζες του στη δεκαετία του 1960, ως έργο του Υπουργείου 
Άμυνας της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, για τη δημιουργία ενός μη 
κεντρικού δικτύου. Το έργο αυτό ονομάστηκε ARPANET (Δίκτυο Υπηρεσιών 
Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων). Για να καταστεί πιο παγκόσμιο δίκτυο, 
ένα νέο περίπλοκο και τυποποιημένο πρωτόκολλο ανέπτυξε την τεχνολογία IP 
(Internet Protocol), η οποία καθόριζε τον τρόπο με τον οποίο τα ηλεκτρονικά 
μηνύματα συγκεντρώνονται, απευθύνονται και αποστέλλονται μέσω του δικτύου. 

 
1 https://www.techopedia.com/definition/2419/internet 
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Τι είναι ο Παγκόσμιος Ιστός– (World Wide Web) 

Ο Παγκόσμιος Ιστός ή Web (W3) είναι ένα σύστημα διακομιστών Διαδικτύου που 
υποστηρίζει ειδικά μορφοποιημένα έγγραφα.2 

 

Οι διαφορές μεταξύ του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού 

The Internet, linking a computer to other computers around the world, is a way of 
Το Διαδίκτυο, που συνδέει έναν υπολογιστή με άλλους υπολογιστές σε όλο τον 
κόσμο, είναι ένας τρόπος μεταφοράς αρχείων περιεχομένου. Πρέπει να έχετε 
πρόσβαση στο διαδίκτυο για να περιηγηθείτε στον Παγκόσμιο Ιστό και σε 
οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες του ή σε άλλο περιεχόμενο που διατίθεται. Ο 
ιστός είναι το τμήμα ανταλλαγής πληροφοριών του διαδικτύου. Ο Ιστός, επίσης, 
χρησιμοποιεί προγράμματα περιήγησης, όπως το Google ή το Internet Explorer, 
για να παρέχει πρόσβαση σε έγγραφα Ιστού που ονομάζονται ιστοσελίδες και 
συνδέονται μεταξύ τους μέσω υπερσυνδέσμων. 

 

Ιστοσελίδες::Ιστοσελίδα είναι ένα έγγραφο για το World Wide Web και τα 
προγράμματα περιήγησης ιστού.3 

 

Δικτυακός τόπος: Δικτυακός τόπος είναι μια συλλογή σχετικών ιστοσελίδων, 
συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου πολυμέσων,  που τυπικά 
προσδιορίζεται με ένα κοινό όνομα τομέα και δημοσιεύεται σε τουλάχιστον έναν 
διακομιστή ιστού.4 

 

Διακομιστής Ιστού: Ένας εξυπηρετητής ιστού είναι ένα σύστημα που παρέχει 
περιεχόμενο ή υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες μέσω του διαδικτύου.5   

 

Μηχανή αναζήτησης: Μηχανή αναζήτησης ιστού είναι ένα σύστημα λογισμικού 
που έχει σχεδιαστεί για την αναζήτηση πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό..6 

 
Αναζήτηση στο Διαδίκτυο: Η αναζήτηση στο Διαδίκτυο είναι η διαδικασία 

διερεύνησης του Διαδικτύου για πληροφορίες με τη χρήση μηχανών αναζήτησης, 

όπως το Google ή το Internet Explorer. 

Έννοια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ένα 
σύστημα ηλεκτρονικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων από έναν υπολογιστή 
στον άλλο.7 

 
2 https://www.webopedia.com/TERM/W/World_Wide_Web.html 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Website 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Website 
5 https://www.techopedia.com/definition/4928/web-server 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_engine 
7 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/e-mail 
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Τι είναι μια Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου? Μια διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μία διεύθυνση ηλεκτρονικής ταχυδρομικής 
θυρίδας που μπορεί να λαμβάνει (και να στέλνει) μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου από ένα δίκτυο. 

 

Τι σημαίνει το σύμβολο @; Είναι το σύμβολο που υπάρχει στις διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαχωρίζει το όνομα του χρήστη από τη διεύθυνση 
του χρήστη.8 

  

Τι είναι ένας ιός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Ο ιός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
αποστέλλεται ή επισυνάπτεται σε επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους, ενώ υπάρχουν και διάφορες μέθοδοι για 
την εξουδετέρωση τέτοιων προκλητικών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.9 

 

 Τι είναι το spam μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; Το Spam αναφέρεται 
σε ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (junk email). Αυτό συνήθως 
σημαίνει ότι ένα μήνυμα με διαφημιστικό ή και άσχετο περιεχόμενο αποστέλλεται 
σε πλήθος παραληπτών, οι οποίοι δεν το ζήτησαν ποτέ.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 https://www.webopedia.com/TERM/_/_sign.html 
9 https://www.techopedia.com/definition/15802/email-virus 
10 https://www.avira.com/en/support-what-is-email-spam 
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1.2. ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΑΘΗΣΗ 

1.2.1 Αναζήτηση από τη Google και Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου από Έξυπνο τηλέφωνο (Smartphone) 

 

Βήμα 1: Ανοίξτε την ΚΑΡΤΕΛΑ ΙNTERNET από το κινητό σας τηλέφωνο 

            Για IOS                                                               Για Android 
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Βήμα 2: Ανοίξτε το GOOGLE CHROME από το πρόγραμμα περιήγησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 3:Γράψτε μια πρόταση, επιλέξτε αυτό που θέλετε να δείτε στα αποτελέσματα 
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Βήμα 4: Στη συνέχεια γράψτε, ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ ΈΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 5: Επιλέξτε ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ GOOGLE  
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Βήμα 6: Μεταβείτε στη σελίδα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GOOGLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Βήμα 7: Χρησιμοποιήστε το λογαριασμό που δημιουργήσατε για να συνδεθείτε 
στο Gmail στο τέλος των βημάτων, στείλτε e-mail στη διεύθυνση: dreamy m-
learning@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγχαρητήρια για τη δημιουργία του λογαριασμού αλληλογραφίας σας! 

! 
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1.2.2 Ρύθμιση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συσκευή 
κινητoύ iOS (iPhone, iPad ή iPod touch) 
        
Βήμα1: Μεταβείτε στις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

 Πηγή: http://support.melbourneit.com.au/articles/help/How-do-I-setup-my-Exchange-email-on-my-iPhone 

 
Βήμα 2: Επιλέξτε  από το μενού ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ & ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.  

 

  Πηγή: http://support.melbourneit.com.au/articles/help/How-do-I-setup-my-Exchange-email-on-my-iPhone 
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Βήμα 3: Μεταβείτε στην ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ και επιλεξτε “GOOGLE” 
από το πρόγραμμα περιήγησης.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://support.apple.com/en-us/HT201320 

 
Βήμα 4. Πληκτρολογήστε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σας (από τον προηγούμενο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
δημιουργήσατε), τον κωδικό πρόσβασης και μια περιγραφή του λογαριασμού σας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Πηγή: https://support.apple.com/en-us/HT201320 

https://support.apple.com/en-us/HT201320
https://support.apple.com/en-us/HT201320
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Βήμα 5 Πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ 

 

Βήμα 6 Επιλέξτε, αν θέλετε ο κωδικός επαλήθευσης να σας σταλεί με μήνυμα ή 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

 

Βήμα 7 Όταν λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης, καταχωρίστε τον στο ανάλογο 
πεδίο 

 

Βήμα 8 Πατήστε ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του 
λογαριασμού σας 

 

 

1.2.3 Ρύθμιση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συσκευή 

κινητού τηλεφώνου Android (Samsung, Sony, HTC ..) 

 

Βήμα 1: Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε τις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ                                            

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
Πηγή: https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/how-can-i-quickly-make-

changes-to-the-apps-menu-on-my-samsung-galaxy-alpha/ 
 
 
 

 

https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/how-can-i-quickly-make-changes-to-the-apps-menu-on-my-samsung-galaxy-alpha/
https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/how-can-i-quickly-make-changes-to-the-apps-menu-on-my-samsung-galaxy-alpha/
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Βήμα 2: Μεταβείτε στο  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ και στη συνέχεια επιλέξτε ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: https://ccm.net/faq/34658-android-enable-the-contact-recognition-feature 

 

Βήμα 3 : Επιλέξτε GOOGLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: https://ccm.net/faq/34658-android-enable-the-contact-recognition-feature 

https://ccm.net/faq/34658-android-enable-the-contact-recognition-feature
https://ccm.net/faq/34658-android-enable-the-contact-recognition-feature
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Βήμα 4: Εισάγετε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και 
πατήστε τη χειροκίνητη ρύθμιση (χρησιμοποιώντας τον προηγούμενο 
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό πρόσβασης και μια 
περιγραφή του λογαριασμού σας) 
 

 
https://help.one.com/hc/en-us/articles/115005863205-Setting-up-email-in-Gmail-on-Android 

 

Βήμα 5:  Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε “Επόμενο” 

 

Συγχαρητήρια για τη δημιουργία του λογαριασμού ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας! 

 

Μπορείτε να εγγραφείτε σε όλα τα κοινωνικά κανάλια με το λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήσατε. 

 

Η επόμενη ενότητα θα σας εξηγήσει πώς να ρυθμίσετε λογαριασμούς κοινωνικών 
δικτύων. 
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1.3 Ερωτήσεις- Test 

 

1. Για να ανοίξετε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ποιο από τα 
παρακάτω δεν απαιτείται;  

 
a) Όνομα χρήστη 
b) Κωδικός πρόσβασης 
c) Πληροφορίες επαφής 
d) Διεύθυνση σπιτιού 

 
2. Το μήνυμα spam στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ένας ιός ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου είναι το ίδιο πράγμα;  

Σωστό / Λάθος 

 
3. Ίσως να υπάρχουνε διαφορές ως προς τη δημιουργία ενός λογαριασμού  

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανάλογα με το είδος του κινητού τηλεφώνου 
(smartphone).   

ψ 

 
4. Συμπληρώστε το κενό με την κατάλληλη λέξη από τις παρακάτω επιλογές 

που σας δίνονται. 

……………….. «αποτελείται από εκατομμύρια αλληλοσυνδεόμενες» ιστοσελίδες. 

 

a.  Παγκόσμιος Ιστός 
b. Διαδίκτυο 
c. Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
d. Μήνυμα spam στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 
5. Είναι απαραίτητο να έχετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το email, να στείλετε δηλαδή μήνυμα μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Σωστό / Λάθος 

 

6. Ποιο από τα παρακάτω είναι απαραίτητο για να στείλετε ένα e-mail μέσω 
διαδικτύου; 

 
a. Τραπεζικός λογαριασμός 
b. Λογαριασμός email 
c. Διεύθυνση κατοικίας 
d. Αριθμός τηλεφώνου 
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7. Τι είναι μια μηχανή αναζήτησης; 

 
a. Ένα όνομα κοινωνικού μέσου δικτύωσης 
b. Ένας λογαριασμός e-mail.  
c. Ένα λογισμικό συστήματος για αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο 
d. Ένας δικτυακός τόπος 

 
8. Ο λογαριασμός e-mail του χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 

λογαριασμό smart phone.  

Σωστό / Λάθος 

 

9. Πού χρησιμοποιείται το σύμβολο @; 
 
a. Για να κάνουμε αναζήτηση στο διαδίκτυο. 
b. Για να καθαρίσουμε τους ιούς. 
c. Για να μεταφέρουμε δεδομένα στο διαδίκτυο. 
d. Για να διαχωρίσουμε το όνομα του χρήστη από τη διεύθυνση του 

χρήστη στο διαδίκτυο 
 

10. Τι είναι το Google? 
 
a. Μία μηχανή αναζήτησης  
b. Μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
c. Ένα είδος ιού 
d. Ένα μήνυμα spam 
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2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΔΙΚΤΥΩΣΗ – 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  
 

Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα, Σλοβενία 

 

2.1 Βασικές έννοιες και επεξηγήσεις 

  

2.1.1  Τι είναι η δικτύωση ( networking ); Πώς την αντιλαμβάνεστε;  
 

Σύμφωνα με το Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης ( 2018 ) η δικτύωση ορίζεται ως μια 
«ομάδα ανθρώπων που ανταλλάσσουν πληροφορίες,  επαφές και εμπειρία για 
επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους».  Αν ρωτήσετε ωστόσο δέκα 
διαφορετικούς ανθρώπους τι είναι η δικτύωση,  ενδέχεται να λάβετε ίσως και μέχρι 
δέκα διαφορετικές απαντήσεις.  Ένας ατομικός ορισμός της δικτύωσης πιθανόν 
εξαρτάται από τη χρήση αυτής της σημαντικής προσωπικής και επαγγελματικής 
δραστηριότητας.  Εντούτοις,  είναι σημαντικό να εστιάσετε στη δικτύωση ως 
ανταλλαγή πληροφοριών,  επαφών ή εμπειρίας είτε δικτυώνεστε για να κάνετε 
καινούργιους φίλους,  είτε για να βρείτε ένα νέο επάγγελμα ή να αναπτύξετε τη 
σταδιοδρομία σας ή να εξερευνήσετε νέες επιλογές καριέρας ή να πάρετε 
συστατικές επιστολές ή να ηγηθείτε πωλήσεων ή απλώς να διευρύνετε τους 
επαγγελματικούς σας ορίζοντες. Σε οποιαδήποτε βιομηχανία ή επίπεδο καριέρας 
δραστηριοποιείστε,  η δικτύωση σας βοηθάει να συνάψετε επαφές με προσωπικό 
τρόπο και να χτίσετε σχέσεις υποστήριξης και σεβασμού,  για να ανακαλύψετε και 
να δημιουργήσετε αμοιβαία οφέλη.  Είναι μία σειρά δεξιοτήτων που δεν μπορεί να 
λείπει από καμία σοβαρή επαγγελματία του 21ου αιώνα.       
 
Ανεξαρτήτως σε ποια βιομηχανία εντάσσεστε,  το να γνωρίζετε άλλους 
κατάλληλους ανθρώπους,  μπορεί να αποβεί ωφέλιμο για σας. Όταν η δικτύωση 
γίνεται με τον βέλτιστο τρόπο, μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του πελατολογίου,  
σε περισσότερη έκθεση και περισσότερες ευκαιρίες ανέλιξης στον επαγγελματικό 
στίβο.  Η δικτύωση ωφελεί ιδίως όσους αναζητούν εργασία, τοποθετώντας τους 
στο πλαίσιο ρόλων που δε διαφημίζονται ή φέρνοντάς τους σε επαφή με όσους 
λαμβάνουν αποφάσεις.  
 

Τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι μια τεχνολογία βασισμένη σε υπολογιστή 
που διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών, καθώς και τη 
διαμόρφωση εικονικών δικτύων και κοινοτήτων. Από το σχεδιασμό τους, τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης είναι βασισμένα στο διαδίκτυο και προσφέρουν στους 
χρήστες εύκολη ηλεκτρονική επικοινωνία προσωπικής πληροφόρησης και άλλων 
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περιεχομένων, όπως είναι τα βίντεο και οι φωτογραφίες. Οι χρήστες εμπλέκονται 
με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω υπολογιστή, tablet ή smartphone, μέσω 
λογισμικού ή μέσω εφαρμογής που βασίζεται στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τη 
συχνά για να στέλνουν μηνύματα. 

 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχικά αποτελούσαν ένα εργαλείο το οποίο οι 
άνθρωποι χρησιμοποιούσαν για να αλληλεπιδράσουν με τους φίλους και την 
οικογένειά τους,  αλλά αργότερα υιοθετήθηκε από τις επιχειρήσεις,  οι οποίες θέλαν 
να επωφεληθούν από μια δημοφιλή καινούργια μορφή επικοινωνίας για να έρθουν 
σε επαφή με τους πελάτες τους. Η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
έγκειται στην ικανότητά τους να έρχονται σε επαφή και να ανταλλάσσουνε 
πληροφορίες με οποιονδήποτε πάνω στη Γη ( ή με πλήθη ανθρώπων ) αρκεί και 
εκείνοι να τα χρησιμοποιούν. 

 

Μια Σύντομη Ιστορία των Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης 

 

Η ιστορία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 
1970 ( Ries 2016 ). Το δίκτυο ARPANET, που πρωτοεμφανίστηκε στο διαδίκτυο 
το 1969, είχε έως τα τέλη της δεκαετίας του ’70 αναπτύξει μια πλούσια πολιτισμική 
ανταλλαγή μη κυβερνητικών/επιχειρηματικών ιδεών και επικοινωνίας, όπως 
καθίστατο σαφές από το ARPANET#Rules και το πρωτόκολλο « Ένα εγχειρίδιο 
του 1982 πάνω στον προγραμματισμό στο εργαστήρι AI  του MIT σχετικό με τα 
πρωτόκολλα του διαδικτύου.» και κάλυψε πλήρως τον τρέχοντα ορισμό του όρου 
«μέσα κοινωνικής δικτύωσης»,  ο οποίος συναντάται σε αυτό το άρθρο. Το Usenet, 
το οποίο κατέφθασε το 1979,  ηττήθηκε από τον προκάτοχό του,  το σύστημα 
ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων ( BBS ), γνωστό ως «Μνήμη της Κοινότητας» 
( Community Memory ) το 1973. Το πραγματικό σύστημα ηλεκτρονικών 
ενημερωτικών δελτίων,  κατέφθασε μαζί με το Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Ενημερωτικών Δελτίων για τους Υπολογιστές ( Computer Bulletin Board System ) 
στο Σικάγο,  που πρωτοκυκλοφόρησε διαδικτυακά στις 16 Φεβρουαρίου του 1978. 
Πολύ πιο πριν, οι περισσότερες μεγάλες πόλεις είχαν πάνω από ένα Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Δελτίων ( BBS ) που έτρεχε σε: TRS-80, Apple II, 
Atari,  IBM PC, Commodore 64,  Sinclair και παρόμοιους προσωπικούς 
υπολογιστές ( ‘Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Wikipedia’ ).  

 
Ο υπολογιστής της IBM έκανε την εμφάνισή του το 1981 και τα επακόλουθα 
μοντέλα των υπολογιστών της Mac και των άλλων προσωπικών υπολογιστών ( 
PCs ) χρησιμοποιήθηκαν καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80.  Πολλαπλά 
modems,  συνοδευόμενα από εξειδικευμένο υλικό υπολογιστών για 
τηλεπικοινωνίες, έδιναν τη δυνατότητα σε πολλούς χρήστες να είναι στο διαδίκτυο 
ταυτόχρονα.  Οι Compuserve,  Prodigy και AOL ήτανε τρείς από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες Συστημάτων Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Δελτίων ( BBS ) και ήταν οι 
πρώτες που μετανάστευσαν στο διαδίκτυο τη δεκαετία του ’90.  Στο διάστημα από 
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τα μέσα της δεκαετίας του ’80 έως τα μέσα της δεκαετίας του ’90,  τα Συστήματα 
Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Δελτίων ( BBSes ) έφταναν τα δέκα χιλιάδες μόνο 
στη Βόρεια Αμερική ( Edvards 2016 ).  Οι χώροι συζητήσεων μηνυμάτων (  τα 
λεγόμενα φόρουμ ),  που αποτελούν μια συγκεκριμένη δομή μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης,  εμφανίστηκαν μαζί με το φαινόμενο των Συστημάτων Ηλεκτρονικών 
Ενημερωτικών Δελτίων ( BBS ),  καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 και των 
αρχών του ’90. Όταν το διαδίκτυο εξαπλωνόταν κατά τα μέσα της δεκαετίας του 
’90,  οι χώροι συζητήσεων μηνυμάτων, τα φόρουμ μηνυμάτων, μεταναστεύσανε 
στο διαδίκτυο και γίνανε Διαδικτυακά φόρουμ,  αρχικά χάρη στην οικονομική 
πρόσβαση κατά άτομο και δευτερευόντως χάρη στην ικανότητα να διαχειρίζονται 
πολλούς περισσότερους  ανθρώπους ταυτόχρονα από ότι οι τράπεζες 
τηλεπικοινωνιών modem ( telco modem banks- ‘Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - 
Wikipedia’ ).  

 

Οι «GeoCities» ήταν από τις πρώτες ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης του 
Διαδικτύου, που εμφανίστηκαν τον Νοέμβριο του 1994. Ακολούθησαν οι 
«Classmates» τον Δεκέμβριο του 1995, οι «Six Degrees» τον Μάϊο του 1997, το 
«Open Diary» τον Οκτώβριο του 1998,  το «LiveJournal» τον Απρίλιο του 1999,  
το  «Ryze» τον Οκτώβριο του 2001, το «Friendster» τον Μάρτιο του 2002,  το 
«LinkedIn» τον Μάϊο του 2003, το «hi5» τον Ιούνιο του 2003, το «MySpace» τον 
Αύγουστο του 2003, το «Orkut» τον Ιανουάριο του 2004, το «Facebook» τον 
Φεβρουάριο του 2004,  το «Yahoo! 360°» τον Μάρτιο του 2005, το «Bebo» τον 
Ιούλιο του 2005, το «Twitter» τον Ιούλιο του 2006, το «Tumblr» τον Φεβρουάριο 
του 2007 και το «Google+» τον Ιούλιο του 2010 ( ‘Δεκέμβριος 1995: Classmates -
Τότε και Τώρα: Μια Ιστορία Ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης - Pictures - Cbs 
News’,  ‘Ιστορία και Διαφορετικά Είδη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης’,  Ortutay 
2012 ).  

 
2.1.2 Δημοφιλή ιστότοποι μέσων κοινωνικής δικτύωσης  

 

Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 81% των Αμερικανών χρησιμοποιεί από το 2017 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλο και περισσότερο.  Σύμφωνα με μια εκτίμηση,  
πάνω από το ένα πέμπτο του διαδικτυακού( online ) χρόνου ενός ατόμου 
δαπανάται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 2005, το ποσοστό των ενηλίκων 
που χρησιμοποιούσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν περίπου 5%.  Σε 
παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν περίπου 1,96 δισεκατομμύρια χρήστες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στα 2,5 
δισεκατομμύρια μέχρι τα τέλη του 2018. Άλλες εκτιμήσεις δίνουν ακόμη 
μεγαλύτερα νούμερα ( Silver ). Σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο Pew ( 2018 ), οι 
χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τείνουν να είναι νεότεροι ( περίπου το 
90% των ατόμων ηλικίας 18 έως 29 χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία μορφή μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης ), με καλύτερη εκπαίδευση και σχετικά πλούσιοι ( 
κερδίζοντας πάνω από 75.000 δολάρια ετησίως ). Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η 
Κίνα καθορίζουν τον κατάλογο της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης ( 
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«Παγκόσμια κοινωνικά δίκτυα 2018 | Στατιστική» 2018 ): το Facebook ( 2,167δισ. 
χρήστες από τον Ιανουάριο του 2018 ),  το YouTube ( 1.5δισ. ), το WhatsApp ( 
1.3δισ. ), το Facebook Messenger ( 300εκατ. ), το Skype ( 300εκατ. ), το WeQhat 
( 980εκατ. ), το QQ ( 843εκατ. ), το Instagram ( 800εκατ. ), το Tumblr ( 794εκατ. ), 
το QZone ( 568εκατ. ), το Sina Weibo ( 376εκατ. ), το LinkedIn ( 260εκατ. ), το 
Viber ( 260εκατ. ), το Snapchat ( 255εκατ. ), το Reddit ( 250εκατ. ), το LINE ( 
203εκατ. ), το Pinterest ( 200εκατ. ),  το YY ( 117εκατ. ).  

 

Διαφορετικοί ιστότοποι και εφαρμογές που εξυπηρετούν τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης είναι αφιερωμένοι σε διαφορετικούς τύπους επικοινωνίας και σε 
διαφορετικό περιεχόμενο. Στα επόμενα τμήματα είναι διαθέσιμη μια σύντομη 
περιγραφή για τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( Rouse 2016 ).  
 

Facebook 
είναι ένας δημοφιλής δωρεάν ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει 
στους εγγεγραμμένους χρήστες να δημιουργούν προφίλ, να ανεβάζουν 
φωτογραφίες και βίντεο, να στέλνουν μηνύματα και να διατηρούν επαφή με τους 
φίλους, την οικογένεια και τους συναδέλφους τους. Σύμφωνα με στατιστικά 
στοιχεία του Ομίλου Nielsen, οι χρήστες του Διαδικτύου στις Ηνωμένες Πολιτείες 
δαπανούν περισσότερο χρόνο στο Facebook από ότι σε οποιονδήποτε άλλο 
ιστότοπο.  

 

Twitter 
είναι μια δωρεάν υπηρεσία που επιτρέπει στα εγγεγραμμένα μέλη να μεταδίδουν 
σύντομες αναρτήσεις που ονομάζονται tweets.  Τα μέλη του Twitter μπορούν να 
μεταδίδουν tweets και να ακολουθούν τα tweets άλλων χρηστών χρησιμοποιώντας 
πολλαπλές πλατφόρμες και συσκευές.  

  

Google+ 
είναι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της Google, που έχει σχεδιαστεί για να 
αναπαράγει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν εκτός διαδικτύου 
( όταν είναι offline ) πιο πολύ από ότι συμβαίνει σε άλλες υπηρεσίες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Το σύνθημα της πλατφόρμας είναι: «Μοιράζοντας στιγμές 
πραγματικής ζωής μέσω του διαδικτύου».  

 ” 

Wikipedia 

είναι μια ελεύθερη,  ανοιχτή ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια περιεχομένου που 
δημιουργήθηκε μέσω της συλλογικής προσπάθειας μιας κοινότητας χρηστών 
γνωστών ως Wikipedians.  Όποιος εγγραφεί στον ιστότοπο μπορεί να 
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δημιουργήσει ένα άρθρο για δημοσίευση.  Η εγγραφή δεν απαιτείται για την 
επεξεργασία των άρθρων.  Η Wikipedia ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2001.  

  

Linkedin 

είναι ένας ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης ειδικά σχεδιασμένος για την 
επιχειρηματική κοινότητα.  Ο στόχος του ιστότοπου αυτού είναι να επιτρέψει στα 
εγγεγραμμένα μέλη να δημιουργήσουν και να τεκμηριώσουν δίκτυα ανθρώπων 
που γνωρίζουν και εμπιστεύονται επαγγελματικά.  

 

Reddit 

είναι μια κοινωνική ιστοσελίδα ειδήσεων και ένα φόρουμ,  όπου οι ιστορίες 
επιτηρούνται κοινωνικά και προωθούνται από τα μέλη της ιστοσελίδας. Η 
ιστοσελίδα αποτελείται από εκατοντάδες υπο-κοινότητες,  γνωστές ως 
"subreddits".  Κάθε subreddit έχει ένα συγκεκριμένο θέμα όπως η τεχνολογία,  η 
πολιτική ή η μουσική.  Τα μέλη της ιστοσελίδας του Reddit,  γνωστά και ως 
"redditors",  υποβάλλουν περιεχόμενο το οποίο στη συνέχεια ψηφίζεται από άλλα 
μέλη. Ο στόχος είναι να σταλούν καλά-θεωρημένες ιστορίες στην κορυφή της 
σελίδας των συζητήσεων του ιστότοπου ( thread page ).  

 

Pinterest 

είναι ένας ιστότοπος για την κοινή χρήση και την ταξινόμηση εικόνων που 
βρίσκονται στο διαδίκτυο και που είναι ομαδοποιημένες σε ενότητες ανάλογα με 
το θέμα τους. Το Pinterest απαιτεί σύντομες περιγραφές, αλλά η κύρια εστίασή του 
είναι οπτική. Κάνοντας κλικ σε μια εικόνα θα μεταφερθείτε στην αρχική της πηγή. 
Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε μια εικόνα ενός ζευγαριού παπουτσιών, 
μπορείτε να μεταφερθείτε σε έναν ιστότοπο όπου μπορείτε να τα αγοράσετε. Μια 
εικόνα από τηγανίτες από βατόμουρο μπορεί να σας οδηγήσει στη συνταγή τους. 
Μια εικόνα ενός ευφάνταστου σπιτιού για πουλιά, μπορεί να σας οδηγήσει στις 
οδηγίες κατασκευής του.  

 

2.1.3 Κοινά χαρακτηριστικά των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Σήμερα, υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, που παρέχουν 
διαφορετικές υπηρεσίες και έχουν διαφορετικούς οπαδούς που τις ακολουθούν και 
απολαμβάνουν μια πολύ ξεχωριστή ταυτότητα.  Ωστόσο, όλα αυτά έχουν ορισμένα 
κοινά χαρακτηριστικά ( Sunil 2017 ). Ακολουθούν μερικές βασικές λειτουργίες των 
ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης: 

  

Παρέχουν δωρεάν χώρο στο διαδίκτυο: 
Τα μέλη αυτών των ιστοτόπων δεν χρειάζεται να κατέχουν ή να μοιράζονται 
διακομιστές ιστού. Μπορούν να δημοσιεύσουν το περιεχόμενό τους στον ελεύθερο 
χώρο που παρέχουν οι συγκεκριμένοι ιστότοποι.  
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Παρέχουν δωρεάν διευθύνσεις στο διαδίκτυο: 
Στα μέλη παρέχεται μια μοναδική διεύθυνση ιστού που γίνεται η ταυτότητα ιστού 
ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό, τη 
σύνδεση και την κοινή χρήση περιεχομένου.  
 
Ζητούν από τα μέλη να δημιουργήσουν προφίλ: 
Αυτές οι τοποθεσίες απαιτούν από τα μέλη να δημιουργήσουν τα προφίλ τους.  Οι 
πληροφορίες που εισάγονται στα προφίλ χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση φίλων 
και επαφών και τη δημιουργία δικτύων που συνδέουν άτομα με παρόμοια 
ενδιαφέροντα ανά τον κόσμο.  
 
Ενθαρρύνουν τα μέλη να ανεβάζουν περιεχόμενο: 
Αυτές οι τοποθεσίες επιτρέπουν στα μέλη να ανεβάζουν μηνύματα κειμένου,  
φωτογραφίες, αρχεία ήχου και βίντεο. Όλες οι δημοσιεύσεις δημοσιεύονται κατά 
φθίνουσα χρονολογική σειρά με την πιο πρόσφατη να εμφανίζεται πρώτη. Το πιο 
σημαντικό από όλα είναι ότι όλο το περιεχόμενο δημοσιεύεται σε πραγματικό 
χρόνο και μπορεί να διαβαστεί,  να προβληθεί ή να μοιραστεί άμεσα.  
 

Επιτρέπουν στα μέλη να κάνουν συζητήσεις: 

Τα μέλη μπορούν να περιηγηθούν στο περιεχόμενο και να το σχολιάσουν.  Με 

αυτόν τον τρόπο, οι ιστότοποι μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στα μέλη 

τους να συμμετέχουν σε συζητήσεις που αυξάνουν τη συμμετοχή.  

 

Επιτρέπουν συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο: 
Αρκετοί ιστότοποι μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν εφαρμογές συνομιλίας, τα 
λεγόμενα «τσατ», που επιτρέπουν στα μέλη να συνομιλούν μεταξύ τους σε 
πραγματικό χρόνο.  
 

Άμεση δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων: 
Διάφοροι ιστότοποι μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν άμεση δυνατότητα 
ανταλλαγής μηνυμάτων στα μέλη τους.  Αυτό επιτρέπει στα μέλη να στέλνουν 
ιδιωτικά μηνύματα,  τα οποία μπορούν να διαβαστούν ή να προβληθούν μόνο από 
εκείνους για τους οποίους προορίζεται το μήνυμα.  
 

Παρέχουν ειδοποιήσεις επισήμανσης: 
Οι περισσότεροι ιστότοποι μέσων κοινωνικής δικτύωσης προειδοποιούν τα μέλη 
τους μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ειδοποιήσεων 
ιστοτόπου κάθε φορά που επισημαίνονται σε ένα μήνυμα ή σε μια φωτογραφία. 
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Δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη να δημιουργήσουν μοναδικές σελίδες: 
Σε ορισμένους ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης,  τα μέλη μπορούν να 
δημιουργούν σελίδες βασισμένες σε θέματα.  Οι σελίδες μπορούν στη συνέχεια να 
χρησιμοποιηθούν για τη δημοσίευση άρθρων ή φωτογραφιών που σχετίζονται με 
ένα θέμα.  Οι σελίδες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση 
των επιχειρήσεων ( λογαριασμοί χρηστών,  σελίδες προφίλ,  φίλοι,  οπαδοί,  
ομάδες κτλ. ).  
  

2.1.4 Μάρκετινγκ Mέσων Kοινωνικής Δικτύωσης  για Γυναίκες που ξεκινούν 

δικές τους Επιχειρήσεις  

Στόχοι 

 
Ένα πολύ καλό άρθρο σχετικά με τη στρατηγική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
γράφτηκε από τον Alex York ( 2018 ), ο οποίος τόνισε ότι το πιο σημαντικό πράγμα 
που πρέπει κάνετε για να διοικήσετε την επιχείρησή σας είναι να ακολουθείτε 
συνεχώς τους στόχους σας.  Βοηθάει ακόμη και αν μπορείτε να καταγράψετε 
χιλιάδες στόχους για να διασφαλίσετε ότι είναι σαφείς,καθορισμένοι και 
ρεαλιστικοί.  
 

Η ρύθμιση στόχων αποτελεί βασικό στοιχείο όλων των στρατηγικών μάρκετινγκ 
καθώς και των επιχειρησιακών στρατηγικών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν 
αποτελούν εξαίρεση. Φυσικά, με μια σειρά κοινωνικών δυνατοτήτων, μπορεί να 
είναι δύσκολο να προσδιορίσετε ακριβώς ποιοι είναι οι στόχοι σας. Εδώ είναι 
μερικοί κοινοί στόχοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης που πρέπει να εξετάσετε και 
θα λειτουργήσουν ως καθοδήγηση: 
 

• Αυξήστε την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας:Για να δημιουργήσετε 
αυθεντική ευαισθητοποίηση σχετικά με την επωνυμία που να έχει διάρκεια, 
αποφύγετε τη συσσώρευση διαφημιστικών μηνυμάτων. Αντ 'αυτού,  
επικεντρωθείτε στο σημαντικό περιεχόμενο και στην ισχυρή προσωπικότητα 
της επωνυμίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτετε.  

• Υψηλότερη ποιότητα των πωλήσεων:Το να ψάχνετε τα κανάλια των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης χωρίς παρακολούθηση ή ακρόαση συγκεκριμένων 
λέξεων-κλειδιών,  φράσεων ή hashtags, δε θα σας οδηγήσει κάπου. 
Αντιθέτως, μέσω αποτελεσματικότερης στόχευσης των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, φτάνετε στο βασικό σας κοινό πολύ πιο γρήγορα.  

• Προωθήστε τις πωλήσεις σε προσωπικό: Μερικοί λιανοπωλητές 
βασίζονται στις προσπάθειες μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
για την προώθηση των πωλήσεων στο κατάστημά τους. Προωθείται αρκετά η 
επωνυμία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ανταμείψει εκείνους που 
έρχονται σε εσάς; Τι γίνεται με την ειδοποίηση των πελατών σχετικά με ό,τι 
συμβαίνει στα καταστήματά σας; 
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• Βελτίωση της απόδοσης επένδυσης ( ROI ): Δεν υπάρχει επωνυμία στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν επιθυμεί να αυξήσει την απόδοση της 
επένδυσής της. Αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτός ο στόχος είναι 
συγκεκριμένος για την εκτέλεση ενός ενδελεχούς ελέγχου των καναλιών σας 
και την εξασφάλιση του κόστους της εργασίας, των διαφημίσεων και του 
σχεδιασμού, έτσι ώστε να τα παρακολουθείτε.  

• Δημιουργήστε μία πιστή βάση ακολούθων: Προάγει η επωνυμία σας το 
περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη; Αντιδρούν οι ακόλουθοί σας 
θετικά χωρίς καμία πρότερη διαφήμιση; Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί 
χρόνο και προσπάθεια,  για να δημιουργήσετε μια θετική επωνυμία στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.   

• Καλύτερη αίσθηση της αγοράς: Τι κάνουν οι ανταγωνιστές σας; Ποιες 
στρατηγικές χρησιμοποιούν για να αυξήσουν τη συμμετοχή ή τις πωλήσεις; 
Το να έχετε μια αίσθηση της αγοράς, θα μπορούσε να σας βοηθήσει να 
βελτιώσετε τις προσπάθειές σας και να πάρετε μερικές συμβουλές από 
αυτούς που είναι επιτυχημένοι.   

Ακροατήριο 

 
Έχουμε πολλές ευκαιρίες και επιλογές για να δημοσιεύσουμε τα προϊόντα μας. Για 
να επιλέξουμε ένα ή περισσότερα από αυτά, πρέπει να αναρωτηθούμε: «Ποια είναι 
η ομάδα-στόχος μας;».  Όταν έχουμε την απάντηση, μπορούμε να ακολουθήσουμε 
τα στατιστικά δημογραφικά στοιχεία των ατόμων που χρησιμοποιούν διαφορετικά 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 
 

• Τα δημοφιλέστερα δημογραφικά στοιχεία του Facebook περιλαμβάνουν: 

− Χρήστες γυναίκες ( 89% ) 

− 18-29 ετών (88%) 

− Χρήστες σε αστικές και αγροτικές περιοχές ( 81% στην κάθε ομάδα) 

− Όσοι κερδίζουν λιγότερα από 30.000 δολάρια ( 84% ) 

− Χρήστες με κάποια εμπειρία στο πανεπιστήμιο( 82% ) 

• Τα δημοφιλέστερα δημογραφικά στοιχεία του Instagram περιλαμβάνουν: 

− Χρήστες γυναίκες ( 38% ) 

− 18-29 ετών (59%), 

− Urban-located users (39%) 

− Όσοι κερδίζουν λιγότερα από 30.000 δολάρια (38%) 

− Χρήστες με κάποια εμπειρία στο πανεπιστήμιο (37%) 
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• Τα δημοφιλέστερα δημογραφικά στοιχεία του Twitter περιλαμβάνουν: 

− Χρήστες γυναίκες (25%) 

− 18-29 ετών (36%) 

− Χρήστες σε αστικές και αγροτικές περιοχές (26%) 

− Όσοι κερδίζουν μεταξύ 50,000-74,999 δολαρίων (28%) 

− Χρήστες με πανεπιστημιακή εμπειρία και μετέπειτα σπουδές (29%) 

 

Παρόμοια προϊόντα 

 

Πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία περιεχομένου, θα σας φανεί χρήσιμο να κάνετε μία 
έρευνα για τους ανταγωνιστές σας. Κάντε την πριν από τη διαδικασία δημιουργίας 
περιεχομένου, επειδή συχνά βρίσκετε νέους τρόπους για να εξετάσετε το 
περιεχόμενο, αναλύοντας τι καθιστά επιτυχημένους τους ανταγωνιστές σας.  Ο πιο 
εύκολος τρόπος για να βρείτε ανταγωνιστές είναι μέσω μιας απλής αναζήτησης 
Google.  Αναζητήστε τις λέξεις-κλειδιά, τις φράσεις και τους όρους της βιομηχανίας 
για την οποία ενδιαφέρεστε, για να δείτε ποιος εμφανίζεται.  
 
 
Περιεχόμενο 

 

Για αρχάριους,  συνίσταται η δημιουργία περιεχομένου που να ταιριάζει στην 
ταυτότητα της εμπορικής σας επωνυμίας.  Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να 
αποφύγετε πράγματα όπως το να προσεγγίσετε τα δημοφιλή δημογραφικά σας 
στοιχεία, χωρίς να έχετε εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Το 
περιεχόμενο πρέπει να είναι σχετικό και η δημοσιευμένη σελίδα δεν πρέπει να 
συμπληρώνεται με διαφημίσεις. Οι αγοραστές στο διαδίκτυο περισσότερο 
πιστεύουν το περιεχόμενο ενός βίντεο, παρά τις εικόνες. Εάν είναι δυνατόν,  
χρησιμοποιήστε έτοιμα θέματα. Κρατήστε τη μορφή περιεχομένου σταθερή και 
απλή για τους αναγνώστες σας,  για να μην μπερδεύονται.  
 
 
ΜΗΝ αγνοείτε 

 

Τα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατασκευάζονται ως δίκτυα.  Αυτό 
σημαίνει ότι ο κύριος σκοπός τους είναι να αποτελούν ένα χώρο για συνδιαλλαγή, 
για συζήτηση θεμάτων και για ανταλλαγή περιεχομένου. Η επωνυμία σας δεν 
μπορεί να αγνοεί αυτά τα βασικά στοιχεία της «δικτύωσης» και πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι οι συνομιλίες ή οι ευκαιρίες αφοσίωσης δεν θα παραμείνουν 
χωρίς επίβλεψη.  
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Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κερδίζετε το σεβασμό ως επωνυμία με 
την παρουσία σας και με τη συζήτηση με το ακροατήριό σας.  Γι 'αυτό και η 
κοινωνική φροντίδα των πελατών είναι τόσο σημαντική για τις επωνυμίες που 
θέλουν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού. Είναι θέμα αφοσίωσης .  
. 
 

2.2 ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΑΘΗΣΗ  
 

2.2.1 Δημιουργήστε λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  
 

2.2.1.1 Δημιουργήστε ένα λογαριασμό στο Facebook 

 

for Apple 
iPhone: 

Βήμα 1: Κατεβάστε το πρόγραμμα 
του FACEBOOK από το APPLE 

STORE. 
 

for Android 
Phone: 

Βήμα 1: Κατεβάστε το πρόγραμμα 
του FACEBOOK από το GOOGLE 

PLAY. 
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Βήμα 2: Στο παράθυρο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ πληκτρολογήστε FACEBOOK και κάντε 
κλικ στο κουμπί ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Στη συνέχεια περιμένετε να ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση. 

 

Βήμα 3: Ανοίξτε την εφαρμογή Facebook και κάντε κλικ στο κουμπί 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣΤΕ ΈΝΑ ΝΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ FACEBOOK. 
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Βήμα 4: Κάντε κλικ στο ΕΠΟΜΕΝΟ και ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ  στην εφαρμογή του 
Facebook να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.. 

     

Βήμα 5: Εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας,  την ημερομηνία γέννησής σας...   
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Βήμα 6: εισάγετε το φύλο και τον αριθμό τηλεφώνου σας. 

    

Βήμα 7: Κάντε κλικ στην επιλογή ΕΓΓΡΑΦΗ  και περιμένετε να ολοκληρωθεί η 

δημιουργία του λογαριασμού σας. 
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Βήμα 8: Τώρα πρέπει να ρυθμίσετε το λογαριασμό σας στο Facebook. Πρώτα 
μπορείτε να ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ στο Facebook να στείλει και να προβάλει τα μηνύματά 
σας ( SMS ). 

     

Βήμα 9: Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε να ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ από την εφαρμογή. 
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Βήμα 10: Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και απομνημονεύστε τον.Στη 

συνέχεια,  κάντε κλικ στο κουμπί OK.  

     

Βήμα 11: Περιμένετε να λάβετε μήνυμα ( SMS ) επιβεβαίωσης και εισάγετε τον 

κωδικό. 
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Βήμα 12: Αν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε να ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ στο Facebook να έχει 
πρόσβαση στις φωτογραφίες σας και στα άλλα προσωπικά σας δεδομένα. 

 

Βήμα 13: Επιλέξτε την εικόνα του προφίλ σας. Μπορείτε να τραβήξετε τη 
φωτογραφία με τη φωτογραφική μηχανή ή να επιλέξετε φωτογραφία από τη 
συλλογή. 
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Βήμα 14: Μετά επιλέξτε τους φίλους σας και κάντε κλικ στο ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΦΙΛΟΥΣ 
για να ξεκινήσετε την κοινωνική σας δικτύωση … 

     

Βήμα 15: Τώρα οι βασικές ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στο Facebook είναι 
πλήρεις. Θα πρέπει να βλέπετε τη σελίδα του προφίλ σας.. 
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2.2.1.2 Δημιουργήστε ένα λογαριασμό στο Instagram  

 
για κινητά της Apple: 

Βήμα 1:Κατεβάστε το πρόγραμμα του 
INSTAGRAM από το APPLE STORE 
και ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα. 

για κινητά Android: 
Βήμα 1: Κατεβάστε το πρόγραμμα του 
INSTAGRAM από το GOOGLE PLAY. 
 

    
 
Βήμα 2:Κάντε κλικ στο πεδίο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ και πληκτρολογείστε INSTAGRAM.
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 Βήμα 3: Επιλέξτε  INSTAGRAM 
 

 
 

Βήμα 4: Κάντε κλικ στην ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και περιμένετε να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία εγκατάστασης. 
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Βήμα 5: Κάντε κλικ στο κουμπί ΑΝΟΙΓΜΑ για να ανοίξετε το πρόγραμμα του 
INSTAGRAM. 
 

     
 
Βήμα 6: Επιλέξτε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. 
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Βήμα 7: Κάντε λογαριασμό με τον αριθμό τηλεφώνου σας ή τη διεύθυνση του 
ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σας ή τη 
διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ. 
 

   
 
Βήμα 8: Συμπληρώστε το όνομά σας και τον κωδικό πρόσβασής σας.  Στη 
συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ. Αυτό θα είναι το τελευταίο βήμα της 
δημιουργίας του λογαριασμού σας στο Instagram πριν από τη ρύθμιση του προφίλ 
σας… 
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Βήμα 9: Για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του προφίλ σας στο INSTAGRAM  κάντε 
κλικ στο κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ. 
     

                                  
 
Βήμα 10: Επιλέξτε την ηλικία σας και κάντε στο κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ. 
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Βήμα 11: Προτείνεται να βρείτε τους φίλους σας από το FACEBOOK για να τους 
ακολουθήσετε, αλλά θα ΠΑΡΑΛΕΙΨΟΥΜΕ  αυτό το χαρακτηριστικό . 
 

 
 

Βήμα 12: Προτείνεται επίσης να ακολουθείτε τους φίλους σας από τις επαφές σας. 
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ στην εφαρμογή του INSTAGRAM 
να έχει πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας.. 
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Βήμα 13: Επιλέξτε τις σχετικές επαφές για να ακολουθήσετε το δημοσιευμένο 
περιεχόμενό τους. Όταν τελειώσετε, πατήστε τo ΕΠΟΜΕΝΟ. 
 

   
 
 
Βήμα 14: Κάντε κλικ στην ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  για να προσθέσετε 
τη φωτογραφία του προφίλ σας και επιλέξτε την πηγή της φωτογραφίας του 
προφίλ σας. Μπορείτε να την κατεβάσετε από το FACEBOOK, μπορείτε να 
ΤΡΑΒΗΞΕΤΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ με τη φωτογραφική μηχανή του κινητού σας 
τηλεφώνου ή να ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. 
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Βήμα 15: Θα επιλέξουμε μια κατάλληλη φωτογραφία από μια ΣΥΛΛΟΓΗ. Κατά τη 
διάρκεια της επιλογής πρέπει να ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟ INSTAGRAM να έχει 
πρόσβαση στη δική μας συλλογή φωτογραφιών. 
 

   
 
Βήμα 16: Κάντε κλικ στην ΕΠΟΜΕΝΗκαι επιβεβαιώστε την επιλεγμένη 
φωτογραφία προφίλ.  
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Βήμα 17: Αποθηκεύστε τα δεδομένα του προφίλ κάνοντας κλικ πάνω στην 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

    
 
…το προφίλ σας στο Instagram είναι πλήρες και είστε έτοιμοι να 
δημοσιεύσετε.  
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Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ανταλλάξετε πληροφορίες από το 
Instagram στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

 

Στην επόμενη άσκηση θα δείξουμε: 

 

 

• πώς να δημοσιεύσετε ένα περιεχόμενο 

• πώς να μοιραστείτε το περιεχόμενο με τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και 

• πώς να προσθέσετε ένα περιεχόμενο σε σχετικό θέμα.  

 
 
Βήμα 1: Για να δημοσιεύσετε νέο περιεχόμενο πιέστε το κουμπί της 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ στο κάτω μέρος της οθόνης. 
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Βήμα 2: Μπορείτε να επιλέξετε να μεταφορτώσετε την επιθυμητή εικόνα από τρεις 
πηγές: γκαλερί,  φωτογραφία ή βίντεο.  Για να εισάγετε τη φωτογραφία από τις 
φωτογραφίες σας,  κάντε κλικ στη ΓΚΑΛΕΡΙ, επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία 
και κάντε κλικ στο κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ. 
 

 
 
Βήμα 3: Αν θέλετε να αλλάξετε μια εμφάνιση φωτογραφιών,  μπορείτε να 
εφαρμόσετε ένα φίλτρο σε αυτό ή να το επεξεργαστείτε με μη αυτόματο τρόπο.  
Όταν τελειώσετε,  πατήστε το ΕΠΟΜΕΝΟ. 
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Βήμα 4: Κάντε κλικ στο πεδίο ΓΡΑΨΤΕ ΈΝΑ ΣΧΟΛΙΟ και γράψτε μια σύντομη 
περιγραφή της φωτογραφίας σας. 

     
 
Βήμα 5: Προτείνεται να προσθέσετε μια #hashtag στην περιγραφή σας για να 
συμπεριλάβετε την ανάρτηση στο περιεχόμενο #hashtags.  Είναι έξυπνο να 
συμπεριλαμβάνει #hashtag που έχει ήδη πολλούς οπαδούς.  Εφόσον 
τοποθετούμε μια ασπίδα ardunio για τη ρομποτική,  συμπεριλαμβάνουμε το 
#arduino και το arduinoshield. Και τα δύο #hashtags ακολουθούνται από αρκετούς 
δέκα χιλιάδες followers. 
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Βήμα 6: Για να συμπεριλάβετε αυτήν την ανάρτηση σε άλλα δίκτυα κοινωνικής 
δικτύωσης, ελέγξτε το απότυχε κάτω από το ΜΟΙΡΑΣΟΥ με το ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 
στην επάνω δεξιά γωνία.  
 

     
 
Βήμα 7: Το περιεχόμενο δημοσιεύεται… 
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Βήμα 8: …και περιλαμβάνεται επίσης στην επιλεγμένη ενότητα #hashtag.  
Μπορείτε να το ελέγξετε κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο #hashtag. 
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2.2.1.3 Δημιουργήστε ένα λογαριασμό στοTwitter  

              για κινητά της Apple:                                          για Android κινητά: 
                                                                                                                                     
Βήμα 1: Κατεβάστε το TWITTER                  Step 1:Κατεβάστε το TWITTER από το 
 από το APPLE STORE και                                      GOOGLE PLAY. 
 ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 

                                      
                
Βήμα 2: Πληκτρολογήστε TWITTER στο πεδίο αναζήτησης. 
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Βήμα 3: Επιλέξτε την εφαρμογή TWITTER και κάντε κλικ στην επιλογή click 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 
 

     
 
Βήμα 4: Περιμένετε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και κάντε κλικ στο κουμπί 
ΆΝΟΙΓΜΑ. 
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Βήμα 5: Κάντε κλικ στην επιλογή ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ  και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 

του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και τον αριθμό του τηλεφώνου σας και κάντε κλικ 

στο κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ. 

 

     
 
Βήμα 6: Ελέγξτε τη ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ για να 

εξαπλώσετε τα tweets σας πιο αποτελεσματικά και κάντε κλικ στο ΕΠΟΜΕΝΟ. 
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Βήμα 7: Στη συνέχεια,  κάντε κλικ στην επιλογή ΕΓΓΡΑΦΗ  και περιμένετε τον 
κωδικό επιβεβαίωσης με SMS…  … 
 

     
 
Βήμα 8: Συμπληρώστε τον κωδικό που λάβατε με SMS και κάντε κλικ στο 
ΕΠΟΜΕΝΟ. 
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Βήμα 9: Συμπληρώστε ( ορίστε ) τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό του 
Twitter και κάντε κλικ στο κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ. 
 

     
 
 
Βήμα 10: Σας προτείνουμε να ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΣΑΣ με το λογαριασμό 
του twitter.  
. 
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Βήμα 11: Και κάντε κλικ στο ΕΠΙΤΡΕΠΩ για να ορίσετε δικαιώματα χρήσης.  
 

     
 
 
 
 
Βήμα 12: Επιλέξτε άτομα που θέλετε να ακολουθήσετε… και κάντε κλικ στο κουμπί 
ΕΠΟΜΕΝΟ. 
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Βήμα 13: Εισάγετε τα αγαπημένα σας ενδιαφέροντα… και πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ.. 
 

     
 
Βήμα 14: Μπορείτε να επιτρέψετε σε αυτή την εφαρμογή να έχει πρόσβαση στα 
δεδομένα GPS ( της τοποθεσίας σας ) κάνοντας κλικ στο OK και στο ΕΠΙΤΡΕΠΩ . 
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Βήμα 15:.Τώρα ο λογαριασμός σας είναι έτοιμος για τιτίβισμα-Tweet . Μπορείτε να 
γράψετε το πρώτο σας τιτίβισμα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο f . 
 
 

     
 
 
 
Βήμα 16: Στο πεδίο ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ μπορείτε να γράψετε το  περιεχόμενο που θέλετε 
να δημοσιεύσετε και να κάνετε κλικ στο κουμπί TWEET. 
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Βήμα 17: Θα δείτε το τιτίβισμα-Tweet στην Αρχική οθόνη. l. 
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2.2.2 Χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες της κοινωνικής δικτύωσης  
 

Η ενημέρωση των ανθρώπων σχετικά με την πρόοδο της επιχείρησής σας ή τα 
προϊόντα σας είναι πολύ σημαντική δουλειά.  Πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να το 
κάνουν από διάφορους ιστότοπους ή πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  
Μέχρι στιγμής το πιο δημοφιλές είναι το FaceBook που δεν χρειάζεται να συστηθεί 
σήμερα… 

 

2.2.2.1 Δημιουργήστε μια σελίδα στο Facebook  

Βήμα 1: Πηγαίντε στο FACEBOOK, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας… 
 

     
 
Βήμα 2: Κάντε κλικ στο εικονίδιο ΜΕΝΟΥ. 
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Βήμα 3: Κάντε κλικ στο κουμπί ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ. 
 

     
 
 
Βήμα 4: Κάντε κλικ στην επιλογή ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ. 
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Βήμα 5: Πληκτρολογήστε ένα σχετικό όνομα σελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί 
ΕΠΟΜΕΝΟ. 
 
 

     
 
 
 
Βήμα 6: Επιλέξτε ορισμένες σχετικές κατηγορίες και κάντε κλικ στο κουμπί 
ΕΠΟΜΕΝΟ. 
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Βήμα 7: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση URL της αρχικής σας σελίδας 

για να στείλετε τους επισκέπτες σας στη συγκεκριμένη σελίδα ( ή να παραλείψετε αυτό 

το βήμα ) και να κάνετε κλικ στο κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ. 

     
 
 
Βήμα 8: Προσθέστε μια φωτογραφία προφίλ από την γκαλερί σας, κάνοντας κλικ στο 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, επιλέξτε φωτογραφίες και κάντε κλικ στην επιλογή 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. 
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Βήμα 9: Κάντε κλικ στο ΕΠΟΜΕΝΟ για να συνεχίσετε και κάντε κλικ στην επιλογή 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΛΙΔΑΣ για να μεταβείτε στη σελίδα του Facebook. 
 
 

              
  
 
 
Βήμα 10: Για να δημιουργήσετε μία νέα ανάρτηση στοFacebook κάντε κλικ στο 
κουμπί ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 
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Βήμα 11: Κάντε κλικ στο κείμενο: ΤΙ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ; και αλλάξτε το κείμενο. 
 

     
 
 
 
Βήμα 12: Αφού τελειώσετε με το περιεχόμενο,  κάντε κλικ στην επιλογή 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 
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Βήμα 13: Το περιεχόμενό σας δημοσιεύεται στη σελίδα του Facebook. 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

2.2.2.2 Δημιουργήστε ένα ιστολόγιο (Blog) 

Πριν μπορέσετε να ξεκινήσετε το blogging,  θα πρέπει να επιλέξετε μια πλατφόρμα για 
τη δημοσίευση του ιστοτόπου σας.  Υπάρχουν πολλές ελεύθερες,  φιλοξενούμενες 
επιλογές, όπως το πολύ δημοφιλές WordPress και το Blogger. Και οι δύο αυτές 
πλατφόρμες διαθέτουν εφαρμογές που θα επιτρέπουν στους χρήστες να συνθέτουν,  
να επεξεργάζονται και να δημοσιεύουν τις αναρτήσεις τους εν κινήσει.  
 

βασική διαφορά μεταξύ του Blogger και του WordPress είναι ότι ενώ το Blogger είναι 
λίγο πιο απλό να το ρυθμίσετε και να το χρησιμοποιήσετε,  το WordPress είναι 
ευκολότερο να το προσαρμόσετε και τελικά να μεταβείτε σε έναν αυτο-φιλοξενούμενο 
ιστότοπο, όταν υπερβείτε τα όρια των δωρεάν προσφορών του. Όποιο και αν 
επιλέξετε, υπάρχουν διαθέσιμες επίσημες εφαρμογές για τις μεγάλες κινητές 
πλατφόρμες.(Bozzo 2014) 

Σε αυτό το σεμινάριο θα χρησιμοποιήσουμε το Blogger λόγω της απλότητας…  
  

Βήμα 1: Μεταβείτε στο GOOGLE PLAY Store και αναζητήστε το BLOGGER. 
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Βήμα 2:Επιλέξτε την εφαρμογή Blogger και κάντε κλικ στην επιλογή click 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 

 
 
 
Βήμα 3: Αποδεχτείτε την πολιτική της εφαρμογής να έχετε δικαιώματα στα δεδομένα 
των τηλεφώνων σας.. 
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Βήμα 4: Περιμένετε την εγκατάσταση και ΑΝΟΙΞΤΕ την εφαρμογή. 
 

     
 
 
Βήμα 5: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ή προσθέστε νέο.. 
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Βήμα 6: Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εφαρμογή για κάποιες ρυθμίσεις… 
 

     
 
 
Βήμα 7: Αν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, θα πρέπει πρώτα να ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ. 
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Βήμα 8: Πρέπει να ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ τους όρους παροχής υπηρεσιών της Google…  
 

     
 
 
Βήμα 9: Επιλέξτε να συνδεθείτε με το δικό σας λογαριασμό google και κάντε κλικ στο 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ. 
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Βήμα 10:Κάντε κλικ στο κουμπί ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ και OK, ΚΑΤΑΛΑΒΑ…και θα 
μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του blogger.. 
 
 

     
 
 
 
Βήμα 11:Κάντε κλικ στο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ. 
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Βήμα 12:Επιλέξτε ξανά το ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΣΤΗ GOOGLE,ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ 
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και κάντε κλικ στο  ΕΠΟΜΕΝΟ. 
 
 

   
 
 
Βήμα 13: Καταχωρίστε έναν κωδικό επαλήθευσης και κάντε κλικ στο ΕΠΟΜΕΝΟ. 
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Βήμα 14:Κάντε κλικ στο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ. 
 

     
 
 
Βήμα 15: Συμπληρώστε τον τίτλο του ιστολογίου σας,  για παράδειγμα: το Blog του 
David και τη διεύθυνση URL του ιστολογίου σας,  για παράδειγμα: davidsblog . 
blogspot . com.  
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Βήμα 16: Επιλέξτε το κατάλληλο πρότυπο ιστολογίου και κάντε κλικ στην επιλογή 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ. 
 

     
 
 
Βήμα 17: Για να δημοσιεύσετε περιεχόμενο νέων ιστολογίων, κάντε κλικ στην 
επιλογή ΝΕΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. 
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Βήμα 18:Κάντε κάποιο σχετικό περιεχόμενο και κάντε κλικ στην επιλογή 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 
 

     
 
 
Βήμα 19:Εάν θέλετε να δημοσιεύσετε το ίδιο περιεχόμενο και στο ιστολόγιο Google+,  
τότε κάντε κλικ στην επιλογή ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ. 
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Βήμα 20: Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο του ιστολογίου σας κάνοντας κλικ στην 
επιλογή ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ. 
 

     
 
 
Βήμα 21: Τώρα μπορείτε να εκτελέσετε την εφαρμογή Blogger σε κινητή συσκευή. 
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Βήμα 22: Κάντε κλικ στο ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ  για να δημοσιεύσετε μια νέα 
δημοσίευση στο blog.  
 

     
 
 
Βήμα 23: Συμπληρώστε τον τίτλο Poste,  προσθέστε κάποιο νέο περιεχόμενο και 

κάντε κλικ στο ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (εικονίδιο βέλους / χαρτιού). 
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Βήμα 24: Και το νέο περιεχόμενο δημοσιεύεται στο ιστολόγιό σας. 
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2.3 Ερωτήσεις- Test 
 

1. Τι είναι η δικτύωση; 

a. Το να ψαρεύεις τα θαλασσινά με μεγάλα δίχτυα. 
b. Ένας τεχνικός που επισκευάζει το δίκτυο. 

c. Μια ομάδα ανθρώπων που ανταλλάσσουν πληροφορίες.   

d.  Ένα είδος δημόσιας υπηρεσίας που βοηθάει τους ανθρώπους 

 
2. Η δημιουργία λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφέρει ανάλογα 

με τα διάφορα είδη των έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones).   

Σωστό / Λάθος 
 

3. Τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

a. Μια ομάδα ανθρώπων που παρακολουθούν ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. 
b. Μια τεχνολογία βασισμένη σε υπολογιστή για τη δημιουργία εικονικών δικτύων 

και την ανταλλαγή πληροφοριών. 

c. Μια κοινή τεχνολογία ( π . χ .  τηλεόραση,  ραδιόφωνο ) όπου μπορούν να 

συγκεντρωθούν τα κοινωνικά νέα). 

d. Ένα συνδρομητικό κανάλι τηλεόρασης για να βλέπει κανείς ταινίες. 

 
4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

a. Instagram 

b. YouTube 

c. Facebook 

d. Google 

 

5. Ποια είναι η καλύτερη πρακτική για να διατηρήσετε το κοινό σας; 

a. Η καθημερινή αποστολή διαφημίσεων. 

b. Το ποστάρισμα όσο το δυνατόν περισσότερου περιεχομένου για να 

ζωντανεύσετε το κανάλι. 

c. Η απάντηση στα σχόλια των ανθρώπων. 

d. Αποκλείοντας τους ανθρώπους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 
6. Σε μερικούς ιστοτόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα μέλη δεν μπορούν να 

δημιουργήσουν σελίδες βασισμένες σε θέματα. 

Σωστό. / Λάθος. 

7. Τι είναι πιο σημαντικό στο κοινωνικό marketing και τις επιχειρήσεις; 

a. Οι στόχοι του marketing να είναι ξεκάθαροι και συγκεκριμένοι. 

b. Να υπάρχουν αρκετά χρήματα για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση. 

c. Να διασφαλίζεται η καλή ποιότητα προϊόντων. 

d. Να γίνονται διαφημίσεις. 
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8. Ποιο από τα παρακάτω είναι κοινό χαρακτηριστικό στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης;  

a. Η παροχή δωρεάν χώρου στον ιστό.  

b. Το να ενθαρρύνουν τα μέλη να ανεβάζουν περιεχόμενο. 

c. Το να επιτρέπουν ζωντανές συνομιλίες. 

d. Όλα τα παραπάνω. 

 
9. Οι ίδιες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

διαφορετικούς λογαριασμούς κοινωνικών μέσων δικτύωσης.   

Σωστό. / Λάθος. 

 
10. Συμπληρώστε το κενό με την κατάλληλη λέξη από τις παρακάτω επιλογές 

που σας δίνονται 

………………..  βοηθά/βοηθούν στο να μοιράζονται τις προδιαγραφές προϊόντων 

και να κάνουν διαφήμιση και να επικοινωνούν απευθείας με τους ανθρώπους στο 

Διαδίκτυο 

a. Μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email)  

b. Μια μηχανή αναζήτησης 

c. Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης 

d. Ένα μήνυμα spam στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
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3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

  ORKON INTERNATIONAL ENGINEERING TRAINING CONSULTING INC, 
Άγκυρα,Τουρκία 

 
 

3.1 Βασικές έννοιες και επεξηγήσεις 

 
Τι είναι το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο; 

 

Ο όρος «ηλεκτρονικό επιχερείν» (e-business) αναφέρεται στη χρήση του Διαδικτύου, 
ενδοδικτύων, εξωδικτύων, καθώς και συνδυασμών αυτών, για τη διεξαγωγή 
οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

 

     

 

3.1.1. Πώς και πού μπορείτε να πουλήσετε τις χειροποίητες δημιουργίες σας 

μέσω Διαδικτύου;   

Το Διαδίκτυο είναι μια τεράστια αγορά στην οποία μπορείτε να διαφημίσετε και να 
πουλήσετε τα χειροποίητα προϊόντα σας σε πελάτες από όλο τον κόσμο. 
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3.1.2. Οι καλύτερες ιστοσελίδες για να πουλήσετε τις χειροτεχνίες σας 

 

Etsy 

Η Etsy (www.etsy.com) είναι μια ενεργή κοινότητα που απαρτίζεται από 30 
εκατομμύρια εγγεγραμμένες επιχειρήσεις. Εντός της θα βρείτε μια ευρεία γκάμα 
διαθέσιμων προς πώληση αντικειμένων, όπως π.χ. εικαστικό εξοπλισμό, χειροποίητα 
προϊόντα, και διάφορα εξαρτήματα. 

  
  

 

 

 

Amazon  

Η Amazon προσφέρει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιβλία, περιοδικά, μουσική, DVD’s, 
βίντεο, ηλεκτρονικά, υπολογιστές, λογισμικό, ρούχα & αξεσουάρ, παπούτσια, καθώς 
και μια εύχρηστη πλατφόρμα για να διαφημίσετε και να πουλήσετε τα προϊόντα σας. ( 
www.amazon.com ) 
 

 

 

http://www.amazon.com/
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Bonanza 

Η Bonanza (www.bonanza.com) προσφέρει μια πολύ απλή εμπειρία πλοήγησης στον 
χρήστη, ενώ η καλοσχεδιασμένη της ιστοσελίδα θα κάνει την όλη διαδικασία πώλησης 
των αντικειμένων σας απολαυστική! Με λίγα κλικ, φτιάξτε εύκολα το δικό σας προφίλ, 
αναρτήστε τα προς πώληση αντικείμενά σας και ξεκινήστε να πουλάτε!  
 

 

eBay 

Το γνωστό σε όλους eBay αδιαμφισβήτητα άλλαξε τον κόσμο του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Με περισσότερους από 100 εκατομμύρια αγοραστές, το eBay αποτελεί την 
πιο αναγνωρίσιμη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο. 

  
 

http://pages.ebay.in/help/account/fees/new.html#insertion 

 

 

 

 

 

 

 

http://pages.ebay.in/help/account/fees/new.html#insertion
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ArtFire 

Η ArtFire (www.artfire.com) είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη διαδικτυακή αγορά 
πώλησης χειροποίητων προϊόντων από καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Με 
περισσότερους από 30.000 εγγεγραμμένους ενεργούς πωλητές, η ArtFire παρέχει μια 
ευκολόχρηστη πλατφόρμα που επιδέχεται και ορισμένες τροποποιήσεις από εσάς.  

)  

 

 

DaWanda 

Η DaWanda (http://en.dawanda.com/) είναι μια από τις κορυφαίες διαδικτυακές αγορές 
για πώληση μοναδικών και χειροποίητων αντικειμένων. Με περισσότερους από 
280.000 ενεργούς πωλητές, η Bonanza αποτελεί μια ελκυστική επιλογή για τον κάθε 
ενδιαφερόμενο αγοραστή. 
 
 

Zibbet 

Στη Zibbet φιλοξενούνται διαδικτυακές αγοραπωλησίες μεγάλου εύρους χειροτεχνιών, 
από έργα τέχνης και φωτογραφίες μέχρι παλαϊκά αντικείμενα και χειροτεχνικό 
εξοπλισμό. 
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3.1.3. Γιατί είναι τόσο σημαντικές οι εικόνες των προϊόντων; 

Είναι γνωστό ότι ζούμε στην εποχή της εικόνας. Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται ή 
κάνουν κάτι, σχηματίζουν πάντα στο νου τους μια εικόνα γι’ αυτό. Και αυτό διότι, ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος τείνει να μετατρέπει μια αόριστη ιδέα σε κάτι διακριτό και 
συμπαγές. Συνεπώς, η οπτική παρουσίαση των προσφερόμενων προς πώληση 
χειροποίητων προϊόντων σας είναι καθοριστική για την εμπορική τους επιτυχία. 

 

 

3.1.4. Πώς να πουλήσετε τα προϊόντα σας στο Instagram; 

Η χρησιμοποίηση μιας προσωπικής ιστοσελίδας για την πώληση των προϊόντων σας 
δεν αποτελεί πλέον μονόδρομο. Με τη ραγδαία ανάπτυξη που γνώρισε το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, σήμερα τα διαθέσιμα διαδικτυακά κανάλια πώλησης και διαφήμισης είναι 
περισσότερα από ποτέ. Με περισσότερους από 700 εκατομμύρια χρήστες, το 
Instagram μετατρέπεται με γρήγορους ρυθμούς σε έναν εμπορικό κολοσσό. Περίπου 
το 80% των χρηστών του Instagram ακολουθούν τουλάχιστον μια επιχείρηση εντός της 
πλατφόρμας, ενώ το 60% από αυτούς αναφέρει πως το χρησιμοποιεί για την 
ανακάλυψη νέων προϊόντων. 

 
Για να πουλήσετε το προϊόν σας στο Instagram καλό θα ήταν να λάβετε υπόψη σας 
τα παρακάτω: 
 

• Βεβαιωθείτε πως ο λογαριασμός σας στο Instagram είναι επαγγελματικός.  

• Όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο που αναρτάτε να είναι υψηλής ποιότητας.   

• Χρησιμοποιήστε αφήγηση για να κρατήσετε το ενδιαφέρον του κοινού σας.  

• Φροντίστε οι διαφημίσεις σας να είναι δημιουργικές και πρωτότυπες.   

• Χρησιμοποιήστε brand ambassadors και influencers για την προώθηση των 
προϊόντων σας.   

• Διατηρήστε άμεση επικοινωνία με τους πελάτες σας.  
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• Βρείτε νέους πελάτες μέσω δημοφιλών και σχετικών hashtag.   
 

 
 

• Να ενημερώνετε συχνά το σύνδεσμο (link) που οδηγεί στο προφίλ σας.  

• Να προσφέρετε συχνά εκπτώσεις αποκλειστικά για τους ακολούθους σας στο 
Instagram.  

 
 

3.1.5. Τι είναι το λογότυπο μιας φίρμας (Brand Logo); 

Ένα λογότυπο είναι συνήθως ένα σχέδιο, έμβλημα, ή σύμβολο που εξυπηρετεί την 
εύκολη αναγνώριση ενός προϊόντος, υπηρεσίας, εταιρείας, κλπ. από το κοινό. Μπορεί 
να έχει αόριστη ή περιγραφική σχεδίαση, ή να περιλαμβάνει απλά την αναγραφή του 
ονόματος της φίρμας με ξεχωριστό και αναγνωρίσιμο τρόπο. 
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Πως να επιλέξετε τη σωστή σχεδίαση για το λογότυπό σας 

 

 
Πηγή Εικόνας: tookapic – Pixabay.com / License: CC0 Public Domain 

 
 

Όταν αποφασίζετε για τη μορφή που θα έχει το λογότυπό σας, καλό θα είναι να λάβετε 
υπόψη σας ορισμένα πράγματα που θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας να αποκτήσει 
την δημόσια ταυτότητα που της αξίζει. 

 Εάν θέλετε το λογότυπο σας να είναι δημιουργικό και εύστοχο, ρίξτε μια ματιά στα 
λογότυπα των ήδη πετυχημένων εταιρειών για να πάρετε λίγη έμπνευση. 
  

3.1.6. Στρατηγικές Τιμολόγησης στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (καθορισμός της 

τιμής των προϊόντων σας 

 
Όσον αφορά στις διαδικτυακές αγορές, οι καταναλωτές προτιμούν να βλέπουν την τιμή 
και την περιγραφή ενός προϊόντος στο ίδιο σημείο. Έτσι, έχοντας συγκεντρωμένα όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία μαζί με την τιμή, ο πελάτης μπορεί πιο εύκολα να αποφασίσει 
εάν θα αγοράσει (ή όχι) ένα προϊόν. 
 

 

 

3.1.6.1. Διάφοροι τύποι στρατηγικών τιμολόγησης 

Ηλεκτρονική τιμολόγηση με βάση το κόστος 

Η τιμολόγηση με βάση το κόστος είναι ίσως το πιο δημοφιλές μοντέλο τιμολόγησης στο 
λιανεμπόριο, καθώς εξασφαλίζει έστω και ένα ελάχιστο κέρδος από τη πώληση του 
κάθε προϊόντος. 
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Ηλεκτρονική τιμολόγηση με βάση τους ανταγωνιστές 

 

Ακολουθώντας μια στρατηγική τιμολόγησης με βάση τους ανταγωνιστές σας, ορίζετε 
τις τιμές των προϊόντων σας σε παρόμοια με επίπεδα με αυτές των άμεσων 
ανταγωνιστών σας. 

 
Ηλεκτρονική τιμολόγηση με βάση την αξία 
 

Για να ακολουθήσετε μια στρατηγική τιμολόγησης με βάση την αξία, θα πρέπει να 
εστιάσετε στην πραγματική αξία που προσφέρετε σε έναν πελάτη με το προϊόν σας και 
να θέσετε την τιμή του ανάλογα με αυτή που θεωρείτε πως ένας καταναλωτής θα ήταν 
διατεθειμένος να πληρώσει σε μια δεδομένη χρονική στιγμή για το συγκεκριμένο 
προϊόν.  (Roggio, 2017). 

 

3.2. ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΑΘΗΣΗ  

3.2.1. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να φωτογραφίσετε τα προϊόντα 
σας και να αναρτήσετε τις φωτογραφίες τους στο etsy.com 

Βήμα 1: Ανοίξτε την εφαρμογή ΚΑΜΕΡΑ στο κινητό σας τηλέφωνο, 
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Βήμα 2: Φωτογραφίστε το προϊόν σας 

 

Βήμα 3: Ανοίξτε την εφαρμογή πλοήγησης στο διαδίκτυο του κινητού σας τηλεφώνου 
και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.etsy.com  

 

 

Βήμα 4 : Για να επιλέξετε τη γλώσσα, πηγαίντε στο κάτω μέρος της σελίδας και 
διαλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε: 

 

 

http://www.etsy.com/
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Βήμα 5: Κατεβείτε πιο κάτω στη σελίδα και κάντε κλικ στο START SELLING ON 
ETSY (Ξεκινήστε να πουλάτε στην Etsy) 

  

Βήμα 6: Κάντε κλικ στο OPEN YOUR ETSY SHOP (Ανοίξτε το δικό σας Etsy 
Κατάστημα) 

 

Βήμα 7: Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail σας: 
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Βήμα 8: Κάντε κλικ στο REGISTER (Εγγραφή) : 

 

Βήμα 9: Κάντε κλικ στο OPEN YOUR ETSY SHOP (Ανοίξτε το δικό σας Etsy 
Κατάστημα) 

 

 
Βήμα 10: Συμπληρώστε τον πίνακα 
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Βήμα 11: Δώστε όνομα στο κατάστημά σας  

 

 
Βήμα 12: Κάντε κλικ στο ADD A LISTING (Προσθήκη Καταχώρισης)  

 

 
Βήμα 13: Προσθέστε όσες φωτογραφίες θέλετε των προϊόντων που επιθυμείτε να 
πουλήσετε:: 
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Βήμα 14: Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα και κάντε κλικ στο SAVE AND 
CONTINUE (Αποθήκευση και συνέχεια ) 
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Βήμα 15: Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θα πληρώνεστε :  

 

 
Βήμα 16: Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση e-mail σας, γι’ αυτό θα λάβετε 
ένα σχετικό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να ανοίξετε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες 
του: 
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Βήμα 17: Έπειτα, στην αρχική σελίδα, επιλέξτε YOUR SHOP (Το Κατάστημά σας):  

 

Βήμα 18: Έτσι, θα φτάσετε στο τελευταίο στάδιο της εγγραφής, κατά το οποίο θα 
πρέπει να πληρώσετε το απαιτούμενο ποσό για να αποκτήσετε τη δυνατότητα να 
πουλάτε στην Etsy: 

 

Βήμα 19: Είστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσετε να πουλάτε στην Etsy! 
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3.2.2. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να πουλήσετε τα προϊόντα σας στο 
Instagram  

Βήμα 1: Ανοίξτε την εφαρμογή INSTAGRAM στο κινητό σας  

Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας ή δημιουργήστε ένα νέο 
επαγγελματικό λογαριασμό για την πώληση των προϊόντων σας 
 

 

  

Βήμα 3: Ανεβάστε τις φωτογραφίες των προϊόντων σας στο προφίλ σας ή ως 

κομμάτι μιας ιστορίας σας, 
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Βήμα 4: Σαν συνοδευτικό κείμενο για τις φωτογραφίες σας, προσθέστε μια περιγραφή 
του εικονιζόμενου προϊόντος και προσδιορίστε την τιμή του, ενώ μη ξεχνάτε κάθε φορά 
να αναφέρετε τη διεύθυνση e-mail σας, ώστε να μπορεί εύκολα ένας πελάτης να έρθει 
σε επαφή μαζί σας. 

 

3.2.3. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να φτιάξετε ένα λογότυπο 

Βήμα 1: Ανοίξτε τον περιηγητή του κινητού σας, 

Βήμα 2: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση :  www.freelogoservices.com  

 

 

Βήμα 3: Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πηγαίντε στο κάτω μέρος της οθόνης: 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.freelogoservices.com/
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Βήμα 4: Κάντε κλικ στο TRY IT FREE NOW (Δοκιμάστε το Τώρα Δωρεάν)  

 

Βήμα 5: Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:: 

 

 

Βήμα 6: Επιλέξτε μέχρι 3 στυλ από τα προτεινόμενα που σας αρέσουν 
για το logo σας : 
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Βήμα 7: Επιλέξτε έως 3 γραμματοσειρές από τις προτεινόμενες: 
  

 

Βήμα 8: Έτσι, θα σας εμφανιστούν εκατοντάδες παραλλαγές για το λογότυπό 
σας: 

 
 
Βήμα 9: Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να τροποποιήσετε την επιλογή σας. 
Αφού την αποθηκεύσετε, θα μπορείτε να σχεδιάσετε και την επαγγελματική σας 
κάρτα: 
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Βήμα 10: Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για να ετοιμάσετε την 
επαγγελματική σας κάρτα : 

 

 

3.2.4. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποκτήσετε ένα όνομα domain 

Βήμα 1:  Μεταβείτε στο: https://tr.godaddy.com/domains/domain-name-search 

 

https://tr.godaddy.com/domains/domain-name-search
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Βήμα 2: Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πηγαίντε στην πάνω αριστερά πλευρά της 
σελίδας και επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε: 

 

 
Βήμα 3: Γράψτε το όνομα domain που θέλετε να καταχωρίσετε :  
 

 

Βήμα 4:  Επιλέξτε ποιο θα αγοράσετε: 
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Βήμα 5: Μπορείτε να αγοράσετε και μια διεύθυνση e-mail που να ταιριάζει με 
το όνομα domain σας: 

 
 

Βήμα 6: Ή και να μην αγοράσετε μια τέτοια διεύθυνση e-mail: 

 

 
Βήμα 7: Αφού συμπληρώσετε την παρακάτω σελίδα με τα στοιχεία 
πληρωμής, θα έχετε πλέον το δικό σας όνομα domain: 
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3.2.5. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα, ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα  
 
Βήμα 1: Μεταβείτε στο:  https://www.wix.com/    

 
 

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο GET STARTED (Ξεκινήστε)                        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Βήμα 3: Πατήστε “SIGN UP” (Εγγραφή) και συμπληρώστε τις απαιτούμενες 
πληροφορίες όπως φαίνεται παρακάτω:  

 

https://www.wix.com/
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Βήμα 4: Κάντε κλικ στο SIGN UP (Εγγραφή) και για να ξεκινήσετε την 
παρουσίαση της ιστοσελίδας σας, απαντήστε πρώτα σε ερωτήσεις στην οθόνη, 
και έπειτα κάντε κλικ στο START NOW (Ξεκινήστε τώρα): 

 
 

 

 
Βήμα 5:  Επιλέξτε την αγαπημένη σας σχεδίαση για την ιστοσελίδα σας : 
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Βήμα 6: Μόλις τη σχεδιάσατε: 

 

 
Βήμα 7: Από τώρα και έπειτα μπορείτε να αναρτάτε στο διαδίκτυο 
φωτογραφίες των προϊόντων σας που θέλετε να πουλήσετε: 
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Βήμα 8: Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε το δωρεάν όνομα domain που 
παρέχεται από τη wix.com : 

 

 
Βήμα 9: Είτε να αγοράσετε ένα ξεχωριστό όνομα domain για εσάς μέσω της 
παρακάτω σελίδας. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποιο domain 
name που έχετε ήδη αγοράσει (π.χ. από το godaddy) 

 
 

Βήμα 10: Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην 
ιστοσελίδα, μέσω της παρακάτω (αρχικής) σελίδας: 
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3.2.6 Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να πουλάτε το προϊόντα σας στις 
καλύτερες τιμές της αγοράς του διαδικτύου. 

  

Βήμα 1: Αναρτήστε το προϊόν σας στην πλατφόρμα από την οποία θα το 
πουλάτε (π.χ. etsy.com), 

Βήμα 2: Ψάξτε για παρόμοια προϊόντα στην ίδια πλατφόρμα, 

Βήμα 3: Βάλτε στο προϊόν σας μια τιμή χαμηλότερη από αυτές που είδατε για 
αντίστοιχα προϊόντα στην πλατφόρμα, 

Βήμα 4: Προσφέρετε εκπτώσεις για αγορές άνω των 2 προϊόντων και 
προσδιορίστε το ακριβές κέρδος για τον αγοραστή. 
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3.3. Ερωτήσεις- Test 
 

1- Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει μπει στις ζωές μας από τη δεκαετία του 1950, όταν 
άρχισαν να χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές. 
 
Σωστό. / Λάθος 

 

2- Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί στο Instagram δεν προσφέρουν περισσότερη 
πληροφόρηση για τη φίρμα σας, ούτε επιπλέον εργαλεία για να μετρήσετε την 
πρόοδό σας. 
 
Σωστό. / Λάθος. 

 

3- Ποιο από τα παρακάτω επιχειρήματα δεν ισχύει; 
 
a. Η Etsy δε χρεώνει τη δημιουργία ενός καταστήματος. 
b. Η Bonanza σας επιτρέπει να αναρτήσετε τα προϊόντα σας δωρεάν. 

c. Στη Zibbet, μπορείτε να πουλήσετε ηλεκτρονικά οχήματα. 

d. Δεν υπάρχει κάποια χρεώση για το άνοιγμα ενός καταστήματος στη DaWanda. 

 

4- Ως ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζουμε τις αγοραπωλησίες αγαθών και υπηρεσιών εντός 
μιας διαδικτυακής πλατφόρμας..  
 
Σωστό. / Λάθος. 

 

5- Ποιο από τα παρακάτω επιχειρήματα σχετικά με τη σημασία των εικόνων των 
προϊόντων δεν ισχύει; 
 
a. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος τείνει να δίνει υπόσταση σε καθετί αόριστο. 

b. Οι φωτογραφίες προϊόντων υψηλής ποιότητας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

επιτυχία του καταστήματος. 

c. Έρευνες πάνω στη συμπεριφορά των ματιών έχουν δείξει πως τα οπτικά 

στοιχεία είναι αυτά που τραβούν πρώτα την προσοχή των επισκεπτών. 

d. Η σύνδεση μεταξύ του λογοτύπου και της φίρμας είναι αναπόφευκτη. 

 

6- Τα hashtags στο Instagram βοηθούν στο να εμφανίζονται τα προϊόντα πιο συχνά 

στην αρχική σελίδα των χρηστών..  

  
Σωστό. / Λάθος. 

 

7- Ποιος από τους παρακάτω τρόπους πώλησης στο Instagram είναι ο πιο σωστός 
 
a. Χρησιμοποιήστε αφήγηση για να κρατάτε το ενδιαφέρον του κοινού σας 

b. Ανοίξτε έναν λογαριασμό στο Instagram 

c. Ανοίξτε ψεύτικους λογαριασμούς μέσω των οποίων θα εκθειάζετε το προϊόν 

d. Επεξεργαστείτε την αυθεντική εικόνα ώστε να δείχνει το προϊόν καλύτερο από 

ότι πραγματικά είναι 
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8- Κατά τη διαδικτυακή πώληση χειροτεχνιών, η χρησιμοποίηση μιας πραγματικής 
εικόνας δεν είναι τόσο σημαντική όσο είναι η τιμή του προϊόντος.     
 
Σωστό. / Λάθος. 

 

9- Η σχεδίαση του λογοτύπου σας θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το προϊόν σας και 
την επιχειρηματική σας φιλοσοφία.   .  
 
Σωστό. / Λάθος 

 

10- Ποιο από τα παρακάτω επιχειρήματα δεν ισχύει; 
 
a. Περισσότεροι από το 60% των διαδικτυακών αγοραστών παγκοσμίως 

αναφέρουν πως η τιμή είναι ο κύριος παράγοντας που θα καθορίσει ποιο 

προϊόν θα αγοράσουν. 

b. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της στρατηγικής τιμολόγησης με βάση το κόστος 

είναι η απλότητά της. 

c. Ακολουθώντας τη στρατηγική τιμολόγησης με βάση τους ανταγωνιστές 

ενδέχεται να πουλήσετε τα προϊόντα σας σε χαμηλότερη τιμή απ’ ότι θα θέλατε. 

d. Η στρατηγική τιμολόγησης με βάση την αξία εξασφαλίζει μικροπρόθεσμα 

κέρδη. 
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4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΈΝΑΡΞΗΣ  

 AFIKAD, Αφιονκαραχισάρ, Τουρκία 

4.1 Βασικές έννοιες και επεξηγήσεις 

 

4.1.1 Τι είναι ένα εμπορικό σήμα ή μάρκα; 

 

Η  μάρκα μπορεί να είναι ένα όνομα, ένα λογότυπο, ένα σύμβολο ή ένα σχήμα τα 
οποία, ξεχωριστά ή σε συνδυασμό, επιτρέπουν στον καταναλωτή να διαφοροποιεί το 
προϊόν ή την υπηρεσία από άλλα ανταγωνιστικά στην αγορά (Shim 2009).   

4.1.2 Τι είναι η εμπορική επωνυμία; 

 

Μια εμπορική επωνυμία είναι είτε μια λέξη είτε αριθμοί σε κάποιο συνδυασμό, που 
μπορεί να εκφραστεί με λόγια (Shim 2009). 

Για παράδειγμα:  3M, Google, XEROX, κτλ.  

4.1.2.1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας εμπορικής επωνυμίας και ενός 

εμπορικού σήματος; 

Μια επιχειρηματική/ εμπορική/ εταιρική επωνυμία είναι ένα όνομα ή τρόπος 
αναγνώρισης μιας επιχείρησης, ενός νομικού προσώπου ή ενός ατόμου. Είναι η 
επίσημη ονομασία, την οποία το νομικό πρόσωπο ή το άτομο έχει επιλέξει για να 
πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες (Cameron 2017). 

Το εμπορικό σήμα είναι μια λέξη, φράση, λογότυπο, σύμβολο, σχέδιο, χρώμα ή 
συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα στοιχεία, που διακρίνουν 
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας εταιρείας από τα αντίστοιχα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
μιας άλλης (Cameron 2017, Shravani 2017). 

Οι διαφορές μεταξύ ενός διακριτικού τίτλου και ενός εμπορικού σήματος είναι οι 
παρακάτω  (Ανώνυμος 2018a, Shravani 2017): 

• Οι διακριτικοί τίτλοι και τα εμπορικά σήματα αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά 
στοιχεία μιας επιχείρησης. Συχνά ο διακριτικός τίτλος ή το εμπορικό σήμα γίνεται 
συνώνυμο με το προϊόν. Είναι λάθος να χρησιμοποιούμε εναλλακτικά τους όρους 
«διακριτικός τίτλος» και «εμπορικό σήμα», καθώς έχουν πολύ σημαντικές 
διαφορές. 

• Ενώ ο διακριτικός τίτλος αντιπροσωπεύει τη φήμη και την επιχειρηματικότητα στα 
μάτια του κόσμου, ένα εμπορικό σήμα προστατεύει νομικά τις πτυχές της 
επωνυμίας, που ανήκουν μοναδικά και κατ’ αποκλειστικότητα στην εταιρεία. 

• Το εμπορικό σήμα αποτελεί τη νομική προστασία του διακριτικού τίτλου, που 
χορηγείται από το Υπουργείο Εμπορίου. 
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• Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν διακριτικούς τίτλους, ενώ όλοι οι διακριτικοί 

τίτλοι δεν είναι και εμπορικά σήματα. 

Για παράδειγμα: Το Coco Chanel είναι ένα τέλειο παράδειγμα ενός ονόματος, που 
αποτελεί εμπορικό σήμα. Η διάσημη σχεδιάστρια Coco Chanel δημιούργησε την 
αυτοκρατορία της δίνοντας στην επιτυχημένη μόδα της το όνομά της. Οι άνθρωποι 
γνώριζαν ότι αγοράζοντας ένα προϊόν Coco Chanel επρόκειτο να λάβουν ένα ποιοτικό 
προϊόν φτιαγμένο με δεξιοτεχνία. Αυξάνοντας τη φήμη για το εκλεπτυσμένο γούστο 
της, το όνομά της έγινε αναγνωρίσιμο σε όλο τον κόσμο. Το μεν Coco Chanel, το όνομά 
της, θεωρείται εμπορικό σήμα, το δε επώνυμο, το Chanel, θεωρείται μάρκα (Husbey 
2016). 

 

4.1.2.2. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας εταιρικής επωνυμίας, ενός διακριτικού 

τίτλου και μιας νομικής επωνυμίας; 

Η εταιρική επωνυμία είναι το επίσημο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που 
κατέχει την εταιρεία. Είναι η επωνυμία της εταιρείας απέναντι στο νόμο. Η εταιρική 
επωνυμία χρησιμοποιείται σε κυβερνητικά έντυπα και εφαρμογές (Cameron 2017). 

Για παράδειγμα: Το όνομα του επιχειρηματία είναι John Smith και έχει μια 
ασφαλιστική εταιρεία. Η νομική επωνυμία της εταιρείας του μπορεί να είναι το 
«Ασφάλειες John Smith» (Ανώνυμος 2018b). 

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιούν ένα διακριτικό τίτλο για 
σκοπούς διαφήμισης και πωλήσεων. Ο διακριτικός τίτλος είναι η ονομασία, που βλέπει 
το κοινό για παράδειγμα στις αφίσες και στο διαδίκτυο (Cameron 2017). 

Η επωνυμία της επιχείρησης και ο διακριτικός της τίτλος μπορούν να είναι διαφορετικά. 
Ο διακριτικός τίτλος δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από το χαρακτηρισμό Ε.Π.Ε., Α.Ε. 
ή άλλες νομικές μορφές εταιρείας, που χρησιμοποιούνται για φορολογικούς λόγους 
(Cameron 2017).  

Για παράδειγμα:  Το McDonald’s είναι ένας διακριτικός τίτλος. Η νομική επωνυμία της 
εταιρείας είναι McDonald's Corporation (Ανώνυμος 2018c) 

 

Η νομική επωνυμία μιας επιχείρησης είναι το όνομα του προσώπου ή της οντότητας 
που κατέχει την επιχείρηση. Εάν η επιχείρηση είναι προσωπική εταιρεία (ΟΕ, ΕΕ), η 
νομική ονομασία είναι τα επώνυμα των εταίρων. 
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Για τις εταιρείες η επωνυμία αναφέρεται στο καταστατικό τους και περιλαμβάνει στο 
τέλος τη νομική μορφή της εταιρείας, όπως Ε.Π.Ε., A.E.  (Fishman 2015). 

 
Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται η νομική επωνυμία και πότε ο διακριτικός 
τίτλος; 

 

Η νομική επωνυμία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν επικοινωνείτε με το δημόσιο ή με 
άλλες επιχειρήσεις. 

 

Για παράδειγμα, η νομική επωνυμία της επιχείρησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, την αγορά ακινήτου ή τη σύνταξη 
επιταγών. 

 

Μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί το διακριτικό της τίτλο για διαφημιστικούς και 
εμπορικούς σκοπούς. Είναι συχνά το όνομα που βλέπει το ευρύ κοινό σε αφίσες, στο 
διαδίκτυο και σε διαφημίσεις (Ανώνυμος 2018d). 

 

Βασικά, η νομική ονομασία είναι για τα επίσημα έγγραφα (π.χ. τιμολόγια), ενώ ο 
διακριτικός τίτλος για τις δημόσιες σχέσεις, 

 

4.1.2.3. Τι σημαίνει η καταχώριση του διακριτικού τίτλου; Χρειάζεται να 

καταχωρίσω το διακριτικό τίτλο της επιχείρησής μου; 

Η ανάπτυξη και η κυκλοφορία μιας νέας μάρκας προϋποθέτει την επένδυση μεγάλου 
αριθμού οικονομικών, πνευματικών και συναισθηματικών κεφαλαίων και για το λόγο 
αυτό, η καταχώριση του διακριτικού τίτλου ή της μάρκας ή η νομική προστασία της 
νέας μάρκας, θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για κάθε νέο 
επιχειρηματικό εγχείρημα. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η νέα μάρκα αντιστοιχεί 
σε μια νέα εταιρεία, σε ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία ή σε μια νέα διαδικτυακή επιχείρηση 
(Ανώνυμος 2018e). 

 

Η καταχώριση διακριτικού τίτλου είναι με άλλα λόγια η καταχώριση εμπορικού 
σήματος και αυτός είναι ο μόνος τρόπος, με τον οποίο ο κάτοχος ενός σήματος μπορεί 
να αποκτήσει αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης  του νέου διακριτικού τίτλου σε 
οποιαδήποτε δεδομένη εθνική επικράτεια. Ούτε η  σύσταση εταιρείας περιορισμένης 
ευθύνης, ούτε η καταχώριση του ονόματος της διεύθυνσής σας στο διαδίκτυο (domain 
name) σας παρέχει οποιαδήποτε νομική προστασία ως προς τη χρήση του νέου 
διακριτικού τίτλου (Forbes Agency Council 2017). 
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Χωρίς την καταχώριση εμπορικού σήματος, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να 
αποτρέψουμε τους ανταγωνιστές ή τους αντιγραφείς, "copycats", από το να 
χρησιμοποιήσουν την ίδια επωνυμία. 
 

4.1.2.4. Πώς να καταχωρίσετε ένα εμπορικό σήμα για ένα εταιρικό όνομα;   

Κάθε χώρα έχει το δικό της γραφείο ή υπηρεσία, υπεύθυνων για την καταχώριση 
εμπορικών σημάτων ή λογοτύπων. Κάθε χώρα επίσης, έχει διαφορετικές διαδικασίες, 
που προβλέπονται από τους νόμους και τους κανονισμούς της.  Για την καταχώριση 
ενός εμπορικού σήματος, μια εταιρεία ή ένα συνδεδεμένο πρόσωπο πρέπει να 
καταβάλει ένα τέλος καταχώρισης. 

 

Η περίοδος ισχύος της καταχώρισης ενός εμπορικού σήματος μπορεί να ποικίλλει, 
αλλά συνήθως είναι δέκα χρόνια. Μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα με την καταβολή 
πρόσθετων τελών. Τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων είναι ιδιωτικά δικαιώματα και 
η προστασία τους επιβάλλεται μέσω δικαστικών αποφάσεων. 

 

4.1.3 Διαδικασίες ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης 

 

Για την ΤΟΥΡΚΙΑ 

Εάν οι γυναίκες επιθυμούν να απαλλαγούν από τον φόρο, πρέπει να αποκτήσουν το 
«Πιστοποιητικό Απαλλαγής της Βιοτεχνίας» ( Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi ).  

 

Εάν οι γυναίκες επιθυμούν να φορολογούνται για την επιχειρηματική τους 
πρωτοβουλία, ισχύει το σύστημα ηλεκτρονικής δήλωσης ( e-Declaration-System ). 
Μπορούν να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα συνδεόμενες με τη διαδικτυακή 
πλατφόρμα (online). Τα αρχεία των εγγράφων που καταθέτουν οι φορολογούμενοι ή 
αποστέλλονται σε αυτούς φυλάσσονται στο αντίστοιχο Επιμελητήριο, στο οποίο 
ανήκουν οι φορολογούμενοι ( Εθνική Έκθεση Τουρκίας, 2018). 

 

 «Πιστοποιητικό Απαλλαγής της Βιοτεχνίας»  ( Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi ), ( Εθνική 
Έκθεση Τουρκίας, 2018).; 

1. Μετά την απόκτηση αυτού του πιστοποιητικού, η εγγραφή πρέπει να γίνει σε 

Επαγγελματική Ένωση, μέλος της Συνομοσπονδίας Τούρκων Εμπόρων και 

Βιοτεχνών. 

 
2. Για άδεια λειτουργίας, πρέπει να γίνει αίτηση στον δήμο. 

 
3. Για επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία, πρέπει να υπάρχει γραπτή συμφωνία 

σε συμβολαιογράφο με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. 
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4. Είναι υποχρεωτική η έκδοση τιμολογίων και η υποβολή φορολογικής δήλωσης 

της εταιρείας. 

 

Φορολογούμενες  (National Report Turkey, 2018):: 

1. Κάντε αίτηση στο σύστημα ηλεκτρονικής δήλωσης ( e-Declaration-System ).  

2. Μετά την έγκριση, ο φορολογούμενος θα πρέπει να καταχωρηθεί σε μια 

Επαγγελματική Ένωση μέλος της Συνομοσπονδίας των Τούρκων Εμπόρων 

και Βιοτεχνών. 

3. Υποβάλετε αίτηση στον Δήμο για άδεια λειτουργίας. 

4. Στη συνέχεια θα πάρετε τα απαιτούμενα έγγραφα από τα Επιμελητήρια ή τις 

Επαγγελματικές Ενώσεις. 

5. Είναι υποχρεωτική η έκδοση τιμολογίων και δελτίων αποστολής. 

 

Για τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Για την ίδρυση μιας επιχείρησης, απαιτείται η συμπλήρωση της αίτησης καταχώρισης 
CEIDG-1. Παράλληλα με αυτήν τη φόρμα: 

• Είναι απαραίτητο να λάβετε αριθμό ΦΠΑ, 

• Πρέπει να δηλώσετε εάν επιθυμείτε να φορολογείται η εταιρεία ή να 

φορολογήστε ως φυσικό πρόσωπο και να πληρώνετε φόρο εισοδήματος με 

βάση τη δήλωσή σας, 

• Πρέπει να κοινοποιήσετε τη δήλωση, που έχετε κάνει στον φορέα, στον οποίο 

θα πληρώνετε τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( Εθνική Έκθεση Σλοβενίας, 

2018 ). 

 

Υπάρχουν 3 τομείς δραστηριότητας, για τις οποίες απαιτούνται άδειες: 

1. Γραφεία κτηματομεσιτών και στη διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. 

2. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών. 

3. Λειτουργία γραφείου εργασίας, γραφείου προσωρινής εργασίας, κέντρου 

επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ανέργων επιχορηγούμενο με  

δημόσιους πόρους ( Εθνική Έκθεση Σλοβενίας, 2018). 

Για την ΠΟΛΩΝΙΑ 
 

Για να ιδρυθεί μια επιχείρηση, απαιτείται η συμπλήρωση της αίτησης καταχώρησης 
CEIDG-1. Με αυτήν τη φόρμα: 

• Παίρνετε τον αριθμό ΦΠΑ, 

• Δηλώνετε τον τρόπο φορολόγησης, που προτιμάτε, ως επιχείρηση ή 

πληρώνοντας φόρο εισοδήματος ως φυσικό πρόσωπο, 

•  Κοινοποιείτε τη δήλωση εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης ( Εθνική Έκθεση 

Πολωνίας, 2018).  
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Υπάρχουν 3 τομείς δραστηριότητας όπου απαιτούνται άδειες:: 
1. Γραφεία κτηματομεσιτών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. 

2. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών. 

3. Λειτουργία γραφείου εργασίας, γραφείου προσωρινής εργασίας, κέντρου 

επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ανέργων επιχορηγούμενο με  

δημόσιους πόρους ( Εθνική Έκθεση Πολωνίας, 2018). 

 

Για την ΕΛΛΑΔΑ 
 

 Διαδικαστικά βήματα 

1. Επιλογή χώρου εγκατάστασης 

2. Νομική μορφή. Για φυσικά πρόσωπα δεν απαιτούνται ιδιαίτερες νομικές 
διαδικασίες ίδρυσης. Για τα νομικά πρόσωπα, πρώτα πρέπει να φτιαχτεί καταστατικό 
και να κατατεθεί το καταστατικό στο Πρωτοδικείο. Εάν πρόκειται για ΕΠΕ ή ΑΕ πρέπει 
να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. 

3. Εγγραφή στο Επιμελητήριο. Γίνεται αναγγελία έναρξης, προεγγραφή και 
εκδίδεται απόφαση χρήσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Το Επιμελητήριο 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές. Οριστική εγγραφή στο Επιμελητήριο για τις ατομικές 
επιχειρήσεις εντός 2 μηνών από την έναρξη των εργασιών τους και για τα νομικά 
πρόσωπα εντός 2 μηνών από τη σύσταση του καταστατικού τους. 

4. Εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ). 

5. Τεχνικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας από το Υπουργείο Βιομηχανίας, 
όπου χρειάζεται. 

6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος και ειδική άδεια λειτουργίας για τα επαγγέλματα, 
που προβλέπεται να έχουν τέτοιες άδειες (π.χ. τουρισμός). Για να ανοίξετε διαδικτυακό 
κατάστημα για την πώληση προϊόντων χειροτεχνίας δεν χρειάζεται ειδική άδεια (Εθνική 
Έκθεση Ελλάδας, 2018). 

7. Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην εφορία (αρμόδια ΔΟΥ) και έκδοση 
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). 

8. Κατά περίπτωση μπορεί να χρειαστεί η κατοχύρωση εμπορικού σήματος από 
το Υπουργείο Εμπορίου, σήμα καταλληλότητας CE, κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας στον 
ΟΒΙ, οικοδομικές άδειες, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.ά.  

 
Για ΓΑΛΛΙΑ 

Ως επιχειρηματίας, χρησιμοποιήστε το INPI για την ίδρυση μιας επιχείρησης ( Εθνική 
Έκθεση Γαλλίας, 2018). 

Τι είναι το INPI; 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι δημόσιος φορέας υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Εξωτερικού Εμπορίου, του 
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Υπουργείου Παραγωγικής Ανάκαμψης και του Υπουργού για τις Μικρές και Μεσαίες 
Επιχειρήσεις, την Καινοτομία και την Οικονομία (Εθνική Έκθεση Γαλλίας, 2018). 

Μόλις κατοχυρωθεί η επωνυμία στο INPI, η εταιρεία έχει διάρκεια 10 ετών. 

Η νομική δομή μπορεί κατά περίπτωση να είναι: 

• Ατομική επιχείρηση, 

• Ένωση προσώπων, 

• Εταιρεία.  

Για την ίδρυση μιας επιχείρησης, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα σε 
γενικές γραμμές(Εθνική Έκθεση Γαλλίας, 2018). 

 

• Υποβάλετε αίτηση με τα απαιτούμενα έγγραφα στο  CFE (Εμπορικό 
Επιμελητήριο Γαλλίας). 

• Ο κωδικός ΚΑΔ παρέχεται βάσει της κύριας δραστηριότητας (ο κωδικός 
εξαρτάται από την κύρια δραστηριότητα). 

• Φορολογικές διαδικασίες. 

• Οι κοινωνικές διαδικασίες, διεξάγονται από το CFE. 

• Ανοίξτε μια μερίδα στο Ταχυδρομείο. 

• Ανοίξτε έναν τραπεζικό λογαριασμό. 

•  
 

4.1.4. Τι είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου; 

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι ένας αναγνωριστικός αριθμός που 
χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς στην κάθε χώρα ( Ανώνυμος 2018f ). 

 Όλα τα νομικά πρόσωπα, οι οργανισμοί και τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν 
αριθμό φορολογικού μητρώου. 

Για την ΤΟΥΡΚΙΑ 

Υπάρχει σε ισχύ ένα σύστημα ηλεκτρονικής δήλωσης. Στην πραγματικότητα, ο 
αριθμός ταυτότητας των ατόμων χρησιμοποιείται πλέον και ως Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου. Η ταυτότητα πρέπει να έχει εγκριθεί με συμβολαιογραφική πράξη ή να έχει 
εγκριθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Με τον τρόπο αυτό, 
εκδίδεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ( Εθνική Έκθεση Τουρκίας, 2018 ).. 
 

• Για την πραγματοποίηση επαγγελματικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
στην Τουρκία απαιτείται ΑΦΜ. 

• Από την 1η Ιουλίου 2006, χρησιμοποιείται ο Εθνικός Αριθμός Ταυτότητας ως ο 
μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης για τους Τούρκους πολίτες και όλοι οι ΑΦΜ 
των πολιτών αντιστοιχίστηκαν με τον Εθνικό Αριθμό Ταυτότητάς τους στο 
σύστημα βάσεων δεδομένων. 
 



113 
 

 
Για τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Καταχωρίζετε τα απαιτούμενα στοιχεία στο φορολογικό μητρώο,  

Στον ΑΦΜ μπορεί να απαιτηθούν κάποιοι πρόσθετοι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. 

Εάν ένα φυσικό πρόσωπο εγγράφεται στα μητρώα της εφορίας ως ατομική επιχείρηση, 
δεν παίρνει ξεχωριστό ΑΦΜ. ( Εθνική Έκθεση Σλοβενίας, 2018 ). 

 
Για την ΠΟΛΩΝΙΑ 

Κάθε ενήλικας πρέπει να έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, με τον οποίο αναφέρεται 
και λογοδοτεί στην εφορία. 

Εάν ένας ενήλικας ξεκινήσει ατομική επιχείρηση, χρησιμοποιεί τον ίδιο αριθμό 
φορολογικού μητρώου ( Εθνική Έκθεση Πολωνίας, 2018 ). 

 

 
Για την ΕΛΛΑΔΑ 

Κάθε Έλληνας πρέπει να έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ ). 

Στην περίπτωση που ένας ενήλικας επιθυμεί να ανοίξει ατομική επιχείρηση, πρέπει να 
καταχωρήσει την επιχείρηση στην αρμόδια ΔΟΥ. 

Αφού κάνει την έναρξη στην εφορία, μπορεί να χρησιμοποιεί τον προσωπικό του/της 
αριθμό φορολογικού μητρώου για επιχειρηματικούς σκοπούς ( Εθνική Έκθεση 
Ελλάδας, 2018 ). 

 

Για τη ΓΑΛΛΙΑ 

Οι γαλλικές φορολογικές αρχές εκδίδουν έναν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΤΙΝ ) 
σε όλα τα πρόσωπα, που έχουν την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στη 
Γαλλία. 

Το TIN εκδίδεται με την εγγραφή του προσώπου στις βάσεις δεδομένων των 
φορολογικών αρχών. 

Εκδίδεται για όλα τα άτομα, που εγγράφονται στο σύστημα της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιων Οικονομικών (DGFiP) (αναφορά PERS) και ισχύει για όλους τους φόρους. 
Είναι ένας μοναδικός,  αξιόπιστος και μόνιμος αριθμός ταυτοποίησης του ατόμου. 

Ο ΑΦΜ εμφανίζεται στο προϋπολογισμένο έντυπο δήλωσης φόρου εισοδήματος, στο 
φόρο εισοδήματος και στα σημειώματα, που αναφέρονται στο φόρο ακίνητης 
περιουσίας. 

Για το άνοιγμα ή κατοχή τραπεζικών λογαριασμών, την ιδιοκτησία περιουσιακού 
στοιχείου, την είσπραξη εισοδήματος ή την υπογραφή συμβολαίου  πρέπει να 
καταχωρείται το TIN ( Εθνική Έκθεση Γαλλίας, 2018 ).  
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4.1.5.Φορολογικά 

Φορολογική υποχρέωση ονομάζεται το χρηματικό ποσό, που ένα άτομο οφείλει στις 
φορολογικές αρχές (Cameron 2017). 

Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα χρήματα, που αντλεί από τους φόρους για τη 
χρηματοδότηση της διοίκησης και των κοινωνικών προγραμμάτων. 

Σε γενικές γραμμές, η φορολογική υποχρέωση υπολογίζεται συνήθως ως ποσοστό του 
εισοδήματος ενός ατόμου και ποικίλλει ανάλογα με το εισόδημα.  

Για την ΤΟΥΡΚΙΑ 

• Είναι απαραίτητο να δηλώσετε μια διεύθυνση. Η διεύθυνση κατοικίας μπορεί να 
χρησιμοποιείται και ως η διεύθυνση, που αναγράφεται στο τιμολόγιο. 

• Κατά τη διάρκεια της αίτησης για την ίδρυση επιχείρησης, δεν τρέχει η φορολόγηση. 

• Μετά την αξιολόγηση της φορολογικής υπηρεσίας, η εφορία στέλνει στον 
φορολογούμενο σημείωμα με το ποσόν που οφείλει. 

• Πρέπει να γίνει εγγραφή στη « Συνομοσπονδία Τούρκων Εμπόρων και Βιοτεχνών 
». 

• Πρέπει να υποβληθεί αίτηση στον δήμο για άδεια λειτουργίας. 

• Οι φορολογούμενοι που υπόκεινται στη φορολογία μικρών επιχειρήσεων θα 
λάβουν τα έγγραφα από τα Επιμελητήρια ή τις Επαγγελματικές Ενώσεις. 

• Οι φορολογούμενοι πρέπει να δηλώνουν το εισόδημά τους με ετήσια δήλωση. 

• Η δήλωση πρέπει να γίνεται στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία. Ως αποτέλεσμα, 
ο φορολογούμενος θα πληρώσει τον φόρο βάσει τιμολογίων (Εθνική Έκθεση 
Τουρκίας, 2018). 

 

Για τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
 

• ΦΠΑ ( Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ) 

• Εταιρικός φόρος εισοδήματος 

• Προσωπικός Φόρος Εισοδήματος 

• Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

• Φόρος Μεταβίβασης Ακίνητης Περιουσίας 

• Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 

•  

• Επιλέξτε επιχειρηματική φόρμα. 

• Για τις ατομικές επιχειρήσεις, η φορολογία συνιστά ένα εισόδημα που 
απορρέει από μια επιχειρηματική, γεωργική, δασική, επαγγελματική ή άλλη 
ανεξάρτητη δραστηριότητα αυτοαπασχολούμενου. 

• Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, είναι ένα νομικό πρόσωπο και 
φορολογείται με εταιρικό φόρο εισοδήματος. 

• Οι φόροι που οφείλει ένα άτομο που ασκεί δραστηριότητα πωλήσεων μέσω 
του διαδικτύου, η οποία είναι υποκείμενο σε φόρο, προσδιορίζονται και ως 
προς τον ΦΠΑ.  
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• Πρέπει να υπολογίζονται με βάση τα τιμολόγια, που εκδίδονται κατά την 
παράδοση του προϊόντος στον πελάτη στη Σλοβενία (Εθνική Έκθεση 
Σλοβενίας, 2018). 

 
Για την ΠΟΛΩΝΙΑ 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις των ατόμων, που επιθυμούν να ασκήσουν τη δική τους 
επιχείρηση, καταβάλλονται με βάση τη φορολογική τους δήλωση εισοδήματος, όπως 
ισχύει και για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση. Το άτομο πρέπει να επιλέξει 
ένα από τα παρακάτω: 

• Φόρος σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, 

• Φόρος 19% (κατ 'αποκοπή φόρος), 

• Εφάπαξ ποσό με βάση το εγγεγραμμένο εισόδημα, 

• Φορολογική κάρτα (Εθνική Έκθεση Πολωνίας, 2018). 
 

Για την ΕΛΛΑΔΑ 

• Οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική φορολογική 
δήλωση διαδικτυακά, βάσει της οποίας φορολογούνται. Η δήλωση υποβάλλεται 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων. 

• Στο τέλος κάθε μήνα (οι μικρές επιχειρήσεις κάθε τρίμηνο), υποβάλλουν τον 
κατάλογο των τιμολογίων και του ΦΠΑ. 

• Στις ατομικές επιχειρήσεις, οι φορολογικές υποχρεώσεις καταβάλλονται με βάση το 
φόρο εισοδήματος. 

• Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση – στην περίπτωση 
αυτήν όμως προβλέπονται κάποιες φοροαπαλλαγές. 

• Ανεξάρτητα από τα κέρδη, όλα τα νομικά πρόσωπα φορολογούνται με ποσοστό 
29%. 

• Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή 15% (Εθνική Έκθεση Ελλάδας, 2018). 

 

Για τη ΓΑΛΛΙΑ 

Η φορολόγηση των κερδών εξαρτάται από τη νομική μορφή της επιχείρησης. Τα 
νομικά πρόσωπα μπορούν να υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος ή σε εταιρικό φόρο. 
 Οι εταιρείες υπόκεινται σε: 
o Φορολόγηση των κερδών τους, 
o Δημοτικά τέλη (CET), 
o ΦΠΑ. 
 Οι ατομικές εταιρείες (βιοτέχνες, έμποροι), οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 
μονοπρόσωπες ΕΠΕ πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος. 
Οι εταίροι φορολογούνται προσωπικά όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος μόνο από 
τους μισθούς ή τα μερίσματα ( Εθνική Έκθεση Γαλλίας, 2018 ). 
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4.1.6 Εγγραφή σε Επαγγελματικές Ενώσεις και οργανισμούς απασχόλησης 
 

Για την ΤΟΥΡΚΙΑ 

• KOSGEB ( Οργανισμός Ανάπτυξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων ) 

• Γενική Διεύθυνση για τη Θέση των Γυναικών ( KSGM ) 

• Ένωση Επιχειρήσεων Τουρκίας ( İŞKUR ) 

• Ένωση των Επιμελητηρίων και των Κοινοτικών Ανταλλαγών της Τουρκίας 
(TOBB) 

• Υποστήριξη από το Υπουργείο της Δημοκρατίας της Τουρκίας και των 
Κοινωνικών Πολιτικών  

• Τουρκικό πρόγραμμα μικροχρηματοδότησης Grameen 

• Τραπεζικά δάνεια για γυναίκες 

Για τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Μη χρηματοοικονομική κρατική στήριξη 

• Σημεία VEM 

• Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων 

• Θερμοκοιτίδες Πανεπιστημίων 

• Τεχνολογικά πάρκα 

• Πρωτοβουλία start up επιχειρήσεων στη Σλοβενία 

• Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων 

• SPIRIT Σλοβενίας 

Οικονομικές ενισχύσεις στη Σλοβενία 

• Σλοβενικό Ταμείο Επιχειρήσεων 

• Υπηρεσία Απασχόλησης της Σλοβενίας 

• Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σλοβενίας 

• Τραπεζικά δάνεια 

Άλλες ενισχύσεις 

• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

• Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας 

• Επιχειρηματικοί Άγγελοι της Σλοβενίας 
 

Για την ΠΟΛΩΝΙΑ 
 

• Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γυναίκες-επιχειρηματίες (ΜΚΟ, 
Δημόσιοι Φορείς, κτλ.) 

• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα PO WER Ανάπτυξη 
Εκπαίδευση Γνώση) 

• Μη κοινοτικές πηγές ( κυβερνητικές, ιδιωτικές κτλ.) 

• Πολωνική Υπηρεσία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 

• Το Ταμείο Δανειοδότησης για τις Γυναίκες 

• Επιχειρηματικοί Άγγελοι 
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Για την ΕΛΛΑΔΑ 

• Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ( για νέες επιχειρηματίες) 

• Τραπεζικά δάνεια 

• Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς  2014-2020 (ΕΣΠΑ) 

 

Για τη ΓΑΛΛΙΑ 
 

• CFE 

• Εγγραφή στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών ( RFS ) 

• ACCRE- Έχει δημιουργηθεί για να βοηθήσει τους αναζητούντες εργασία και να 
διευκολύνει τη δημιουργία επιχειρήσεων από αυτούς 

• Η BPI Γαλλίας (Τράπεζα Δημόσιων Επενδύσεων ) 

• PRI (Περιφερειακή Εταιρική Σχέση Καινοτομίας) 

• Επιχειρηματικοί Άγγελοι 

• Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 

 

4.1.7. Συγγραφή συμβολαίων για το ηλεκτρονικό εμπόριο 

Τα κύρια βήματα που περιγράφονται παρακάτω ισχύουν για όλες τις χώρες: 

Βήμα 1: Διαδικασίες προσφοράς και αποδοχής 

Βήμα 2: Ολοκλήρωση της φόρμας παραγγελίας 

Βήμα 3: Ενσωμάτωση των όρων και των προϋποθέσεων 

Βήμα 4: Λήψη των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας του καταναλωτή διαδικτυακά ( 
on-line ) 

Βήμα 5: Επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας 

Βήμα 6: Παροχή επιβεβαίωσης των παρεχόμενων πληροφοριών και του δικαιώματος 
ακύρωσης 

Βήμα 7: Παράδοση 

Για την ΤΟΥΡΚΙΑ 

Οι Κανονισμοί Ηλεκτρονικού Εμπορίου απαιτούν από όλους τους εμπορικούς 
δικτυακούς τόπους να παρέχουν άμεσα και μόνιμα στους καταναλωτές τις ακόλουθες 
πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας: 

• το όνομα της εταιρείας, την ταχυδρομική διεύθυνση (και τη διεύθυνση της 
έδρας, αν αυτή είναι διαφορετική) καθώς και τη διεύθυνση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

• τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, 

• αν είναι μέλος σε οποιαδήποτε Εμπορική ή Επαγγελματική Ένωση, 
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• τον αριθμό ΦΠΑ της εταιρείας. 

Όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να περιλαμβάνονται ανεξάρτητα από το εάν ο ιστότοπος 
πουλάει on-line. Επιπλέον, οποιαδήποτε εμπορική επικοινωνία, όπως μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κειμένου SMS, που χρησιμοποιείται για την παροχή 
υπηρεσίας εντασσόμενης στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» πρέπει επίσης να 
εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες. 

Οι Κανονισμοί Ηλεκτρονικού Εμπορίου απαιτούν ακόμα ότι όλες οι τιμές πρέπει να 
είναι σαφείς και οι ιστότοποι πρέπει να δηλώνουν εάν οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τους 
φόρους και το κόστος παράδοσης ( Εθνική Έκθεση Τουρκίας, 2018 ). 

 

Για τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Καταχωρίστε την εταιρεία στην Υπηρεσία Δημόσιων Πληρωμών της Δημοκρατίας της 
Σλοβενίας. 

Αποκτήστε πρόσβαση στη χρήση της πύλης για την έκδοση τιμολογίων, προτού 
πάρετε ψηφιακό πιστοποιητικό . 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Δημόσιων Πληρωμών της 
Δημοκρατίας της Σλοβενίας ( Εθνική Έκθεση Σλοβενίας, 2018 ). 

Για την ΠΟΛΩΝΙΑ 

Από το 2018, ο κάθε επιχειρηματίας πρέπει να υπολογίζει τον ΦΠΑ. 

Ως αποτέλεσμα, πρέπει να προετοιμάζει τα τιμολόγια (η προετοιμασία του 
ηλεκτρονικού τιμολογίου παρέχεται όχι μόνο από τα προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών αλλά και από ορισμένες τράπεζες μέσω τραπεζικών λογαριασμών). 

Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση του επιχειρηματία 
πρέπει να είναι διαθέσιμα, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ειδικού προγράμματος που 
εκπονήθηκε από το SII (Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης – PLATNIK ), ( Εθνική 
Έκθεση Πολωνίας, 2018). 

 

Για την ΕΛΛΑΔΑ 

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση εισήχθη εν μέρει στην Ελλάδα το 2006. 

Αλλά το ηλεκτρονικό σύστημα εξακολουθεί να μη λειτουργεί πλήρως. Αναμένεται ότι 
θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019. 

Στόχος είναι να ειδοποιεί σε πραγματικό χρόνο το λογιστικό σύστημα του πελάτη για 
την αποδοχή της χρέωσης, ενώ συγχρόνως να μπορεί η εφορία να εισπράττει το φόρο 
(Εθνική Έκθεση Ελλάδα, 2018).E- invoicing was partly introduced in Greece, 2006. 
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Για τη ΓΑΛΛΙΑ 

Οι εμπορικές διαδικτυακές σελίδες, που συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες (όνομα, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ...) και αποτελούν αρχεία πελατών, πρέπει να υποβάλλονται 
με συνοπτική δήλωση στην Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών. 

Οι ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου υπάγονται γενικά στο απλουστευμένο Πρότυπο 
48 (Εθνική Έκθεση Γαλλίας, 2018). 

 

4.1.8. Εμπορικοί νόμοι για το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-trade)   

Για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στην ιστοσελίδα πρέπει να είναι διαθέσιμες για τους 
χρήστες οι παρακάτω πληροφορίες: 

• Πληροφορίες σχετικά με: 

• Το διακριτικό τίτλο, την εμπορική διεύθυνση, τον αριθμό φορολογικού ή 
εμπορικού μητρώου, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον 
αριθμό τηλεφώνου και τα ονόματα των διαχειριστών του δικτυακού τόπου 
(και όπου λειτουργεί μια ηλεκτρονική αγορά, τις επίσημες πληροφορίες 
επικοινωνίας των πωλητών / παρόχων ) · 

• Το αν ο ιστότοπος λειτουργεί υπό την άδεια μιας κυβερνητικής υπηρεσίας 
και ποιος είναι ο σχετικός οργανισμός. 

• Όροι και προϋποθέσεις επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας. 

• Πολιτική απορρήτου. 

• Η ηλεκτρονική υπογραφή είναι υποχρεωτική. 

• Συμφωνία χρήστη (εάν απαιτείται να εγγραφεί κάποιος ως μέλος). 

• Σύμβαση εξ αποστάσεως που εκπονείται σύμφωνα με τον Κανονισμό κατάρτισης 
εξ αποστάσεως συμβάσεων (αν ο δικτυακός τόπος πουλάει οποιαδήποτε αγαθά ή 
υπηρεσίες στους καταναλωτές) σύμφωνα με το Νόμο 6502 περί προστασίας των 
καταναλωτών. 

• Προκειμένου να συντονιστεί η ροή χρημάτων μεταξύ των καταναλωτών και της 
ηλεκτρονικής επιχείρησης, η ηλεκτρονική επιχείρηση πρέπει να συνεργάζεται με 
μια τράπεζα ή με έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ( Νόμος Υπηρεσιών 
Πληρωμών Αρ. 6493 ), (Dora et al., 2018). 
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4.2  ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΑΘΗΣΗ 

4.2.1 Φορολογικές Υποχρεώσεις  

 
Ακολουθήστε τις οδηγίες για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων: :  

 

 

4.2.2 Καταχώριση διακριτικού τίτλου 
 

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να καταχωρήσετε το διακριτικό τίτλο ή εμπορικό σήμα 
της επιχείρησης: :  

 

 

Κάνετε αίτηση στην εφορία (του 
τόπου διαμονής σας)

Λάβετε πιστοποιητικό 
φοροαπαλλαγής

Αποφασίστε την επωνυμία της 
επιχείρησης

Κάνετε αίτηση στο Υπουργείο Εμπορίου

Πληρώστε ένα τέλος εγγραφής
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4.2.3. Έκδοση τοπικών αδειών 
 

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να υποβάλετε αίτηση για άδειες:   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χώρος εγκατάστασης

Εγγραφή στο επιμελητήριο

Εγγραφή στον ΕΦΚΑ

Άδεια εγκατάστασης  & λειτουργίας

Έναρξη στην εφορία & ειδικές
άδειες/πιστοποιήσεις
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4.2.4. Λήψη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ ) 
 

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να πάρετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου :  

 

 

4.2.5. Εγγραφή σε επαγγελματικές ενώσεις 
 

Ακολουθήστε τις οδηγίες για εγγραφή σε Επαγγελματικές Ενώσεις:

 

 

Κάνετε αίτηση στη ΔΟΥ του τόπου 
διαμονής σας

Δηλώστε τη διεύθυνση κατοικίας σας/ 
έδρα σας και τα υπόλοιπα στοιχεία σας 

Πάρτε κλειδάριθμο για να μπαίνετε στο 
σύστημα TAXIS

Η φορολογική υπηρεσία μπορεί να σας κατευθύνει στο 
σχετικό Επιμελητήριο, όπου μπορείτε να υποβάλετε 

αίτηση εγγραφής ως μέλος
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4.3 Ερωτήσεις- Test 

 

1. Συμπληρώστε τα κενά με τον σωστό ορισμό. 

 
"Ένα …………. είναι ένα όνομα, λογότυπο, σύμβολο ή σχήμα το οποίο ξεχωριστά 
ή σε συνδυασμό επιτρέπει στον καταναλωτή να διαφοροποιεί το προϊόν του ή την 
υπηρεσία του από άλλους στην αγορά. "  
 

a. Λογότυπο 

b. Επωνυμία 

c. Ευρεσυτεχνία  

d. Φορολογική αναγνώριση 

 

2. Η Επωνυμία της επιχείρησης και το εμπορικό σήμα πρέπει να είναι τα ίδια.  

Σωστό. / Λάθος. 

3. Για να αποκτήσετε τις τοπικές άδειες και άδειες της κατ’οίκον εργασίας, ποιο είναι 

το πρώτο βήμα; 

 
a. Τοπικός Δήμος 

b. Εφορία  

c. Διαμέρισμα πελάτη 

d. Επιμελητήριο 

 

4. Η νομική ονομασία είναι για κυβερνητικές διαδικασίες, η εμπορική ονομασία 

είναι για δημόσιες σχέσεις. 

Σωστό. / Λάθος. 

5. Ένα εμπορικό σήμα παρέχει νομική προστασία στην επωνυμία, και μπορεί να το 
λάβει κανείς από το Επιμελητήριο. 
 

   Σωστό. / Λάθος. 
 

6. Ποιο είναι το πρώτο βήμα για να είσαι φορολογούμενος; 

a. Κάντε αίτηση στην Εφορία 

b. Ρωτήστε στο διαμέρισμα 

c. Πηγαίντε στο Επιμελητήριο 

d. Προμηθευτείτε τιμολόγιο 

 

7. Τι απαιτείται για να κάνετε αίτηση στο σύστημα ηλεκτρονικής δήλωσης; 

 
a. Επωνυμία 

b. Τιμολόγιο 

c. Συνδρομή στο Επιμελητήριο 

d. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ ) 
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8. Η εταιρική επωνυμία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίσημες αιτήσεις προς την 

κυβέρνηση.  

 

Σωστό. / Λάθος. 

 

9. Τι δεν απαιτείται για το ηλεκτρονικό εμπόριο σε έναν ιστότοπο; 

 
a. Συμφωνία χρήστη 

b. Πολιτική απορρήτου 

c. Άδεια πελατών διαμερισμάτων 

d. Πατενταρισμένο λογότυπο 

 

10. Χωρίς την καταχώριση εμπορικού σήματος, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να 

αποτρέψουμε τους ανταγωνιστές ή τους αντιγραφείς, "copycats", από το να 

χρησιμοποιήσουν την ίδια επωνυμία. 

Σωστό. / Λάθος. 
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5  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

(ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ) 

 IDEC,Πειραιάς, Ελλάδα 

 

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στις συνήθεις πρακτικές λογιστικών διαδικασιών για την 
ίδρυση γυναικείων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα αναφέρεται στο άνοιγμα των 
τραπεζικών λογαριασμών, στους τύπους τους, στις μεθόδους των τραπεζικών 
συναλλαγών και στις πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το 
ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών (online ή μέσω πιστωτικής κάρτας). Περιέχει επίσης 
οδηγίες για την εφαρμογή τους. 

5.1. Βασικές έννοιες και επεξηγήσεις 

Τι είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός; 

Ο τραπεζικός λογαριασμός1   είναι ένας ασφαλής και χρήσιμος «τόπος» που επιλέγετε 

για να καταθέσετε τα χρήματά σας. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά από 

οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα, μέσω ATM αλλά και μέσω του Διαδικτύου. Ο 

τραπεζικός λογαριασμός, επίσης, διευκολύνει την εξοικονόμηση και την επένδυση των 

χρημάτων σας για το μέλλον. 

Τύποι τραπεζικών λογαριασμών2 
 
Οι περισσότερες τράπεζες και πιστωτικές ενώσεις προσφέρουν τους ακόλουθους 
τύπους λογαριασμών:  
     1. Ταμιευτηρίου 
     2. Τρεχούμενος  
     3.  Χρηματαγοράς 
     4.  Πιστοποιητικά κατάθεσης (CDs) 
     5.  Συνταξιοδότησης  
 

Τι είναι ο Τρεχούμενος λογαριασμός; Τι είναι το Mobile & Online Banking; 
 
Ένας Τρεχούμενος λογαριασμός3 προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα χρήματά σας για 
τις καθημερινές συναλλακτικές σας ανάγκες. Συνήθως είναι επιχειρηματικής φύσης 
λογαριασμός ή μισθοδοσίας και μπορεί να συνδεθεί με χρεωστική, πιστωτική κάρτα ή 
μπλοκ επιταγών για την πραγματοποίηση συναλλαγών.Μπορεί να σας καλύψει σε 
έκτακτες περιπτώσεις, δίνοντάς σας την δυνατότητα υπερανάληψης. Οι λογαριασμοί 
γενικά ενδέχεται να συσχετίζονται με διαφορετικές επιλογές ή πακέτα ώστε να 
αποφεύγονται μηνιαίες χρεώσεις υπηρεσιών. Για να προσδιορίσετε την πιο οικονομική 

 
1 http://www.banking.org.za/consumer-information/conventional-banking/what-is-a-bank-account 

2 https://www.thebalance.com/types-of-bank-accounts-315458 

3 https://www.wellsfargo.com/financial-education/basic-finances/manage-money/options/bank-account-types/ 

http://www.banking.org.za/consumer-information/conventional-banking/what-is-a-bank-account
https://www.thebalance.com/types-of-bank-accounts-315458
https://www.wellsfargo.com/financial-education/basic-finances/manage-money/options/bank-account-types/
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επιλογή, συγκρίνετε τα πλεονεκτήματα των διαφορετικών πακέτων τρεχούμενων 
λογαριασμών με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζεστε.  

 
Η υπηρεσία Mobile Banking  σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε παρόμοιες κινήσεις με 
εκείνες των online τραπεζικών συναλλαγών χρησιμοποιώντας ένα smartphone ή tablet 
αντί του υπολογιστή. Η ευελιξία του Mobile Banking προσφέρει: 

● Σύνδεση στον ιστότοπο κινητής τηλεφωνίας μιας τράπεζας 

● Χρήση εφαρμογής κινητών για τραπεζικές συναλλαγές 

● Τραπεζικές συναλλαγές μέσω μηνυμάτων κειμένου 
 

Η ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή αναφέρεται σε οποιαδήποτε τραπεζική 
συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του Διαδικτύου, γενικά μέσω του 
δικτυακού τόπου μιας τράπεζας, με τη χρήση ιδιωτικού προφίλ και μέσω επιτραπέζιου 
ή φορητού υπολογιστή ή κινητού. Οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, γενικά, 
έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

● Είναι  συναλλαγές οικονομικού χαρακτήρα μέσω της ασφαλούς ιστοσελίδας της 
τράπεζας.  

● Ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει ένα αναγνωριστικό σύνδεσης και έναν 
κωδικό πρόσβασης.  

● Το είδος των συναλλαγών ποικίλει: έλεγχος υπολοίπου, πληρωμή 
λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών, δημιουργία 
ειδοποιήσεων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α..4 
 

Πώς να ανοίξετε έναν επιχειρηματικό τραπεζικό λογαριασμό για την  Start up 

επιχείρησή σας; 

 

Ένας επιχειρηματικός τραπεζικός λογαριασμός σας επιτρέπει να παρακολουθείτε 
εύκολα τα έξοδα, να διαχειρίζεστε την αμοιβή των εργαζομένων, να μεταφέρετε τα 
χρήματα στους επενδυτές, να λαμβάνετε και να καταθέτετε τις πληρωμές και να 
προγραμματίζετε τον προϋπολογισμό σας με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η δημιουργία 
επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού απαιτεί μερικά απλά βήματα5: 

● Προσδιορίστε το είδος των λογαριασμών που χρειάζεστε 

● Επιλέξτε την τράπεζά σας 

● Καταχωρείστε το όνομα της επιχείρησής σας 

● Ετοιμάστε τα έγγραφα που απαιτούνται από την τράπεζα 

● Ετοιμαστείτε να λάβετε πληρωμές! 

 

 
4 https://www.discover.com/online-banking/banking-topics/whats-the-difference-between-online-and-mobile-

banking/ 
5 https://www.inc.com/aj-agrawal/how-to-open-a-business-bank-account-for-your-startup.html 

https://www.discover.com/online-banking/banking-topics/whats-the-difference-between-online-and-mobile-banking/
https://www.discover.com/online-banking/banking-topics/whats-the-difference-between-online-and-mobile-banking/
https://www.inc.com/aj-agrawal/how-to-open-a-business-bank-account-for-your-startup.html
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Διαφορά μεταξύ πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας6 

Η πιστωτική κάρτα είναι μια κάρτα που σας επιτρέπει να 
δανειστείτε χρήματα μέσω ενός πιστωτικού λογαριασμού 
μέχρι ενός χρηματικού ορίου, γνωστού και ως ‘’πιστωτικό 
όριο της κάρτας’’. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κάρτα για 
να πραγματοποιήσετε βασικές συναλλαγές, οι οποίες στη 
συνέχεια εμφανίζονται στον λογαριασμό σας. Οι χρεωστικές 
κάρτες αντλούν χρήματα απευθείας από τον λογαριασμό 
σας, όταν πραγματοποιείτε αγορές. Αυτό γίνεται δεσμεύοντας το ποσό της εκάστοτε 
αγοράς. Στη συνέχεια, ο οργανισμός ή η εμπορική επιχείρηση στέλνει τη συναλλαγή 
στη δική της τράπεζα και πραγματοποιείται η μεταφορά από το δικό σας λογαριασμό 
στον λογαριασμό του οργανισμού / εμπορικής επιχείρησης. Μπορεί να χρειαστούν 
μερικές μέρες για να συμβεί αυτό και η δέσμευση του ποσού ενδέχεται να διακοπεί, 
προτού γίνει η μεταφορά. 

 

5.1.1. Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε την πρώτη πιστωτική 
σας κάρτα (π.χ. τι είναι το εκκαθαριστικό πιστωτικής κάρτας, πώς 
υπολογίζονται οι τόκοι πιστωτικής κάρτας, πώς υπολογίζονται οι ελάχιστες 
πληρωμές) 

Το εκκαθαριστικό τραπεζικού λογαριασμού7 είναι μια περιοδική δήλωση που αναφέρει 
όλες τις αγορές, τις πληρωμές και άλλες χρεώσεις και πιστώσεις που έγιναν στο 
λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας στο πλαίσιο του κύκλου χρέωσης. Το 
εκκαθαριστικό που αφορά τις κινήσεις της πιστωτικής σας κάρτας εκδίδεται 
περίπου μία φορά το μήνα. 

 

 

 

 

 

 

 

Τι περιλαμβάνει ένα εκκαθαριστικό τραπεζικού λογαριασμού; 

Το εκκαθαριστικό σας παραθέτει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον λογαριασμό της 
πιστωτικής σας κάρτας. Περιλαμβάνει: 

 

 
6 https://www.thebalance.com/difference-between-a-credit-card-and-a-debit-card-2385972 
7 https://www.thebalance.com/credit-card-billing-statement-959999 

 

https://www.thebalance.com/difference-between-a-credit-card-and-a-debit-card-2385972
https://www.thebalance.com/credit-card-billing-statement-959999
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• Το υπόλοιπό σας από τον προηγούμενο κύκλο 

χρέωσης 

● Την ελάχιστη οφειλόμενη πληρωμή 

● Την ημερομηνία λήξης πληρωμής 

● Τα τέλη που θα χρεωθείτε, εάν πληρώσετε με 

καθυστέρηση 

● Περίληψη και λεπτομερή κατάλογο πληρωμών, 

πιστώσεων, αγορών, μεταβιβάσεων υπολοίπων, 

προκαταβολών σε μετρητά, τελών, τόκων και 

άλλων χρεώσεων που έγιναν από / προς τον 

λογαριασμό σας 

● Ανάλυση των τύπων υπολοίπων στο λογαριασμό 

σας, των επιτοκίων και των χρεωστικών τόκων 

για κάθε ένα 

● Το πιστωτικό σας όριο και την διαθέσιμη πίστωση 

● Την περίοδο χρέωσης (αριθμός ημερών) 

● Το συνολικό ποσό τόκων και τελών που 

καταβάλλονται από έτος σε έτος 

● Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον τομέα της 

τράπεζας που εκδίδει την πιστωτική σας κάρτα 

● Τις Ανταμοιβές/Επιστροφές που κερδίσατε ή εξαργυρώσατε (αν υπάρχουν) 

 
Το εκκαθαριστικό της πιστωτικής σας κάρτας περιλαμβάνει μια γνωστοποίηση 
ελάχιστης πληρωμής, στην οποία  περιγράφεται λεπτομερώς το ελάχιστο ποσό 
πληρωμής, οι προσαυξήσεις που αφορούν τους τόκους, το πιστωτικό σας όριο καθώς 
και το νέο υπόλοιπο οφειλής προς την τράπεζα. 

Το εκκαθαριστικό της πιστωτικής σας κάρτας θα περιλαμβάνει επίσης προειδοποίηση 
για μεγάλη καθυστέρηση πληρωμής, η οποία σας ενημερώνει για την επίδραση της 
καθυστερημένης πληρωμής σας καθώς και την αύξηση της ‘ποινής’. 

Η ελάχιστη καταβολή στην αποπληρωμή της πιστωτικής σας κάρτας8 είναι το 
μικρότερο ποσό που μπορείτε να πληρώσετε για το υπόλοιπο της πιστωτικής σας 
κάρτας, χωρίς να χρεωθείτε με πρόστιμο για την καθυστέρηση και πιθανή αύξηση 
επιτοκίου. Αν δίνετε προσοχή στο εκκαθαριστικό που λαμβάνετε κάθε μήνα, 
πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι η ελάχιστη πληρωμή σας μπορεί να αλλάξει από 
μήνα σε μήνα. 

Ορισμένοι εκδότες πιστωτικών καρτών υπολογίζουν την ελάχιστη καταβολή 
πληρωμής ως ποσοστό του υπολοίπου, συνήθως μεταξύ 2% και 5%, στο τέλος του 
κύκλου χρέωσης. 

Μπορείτε να μάθετε τις προδιαγραφές έκδοσης της πιστωτικής σας κάρτας 
διαβάζοντας τη σύμβαση με την τράπεζα. Αναζητήστε την ενότητα με τίτλο «Πώς 
υπολογίζεται η ελάχιστη πληρωμή σας» ή «Πραγματοποίηση πληρωμών». 

 
8 https://www.thebalance.com/credit-card-minimum-payment-calculation-960238 

https://www.thebalance.com/credit-card-minimum-payment-calculation-960238
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5.1.2. Σύστημα πληρωμών ηλεκτρονικού εμπορίου (E-commerce) 

Ένα αυτόματο σύστημα πληρωμών ηλεκτρονικού εμπορίου9 είναι ένας τρόπος 
πραγματοποίησης συναλλαγών ή πληρωμής για αγαθά και υπηρεσίες μέσω ενός 
ηλεκτρονικού μέσου, χωρίς τη χρήση επιταγών ή μετρητών. 

Τι είναι η ρύθμιση των Αυτόματων Πληρωμών; 

 

Η αυτόματη πληρωμή λογαριασμού10 είναι η μεταφορά χρημάτων που έχει 
προγραμματιστεί σε μια προκαθορισμένη ημερομηνία για να πληρωθεί μία 
επαναλαμβανόμενη χρέωση. Οι αυτόματες πληρωμές λογαριασμών είναι συνήθως 
πληρωμές που γίνονται από έναν τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή αμοιβαίο λογαριασμό 
κεφαλαίων σε πωλητές. Συνήθως συνάπτονται με την εταιρεία που λαμβάνει την 
πληρωμή, αν και είναι επίσης δυνατό να προγραμματίσετε τις αυτόματες πληρωμές 
μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πληρωμής ενός τρεχούμενου λογαριασμού. 

 

Αποδοχή ηλεκτρονικής πληρωμής με πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα ή 
PayPal 

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος, με τον οποίο μπορείτε να δεχτείτε ηλεκτρονικές 
πληρωμές στον ιστότοπό σας είναι επιτρέποντας στους πελάτες σας να πληρώνουν 
με την πιστωτική τους κάρτα. Για να προσφέρετε αυτήν την υπηρεσία στους πελάτες 
σας, θα πρέπει να αποφασίσετε αν θα έχετε δικό σας ειδικό, εμπορικό λογαριασμό ή 
αν θα χρησιμοποιήσετε έναν ενδιάμεσο λογαριασμό αποθέματος.  
Οι μικρές επιχειρήσεις ή οργανισμοί που επιθυμούν να δέχονται πληρωμές μέσω 
πιστωτικών καρτών online για υπηρεσίες, συνδρομές ή προϊόντα που πωλούνται σε 
έναν ιστότοπο ενδέχεται να προσθέσουν κουμπιά PayPal σε οποιονδήποτε 
ιστότοπο.11 
 
Απαιτήσεις Ασφαλούς συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών 

Η ηλεκτρονική ασφάλειαd12 είναι κάτι που μας αφορά όλους ως καταναλωτές. Ως 
ιδιοκτήτης επιχείρησης, είναι ακόμα πιο σημαντική. Λαμβάνοντας ηλεκτρονικές 
πληρωμές, αναλαμβάνετε την ευθύνη για την προστασία των δεδομένων των πελατών 
σας και η σωστή διαχείρισή τους μπορεί να είναι δαπανηρή. Μπορείτε, όμως, να τη 
κάνετε εύκολα μόνοι σας, χρησιμοποιώντας μια λύση πληρωμής συμβατή με PCI. Η 
συμμόρφωση με το PCI αναφέρεται στους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν 
την προστασία δεδομένων. 

 

 
9 https://securionpay.com/blog/e-payment-system/ 

10 https://www.investopedia.com/terms/a/automatic-bill-payment.asp 

11 https://paysimple.com/blog/all-the-ways-you-can-accept-online-payments-in-2018/ 

12 https://fitsmallbusiness.com/accept-credit-cards-online/ 

https://securionpay.com/blog/e-payment-system/
https://www.investopedia.com/terms/a/automatic-bill-payment.asp
https://paysimple.com/blog/all-the-ways-you-can-accept-online-payments-in-2018/
https://fitsmallbusiness.com/accept-credit-cards-online/
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Ηλεκτρονικές λύσεις πληρωμής με κάρτα, τιμολόγιο και τράπεζα 

 

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές13 γίνονται άμεσα κι έτσι είναι βολικές και εξοικονομούν πολύ 
χρόνο. 

Τα λεγόμενα "ηλεκτρονικά πορτοφόλια" επιτρέπουν στους πελάτες τους: 

 

1. Πληρωμή online με την αποκάλυψη των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας τους, 
2. Πληρωμή με τιμολόγιο.  
3. Πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό. 

 

Τι είναι το Εικονικό Σημείο Πώλησης (POS)? 

Τερματικό Εικονικό Σημείο Πώλησης POS14. Πρόκειται για μια πύλη πληρωμής, η 
οποία επιτρέπει σε εμπόρους και πωλητές υπηρεσιών online να εξουσιοδοτούν 
χειροκίνητα τις συναλλαγές με κάρτες που ξεκινούν από τον αγοραστή. Αυτή η 
διαδικασία διευρύνει σημαντικά τις πηγές πληρωμών και μειώνει το χρόνο της 
διαδικασίας πληρωμής, προσθέτοντας επιπλέον ασφάλεια. Η ενσωμάτωση του 
εικονικού τερματικού POS στην επιχείρησή σας είναι δυνατή μέσα από πολυάριθμες 
πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 http://www.transact.money/2007/10/definition-of-online-payment-systems.html 

14 https://blog.mypos.eu/virtual-pos-terminal/ 

http://www.transact.money/2007/10/definition-of-online-payment-systems.html
https://blog.mypos.eu/virtual-pos-terminal/
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5.2. ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΑΘΗΣΗ 

5.2.1  Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό. 

Εξετάστε τις επιλογές σας και μόλις εντοπίσετε τις ανάγκες σας, αξιολογήστε τις 
επιλογές σας:  

:  

■ Τρεχούμενος λογαριασμός 
■ Λογαριασμός ταμιευτηρίου 

 

Μπορεί να έχετε επιλέξει ποιος τραπεζικός λογαριασμός σάς ταιριάζει καλύτερα αλλά 
θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι έχετε το δικαίωμα να ανοίξετε έναν λογαριασμό. 
Πριν κατευθυνθείτε προς την τράπεζα, θα πρέπει να ελέγξετε αν πληρούνται όλα τα 
κριτήρια για το άνοιγμα ενός λογαριασμού.  
 
Κατά γενικό κανόνα, οι τράπεζες απαιτούν τα εξής: 
Έγκυρη ταυτοποίηση. Σε ορισμένες χώρες μπορεί επίσης να χρειαστείτε τον Αριθμό 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Ένα ελάχιστο χρηματικό ποσό για το άνοιγμα του λογαριασμού. Αυτό μπορεί να 
διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα και τον λογαριασμό που επιλέγετε. Για παράδειγμα, 
ένας λογαριασμός ταμιευτηρίου μιας μέσης τράπεζας απαιτεί ελάχιστη κατάθεση 300€. 
 
Επιλέξτε την τράπεζα που είναι καλύτερη για εσάς. Επικοινωνήστε με το 
υποκατάστημα της τράπεζας στην περιοχή σας, για να συζητήσετε τι ακριβώς θα 
λάβετε, αν ανοίξετε ένα βασικό λογαριασμό. Παρ’ όλο που όλες οι τράπεζες είναι 
διαφορετικές, μπορούν γενικά να συνοψιστούν σε δύο γενικές κατηγορίες: μεγάλες 
αλυσίδες τραπεζών και μικρότερες, τοπικές. 
 
Μεγάλες αλυσίδες τραπεζών: Οι μεγάλες τράπεζες έχουν συνήθως υποκαταστήματα 
στις περισσότερες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μπορείτε έτσι να αποφύγετε τις 
χρεώσεις από τη χρήση υπηρεσιών άλλων τραπεζών (όπως τα τέλη ATM κ.λπ.). Οι 
μεγάλες τράπεζες προσφέρουν επίσης υπηρεσίες, όπως 24ωρη γραμμή βοήθειας για 
τους πελάτες τους. Επιπλέον, οι τράπεζες αυτές τείνουν να έχουν μια σταθερή και 
αξιόπιστη φήμη. 
 
Μικρότερες τοπικές τράπεζες: Οι μικρές τράπεζες προσφέρουν μια πιο προσωπική, 
φιλική κι ανθρώπινη εμπειρία. Επίσης, χρεώνουν μικρότερα τέλη για τη χρήση των 
υπηρεσιών τους. Οι μικρότερες τράπεζες επενδύουν συχνά τα χρήματά τους στην 
τοπική κοινότητα. Από την άλλη πλευρά, αποτυγχάνουν συχνότερα από τις μεγάλες 
τράπεζες (αυτό είναι ακόμα πολύ σπάνιο). 
 
Επιπλέον, μια άλλη επιλογή για τραπεζικές εργασίες είναι τα πιστωτικά ιδρύματα. 
Πρόκειται για μη-κερδοσκοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συχνά με την ιδιότητα να 
είναι «κοινωνικά προσανατολισμένα» και να «εξυπηρετούν τους ανθρώπους», παρά 
να είναι κερδοφόρα. Έχουν καταφέρει με επιτυχία  να κάνουν τις υπηρεσίες τους πιο 
προσιτές μέσω της συνεργασίας τους με άλλες πιστωτικές ενώσεις, για να 
προσφέρουν κοινά τραπεζικά υποκαταστήματα και ΑΤΜ.  
 
Επισκεφθείτε την τράπεζά σας και ζητήστε να ανοίξετε ένα λογαριασμό. Το άνοιγμα 
λογαριασμού αυτοπροσώπως είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή για τους κατόχους 

https://www.wikihow.com/Open-a-Bank-Account#_note-4
https://www.wikihow.com/Open-a-Bank-Account#_note-4
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λογαριασμών την πρώτη φορά. Μπορείτε να συζητήσετε με τον υπάλληλο της 
τράπεζας όλες τις ερωτήσεις και τις αμφιβολίες που τυχόν έχετε και να λάβετε άμεσες 
απαντήσεις. Επίσης, η διαδικασία ανοίγματος ενός λογαριασμού επιτόπου είναι 
συνήθως πιο γρήγορη.  
 
Διατυπώστε όλες τις σημαντικές ερωτήσεις, προτού ολοκληρώσετε τον λογαριασμό 
σας. Ζητήστε διευκρινίσεις για τυχόν προβλήματα σχετικά με το λογαριασμό σας. 

Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Το 
άνοιγμα ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου απαιτεί κάποιες βασικές προσωπικές 
πληροφορίες. Γενικά, είναι καλή ιδέα να έχετε: 

Δελτίο ταυτότητας: Να έχετε το δελτίο ταυτότητας μαζί σας (μπορεί επίσης να αρκεί η 
άδεια οδήγησης ή το διαβατήριο). 

Απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας: Ένας λογαριασμός τηλεφώνου ή οποιοδήποτε 
άλλο επίσημο έγγραφο με το όνομα και τη διεύθυνσή σας συνήθως αρκεί. 

 

Α.Φ.Μ & Α.Μ.Κ.Α: Η τράπεζα θα ζητήσει τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),  
τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ή τον αριθμό αναγνώρισης του 
εργοδότη, για να βεβαιωθεί ότι είστε «εγγεγραμμένοι» στα κρατικά αρχεία. 

 

Διατηρήστε ασφαλή τα έγγραφα λογαριασμού που θα λάβετε. Όταν 

ολοκληρώσετε την αίτηση του λογαριασμού σας, θα λάβετε έγγραφα που περιέχουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με αυτόν. Κρατήστε τα σε ασφαλές μέρος. Εάν 

μπορείτε, καλό είναι να απομνημονεύσετε τις παρακάτω πληροφορίες, ώστε να μην 

χρειάζεται να βασίζεστε στα έγγραφα αυτά στο μέλλον: 

 

Τετραψήφιος αριθμός PIN: Χρειάζεται όταν χρησιμοποιήσετε τη χρεωστική σας 
κάρτα για αγορές και ανάληψη μετρητών. 

Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού: Χρειάζεται για διάφορες οικονομικές 
συναλλαγές. 

Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης: Χρειάζεται για διάφορες φορολογικές και 
οικονομικές εργασίες στο μέλλον. 

 

5.2.2 Ξεκινώντας τη λειτουργία Mobile & Online Banking 

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ξεκινήσετε την υπηρεσία Mobile & Online 
Banking 

 

Τι θα χρειαστείτε 
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● Μια έγκυρη χρεωστική ή πιστωτική κάρτα 

Τι κάνετε 

 

Στην κινητή συσκευή σας: 

Κάντε λήψη και ανοίξτε την εφαρμογή Mobile Banking στην Android ή Apple συσκευή 
σας. Ακολουθήστε τα βήματα που σας υποδεικνύει η εφαρμογή. 

Στον υπολογιστή σας: 

Βήμα 1 : Επισκεφθείτε την αρχική σελίδα της τράπεζας 

Βήμα 2:  Επιλέξτε «Εγγραφή» 

Βήμα 3: Εισάγετε τον αριθμό της κάρτας σας και την ημερομηνία λήξης και επιλέξτε 
«Συνέχεια» 

Βήμα 4: Επιλέξτε πώς θέλετε να λαμβάνετε τον κωδικό επαλήθευσης 

 
Ορισμένες τράπεζες παρέχουν επιπλέον τις ακόλουθες υπηρεσίες:: 

Βήμα 1:Όταν ολοκληρώνετε ‘ευαίσθητες συναλλαγές’, ένας κωδικός επαλήθευσης 
σας σας προστατεύει ακόμη περισσότερο. Μπορεί να σας στείλουν έναν  κωδικό 
επαλήθευσης μέσω μηνύματος κειμένου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φωνητικής 
κλήσης. Θα εισάγετε αυτόν τον κωδικό για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή. 
 
Βήμα 2: Υπάρχουν μερικές τράπεζες που ενδέχεται να στέλνουν κωδικούς 
επαλήθευσης μίας χρήσης σε προσωπικά mail, δωρεάν υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή μέσω μιας ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής, εξουσιοδοτημένης από 
την τράπεζα για τέτοια χρήση. 
 
Βήμα 3: Καταχωρίστε τον κωδικό επαλήθευσης στο πλαίσιο επαλήθευσης 
ταυτότητας και επιλέξτε «ΣΥΝΕΧΕΙΑ» 
 
Βήμα 4 : Επιλέξτε κωδικό 
 
Βήμα 5: Διαβάστε προσεκτικά τα ψιλά γράμματα 
 
Βήμα 6: Έχετε σχεδόν τελειώσει! Διαβάστε τη Σύμβαση Ηλεκτρονικής Πρόσβασης 
και επιλέξτε το πλαίσιο για να επιβεβαιώσετε ότι το έχετε διαβάσει. 
 
Βήμα 7: Συνδεθείτε και ξεκινήστε τις τραπεζικές συναλλαγές 
 

Βήμα 8: Τώρα που έχετε εγγραφεί, μπορείτε να συναλλάσσεστε από 
οποιονδήποτε υπολογιστή, smartphone ή tablet. 
 
Βήμα 9: Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει την εγγραφή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, υπάρχουν ορισμένες εφαρμογές τραπεζών στις οποίες μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων για να 
επαληθεύσετε την ταυτότητά σας και να αποκτήσετε πρόσβαση στους 
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λογαριασμούς σας με το πάτημα ενός κουμπιού.15,16  
 

5.2.3 Λήψη πληρωμών 

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να μπορέσει η επιχείρησή σας να λαμβάνει 

πληρωμές. 

Βήμα 1 : Ιδρύστε την επιχείρησή σας 
 

Ελέγξτε τις επιλογές εκ των προτέρων, για να δημιουργήσετε τη σωστή οργάνωση και 

δομή. Με αυτόν τον τρόπο θα καταλήξετε με τον σωστό τύπο επιχείρησης. Σε πολλές 

περιπτώσεις, μπορείτε να τον αλλάξετε αργότερα, αλλά η εκ των προτέρων έρευνα 

βοηθάει, για να δείτε τι μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα για εσάς, ανεξάρτητα από το 

αν είναι ατομική επιχείρηση, ΕΠΕ, Μικρή-μεσαία επιχείρηση ή κάποιος άλλος τύπος 

οργανισμού. Ένας λογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε την επιχείρησή 

σας και να φροντίσετε για τα απαραίτητα χαρτιά. 

Εάν έχετε συνεργάτες, βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες τους είναι ακριβείς. 

 
Βήμα 2 : Αποκτήστε έναν Αριθμό Φορολογικής Ταυτοποίησης για την 
επιχείρησή σας 
 

Η απόκτηση αυτού του αριθμού είναι ένα βασικό πρώτο βήμα: θα τον χρειαστείτε μιας 
και είναι απαραίτητο ν’ ανοίξετε έναν επιχειρησιακό τραπεζικό λογαριασμό. 

Μπορεί να χρειαστείτε περισσότερους από έναν Αριθμούς Ταυτοποίησης για την 
εταιρεία σας (π.χ. το ΑΦΜ σας κατά την εγγραφή σας στη φορολογική αρχή, τον 
αναγνωριστικό αριθμό σας κατά την εγγραφή σας στο τοπικό Επιμελητήριο κλπ.). 

Ο αριθμός ταυτοποίησης της εταιρείας σας μπορεί επίσης να σας βοηθήσει, αν θέλετε 
να λαμβάνετε πληρωμές μέσω ενός επεξεργαστή, όπως το PayPal. Πρέπει επίσης να 
εμφανίζεται σε όλες τις αποδείξεις και τιμολόγια που εκδίδετε. 

 
Βήμα 3 : Ανοίξτε έναν επιχειρηματικό τραπεζικό λογαριασμό 

Καθώς αρχίζετε να δέχεστε πληρωμές, χρειάζεστε έναν λογαριασμό για να τις 
συγκεντρώνετε. 

Η ύπαρξη ξεχωριστών λογαριασμών είναι σημαντική στο πλαίσιο ίδρυσης μιας 
επιχείρησης. Πρώτα απ’ όλα, είναι καλή ιδέα να διαχωρίζετε τα επιχειρηματικά σας 
περιουσιακά στοιχεία από τα προσωπικά. Δεύτερον, κάνει πολύ πιο εύκολη την 
τήρηση αρχείων. Όταν πλησιάζει η στιγμή της φορολόγησης, είναι πολύ πιο εύκολο να 
φροντίσετε τα πάντα, αν όλοι οι λογαριασμοί είναι τακτοποιημένοι. 

Αν αναμίξετε τα χρήματά σας με αυτά της εταιρείας σας, μπορεί να έχετε σοβαρά 
προβλήματα. Πρέπει πάντα να έχετε κατά νου ότι ο χρόνος που λαμβάνετε τα χρήματα 
από τους πελάτες σας δεν συμπίπτει με το χρόνο που πρέπει να πληρώσετε, για 

 
15 https://www.cibc.com/en/personal-banking/ways-to-bank/how-to/register-for-mobile-and-online-banking.html 

16 https://www.iberiabank.com/business/Mobile-Online-Banking/ 

https://www.cibc.com/en/personal-banking/ways-to-bank/how-to/register-for-mobile-and-online-banking.html
https://www.iberiabank.com/business/Mobile-Online-Banking/
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παράδειγμα, το ενοίκιό σας, τους φόρους σας, τους προμηθευτές σας κλπ. Εάν δεν 
καταλάβετε τη σημασία της διάκρισης αυτής, μπορεί να παρουσιαστεί έλλειψη 
χρημάτων, όταν πρέπει να πραγματοποιηθούν πληρωμές, επειδή τα χρήματα 
δαπανήθηκαν για προσωπικά έξοδα. 

 

Ο τραπεζικός λογαριασμός της επιχείρησής σας είναι ο «τόπος», όπου θα πρέπει να 
συγκεντρώνεται το εισόδημά σας και, γενικά, μέσα από αυτόν θα πρέπει να 
δρομολογείτε όλες τις συναλλαγές της εταιρείας σας. 

 

Βήμα 4 : Ρυθμίστε τη λήψη πληρωμών μέσω τρίτων 

Είναι σημαντικό να διαθέτετε πολλές και διαφορετικές μεθόδους πληρωμής. Οι πελάτες 
σας έχουν τις δικές τους προτιμήσεις πληρωμής. Ένας από τους καλύτερους τρόπους 
για να σιγουρευτείτε ότι τους διαθέτετε είναι να χρησιμοποιήσετε έναν επεξεργαστή 
δεδομένων τρίτου μέρους. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν εμπορικό λογαριασμό μ’ έναν επεξεργαστή κάρτας 
ή να δέχεστε πληρωμές μέσω ενός ιστότοπου, όπως το PayPal.  

Είναι επίσης δυνατή η χρήση επεξεργαστών για την αποδοχή ‘φυσικών’ πιστωτικών 
καρτών από το κινητό σας τηλέφωνο. Αυτό μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμο, εφ’ 
όσον πουλάτε πράγματα που έχετε φτιάξει μόνη σας. 

Βήμα 5 : Κρατικές Επιχειρηματικές Απαιτήσεις 

Προτού διαμορφώσετε το καθεστώς πληρωμών, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις 
προϋποθέσεις για τη σύσταση επιχείρησης στη χώρα σας. Το Υπουργείο Οικονομίας 
της χώρας σας (ή άλλη αρμόδια αρχή) πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 
τι χρειάζεται να κάνετε, για να δημιουργήσετε την επιχείρησή σας και να αρχίσετε να 
ασχολείστε με τις επιχειρήσεις γενικότερα.17 

 

5.2.4 Φόρμα πρώτης παραγγελίας 

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να δημιουργήσετε τη φόρμα πρώτης 

παραγγελίας. 

Πώς να φτιάξετε ένα απλό έντυπο παραγγελίας για ηλεκτρονικές πληρωμές. 

Για να λάβετε παραγγελίες: θα πάρετε μια ιδέα για το πώς να δημιουργήσετε μια 

φόρμα παραγγελίας  στο WordPress που θα δέχεται πληρωμές με πιστωτικές κάρτες 

και PayPal. 

Βήμα 1: Δημιουργήστε μια απλή φόρμα παραγγελίας στο WordPress 

Εγκαταστήστε και ενεργοποιήστε την προσθήκη WPForms.  

 
17 https://due.com/blog/set-up-your-business-to-receive-payments/ 

https://due.com/blog/set-up-your-business-to-receive-payments/
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• Πηγαίνετε στο WPForms -» Προσθήκη Νέας για να δημιουργήσετε μια νέα 

φόρμα. 

• Ονομάστε τη φόρμα σας και επιλέξτε το πρότυπο φόρμας χρέωσης / 

παραγγελίας. 

• Κυλίστε προς τα κάτω στην ενότητα «Διαθέσιμα στοιχεία» στην οθόνη 

προεπισκόπησης στα δεξιά και κάντε κλικ σε αυτήν. 

• Αυτό θα ανοίξει τις «Επιλογές πεδίου» στον αριστερό πίνακα. Εδώ μπορείτε να 

μετονομάσετε το πεδίο, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στοιχεία παραγγελιών 

και να αλλάξετε τις τιμές. 

• Εάν θέλετε να δώσετε στους χρήστες, εικόνες τις οποίες μπορούν να επιλέξουν 

κατά την συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας σας, κάντε κλικ στο πλαίσιο 

ελέγχου «Χρήση επιλογών εικόνας» στον επεξεργαστή της φόρμας. 

• Τέλος, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον πεδία στη φόρμα παραγγελίας, 

σύροντάς τα από την αριστερή προς τη δεξιά πλευρά. 

• Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση». 

• Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον εξής σύνδεσμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jz1_MtApTaE 

 

Βήμα 2: Ρυθμίστε τις ειδοποιήσεις στη φόρμα παραγγελίας 

 

• Οι ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένας πολύ καλός 
τρόπος επικοινωνίας όταν υποβληθεί η φόρμα. 

• Μπορείτε να στείλετε μια τέτοια ειδοποίηση στον εαυτό σας ή σ’ ένα μέλος της 
ομάδας σας, προσθέτοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στο πεδίο 
«Αποστολή» ή σε έναν πελάτη, για να τους ενημερώσετε ότι η παραγγελία τους 
έχει καταχωρηθεί. 

• Κάντε κλικ στην καρτέλα “Settings” (Ρυθμίσεις) στο εργαλείο δημιουργίας 
φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Ειδοποιήσεις». 

• Κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση έξυπνων ετικετών» στο πεδίο 
«Αποστολή» προς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

• Κάντε κλικ στο “Email” 

• Αλλάξτε το θέμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ειδοποίησής σας, ώστε να είναι 
πιο συγκεκριμένο. Επιπλέον, μπορείτε να προσαρμόσετε τα μηνύματα «Ανά 
Όνομα», «Ανά Email» και «Απάντηση σε». 

• Συμπεριλάβετε ένα εξατομικευμένο μήνυμα, εάν το μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου απευθύνεται σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό σας. 

• Χρησιμοποιήστε την έξυπνη ετικέτα {all fields}, εάν θέλετε να συμπεριλάβετε 
όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στα πεδία φόρμας της υποβληθείσας 
φόρμας παραγγελίας. 
 

Βήμα 3: Ρυθμίστε τις φόρμες επιβεβαίωσης της παραγγελίας 

 

Οι φόρμες επιβεβαίωσης είναι μηνύματα που εμφανίζονται στους πελάτες μόλις 
υποβάλλουν μια φόρμα παραγγελίας. 
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Υπάρχουν τρεις τύποι επιβεβαίωσης από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε: 

 

1. Μήνυμα. Όταν ένας πελάτης υποβάλλει παραγγελίας, θα λάβει ένα απλό 
μήνυμα επιβεβαίωσης, ενημερώνοντάς τον ότι η παραγγελία του έχει υποστεί 
επεξεργασία. 

2. Εμφάνιση σελίδας. Αυτός ο τύπος επιβεβαίωσης θα μεταφέρει τους πελάτες σε 
μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα στον ιστότοπό σας, ευχαριστώντας τους για την 
παραγγελία τους. 

3. Μετάβαση σε διεύθυνση URL (Ανακατεύθυνση). Αυτή η επιλογή 
χρησιμοποιείται όταν θέλετε να στείλετε πελάτες σε διαφορετικό ιστότοπο. 
 

Ας δούμε πώς μπορείτε να διαμορφώσετε μια απλή φόρμα επιβεβαίωσης στο 
WPForms, ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε το μήνυμα που θα δουν οι χρήστες 
μετά την υποβολή των παραγγελιών τους. 

 

• Κάντε κλικ στην καρτέλα «Επιβεβαίωση» στον επεξεργαστή φόρμας κάτω από 
τις Ρυθμίσεις. 

• Επιλέξτε τον τύπο του τρόπου επιβεβαίωσης που θέλετε να λαμβάνουν οι 
πελάτες σας. 

• Προσαρμόστε το μήνυμα επιβεβαίωσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και 
κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση» όταν τελειώσετε. 
 

Βήμα 4: Διαμορφώστε τις Συνθήκες Πληρωμής 

Το WPForms συγχρονίζεται με το PayPal για την αποδοχή πληρωμών. 

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις πληρωμών στη φόρμα παραγγελίας, θα πρέπει 
πρώτα να εγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε το κατάλληλο πρόσθετο πληρωμής. 

Μόλις το κάνετε αυτό: 

 

• Κάντε κλικ στην καρτέλα «Πληρωμές» στον επεξεργαστή φόρμας. 

• Πατήστε “PayPal”,  

• Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του PayPal σας,  

• Επιλέξτε τη λειτουργία «Παραγωγή»,  

• Επιλέξτε «Προϊόντα και Υπηρεσίες»,  

• Διαμορφώστε τις συνθήκες πληρωμής,  

• Πατήστε την επιλογή «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 

•  

Τώρα είστε έτοιμοι να προσθέσετε την απλή φόρμα παραγγελίας στον ιστότοπο σας. 

 

Βήμα 5: Προσθέστε την απλή φόρμα παραγγελίας στον ιστότοπο σας 
 

• Select the BILLING / ORDER FORM from the drop-down menu. 

• Click SAVE.  

• Δημιουργήστε μια νέα δημοσίευση ή μια σελίδα στο WordPress και στη συνέχεια 
κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη φόρμας». 
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• Επιλέξτε την απλή φόρμα παραγγελίας από το αναπτυσσόμενο μενού και κάντε 
κλικ στην επιλογή «Προσθήκη φόρμας». 

• Δημοσιεύστε την ανάρτηση ή τη σελίδα σας έτσι ώστε η φόρμα παραγγελίας 
σας να εμφανίζεται στον ιστότοπο σας. 

• Μεταβείτε στην «Εμφάνιση-Widgets» και προσθέστε ένα γραφικό στοιχείο 
WPForms στην πλαϊνή σας μπάρα. 

• Επιλέξτε τη φόρμα χρέωσης /παραγγελίας από το αναπτυσσόμενο μενού. 

• Πατήστε «Αποθήκευση». 
 

Τώρα μπορείτε να δείτε τη δημοσιευμένη φόρμα παραγγελίας απευθείας στον 
ιστότοπο σας. Παρατηρήστε ότι όταν επιλέγετε στοιχεία στη φόρμα σας, οι τιμές 
αλλάζουν αυτόματα. 

 

Τώρα γνωρίζετε πώς να δημιουργήσετε μια απλή φόρμα παραγγελίας στο WordPress, 

η οποία θα δέχεται ηλεκτρονικές πληρωμές.18 

 

Αν θέλετε να στείλετε παραγγελίες ως επιχείρηση, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τη φόρμα παραγγελίας των Εγγράφων Google (Google Docs). 

 

Τα Έγγραφα Google σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε φόρμες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως φόρμα παραγγελίας. Μετά την αποθήκευση των δεδομένων στο 

υπολογιστικό φύλλο σας στα Έγγραφα Google, μπορείτε να χειριστείτε τη χρέωση ή 

την παραγγελία από εκεί. 

1. Ανοίξτε τα Έγγραφα Google και κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία». 

Επιλέξτε «Φόρμα». 

2. Συμπληρώστε το όνομα και την περιγραφή της φόρμας παραγγελίας. 

3. Χωρίστε το έντυπό σας σε τμήματα, εάν είναι απαραίτητο. 

4. Προσθέστε ερωτήσεις κάνοντας κλικ στο «Προσθήκη στοιχείου». 

5. Επιλέξτε ένα θέμα για τη φόρμα σας κάνοντας κλικ στο κουμπί «Θέμα» δίπλα 

στο κουμπί «Προσθήκη στοιχείου» 

6. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κάτω μέρος του παραθύρου φόρμας, για να 

δείτε τη φόρμα σας στο πρόγραμμα περιήγησης. 

7. Διανείμετε τη φόρμα σας.19 

 

5.2.5 Αποδοχή πληρωμών μέσω τραπεζικών λογαριασμών 

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να δεχτείτε πληρωμές μέσω τραπεζικών 

λογαριασμών. 

 
18 https://wpforms.com/how-to-create-a-simple-order-form-in-wordpress/ 

19 http://smallbusiness.chron.com/build-order-forms-google-docs-48768.html 

https://wpforms.com/how-to-create-a-simple-order-form-in-wordpress/
http://smallbusiness.chron.com/build-order-forms-google-docs-48768.html
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Η τραπεζική μεταφορά πραγματοποιείται ως εξής: 

 

a. Το φυσικό πρόσωπο  που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια μεταφορά 

απευθύνεται σε μια τράπεζα και της δίνει την εντολή να μεταφέρει ένα συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό. Παρέχονται επίσης κωδικοί IBAN και BIC, ώστε η τράπεζα να 

γνωρίσει πού πρέπει να σταλούν τα χρήματα. 

b. Η τράπεζα αποστολής στέλνει ένα μήνυμα, μέσω ασφαλούς συστήματος, στην 

τράπεζα λήψης, ζητώντας την πραγματοποίηση της πληρωμής σύμφωνα με τις 

οδηγίες που δίνονται. 

c. Το μήνυμα περιέχει επίσης οδηγίες διακανονισμού. Η πραγματική μεταφορά δεν 

είναι στιγμιαία: τα χρήματα μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες ή και ημέρες για να 

μεταφερθούν από το λογαριασμό του αποστολέα στο λογαριασμό του παραλήπτη. 

d. Είτε οι εμπλεκόμενες τράπεζες πρέπει να κατέχουν αμοιβαίο λογαριασμό μεταξύ 

τους είτε η πληρωμή πρέπει να αποστέλλεται σε μια τράπεζα μ’ ένα τέτοιο 

λογαριασμό, μια τράπεζα ανταποκριτών, προς περαιτέρω όφελος στον τελικό 

αποδέκτη. 

 

 

Για να λάβετε μια διεθνή πληρωμή, θα πρέπει να δώσετε στον αποστολέα ορισμένες 

λεπτομέρειες, όπως: 

 

● Toν Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) σας 

● Τον ειδικό κωδικό τράπεζας 

● Τον Αριθμό Λογαριασμού 

● Το ονοματεπώνυμό σας 

● Τη διεύθυνσή σας 

● Το ποσό και το νόμισμα με τα οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή. 
 

5.2.6 Επιχειρηματικός Λογαριασμός PayPal 

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να δημιουργήσετε έναν επιχειρησιακό 

λογαριασμό PayPal. 

Ακολουθήστε τους παρακάτω οδηγούς για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του 

λογαριασμού σας20. Θα χρειαστεί να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σας, να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας στο PayPal και να επιλέξετε 

μια λύση πληρωμής PayPal 

 
20 https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/paypal-get-started?locale.x=en_C2 

 

https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/paypal-get-started?locale.x=en_C2
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Βήμα 1: 

Το PayPal σάς είχε στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν εγγραφήκατε 
στην υπηρεσία. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο που υπάρχει στο mail, για να επιβεβαιώσετε 
τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Αν δεν μπορείτε να βρείτε το 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο PayPal και 
κάντε κλικ στην επιλογή «Επιβεβαίωση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» 
στη «Λίστα υποχρεώσεων», στο εικονίδιο “Επιχειρηματικό προφίλ”. 

 

Βήμα 2: 

Με την επαλήθευση, όχι μόνο θα αποκτήσετε περισσότερη αξιοπιστία προς τους 
πωλητές και τους αγοραστές σας, αλλά θα αφήσετε ελεύθερο επίσης το όριο ανάληψης 
του λογαριασμού σας. Υπάρχουν 2 τρόποι επαλήθευσης: 

1. Επιβεβαιώστε την UnionPay κάρτα σας (άμεση επαλήθευση) 

 
Προσθέστε ή αναθεωρήστε τα στοιχεία της UnionPay κάρτας σας. 
Πραγματοποιήστε την επιβεβαίωση της κάρτας επιτρέποντας στη UnionPay να 
στείλει έναν κωδικό επαλήθευσης μέσω SMS. Εισάγετε τον κωδικό για να 
επιβεβαιώσετε αμέσως την κάρτα σας. 
 

2. Επιβεβαιώστε την πιστωτική σας κάρτα 

 

Προσθέστε ή ελέγξτε τη Visa ή MasterCard στο λογαριασμό σας στο PayPal και 
προχωρήστε για να επιβεβαιώσετε την κάρτα. Προκύπτει στη συνέχεια ένας 
τετραψήφιος κωδικός, ο οποίος θα εμφανιστεί στο εκκαθαριστικό της πιστωτικής 
σας κάρτας μέσα σε 2-3 εργάσιμες ημέρες. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο 
PayPal, πληκτρολογήστε τον κωδικό για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία 
επαλήθευσης. 
. 

  

Βήμα 3: 

Επιλέξτε μια λύση πληρωμής που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.  

.  

5.2.7 Αποδοχή πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας 

 

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποδεχτείτε τις πληρωμές με Πιστωτική 
Κάρτα. 

Για την αποδοχή πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας, θα χρειαστείτε: 
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● Εμπορικός λογαριασμός: Ένας τραπεζικός λογαριασμός όπου κατατίθενται 
πληρωμές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες 

● Εικονικό Τερματικό: Όπως ένα μηχάνημα με ψηφιακές πιστωτικές κάρτες, το 
σύστημα αυτό σας επιτρέπει να εισάγετε πληροφορίες πιστωτικών καρτών στον 
υπολογιστή σας. 

● Πύλη: Ο σύνδεσμος μεταξύ του ηλεκτρονικού σας καταστήματος και της 
τράπεζας, ο οποίος στέλνει τις πληροφορίες πληρωμής με ασφάλεια ώστε η 
πληρωμή είτε να εγκριθεί είτε να απορριφθεί. 
 

Πώς λειτουργεί βήμα προς βήμα 

Βήμα 1. Όταν κάποιος πελάτης θέλει να πραγματοποιήσει μια αγορά από το 

κατάστημά σας, συνδέεται με το εικονικό σας τερματικό και επιλέγει τα προϊόντα 

ή τις υπηρεσίες που επιθυμεί να αγοράσει. Στη συνέχεια, πρέπει να εισαγάγει 

τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας. 

 

Βήμα 2. Οι πληροφορίες πληρωμής περνούν μέσω της ασφαλούς πύλης 

πληρωμής και διαβιβάζονται στην πηγή εξουσιοδότησης. 

 

Βήμα 3. Η τράπεζα που εξέδωσε την πιστωτική κάρτα λαμβάνει τις 

πληροφορίες συναλλαγής, ελέγχει εάν τα χρήματα είναι διαθέσιμα και εγκρίνει 

ή απορρίπτει την απελευθέρωση της πληρωμής. 

 

Βήμα 4. Η πύλη πληρωμής «σας ενημερώνει» εάν η πληρωμή έγινε αποδεκτή 

ή απορρίφθηκε. 

      

    Βήμα 5. Εάν η πληρωμή εγκριθεί, τα χρήματα μεταφέρονται στον τραπεζικό  σας 

2-3 ημερών21 

 

5.2.8 Σύστημα πώλησης (POS) για λήψη πληρωμών (επεξεργασία 

χρεωστικών/πιστωτικών καρτών) 

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών σημείου 
πώλησης. 

 

1. Πρώτον, επιλέξτε το κατάλληλο σύστημα σημείων πώλησης για την 
επιχείρησή σας.22 

Υπάρχουν πολλά θέματα για την επιλογή ενός συστήματος σημείου πώλησης (POS). 
Πρώτον, θα πρέπει να σκεφτείτε πώς θέλετε να δέχεστε τις πληρωμές. Οι 
περισσότερες θα γίνονται στο κατάστημα ή online ή μ’ ένα συνδυασμό και των δύο; 
Θέλετε να είστε σε θέση να πραγματοποιείτε πληρωμές offsite; Ποιος είναι ο 
προϋπολογισμός σας για την αγορά εξοπλισμού POS, λογισμικού και περιφερειακών, 

 
21 http://www.billbaren.com/creditcardguide/ 
22 https://www.vantiv.com/vantage-point/smarter-payments/processing-through-point-of-sale 

http://www.billbaren.com/creditcardguide/
https://www.vantiv.com/vantage-point/smarter-payments/processing-through-point-of-sale
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όπως σαρωτές γραμμωτού κώδικα και εκτυπωτές παραλαβής; Ποια είναι τα σχέδιά 
σας για επέκταση της επιχείρησής σας στο μέλλον; 

Οι απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις θα σας οδηγήσουν στο σύστημα που είναι 
κατάλληλο για την επιχείρησή σας. 

  

2. Επιλέξτε έναν συμβατό επεξεργαστή πληρωμής ή μια πύλη πληρωμής 

 

Θα πρέπει επίσης να αποφασίσετε με ποιον επεξεργαστή πληρωμής ή ποια πύλη 
πληρωμής θα συνεργαστείτε. Η πύλη πληρωμής είναι μια φιλοξενούμενη λύση 
πληρωμής τρίτου μέρους που σας επιτρέπει να συνδεθείτε με τον επεξεργαστή 
πληρωμής που επιλέξατε, αρκεί η πύλη να λειτουργεί με αυτόν τον επεξεργαστή. 

 

3. Βεβαιωθείτε ότι η λύση σας περιλαμβάνει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας για να διατηρείτε ασφαλείς τις συναλλαγές και να προστατεύετε τους 
πελάτες και την επιχείρησή σας από παραβίαση. 

 

Μια παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων δεν είναι μόνο κακή για τις επιχειρήσεις, 
μπορεί να είναι καταστροφική. Έτσι, είναι προς το συμφέρον σας να κάνετε ό,τι 
μπορείτε για να αποφύγετε την παραβίαση. 

Η ασφάλεια των πληρωμών απαιτεί μια προσέγγιση πολλαπλών επιπέδων που να 
περιλαμβάνει τεχνολογικές λύσεις και βέλτιστες πρακτικές. Αυτό επιτυγχάνεται 
καλύτερα σε συνεργασία με έναν πάροχο επεξεργασίας πληρωμών.  

 

4. Προσδιορίστε κατά προτεραιότητα τις λειτουργίες προστιθέμενης αξίας που 
θέλετε ως προς τον τρόπο πληρωμής σας. 

 

Η επιχείρησή σας είναι μοναδική και ως εκ τούτου, θα έχει μοναδικές ανάγκες όταν 
πρόκειται για την επεξεργασία των πληρωμών. 

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη λύση POS, αξίζει να σκεφτείτε τα χαρακτηριστικά 
που θέλετε και να αξιολογήσετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος που προσφέρουν 
διάφοροι πάροχοι.  

  

5. Μην ξεχάσετε να ζητήσετε βοήθεια εγκατάστασης και εκπαίδευσης του 

προσωπικού. 

 

Η καλύτερη λύση πληρωμής στον κόσμο προσφέρει μικρή αξία στην επιχείρησή σας 
εάν είναι πολύ δύσκολο να την εγκαταστήσετε ή να μάθετε πώς να τη χρησιμοποιείτε. 
Ζητήστε μια επίδειξη προϊόντος για να δοκιμάσετε τη λύση σε πραγματικό χρόνο. 
Φροντίστε να ρωτήσετε για τη ρύθμιση και την ενσωμάτωση στα υπάρχοντα 
συστήματά σας. Μάθετε σχετικά με τα πρωτόκολλα απάτης και εάν οι απαραίτητες 
ενημερώσεις εκτελούνται αυτόματα ή αν πρέπει να τις εφαρμόσετε μόνοι σας. Και 
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φυσικά, υπάρχουν τα βασικά ζητήματα επεξεργασίας. Μάθετε πώς θα εκτελείτε 
διάφορους τύπους πληρωμών.  
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5.3 Ερωτήσεις- Test 

 

1. Ένας τρεχούμενος λογαριασμός δεν προσφέρει πρόσβαση στα χρήματά σας για 
τις καθημερινές συναλλακτικές σας ανάγκες.  .  

Σωστό. / Λάθος. 

 
2. Η ηλεκτρονική συναλλαγή αναφέρεται σε οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του Διαδικτύου.    

Σωστό. / Λάθος. 

 

3. Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι τρόπος για να κάνετε μια ηλεκτρονική 

πληρωμή; 

 

a. Πληρωμή online αποκαλύπτοντας τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, 

b. Πληρωμή με μετρητά. 

c. Πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού. 

d. Πληρωμή μέσω τιμολογίου. 

 

4. Οι αυτόματες πληρωμές λογαριασμού είναι αντικανονικές πληρωμές που γίνονται 
από έναν τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή αμοιβαίο λογαριασμό κεφαλαίων σε 
πωλητές 

Σωστό. / Λάθος 
 

5. Ποια από τις παρακάτω οδηγίες για να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό είναι 
λάθος; 

a. Επιλέξτε την τράπεζα που είναι καλύτερη για εσάς. 

b. Επισκεφθείτε την τράπεζα και ζητήστε να ανοίξετε ένα λογαριασμό. 

c. Φυλάξτε τα προσωπικά σας στοιχεία μυστικά από την τράπεζα. 

d. Κρατήστε ασφαλή τα έγγραφα λογαριασμού που λαμβάνετε. 

 
6. Οι χρεωστικές κάρτες αντλούν χρήματα απευθείας από τον τρεχούμενο 

λογαριασμό άμεσα όταν κάνετε την αγορά.   

Σωστό. / Λάθος 
 

7. Ποιο από τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε την επιχείρησή σας και να 

λαμβάνετε πληρωμές είναι σε λανθασμένη σειρά;  

Η ρύθμιση της επιχείρησής σας για τη λήψη πληρωμών απαιτεί να 

A. Πάρτε έναν αριθμό αναγνώρισης για την επιχείρησή σας. 

B. Ορίστε να λαμβάνετε πληρωμές μέσω τρίτου μέρους 

C. Γνώση των επιχειρηματικών απαιτήσεων του κράτους 

D. Ανοίξτε έναν επιχειρηματικό τραπεζικό λογαριασμό. 



145 
 

8. Ο εκδότης της πιστωτικής σας κάρτας στέλνει το εκκαθαριστικό της κάρτας σας 
περίπου μία φορά το μήνα.  .  

Σωστό. / Λάθος 

 
9. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι λάθος; Για να λάβετε τις παραγγελίες, θα 

πρέπει να: 

a. Δημιουργήσετε μια απλή φόρμα παραγγελίας στο Facebook, 

b. Διαμορφώσετε τις ειδοποιήσεις της φόρμας παραγγελίας, 

c. Διαμορφώσετε τις επιβεβαιώσεις της φόρμας παραγγελίας, 

d. Διαμορφώσετε τις Ρυθμίσεις πληρωμής. 

 
10. Για την αποδοχή πληρωμών με πιστωτική κάρτα, δε θα χρειαστείτε: 

 

a. Εμπορικό λογαριασμό 

b. Εικονικό Τερματικό 

c. Μετρητά 

d. Πύλη 
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6  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
Πανεπιστήμιο Hacı Bayram Veli, Άγκυρα, Τουρκία 

 Guimel, La teste de buch,Archachon, Γαλλία 

 

Oμάδα-στόχο του προγράμματος Dreamy m-Learning Project αποτελούν γυναίκες με 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο που ασχολούνται με την χειροτεχνία στο σπίτι τους. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή βοήθειας σε αυτές τις γυναίκες, ώστε να 
αποκτήσουν ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες σχετικές με την κινητή 
τηλεφωνία, για να είναι σε θέση να πουλήσουν τα βιοτεχνικά τους προϊόντα σε 
ψηφιακές αγορές, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τα smart phones τους. Για τον 
σκοπό αυτό, θα αναπτύξουμε μια εφαρμογή για κινητά, η οποία είναι εύκολη στην 
κατανόηση και στη χρήση, για λειτουργικά συστήματα Android και iOS, που θα 
γεφυρώνει εφαρμογές κινητού τηλεφώνου με την πύλη m-learning. Για τον λόγο αυτό, 
προετοιμάσαμε τις παρακάτω ενότητες, προσεγγίζοντας βήμα προς βήμα τις ανάγκες 
της ομάδας-στόχου. Όλες οι εφαρμογές που παρουσιάζονται αναλυτικά είναι δωρεάν. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη ενότητα, αποσκοπεί να εξηγήσει θέματα, όπως η 
δημιουργία τιμολογίων, η σύναψη συμβάσεων για σχέσεις αγοραστή-προμηθευτή, 
για διαδικτυακές αγορές, η υποβολή αίτησης ασφάλισης για την πώληση 
ηλεκτρονικών προϊόντων και η δημιουργία ηλεκτρονικών υπογραφών για γυναίκες 
που επιθυμούν να πουλήσουν τις δημιουργίες τους στο Διαδίκτυο. 

6.1. Βασικές έννοιες και επεξηγήσεις 

  

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 1, υπάρχει διαφορά μεταξύ του Διαδικτύου και του 
Παγκόσμιου Ιστού: Το Διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο παγκόσμιων ανταλλαγών - 
συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών, δημόσιων, επιχειρηματικών, ακαδημαϊκών και 
κυβερνητικών δικτύων - που συνδέονται με καθοδηγούμενες, ασύρματες τεχνολογίες 
και τεχνολογίες και οπτικών ινών.  Το Web ή αλλιώς ο Παγκόσμιος Ιστός (W3) είναι 
βασικά ένα σύστημα διακομιστών Διαδικτύου που υποστηρίζει ειδικά μορφοποιημένα 
έγγραφα. Το Internet, που συνδέει έναν υπολογιστή με άλλους υπολογιστές σε όλο τον 
κόσμο, είναι ένας τρόπος μεταφοράς περιεχομένου. Πρέπει να έχετε πρόσβαση στο 
διαδίκτυο για να συνδεθείτε στον Παγκόσμιο Ιστό. Οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες ή 
άλλο περιεχόμενο που περιέχει ο ιστός αποτελεί τμήμα κοινής χρήσης του διαδικτύου. 
Ο Ιστός επίσης χρησιμοποιεί προγράμματα περιήγησης, όπως το Google ή το Internet 
Explorer, για να παρέχει πρόσβαση σε έγγραφα Ιστού, που ονομάζονται ιστοσελίδες 
και συνδέονται μεταξύ τους μέσω υπερσυνδέσμων. 

Οι φορολογούμενοι που απασχολούνται σε ή έχουν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
και / ή έχουν την ιδιότητα του έμπορου που πουλά αγαθά και υπηρεσίες μέσω 
Διαδικτύου μπορούν να επωφεληθούν από την εφαρμογή online Τιμολογίου. Δεν 
υπάρχει περιορισμός στον κύκλο εργασιών της εταιρείας σας αν προχωρήσετε στην 
έκδοση online Τιμολογίου. Ακόμη κι εκείνοι με πολύ χαμηλό κύκλο εργασιών μπορούν 
να επωφεληθούν από την ηλεκτρονική τιμολόγηση. 
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Μια γρήγορη αναζήτηση Google θα σας δώσει πολλές επιλογές. Προγράμματα, όπως 
το Microsoft Office έχουν ένα εξατομικευμένο πρότυπο στο λογισμικό τους και σας 
επιτρέπουν να κατεβάσετε τα πρότυπα αυτά και να βρείτε ιστοσελίδες διαθέσιμες στο 
Office. 

Invoice berry - Office, Open Office and Excel Templates 

Microsoft - Αν δεν σας αρέσει το πρότυπο από το Microsoft Office, μεταβείτε στη 
συλλογή προτύπων της Microsoft για περισσότερες επιλογές. 

Παράλληλα με το Microsoft Office, τα Έγγραφα Google (Google Docs) διαθέτουν 
επίσης πρότυπα που μπορείτε να επιλέξετε μέσα από μια συλλογή προτύπων ενώ η 
Apple προσφέρει δυνατότητες και επιλογές για πιο δημιουργικές εφαρμογές. 

Ορισμένες ιστοσελίδες σας επιτρέπουν να δημιουργείτε, να εκτυπώνετε, να 
αποθηκεύετε και να στέλνετε τιμολόγια απευθείας από τον ιστότοπό τους. Δεν 
χρειάζεστε άλλα προγράμματα εκτός από ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. 

Η παρακάτω ενότητα παρουσιάζει ορισμένες δωρεάν εφαρμογές για την εκμάθηση της 
δημιουργίας Online  τιμολογίων. 

6.2. Ενεργός Μάθηση 

6.2.1 Τιμολόγηση στο κινητό 

 

1. Για λογισμικό iOS 

Η δωρεάν έκδοση του Invoice Simple είναι διαθέσιμη σε iPhone, iPad και iPod Touch 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία τριών δωρεάν τιμολογίων ή 
υπολογισμών στο κινητό ή τις φορητές συσκευές σας.  

Βήμα 1: Μεταβείτε στο APP STORE αναζητήστε ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ανατρέξτε στις 
ενότητες 1 και 2 για να δείτε πώς να μεταβείτε και πώς να κάνετε αναζήτηση) 

 



148 
 

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο ΛΗΨΗ πρότυπο που επιλέξατε και στη συνέχεια 

πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο αναγνωριστικό της Apple 

 

2. Για λογισμικό Android 

Η δωρεάν έκδοση του Invoice Simple μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 

ενός περιορισμένου αριθμού τιμολογίων. 

Βήμα 1: Μεταβείτε στο Google Play 

 

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο ΛΗΨΗ για το πρότυπο που επιλέξατε και στη συνέχεια 

πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο Google 

 

3. Android and iOS 

Η Wave παρέχει δυνατότητα προβολής Android και Chrome στο ίδιο πορτοφόλι. Η 
εφαρμογή, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οποιοδήποτε κινητό 
τηλέφωνο, περιγράφεται παρακάτω: 
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Βήμα 1: Πληκτρολογήστε «τιμολόγηση Wave σε iOS και Android» στο Διακομιστή 
Ιστού της Google 

 

 

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο ΈΝΑΡΞΗ ΤΩΡΑ 
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Βήμα 3: Πραγματοποιήστε μια δωρεάν περιήγηση στο Wave 
 

 

 

Βήμα 4: Επιλέξτε να πληρωθείτε για την εργασία σας 

 

 

  

 



151 
 

Βήμα 5: Προσθέστε το λογότυπό σας (Δείτε ενότητα 3 για το σχεδιασμό λογότυπου), 
επιλέξτε τις αποχρώσεις και το πρότυπο τιμολογίου. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο 
κουμπί LETS GO 

 

Βήμα 6: Eδώ εμφανίζεται το ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Συμπληρώστε τα στοιχεία τιμολογίου 
και αποθηκεύστε το. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρότυπο συνεχώς. 
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Πώς να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο στα Έγγραφα Google 
  
Βήμα 1: Αναζητήστε στο Google για «Πρότυπα τιμολογίων εγγράφων Google» για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού «Πρότυπα» που θα ανοίξει στην επόμενη σελίδα3 

 

 

Βήμα 2: Επιλέξτε το πρότυπο τιμολογίου που σας ταιριάζει περισσότερο και στη 
συνέχεια κάντε κλικ στο GOOGLE DOC (κατεβάστε τον σύνδεσμο) 

 

 
3 https://www.invoicesimple.com/invoice-template/google-docs-invoice-template 
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Βήμα 3: Αφού κάνετε κλικ σε ένα από τους παρακάτω συνδέσμους λήψης, επιλέξτε 
ΑΡΧΕΙΟ από το επάνω μενού. 

 

 

Βήμα 4: Επιλέξτεt ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ 
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Βήμα 5: Tο πρότυπό σας θα αποθηκευτεί στο MY DRIVE 

 

                            

Βήμα 6: Ανοίξτε τη σελίδα Google, επάνω δεξιά και κάντε κλικ στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
GOOGLE  
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Βήμα 7: Μεταβείτε στο προσωπικό σας GOOGLE DRIVE 
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Βήμα 8: Κάντε κλικ στο + MY DRIVE στο μενού που ανόίγει προς τα κάτω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 9: Αυτό σας φέρνει στη σελίδα προτύπων. Μπορείτε να προσθέσετε, να 
επεξεργαστείτε ή να διαμορφώσετε κείμενο σ’ ένα υπολογιστικό φύλλο. Επιπλέον, 
μπορείτε να μοιράζεστε αρχεία και φακέλους με τους άλλους και να επιλέξετε αν εκείνοι 
θα μπορούν να προβάλλουν, να επεξεργαστούν ή και να σχολιάσουν τα αρχεία και 
τους φακέλους αυτούς 
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.  
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6.2.2. Δημιουργία φόρμας συμβολαίου σχέσεων αγοραστή-προμηθευτή για 
αγορές μέσω διαδικτύου (online ή ηλεκτρονικές αγορές) 

Οι online αγορές διαφέρουν από τις παραδοσιακές: ιδιαίτερα οι συναλλαγές που 
γίνονται μέσω του Διαδικτύου υπόκεινται στον κανονισμό για συμβάσεις εξ 
αποστάσεως. Αυτή η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ ενός εμπόρου και ενός καταναλωτή, 
όταν αυτοί δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο και αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
μέσω ενός ή περισσοτέρων οργανωμένων τρόπων επικοινωνίας εξ αποστάσεως - για 
παράδειγμα μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή μέσω διαδικτύου.  

 

Συνήθως, οι γενικές αρχές για τη σύναψη συμβατικής σχέσης σχετικά με τις 
ηλεκτρονικές αγορές μπορούν να εφαρμοστούν μετά τις ακόλουθες γενικές ενέργειες 
μεταξύ ενός πωλητή και του αγοραστή: 

•πρόσκληση για διαπραγμάτευση: η προβολή αγαθών προς πώληση σε έναν ιστότοπο 
ηλεκτρονικού εμπορίου θεωρείται γενικά ως πρόσκληση για διαπραγμάτευση και όχι 
ως προσφορά, όπως θα συνέβαινε άλλωστε και σ’ ένα φυσικό κατάστημα. Η 
προσφορά, τελικά, διαμορφώνεται από τις ενέργειες του πελάτη που επισκέπτεται τον 
ιστότοπο και όχι από τον πωλητή. 

• ο πελάτης επικοινωνεί την προσφορά του: επειδή η διαφήμιση αγαθών ή υπηρεσιών 
σε έναν ιστότοπο δεν αποτελεί προσφορά, η ευχέρεια είναι στον αγοραστή να κάνει 
την προσφορά. Ο πελάτης θα επικοινωνήσει ηλεκτρονικά την προσφορά του- η οποία 
μπορεί να γίνει εντός της ιστοσελίδας – εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του για την αγορά 
του διαφημιζόμενου προϊόντος. 

• ο πωλητής δέχεται την προσφορά: αφού γίνει μια προσφορά από έναν πελάτη, τότε 
ο πωλητής πρέπει να αποδεχθεί την προσφορά χωρίς αμφιβολία και άνευ όρων 
γνωστοποιώντας την αποδοχή του στον πελάτη. 

Με την αποδοχή της προσφοράς ενός πελάτη από τον πωλητή, έχει πλέον 
επισφραγιστεί η συμβατική σχέση ανάμεσά τους. 

Πηγή. http://www.findlaw.com.au/articles/4500/internet-shopping-how-a-contractual-
agreement-is-f.aspx 

 

Πριν από τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταναλωτή και του πωλητή στο διαδίκτυο, 
η υπηρεσία ή ο πάροχος των αγαθών πρέπει να ενημερώνουν τον καταναλωτή σχετικά 
με τα ζητήματα του κανονισμού. Ορισμένες από τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται στον πελάτη από τον πωλητή, στο πλαίσιο του κανονισμού και πριν από 
τη σύναψη της σύμβασης είναι οι εξής: 

• Το όνομα, ο τίτλος, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και άλλες πληροφορίες 
πρόσβασης του πωλητή ή του παρόχου, 

• Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που υπόκεινται στη 
σύμβαση, 

• Την τιμή πώλησης των αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
φόρων, 

• Το ενδεχόμενο επιπλέον κόστους παράδοσης, 

• Πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή και την παράδοση ή την απόδοση. 
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• Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. 
 

Αυτές οι προκαταρκτικές πληροφορίες πρέπει να επιβεβαιώνονται από τον 
καταναλωτή πριν γίνει η ηλεκτρονική αγορά, διαφορετικά η συμβατική σχέση δεν έχει 
καθοριστεί. 

6.2.3. Πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις 
  
Τον Δεκέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια οδηγία σχετικά με τις 
συμβάσεις που αφορούν την πώληση στο διαδίκτυο και γενικότερα την πώληση 
προϊόντων εξ αποστάσεως (οδηγία για την απευθείας πώληση εμπορευμάτων). Η 
προτεινόμενη οδηγία για την απευθείας πώληση εμπορευμάτων προβλέπει τη μέγιστη 
εναρμόνιση, απαγορεύοντας στα κράτη-μέλη να εισάγουν υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Όπως 
προαναφέρθηκε, όταν αγοράζεται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στην ΕΕ, ο έμπορος 
πρέπει να παρέχει σαφείς, ακριβείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 
ή την υπηρεσία πριν από την αγορά του προϊόντος αυτού. 

Σε αυτό το πλαίσιο, μαζί με τις προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις, μια τυπική σύμβαση 
ηλεκτρονικής αγοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία5: 

• ταυτότητα, διεύθυνση, e-mail και αριθμό τηλεφώνου του εμπόρου 

• επαγγελματικό τίτλο και στοιχεία ΦΠΑ του εμπόρου (κατά περίπτωση) 

• αριθμός εμπορικού μητρώου του εμπόρου 

• κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος 

• συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένων των φόρων και όλων των τελών 

• κόστος παράδοσης (εάν ισχύει) - και οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες χρεώσεις 

• ρυθμίσεις πληρωμής, παράδοσης ή απόδοσης 

• διάρκεια της σύμβασης (εάν ισχύει) 

• περιορισμοί παράδοσης σε ορισμένες χώρες 

• το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας εντός 14 ημερών 

• διαθέσιμες υπηρεσίες μετά την πώληση 

• μηχανισμούς επίλυσης διαφορών 
 
Για να υποβάλλετε αίτηση για ασφάλιση της πώλησης online προϊόντων 
 
Μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τα προϊόντα που πουλήσατε, γιατί 
παρέχονται κάτω από το όνομα της επιχείρησής σας. Για παράδειγμα, έστω ότι 
είστε διαδικτυακός πωλητής που πουλά κέικ κατά παραγγελία και τα παραδίδει 
στους πελάτες. Εάν κάποιος αναφέρει ένα περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης, 
έχοντας φάει ένα από τα κέικ σας, θα είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε 
αποζημίωση. Επιπλέον, το προϊόν μπορεί να υποστεί αλλοιώσεις κατά τη 
μεταφορά του ή μπορεί και να κλαπεί. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η ασφάλιση θα 
μπορούσε να καλύψει το κόστος της αντικατάστασης, με βάση την τιμή του 
προϊόντος. Απ’ αυτή την άποψη, η επαφή μ’ έναν ασφαλιστικό πράκτορα θα είναι 
η σωστή προσέγγιση, για να σας βοηθήσει να καταλάβετε τι είδους ασφάλιση 
χρειάζεστε πραγματικά και να σας ενημερώσει για την αξιοπιστία των προϊόντων 
αλλά και την εμπορική αξιοπιστία γενικότερα. 

 
5 https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/contract-information/index_en.htm 
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Όπως φαίνεται στα παρακάτω βήματα, η αγορά ασφάλισης αποτελεί πλέον μια 
πολύ εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Ανάλογα με τις πληροφορίες που 
καταχωρείτε, διαμορφώνονται για σας μόνο οι καταλληλότερες προσφορές στο 
συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Η προσφορά θα σας δοθεί μετά από 
προκαταρκτική εξέταση. Ως εκ τούτου, μπορείτε να αγοράσετε την ασφάλιση που 
θεωρείτε την  καταλληλότερη. 

 

Βήμα 1: Συμπληρώστε τη φόρμα που περιλαμβάνεται στο ερωτηματολόγιο 
ασφάλισης, που φαίνεται παρακάτω. Φροντίστε ώστε οι πληροφορίες που 
συμπληρώνετε να είναι οι σωστές. Λανθασμένες πληροφορίες δεν πρέπει να 
εισαχθούν. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε εμπορική δραστηριότητα 
ποικίλλουν. 

 

Πηγή:https://quote.simplybusiness.co.uk/q/shop/new_business/about_your_shop/5bdc329728597860d64bf6

11 

Βήμα 2: Αφού καταχωρήσετε τα στοιχεία σας, αυτά θα αξιολογηθούν και κατόπιν 
θα σας αποσταλούν οι πιο κατάλληλες προσφορές. Μπορείτε να συγκρίνετε τις 
διάφορες προσφορές και να επιλέξετε εκείνη που θέλετε. Η σύγκριση θα πρέπει να 
αφορά το όριο, την εγγύηση και την τιμή. 

Βήμα 3: Το τελευταίο βήμα που πρέπει να κάνετε για να ολοκληρώσετε την 
διαδικασία είναι να αγοράσετε μία ασφάλιση. Για να την αγοράσετε ηλεκτρονικά, θα 
χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ασφαλιστικής αξιολόγησης.. 
 

6.2.4. Δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής 

Κατά τη μετάβαση από την έντυπη στην ηλεκτρονική μορφή αρχείων, αναδύονται νέες 
επαγγελματικές δυνατότητες. Η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής στις 
επιχειρηματικές διαδικασίες έντυπης μορφής, όπως τα τιμολόγια, οι συμβάσεις, τα 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ., είναι σημαντική για τη βελτίωση της 
επιχείρησής σας. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες διαθέσιμες για κινητά τηλέφωνα 
σχετικά με την ηλεκτρονική υπογραφή. Μια από αυτές είναι το DocuSign. Το DocuSign 
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είναι μια δωρεάν πλατφόρμα ηλεκτρονικής υπογραφής, προσβάσιμη από κινητά 
τηλέφωνα. Είναι διαθέσιμη σε: iPhone, iPad, Android και Windows. 

 
                Πηγή: https://www.docusign.com/features-and-benefits/mobile 

 
Βήμα 1 : Για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής, συνδεθείτε με τη διεύθυνση 
του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, ένας σύνδεσμος θα σας αποσταλεί 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 

 

 

 

https://www.docusign.com/features-and-benefits/mobile
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Βήμα 2 : Κατεβάστε την εφαρμογή από το εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

 

Βήμα 3: Για να στήσετε τον λογαριασμό σας DocuSign πληκτρολογήστε τις 
απαιτούμενες πληροφορίες και δημιουργήστε έναν λογαριασμό 

Βήμα 4: Κάντε κλικ στο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να ολοκληρώσετε την διαδικασία 
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Βήμα 5: Μεταφορτώστε ένα έγγραφο 
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Βήμα 6: Επιλέξτε το GOOGLE DRIVE 

 

 

 

 

Βήμα 7: Ανεβάστε  το τιμολόγιο που δημιουργήσατε προηγουμένως από έγγραφα 

Google σε αυτήν την ενότητα 
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Βήμα 8: Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. 

 

Βήμα 9 : Στο πεδίο ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ, εισάγετε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του παραλήπτη 
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Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή NEXT και στη συνέχεια προσθέστε ΠΕΔΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

 

 

 

Αυτό είναι όλο! 
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6.3. Ερωτήσεις- Test 

 

1. Από πού μπορείτε να κατεβάσετε ένα πρότυπο τιμολογίου για ένα κινητό της 

apple; 

 

a. Μόνο από το Google play. 

b. Μόνο από το Apple store. 

c. Από κανένα από τα παραπάνω. 

d. Και από τα δύο παραπάνω. 

 

2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Store για να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο 

σε κινητό Android 

Σωστό. / Λάθος. 

 

3.  Ποια εφαρμογή επιτρέπει τη δημιουργία τιμολογίου σε Apple και Android; 

 

a. Fresh books 

b. Moon Invoice 

c. Wave 

d. Pinterest 

 

 

4. Το να τοποθετήσετε λογότυπο σε τιμολόγιο δεν είναι απολύτως απαραίτητο αλλά 

το καθιστά πιο εύχρηστο.  

        Σωστό. / Λάθος. 

 

5. Ποια στοιχεία πρέπει να εμφανίζονται σε ένα τιμολόγιο; 

 

a. Όνομα και τίτλος. 

b. Διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ.  

 τιμή πώλησης των αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

φόρων 

c. Όλα τα παραπάνω. 

 

6. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνει μια τυπική σύμβαση για ηλεκτρονική 

αγορά;  

a. Την ταυτότητα του εμπόρου. 

b. Λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  

c. Στοιχεία ΦΠΑ.  

d. Στοιχεία επαφής. 
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7. Ως έμπορος, δεν μπορείτε να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τα προϊόντα που 

πουλάτε, γιατί τα προϊόντα πωλούνται στο όνομα της επιχείρησής σας. 

 

Σωστό. / Λάθος 

 

8. Δεν είναι ωφέλιμο να έχετε ασφαλισμένα τα εμπορικά προϊόντα που πουλάτε.  

Σωστό. / Λάθος 

 

9. Τί είναι το DocuSign; 

a. Ένας χώρος για την ταξινόμηση των εγγράφων 

b. Μια δωρεάν πλατφόρμα ηλεκτρονικής υπογραφής προσβάσιμη από κινητά 

τηλέφωνα 

c. Ένα έγγραφο για να υπογράφετε κάθε πώληση 

d. Κανένα από τα παραπάνω. 

 

10. Συμπληρώστε το κενό με την κατάλληλη λέξη, έτσι ώστε ο ορισμός να είναι σωστός.. 

Το……………………………προσφέρει ένα πρότυπο που μπορείται να το 

κατεβάσετε και να το ανοίξετε στο Microsoft                Word.  

a. Cash board 

b. DocuSign 

c. DropBox 

d. Pinterest 
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7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 
Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία 

Αυτή η ενότητα έχει ως σκοπό να εξηγήσει τις διάφορες οικονομικές ευκαιρίες και τους 
τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες μπορούν να πουλήσουν τα χειροτεχνήματα τους. 
Η ενότητα παρέχει πληροφορίες και συνδέσμους για τις γυναίκες αυτές σχετικά με την 
εύρεση οικονομικής υποστήριξης και πιστωτικών διευκολύνσεων σε πέντε χώρες 
(Σλοβενία, Γαλλία, Τουρκία, Ελλάδα και Πολωνία), στα πλαίσια του προγράμματος 
Dreamy m-learning.  

7.1. Βασικές έννοιες και επεξηγήσεις 

 
Τί είναι το δάνειο;  
 
Δάνειο είναι ο δανεισμός χρημάτων από μια τράπεζα ή άλλο δανειστή. H 
αποπληρωμή του δανείου χωρίζεται σε δύο μέρη, το κεφάλαιο και τους τόκους. 

Το κεφάλαιο είναι το ποσό του δανεισμού και είναι το κύριο μέρος του υπολοίπου 
αυτής της συναλλαγής. 

Οι τόκοι είναι οι επιπλέον χρεώσεις που σχετίζονται με τον χρόνο που έχετε το δάνειο 
και υπολογίζονται βάσει του κεφαλαίου. 

 
Τί είναι το υπόλοιπο δανείου; 
 
Το υπόλοιπο δανείου είναι το ποσό που απομένει να αποπληρωθεί. Κάθε δάνειο έχει 
ένα υπόλοιπο έως ότου αποπληρωθεί πλήρως. Το ποσό αυτό μεταβάλλεται 
καθημερινά ( με την καθημερινή προσθήκη του επιτοκίου). 
Πρόγραμμα εξόφλησης δανείου: Το κεφάλαιο και το επιτόκιο διαχωρίζονται, ώστε 
να γίνεται αντιληπτό ποιο τμήμα της μηνιαίας πληρωμής του δανείου αφορά την 
αποπληρωμή του κεφαλαίου και ποιο τους τόκους. 
 
Tί είναι η επιχορήγηση; 
 
Οι επιχορηγήσεις είναι ποσά που δεν επιστρέφονται ή προϊόντα που καταβάλλονται ή 
δωρίζονται από ένα συμβαλλόμενο μέρος, συχνά κάποιο κυβερνητικό τμήμα, εταιρεία ή 
ίδρυμα σε έναν παραλήπτη. Μια κρατική επιχορήγηση είναι ένα οικονομικό βραβείο που 
χορηγείται από την ομοσπονδιακή, εθνική ή τοπική κυβέρνηση σε έναν επιλεγμένο 
υποψήφιο. 
 

Τί είναι το φορολογικό κίνητρο 
 
Το φορολογικό κίνητρο είναι ένα κυβερνητικό μέτρο που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα 
άτομα και τις επιχειρήσεις να δαπανήσουν χρήματα ή να εξοικονομήσουν χρήματα 
μειώνοντας το ποσό του φόρου που πρέπει να πληρώσουν. 
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Τί είναι η μικροχρηματοδότηση; 
 
Η μικροχρηματοδότηση είναι ένας όρος «ομπρέλα», δηλαδή ένας γενικός όρος που 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών 
για τα άτομα που αποκλείονται από το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα. Η 
μικροχρηματοδότηση επιτρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να αντεπεξέρχονται 
οικονομικά, να εξοικονομούν, να παρέχουν τα απαραίτητα στις οικογένειές τους και να 
προστατεύονται από τους οικονομικούς κινδύνους της καθημερινότητας. 
 
Πώς λειτουργεί η μικροχρηματοδότηση; 
 
Τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης παρέχουν στους δανειολήπτες «μικροδάνεια», 
όπως και υποστήριξη (π.χ. για την χρηματοδότηση μιας νέας επιχείρησης ή για την 
οργάνωση ενός σχεδίου επέκτασης, την κάλυψη επειγουσών οικογενειακών αναγκών, 
τη διευκόλυνση της κινητικότητας για την απόκτηση μιας θέσης εργασίας κ.λπ.), παρά 
το γεγονός ότι αυτοί οι δανειολήπτες δεν προσφέρουν σταθερή εγγύηση 
αποπληρωμής. Τα έσοδα από την οικονομική δραστηριότητα των μικροεπενδυτών 
τους επιτρέπουν και να αποπληρώσουν ένα υπόλοιπο δανείου. 
 
Ποια η συμβολή της μικροχρηματοδότησης στην ενίσχυση των γυναικών 
μικροεπιχειρηματιών; 
 
Η μικροχρηματοδότηση παρέχει βοήθεια σε αδύναμους οικονομικά ανθρώπους, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, να αποκτήσουν απασχόληση, να αυξήσουν την 
αυτοπεποίθησή τους, να ενισχύσουν τις επικοινωνιακές και λοιπές τους δεξιότητες. Μέσω 
της συμμετοχής τους στα προγράμματα μικροχρηματοδότησης, οι γυναίκες αποκτούν τη 
δυνατότητα ελέγχου πόρων, υλικών και πνευματικών, όπως είναι η γνώση, η πληροφόρηση, 
οι ιδέες και η λήψη αποφάσεων τόσο στο σπίτι, όσο και στη κοινότητα, τη κοινωνία, αλλά και 
το έθνος. 

Η μικροχρηματοδότηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επιχειρηματική ενδυνάμωση 
των γυναικών από πλευράς πόρων. Ο δανεισμός σε ομάδες, ο οποίος θεωρείται σημαντικό 
εργαλείο στην ανακούφιση της φτώχειας, ωφελεί τα μέλη και μέσω της δικτύωσης. 

 
Τί είναι οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι; 
 
Οι επιχειρηματικοί άγγελοι (επίσης γνωστοί ως άγγελοι ή επενδυτές αγγέλων) είναι άτομα 
που χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους πλούτο για να παρέχουν κεφάλαια σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις πρώιμης φάσης έναντι ανταλλαγής μετοχών της εταιρείας. Η 
εισροή κεφαλαίων μπορεί να βοηθήσει μια ιδέα να εξελιχθεί σε μια βιώσιμη εταιρεία και να 
αποτελέσει τη βάση για να αρχίσει η νέα επιχείρηση να παράγει το προτεινόμενο προϊόν ή 
υπηρεσία. 

Ο ορισμός της έννοιας «επιχειρηματικός άγγελος» παραμένει ασαφής σχετικά με τους 
όρους,«ανεπίσημοςεπενδυτής» και «ανεπίσημο κεφάλαιο επιχειρηματικών συναλλαγών». 

 
Τί προσφέρουν οι επιχειρηματικοί άγγελοι; 
 
 Οι επιχειρηματικοί άγγελοι προσφέρουν: 
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- μια «ένεση» μικρής ποσότητας μετρητών, τα οποία δεν θα ήταν διαθέσιμα μέσω 
κάποιου κεφαλαίου επιχειρηματικών συναλλαγών, 

- συχνά και μια επόμενη χρηματοδότηση, 

- την ενεργή τους συμμετοχή στις δραστηριότητες της επιχείρησης σαν μέντορες ή 
καθοδηγητές, 

- τον χρόνο τους και παρέχουν συνδέσεις στο ευρύτερο δίκτυο τους, προκειμένου να 
βοηθήσουν τον επιχειρηματία στο νέο επιχειρησιακό του εγχείρημα. 

 

Το ταμείο επιχειρηματικών αγγέλων των γυναικών 

 

Το ταμείο επιχειρηματικών αγγέλων των γυναικών είναι συνήθως μέρος μιας μη 

κερδοσκοπικής, μη κυβερνητικής επαγγελματικής οργάνωσης, η οποία υποστηρίζει τη 

συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων για την καινοτομία. Δεδομένου ότι οι 

επενδύσεις των επιχειρηματικών αγγέλων συνεπάγονται όχι μόνο την παροχή 

οικονομικών πόρων αλλά και την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και κοινωνικού 

κεφαλαίου, είναι προφανής η πεποίθηση τέτοιου είδους οργανώσεων ότι η συμμετοχή 

των γυναικών σε μεγαλύτερο βαθμό και σε νέες μορφές θα αποφέρει οικονομικό όφελος 

για όλους. 

 
Δίκτυα για ιδρύτριες επιχειρήσεων 

 

500 Women:  Χρηματοδοτεί Κορυφαίες Ιδρύτριες επιχειρήσεων 

Astia: Πρσφέρει πρόσβαση σε κεφάλαια, κατάρτιση, υποστήριξη γυναικών 
επιχειρηματιών 

BBG (Built by Girls) Ventures: Επενδύει σε νεοσύστατες επιχειρήσεις στο διαδίκτυο 
με τουλάχιστον μία γυναίκα – ιδρύτρια επιχείρησης 

Chloe Capital: Εταιρεία επένδυσης Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
(Venture Capital) σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που βρίσκονται ένα βήμα πριν τη 
λειτουργία τους και διοικούνται από γυναίκες 

Female Founders Fund: Επενδύει σε γυναίκες με πρωτοποριακές δραστηριότητες, 
που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, πλατφόρμες και online υπηρεσίες  

Golden Seeds: Δίκτυο επενδυτών που απευθύνεται σε γυναίκες επιχειρηματίες 

Intel Capital Diversity Fund: Ταμείο που επενδύει σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι 
οποίες διοικούνται από γυναίκες και μειονότητες  

Mergelane: Επενδυτής νεοσύστατων επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες 
(Boulder, CO)  

Next Wave Impact: Καινοτόμο ταμείο επένδυσης επιχειρηματικών κεφαλαίων σε 
νεοσύστατες επιχειρήσεις  

Pipeline Fellowship: Ιδρύτριες επενδύουν σε εταιρείες με κοινωνική δράση που 
διοικούνται από γυναίκες  
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Valor Ventures: Ταμείο με έδρα την Ατλάντα που χρηματοδοτεί ιδρύτριες 
επιχειρήσεων 

 Women’s Venture Fund: Στηρίζει γυναίκες επιχειρηματίες μέσω μαθημάτων, 
συμβουλών, πιστώσεων και άλλων 

 

7.2. Ενεργός μάθηση 

7.2.1 Πιστώσεις και υποστήριξη γυναικών στις χώρες των εταίρων του 
προγράμματος 
 

Στην επόμενη ενότητα, αναλύεται πώς οι γυναίκες μπορούν να λάβουν 
χρηματοδότηση για κάθε χώρα 

 

7.2.1.1 Αναζήτηση δάνειων μικρών επιχειρήσεων για τις γυναίκες 
 

Για τη Σλοβενία  

Τράπεζες 

Απλό και γρήγορο ηλεκτρονικό δάνειο έως 7.000€ χωρίς κόστος έγκρισης. 
www.hipkredit.si 

 

Μικροπίστωση με χαμηλό επιτόκιο και κόστος, όπου ένα ευνοϊκό 
και σταθερό μηνιαίο κόστος κατανέμεται καθ 'όλη τη διάρκεια της 
αποπληρωμής του δανείου. 
www.intesasanpaolobank.si 
 

Ελκυστικές προσφορές δανείων 
www.sparkasse.si 

 

Οικονομικές Υπηρεσίες 

 
Δάνειο αξίας 500 ή 1.000€. 
www.skupina8.si  
 
Τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Παρέχει βραχυπρόθεσμα δάνεια με επιδότηση μέρους του επιτοκίου προς τα μέλη. 
www.eng.gzs.si 
 
Επιχειρηματικό Κέντρο Επενδύσεων 
Γρήγορο ηλεκτρονικό δάνειο από 1.000 EUR έως 30.000€. 
www.pnc.si 

 

 

 

http://www.hipkredit.si/
http://www.intesasanpaolobank.si/
http://www.sparkasse.si/
http://www.skupina8.si/
http://www.eng.gzs.si/
http://www.pnc.si/
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Για την Τουρκία 

 
Τράπεζες:  

Akbank (Πακέτο Επιχειρηματικής Υποστήριξης) 
https://www.akbank.com/tr-tr/urunler/Sayfalar/isim-icin-girisimci-destek-paketi.aspx 
 

Garanti Bank(Πακέτο Υποστήριξης Γυναικών Επιχειρηματιών) 
https://www.garanti.com.tr/tr/kobi/kobilere_ozel/kadin-girisimci-bankaciligi/kadin-
girisimci-kredi-destek-paketi.page  

 

TEB Bank (Δάνειο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Γυναικών) 

https://www.teb.com.tr/kadin-patronum/kgf-kadin-patron-destek-kredisi/ 

 

İşbank (Δάνειο για Γυναίκες Επιχειρηματίες) 
https://www.isbank.com.tr/TR/kampanyalar/kampanya-ayrintilari/Sayfalar/kampanya-
ayrintilari.aspx?CampaignName=kadin-girisimci-kredisi-
kampanyasi&IdCampaign=Mzk2-ISB 

 

Halkbank ( Δάνειο Start-up για Γυναίκες Επιχειρημ,ατίες ) 
https://www.halkbankkobi.com.tr/NewsDetail/Kadin-Girisimcilere-Ilk-Adim-Kredisi/215 

 

Για την Ελλάδα: 

 

Για την χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων, οι τράπεζες ζητούν να δουν το 
επιχειρηματικό τους σχέδιο, το οποίο θα μελετηθεί από διάφορα τμήματα, που 
ελέγχουν διαφορετικά σημεία. Είναι έτσι ιδιαίτερα σημαντικό το επιχειρηματικό σχέδιο 
να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερο για να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις.  

 

Για την Γαλλία: 

 

Ταμείο Εγγυήσεων Γυναικών (FGIF) 

Σκοπός: Η διευκόλυνση της απόκτησης τραπεζικών δανείων για την κάλυψη των 
απαιτήσεων κεφαλαίου κίνησης ή / και επενδύσεων στη φάση δημιουργίας, ανάκτησης 
ή ανάπτυξης μιας επιχείρησης. 
https://www.afecreation.fr/pid14855/appuis-pour-les-femmes.html 

 

Τα δίκτυα 

Τα εθνικά δίκτυα που παρατίθενται παρακάτω είναι στη διάθεσή σας και σας 
καλωσορίζουν, προκειμένου να σας ενημερώσουν και να σας συνοδεύσουν κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου σας. Ορισμένοι ασχολούνται με γυναίκες δημιουργούς, 
άλλοι απευθύνονται σε όλους, αλλά ασχολούνται με συγκεκριμένες δράσεις για 
γυναίκες, άλλοι απλώς παρακολουθούν τις εταιρείες που έχουν χρηματοδοτήσει. 
http://www.ellesentreprennent.fr/pid14416/les-reseaux-au-service-des-creatrices.html 

 

The BPI France (Τράπεζα Δημοσίων Επενδύσεων) 
Η BPI είναι ένας οργανισμός που τελεί υπό την εποπτεία του κράτους. Παρέχει 
χρηματοδότηση και αναπτυξιακά βοηθήματα. Επιπλέον, προσφέρει λύσεις 

https://www.garanti.com.tr/tr/kobi/kobilere_ozel/kadin-girisimci-bankaciligi/kadin-girisimci-
https://www.garanti.com.tr/tr/kobi/kobilere_ozel/kadin-girisimci-bankaciligi/kadin-girisimci-
https://www.afecreation.fr/pid14855/appuis-pour-les-femmes.html
http://www.ellesentreprennent.fr/pid14416/les-reseaux-au-service-des-creatrices.html
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διασύνδεσης και εγγύησης για να πείσει την τράπεζά σας να σας ακολουθήσει στα 
σχέδιά σας. 
http://www.bpifrance.com/ 

 

Για την Πολωνία: 

 

mBank  
Δάνεια για άτομα που παρουσιάζουν επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν 
υπερβαίνει τους 6 μήνες σε ποσό μέχρι 30.000 PLN. Μπορείτε να απευθυνθείτε 
online. 
https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/na-start/kredyty-na-start/ 

 

Aasa Polska  

Δάνειο για επιχειρηματική ανάπτυξη μέχρι 20.000 PLN από την πρώτη ημέρα 
λειτουργίας. 

https://aasadlabiznesu.pl/ 

 

Credit Agricole  
Δάνεια για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
https://www.credit-agricole.pl/male-i-srednie-firmy/kredyty/pozyczka-biznes 

 

PKO BP 

Δάνειο εκκίνησης για επιχειρήσεις. 

https://www.pkobp.pl/firmy/kredyty/produkty-kredytowe/pozyczka-na-start/ 

ING  
Δάνειο για επιχειρήσεις. 
https://www.ingbank.pl/male-firmy/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-dla-malych-firm 

 

7.2.1.2 Επιχορηγήσεις μικρών επιχειρήσεων για γυναίκες 
 

Για τη Σλοβενία:  

Ταμείο Επιχειρήσεων της Σλοβενίας 

Επιδοτήσεις, εγγυήσεις, προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων (μετοχικό κεφάλαιο, δάνεια, 
εγγυήσεις) και κεφάλαια εκκίνησης για νέες καινοτόμες εταιρείες 
https://www.podjetniskisklad.si/en 

 
Οργανισμός της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για τις γεωργικές αγορές και την 
αγροτική ανάπτυξη 

Υποστήριξη για τη δημιουργία και την ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

Υπηρεσία Απασχόλησης της Σλοβενίας 

Επιδοτήσεις αυτοαπασχόλησης / περιστασιακή παροχή επιχορηγήσεων για 
αυτοαπασχόληση. 
 

http://www.bpifrance.com/
https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/na-start/kredyty-na-start/
https://aasadlabiznesu.pl/
https://www.credit-agricole.pl/male-i-srednie-firmy/kredyty/pozyczka-biznes
https://www.pkobp.pl/firmy/kredyty/produkty-kredytowe/pozyczka-na-start/
https://www.ingbank.pl/male-firmy/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-dla-malych-firm
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Σλοβενικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Χρηματοδοτικά κίνητρα, ιδίως υπό μορφή επιστρεφόμενων κεφαλαίων, για αρχικές 
επενδύσεις στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της γεωργίας, της περιφερειακής 
ανάπτυξης, των χρηματοοικονομικών επενδύσεων σε περιφερειακά καθεστώτα 
εγγυήσεων, των προχρηματοδοτήσεων με εγκεκριμένα ευρωπαϊκά κονδύλια. 
 

SID banka 

 
Παροχή ευνοϊκών οικονομικών πόρων για επιχειρήσεις, ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

εξαγωγών. 

 

Eko sklad 

Παροχή ευνοϊκών οικονομικών πόρων για επενδύσεις σε περιβαλλοντικά 
προσανατολισμένα έργα και ενεργειακή απόδοση. 

 

Για την Τουρκία: 

  
KOSGEB 
 
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (KOSGEB) είναι ο 
κύριος αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη, τον συντονισμό και την εφαρμογή πολιτικής 
στις ΜΜΕ. Η KOSGEB προσφέρει στήριξη δανείων σε γυναίκες επιχειρηματίες που 
επιθυμούν να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται πίστωση 
50.000 ΤL (10.000 Ευρώ). Αυτή η υποστήριξη, η οποία παρέχεται από το κράτος είναι 
εντελώς μη επιστρέψιμη. Εκτός από αυτήν την επιχορήγηση, οι γυναίκες λαμβάνουν 
δωρεάν πίστωση. Μέχρι το 2018 το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 70.000 TL (14.000 
ευρώ). Η πρώτη επιχείρηση των γυναικών επιχειρηματιών θα είναι επίσης 
απαλλαγμένη από φόρους για τα τρία πρώτα χρόνια.  
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6057/kadin-girisimciligi-women-
entrepreneurship 

 

Για την Ελλάδα: 

 
Κεφάλαιο Σποράς (http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Prosklhsh-
Ypobolhs-Protasewn-sta-Ergaleia-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-
stadio-Sporas-Seed-ICT-Fund-kai-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-
stadio-Ekkinhshs-Early-Stage-ICT-Fund-gia-epiheirhseis-ston-klado-twn-
Tehnologiwn-Plhroforikhs-kai-Epikoinwniwn-ICT-ths-Prwtoboylias-JEREMIE) 

Το Κεφάλαιο Σποράς (Seed Capital) είναι μικρή χρηματοδότηση για την έναρξη μιας 
επιχείρησης που δίνεται συνήθως σε συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού, όπως οι 
νέοι ή οι άνεργοι. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι το κεφάλαιο είναι αρκετά 
μικρό (15.000 έως 50.000 €), προπληρώνεται και προορίζεται να καλύψει τα 
λειτουργικά έξοδα του πρώτου έτους της εταιρείας, ώστε να δοθεί χρόνος για την 
ανάπτυξη της επιχείρησης. Ενδεικτικά, υπάρχουν δράσεις τόσο του δημοσίου 
(πρόγραμμα OAEΔ) όσο και του ιδιωτικού τομέα (The Open Fund), για διάφορους 
τομείς της οικονομίας (παραδοσιακά προϊόντα, τεχνολογία πληροφορικής κλπ.) Η 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6057/kadin-girisimciligi-women-entrepreneurship
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6057/kadin-girisimciligi-women-entrepreneurship
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διαδικασία είναι απλή και η υποβολή μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. 
Ωστόσο, αυτές οι δράσεις δεν είναι δυνατές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ 
υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως σεμινάρια και κάρτες ανεργίας για τα 
δημόσια προγράμματα (ΟΑΕΔ).. 

 
Συμφωνία εταιρικής σχέσης (PA) 2014-2020 (EΣΠΑ)  

Το ΕΣΠΑ είναι το ελληνικό πρόγραμμα, το οποίο διοχετεύει κεφάλαια από 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των 
χωρών της ΕΕ. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, η κυβέρνηση διανέμει κεφάλαια που στοχεύουν 
στο εμπόριο, τη μεταποίηση ή την πρωτογενή παραγωγή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 
σε περιορισμένες χρονικά περιόδους, οι οποίες ανακοινώνονται από τα αρμόδια 
Υπουργεία και τη Γενική Γραμματεία του ΕΣΠΑ. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται 
από ανεξάρτητους αξιολογητές, τα αποτελέσματα δημοσιεύονται και στη συνέχεια 
δίνεται μια περίοδος 1-3 ετών για την υλοποίηση κάθε δράσης. Η χρηματοδότηση 
μπορεί να είναι ένα ποσοστό της επένδυσης ή της φορολογικής μείωσης (συνήθως 40-
60%). Τα έγγραφα δαπανών απαιτούνται και εξετάζονται κατά τους επιτόπιους 
ελέγχους. 
Το μεγάλο πλεονέκτημα του ΕΣΠΑ είναι η διαθεσιμότητά του αλλά καθώς η 
χρηματοδότηση ακολουθεί την αρχική ιδιωτική επένδυση, δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
για νέες επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ελκυστική η δυνατότητα συνδυασμού με 
άλλες μορφές χρηματοδότησης (τραπεζικά δάνεια, επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λπ.). 
: 
(https://www.espa.gr/en/pages/staticPartnershipAgreement.aspx) 
 
Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 χρηματοδοτεί τις ακόλουθες 
πρωτοβουλίες: 

 

• Νεοσύστατες και νέες επιχειρήσεις  

• Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ώστε να αναπτύξουν 
ικανότητες χρήσιμες στις νέες αγορές 

• Επιχειρηματικότητα στο εξωτερικό 
 

Ελληνική κοινότητα στο εξωτερικό 

Η ελληνική κοινότητα στο εξωτερικό δραστηριοποιείται με σκοπό να δημιουργήσει νέες 
δράσεις, όπως το Envolve Award Greece, που αφορά άτοκο δάνειο ύψους μέχρι 
500.000€, με αποπληρωμή εντός 5 ετών. 
(https://envolveglobal.org/el/envolve-awards/envolve-greece) 

 

Για τη Γαλλία: 

 
PRI (Περιφερειακές εταιρικές σχέσεις καινοτομίας):   

• Δράση ανοιχτή σε καινοτόμες μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις , ωστόσο αυτές δεν 
αποτελούν το βασικό κοινό στο οποίο η δράση κατά κανόνα απευθύνεται. 

• Διεξάγεται σε συνεργασία με 5 περιφέρειες: Grand Est (Alsace, Champagne-
Ardenne, Lorraine), Hauts de France (Nord Pas de Calais Picardy), Aquitaine / 
Poitou Charentes, Pays de la Loire, PACA. 

https://envolveglobal.org/el/envolve-awards/envolve-greece
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• Επιλέγονται τα πιο καινοτόμα έργα, στα οποία θα χορηγηθεί επιχορήγηση 
100.000 έως 200.000 € κατ' ανώτατο όριο ανά έργο. Αυτή η βοήθεια επιτρέπει 
την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με τις προκαταρκτικές μελέτες και την 
υλοποίηση του έργου. Καταβάλλεται σε 2 δόσεις (70% και 30%). 

• Τέλος, το έργο που θα επιλεγεί θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα που 
δεν θα ξεπερνά τους 12 μήνες. 
 
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-
a-l-innovation-projets-individuels/PRI-Faisabilite 
 

 

 

 

Για την Πολωνία: 

 

Χρηματοδότηση της EΕ  

 

Σ’ αυτό το site, κάθε επιχειρηματίας ή μελλοντικός επιχειρηματίας (αλλά και ΜΚΟ, 
δημόσιοι φορείς κλπ.) μπορεί να βρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τη 
διαθέσιμη χρηματοδότηση. 

(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/) 

 

Πολωνική Υπηρεσία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 

 

Στην Πολωνία, η Υπηρεσία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων προσφέρει δάνειο που αφορά 
μόνο γυναίκες, το οποίο στοχεύει στη στήριξη της επαγγελματικής ενεργοποίησης των 
γυναικών και στη βελτίωση της κατάστασής τους στην αγορά εργασίας, 
ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση. Το Ταμείο Δανείων για 
γυναίκες στοχεύει να συμβάλει στη μείωση του προβλήματος της ανεργίας σε αυτή την 
κοινωνική ομάδα. Οι γυναίκες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο ύψους 5.000 
-10.000€ (20 και 40 χιλιάδες PLN).  

http://en.parp.gov.pl/ 
 

7.2.1.3 Φορολογικά κίνητρα για  γυναίκες σε νεοσύστατες επιχειρήσεις 
 

Για τη Σλοβενία:  

Μερική απαλλαγή από την καταβολή εισφορών έως 2 έτη από την σύσταση της 
εταιρείας. Αυτή η απαλλαγή συμβαίνει για πρώτη φορά και αφορά 
αυτοαπασχολούμενους που περιλαμβάνονται στην κοινωνική ασφάλιση. 

 

Για την Τουρκία: 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 9/6 του νόμου περί φόρου εισοδήματος, απαλλάσσονται από 
τη φορολογία άτομα που κατασκευάζουν και πωλούν χειροποίητα προϊόντα από το 
σπίτι τους (νόμος αριθ. 193, ΦΕΚ 28366 της 27/07/2012).  
 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/PRI-Faisabilite
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/PRI-Faisabilite
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://en.parp.gov.pl/
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Για να απαλλαγεί κανείς από τον φόρο, πρέπει να αποκτήσει «Πιστοποιητικό 
απαλλαγής» (Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi) 
 
Για την απόκτηση του πιστοποιητικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
 
Βήμα 1: Τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό πρέπει να υποβάλουν 
αίτηση σχετική με το αίτημά τους στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία, στον τόπο όπου 
βρίσκεται η κατοικία τους.  

Βήμα 2: Ως είδος δραστηριότητας στο πιστοποιητικό φοροαπαλλαγής πρέπει να 
αναγράφεται: «Κατασκευή και πώληση χειροποίητων προϊόντων στο σπίτι, όπου 
κατοικούν» (άρθρο ITL: 9/6).  

Βήμα 3: Η διεύθυνση κατοικίας πρέπει να εμφανίζεται ως διεύθυνση εργασίας. 

Βήμα 4: Εάν θεωρηθεί ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 9 του νόμου 
περί φορολογίας εισοδήματος, η φορολογική υπηρεσία θα εκδώσει το πιστοποιητικό.  

Βήμα 5: Δεν θα υπάρξει χρέωση για τον κάτοχο του πιστοποιητικού.  

Βήμα 6: Το πιστοποιητικό απαλλαγής ισχύει για 3 έτη από την ημερομηνία έκδοσης 
και είναι δυνατή η απόκτηση νέου με την υποβολή αίτησης στη φορολογική υπηρεσία 
στο τέλος αυτής της διάρκειας ισχύος.  
 

Για την Ελλάδα: 

 

Στην Ελλάδα παρέχονται κίνητρα για την ενίσχυση της καινοτομίας, καθώς, σύμφωνα 
με νέο νόμο, οι εταιρείες που παράγουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες διεθνώς 
αναγνωρισμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας απαλλάσσονται για 3 έτη από τον φόρο 
εισοδήματος. 

  Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τα κέρδη μιας επιχείρησης που απορρέουν από την 
πώληση   προϊόντων, για την παραγωγή των οποίων υπάρχει στο όνομα της 
επιχείρησης δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που αναγνωρίζεται διεθνώς, απαλλάσσονται από 
τον φόρο εισοδήματος επί 3 συναπτά έτη αρχής γενομένης από τη χρήση, στην οποία 
υπήρξε το πρώτο εισόδημα από την πώληση των προϊόντων μετά την απόκτηση και 
τη χρήση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 

Εξαίρεση χορηγείται επίσης όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων. Η 
απαλλαγή χορηγείται επίσης για κέρδη που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών 
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που επίσης αναγνωρίζεται διεθνώς. 

 

Για τη Γαλλία: 

 
Οι γυναίκες επιχειρηματίες στη Γαλλία χρήζουν ιδιαίτερης υποστήριξης και προσοχής, 
με σκοπό να στηριχθούν, για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν σε έργα 
δημιουργίας ή ανάκαμψης. Οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν μερικές φορές 
πιο περίπλοκες προσωπικές καταστάσεις ή μεγαλύτερη δυσπιστία από το εξωτερικό 
περιβάλλον. Συμπληρώματα ή ειδική βοήθεια τους παρέχονται, προκειμένου να τις 
βοηθήσουν να δραστηριοποιηθούν και στον τομέα των επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτής της υποστήριξης υπάρχουν εδώ και καιρό εξειδικευμένα δίκτυα: Ένα 
από αυτά, το δίκτυο Les Premières έχει δημιουργήσει ‘εκκολαπτήρια επιχειρήσεων’, 
αφιερωμένα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των γυναικών. Αυτές οι επιχειρήσεις 
πρέπει να διαθέτουν μια καινοτόμο πλευρά. Ποιο όμως είναι το ενδιαφέρον σε αυτού 
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του είδους τη στήριξη; Το ‘εκκολαπτήριο’ παρέχει ένα follow-up από την δημιουργό της 
επιχείρησης αλλά την ίδια στιγμή φιλοξενεί αυτό το επαγγελματικό Project για ένα 
χρόνο. Η δημιουργική γυναίκα – επαγγελματίας, πίσω από αυτό το Project, είναι 
προστατευμένη να διανύσει τον πρώτο χρόνο της επιχείρησής της. 

Το δίκτυο Force Femmes υποστηρίζει τις γυναίκες στο δεύτερο μισό της σταδιοδρομίας 
τους, δηλαδή στις ηλικίες άνω των 45 ετών. Έτσι, αυτές οι γυναίκες με σχέδιο 
δημιουργίας ή εξαγοράς μιας εταιρείας, ακολουθούνται και υποστηρίζονται κατά την 
προετοιμασία του έργου τους: επικύρωση του έργου, διαμόρφωση, υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου κλπ. 

Η Actionelles υποστηρίζει επίσης τις γυναίκες στο σχέδιο δημιουργίας επιχειρήσεων. 
Η ένωση προσφέρει, υποστηρίζει και βοηθά στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ 
δημιουργικών γυναικών και έμπειρων ιδιοκτητών επιχειρήσεων, για να ‘σπάσει’ την 
απομόνωση. 

Ωστόσο, αυτά τα 3 δίκτυα δεν είναι απαραίτητα ενεργά σε ολόκληρη την γαλλική 
επικράτεια. 

 

Υποστήριξη της πρόσβασης των γυναικών επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση 

Όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, υπάρχει η εταιρεία EGALITE 
Femmes, που ιδρύθηκε από την France Active. Παρέχει τη δυνατότητα τραπεζικής 
εγγύησης, η οποία  

Διευκολύνει τις γυναίκες επιχειρηματίες να πάρουν τραπεζικό δάνειο. Η εγγύηση αυτή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έργα δημιουργίας, ανάκαμψης ή ανάπτυξης 
επιχειρήσεων και δεν αποκλείει άλλα βοηθήματα δημιουργίας επιχειρήσεων ενώ 
ολοκληρώνει το σύστημα υποστήριξης για τα έργα δημιουργίας ή εξαγοράς από 
γυναίκες. 
https://les-aides.fr/focus/a5Zi/les-aides-pour-les-femmes-creatrices-ou-repreneuses-d-
entreprise.html 
 

Για την Πολωνία: 
Στην Πολωνία, δεν υπάρχουν ξεχωριστά φορολογικά κίνητρα για τις γυναίκες που 
ιδρύουν μια επιχείρηση. 

7.2.1.4. Μικροχρηματοδότηση κι άλλα Κεφάλαια Εκκίνησης για γυναίκες 
 

Για τη Σλοβενία:  

Σημεία εισόδου SPOT (VEM) 
Πληροφορίες, βασικές συμβουλές, εγγραφή εταιρείας 
 
Εκκολαπτήρια επιχειρήσεων 
Εξοπλισμένα γραφεία, επιχειρηματικές και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες 
  
Πανεπιστημιακά εκκολαπτήρια 
Εξοπλισμένα γραφεία, επιχειρηματικές συμβουλές και καθοδήγηση, δωρεάν 
εκπαιδευτικά εργαστήρια 

https://les-aides.fr/focus/a5Zi/les-aides-pour-les-femmes-creatrices-ou-repreneuses-d-entreprise.html
https://les-aides.fr/focus/a5Zi/les-aides-pour-les-femmes-creatrices-ou-repreneuses-d-entreprise.html
https://les-aides.fr/focus/a5Zi/les-aides-pour-les-femmes-creatrices-ou-repreneuses-d-entreprise.html
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Εκκολαπτήριο επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Maribor 

Πανεπιστημιακό εκκολαπτήριο της Λιουμπλιάνα 

Κέντρο Ανάπτυξης Πανεπιστημίου και Εκκολαπτήριο της Primorska 

Τεχνολογικά πάρκα 
Εξοπλισμένα γραφεία, καθοδήγηση, διαβούλευση, συνεργασία 

Πρωτοβουλία νεοφυούς επιχειρηματικότητας Σλοβενίας 
Δικτύωση, διοργάνωση διαγωνισμών 
 
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων (EEN) 
Αναζήτηση για επιχειρηματικούς εταίρους, πληροφορίες, συμβουλές 
 
Συνεδριακοί χώροι  MB Hekovnik 
Δημιουργία επιχείρησης, δικτύωση, αναζήτηση επιχειρηματικών εταίρων, ενημέρωση, 
παροχή συμβουλών, κατάρτιση 
 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας 
Συμβουλευτική, κατάρτιση, βοήθεια με τη διεθνοποίηση 

 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας 
Συμβουλευτική, κατάρτιση, έκδοση αδειών βιοτεχνίας, πιστοποιητικά ΕΕ, 

πιστοποιητικά για περιστασιακές βιοτεχνικές δραστηριότητες στη Σλοβενία, άδειες για 

μεταφορά 

 
Πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες 
Συγχρηματοδότηση για την κατάρτιση στον τομέα της επιχειρηματικότητας - ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ των επιχειρηματιών εντός της ΕΕ 

 

Για την Τουρκία: 

 

Kredi Garanti Fonu (The Credit Guarantee Fund- KGF) 

Η KGF είναι μη κερδοσκοπική εταιρία και ενεργεί ως εγγυητής για μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ, αλλά δεν μπορούν να 

λάβουν δάνειο λόγω ανεπάρκειας. Έτσι, το KGF υποστηρίζει τις επιχειρήσεις αυτές 

στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το δάνειο υποστηρίζει τις γυναίκες 

επιχειρηματίες να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους ή να βγάλουν τις επιχειρήσεις 

τους από μια δύσκολη κατάσταση. 

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/ 
 

Turkish Grameen Πρόγραμμα Μικροχρηματοδότησης 
 
Το πρόγραμμα μικροχρηματοδοτήσεων της Turkish Grameen (TGMP) είναι ένα μη 
κερδοσκοπικό, οικονομικό ίδρυμα. Αντί για παραδοσιακές δωρεές και 
«φιλανθρωπικούς σκοπούς», η TGMP προσφέρει υπηρεσίες μικροπιστώσεων για τη 

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/
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μείωση της φτώχειας στην Τουρκία. Ο στόχος του συστήματος μικροπιστώσεων είναι 
να βοηθήσει τις γυναίκες με χαμηλό εισόδημα να συμμετάσχουν σε βιώσιμες 
δραστηριότητες δημιουργίας εισοδήματος και να συμβάλουν στον οικογενειακό 
προϋπολογισμό τους. Σε αντίθεση με τον επίσημο (εμπορικό) τραπεζικό τομέα, τα 
μικροπιστωτικά δάνεια προσφέρονται χωρίς να απαιτείται εγγύηση ή άλλη τεκμηρίωση 
εκτός από την τουρκική ταυτότητα. 

 (http://www.tgmp.net/tr/).  
 
Ορισμένα προϊόντα μικροπιστώσεων παρατίθενται παρακάτω: 
 
Βασικό Δάνειο 

Το βασικό δάνειο είναι ο πρώτος τύπος δανείου για παλιά και νέα μέλη. Τα νέα μέλη 
μπορούν να λάβουν δάνειο από 100 TL έως 1.000 TL και η αποπληρωμή των δανείων 
αυτών γίνεται σε 46 εβδομάδες. 

Επιχειρηματικό Δάνειο 

Ένας τύπος δανείου για επιχειρηματίες και επιτυχημένα μέλη μπορεί να είναι από 
1.000 TL μέχρι 5.000 TL και η αποπληρωμή του γίνεται μέσα σε 46 εβδομάδες. 

Δάνειο ψηφιακού χάσματος 

Εκτός από τα άλλα δάνεια που είναι δυνατόν να λάβουν τα μέλη, αυτός ο τύπος 
δανείου αποσκοπεί στην παροχή τεχνολογικής ανάπτυξης. Η  αποπληρωμή του 
γίνεται μέσα σε 46 εβδομάδες. 

 

Για την Ελλάδα: 

 
The People’s Trust 
 
Ο οργανισμός “The People’s Trust” προσφέρει μικρο-επιχορηγήσεις σε Έλληνες 
επιχειρηματίες που επιθυμούν είτε να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση είτε να 
αναπτύξουν μια υπάρχουσα επιχείρηση, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης 
στην πίστωση. Η επιχορήγηση είναι μέχρι  10.000€ ανά επιχείρηση, ποσό που 
παρέχεται ως αρχικό κεφάλαιο για μια νέα επιχείρηση ή ως ένα κεφάλαιο κίνησης για 
μία υπάρχουσα. Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης επικεντρώνεται σε ομάδες με 
χαμηλή πρόσβαση σε άλλες μορφές χρηματοδότησης. 
(http://www.thepeoplestrust.org) 
 

Μικροχρηματοδότηση  (AFI & Eurobank) 
 

Η AFI (Action Finance Initiative) είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία. Δημιουργήθηκε 
στην Ελλάδα το 2014 από την ActionAid Hellas και τον γαλλικό οργανισμό ADIE, ηγέτη 
στην μικροπίστωση στην Ευρώπη. 

Η Eurobank συνεργάζεται με την AFI για να βοηθήσει με μικροπιστώσεις (μέχρι € 
15.000) τους μακροχρόνια ανέργους, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες 
πολιτών και μικροεπιχειρηματίες χωρίς πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, 
προσφέροντας την ευκαιρία να δημιουργήσουν τη δική τους δουλειά 
(αυτοαπασχόληση) ή να αναπτύξουν μονάδες μικρών επιχειρήσεων και να 
δημιουργηθούν έτσι νέες θέσεις εργασίας. 
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Η AFI αναλαμβάνει την προεπιλογή, την κατάρτιση και την καθοδήγηση των 
υποψηφίων. Η Eurobank αναλαμβάνει τον πιστωτικό έλεγχο και τη χρηματοδότηση. 

 
(https://www.eurobank.gr/el/business/proionta-kai-upiresies/proionta-
upiresies/xrimatodotiseis/anaptuksiaka/easy-afi) 

 

Για τη Γαλλία: 

 

Η μικροχρηματοδότηση αποτελεί ένα δάνειο, γενικά μικρότερο των 25.000 ευρώ, που 
προορίζεται για άτομα που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να αναλάβουν μια 
επιχείρηση, αλλά των οποίων οι πόροι είναι ανεπαρκείς, ώστε να δικαιούνται ένα 
συμβατικό δάνειο. Για να επωφεληθεί από μια μικροπίστωση, ο οφειλέτης πρέπει να 
διαθέτει ένα εξειδικευμένο και ικανό δίκτυο υποστήριξης, όπως: το "France Active", 
το "France Initiative", το "Boutiques de Gestion" ή το "Τhe Fondation of 2e Chance". 
Αυτά τα δίκτυα θα τον βοηθήσουν να οργανώσει το έργο του, να διερευνήσει το αίτημά 
του για χρηματοδότηση και να αναπτύξει τη δραστηριότητά του. Ο κύριος φορέας που 
εμπλέκεται στη μικροχρηματοδότηση είναι η ADIE (Ένωση για την Ανάπτυξη της 
Οικονομικής Πρωτοβουλίας). 

ADIE: 

• Ευαισθητοποιεί, καθοδηγεί και ενημερώνει τις γυναίκες για τη δημιουργία 
επιχειρήσεων, αφού οργανώνει από το 2015 εκστρατεία ετήσιας 
ευαισθητοποίησης. 

• Προωθεί τη χρηματοδότηση φορέων έργων, με συνοδευόμενη μικροπίστωση, 
για επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές πιστώσεις. 

• Ενισχύει την υποστήριξη των δημιουργών επιχειρήσεων, με ενότητες 
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητές τους. 

https://www.adie.org/nos-actions/pour-les-femmes 
 

 

FRANCE ACTIVE 

Η France Active υποστηρίζει και χρηματοδοτεί εταιρείες για σχεδόν 30 χρόνια και 
πέρυσι επένδυσε 270.000.000 €  για την εξυπηρέτηση 7.400 εταιρειών. 

Η France Active είναι πολλά περισσότερα από ένα δίκτυο, είναι μια πραγματική 
κίνηση αφοσιωμένων επιχειρηματιών, των οποίων η φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουν 
μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Η αποστολή της France Active είναι να επιταχύνει 
την επιτυχία των επιχειρηματιών παρέχοντάς τους τα μέσα για να 
δραστηριοποιηθούν. 

https://www.franceactive.org/ 

 

FRANCE INITIATIVE 

Η πρωτοβουλία France Initiative, που αρχικά ονομάζονταν France Initiative Network,  
έχει επανασχεδιάσει το σύστημα της λειτουργία της, καθώς από την 1η Οκτωβρίου 
2012, λειτουργεί με τοπικές πλατφόρμες και περιφερειακό συντονισμό. Η νέα 
επωνυμία υπογραμμίζει τώρα τον κοινό παρονομαστή, τον όρο «Πρωτοβουλία», ενώ 
περιλαμβάνει το όνομα της επικράτειας. Συνοδεύεται από λογότυπο που 
αντικατοπτρίζει γραφικά την ισχύ ενός εθνικού δικτύου και την ποικιλομορφία του, 
που συνδέεται με τις τοπικές του ρίζες. Τέλος, φέρει μια υπογραφή που δίνει μεγάλη 
σημασία στη συλλογική δράση: «Ένα δίκτυο, ένα πνεύμα». 

http://www.initiative-france.fr/ 

 

https://www.adie.org/nos-actions/pour-les-femmes
https://www.franceactive.org/
http://www.initiative-france.fr/
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BGE 

Για περισσότερα από 35 χρόνια, το BGE υποστηρίζει τη δημιουργία επιχειρήσεων και 
εργάζεται για να την καταστήσει πραγματικότητα προσιτή σε όλους. Με την 
υποστήριξη επιχειρηματιών σε κάθε στάδιο, από την ανάδυση ως την επιχειρηματική 
ανάπτυξη, δίνουν σε όλους πιθανότητες επιτυχίας. 

Ως μη κερδοσκοπικός φορέας, το BGE αποτελείται από 50 ενώσεις που στοχεύουν 
στην ανάπτυξη νέας προοπτικής και την εξασφάλιση της πορείας των επιχειρηματιών 
ώστε να δημιουργήσουν μόνιμες λύσεις για την απασχόληση και την τοπική 
ανάπτυξη. 

http://www.bge.asso.fr/nous-sommes/notre-engagement.html 

 

2nd CHANCE FOUNDATION 

Ο σκοπός του ιδρύματος “2nd CHANCE FOUNDATION” είναι να υποστηρίξει άτομα 
ηλικίας 18 έως 62 ετών, που έχουν αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες στη ζωή τους 
και βρίσκονται σήμερα σε πολύ επισφαλή κατάσταση, αλλά έχουν πραγματική 
επιθυμία να ορθοποδήσουν. Το “Ίδρυμα 2ης Ευκαιρίας” προσφέρει ανθρώπινη και 
οικονομική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενός ρεαλιστικού και βιώσιμου 
επαγγελματικού έργου: κατάρτιση, δημιουργία ή ανάληψη εταιρείας. 

http://www.deuxiemechance.org/fr 

 

Για την Πολωνία: 

 
STARTUP ACADEMY 
Κατάρτιση, καθοδήγηση, καινοτόμες μέθοδοι οικοδόμησης νεοσύστατων 
επιχειρήσεων, προγράμματα επιτάχυνσης. 
 
TWÓJ STARTUP 
Όλες οι διαδικασίες που αφορούν νομική και λογιστική συμβουλευτική, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής και μάρκετινγκ, εκπαίδευση. 

 
Inkubator Technologiczny Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego 
Αίθουσες γραφείων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη ανάπτυξης. 
 
Przedsiębiorcze kobiety 2.0 
Απευθύνεται σε γυναίκες που δεν εργάζονται, για να τις βοηθήσουν να ιδρύσουν δική 
τους επιχείρηση. 
 
AIP 
Επιχειρηματικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση,  λογιστική, νομική 
υποστήριξη και εκπαίδευση στη νεοσύστατη επιχειρηματικότητα. 
 

7.2.2 Χρηματοδότηση βήμα προς βήμα στις χώρες - εταίρους του 
προγράμματος 
 

Για τη Σλοβενία 

Βήμα 1: Εγγραφείτε ως άνεργοι στην Υπηρεσία Απασχόλησης της Σλοβενίας. Στη 
συνέχεια, αναφέρετε στον προσωπικό σας σύμβουλο, κατά την πρώτη σας συνάντηση, 
ότι θέλετε μια επιδότηση. Ο προσωπικός σύμβουλος θα ετοιμάσει ένα σχέδιο 

http://www.bge.asso.fr/nous-sommes/notre-engagement.html
http://www.deuxiemechance.org/fr
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πρόσληψης και μια δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα βοήθειας για 
αυτοαπασχόληση.  

Βήμα 2: Θα πρέπει να παρευρεθείτε στην “ημέρα γνωριμίας” στην υπηρεσία 
απασχόλησης που θα σας ορίσει ο σύμβουλός σας. Εκεί θα συμπληρώσετε μια αίτηση 
και στη συνέχεια μια επιτροπή θα αποφασίσει εάν θα γίνει αποδεκτή ή όχι. 

Βήμα 3: Προκειμένου να επιτύχετε επιδότηση, απαιτείται τουλάχιστον 90% συμμετοχή 
σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Βήμα 4: Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία την εκπαίδευση, ακολουθήστε ένα 
εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο και υπογράψτε ένα σχέδιο απασχόλησης στην 
Αρμόδια Υπηρεσία: θα πρέπει να αυτο-απασχοληθείτε εντός 30 ημερών.. 

Βήμα 5: Πραγματοποιήστε εγγραφή της αυτοαπασχολούμενης επιχείρησης. 
Υποβάλετε αίτηση για υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και δώστε την 
συμπληρωμένη αίτηση στο γραφείο απασχόλησης εντός 30 ημερών μετά το 
εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο. 

Για την Τουρκία: 
 
Βήμα 1:  Οι υποψήφιες επιχειρηματίες που επιθυμούν να λάβουν κρατική στήριξη 
πρέπει να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα, που 
πραγματοποιείται από την KOSGEB. Περίπου το 45% της συνολικής κατάρτισης 
KOSGEB πραγματοποιείται σε γυναίκες.  

Βήμα 2: Οι υποψήφιες πρέπει να υποβάλουν αίτηση, για να λάβουν μέρος στην 
εκπαίδευση στα κέντρα KOSGEB. 

Βήμα 3: Οι ημερομηνίες έναρξης της κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα 
δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του KOSGEB (http://www.kosgeb.gov.tr/). 
Αυτές οι εκπαιδεύσεις επιχειρηματικότητας είναι εντελώς δωρεάν. 

Βήμα 4: Μετά από 32 ώρες εκπαίδευσης, οι γυναίκες - εν δυνάμει - επιχειρηματίες 
λαμβάνουν πιστοποιητικά επιχειρηματικότητας.  

Βήμα 5: Εάν οι γυναίκες αυτές ολοκληρώσουν με επιτυχία την κατάρτιση, το επόμενο 
βήμα είναι να ξεκινήσει το στήσιμο του χώρου εργασίας. 

Βήμα 6: Σε αυτό το στάδιο, η γυναίκα επιχειρηματίας παρουσιάζει το επιχειρησιακό 
της σχέδιο στην KOSGEB (η προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου γίνεται κατά 
τη διάρκεια της εκπαίδευσης της KOSGEB). 

Βήμα 7: Το σχέδιο αυτό θα αξιολογηθεί προκαταρκτικά από την KOSGEB, όσον 
αφορά τις πληροφορίες, το έγγραφο και τη μορφή του 

 

Βήμα 8: Εάν το επιχειρηματικό σχέδιο γίνει αποδεκτό μετά από αξιολόγηση από το 
διοικητικό συμβούλιο, θα καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της KOSGEB.  

 

Για την Ελλάδα: 

 

Βήμα 1: Η διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης περιλαμβάνει 4 βήματα. Το πρώτο 
βήμα είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα ενδιαφέροντος.  
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Βήμα 2: Θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη συνάντηση με τον Αρμόδιο Φορέα, για να 
γίνει μια πιο λεπτομερής επισκόπηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Σκοπός της 
συνάντησης είναι να επιβεβαιωθεί η εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης και ο 
εντοπισμός των χρηματοδοτικών αναγκών, καθώς και το κατάλληλο χρηματοδοτικό 
μέσο για την κάλυψη των αναγκών αυτών. 

Βήμα 3: Μετά την πρώτη συνάντηση, ακολουθεί η διαμόρφωση και η οριστικοποίηση 
του επιχειρηματικού σχεδίου, με τη βοήθεια ενός ειδικού συμβούλου. Αυτό το στάδιο 
μπορεί να απαιτεί περισσότερες από μία συναντήσεις, ανάλογα με το βαθμό 
ετοιμότητας του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία και τις ανάγκες της επιχείρησής του. 

Βήμα 4: Το τελικό επιχειρησιακό σχέδιο αξιολογείται από την αρμόδια επιτροπή και, 
εάν εγκριθεί, θα ακολουθήσει η παροχή μικροχρηματοδότησης μέχρι € 10.000 
συνοδευόμενη από συμβουλευτική υποστήριξη για την έναρξη της εφαρμογής του 
επιχειρησιακού πλάνου. 

 

Για τη Γαλλία: 

 

Για την περίπτωση που δεν ψάχνετε δουλειά 

 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  

ACCRE 

 

Βήμα 1 : Η αίτησή σας πρέπει να κατατεθεί στο Αρμόδιο Κέντρο Σύστασης 
Επιχειρήσεων (CFE) όταν συσταθεί η επιχείρηση ή όταν επανασυσταθεί ή 45 ημέρες 
από την σύσταση/ επανασύσταση: 

Στην αίτησή σας πρέπει να επισυνάψετε: 

Το έντυπο δήλωσης της εταιρείας στο CFE ή το αντίγραφό του.  

Τη φόρμα της αίτησης ενίσχυσης, η οποία ισχύει με την προϋπόθεση ότι δεν έχετε 
λάβει την εν λόγω ενίσχυση για 3 έτη. 

Ένα αποδεικτικό ότι ανήκετε σε μία από τις κατηγορίες που επωφελούνται από το 
ACCRE. 

Ενδέχεται να ζητηθούν κι άλλα έγγραφα από το CFE σας, επομένως θα ήταν καλό να 
επικοινωνήσετε μαζί τους. 

Βήμα 2 : Στη συνέχεια θα γίνει έκδοση μιας απόδειξης για την εγγραφή στο ACCRE 
και σαν αντάλλαγμα για την εγγραφή, θα γίνει ενημέρωση των κοινωνικών 
οργανώσεων σχετικά με το αίτημά σας. Αυτό θα σταλεί κατόπιν στον αρμόδιο της 
URSSAF εντός 24 ωρών, ο οποίος διαχειρίζεται την αίτηση εντός ενός μήνα. 

Βήμα 3 : Σε περίπτωση ευνοϊκής απάντησης, η URSSAF θα σας εκδώσει 
πιστοποιητικό αποδοχής. Εάν όχι, αιτιολογεί και κοινοποιεί τον λόγο της απόρριψής. 
Αν δεν υπάρξει απόκριση μέσα σε ένα μήνα, τότε η αίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει 
δεκτή. 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/aides-creation-entreprise/aide-creation-
entreprise-femmes/ 

Για την περίπτωση που ψάχνετε για δουλειά 

 
Βήμα 1: Πραγματοποιήστε εγγραφή στο Κέντρο Απασχόλησης ως άνεργη. 

Βήμα 2: Αναμένετε την ημερομηνία συνέντευξης, που θα οριστεί, μ’ έναν σύμβουλο 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/aides-creation-entreprise/aide-creation-entreprise-femmes/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/aides-creation-entreprise/aide-creation-entreprise-femmes/
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γραφείου. 

Βήμα 3: Συμπληρώστε την αίτηση επιχορήγησης.. 

Βήμα 4: Καταθέστε ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 

Βήμα 5: Περιμένετε έως ότου η αίτηση λάβει θετική βαθμολογία. 

https://www.petite-entreprise.net/P-226-88-G1-les-aides-et-subventions-pour-
createur-d-entreprise.html 

 

 
Για την Πολωνία: 

Βήμα 1: Πραγματοποιήστε εγγραφή στο Γραφείο Εργασίας ως άνεργη.. 

Βήμα 2: Αναμένετε την ημερομηνία συνέντευξης, που θα οριστεί, μ’ έναν σύμβουλο 
γραφείου. 

Βήμα 3: Συμπληρώστε την αίτηση επιχορήγησης.. 

Βήμα 4: Καταθέστε ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 

Βήμα 5: Περιμένετε έως ότου η αίτηση λάβει θετική βαθμολογία (μπορεί να διαρκέσει 
έως και 30 ημέρες) 

Βήμα 6: Εάν έχετε λάβει θετική απάντηση, θα πρέπει να συμμετάσχετε στη σειρά 
μαθημάτων "ABC dla przedsiębiorcy". Διαρκεί 20 ώρες.. 

Βήμα 7: Δημιουργήστε μια επιχείρηση στο Κοινοτικό Γραφείο.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.petite-entreprise.net/P-226-88-G1-les-aides-et-subventions-pour-createur-d-entreprise.html
https://www.petite-entreprise.net/P-226-88-G1-les-aides-et-subventions-pour-createur-d-entreprise.html
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7.3 Ερωτήσεις- Test 

 
1. .1. Όσο χαμηλότερο είναι το επιτόκιο, τόσο οικονομικότερο είναι το δάνειο.   

 Σωστό. / Λάθος. 

2. Πού θα περίμενε κανείς να βρει την καλύτερη συμφωνία για δάνειο που αφορά μια 

μικρή επιχείρηση; 

a. Σε μια Τράπεζα 
b. Στο περιφερειακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
c. Σε Οικονομικές Υπηρεσίες 
d. Σε ένα Επιχειρηματικό Κέντρο Επενδύσεων 

 

3. Οι επιχορηγήσεις είναι πληρωτέα κεφάλαια τα οποία συχνά καταβάλλονται από μια 
κυβερνητική υπηρεσία.  

Σωστό. / Λάθος. 

 

4. Τα κρατικά κίνητρα για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι μόνο μη 

χρηματοοικονομικού τύπου.   

Σωστό. / Λάθος. 

5. Ποιος είναι ο συχνότερος τύπος τραπεζικής υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων 

γυναικών; 

a. Προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων 
b. Υποστήριξη για τη δημιουργία και την ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων 
c. Παροχή ευνοϊκών οικονομικών πόρων για τις επιχειρήσεις 
d. Χρηματοδοτικά κίνητρα σε περιφερειακά συστήματα εγγύησης. 

 

6. Το φορολογικό κίνητρο είναι ένα κυβερνητικό μέτρο που βοηθά τα άτομα να 

εξοικονομήσουν χρήματα μειώνοντας το ποσό του φόρου που πρέπει να 

πληρώσουν.  

Σωστό. / Λάθος. 

 

7. Με ποιο από τα παρακάτω συνδέετεαι στενα η μικροχρηματοδότηση; 

a. Μικροπιστώσεις 
b. Ομπρέλα Χρηματοδότησης 
c. Μικροδάνειο 
d. Κανένα από τα παραπάνω 
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8. Η μικροχρηματοδότηση και το κοινωνικό κεφάλαιο έχουν άμεση σχέση με την 

επιχειρηματική ενδυνάμωση  

Σωστό. / Λάθος. 

 

9 .  Οι επιχειρηματικοί άγγελοι ενδιαφέρονται γενικά να συμμετάσχουν στο επιχειρηματικό 

σχέδιο ενεργώντας ως οδηγοί ή μέντορες  

Σωστό. / Λάθος. 

 

10. Ποια από τις παρακάτω επιλογές είναι η κατάλληλη έτσι ώστε ο ορισμός να είναι 

σωστός;. 

………………. είναι όταν δανείζεσαι χρήματα από την τράπεζα ή από έναν άλλο 

δανειστή. 

a. Πίστωση 

b. Ισοζύγιο 

c. Δάνειο 

d. Μικροπίστωση 
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8  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ONLΙNE 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

AFIKAD,Αφιονκαραχισάρ, Τουρκία 

8.1. Βασικές έννοιες και επεξηγήσεις 

8.1.1. Αποτελεσματική στρατηγική αποστολής και ολοκλήρωσης 

Η αποστολή είναι πολύ μεγάλης σημασίας, προκειμένου να παραδοθεί το κατάλληλο 
προϊόν στον πελάτη, με το ιδανικό κόστος αναφορικά με την παραγωγή των αγαθών 
σας, να φτάσει στον τελικό του παραλήπτη κι εσείς να λάβετε την πληρωμή. Για να 
παραδώσετε το προϊόν με ασφάλεια και με λογικό κόστος αποστολής στον πελάτη 
υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως ο 
προορισμός, ο προσδιορισμός του περιεχομένου, του βάρους, των διαστάσεων κλπ.    

Τα έξοδα αποστολής είναι ένα από τα υψηλότερα έξοδα για μικρής κλίμακας εταιρείες 
και επιχειρήσεις αλλά οι στρατηγικές αποστολής και ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
βοηθούν τους επιχειρηματίες να προσεγγίσουν τους πελάτες εγκαίρως και σε λογικές 
τιμές.    

Ο υπολογισμός του κόστους της κάθε αποστολής για τις μικρές επιχειρήσεις βασίζεται 
στην ποσότητα αγαθών της παραγγελίας αλλά και στη συχνότητα των παραγγελιών, 
κάτι που ισχύει για όλες τις εταιρείες αποστολών. Αν ο αριθμός των αποστολών 
αυξηθεί, το κόστος της κάθε αποστολής μειώνεται. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις με 
αρκετές από τις εταιρείες αποστολών είναι εφικτές. Ορισμένες, μάλιστα, προσφέρουν 
κάρτες μέλους, κάτι που συμβάλλει στην μείωση του τελικού κόστους αποστολής. 

Οι συσκευασίες που προσφέρουν οι εταιρείες αποστολών ενδεχομένως να 
περιορίζουν τις επιπλέον χρεώσεις, που αφορούν τις διαστάσεις των προϊόντων. Οι 
εταιρείες αυτές μπορούν να προμηθεύουν με διάφορα είδη συσκευασίας για 
διαφορετικούς τύπους προϊόντων. Τα πιο συνηθισμένα είδη είναι οι πλαστικές 
σακούλες, τα κουτιά από χαρτόνι, οι αεροστεγείς συσκευασίες που προορίζονται για 
ευπαθή προϊόντα, τα ρολά στα οποία συσκευάζονται πίνακες ζωγραφικής καθώς και 
το χαρτί σε διαφορετικές διαστάσεις και μεγέθη. 

Η στρατηγική αποστολής και ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών είναι πρωταρχικής 
σημασίας για την κερδοφορία της επιχείρησης. Αν η διαδικασία συσκευασίας και 
αποστολής συντονιστεί καλά, τότε θα έρθουν επαναλαμβανόμενες πωλήσεις ενώ 
παράλληλα νέοι πελάτες θα προσελκυθούν. 
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.  

8.1.2 Μέθοδοι αποστολής 

Ανάλογα με την περιοχή, οι τρόποι αποστολής χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: τις 
αποστολές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ως αποστολές εσωτερικού ορίζονται 
εκείνες που γίνονται μέσα στη χώρα και τα έγγραφα του προϊόντος είναι διατυπωμένα 
βάσει των κανονισμών της χώρας αυτής. Η εταιρεία αποστολών παραλαμβάνει το 
πακέτο και το μεταφέρει στον πελάτη. 

Ένα δέμα μπορεί να αποσταλεί με εναέρια ή πλωτά μέσα είτε οδικώς. Τα πρώτα δύο 
είναι τα πιο διαδεδομένα για μεγάλες αποστάσεις. Η αποστολή που πραγματοποιείται 
οδικώς είναι η πιο συνηθισμένη για τις χώρες που συνορεύουν. Για χειροποίητα 
προϊόντα σε μικρές ποσότητες ενδέχεται να συνεργαστούν εταιρείες αποστολής και να 
παραδώσουν το δέμα οδικώς. Δελτίο αποστολής και τιμολόγιο ίσως είναι απαραίτητα 
σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε κάποιες άλλες, το δέμα πρέπει να δηλωθεί στο τελωνείο 
και πιθανότατα να πρέπει να συνοδεύεται κι από επιπλέον έγγραφα. Οι εταιρείες 
αποστολών μπορούν να σας υποδείξουν το σωστό τρόπο αποστολής κάθε φορά. 

8.1.2.1 Δωρεάν Αποστολή 

Η δωρεάν αποστολή μπορεί να οριστεί μετά από ένα ελάχιστο ποσό παραγγελίας ή 
ελάχιστο αριθμό αντικειμένων. Είναι ένας από τους τρόπους για να κερδίσετε την 
προσοχή του πελάτη. Συνολικά, είναι σαφές ότι η παρουσίαση της «Δωρεάν 
αποστολής» στις πωλήσεις παρέχει σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές του ίδιου κλάδου. (Ανώνυμος 2018a). 

8.1.2.2 Μείωση κόστους αποστολών 

Οι σταθερές συμφωνίες με τις εταιρείες αποστολών μπορούν να συμβάλλουν στη 
μείωση του κόστους αποστολών, καθώς βασίζονται σε μια μόνιμη συνεργασία. 
Επίσης, η επιλογή εταιρείας για κάθε αποστολή εξατομικευμένα μειώνει το κόστος 
αυτής – αν και είναι χρονοβόρο το να επιλέγεται κάθε φορά και διαφορετικός τρόπος 
αποστολής. Παρ’ όλα αυτά, διαφορετικές εταιρείες μπορεί να προσφέρουν δραματικά 
χαμηλές τιμές ανάλογα με το βάρος, τις διαστάσεις και τον προορισμό της αποστολής. 

Διαπραγματεύσεις με διαφορετικές εταιρείες αποστολών ίσως να είναι το κίνητρο για 
να πετύχετε πιο ανταγωνιστικές χρεώσεις. Μια σύντομη έκθεση σχετικά με τις 
μελλοντικές δυνατότητες και στόχους ενδεχομένως να είναι αποτελεσματική ως προς 
τη διαμόρφωση των χρεώσεων. Από την άλλη, δεδομένου ότι οι χρεώσεις των 

Παραγωγή

Προσέγγιση του πελάτη

Συμφωνία & Πληρωμή

Αποστολή
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αποστολών καθορίζονται με βάση τον υπολογισμό του βάρους και των διαστάσεων, 
έχουμε στη διάθεσή μας άλλον ένα τρόπο να κατεβάσουμε το κόστος, με το να 
χρησιμοποιούμε τις συσκευασίες που δίνονται από τις εταιρείες αποστολών. 

8.1.3. Τρόποι Αποστολής για τον πελάτη / Παράδοση παραγγελίας 

Η αποστολή και η παράδοση μιας παραγγελίας είναι μείζονος σημασίας για της 
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εξαιτίας της προσδοκίας των πελατών να λάβουν την 
παραγγελία τους εύκολα και γρήγορα. Μερικές από τις επιλογές που έχουν οι πελάτες 
παρουσιάζονται παρακάτω (Ufford 2018). 

Παράδοση αυθημερόν 

Η παράδοση αυθημερόν είναι μια υπηρεσία όπου παραγγέλλεις online και λαμβάνεις 
το δέμα την ίδια ημέρα, το οποίο είναι ένα είδος ταχείας εξυπηρέτησης. (Ufford 2018).   

Παραλαβή από το κατάστημα 

Η παραλαβή από το κατάστημα επιτρέπει στους πελάτες να αγοράζουν αντικείμενα 
online, να τα ελέγχουν και να τα παραλαμβάνουν εντός καθορισμένου χρονικού 
πλαισίου σε ένα τοπικό κατάστημα ή συγκεκριμένη τοποθεσία. (Ufford 2018). 

Αποστολή από το απόθεμα 

Η αποστολή από το απόθεμα είναι μια υπηρεσία με την οποία οι επιχειρήσεις λιανικής 
μετατρέπουν τις αποθήκες τους σε κέντρο ολοκληρωμένης διεκπεραίωσης που 
φιλοξενεί και το φυσικό κατάστημα και το ηλεκτρονικό. (Ufford 2018). 

Προγραμματισμένη παράδοση 

Η προγραμματισμένη παράδοση είναι μια υπηρεσία, κατά την οποία  οι εταιρείες 
αποστολής προσφέρουν στους πελάτες τους την επιλογή να ορίσουν παράδοση της 
παραγγελίας τους   μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, με μια μικρή 
επιβάρυνση ή και δωρεάν, αν οι πελάτες αυτοί είναι σταθεροί. (Ufford 2018). 

8.1.3.1. Χρεώσεις 

Ένα από τα αγχωτικά σημεία στην αρχή των πωλήσεων είναι η χρέωση των πελατών. 
Εκτός από τις δαπάνες του προϊόντος κατά τη διάρκεια της παραγωγής του, ενδέχεται 
να υπάρχουν και ορισμένα άλλα κόστη που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου 
να τραβήξουν την προσοχή των πελατών. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται από 
αυτή την επιλογή. 

Για να δοθεί έμφαση στη μείωση της τιμής του προϊόντος, τα έξοδα μεταφοράς 
μπορούν να αναγράφονται χωριστά. Κατά τη διάρκεια των πωλήσεων, μπορεί να δοθεί 
τιμή χωρίς έξοδα αποστολής, όταν τα έξοδα αυτά θα καλυφθούν από τους πελάτες. Σε 
αυτό το σημείο, η προτίμηση της μεταφορικής εταιρείας και των όρων αποστολής 
μπορούν να οριστούν από τον πελάτη και, ανάλογα με τις ανάγκες του, θα προχωρήσει 
και η αποστολή. Από την άλλη πλευρά, η τιμή του προϊόντος και το κόστος αποστολής 
που καθορίζεται από την μεταφορική εταιρεία μπορούν να αναφέρονται ξεχωριστά.  
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Η χρέωση του κόστους αποστολής στην τιμή πώλησης μπορεί να προσφέρει 
ανταγωνιστικές τιμές για το προϊόν, κάτι που τραβά το ενδιαφέρον των πελατών. 

 

8.1.3.2. Δωρεάν αποστολή 
 

Η Δωρεάν Αποστολή (ουσιαστικά μόνο για παραγγελίες εσωτερικού) είναι μια 
αποδεδειγμένη μέθοδος να τραβήξουμε την προσοχή των πελατών και να αυξήσουμε 
την αλληλεπίδραση. Αλλά σε ρεαλιστική βάση, η παροχή αυτή μειώνει κατά πολύ το 
τελικό κέρδος. (Aνώνυμος 2018b). 
 
Αν η Δωρεάν Αποστολή προσφέρεται για οποιαδήποτε ποσότητα, διάσταση και 
αριθμό παραγγελιών θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το πραγματικό κόστος 
αποστολής, πώς οι ανταγωνιστές διαχειρίζονται τις αποστολές αλλά και τί περιθώριο 
κέρδους υπάρχει. Αυτές είναι οι παράμετροι που θα βοηθήσουν να αποφασίσετε αν 
τελικά θα προχωρήσετε σε Δωρεάν Αποστολή. Μια άλλη επιλογή είναι να ορίσετε 
ελάχιστο αριθμό παραγγελιών πάνω από τον μέσο όρο της αξίας της παραγγελίας ή 
να ορίσετε έναν ελάχιστο αριθμό προϊόντων ανά παραγγελία.  (Aνώνυμος 2018b). 
 
ή να αποδειχθείτε φθηνότεροι από τον ανταγωνιστή σας στα έξοδα αποστολής, να 
βελτιώσετε την επικοινωνία (με τους πελάτες), να αυξήσετε τον μέσο όρο αξίας της 
παραγγελίας και να περιορίσετε έτσι τις παραγγελίες που δεν ολοκληρώθηκαν. Από 
την άλλη πλευρά, οι υψηλές τιμές των προϊόντων που θα καλύπτουν τα έξοδα 
αποστολής θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με ό,τι αντίστοιχο κυκλοφορεί 
στην αγορά. (Aνώνυμος 2018b). 

8.1.4  Συσκευασία & Μάρκετινγκ 

      8.1.4.1 Υπολογισμός των τιμών 

Στην περίπτωση της ταξινόμησης του φορτίου, κάτι  που πρέπει να λάβετε σοβαρά 
υπόψη μας είναι η πυκνότητα. Μπορεί να έχετε ακούσει ότι ορισμένα προϊόντα 
τιμολογούνται βάσει της πυκνότητάς τους. Ουσιαστικά, όσο πυκνότερο είναι ένα 
προϊόν, τόσο χαμηλότερη είναι η κλίμακα τιμών που ισχύει. Στην περίπτωση του 
φορτίου, όταν έχουμε ένα προϊόν υψηλής πυκνότητας και χαμηλής κλίμακας τιμών, 
τότε η αποστολή του θα κοστίσει λιγότερο από το να έχουμε ένα προϊόν υψηλής 
κλίμακας τιμών αλλά χαμηλής πυκνότητας. 

Ο υπολογισμός του φορτίου και της πυκνότητας θα διαμορφώσει και την σωστή 
κλίμακα τιμών για την αποστολή. Οι εικόνες  που ακολουθούν, είναι μια σύντομη 
επισκόπηση που θα βοηθήσει, ώστε να υπολογίσουμε τις αποστολές ανάλογα με τις 
κατηγορίες φορτίου. (Aνώνυμος 2018d) 

      8.1.4.2. Τεχνικές συσκευασίας 

      8.1.4.2.1   Βασικές μέθοδοι συσκευασίας  - Ανά τεμάχιο 

• Αποστολή άθραυστων προϊόντων σα να είναι ευαίσθητα υλικά μέσα σε ένα 
ανθεκτικό κουτί. 
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• Χρήση «γεμίσματος», όπως είναι οι τσαλακωμένες εφημερίδες, συμπιεσμένα 
υλικά ή προστατευτικά ‘μαξιλαράκια’ που θα καλύψουν τα κενά και θα 
αποτρέψουν κινήσεις των προϊόντων μέσα στο κουτί κατά την αποστολή.  

• Τοποθέτηση προϊόντων που ενδέχεται να λερωθούν, να βραχούν ή να 
εκτεθούν σε υγρασία μέσα σε πλαστικές σακούλες. 

• Συμπίεση μικρών κομματιών ή προϊόντων που αποτελούνται από  
μικροσκοπικά κομμάτια μέσα σε σφιχτές μεμβράνες, π.χ ύφασμα ή αδιάβροχη 
πλαστική τσάντα και μετά συσκευασία μέσα σε ένα ανθεκτικό κουτί. 

• Χρήση της μεθόδου Η για το κλείσιμο της συσκευασίας με ταινία: Ουσιαστικά, 
τοποθετούμε ταινία εκεί όπου το κουτί έχει ανοίγματα (οπότε και σχηματίζεται 
το κεφαλαίο Η για την ασφαλέστερη μεταφορά των προϊόντων) (Aνώνυμος 
2018e). 
 

 

Εικόνα. Μέθοδος μονού κουτιού (Aνώνυμος 2018e) 

8.1.4.2.2. Μέθοδος Box-in-box 
 

• Τυλίξτε το/τα προϊόν/τα ξεχωριστά με ένα προστατευτικό από κυψέλες αέρα ή  
από αφρώδες υλικό 5 εκατοστών, ώστε το τυλιγμένο πλέον προϊόν να χωρά ίσα 
ίσα μέσα στο  πτυχωτό κουτί. 

• Περιορίστε την κίνηση του προϊόντος μέσα στο κουτί χρησιμοποιώντας 
«γεμίσματα», όπως τσαλακωμένες εφημερίδες, συμπιεσμένα υλικά ή άλλα 
υλικά προστασίας.  

• Κλείστε καλά με ταινία το εσωτερικό κουτί χρησιμοποιώντας την Μέθοδο Η 
(εικόνα 2) ώστε να αποτρέψετε τυχόν άνοιγμα του κουτιού. 

• Χρησιμοποιήστε ένα δεύτερο κουτί, το οποίο είναι τουλάχιστον 15 εκατοστά 
μακρύτερο, φαρδύτερο και βαθύτερο σε σχέση με το εσωτερικό κουτί. 

• Επιλέξτε μια από τις μεθόδους προστασίας, ώστε να στριμώξετε το εσωτερικό 
κουτί μέσα στο εξωτερικό ανθεκτικό κουτί. 

•  Δρομολογήστε την αποστολή εύθραυστων προϊόντων ξεχωριστά, τυλίγοντάς 
τα με ένα υλικό από κυψέλες αέρα τουλάχιστον 8 εκατοστά παχύ. 

• Τυλίξτε το εσωτερικό κουτί με ένα υλικό από κυψέλες αέρα τουλάχιστον 8 
εκατοστά παχύ ή εναλλακτικά χρησιμοποιήστε συμπιεσμένα υλικά ή άλλα υλικά 
προστασίας για να γεμίσετε τα κενά που υπάρχουν πάνω, κάτω και στα πλάγια 
ανάμεσα στο εσωτερικό κουτί και το εξωτερικό. 

• Γεμίστε κι άλλα κενά που τυχόν υπάρχουν με τα ειδικά υλικά προστασίας. 

• Κλείστε καλά με ταινία χρησιμοποιώντας την Μέθοδο Η (εικόνα 2). (Ανώνυμος 
2018e). 
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Picture . Box in box method (Anonymous 2018e) 

 

      8.1.4.2. Ετικέτες και ταμπέλες ειδικής μεταχείρισης προϊόντων 

Οι ετικέτες αποστολής και ειδικής μεταχείρισης προϊόντων είναι προτυπωμένες και 
δίνουν οδηγίες σχετικά με την ορθή μεταχείριση του προϊόντος και σε μερικές 
περιπτώσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό. Αυτές οι ετικέτες 
συχνά υποδεικνύουν το περιεχόμενο του πακέτου, π.χ αν είναι εύφλεκτο ή εύθραυστο 
ή μπορεί να αποτελούν οδηγίες για τη διαχείριση του συσκευασμένου προϊόντος. Αυτές 
οι ετικέτες αποστολής και ειδικής μεταχείρισης προϊόντων συνεπάγονται 
εξατομικευμένη διαχείριση της αποστολής από την αρχή ως το τέλος. Υπάρχουν 
πολλοί τύποι τέτοιων ετικετών, όπως φαίνεται παρακάτω: 
  

Ετικέτες για φακέλους και μικρές συσκευασίες χρησιμοποιούνται για να εφιστήσουν 
την προσοχή στο προσωπικό της εταιρείας ως προς την ειδική μεταχείριση των μικρών 
δεμάτων που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου (Ανώνυμος 2018j). 

Ετικέτες παραγωγής και μικρές ετικέτες συσκευασίας θα εφιστήσουν την προσοχή 
στις συσκευασίες κατά τη διαδικασία παραγωγής και αποστολής (Ανώνυμος 2018j). 
  
Ταμπέλες παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας χρησιμοποιούνται για τις αποστολές 
εξωτερικού. Οι ταμπέλες αυτές  περιορίζουν τον κίνδυνο λάθους διαχείρισης, μιας και 
το προσωπικό σε άλλες χώρες ίσως δεν καταλάβει τη γλώσσα της χώρας αποστολής. 
Προτείνεται λοιπόν να χρησιμοποιούνται αυτές οι ταμπέλες, για να διασφαλιστεί η 
σωστή διαχείριση των προϊόντων στη χώρα προορισμού. Οι ταμπέλες θα πρέπει 
ακόμη να χρησιμοποιούνται για να αποδεικνύουν συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές 
διατάξεις και τα πρότυπα ασφαλείας και επιπλέον για να υποδεικνύουν επιβλαβή 
υλικά. (Ανώνυμος 2018j). 
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Οι διάφορες ταμπέλες με το βέλος προς τα πάνω υποδεικνύουν εύθραυστα 
προϊόντα, ώστε αυτά να μεταφερθούν με ασφάλεια. Οι ταμπέλες αυτές είναι 
παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας.   
 

 
Οι ταμπέλες με την ένδειξη “FRAGILE” (ή με το σπασμένο ποτήρι) εφιστούν την 
προσοχή στο περιεχόμενο της συσκευασίας αλλά και στις ορθές οδηγίες διαχείρισης, 
π.χ «κάτω μέρος συσκευασίας». (Ανώνυμος 2018j). 

 
  
Οι διάφορες ταμπέλες με την ένδειξη «Προσοχή, πολύ ζεστο», «Χρειάζεται 
ψυγείο / κατάψυξη», τοποθετούνται σε δέματα που επηρεάζονται από τη 
θερμοκρασία ή αφορούν προμήθειες νοσοκομείων. Ευπαθή φάρμακα, τα οποία 
επιβάλλεται να ψυχθούν και χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις διάσωσης συχνά έχουν 
τοποθετημένες επάνω τους αυτές τις ταμπέλες. (Ανώνυμος 2018j). 
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Ταμπέλες σχετικές με την θερμοκρασία). επιβάλλουν την εκπαίδευση του 

προσωπικού που διαχειρίζεται την αποστολή των προϊόντων, ώστε αυτά να 

μεταφερθούν σύμφωνα με τις σωστές συνθήκες θερμοκρασίας. Αυτές οι ταμπέλες 

χρησιμοποιούνται για παγωμένα ή/και για ευπαθή αγαθά. (Ανώνυμος 2018j). 

 

   
  
Οι διάφορες ταμπέλες με την ένδειξη «Κίνδυνος» τοποθετούνται για τα επικίνδυνα 
προϊόντα. Φροντίζουν ώστε το προσωπικό που διαχειρίζεται την αποστολή να είναι σε 
ετοιμότητα, να  φυλάξει σε ειδικούς χώρους αλλά και να διαχωρίσει τα συγκεκριμένα 
προϊόντα που αποστέλλονται από τα υπόλοιπα. Υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί για 
τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών ενώ συγκεκριμένα έγγραφα, όπως η χημική 
σύσταση του προϊόντος, είναι συχνά απαραίτητα. (Ανώνυμος 2018j). 

 
 
Ταμπέλες σχετικές με νοσοκομειακά απόβλητα φανερώνουν ότι μέσα στο δέμα 
μεταφέρονται υλικά που βλάπτουν το περιβάλλον, τον άνθρωπο και τα ζώα - 
ουσιαστικά πρόκειται για χρησιμοποιημένα υλικά εργαστηρίων και νοσοκομείων. 
(Ανώνυμος 2018j). 

Ταμπέλες ειδικής μεταχείρισης καλύπτουν όλες εκείνες τις οδηγίες σχετικά με την 
αποστολή.  Οι ταμπέλες αυτές μπορούν να σχεδιαστούν βάσει συγκεκριμένων 
οδηγιών. Συχνά πρόκειται για ταμπέλες που προειδοποιούν για κάτι ή απλά αποτελούν 
οδηγίες αποστολής. (Ανώνυμος 2018j). 

Συμβουλή ως προς την τοποθέτηση της ταμπέλας: 

Οι ταμπέλες θα πρέπει να τοποθετούνται στις 3 όψεις του δέματος, κατά προτίμηση 
στο πλάι και / ή πάνω και κάτω. (Ανώνυμος 2018j) 
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Αν τα προϊόντα απαιτούν ειδική μεταχείριση ή αποθήκευση, τότε το δέμα θα πρέπει να 
φέρει τις ανάλογες σημάνσεις επάνω του και οι ίδιες πληροφορίες πρέπει να 
εμφανίζονται και στο δελτίο αποστολής. (Ανώνυμος 2018j) 

8.1.5 Δελτία αποστολής - τελωνειακή διασάφηση και έντυπα forms 
 

Τι είναι η τελωνειακή διασάφηση; 

Μια τελωνειακή διασάφηση είναι ένα επίσημο έγγραφο που κατηγοριοποιεί και δίνει 
λεπτομέρειες για τα εμπορεύματα που εισάγονται ή εξάγονται. 

Από νομική άποψη, μια τελωνειακή διασάφηση είναι η πράξη με την οποία ένα 
πρόσωπο δηλώνει την επιθυμία να τοποθετήσει τα εμπορεύματα σε ένα δεδομένο 
τελωνειακό καθεστώς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2018).  

 
Ποιος πρέπει να υποβάλει μια τελωνειακή διασάφηση; 

Γενικά είναι ο ιδιοκτήτης των αγαθών ή ένα πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του 
(εκπρόσωπος). 
Το άτομο που ελέγχει τα αγαθά μπορεί επίσης να την υποβάλει. Τα πρόσωπα αυτά 
μπορεί να είναι φυσικά ή εταιρείες ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και 
συνεταιρισμός ανθρώπων. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2018). 
 

Πού πρέπει να υποβληθεί μια τελωνειακή διασάφηση; 

Η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί στο τελωνείο όπου τα εμπορεύματα ήταν ή 
πρόκειται να φτάσουν σύντομα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2018).. 

 
Πότε πρέπει να υποβληθεί μια τελωνειακή διασάφηση; 

Προκειμένου για τη συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις και για τον έλεγχο  των 
προϊόντων στο τελωνείο, πρέπει να υποβληθεί τελωνειακή διασάφηση (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 2018). Αυτό πρέπει να συμβαίνει σε δύο περιπτώσεις: 

 
a. Όταν τα προϊόντα είναι εισαγόμενα: όταν τα προϊόντα φτάνουν στο τελωνείο, 

πρέπει να περάσουν από τον έλεγχο και να οριστεί η ενδεδειγμένη μεταχείριση 
ή χρήση τους 

b. 2. Όταν τα προϊόντα προορίζονται για εξαγωγή: πρέπει να περάσουν από τον 
αντίστοιχο έλεγχο που αφορά τις εξαγωγές προϊόντων.  

8.1.6 Ασφάλιση & Ιχνηλάτιση 
 

                          Τι είναι η ασφάλιση φορτίου; 

Βάσει νομοθεσίας, όλες οι εταιρείες μεταφορών διαθέτουν ένα ελάχιστο ποσό 
ασφάλισης, γνωστό και ως εταιρική αξιοπιστία. Ωστόσο, η αξιοπιστία αυτή παρέχει 
πολύ περιορισμένη ασφαλιστική κάλυψη, καθώς οτιδήποτε μπορεί να καταστρέψει το 
δέμα σας, από μια φυσική καταστροφή μέχρι ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα ή ακόμη και 
μια πολεμική σύρραξη. Γι’ αυτό το λόγο οι πελάτες / παραλήπτες μπορούν να ζητήσουν 
ασφάλεια αποστολής των προϊόντων τους, προκειμένου να τα προστατέψουν από 
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απώλεια, ζημιά ή και κλοπή κατά τη διάρκεια της αποστολής. Γενικά, τα προϊόντα 
ασφαλίζονται και όταν αποθηκεύονται και όταν μεταφέρονται, μέχρι τον τελικό τους 
προορισμό. (Robinson 2016) 

Υπάρχουν διαφορετικές τακτικές που αφορούν την ασφάλιση των προϊόντων που 
μεταφέρονται. Μερικές από αυτές τις τακτικές εμφανίζονται με όρους, όπως «ασφάλιση 
από κάθε είδους κίνδυνο», «ασφάλιση μεγάλης εμβέλειας», «νομική αξιοπιστία» 
(καλύπτει κυρίως τα πολιτικά αδικήματα) και «οδική ασφάλιση». Βέβαια, οι 
περισσότερες από αυτές είναι απαραίτητες για μεγάλες αποστολές που 
πραγματοποιούνται με πλωτά μέσα. Η ασφάλιση αποστολής μπορεί να ισχύσει τόσο 
για τις διεθνείς όσο και για τις αποστολές εσωτερικού. (Robinson 2016) 

 8.2 . ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΑΘΗΣΗ 
 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δρομολογήσετε μια αποστολή: : 

ΒΗΜΑ 1: ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΡΟΠΟ 

Συμβουλές για την κατάλληλη συσκευασία φορτίου    : : 

 Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο συσκευασίας. 
 Επιλέξτε το σωστό μέγεθος συσκευασίας. 
 Καλύψτε τα ευπαθή προϊόντα με προστατευτικά, μαλακά υλικά. 
 Σε περίπτωση που χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ειδικές ταμπέλες, π.χ 

«εύθραυστο». 
 Αν το κρίνετε απαραίτητο, υποδείξτε τη σωστή πλευρά τοποθέτησης του 

δέματος. 
 
 

 
Τύποι συσκευασίας (Ανώνυμος 2018f) 
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ΒΗΜΑ 2: ΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΠΑΝΩ 
ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ  

 

 
 

ΒΗΜΑ 3: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 

Ορισμένες από τις εταιρείες που ειδικεύονται στις αποστολές προϊόντων στο εσωτερικό 
αλλά και στο εξωτερικό είναι: : 

 Acs Courier:  www.acscourier.net/ 
 Γενική Ταχυδρομική: www.taxydromiki.com 
 Speedex: http://www.speedex.gr/ 
 ΕΛΤΑ Courier: www.elta-courier.gr 
 DHL:  www.logistics.dhl/global-en/home.html 
 
ΒΗΜΑ 4: ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΣ 

 

Εδώ υπάρχουν μερικοί τρόποι για να έρθετε σε επαφή με την εταιρεία αποστολών:
 : 

 Φυσικά υποκαταστήματα, 

 Κινητά υποκαταστήματα, 

 Ιστοσελίδα, 

 Εφαρμογές κινητών, 

 Γραπτό μήνυμα στο κινητό, 

 Self-service  

 Τηλεφωνικό κέντρο. 
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ΒΗΜΑ 5: ΥΠΟΔΕΙΞΤΕ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΧΡΕΩΣΗ (ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Ή 

ΣΕ ΕΣΑΣ) 
 

 
 
ΒΗΜΑ 6: ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. 

Το τιμολόγιο περιλαμβάνει ορισμένες πληροφορίες όπως τις παρακάτω : : 

• Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ. του αποστολέα, 

• Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ. του παραλήπτη, 

• Λεπτομέρειες μεγέθους φορτίου και τύπου, όπως ποσότητα, διαστάσεις κ.λπ., 

• Πληροφορίες χρέωσης (αποστολέα ή παραλήπτη) 

• Ημερομηνία, στοιχεία τιμολογίου και αριθμός παρακολούθησης.  
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ΒΗΜΑ 7: ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
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ΒΗΜΑ 8: ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

  
 
 
Συμβουλές για τη συνεργασία σας με τις εταιρείες αποστολών: : 

 Το να ζητήσετε από τον πελάτη να σας υποδείξει την προτίμησή του (σχετικά 
με την εταιρεία, το υποκατάστημα κλπ) πριν από την αποστολή, ίσως είναι μια 
καλή ιδέα. Ενδεχομένως, εκείνος ή εκείνη να έχουν ένα συγκεκριμένο αίτημα 
σχετικά με την αποστολή. 
 

 Το προϊόν πρέπει να χωρά στη συσκευασία. Όταν αυτή είναι η κατάλληλη, ίσως 
και να μειωθεί το κόστος αποστολής. 
 

 
 Μια σύναψη συμφωνίας με την εταιρεία αποστολών ίσως μειώσει το κόστος 

αποστολής. 
 

 Η συμφωνία αυτή ίσως προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα, π.χ η παραλαβή 
της αποστολής στη διεύθυνσή σας, χωρίς επιβάρυνση. 
 

 
 Πριν την αποστολή, πρέπει να ελεγχθούν τα υποκαταστήματα και ο χρόνος 

παράδοσης από την εταιρεία αποστολών. 
 

 Η καταγραφή και η κοινοποίηση του αριθμού αποστολής στον πελάτη 
ενδεχομένως να συμβάλλει στη έγκαιρη παράδοση του δέματος. 
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8.3 Ερωτήσεις- Test 

 

1. Τα έξοδα αποστολής είναι από τα πιο υψηλά σε μια εταιρεία ή  επιχείρηση μεγάλης 

κλίμακας  

 

Σωστό. /Λάθος. 

 

2. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στους τρόπους αποστολής/ 
παραλαβής; 

a. Αυτόματη παράδοση 

b. Παράδοση αυθημερόν  

c. Παραλαβή από το κατάστημα. 

d. Αποστολή από το απόθεμα  

 

3. Η αποστολή και η ολοκληρωμένη διαχείριση μιας παραγγελίας είναι ένα στάδιο 
ζωτικής σημασίας για την κερδοφορία 

Σωστό./Λάθος. 

 

4. Για χειροποίητα προϊόντα σε μικρές ποσότητες, συνεργαζόμενες μεταξύ τους 
εταιρείες αποστολής μπορούν να μεταφέρουν τα προϊόντα οδικώς  

 Σωστό./Λάθος. 

 

5. Ποιο από τα παρακάτω χρησιμοποιείται για τη συσκευασία προϊόντων προς 
αποστολή;  

a. Πλαστικές σακούλες 

b. Χάρτινες σακούλες 

c.  Αεροστεγείς συσκευασίες. 

d. Όλα τα παραπάνω  

 

6. Η Δωρεάν Αποστολή δεν είναι τρόπος για να προσελκύσετε πελάτες. 

Σωστό./Λάθος. 

7. «…… είναι ένα επίσημο έγγραφο που αναφέρει και δίνει λεπτομέρειες για τα 
εμπορεύματα που εισάγονται ή εξάγονται». Η φράση ισχύει για: 

a. Ασφάλιση 

b. Τιμολόγιο 

c. Τελωνειακή Διασάφηση 

d. Ετικέτα φορτίου  
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8. Συμφωνίες με τις εταιρείες αποστολών για μόνιμη συνεργασία ίσως συμβάλλουν 
στο να μειωθεί το κόστος αποστολής εξαιτίας της εντατικοποίησης των 
αποστολών. 

Σωστό./Λάθος. 

9. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στους τρόπους αποστολής / 
παραλαβής; 

a. Παράδοση αυθημερόν 

b. Παραλαβή από το κατάστημα 

c. Αποστολή από το απόθεμα 

d. Αυτόματη παράδοση 

 

10. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο; 

 

a. Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο του αποστολέα 

b. Το χρώμα του αντικειμένου μέσα στη συσκευασία 

c. Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο του παραλήπτη 

d. Πληροφορίες πληρωμής (ποιος πληρώνει) 
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9  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ONLINE ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

Πανεπιστήμιο Hacı Bayram Veli, Άγκυρα, Τουρκία 

 
Μέχρι αυτή την ενότητα, έχετε μάθει πώς να δημιουργείτε έναν λογαριασμό email και 
να ρυθμίζετε τα κινητά σας τηλέφωνα. Παράλληλα, έχετε μάθει να φτιάχνετε 
λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Από την άλλη, μάθατε 
να φωτογραφίζετε τα προϊόντα σας και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σε πλατφόρμες. 
Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εξηγήσει πώς να ρυθμίσετε τους ήδη 
υπάρχοντες λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να γίνουν 
εταιρικοί. 

9.1 Βασικές έννοιες και επεξηγήσεις 

Τι σημαίνει ο όρος «online αγορές»; 

Οι Online αγορές είναι μια μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου, που επιτρέπει στους 
καταναλωτές να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες κατευθείαν από έναν πωλητή στο 
διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο1. 

Τι σημαίνει ο όρος «Online Marketing»; 

Το Online marketing είναι μια σειρά εργαλείων και μεθοδολογιών που 
χρησιμοποιούνται για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από το 
διαδίκτυο2 Το Online marketing περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο εύρος από στοιχεία 
marketing σε σχέση με εκείνο του παραδοσιακού business marketing λόγω των 
επιπλέον καναλιών και μηχανισμών που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο3  

9.2  Ενεργός Μάθηση 

9.2.1 Ρύθμιση λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 
επαγγελματική χρήση  

Με δεδομένη την αύξηση των χρηστών σε καθημερινή βάση, τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης έχουν γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι στο χώρο του Marketing σήμερα. 
Όσα ακολουθούν είναι ένας οδηγός που θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε τους 
λογαριασμούς σας στα social media για επαγγελματική χρήση. 

9.2.1.1 Ρύθμιση της σελίδας στο Facebook για επαγγελματική χρήση   

Για να κινηθείτε επαγγελματικά και να πουλήσετε στο Facebook, αρχικά χρειάζεται να 

έχετε σελίδα στο Facebook (Δείτε σχετικά με το θέμα στη Διδακτική Ενότητα 2) 

Στη σελίδα σας στο Facebook, οι επισκέπτες θα δουν το Tab για το κατάστημά σας και 
θα έχουν πρόσβαση στα προϊόντα σας μέσω της σελίδας αυτής 

 
1 https://www.quora.com/What-is-e-commerce-and-online-shopping 
2 https://www.quora.com/What-is-e-commerce-and-online-shopping 
3 https://www.techopedia.com/definition/26363/online-marketing 
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Βήμα 1: Εισέλθετε στο προφίλ σας στο Facebook 

Βήμα 2:  : Πατήστε επάνω στο κουμπί ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ δίπλα στο όνομά σας 

Βήμα 3: Πατήστε επάνω στο tab ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ και σας εμφανίζεται η επιλογή 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 4: Μετά κάντε κλικ στο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ και επιλέξτε GET STARTED 
(Ξεκινήστε) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 5: Επιλέξτε NAME YOUR PAGE (Ονομάστε τη σελίδα σας) 
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Βήμα 6: Κάντε κλικ στο CHOOSE A CATEGORY (Επιλέξτε μια κατηγορία) κι έπειτα 

στο GET STARTED (Ξεκινήστε). 
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Βήμα 7: Προσθέστε την ιστοσελίδα σας. Εάν δεν έχετε ιστοσελίδα, παραλείψτε αυτό 

το βήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 8: Προσθέστε φωτογραφίες, ανεβάστε το προφιλ σας και τις φωτογραφίες για 
τη σελίδα σας στο: Facebook. Επιπλέον, μπορείτε να ανεβάσετε το λογότυπο της 
εταιρείας σας. Εάν δεν έχετε λογότυπο, βάλτε τη φωτογραφία μιας από τις πιο 
πρόσφατες δημιουργίες σας και σχεδιάστε να ενημερώνετε τη σελίδα σας. Είναι 
σημαντικό να δημιουργείτε μια πρώτη καλή εντύπωση. (Δείτε για το θεμά αυτό και τη 
Διδακτική Ενότητα 3). 

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, παίζει επίσης και το μέγεθος της εικόνας.  Οι διαστάσεις της 
φωτογραφίας του προφίλ σας στο Facebook είναι:563 x 315px και εμφανίζονται στο 
κινητό σας τηλέφωνο4 . 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 https://digitalyogaacademy.com/create-facebook-yoga-business-page-7-simple-steps/ 
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Βήμα 9: Προσθέστε μία σύντομη περιγραφή. Οι περιγραφές των προϊόντων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία πωλήσεων. Το κλειδί για μια 
επιτυχημένη επιχειρηματική σελίδα είναι να έχει περιεχόμενο που εμπνέει και που 
κινητοποιεί.5 

Βήμα 10:  Προσθέστε ένα κουμπί παρότρυνσης για δράση (Call-to-Action Button) στη 
σελίδα σας στο Facebook. Χάρη στη δυνατότητα αυτή, οι πελάτες σας μπορούν να 
επικοινωνούν μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή ιστοσελίδα 

Για να προσθέσετε ένα κουμπί παρότρυνσης για δράση (Call-to-Action Button) στη 

σελίδα σας  

• κάτω από τη φωτογραφία του προφίλ σας, κάντε κλικ στο + Add a Button. 

• Επιλέξτε ένα κουμπί από το μενού που εμφανίζεται μπροστά σας (pop-up 
menu) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 

• Κάντε κλικ στο Ολοκήρωση. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 https://blog.hootsuite.com/steps-to-create-a-facebook-business-page/ 
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Βήμα 11: Δημιουργείστε την πρώτη σας ανάρτηση και έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία 

τη δημιουργία της επαγγελματικής σας σελίδας.  

Τώρα, κάντε κλικ στις καρτέλες στην κορυφή του πλαισίου κατάστασης για να 

εμφανίσετε όλες τις επιλογές για την πρώτη σας ανάρτηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1.2 Εταιρικός λογαριασμός στο Instagram 

 
If you like, you can expand your customer network using both Facebook and Instagram 
Με βάση τις παραπάνω οδηγίες, (κι εφ’ όσον έχετε ήδη δημιουργήσει έναν 
εταιρικόλογαριασμό στο Facebook), το Instagram - αν το δείτε από μια επαγγελματική 
σκοπιά - είναι πιο απλό στη χρήση και χρειάζεται λιγότερο χρόνο για να το διαχειριστεί 
κανείς.  
Αν θέλετε, μπορείτε να επεκτείνετε το δίκτυο των πελατών σας χρησιμοποιώντας 
ταυτόχρονα και το Facebook και το Instagram. 
 

9.2.1.3 Δημιουργία εταιρικού λογαριασμού στο Instagram 

Δημιουργία λογαριασμού: Στη διδακτική ενότητα 2 εξηγήσαμε πώς να ανοίξουμε έναν 
λογαριασμό στο Instagram. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα αυτή, μπορείτε να 
κατεβάσετε την εφαρμογή του Instagram για κινητά είτε από το App Store (για iOS) είτε 
από το κατάστημα της Google Play (για Android τεχνολογία) είτε από το Windows 
Phone Store (για το Windows τηλέφωνό σας). 

 

Όταν η εφαρμογή κατέβει, αγγίξτε το εικονίδιο της εφαρμογής στο κινητό σας 
τηλέφωνο, ώστε να ανοίξετε το Instagram. 
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Βήμα 1: Πραγματοποιείστε είσοδο στην εφαρμογή με τα στοιχεία του email σας ή με 
τον αριθμό του τηλεφώνου σας και μετά εισαγάγετε το όνομα χρήστη  

Ή 
Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να εισέλθετε με τα ίδια στοιχεία και να 
συσχετίσετε τους λογαριασμούς (Στη διδακτική ενότητα 1 υπάρχει η περιγραφή της 
Δημιουργίας Λογαριασμού στο Facebook) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Πηγή: https://www.instagram.com/ 

Πατήστε ΕΙΣΟΔΟΣ, και μετά εισαγάγετε το email σας και πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ 
ή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΕΙΣΟΔΟ ΜΕΣΩ FACEBOOK, για να εισέλθετε με τον 
λογαριασμό σας στο Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Πηγή: https://www.instagram.com/ 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
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Βήμα 2: Μέσα στην εφαρμογή θα βρείτε τις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, και στη συνέχεια 
κατεβείτε προς τα κάτω για να to ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΣΕ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟ, και πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ.  

 

 

 

Step 3  Go to the Instagram for business  

 

 

 

 

 

 
Πηγή: https://www.kitzandco.com/blog/why-your-biz-needs-an-instagram-business-account 

 

 

Βήμα 3: Προχωρήστε στα ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙNSTAGRAM ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:https://www.socialmediaexaminer.com/instagram-business-profiles-how-to-set-up-and-analyze-your-
activities/ 
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Βήμα 4: ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ορίζοντας την κατηγορία για το εταιρικό σας προφίλ. connect to  

                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: https://welfordmedia.co.uk/blog/seo-marketing/switch-to-instagram-business-account 

Συγχαρητήρια, μόλις δημιουργήσατε έναν εταιρικό λογαριασμό στο Instagram! 

Ξεκινήστε να ανεβάζετε το υλικό σας! 

9.2.1.4 Twitter για επαγγελματική χρήση 

Πρόκειται για ένα από τα πιο διαδεδομένα Social Media. Μπορείτε να απευθυνθείτε 
στους πελάτες σας άμεσα μέσω του Twitter. Οι ακόλουθοί σας στο Twitter είναι οι εν 
δυνάμει πελάτες σας. Χρειάζεται να δημιουργήσετε το δικό σας κοινό, προκειμένου να  
δείτε τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας ως εργαλείο Marketing. Μπορείτε να φτιάξετε 
τη δική σας λίστα με ακολούθους ή να γίνετε μέλος ενός γκρουπ που έχει ήδη 
δημιουργηθεί και το θέμα του σας αφορά. 

Προκειμένου να δημιουργήσετε έναν εταιρικό λογαριασμό στο Twitter, πρέπει πρώτα 
να έχετε έναν προσωπικό λογαριασμό στο Twitter. Στην ενότητα 2 δόθηκαν οδηγίες – 
πηγαίνετε στην αναζήτηση του Google. Γράψτε “Twitter” και πατήστε αναζήτηση. 
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και από κινητά, επιλέγοντας mobile.twitter.com  και μετά 
πατήστε Είσοδο στο Twitter. (Για λεπτομέρειες δείτε και τη διδακτική ενότητα 2) 

9.2.1.5 Δημιουργία εταιρικού λογαριασμού στο Twitter 
 

Βήμα 1: Δημιουργείστε έναν λογαριασμό μεταβαίνοντας στο Twitter.com ή ανοίξτε 

την εφαρμογή Twitter (για iOS ή Android).  Πραγματοποιείστε Είσοδο στο Twitter 

πατώντας Log in.   
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Πηγή: http://onlinepresence.coach/marketing/social-media-marketing/ 

Βήμα 2: Πατήστε το κουμπί “Edit Profile” και μετά συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα 

πεδία στη σελίδα του Twitter, όπως δείχνουν οι οδηγίες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://wbninc.com/create-a-twitter-business-page 

1. Username: (Ιδανικό θα ήταν το όνομα να αντιστοιχεί σε αυτό της επιχείρησής σας) 

2. Profile photo (Είναι η φωτογραφία λογαριασμού με προβλεπόμενες: 400x400 
pixels) 
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3. Πείτε λίγα λόγια για την επιχείρησή σας (Έχετε 160 χαρακτήρεςστη διάθεσή σας για 
να περιγράψετε τι καθιστά το λογαριασμό σας ξεχωριστό.) 

4. Header Image : Είναι η φωτογραφία εξωφύλλου. Εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις ή τα προϊόντα σας, πληροφορίες ή και εικόνες που 
αφορούν την προώθηση της επιχείρησής σας. Ακόμη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη  
φωτογραφία εξωφύλλου ως χώρο για τις ανακοινώσεις σας, ειδικά αν αυτές αφορούν 
πωλήσεις ή προωθητικές ενέργειες που είναι σε εξέλιξη την τρέχουσα περίοδο. 
(Προβλεπόμενες διαστάσεις για αυτή τη φωτογραφία είναι 1500x500 pixels)6 

5. Καρφιτσωμένο Pinned Tweet: Αν έχετε πάντα τα πιο σημαντικά ή τα τελευταία νέα 
στην αρχή της σελίδας καρφιτσωμένα, διευκολύνετε έτσι τους επισκέπτες σας να τα 
βρίσκουν αμέσως χωρίς να χρειάζεται να περιηγηθούν σε ολόκληρη τη σελίδα σας. 

Σιγουρευτείτε ότι έχετε συμπληρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα πεδία με τις 
απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για τους λογαριασμούς σας, καθώς επίσης 
χρησιμοποιήστε μια καθαρή εικόνα / φωτογραφία  ή λογότυπο για όλους τους 
λογαριασμούς σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 https://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-customize-your-profile 
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9.3 Ερωτήσεις- Test 

 

1. Το Online marketing είναι μια μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου 

Σωστό. / Λάθος. 
 

2. Προκειμένου να στήσετε μια εταιρική σελίδα στο Facebook, πρέπει πρώτα να 
έχετε ένα Προφίλ στο Facebook που θα συνδεθεί με την εταιρική σας σελίδα.  

Σωστό. / Λάθος. 
 

3.  Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; (social 
media); 

a- Twitter    

b- Facebook  

c- Website  

d- Instagram 

 

4.  Εάν έχετε έναν επιπλέον λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να ανοίξετε ένα 
εταιρικό λογαριασμό στο Instagram και να τον συσχετίσετε με τον λογαριασμό 
του Facebook. 

Σωστό. / Λάθος. 
 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δημιουργήσετε έναν εταιρικό λογαριασμό στο 
Twitter, είναι να διαθέτετε αρχικά έναν προσωπικό λογαριασμό στο Twitter.  

Σωστό. / Λάθος. 

6. Όταν στήνετε την εταιρική σας σελίδα στο Facebook, ποια από τις παρακάτω 
κατηγορίες θα διαλέξετε από το μενού Δημιουργία Σελίδας; 

a. Επάγγελμα ή τοποθεσία 

b. Εταιρεία, Οργανισμός ή Ινστιτούτο  

c. Μάρκα ή Προϊόν 

d. Σκοπός ή Κοινότητα 
 

7. Χάρη στα κουμπιά “call to action”, οι πελάτες σας μπορούν να επικοινωνούν 
μαζί σας μέσω email, τηλεφώνου ή της ιστοσελίδας σας αλλά και να 
πραγματοποιούν τις αγορές τους. 

Σωστό. / Λάθος. 
 

8.  Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι πελάτες μπορούν εύκολα να δουν τα 
τα προϊόντα.  

Σωστό. / Λάθος. 
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9.  Σε ποια επιλογή πρέπει να πάτε, όταν στήνετε έναν εταιρικό λογαριασμό στο 
Instagram; 

a. Επεξεργασία προφίλ 

b. Μετάβαση στο Εταιρικό Προφίλ 

c. Αλλαγή κωδικού χρήσης 

d. Προσωπικός λογαριασμός 

 

10. Ποιο από τα παρακάτω ενδέχεται να είναι αποδοτικό στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-
trade);   

a. Η δημιουργία εταιρικών λογαριασμών. 

b. Η συνεχής αναβάθμιση των προϊόντων. 

c. Το να είσαι διαθέσιμος σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

d. Όλα τα παραπάνω. 
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