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Πρόλογος 

 
Αυτό είναι ένα Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου, το οποίο χρησιμεύει ως το κύριο εκπαιδευτικό υλικό 

για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο 40 ωρών σχετικά με τις Δεξιότητες Πληροφορικής στην 

Οικονομία Διαμοιρασμού και τη Διαδικτυακή Οικονομία. Συνδυάζεται επίσης με έναν Οδηγό 

Εκπαιδευτή, σχεδιασμένο να βοηθά τους Εκπαιδευτές του σεμιναρίου. Και τα δύο υποστηρίζονται 

από μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης όπου υπάρχει διαθέσιμο το σετ οδηγού και 

εγχειριδίου για τις Δεξιότητες Πληροφορικής, καθώς και δύο επιπλέον κύκλοι μαθημάτων που 

εστιάζουν στους Ανθεκτικούς Τομείς και στην Κοινωνική Οικονομία αντίστοιχα. Η πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής μάθησης βρίσκεται στη διεύθυνση: https://elearning.youthshare-project.org 

Όλα τα παραπάνω είναι προϊόν της συλλογικής προσπάθειας των εταίρων στο έργο YOUTHShare: 

A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs (Αριθμός 

έργου: 2017-1-345). Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την πρόσκληση Active Youth των 

Χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας, και στοχεύει στη μείωση της ανεργίας των νέων σε παράκτιες και 

νησιωτικές περιοχές του Μεσογειακού ΕΟΧ, προωθώντας τις δεξιότητες των νέων ΕΑΕΚ (Εκτός 

Απασχόλησης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) στην διατοπικά ανθεκτική παραγωγή γεωργικών 

τροφίμων και τις σχετικές κυκλικές οικονομίες. Με την ενίσχυση των δυνατοτήτων αυτών των 

τομέων, μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των πλατφορμών διαμοιραστικής 

οικονομίας, στοχεύει στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων στην περιοχή-στόχο.  

Οι εταίροι του YOUTHShare που συνεργάστηκαν στην προετοιμασία αυτής της τριλογίας Οδηγών 

και Εγχειριδίων σε ανθεκτικούς τομείς, στην κοινωνική οικονομία και στην οικονομία 

διαμοιρασμού είναι: το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Μούρθια 

(Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (Κύπρος), το Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της 

Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – CARDET (Κύπρος) και το Δίκτυο Κοινωνικής Μέριμνας 

και Απασχόλησης (Ελλάδα). Και οι τρεις Οδηγοί βασίζονται σε μια κοινή δομή. Αυτή η δομή 

καθορίστηκε σε μια σειρά συναντήσεων και συζητήσεων μεταξύ των προαναφερθέντων εταίρων, 

ενώ το περιεχόμενο κάθε Οδηγού βασίστηκε στα ευρήματα μιας αντίστοιχης Διακρατικής 

Έκθεσης, που εκπονήθηκε σε μια αρχική φάση του έργου YOUTHShare, το οποίο στη συνέχεια 

αναπροσαρμόστηκε και βελτιωθεί περαιτέρω από τους υπεύθυνους επιμελητές του κάθε οδηγού. 

Στη Γρήγορη Επισκόπηση του Οδηγού μπορείτε να βρείτε μια λεπτομερή παρουσίαση του τι 

περιλαμβάνεται σε κάθε Οδηγό, καθώς και σημειώσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης του. 

Ελπίζουμε ότι αυτό το συνεργατικό έργο θα βοηθήσει άλλους συναδέλφους και εκπαιδευτικά 

ιδρύματα σε όλο τον κόσμο να παρέχουν εκπαίδευση σε σχέση με βασικές έννοιες, μεθόδους και 

εργαλεία για τους Οικονομία Διαμοιρασμού και τη Διαδικτυακή Οικονομία. Ευχαριστούμε 

ιδιαιτέρως όλους τους συνεργάτες του έργου YOUTHShare και, κυρίως, όλους τους συγγραφείς 

που συνέβαλαν σε αυτόν τον συλλογικό τόμο. Αναγνωρίζουμε με ευγνωμοσύνη την οικονομική 

στήριξη των χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. 

 

Ο επιμελητής 
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Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας 

 
Η παραγωγή του παρόντος Οδηγού Εκπαιδευτή θα ήταν αδύνατη χωρίς τη γενναιόδωρη 

υποστήριξη του Ταμείου για την Νεανική Απασχόληση των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. 

Το έργο A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs 

(YOUTHShare) στα πλαίσια του οποίου έχει αναπτυχθεί αυτός ο Οδηγός, χρηματοδοτείται από την 

Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Ταμείου για την Νεανική Απασχόληση των 

Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. 

Οι Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας αποτελούν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της 

Νορβηγίας σε μια πράσινη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Εστιάζοντας στα πιο 

μειονεκτικά μέρη της Ευρώπης, όπου το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) ανά κάτοικο είναι 

μικρότερο από το 90% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας 

στοχεύουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, ενισχύοντας παράλληλα τις 

διμερείς σχέσεις μεταξύ των δωρητών και χωρών της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης και της 

Βαλτικής. 

Από το 1994, περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν προσφερθεί από τις Χορηγίες ΕΟΧ 

και Νορβηγίας σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η κλιματική 

αλλαγή, η οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η χρηστή διακυβέρνηση, τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, η δικαιοσύνη, οι εσωτερικές υποθέσεις, η κοινωνία των πολιτών, ο πολιτισμός , η 

κοινωνική ένταξη, η μείωση της φτώχειας και η απασχόληση των νέων. 

Το Ταμείο για τη Νεανική Απασχόληση, που ιδρύθηκε από τον ΕΟΧ και τη Νορβηγία το 2017 με 

προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτεί αυτή τη στιγμή, παράλληλα με το 

YOUTHShare άλλα 26 έργα, που υλοποιούνται από 200 ιδρύματα από 26 ευρωπαϊκές χώρες. Ο 

στόχος των έργων και του ίδιου του Ταμείου είναι η προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής 

απασχόλησης για τους νέους στην Ευρώπη· μια απολύτως αναγκαία παρέμβαση δεδομένου ότι το 

2018 στη ΕΕ των 28, περίπου 15 εκατομμύρια νέοι, ηλικίας 20-34 ετών, δεν ήταν ούτε στην 

Απασχόληση, ούτε στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (ΕΑΕΚ). Τα υψηλότερα ποσοστά σε 

ολόκληρη την Ευρώπη είναι ενδημικά στις χώρες εστίασης του προγράμματος YOUTHShare, σε 

ορισμένες εκ των οποίων πάνω από το ένα τέταρτο των νέων βρίσκεται εκτός της αγοράς 

εργασίας. Το Ταμείο στοχεύει, μέσω των 26 έργων μεγάλης κλίμακας και με τη βοήθεια της 

καινοτομίας και της διακρατικής συνεργασίας, να βοηθήσει άμεσα 25000 νέους να βρουν θέσεις 

εργασίας ή να δημιουργήσουν νέες, και έμμεσα πολλά εκατομμύρια νέους ακόμα, 

μεταβάλλοντας το το πολιτικό πρότυπο. 

Η κατάρτιση είναι ένας κεντρικός τομέας παρέμβασης για το Ταμείο για την Νεανική 

Απασχόληση. Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων αναμένεται να βοηθήσει την ένταξη των νέων ΕΑΕΚ 

στην αγορά εργασίας. Το έργο YOUTHSHare μέσω του παρόντος Οδηγού Εκπαιδευτή μοιράζεται 

αυτό το συγκεκριμένο όραμα και στηρίζει την αποστολή του Ταμείου για τη Νεανική Απασχόληση 

του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. 
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Αγαπητέ/ή συμμετέχοντα/ουσα στο σεμινάριο, 

 

 
Σε καλωσορίζουμε στο 40ωρο σεμινάριο σχετικά με τις Δεξιότητες Πληροφορικής στην 

Οικονομία Διαμοιρασμού και τη Διαδικτυακή Οικονομία με αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο 

ελπίζουμε να είναι αληθινός σύντροφος καθ 'όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου αλλά και μετά, 

όποτε αισθανθείς την ανάγκη να επανεξετάσεις τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται .   

Η οικονομία διαμοιρασμού είναι ένας σύγχρονος, καινοτόμος και πολλά υποσχόμενος 

τρόπος επιχειρηματικότητας. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, όπως η 

Airbnb και η Uber, εμπίπτουν σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας, όπως και εκατομμύρια 

άλλες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τις οποίες έχουν αναπτύξει νέοι όπως εσύ. Οι 

άνθρωποι αυτοί πέτυχαν το στόχο τους και έγιναν επιχειρηματίες επειδή, πρώτον, είχαν ένα 

όραμα για ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία που κάλυπτε κάποια υπαρκτή ανάγκη και έτσι οι 

καταναλωτές το αγκάλιασαν. Επιπλέον, πέτυχαν επειδή είχαν και τα εργαλεία και τις 

δεξιότητες για να πάρουν μια επιχειρηματική ιδέα και να την εξελίξουν σε ένα συγκεκριμένο 

επιχειρηματικό σχέδιο στα πλαίσια της διαδικτυακής οικονομίας. Είναι ακριβώς αυτές οι 

δεξιότητες και τα εργαλεία που θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε μαζί μέσω αυτού του 

σεμιναρίου. 

□ Για να γίνει αυτό το εγχειρίδιο όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς το χρήστη, 

οργανώνεται σε 10 μαθήματα. Κάθε μάθημα επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο 

θέμα και θα αναπτυχθεί εντός τάξης σε μια παρουσίαση 3 ωρών.  

□ Στο πρώτο μάθημα θα γνωρίσεις τις βασικές έννοιες της οικονομίας διαμοιρασμού, 

της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Αυτό το μάθημα θα χρησιμοποιήσει 

ένα συνδυασμό θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων, απαραίτητων για την 

κατανόηση της σύγχρονης ψηφιακής εποχής. 

□ Τα επόμενα τρία μαθήματα στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι 

απαραίτητες για την πρωτογενή παραγωγή γραπτού και οπτικοακουστικού 

περιεχομένου. Η διαδικτυακή οικονομία συνεπάγεται επικοινωνία με τους πελάτες 

σου, η οποία πραγματοποιείται μέσω ιστοσελίδων και  μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Μαζί θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις δεξιότητές σου στα μέσα επικοινωνίας, 

όπως τα κείμενα, οι εικόνες και τα βίντεο.  

□ Στα επόμενα τέσσερα μαθήματα θα αποκτήσεις δεξιότητες και εμπειρία σε βασικές 

λειτουργίες της διαδικτυακής οικονομίας. Θα αποκτήσεις πρακτική εμπειρία 

δημιουργίας και εξατομίκευσης ιστότοπων. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείς στο 

μέλλον να αξιοποιήσεις στο έπακρο αυτά τα εργαλεία. 

□ Στα δύο τελευταία μαθήματα έχουμε συμπεριλάβει δύο ειδικά θέματα με σκοπό να 
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υποστηρίξουμε την επιχειρηματικότητά σου στην ψηφιακή εποχή. Το πρώτο 

επικεντρώνεται στη συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding), η οποία μπορεί να 

σου προσφέρει μια βιώσιμη λύση στο οξύτερο πρόβλημα οποιασδήποτε 

επιχειρηματικής δραστηριότητας: τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πόρων. Το 

δεύτερο επικεντρώνεται στο Google Ads, δηλαδή στη διαφημιστική πλατφόρμα του 

Google, η οποία, ως ο μεγαλύτερος παίκτης στην αγοράς της διαδικτυακής 

διαφημιστικής, μπορεί να βοηθήσει τη μελλοντική νεοφυή εταιρεία σου να 

προσεγγίσει το κοινό-στόχο της. 

Για καθένα από τα παραπάνω μαθήματα, έχουμε συμπεριλάβει μια συλλογή κειμένων που 

καλύπτουν τις πιο σημαντικές θεωρητικές και πρακτικές πτυχές του μαθήματος. Σε 

περίπτωση που δεν γνωρίζεις κάποιους όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα κείμενα ή 

εάν αισθάνεσαι αβεβαιότητα, μπορείς να τους αναζητήσεις στο Γλωσσάρι, που βρίσκεται 

στην αρχή του εγχειριδίου. Επίσης, σε κάθε μάθημα μπορείς να βρείς όλες τις διαφάνειες 

της σχετικής παρουσίασης. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κρατάς σημειώσεις κατά τη 

διάρκεια του σεμιναρίου ή να ανατρέξεις στο περιεχόμενο του μαθήματος όποτε θέλεις. 

Τέλος, κάθε μάθημα ολοκληρώνεται με κριτήριο αξιολόγησης πολλαπλής επιλογής, όπου 

μπορείς να ελέγξεις τις νέες σου δεξιότητές! 

Μην ξεχάσεις να επισκεφτείς την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης , στην οποία μπορείς 

να χρησιμοποιήσεις ή να κατεβάσεις αυτό το Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενων. Εκεί, μπορείς 

επίσης να βρείς επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία αξιολόγησης.  



12 

© Piqsels 

https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-sttxw/download/3840x2160
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Οικονομία διαμοιρασμού, Καμβάς 

Επιχειρηματικών Μοντέλων, Συλλογική χρηματοδότηση, Επιχειρηματίας, Πρόταση αξίας 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  
 

Θέμα Παρουσίασης 1: Καινοτομία και επιχειρηματικότητα  

 The importance of innovation (Η σημασία της καινοτομίας)   

Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Σε αυτό το άρθρο μπορείτε να εμβαθύνετε στην έννοια και τη σπουδαιότητα 
της καινοτομίας, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντι-
μετωπίζουν σήμερα οι οργανισμοί παγκοσμίως. Προκειμένου οι οργανισμοί να 
διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα πρέπει να προωθήσουν και-
νοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, η ύπαρξη καινοτόμων οργανισμών 
μπορεί να ωφελήσει την κοινωνία. Από την άποψη της κοινωνίας, τα θεμελιώ-
δη αποτελέσματα της καινοτομίας είναι η οικονομική ανάπτυξη, η αυξημένη 
ευημερία και επικοινωνία, η εκπαιδευτική προσβασιμότητα και η περιβαλλο-
ντική βιωσιμότητα.  

Θέμα Παρουσίασης 2: Η οικονομία διαμοιρασμού: βασικές έννοιες και παραδείγματα  

 What is the sharing economy: example companies, definition, pros & cons (Τι 
είναι η οικονομία διαμοιρασμού: παραδείγματα εταιρειών, ορισμός, πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα)  

 Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει παραδείγματα οικονομίας διαμοιρασμού. Πιο συ-
γκεκριμένα, παρατίθενται οκτώ καθημερινά παραδείγματα της οικονομίας δια-
μοιρασμού. Αυτά τα παραδείγματα είναι: διομότιμα δάνεια, συλλογική χρημα-

   
 
 
 
 

Μάθημα 1   
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διαδικτυακής οικο-
νομίας και της οικονομίας διαμοιρασμού: καινοτομία 
και επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή εποχή 

 
 

Συγγραφείς: Ζήνων ΖΗΝΩΝΟΣ, Ιωάννης ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΣ  

https://www.viima.com/blog/importance-of-innovation
https://www.viima.com/blog/importance-of-innovation
https://www.moneycrashers.com/sharing-economy/
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τοδότηση, ενοικίαση σπιτιού, συνεπιβατισμός, συστέγαση, μεταπώληση και 
εμπορία, ανταλλαγή γνώσεων και ταλέντων και, τέλος, εξειδικευμένες υπηρε-
σίες. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
της οικονομίας διαμοιρασμού.   

 

Θέμα Παρουσίασης 3: Πώς να αναπτύξετε την ιδέα σας   

 The complete, 12-step guide to starting a business (Ο πλήρης οδηγός για την 
έναρξη μιας επιχείρησης σε 12 βήματα)  

 Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   
 

Αυτός είναι ένας οδηγός για την πραγματοποίηση της ιδέας σας σε 12 βήματα 
και τη μετατροπή της σε μια επιτυχημένη επιχείρηση. Αυτά τα 12 βήματα είναι: 
αξιολογήστε τον εαυτό σας, σκεφτείτε μια επιχειρηματική ιδέα, κάνετε έρευνα 
αγοράς, λάβετε ανατροφοδότηση, επισημοποιήστε το, φτιάξτε το επιχειρημα-
τικό σας πλάνο, χρηματοδοτήστε την επιχείρησή σας, αναπτύξτε το προϊόν σας, 
ξεκινήστε να χτίζετε την ομάδα σας, βρείτε μια τοποθεσία, αρχίστε να κάνετε 
μερικές πωλήσεις και αναπτύξτε την επιχείρησή σας.  
 

Θέμα Παρουσίασης 4: Ο Καμβάς Επιχειρηματικών Μοντέλων (ΚΕΜ) 

  The Business Model Canvas (Ο Καμβάς Επιχειρηματικών Μοντέλων)  
 Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Ο Καμβάς Επιχειρηματικών Μοντέλων (ΚΕΜ) είναι ένα εργαλείο μάνατζμεντ 
που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσουμε και να μεταδώσουμε εύκολα και 
γρήγορα μια επιχειρηματική ιδέα. Το ΚΕΜ αποτελείται από 9 δομικά μέρη. 
Κάθε δομικό μέρος έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό. Τα 9 αυτά μέρη είναι τα 
εξής: Τομείς Πελατών, Σχέσεις με Πελάτες, Κανάλια, Προτάσεις Αξίας , Βασικές 
Δραστηριότητες, Ζωτικοί Πόροι, Στρατηγικοί Συνεργάτες, Δομή Κόστους και 
Ροές Εσόδων. Αφού μελετήσετε και απαντήσετε στις συγκεκριμένες ερωτήσεις 
κάθε μέρους, θα αποκτήσετε αντίληψη της επιχείρησής σας και του πώς να 
μετατρέψετε την ιδέα σας σε μια επιτυχημένη επιχείρηση.  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ  

□ The real innovation of the sharing economy (Η πραγματική καινοτομία της οικο-
νομίας διαμοιρασμού)  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)  

 

Δεξιότητες Πληροφορικής στην Οικονομία Διαμοιρασμού και τη Διαδικτυακή Οικονομία 

https://www.entrepreneur.com/article/297899
https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/
https://www.aier.org/article/the-real-innovation-of-the-sharing-economy/
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ΜΑΘΗΜΑ 1: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διαδικτυακής οικονομίας και της οικονομίας διαμοιρασμού: 
καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή εποχή 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
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ΔΙΑΦ. 3 

Δεξιότητες Πληροφορικής στην Οικονομία Διαμοιρασμού και τη Διαδικτυακή Οικονομία 
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ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 

ΜΑΘΗΜΑ 1: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διαδικτυακής οικονομίας και της οικονομίας διαμοιρασμού: 
καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή εποχή 
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ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 

Δεξιότητες Πληροφορικής στην Οικονομία Διαμοιρασμού και τη Διαδικτυακή Οικονομία 
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ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 

ΜΑΘΗΜΑ 1: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διαδικτυακής οικονομίας και της οικονομίας διαμοιρασμού: 
καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή εποχή 
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ΔΙΑΦ. 13 

ΔΙΑΦ. 14 

ΔΙΑΦ. 15 

Δεξιότητες Πληροφορικής στην Οικονομία Διαμοιρασμού και τη Διαδικτυακή Οικονομία 
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ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 17 

ΔΙΑΦ. 18 

ΜΑΘΗΜΑ 1: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διαδικτυακής οικονομίας και της οικονομίας διαμοιρασμού: 
καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή εποχή 
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ΔΙΑΦ. 19 

ΔΙΑΦ. 20 

ΔΙΑΦ. 21 

Δεξιότητες Πληροφορικής στην Οικονομία Διαμοιρασμού και τη Διαδικτυακή Οικονομία 
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ΔΙΑΦ. 22 

ΔΙΑΦ. 23 

ΔΙΑΦ. 24 

ΜΑΘΗΜΑ 1: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διαδικτυακής οικονομίας και της οικονομίας διαμοιρασμού: 
καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή εποχή 
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ΔΙΑΦ. 25 

ΔΙΑΦ. 26 

ΔΙΑΦ. 27 

Δεξιότητες Πληροφορικής στην Οικονομία Διαμοιρασμού και τη Διαδικτυακή Οικονομία 
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ΔΙΑΦ. 28 

ΔΙΑΦ. 29 

ΔΙΑΦ. 30 

ΜΑΘΗΜΑ 1: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διαδικτυακής οικονομίας και της οικονομίας διαμοιρασμού: 
καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή εποχή 
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ΔΙΑΦ. 31 

ΔΙΑΦ. 32 

ΔΙΑΦ. 33 

Δεξιότητες Πληροφορικής στην Οικονομία Διαμοιρασμού και τη Διαδικτυακή Οικονομία 
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καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή εποχή 
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Εξέταση Πολλαπλής Επιλογής 

 
Ερώτηση 1: Τι είναι η καινοτομία; 

1. Το να φέρει κανείς ένα νέο προϊόν ή διαδικασία στην αγορά. 
2. Μια ιδέα για ένα νέο προϊόν. 
3. Η εφεύρεση ενός νέου προϊόντος ή μιας διαδικασίας. 
4. Η εφαρμογή μιας νέας μεθόδου παραγωγής. 

 
Ερώτηση 2: Η τυποποίηση, οι κανονισμοί ασφαλείας και η επιχειρηματική φήμη δίνουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα παραδοσιακά ξενοδοχεία έναντι του Airbnb. 

1. Ναι. 
2. Ναι, αλλά όχι τόσο πολύ κατά την τελευταία δεκαετία. 
3. Μόνο μερικές φορές. 
4. Όχι. 

 
Ερώτηση 3: Ποιο από τα παρακάτω είναι μία θετική επίδραση της οικονομίας διαμοιρα-
σμού πάνω στην τουριστική βιομηχανία; 

1. Μειώνει τα έσοδα του ξενοδοχείου. 
2. Μειώνει το συνολικό κόστος του ταξιδιού. 
3. Πιθανές εγκληματικές ενέργειες ή/και φθορές για φιλοξενούμενους και οικοδεσπότες. 
4. Μειώνει την συμμετοχή της κοινότητας. 

 
Ερώτηση 4:  Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί πλεονέκτημα της οικονομίας διαμοι-
ρασμού; 

1. Οικοδομεί την εμπιστοσύνη της κοινότητας. 
2. Έλλειψη κανονιστικού πλαισίου. 
3. Εξαιρετική σχέση αξίας και κόστους. 
4. Δεν έχετε αφεντικό πάνω από το κεφάλι σας. 

 
Ερώτηση 5: Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί παράδειγμα ροής εσόδων: 

1. Πώληση περιουσιακών στοιχείων. 
2. Τέλη συνδρομής. 
3. Τέλη χρήσης. 
4. Δωρεάν υπηρεσία. 
 

Ερώτηση 6: Ποια από τις παρακάτω επιλογές είναι ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ορισμός ενός κανα-
λιού; 

1. Η μέθοδος ή η πορεία που χρησιμοποιείται για την προσέγγιση ενός πελάτη. 
2. Μια δήλωση σχετικά με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις ενός πελάτη. 
3. Μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν από ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο. 
4. Μια λίστα των συνεργασιών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία μιας επιχεί-

ρησης. 

Δεξιότητες Πληροφορικής στην Οικονομία Διαμοιρασμού και τη Διαδικτυακή Οικονομία 
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Ερώτηση 7: Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι ξεκινούν τη δική τους 
επιχείρηση είναι: 

1. Για να επιβιώσουν οικονομικά ή να αυξήσουν το εισόδημά τους. 
2. Για να βοηθήσουν την κοινότητά τους. 
3. Για να εκπληρώσουν το επιχειρηματικό τους πεπρωμένο. 
4. Για να πουλήσουν τα καινοτόμα προϊόντα τους. 

 
Ερώτηση 8: Ποιες από τις παρακάτω είναι κοινές παρανοήσεις σχετικά με τους με επι-
χειρηματίες (entrepreneurs); 

1. Οι επιχειρηματίες έχουν καλά ένστικτα. 
2. Οι επιχειρηματίες είναι άνθρωποι της δράσης και όχι της σκέψης. 
3. Οι επιχειρηματίες είναι τζογαδόροι. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 9: Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί δομικό στοιχείο του Καμβά Επιχειρη-
ματικών Μοντέλων:  

1. Βασικές δραστηριότητες. 
2. Ζωτικοί πόροι. 
3. Ανταγωνιστές 
4. Κανάλια 

 
Ερώτηση 10: Ο ρόλος της «πρότασης αξίας» στον Καμβά Επιχειρηματικών Μοντέλων 
είναι:  

1. Να καθορίσει το όφελος ενός προϊόντος για τον πελάτη. 
2. Να ορίσει τους διαφορετικούς τομείς πελατών. 
3. Να ορίσει τις ροές εσόδων σας.  
4. Να ορίσει τα πιο σημαντικά στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία της επι-

χείρησής σας. 
 

© woodleywonderworks 

ΜΑΘΗΜΑ 1: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διαδικτυακής οικονομίας και της οικονομίας διαμοιρασμού: 
καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή εποχή 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γραφή, Περιγραφή, Στυλ γραφής, Κοινό-στόχος, Κείμενο, Ο φόβος της 

κενής σελίδας 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  
 

Θέμα Παρουσίασης 1: Συγγραφή κειμένων  

 A practical guide to overcoming the fear of a blank page (Ένας πρακτικός οδη-
γός για να ξεπεράσετε το φόβο της κενής σελίδας)   

Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

Τη σήμερον ημέρα έχετε στη διάθεσή σας πολλά εργαλεία για να καταγράψετε 
τις σκέψεις σας. Ακόμα κι έτσι, ενδέχεται να αντιμετωπίζετε το φόβο της κενής 
σελίδας, και να σας εμποδίζει να παραγάγετε τα κείμενα που χρειάζεστε για 
τον νέο σας ιστότοπο ή για το νέο σας προφίλ σε ένα μέσω κοινωνικής δικτύω-
σης ή μια πλατφόρμα διαμοιρασμού. Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε έναν πρακτι-
κό οδηγό 6 βημάτων για να ξεπεράσετε το φόβο της κενής σελίδας.  
 

  Four different types of writing styles (Τέσσερις διαφορετικοί τύποι γραφής)  
 Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες  (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

Παρόλο που κάθε συγγραφέας έχει το δικό στυλ, υπάρχουν μόνο τέσσερις γενικοί σκο-
ποί που παρακινούν κάποιον να γράψει ένα κείμενο, και αυτοί είναι γνωστοί ως τα 
τέσσερα στυλ ή τύποι γραφής. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει στους αρχάριους συγγρα-
φείς αυτά τα τέσσερα στυλ. Συγκεκριμένα, για κάθε τύπο γραφής θα βρείτε τα χαρακτη-
ριστικά, το σκοπό, πού τον χρησιμοποιούμε συνήθως, καθώς και παραδείγματα καλής ή 
κακής χρήσης του.  

 

Θέμα Παρουσίασης 2: Πώς να γράψετε μια περιγραφή 

 One simple tip to improve your descriptions (Μια απλή συμβουλή για τη βελτί-

  Ενότητα 1 
Δημιουργία υλικού 

 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 2   
Γράφοντας δυνατές, ευχάριστες 
και ακριβείς περιγραφές 
 
 
 
 

Συγγραφείς: Ιωάννης Πισσούριος, Νάτια Αναστάση 

https://blog.prototypr.io/a-practical-guide-to-overcoming-the-fear-of-a-blank-page-screen-83f941879b18
https://owlcation.com/humanities/Four-Types-of-Writing
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ωση των περιγραφών σας)  

Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Αυτό είναι ένα άρθρο σχετικά με την υποκειμενική φύση κάθε περιγραφής. 
Όσον αφορά τις περιγραφές, οι συμβουλές τείνουν να σπανίζουν. Πού πρέπει 
να εστιάσετε; Τι είναι σημαντικό για το κοινό σας; Τι είναι σημαντικό για το 
θέμα σας; Πρέπει να παρέχετε όλες τις πληροφορίες ή μόνο τα πιο σημαντικά 
σημεία; Αυτές είναι δύσκολες ερωτήσεις, διότι αναφέρονται σε υποκειμενικά 
γούστα, αλλά υπάρχει μια συμβουλή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 
σας καθοδηγεί. Η συμβουλή είναι να αποδεχτείτε, να ασπαστείτε και ακόμη 
και να προβάλλετε τον υποκειμενικό χαρακτήρα των περιγραφών σας. 

  

Θέμα Παρουσίασης 3: Πώς να γράψετε μια περιγραφή που να ενεργοποιεί τις αισθήσεις 

 Writing powerful descriptions (Γράφοντας δυνατές περιγραφές)  

Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Αυτή είναι μια στήλη για το πώς να βελτιώσετε τις περιγραφές σας, ενεργο-
ποιώντας τις ανθρώπινες αισθήσεις. Η γραφή είναι μια απόδοση του πώς σκέ-
φτονται και συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στον πραγματικό κόσμο. Για να λει-
τουργήσει μια ιστορία, πρέπει να την αισθανθούμε σαν πραγματικότητα, έστω 
και αν τελικά είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Όσο πιο λεπτομερείς και πλούσιες 
είναι οι περιγραφές, τόσο καλύτερα θα προσεγγίσει το γράψιμο την ανθρώπι-
νη εμπειρία, δημιουργώντας έτσι μια σύνδεση με άλλα μυαλά, με πελάτες ή με 
αγοραστές.   
 

Θέμα Παρουσίασης 4: Πώς να γράψετε αποτελεσματικές περιγραφές προϊόντων  

 8 easy rules to write product descriptions that sell (8 απλοί κανόνες για να 
γράψετε περιγραφές προϊόντων που πουλάνε)  

Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Σε αυτό το άρθρο μπορείτε να βρείτε 8 απλούς κανόνες για γράψετε μια απο-
τελεσματική περιγραφή, δηλαδή μια περιγραφή που πουλάει. Οι πρακτικά 
άπειροι ιστότοποι που προσφέρουν ακριβώς τα ίδια ή παρόμοια προϊόντα με 
τα δικά σας, σημαίνουν πολύ σκληρό ανταγωνισμό για να κερδηθεί ένας πελά-
της. Συνήθως, ένας νέος πελάτης θα περάσει μόνο λίγα δευτερόλεπτα σε μια 
ιστοσελίδα και σε αυτό το χρονικό διάστημα θα κάνει την επιλογή είτε να μεί-
νει είτε να φύγει. Οι αποτελεσματικές περιγραφές των προϊόντων ή των υπηρε-
σιών σας θα τον κάνουν, όχι μόνο να παραμείνει, αλλά και να πατήσει το κου-
μπί «προσθήκη στο καλάθι».    
 

 How to write an awesome description for your Airbnb listing (Πώς να γράψετε 
μια καταπληκτική περιγραφή για την καταχώρισή σας στο Airbnb)  
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

https://www.standoutbooks.com/simple-description-tip/
https://litreactor.com/columns/writing-powerful-descriptions
https://www.referralcandy.com/blog/product-descriptions-that-sell/
https://www.guestready.com/blog/airbnb-description-tips/
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Σε αντίθεση με μια μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων, η οποία διευθύνεται από 
επαγγελματίες, είναι αξιόπιστη και διαθέτει συγκεκριμένη στρατηγική επωνυ-
μίας, οι περισσότεροι πιθανοί επισκέπτες του διαμερίσματος που έχετε στο 
Airbnb δεν έχουν ιδέα ποιος είστε, τι προσφέρετε και αν το προσφέρετε σε 
καλή τιμή. Η σύνδεσή τους με εσάς και το διαμέρισμά σας περιορίζεται στις 
κριτικές άλλων επισκεπτών και, φυσικά, στις πληροφορίες και τις φωτογραφίες 
που παρέχετε στο προφίλ της καταχώρισης. Για αυτόν τον λόγο, η δημιουργία 
ενός εντυπωσιακού προφίλ είναι το πρώτο βήμα προς την επιτυχία και αυτό το 
άρθρο μπορεί να σας δώσει μερικές βασικές συμβουλές για να το πετύχετε.   

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ  

□  The 4 types of writing (Οι 4 τύποι γραφής)  (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

ΜΑΘΗΜΑ 2: Γράφοντας δυνατές, ευχάριστες και ακριβείς περιγραφές 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://freeology.com/journal/4-types-of-writing/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 1 

ΔΙΑΦ. 2 

ΔΙΑΦ. 3 
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ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 

ΜΑΘΗΜΑ 2: Γράφοντας δυνατές, ευχάριστες και ακριβείς περιγραφές 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 



39 

 

ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 

ΜΑΘΗΜΑ 2: Γράφοντας δυνατές, ευχάριστες και ακριβείς περιγραφές 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 13 

ΔΙΑΦ. 14 

ΔΙΑΦ. 15 
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ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 17 

ΔΙΑΦ. 18 

ΜΑΘΗΜΑ 2: Γράφοντας δυνατές, ευχάριστες και ακριβείς περιγραφές 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 19 

ΔΙΑΦ. 20 

ΔΙΑΦ. 21 
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ΔΙΑΦ. 22 

ΔΙΑΦ. 23 

ΔΙΑΦ. 24 

ΜΑΘΗΜΑ 2: Γράφοντας δυνατές, ευχάριστες και ακριβείς περιγραφές 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 25 

ΔΙΑΦ. 26 

ΔΙΑΦ. 27 
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ΔΙΑΦ. 28 

ΔΙΑΦ. 29 

ΔΙΑΦ. 30 

ΜΑΘΗΜΑ 2: Γράφοντας δυνατές, ευχάριστες και ακριβείς περιγραφές 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 31 

ΔΙΑΦ. 32 

ΔΙΑΦ.  33 
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ΔΙΑΦ. 34 

ΔΙΑΦ. 35 

ΔΙΑΦ. 36 

ΜΑΘΗΜΑ 2: Γράφοντας δυνατές, ευχάριστες και ακριβείς περιγραφές 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 37 

ΔΙΑΦ. 38 

ΔΙΑΦ.  39 
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ΔΙΑΦ. 40 

ΔΙΑΦ. 41 

ΔΙΑΦ. 42 

ΜΑΘΗΜΑ 2: Γράφοντας δυνατές, ευχάριστες και ακριβείς περιγραφές 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 43 

ΔΙΑΦ. 44 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 2: Γράφοντας δυνατές, ευχάριστες και ακριβείς περιγραφές 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

Εξέταση Πολλαπλής Επιλογής 
 
Ερώτηση 1:  Είναι οι συγγραφικές δεξιότητες σημαντικές στη διαδικτυακή οικονομία; 

1. Όχι, δεν είναι τόσο σημαντικές, αν ξέρετε πώς να τραβήξετε καλές φωτογραφίες! 
2. Ναι, διότι η επικοινωνία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα κείμενα. 
3. Μερικές φορές ναι, αλλά όχι πάντα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κοινού-στόχου σας. 
4. Όχι, επειδή οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι πιο ισχυρά από τα κείμενα! 

 
Ερώτηση 2: Μπορεί μια περιγραφή να είναι 100% αντικειμενική; 

1. Κάθε περιγραφή είναι αντικειμενική εξ ορισμού. 
2. Ναι, μερικές φορές μια περιγραφή μπορεί να είναι αντικειμενική. 
3. Μερικές φορές μια περιγραφή μπορεί να είναι αντικειμενική, αλλά συνήθως δεν είναι. 
4. Όχι, ποτέ. 

 
Ερώτηση 3: Πώς αντιμετωπίζουμε το φόβο της κενής σελίδας;  

1. Ο φόβος αυτός δεν αντιμετωπίζεται, ούτε ξεπερνιέται. 
2. Αναβάλλουμε το γράψιμο για την επόμενη ημέρα ή για την άλλη εβδομάδα. 
3. Ξεκινάμε γράφοντας έναν τίτλο, έπειτα μερικές τυχαίες σκέψεις, μετά οργανώ-

νουμε και αναπτύσσουμε αυτές τις σκέψεις λίγο ακόμα και… έγινε! 
4. Καλούμε έναν καταξιωμένο συγγραφέα να μας βγάλει από αυτήν την άβολη θέση. 

 
Ερώτηση 4: «Ο πανύψηλος καθεδρικός ναός στεκόταν επιβλητικός, η του γκρίζα γοτθική 
του πρόσοψη στο χρώμα της τέφρας κάνοντας έντονη αντίθεση με τις μυριάδες λα-
μπρά, πολύχρωμα κομμάτια βιτρό που λαμπύριζαν στο φλογερό ηλιοβασίλεμα, καθώς 
ο καθησυχαστικά οικείος ήχος από τις μπρούτζινες καμπάνες εξαπλώθηκε πάνω από το 
μωσαϊκό των κόκκινων κεραμοσκεπών». Η παραπάνω πρόταση είναι ένα παράδειγμα: 

1. Επεξηγηματικής γραφής. 
2. Περιγραφικής γραφής. 
3. Πειστικής γραφής. 
4. Αφηγηματικής γραφής. 

 
Ερώτηση 5: Ας πούμε ότι πρέπει να γράψετε μια συνταγή για το ιστολόγιο μαγειρικής 
σας. Ποιο από τα παρακάτω στυλ γραφής θα χρησιμοποιούσατε; 

1. Το επεξηγηματικό στυλ. 
2. Το περιγραφικό στυλ. 
3. Το πειστικό στυλ . 
4. Το αφηγηματικό στυλ. 
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Ερώτηση 6: Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που πρέπει να συμπεριλάβετε σε μια πε-
ριγραφή προϊόντος είναι:  

1. Αυτά που που μπορείτε ευκολότερα να περιγράψετε. 
2. Αυτά που πιστεύετε ότι ο αναγνώστης θα βρει πιο ενδιαφέροντα ή χρήσιμα. 
3. Αυτά που περιγράφουν πιο συχνά και οι ανταγωνιστές. 
4. Αυτά που επιτρέπει η μηχανή αναζήτησης. 

 
Ερώτηση 7: Πριν γράψετε μια περιγραφή για ένα προϊόν, συνιστάται ιδιαίτερα να ερευ-
νήσετε τον ανταγωνισμό, καθώς αυτό θα σας επιτρέψει να καταλάβετε: 

1. Πιθανά εναλλακτικά στυλ γραφής. 
2. Τις τεχνικές προδιαγραφές της περιγραφής. 
3. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος σας. 
4. Το τέλειο μέγεθος της περιγραφής. 

 
Ερώτηση 8: Όταν περιγράφετε ένα προϊόν, συνιστάται να συμπεριλάβετε τις βασικές 
λειτουργίες και τα βασικά οφέλη του προϊόντος σε μια λίστα με κουκκίδες, διότι: 

1. Επιτρέπει σε άλλους να κάνουν εύκολα αντιγραφή-επικόλληση. 
2. Κάνει την περιγραφή να φαίνεται μεγαλύτερη. 
3. Σας επιτρέπει να παίξετε με γραμματοσειρές διαφορετικού μεγέθους. 
4. Επιτρέπει στον αναγνώστη να συλλάβει αβίαστα την ουσία του προϊόντος. 

 
Ερώτηση 9: Τι θα κάνατε για να αυξήσετε τον αριθμό επισκεπτών της νέας σας ιστοσελί-
δας; 

1. Βελτιστοποίηση του περιεχομένου για τις μηχανές αναζήτησης. 
2. Θα άλλαζα τα χρώματα και τα μεγέθη της γραμματοσειράς για να είναι πιο ορατά. 
3. Θα διέδιδα το νέο ότι έχω μια καινούργια ιστοσελίδα! 
4. Θα χρησιμοποιούσα περισσότερα επίθετα στα κείμενα. 

 
Ερώτηση 10: Ο κύριος λόγος που πρέπει να γράφουμε περιγραφές που διεγείρουν τις 
αισθήσεις των ανθρώπων είναι ότι: 

1. Συμβάλλουν σε μια καλύτερη εμπειρία ανάγνωσης. 
2. Διεγείρουν περιοχές του εγκεφάλου και παρακινούν αποφάσεις παρορμητικών αγορών. 
3. Μερικές φορές, οι περιγραφές πρέπει να είναι παράλογες. 
4. Οι άνθρωποι αρέσκονται να γράφουν συναισθηματικές περιγραφές. 

ΜΑΘΗΜΑ 2: Γράφοντας δυνατές, ευχάριστες και ακριβείς περιγραφές 
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https://www.pxfuel.com/en/free-photo-ergya
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κινητό, Έξυπνο τηλέφωνο, Φωτογραφία, Οπτικοακουστικός, 

Δημοσίευση, Περιεχόμενο, Επεξεργασία (editing), Ψηφιακός  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: The mobile photographer: an unofficial guide to using android 
phones, tablets, and apps in a photography workflow (Φωτογραφία από κινητό: ένας 
ανεπίσημος οδηγός για τη χρήση τηλεφώνων Android, tablet και εφαρμογών, για 
φωτογραφικές εργασίες)  
 

 Chapter 1: Choosing a mobile device (pp. 12-15), Chapter 2: Mobile 
accessories and apps (pp. 16-31).  

 Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Σε αυτά τα δύο κεφάλαια, ο Fisher καθοδηγεί τους αναγνώστες στα μενού του 
λειτουργικού συστήματος Android, βοηθώντας τους να κατανοήσουν πώς να 
επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα προχωρημένα χειριστήρια για καλύτερες 
εικόνες. Στη συνέχεια, το κείμενο παρουσιάζει πρόσθετα αξεσουάρ και 
εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί να βελτιώσουν τις δυνατότητες των 
συσκευών. Ενώ οι φωτογραφικές δυνατότητες της "βασικής" κάμερας είναι 
αρκετά καλές και θα λάβουν εξαιρετικές κριτικές από πολλούς χρήστες, η 
κάμερα τραβάει πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες όταν συνδυαστεί με 
λειτουργίες DSLR, φίλτρα και εφέ μετά την παραγωγή - τις οποίες ο Fisher 
καλύπτει με δεξιότητα και τεχνικές γνώσεις.  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: The social photo: on photography and social media (Η 
κοινωνική φωτογραφία: περί φωτογραφίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης)  

 Chapter 1: Documentary Vision (pp. 04-33)   
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

  Ενότητα 1 
Δημιουργία υλικού 

 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 3   
Φωτογραφία από κινητό: λήψη και επεξεργασία 
φωτογραφιών με smartphone 
  
 

 
 

Συγγραφέας: Χαράλαμπος Χαραλάμπους 

https://books.google.com.cy/books?id=DsJuBgAAQBAJ&lpg=PA8&dq=smartphone%20photography&pg=PA8#v=onepage&q=smartphone%20photography&f=false
https://books.google.com.cy/books?id=7FlnDwAAQBAJ&lpg=PP1&dq=smartphone%20photography&pg=PP1#v=onepage&q=smartphone%20photography&f=false
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Με την άνοδο των έξυπνων κινητών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι 
κάμερες έχουν γίνει πανταχού παρούσες, διεισδύοντας σχεδόν σε κάθε πτυχή 
της κοινωνικής ζωής. Η φωτεινή οθόνη της κάμερας είναι ο φακός μέσω του 
οποίου πολλοί επιδιώκουν να μεταφέρουν την εμπειρία μας. Όμως ο τρόπος 
σκέψης μας για τη φωτογραφία άργησε να εξελιχθεί. Αυτό το σημαντικό 
στοιχείο της καθημερινής ζωής αντιμετωπίζεται συχνά από την οπτική της 
τέχνης ή της δημοσιογραφίας. Στο Social Photography, ο θεωρητικός Nathan 
Jurgenson αναπτύσσει τολμηρούς νέους τρόπους κατανόησης της 
φωτογραφίας στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των νέων 
τύπων εικόνων που έχουν εμφανιστεί: η selfie, η faux-vintage φωτογραφία, η 
εικόνα μίας χρήσης, η φωτογραφία φαγητού. Ο Jurgenson δείχνει το πώς αυτές 
οι συσκευές και πλατφόρμες έχουν αναδιαμορφώσει τον κόσμο και την 
αυτοαντίληψη μας μας μέσα σε αυτόν.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Mobile digital art: using the iPad and iPhone as creative tools 
(Ψηφιακή τέχνη μέσω κινητού: χρήση του iPad και του iPhone ως δημιουργικών 
εργαλείων)  

 Chapter 1: Mobile Art Observations (pp. 04-07), Chapter 2: Mobile Art 
Fundamentals (pp. 07-10), Chapter 3: In the beginning there was a drawing 
(pp. 10-40). 

Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Μάθετε πώς να δημιουργείτε όμορφα έργα τέχνης στο iPad ή στο iPhone σας. 
Πάνω από 65 έμπειροι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας δείχνουν πώς 
δημιούργησαν την αυθεντική τους τέχνη, από την έμπνευση και τη σύλληψη, 
έως τη δημιουργία της τελικής εικόνας. Χρησιμοποιώντας αναλυτικά 
παραδείγματα και απλά μαθήματα, θα μάθετε πώς να δημιουργείτε 
εκπληκτικές εικόνες στο iPad ή το iPhone σας. Είτε κάνετε τα πρώτα σας 
βήματα στην ψηφιακή τέχνη είτε είστε ένας επιτυχημένος καλλιτέχνης που 
θέλει να διευρύνει τις δεξιότητές του, το Mobile Digital Art τα καλύπτει όλα - 
πώς να μετατρέψετε τις φωτογραφίες σε ελαιογραφίες, να σχεδιάσετε 
κινούμενα σχέδια από το μηδέν και να δημιουργήσετε υπέροχες εικόνες 
τοπίου - όλα στο iPad ή το iPhone σας.  

 

OTHER USEFUL SOURCES 

□ Phone photography 101: how to take good pictures with your mobile device  
(Βασικά της φωτογραφίας από κινητό: πώς να τραβάτε καλές φωτογραφίες με 
την κινητή συσκευή σας)  (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

□ Take better smartphone photos with these simple tips and tricks (Τραβήξτε 
καλύτερες φωτογραφίες από κινητό με αυτές τις απλές συμβουλές και κόλπα)  
(πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

□ How to take better photos with your smartphone thanks to computational 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

https://books.google.com.cy/books?id=zCCf1C2OWOEC&lpg=PR9&dq=mobile%20videography&pg=PA1#v=onepage&q=mobile%20videography&f=false
https://blog.hubspot.com/marketing/good-pictures-phone-tips
https://www.popsci.com/take-better-smartphone-photos/
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ΜΑΘΗΜΑ 3: Φωτογραφία από κινητό: λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών με smartphone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

photography (Πώς να τραβήξετε καλύτερες φωτογραφίες με το κινητό σας χάρη 
στην υπολογιστική φωτογραφία)  (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

□ Shoot perfect product photography with your smartphone (Τραβήξτε τέλεια 
φωτογραφία προϊόντος με το κινητό σας)  (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

 

http://theconversation.com/how-to-take-better-photos-with-your-smartphone-thanks-to-computational-photography-107957
https://expertphotography.com/smartphone-product-photography/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 1 

ΔΙΑΦ. 2 

ΔΙΑΦ. 3 
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ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 

ΜΑΘΗΜΑ 3: Φωτογραφία από κινητό: λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών με smartphone  
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ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  
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ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 

ΜΑΘΗΜΑ 3: Φωτογραφία από κινητό: λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών με smartphone  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 13 

ΔΙΑΦ. 14 

ΔΙΑΦ. 15 
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ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 17 

ΔΙΑΦ. 18 

ΜΑΘΗΜΑ 3: Φωτογραφία από κινητό: λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών με smartphone  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 19 

ΔΙΑΦ. 20 

ΔΙΑΦ. 21 
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ΔΙΑΦ. 22 

ΔΙΑΦ. 23 

ΔΙΑΦ. 24 

ΜΑΘΗΜΑ 3: Φωτογραφία από κινητό: λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών με smartphone  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 25 

ΔΙΑΦ. 26 

ΔΙΑΦ. 27 
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ΔΙΑΦ. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΜΑΘΗΜΑ 3: Φωτογραφία από κινητό: λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών με smartphone  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

Εξέταση Πολλαπλής Επιλογής 

 
Ερώτηση 1: Ένα σύγχρονο έξυπνο κινητό μπορεί: 

1. Να πραγματοποιήσει και να λάβει κλήσεις και μηνύματα. 
2. Να τραβήξει φωτογραφίες και βίντεο. 
3. Να τρέξει εφαρμογές γραφείου και ημερολογίου. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 2: Στη φωτογραφία, ο όρος "ταχύτητα κλείστρου" αναφέρεται σε: 

1. Την ποσότητα φωτός που φθάνει στο φιλμ ή τον αισθητήρα. 
2. Το χρονικό διάστημα που εκτίθεται στο φως το φιλμ ή ο αισθητήρας κατά τη λήψη. 
3. Την ταχύτητα του φωτογραφικού θέματος. 
4. Κανένα από τα παραπάνω. 

 
 
Ερώτηση 3: Ως βάθος πεδίου στη φωτογραφία αναφέρεται: 

1. Το οπτικό πεδίο του φακού που είναι εγκατεστημένος στην κάμερα μας. 
2. Η απόσταση μεταξύ του πλησιέστερου και του πιο απομακρυσμένου αντικειμέ-

νου σε καθαρή εστίαση. 
3. Το μέτρο της ικανότητας του ψηφιακού αισθητήρα να παρέχει φωτεινές εικόνες. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 4: Ποιος από τους παρακάτω τύπους φακών θεωρείται πιο κατάλληλος για 
πορτρέτα; 

1. Εξαιρετικά ευρυγώνιος φακός (08mm έως 20mm) 
2. Ευρυγώνιος φακός (24mm έως 36mm) 
3. Κανονικός φακός (40mm έως 55mm) 
4. Κοντός τηλεφακός (70 έως 135 mm) 

 
Ερώτηση 5: Ποιος από τους παρακάτω τύπους φακών θεωρείται πιο κατάλληλος για 
τοπία; 

1. Εξαιρετικά ευρυγώνιος φακός (08mm έως 20mm) 
2. Ευρυγώνιος φακός (24mm έως 36mm) 
3. Κανονικός φακός (40mm έως 55mm) 
4. Κοντός τηλεφακός (70 έως 135 mm) 

 
Ερώτηση 6: Ποιος από τους παρακάτω τύπους αρχείων ψηφιακής εικόνας αναφέρεται 
σε μη συμπιεσμένα αρχεία; 

1. JPG 
2. DNG 
3. WAV 
4. Κανένα από τα παραπάνω 
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Ερώτηση 7: Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι αξεσουάρ σταθεροποίησης για φωτογρα-
φία από κινητό; 

1. Μίνι τρίποδο 
2. Σετ ανακλαστήρων 
3. Βάση κινητού 
4. Γυροσκόπιο 

 
Ερώτηση 8: Η διόρθωση εικόνας αναφέρεται στις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Περικοπή φωτογραφίας (cropping) 
2. Διόρθωση της έκθεσης 
3. Εξισορρόπηση χρωμάτων 
4. Όλα τα παραπάνω 

 
Ερώτηση 9: Το Snapseed είναι: 

1. Μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαμοιρασμού εικόνων 
2. Μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης 
3. Μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας 
4. Κανένα από τα παραπάνω 

 
Ερώτηση 10: Ποιες από τις παρακάτω διαδικτυακές πλατφόρμες επιτρέπουν το διαμοι-
ρασμό εικόνων; 

1. Instagram 
2. Τικ Τοκ 
3. Facebook 
4. Όλα τα παραπάνω 

 

© woodleywonderworks 

ΜΑΘΗΜΑ 3: Φωτογραφία από κινητό: λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών με smartphone  

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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https://www.pxfuel.com/en/free-photo-ergya
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κινητό, Έξυπνο τηλέφωνο, Βίντεο, Κινηματογράφος, Οπτικοακουστικός 

Περιεχόμενο, Παραγωγή, Μοντάζ, Ψηφιακός 

 

READING MATERIAL 
 

Phonetography & Videography (Φωτογραφία και βιντεοσκόπηση από κινητό)   

 Chapter 1: Understand your Handphone type of Camera (σελ. 02-09)   

Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Αυτό είναι ένα απλό εγχειρίδιο που καλύπτει τόσο τη φωτογραφία μέσω 
κινητού, όσο και τη βιντεοσκόπηση. Παρέχει οδηγίες για επεξεργασία εικόνας 
και βίντεο χρησιμοποιώντας μια γκάμα λογισμικών και εφαρμογών.  
 

Creative Mobile Media: a complete course (Δημιουργικά πολυμέσα σε κινητό: ένα 
πλήρες μάθημα)  

 Chapter 2: Mobile Aesthetics and Criticism (σελ. 50-61), Chapter 4: Mobile Culture and 
its Temporal Consequences (σελ. 99-118), Chapter 5: May Days: An examination of 
Mobile Filmmaking, Family and Memory (σελ. 119-130). 
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Το Creative Mobile Media παρέχει οδηγίες για τη δημιουργία, παραγωγή και 
προβολή πολυμέσων με βάση την τεχνολογία κινητών τηλεφώνων. Το πρώτο 
από τα δύο μέρη του βιβλίου προσφέρει έναν πρακτικό οδηγό για τον τρόπο 
παραγωγής και προβολής διαφόρων μορφών τέχνης από κινητό, 
συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών και των ταινιών. Από το πώς να 
βγάλουμε την τέλεια selfie έως τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους, 
υπάρχουν συμβουλές για τον τρόπο παραγωγής, πώλησης και διάθεσης των 
προϊόντων που δημιουργείτε στο τηλέφωνό σας. Περιλαμβάνονται επίσης 

Ενότητα 1 
Δημιουργία υλικού 

 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 4   
Βίντεο από κινητό: λήψη και επεξεργασία 
ταινιών μικρού μήκους με smartphone  

 
 

 
 

Συγγραφέας: Χαράλαμπος Χαραλάμπους 

https://books.google.com.cy/books?id=NOsoDwAAQBAJ&lpg=PA2&dq=mobile%20videography&pg=PA2#v=onepage&q=mobile%20videography&f=false
http://www.renewablematter.eu/en/art/776/The_World_is_only_9_Circular
https://books.google.com.cy/books?id=uEQyDwAAQBAJ&lpg=PA133&dq=mobile%20filming&pg=PA133#v=onepage&q=mobile%20filming&f=false
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ασκήσεις που έχουν σχεδιαστεί για την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων και τη 
βελτίωση της δημιουργικής σκέψης, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να 
εξασκηθείτε στη δημιουργία πολυμέσων και να αλληλεπιδράσετε με μια 
παγκόσμια κοινότητα μέσω νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Το δεύτερο μέρος 
χρησιμοποιεί μελέτες περιπτώσεων για να εξετάσει την επίδραση αυτών των 
νέων ψηφιακών τεχνολογιών σε τομείς όπως η δημοσιογραφία, η υπεράσπιση 
δικαιωμάτων, η ηθική και η κοινωνική συμμετοχή. Τα κινητά τηλέφωνα είναι 
πλέον ριζωμένα σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, και εδώ ερευνάται πώς 
προσαρμόζεται η κοινωνία του 21ου αιώνα σε αυτές τις αλλαγές. 
Συνδυάζοντας θεωρητική και πρακτική καθοδήγηση, το βιβλίο αυτό είναι 
ιδανικό για φοιτητές MME και χρήστες κινητών που ενδιαφέρονται για το πώς 
η δημιουργική τεχνολογία κινητών μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά 
και εμπορικά και γιατί είναι τόσο σημαντική στον ψηφιακό μας κόσμο.  
 

Mobile digital art: using the iPad and iPhone as creative tools (Ψηφιακή τέχνη μέσω 
κινητού: χρήση του iPad και του iPhone ως δημιουργικών εργαλείων)  

 Chapter 1: Mobile Art Observations (σελ. 04-07), Chapter 2: Mobile Art 
Fundamentals (σελ. 07-10), Chapter 3: In the beginning there was a drawing 
(σελ. 10-40).  

Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Μάθετε πώς να δημιουργείτε όμορφα έργα τέχνης στο iPad ή στο iPhone σας. 
Πάνω από 65 έμπειροι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας δείχνουν πώς 
δημιούργησαν την αυθεντική τους τέχνη, από την έμπνευση και τη σύλληψη, 
έως τη δημιουργία της τελικής εικόνας. Χρησιμοποιώντας αναλυτικά 
παραδείγματα και απλά μαθήματα, θα μάθετε πώς να δημιουργείτε 
εκπληκτικές εικόνες στο iPad ή το iPhone σας. Είτε κάνετε τα πρώτα σας 
βήματα στην ψηφιακή τέχνη είτε είστε ένας επιτυχημένος καλλιτέχνης που 
θέλει να διευρύνει τις δεξιότητές του, το Mobile Digital Art τα καλύπτει όλα - 
πώς να μετατρέψετε τις φωτογραφίες σε ελαιογραφίες, να σχεδιάσετε 
κινούμενα σχέδια από το μηδέν και να δημιουργήσετε υπέροχες εικόνες 
τοπίου - όλα στο iPad ή το iPhone σας.  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

□ The ultimate beginners guide to smartphone filmmaking (πατήστε εδώ για 
πρόσβαση) 

□ The rise of mobile videography (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

□ Rules of shot composition: a definitive guide (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

□ The iPhone Movies of Steven Soderbergh (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

https://books.google.com.cy/books?id=zCCf1C2OWOEC&lpg=PR9&dq=mobile%20videography&pg=PA1#v=onepage&q=mobile%20videography&f=false
https://momofilmfest.com/the-ultimate-beginners-guide-to-smartphone-filmmaking/
https://momofilmfest.com/the-ultimate-beginners-guide-to-smartphone-filmmaking/
https://fstoppers.com/film/rise-mobile-videography-71745
https://www.studiobinder.com/blog/rules-of-shot-composition-in-film/
https://www.smartphonefilmpro.com/the-iphone-movies-of-steven-soderbergh/
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ΜΑΘΗΜΑ 4: Βίντεο από κινητό: λήψη και επεξεργασία ταινιών μικρού μήκους με smartphone 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 1 

ΔΙΑΦ. 2 

ΔΙΑΦ. 3 
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ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 

ΜΑΘΗΜΑ 4: Βίντεο από κινητό: λήψη και επεξεργασία ταινιών μικρού μήκους με smartphone 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 
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ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 

ΜΑΘΗΜΑ 4: Βίντεο από κινητό: λήψη και επεξεργασία ταινιών μικρού μήκους με smartphone 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 13 

ΔΙΑΦ. 14 

ΔΙΑΦ. 15 
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ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 17 

ΔΙΑΦ. 18 

ΜΑΘΗΜΑ 4: Βίντεο από κινητό: λήψη και επεξεργασία ταινιών μικρού μήκους με smartphone 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 19 

ΔΙΑΦ. 20 

ΔΙΑΦ. 21 
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ΔΙΑΦ. 22 

ΔΙΑΦ. 23 

ΔΙΑΦ. 24 

ΜΑΘΗΜΑ 4: Βίντεο από κινητό: λήψη και επεξεργασία ταινιών μικρού μήκους με smartphone 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

ΔΙΑΦ. 25 

ΔΙΑΦ. 26 

ΔΙΑΦ. 27 
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ΔΙΑΦ. 28 

ΔΙΑΦ. 29 

ΔΙΑΦ. 30 

ΜΑΘΗΜΑ 4: Βίντεο από κινητό: λήψη και επεξεργασία ταινιών μικρού μήκους με smartphone 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Δημιουργία υλικού  

Εξέταση Πολλαπλής Επιλογής 
 
Ερώτηση 1: Ένα σύγχρονο έξυπνο κινητό μπορεί: 

1. Να πραγματοποιήσει και να λάβει κλήσεις και μηνύματα. 
2. Να βιντεοσκοπήσει και να ηχογραφήσει. 
3. Να τρέξει βασικές εφαρμογές επεξεργασίας. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 2: Στα πλαίσια της εγγραφής βίντεο, η ταχύτητα κλείστρου που ταιριάζει καλύτερα σε 
βίντεο 25fps είναι: 

1. 1/25 του δευτερολέπτου. 
2. 1/50 του δευτερολέπτου. 
3. 1/250 του δευτερολέπτου. 
4. Κανένα από τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 3: Κατά τη δημιουργία ενός βίντεο, επιτυγχάνουμε μια ευχάριστη σύνθεση χρησιμοποιώντας: 

1. Τον κανόνα των 180 μοιρών. 
2. Τον  κανόνας του καδραρίσματος. 
3. Τον κανόνα των τρίτων 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 4: Στα πλαίσια της βιντεοσκόπησης με κινητό, το ακρωνύμιο OIS σημαίνει: 

1. Orthopaedic Intelligent Smartphone (Ορθοπεδικό Νοήμον Smartphone) 
2. Optical Image Stabilisation (Οπτική Σταθεροποίηση Εικόνας) 
3. Optical Interactive System (Οπτικό Διαδραστικό Σύστημα) 
4. Κανένα από τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 5: Ποια είναι η πιο συνηθισμένη αναλογία απεικόνισης στις σύγχρονες τηλεοράσεις και 
κινητές συσκευές; 

1. 16:9 
2. 4:3. 
3. 1:1. 
4. 17:9 

 
Ερώτηση 6: Ποιος από τους παρακάτω τύπους αρχείων ψηφιακού βίντεο αναφέρεται σε συμπιε-
σμένα αρχεία; 

1. MP4 
2. M4V 
3. AVI 
4. Όλα τα παραπάνω 

 
Ερώτηση 7: Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι αξεσουάρ σταθεροποίησης για βιντεοσκόπηση από 
κινητό; 

1. Γυροσκόπιο 
2. Βάση κινητού. 
3. Πρόσθετα φίλτρα. 
4. Μίνι τρίποδο. 
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Ερώτηση 8: Μια εφαρμογή επεξεργασίας (editing) μας επιτρέπει: 
1. Να περικόψουμε τις διαστάσεις και τη χρονική διάρκεια του βίντεο. 
2. Να προσθέσουμε γραφικά εφέ, τίτλους. 
3. Να προσθέσουμε αφήγηση ή μουσική. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 9: Το InShot είναι: 

1. Μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο. 
2. Μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. 
3. Μια εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο. 
4. Κανένα από τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 10: Ποιες από τις παρακάτω διαδικτυακές πλατφόρμες επιτρέπουν το διαμοιρασμό βίντεο; 

1. Instagram 
2. Youtube 
3. Facebook 
4. Όλα τα παραπάνω. 

© woodleywonderworks 

ΜΑΘΗΜΑ 4: Βίντεο από κινητό: λήψη και επεξεργασία ταινιών μικρού μήκους με smartphone 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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https://unsplash.com/photos/kJZSIXoXrUE
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πλατφόρμα, Πλατφόρμα διαμοιρασμού, Επιχειρηματικό μοντέλο πλατφόρμας 

διαμοιρασμού, Airbnb, Κατηγορίες πλατφορμών διαμοιρασμού, Διομότιμη οικονομία (peer-to-

peer), Συνεργατική κατανάλωση, Περιουσιακό στοιχείο, Υπηρεσίες κατά παραγγελία 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  
 

Θέμα παρουσίασης 1: Τι είναι μια πλατφόρμα διαμοιρασμού και γιατί να τη 
χρησιμοποιήσετε 

 The sharing economy: what It Is, examples, and how big data, platforms and 
algorithms fuel it (Η οικονομία διαμοιρασμού: τι είναι, παραδείγματα και πώς 
τροφοδοτείται από τα μαζικά δεδομένα, οι πλατφόρμες και οι αλγόριθμοι)  
Αρχάριοι (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Το να έχει κανείς πολλά πράγματα στην ιδιοκτησία του ήταν κάποτε ένδειξη κύρους και 
μόδα. Σήμερα όμως, η κυρίαρχη τάση θέλει τους ανθρώπους να κατέχουν λιγότερα 
πράγματα, ειδικά για τους νέους που ενηλικιώνονται στις αρχές του 21ου αιώνα και τη 
μεσαία τάξη. Κάποτε φαινόταν αδύνατο για να διαχειριστεί κανείς τις καθημερινές 
ευθύνες μιας οικογένειας με ένα μόνο αυτοκίνητο, σήμερα όμως μια οικογένεια αποκτά 
μεγαλύτερο κύρος αν δεν έχει κανένα αυτοκίνητο, και χρησιμοποιεί στην ανάγκη 
υπηρεσίες όπως το Uber, το Lyft. Πέρα από τον συνεπιβατισμό, ο κόσμος 
εκμεταλλεύεται παρόμοιες δυνατότητες, όπως ο δανεισμός σπιτιού, η συστέγαση, ο 
διαμοιρασμός ταλέντων και ο δανεισμός/διαμοιρασμός γενικότερα. Διαβάζοντας αυτό 
το άρθρο, θα ενημερωθείτε σχετικά με ορισμένες πτυχές της οικονομίας διαμοιρασμού 
και θα μάθετε για τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες διαμοιρασμού 
για να ταιριάξουν τις ανάγκες με την παροχή υπηρεσιών.  

 Platforms and the sharing economy: an analysis (Οι πλατφόρμες και η 
οικονομία διαμοιρασμού: μια ανάλυση)  

Ενότητα 2 
Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 5   
Επιλογή πλατφόρμας διαμοιρασμού  
 
 

 
 
 

Συγγραφείς: Σάββας Χατζηχριστοφής, Γεώργιος Κυπριανού 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/10/21/the-sharing-economy-what-it-is-examples-and-how-big-data-platforms-and-algorithms-fuel/#2f3c8b327c5a
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Προχωρημένοι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση)  

Αυτή η αναφορά παρέχει μια εις βάθος επισκόπηση των κατευθυντήριων γραμμών 
σχεδιασμού για πλατφόρμες διαμοιρασμού. Αποτελεί μέρος ενός ερευνητικού έργου 
στον τομέα της οικονομίας διαμοιρασμού, στα πλαίσια του προγράμματος «Horizon 
2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συγγραφείς πραγματοποίησαν τρεις 
αλληλοσυμπληρούμενες αναλύσεις σχετικά με τις πλατφόρμες της οικονομίας 
διαμοιρασμού, οι οποίες οδήγησαν σε ένα προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών 
σχεδιασμού για πλατφόρμες διαμοιρασμού Αυτή η ανάλυση αποκάλυψε ότι οι 
συμμετέχοντες κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ «κοινοτικού διαμοιρασμού» και 
«εμπορικού διαμοιρασμού» και ως εκ τούτου έχουν υψηλές προσδοκίες για την 
ασφάλεια και την ποιότητα της υπηρεσίας στις πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού. 
Επιπλέον, η ανάλυση αποκάλυψε ότι 12 παγκόσμιες πλατφόρμες οικονομίας 
διαμοιρασμού που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, σε πολλές βιομηχανίες, 
κυριαρχούν στην αγορά. Η ανάλυση της πλατφόρμας αποκάλυψε ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές σχεδιασμού που εντοπίστηκαν μπορούν να εφαρμοστούν για την ανάλυση των 
πλατφορμών οικονομίας διαμοιρασμού και για τον προσδιορισμό του δυναμικού βελτίωσης.  

 Sharing is caring? Not quite. Some observations about ‘the sharing 
economy’ (Είναι ο διαμοιρασμός ανιδιοτελής; Οχι ακριβως. Μερικές 
παρατηρήσεις σχετικά με την «οικονομία διαμοιρασμού»)   

Αρχάριοι (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Οι ταχέως εξελισσόμενες πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους που επιτρέπουν νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα, σε συνδυασμό με την ταχύτατη υιοθέτηση ψηφιακών 
τεχνολογιών από τους καταναλωτές και την αλλαγή στη συμπεριφορά και τις 
προτιμήσεις τους, έχουν βοηθήσει στην ανάδυση της λεγόμενης οικονομίας 
διαμοιρασμού. Με το καθημερινό ξεπέταγμα νεοφυών επιχειρήσεων που προσφέρουν 
κάθε είδους υπηρεσίες, σύντομα άρχισε να γίνεται λόγος για το «Uber των πάντων» ή 
«την uber-οποίηση του τομέα των υπηρεσιών». Ωστόσο, η τεχνολογία που έκανε εφικτά 
αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα εγείρει επίσης ορισμένα ερωτήματα, όπως τι 
πραγματικά μοιραζόμαστε στην οικονομία «διαμοιρασμού», ποιος συμμετέχει σε αυτή, 
ποιος επωφελείται από αυτήν, ποια είναι τα εμπόδια και οι κίνδυνοι και κατά πόσο 
προσφέρει ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης σε αναπτυσσόμενες χώρες;   
 

Θέμα παρουσίασης 2: Πλεονεκτήματα των πλατφορμών διαμοιρασμού, και 

Θέμα παρουσίασης 3: Μειονεκτήματα των πλατφορμών διαμοιρασμού  

 Advantages of sharing platforms (Πλεονεκτήματα των πλατφορμών διαμοιρασμού)  
 Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

«Σε έναν κόσμο με μια ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία, με συνεχώς εξαντλούμενους 
πόρους, υπερπληθυσμό των πόλεων και υπερπληθωρισμό των τιμών, μια οικονομία 
διαμοιρασμού φαντάζει ως η σωστή κατεύθυνση να ακολουθήσουμε. […] Χωρισμένες 
σε πέντε κύριους τομείς – μεταφορές, χρηματοδότηση, καταναλωτικά αγαθά, ακίνητα, 
προσωπικές υπηρεσίες και επαγγελματικές υπηρεσίες – οι οικονομίες διαμοιρασμού 
ξεπετάγονται παντού». Παρόλο που αυτό το μοντέλο αγοράς προσφέρει πολλά 
πλεονεκτήματα στους χρήστες, υπάρχουν πολλές αξιοσημείωτες αντιδράσεις ενάντια 
στην οικονομία διαμοιρασμού. Σε αυτό το άρθρο, θα διαβάσετε και για τα δύο, 
συνοδευόμενα από σχετικά παραδείγματα που το καθιστούν πολύ εύκολο στην ανάγνωση. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3102184
http://pubdocs.worldbank.org/en/308161452529903561/WDR16-BP-Sharing-is-caring-DWELSUMl.pdf
https://www.eu-startups.com/2019/02/the-ever-growing-sharing-economy-pros-and-cons/
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 The sharing economy: pros, cons, and why it’s here to stay (Η οικονομία 
διαμοιρασμού: υπέρ, κατά και γιατί θα καθιερωθεί)   

Αρχάριοι (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Μοιραστείτε. Ως παιδιά, μας δίδαξαν πόσο σημαντικό είναι. Μοιραστείτε το παιχνίδι 
σας με έναν φίλο που δεν έχει το ίδιο, ώστε να μπορείτε να το απολαύσετε και οι δύο. 
Το να μοιράζεσαι είναι μια ωραία, ευγενική και απαραίτητη κοινωνική δεξιότητα. 
Σήμερα, η έννοια του διαμοιρασμού μεταφέρεται σε εντελώς νέα επίπεδα. Οι 
καταναλωτές έχουν αγκαλιάσει την οικονομία διαμοιρασμού. φέρνοντας επανάσταση 
στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κάνουν τις συναλλαγές τους. Καθώς ο κόσμος 
μαθαίνει για τα οφέλη και τα κέρδη που μπορεί να τους προσφέρει, η οικονομία 
διαμοιρασμού έχει σημειώσει εκθετική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ωστόσο, υπάρχουν 
επίσης σημαντικά μειονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη από όποιον σκέφτεται 
να τη χρησιμοποιήσει. Έτσι, αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της οικονομίας διαμοιρασμού.   

 6 benefits of a sharing economy (6 οφέλη μιας οικονομίας διαμοιρασμού)  
Αρχάριοι (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Ο όρος “οικονομία διαμοιρασμού” επινοήθηκε πρώτη φορά το 1978. Ωστόσο, δεν έγινε 
ένας πραγματικά γνωστός όρος μέχρι το 1995, όταν δημιουργήθηκε το eBay. Από την 
ίδρυση του eBay και μετά, η οικονομία διαμοιρασμού έχει διεισδύσει σε πολλούς 
ακόμη οικονομικούς τομείς και έχει φέρει πολλές αλλαγές στα εργασιακά περιβάλλοντα 
σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το άρθρο οι συγγραφείς επέλεξαν να εξηγήσουν έξι από τα 
κύρια οφέλη της οικονομίας διαμοιρασμού.   

 Uber, Airbnb and consequences of the sharing economy: research summary 
(Uber, Airbnb και συνέπειες της οικονομίας διαμοιρασμού: σύνοψη της έρευνας)  
Προχωρημένοι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Σε αυτό το άρθρο, ο συγγραφέας προσπαθεί να ερευνήσει τη διαθέσιμη βιβλιογραφία 
και να εντοπίσει τις ερευνητικές διαφωνίες και την επιχειρηματολογία. Αυτό είναι 
βασικά ένα άρθρο σχολιασμένης βιβλιογραφίας σχετικά με το Uber, το Airbnb και την 
οικονομία διαμοιρασμού εν γένει, στο οποίο θα βρείτε μια σειρά από ακαδημαϊκά 
άρθρα που επιδιώκουν να καθορίσουν, να κατανοήσουν και να αναλύσουν την 
οικονομία διαμοιρασμού. 

 

OTHER USEFUL SOURCES 

□ 11 platform cooperatives creating a real sharing economy (11 συνεταιρισμοί 
πλατφόρμας δημιουργούν μια πραγματική οικονομία διαμοιρασμού)  (πατήστε 
εδώ για πρόσβαση) 

□ Shared, Collaborative and On Demand: the New Digital Economy (Διαμοιρασμένη, 

συνεργατική και κατά παραγγελία: η νέα ψηφιακή οικονομία)  (πατήστε εδώ για 
πρόσβαση) 

□ What do the most successful Airbnb’s have in common? (Τι κοινό έχουν τα πιο 

επιτυχημένα Airbnb;) (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

□ 6 technologies enabling sharing economy businesses (6 τεχνολογίες που διευκολύνουν τις 

επιχειρήσεις οικονομίας διαμοιρασμού)  (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

ΜΑΘΗΜΑ 5: Επιλογή πλατφόρμας διαμοιρασμού 

https://www.bankatunited.com/About/Explore-United-Bank/Newsroom/UB-Blog/Sharing-Economy
https://medium.com/@crowdholding/6-benefits-of-a-sharing-economy-71f4c1dbd42d
https://journalistsresource.org/studies/economics/business/airbnb-lyft-uber-bike-share-sharing-economy-research-roundup/
https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/11-platform-cooperatives-creating-real-sharing-economy/1194348/
https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/11-platform-cooperatives-creating-real-sharing-economy/1194348/
https://www.pewresearch.org/internet/2016/05/19/the-new-digital-economy/
https://www.pewresearch.org/internet/2016/05/19/the-new-digital-economy/
https://www.guesty.com/blog/what-do-the-most-successful-airbnbs-have-in-common/
https://disruptionhub.com/6-technologies-enabling-sharing-economy-businesses/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

ΔΙΑΦ. 1 

ΔΙΑΦ. 2 

ΔΙΑΦ. 3 
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ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 

ΜΑΘΗΜΑ 5: Επιλογή πλατφόρμας διαμοιρασμού 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 
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ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 

ΜΑΘΗΜΑ 5: Επιλογή πλατφόρμας διαμοιρασμού 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

ΔΙΑΦ. 13 

ΔΙΑΦ. 14 

ΔΙΑΦ. 15 
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ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 17 

ΔΙΑΦ. 18 

ΜΑΘΗΜΑ 5: Επιλογή πλατφόρμας διαμοιρασμού 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

Εξέταση Πολλαπλής Επιλογής 
 
Ερώτηση 1: Τι είναι η «οικονομία διαμοιρασμού»; 

1. Μια κοινότητα όπου ο καθένας βάζει το εισόδημά του σε ένα κοινό ταμείο για να 
μοιραστεί δίκαια. 

2. Ο διαμοιρασμός αγαθών και υπηρεσιών, είτε δωρεάν είτε έναντι αμοιβής. 
3. Μια πράξη καλοσύνης σε ένα καφενείο όπου πληρώνετε τον δικό σας καφέ και 

το ποτό του επόμενου στην ουρά, δημιουργώντας μια αλυσίδα όπου όλοι 
«πληρώνουν προκαταβολικά». 

4. Κανένα από τα παραπάνω. 
 
Ερώτηση 2: Το Uber και άλλες πλατφόρμες διαμοιρασμού οχημάτων έχουν δημιουργήσει 
παγκοσμίως ορισμένα απροσδόκητα οφέλη . Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε σωστό; 

1. Τα κέρδη των πλατφορμών διαμοιρασμού χρησιμοποιούνται για την επισκευή 
δημόσιων δρόμων και την κατασκευή νέων. 

2. Υπάρχει λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους. 
3. Ορισμένες πόλεις έχουν δει δραματική μείωση του αριθμού των συλλήψεων για 

οδήγηση υπό τη επήρεια αλκοόλ. 
4. Κανένα από τα παραπάνω. 

  
Ερώτηση 3: Εκτός από τα εφεδρικά δωμάτια και τα αυτοκίνητα, υπάρχουν εκατοντάδες 
εταιρείες και σε άλλους τομείς της οικονομίας διαμοιρασμού. Ποια από τις παρακάτω 
πλατφόρμες είναι πραγματική;  

1. Μια πλατφόρμα διαμοιρασμού σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό όπου οι 
άνθρωποι μοιράζονται τον χώρο αναμονής τους. 

2. Μια πλατφόρμα διαμοιρασμού όπου μπορείτε να βγάλετε βόλτα ή να φροντίσε-
τε ένα σκύλο, ενώ οι ιδιοκτήτες του λείπουν σε διακοπές. 

3. Μια πλατφόρμα διαμοιρασμού που σας επιτρέπει να μοιραστείτε τα όργανα 
ελέγχου ενός επιβατικού αεροπλάνου με έναν επαγγελματία πιλότο. 

4. Κανένα από τα παραπάνω. 
 
Ερώτηση 4: Τι δείχνει το βαθμό εμπιστοσύνης που σας έχει η κοινότητα; 

1. Ο αριθμός των επαφών σε ένα κοινωνικό δίκτυο. 
2. Η φήμη. 
3. Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 
4. Ο αριθμός των "like" και των φίλων σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

 
Ερώτηση 5: Η τυποποίηση, οι κανονισμοί ασφαλείας και η επιχειρηματική φήμη δίνουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα παραδοσιακά ξενοδοχεία έναντι του Airbnb. 

1. Σωστό. 
2. Λάθος. 
3. Ισχύουν και τα δύο γιατί έχω κάποιες αμφιβολίες. 
4. Πρέπει να το ερευνήσω. 
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Ερώτηση 6: Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες των πλατφορμών διαμοιρασμού ΔΕΝ 
στηρίζεται στην τεχνολογία; 

1. Τα συστήματα αξιολόγησης. 
2. Η τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας (εφαρμογές, GPS). 
3. Η πληρωμή. 
4. Κανένα από τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 7: Ποιο από τα παρακάτω είναι παράγοντας που συμβάλλει στην ανάπτυξη 
των πλατφορμών οικονομίας διαμοιρασμού; 

1. Οι εταιρείες που δεν ανήκουν στην εποχή της οικονομίας διαμοιρασμού προσφέ-
ρουν καλύτερες υπηρεσίες. 

2. Οι απλοί άνθρωποι αναζητούν εισόδημα χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες πό-
ρους τους. 

3. Το χαμηλότερο επίπεδο ψηφιακής κατάρτισης στον πληθυσμό. 
4. Η επιθυμία για τις ελκυστικές εμπειρίες των τουριστών που έχει ένα άτομο και 

δεν το ενδιαφέρει το κόστος. 
 
Ερώτηση 8: Ποιο από τα παρακάτω είναι θετικές επιπτώσεις της οικονομίας διαμοιρα-
σμού στην τουριστική βιομηχανία; 

1. Η μείωση του κόστους των ταξιδιών. 
2. Η απειλή για τα πρότυπα ασφάλειας και υγείας. 
3. Η αύξηση των τιμών ακινήτων και η μείωση της διαθεσιμότητας κατοικιών. 
4. Η πιθανή αύξηση του εγκλήματος ή / και των φθορών της περιουσίας. 

 
Ερώτηση 9: Πλατφόρμες διαμοιρασμού όπως το Airbnb, το HomeAway ή το Booking   
παρέχουν ακριβότερες υπηρεσίες από τα ξενοδοχεία και τους παραδοσιακούς παρό-
χους υπηρεσιών ενοικίασης καταλυμάτων, λόγω συγκεκριμένων κανονισμών με τους 
οποίους οφείλουν να συμμορφώνονται.  

1. Σωστό, πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους κάθε χώρας σχετικά με το 
δικαίωμα του πελάτη να πληρώσει ή να μην πληρώσει. 

2. Λάθος, αναφέρονται μόνο στην προσέγγιση ανθρώπων. 
3. Λάθος, δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με ορισμένους νόμους και κανονι-

σμούς που ισχύουν για τα ξενοδοχεία. 
4. Λάθος, τα παραδοσιακά ξενοδοχεία είναι πιο ακριβά επειδή παρέχουν πρόσθε-

τες υπηρεσίες, παρότι δεν συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονι-
σμούς. 

 
Ερώτηση 10: Η αξιολόγηση και η εμπειρία χρήστη δεν είναι κάτι που χρησιμοποιούν οι 
πλατφόρμες διαμοιρασμού. 

1. Σωστό. 
2. Λάθος. 
3. Όχι πάντα. 
4. Εξαρτάται από την πλατφόρμα διαμοιρασμού 

ΜΑΘΗΜΑ 5: Επιλογή πλατφόρμας διαμοιρασμού 
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ΜΑΘΗΜΑ 5: Επιλογή πλατφόρμας διαμοιρασμού 



The beginning of the Web as a publicly available service on the Internet 
arrived on August 6, 1991, when Berners-Lee published the first-ever 

website. Fittingly, the site was about the World Wide Web project, 
describing the Web and how to use it. Hosted at CERN on Berners-Lee’s 

NeXT computer. You can still access the depicted webpage at: http://
info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html  
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός, Πρόγραμμα περιήγησης, Ιστοσελίδα,  

Ιστότοπος, Πρότυπο, Κατασκευαστής ιστοσελίδων, Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  
 

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1: Βασικές έννοιες του ιστού 

 Do you remember the basic internet concepts? (Θυμάστε τις βασικές έννοιες 
του Διαδικτύου;)  
Αρχάριοι (click here to access it)   

Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε τις βασικές έννοιες του Διαδικτύου. Με πάνω 
από τον μισό κόσμο να εξαρτάται από το Διαδίκτυο, έχει καταστεί αναγκαίο ο 
καθένας από εμάς να γνωρίζει τις θεμελιώδεις έννοιες του διαδικτύου, 
ανεξάρτητα από τα επαγγελματικά μας ενδιαφέροντα. Τις περισσότερες φορές, 
ενώ αναζητούμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, τείνουμε να ξεχνάμε ότι 
μόνο στηριζόμενοι σε μια δυνατή βάση μπορούμε να διευρύνουμε τις γνώσεις 
μας. Καθώς γνωρίζουμε ότι κάθε επιστημονική έννοια βασίζεται σε μια 
θεωρία, πρέπει συνεχώς να προσπαθούμε να ισχυροποιήσουμε τις βάσεις μας, 
ακόμα κι αν γνωρίζουμε ήδη τα βασικά.   
 

 Web: basic concepts (Παγκόσμιος ιστός : βασικές έννοιες)  
Αρχάριοι (click here to access it)   

Οι συγγραφείς αυτού του άρθρου προσφέρουν μια σύντομη περιγραφή των 
βασικών εννοιών που συναντάμε σε ολόκληρο το διαδίκτυο. Ξεκινώντας από 
τα βασικά και προχωρώντας σε πιο εξειδικευμένες ορολογίες, παρέχουν τις 
απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει κάθε σχεδιαστής 

Ενότητα 2 
Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 6   
Δημιουργήστε τον δικό σας ιστότοπο   
 
 
 
 

Συγγραφείς: Γεώργιος Κυπριανού, Ζήνων Ζήνωνος 

https://www.studytonight.com/post/do-you-remember-the-basic-internet-concepts
https://www.tutorialspoint.com/web_developers_guide/web_basic_concepts.htm
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ιστοσελίδων. Συζητούνται και περιγράφονται βασικά πρωτόκολλα, έννοιες 
αρχιτεκτονικής διαδικτύου και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του 
παγκόσμιου δικτύου. Είναι πράγματα για τα οποία πρέπει κάθε δυνητικός 
σχεδιαστής ιστοσελίδων να έχει μια βασική αντίληψη, αφού αργά ή γρήγορα 
θα κληθεί να χρησιμοποιήσει τα περισσότερα από αυτά στη διαδικασία 
δημοσίευσης του ιστότοπού του.  
 

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 2: Πρότυπα ιστότοπου και πώς να τα χρησιμοποιήσετε 

 10 easy and simple website builders for beginners of 2019 (10 εύκολοι και 
απλοί κατασκευαστές ιστοσελίδων για αρχάριους του 2019)  

Αρχάριοι και έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε μια κριτική για τους κατασκευαστές ιστότοπων 
που θεωρούνται οι ευκολότεροι στη χρήση. Οι περισσότεροι είναι δωρεάν. Η 
απλότητα και η δυνατότητα να κατασκευάσετε μόνοι σας έναν ιστότοπο είναι 
ίσως ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των κατασκευαστών ιστοσελίδων, 
καθώς σας επιτρέπει να σχεδιάσετε ιστότοπους ακόμα και αν δεν έχετε 
δεξιότητες στο Web Design, το HTML και το PHP (μερικές από τις βασικές 
έννοιες του Διαδικτύου). Διαβάζοντας αυτό το άρθρο, θα αποκτήσετε μια 
βασική αντίληψη και καθοδήγηση για να μπορείτε να κάνετε τη δική σας 
επιλογή πλατφόρμας που θα χρησιμοποιήσετε για τη διαδικασία σχεδιασμού 
ιστοσελίδων.  
 

 How to choose a website template (what's best for your site?) [Πώς να 
επιλέξετε ένα πρότυπο ιστότοπου (ποιο είναι καλύτερο για τον ιστότοπό σας;)]  

Αρχάριοι (click here to access it)   

Η επιλογή ενός προτύπου ιστότοπου είναι μια σημαντική απόφαση για κάθε 
ιδιοκτήτη επιχείρησης. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να λάβετε 
υπόψη, από τον τύπο του ιστότοπου που θέλετε να δημιουργήσετε, και τις 
διάφορες δυνατότητες και επιλογές εξατομίκευσης, μέχρι και τον 
προϋπολογισμό και την εμπειρία σας στην επεξεργασία προτύπων. Είναι πολύ 
φυσικό να αισθανθείτε πελαγωμένοι όταν πρέπει να επιλέξετε το σωστό 
πρότυπο για τον ιστότοπό σας. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα, 
αυτό το άρθρο-οδηγός θα βοηθήσει τους επίδοξους σχεδιαστές ιστοσελίδων 
να επιλέξουν το πιο κατάλληλο πρότυπο για τον ιστότοπό τους.   
 

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 3: Δημιουργήστε τον δικό σας ιστότοπο 

 How to create a website: an easy, step-by-step guide for beginners  (Πώς να 
δημιουργήσετε έναν ιστότοπο: ένας εύκολος οδηγός για αρχάριους)  

Αρχάριοι (click here to access it)   

Το να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο μόνοι σας δεν είναι τόσο περίπλοκο, αφού οι 
πλατφόρμες κατασκευής ιστοσελίδων παρέχουν τα απαραίτητα μέσα για να το 
πετύχετε εύκολα και αποτελεσματικά. Δεν απαιτούνται γνώσεις κωδικοποίησης ή 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

https://www.webbuildersguide.com/website-builder-articles/10-easy-simple-website-builders/
https://business.tutsplus.com/articles/how-to-choose-a-website-template-whats-best-for-your-site--cms-26692
https://websitesetup.org/
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προηγούμενη εμπειρία. Σε αυτό το άρθρο, ο συγγραφέας παρέχει μια σύντομη 
εισαγωγή στο σχεδιασμό ιστοσελίδων με τη χρήση πλατφόρμας κατασκευής 
ιστοσελίδων καθώς και στα πιο δημοφιλή εργαλεία δημιουργίας ιστοσελίδων. 
Επομένως, παρουσιάζει έναν εύχρηστο οδηγό για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε 
έναν δικό σας ιστότοπο χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε κατασκευαστή ιστοσελίδων.  
 

 3 simple criteria to help you choose your website template design (3 απλά 
κριτήρια που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το πρότυπο ιστότοπου σας)  

 Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Ξεκινώντας τη δημιουργία ενός ιστότοπου μέσω διαδικτυακού κατασκευαστή, 
ένα από τα πρώτα πράγματα που δυσκολεύει πολλούς, είναι η επιλογή του 
καταλληλότερου προτύπου για τον ιστότοπό τους. Όσο περισσότερα πρότυπα 
βλέπει κανείς, τόσο πιο πολύ κουράζεται και στο τέλος αρχίζουν όλα να 
μοιάζουν ίδια. Παρόλο που οι περισσότεροι κατασκευαστές ιστοσελίδων 
παρέχουν έναν σωρό διαφορετικά πρότυπα, είναι νορμάλ να νιώσετε σαν να 
πνίγεστε σε μια θάλασσα φαινομενικά άπειρων δυνατοτήτων, ειδικά αν δεν 
είστε ο καλύτερος σχεδιαστής ή δεν έχετε μεγάλη εμπειρία. Ο συγγραφέας έχει 
αναπτύξει ένα σύνολο κριτηρίων, προκειμένου να σας βοηθήσει να επιλέξετε 
την καταλληλότερη σχεδιαστική επιλογή.   
 

 How to layout and design a website (without having any designing skills!) 
[Πώς να στήσετε και να σχεδιάσετε έναν ιστότοπο (χωρίς καθόλου σχεδιαστικές 
δεξιότητες !)]  

Αρχάριοι (click here to access it)   

Η δημιουργία ιστότοπου περιλαμβάνει ορισμένα βασικά βήματα που πρέπει 
να ακολουθήσετε, τα οποία ενδέχεται να είναι δύσκολα για τον άπειρο 
χρήστη / σχεδιαστή ιστοσελίδων. Ένα από τα πιο σημαντικά και αρκετά 
δύσκολα βήματα είναι η επιλογή της σωστής διάταξης για τον ιστότοπο (ή ο 
σχεδιασμός μιας δικής σας). Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσετε είναι να σχεδιάσετε από πριν το περιεχόμενο και την βασική 
εμφάνιση του ιστότοπού σας. Αλλά πώς να το κάνετε αυτό χωρίς γνώσεις 
σχεδιασμού; Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σύμφωνα με τον συγγραφέα του 
άρθρου, που καθοδηγεί τον χρήστη στα απαραίτητα βήματα για να σχεδιάσει 
εύκολα τον ιστότοπό του.  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ  

□ 10 best website builders (10 καλύτεροι κατασκευαστές ιστοσελίδων)  (click here 
to access it) 

□  Building websites (Κατασκευή ιστοτόπων) (click here to access it) 

 

ΜΑΘΗΜΑ 6:  Δημιουργήστε τον δικό σας ιστότοπο   

https://www.websitebuilderexpert.com/designing-websites/criteria-to-choosing-website-template-design/
https://coder-coder.com/layout-design-website/
https://websitesetup.org/website-builders/
https://websitesetup.org/website-builders/
https://www.websitebuilderexpert.com/building-websites/
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ΔΙΑΦ. 1 

ΔΙΑΦ. 2 

ΔΙΑΦ. 3 
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ΜΑΘΗΜΑ 6:  Δημιουργήστε τον δικό σας ιστότοπο   

ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 
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ΜΑΘΗΜΑ 6:  Δημιουργήστε τον δικό σας ιστότοπο   

ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

ΔΙΑΦ. 13 

ΔΙΑΦ. 14 

ΔΙΑΦ. 15 
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ΜΑΘΗΜΑ 6:  Δημιουργήστε τον δικό σας ιστότοπο   

ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 17 

ΔΙΑΦ. 18 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

ΔΙΑΦ. 19 

ΔΙΑΦ. 20 

ΔΙΑΦ. 21 
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ΜΑΘΗΜΑ 6:  Δημιουργήστε τον δικό σας ιστότοπο   

ΔΙΑΦ. 22 

ΔΙΑΦ. 23 

ΔΙΑΦ. 24 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

ΔΙΑΦ. 25 

ΔΙΑΦ. 26 

ΔΙΑΦ. 27 
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ΜΑΘΗΜΑ 6:  Δημιουργήστε τον δικό σας ιστότοπο   

ΔΙΑΦ. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

Εξέταση Πολλαπλής Επιλογής 
 

Ερώτηση 1: Ποιο από τα παρακάτω είναι πρόγραμμα περιήγησης; 
1. Η Google 
2. To Google Chrome 
3. To Microsoft Outlook 
4. Το Yahoo! 

 
Ερώτηση 2: Ένας υπολογιστής που χρησιμοποιείται για το διαμοιρασμό πόρων με 
άλλους υπολογιστές ονομάζεται: 

1. Πελάτης 
2. Διακομιστής 
3. Δίκτυο 
4. Κανένα από τα παραπάνω. 

  
Ερώτηση 3: Ποιο από τα παρακάτω είναι ένα σύνολο πρωτοκόλλων που 
χρησιμοποιείται  στο   διαδίκτυο ; 

1. Τείχος προστασίας 
2. Μηχανή αναζήτησης 
3. TCP/IP (Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης/Πρωτόκολλο Διαδικτύου - 

Transmission control protocol/Internet protocol) 
4. URL (Uniform Resource Locator - Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων) 

 
Ερώτηση 4: Ένας υπολογιστής μπορεί να επικοινωνήσει με έναν άλλο υπολογιστή 
χρησιμοποιώντας: 

1. Πρωτόκολλο 
2. Τομέα 
3. Τείχος προστασίας 
4. Διαδικτυακή διεύθυνση 

 
Ερώτηση 5: Στη διεύθυνση http://www.example.com, ποιο τμήμα είναι ο τομέας; 

1. Το «http». 
2. Το «www». 
3. Το "example". 
4. Το ".com". 

 
Ερώτηση 6: Ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) και το Διαδίκτυο είναι συνώνυμα: 

1. Σωστό. 
2. Λάθος. 
3. Μερικές φορές 
4. Κανένα από τα παραπάνω. 
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ΜΑΘΗΜΑ 6:  Δημιουργήστε τον δικό σας ιστότοπο   

 Ερώτηση 7: Η φόρτωση ("ανέβασμα") είναι η διαδικασία αντιγραφής αρχείων από το 
διακομιστή στον υπολογιστή-πελάτη: 

1. Σωστό. 
2. Λάθος. 
3. Όχι πάντα. 
4. Κανένα από τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 8: Ένας διαδικτυακός κατασκευαστής ιστοσελίδων είναι συνήθως ένα άτομο 
του οποίου η δουλειά είναι να κατασκευάζει ιστοσελίδες και είναι πάντα συνδεδεμένος: 

1. Σωστό. 
2. Εξαρτάται από τον πάροχο της υπηρεσίας 
3. Λάθος. 
4. Μόνο στην Ευρώπη. 

 
Ερώτηση 9: Ένα πρότυπο ιστότοπου δείχνει έναν τρόπο σύνταξης επαγγελματικού 
βιογραφικού 

1. Σωστό. 
2. Λάθος. 
3. Μόνο συγκεκριμένα πρότυπα. 
4. Μόνο εάν το πρότυπο είναι δωρεάν. 

 
Ερώτηση 10: Η δημιουργία ιστότοπου με τη χρήση προτύπων είναι τόσο απλή που το 
μόνο που χρειάζεται είναι η διαχείριση στοιχείων με απλές εντολές μεταφοράς και 
απόθεσης (drag and drop): 

1. Σωστό. 
2. Λάθος. 
3. Ισχύει μόνο για συγκεκριμένα πρότυπα. 
4. Μόνο εάν το πρότυπο είναι δωρεάν. 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Στοιχείο, Κεφαλίδα, Διαρρύθμιση, Λογότυπο, Αναζήτηση, Μενού 

πλοήγησης, Δημοσίευση 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

 

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1: Εξατομικεύστε την ιστοσελίδα σας  

 How to use Weebly: a simple step-by-step guide (Πώς να χρησιμοποιήσετε το 
Weebly: ένας απλός οδηγός)  

Αρχάριοι  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Αυτό το άρθρο δείχνει βήμα προς βήμα πώς να δημιουργήσετε τον δικό σας ιστότοπο 
χρησιμοποιώντας το Weebly. Το Weebly τροφοδοτεί πάνω από 40 εκατομμύρια 
ιστότοπους παγκοσμίως. Τι θα βρείτε, λοιπόν, σε αυτόν τον οδηγό; Θα σας καθοδηγήσει 
βήμα προς βήμα, πώς να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο Weebly από το μηδέν  
(εγγραφή) έως την την ολοκλήρωση (δημοσίευση) και όλα τα ενδιάμεσα δημιουργικά 
στοιχεία. Θα σας δείξει επίσης πώς να αξιοποιήσετε καλύτερα τις δυνατότητες 
επεξεργασίας του Weebly και θα καταλάβετε γιατί βαθμολογείται ως ένας από τους πιο 
εύχρηστους κατασκευαστές μας. Θα μάθετε επίσης πώς να επεξεργάζεστε πρότυπα, να 
επιλέξετε έναν τομέα, να ενσωματώνετε εφαρμογές και πώς να δημιουργήσετε ένα 
ηλεκτρονικό κατάστημα.   
 

 How to transform a Wix Template into your website in 3 steps  (Πώς να 
φτιάξετε τον ιστότοπό σας από ένα Πρότυπο Wix σε 3 βήματα)  

Αρχάριοι (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Μια πλατφόρμα κατασκευής ιστοσελίδων, όπως το Wix, που παρέχει έτοιμα 

  Ενότητα 2 
Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 7  
Εξατομικεύστε τον ιστότοπο σας  
 
 

 
 
Συγγραφείς: Γεώργιος Κυπριανού, Ζήνων Ζήνωνος 

https://www.websitebuilderexpert.com/website-builders/weebly/how-to-use-weebly/
https://www.wix.com/blog/2013/04/how-to-create-your-own-website
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πρότυπα, μπορεί να σας κάνει τη δουλειά σας - αλλά τι γίνεται με την 
αυθεντικότητα; Αυτό το άρθρο εξηγεί με απλά βήματα πώς να δημιουργήσετε 
έναν πλήρως εξατομικευμένο ιστότοπο, με βάση τα πρότυπα του Wix. Δείχνει, 
μέσω παραδειγμάτων, τα απαραίτητα βήματα και τις ενέργειες για τη 
μετατροπή του επιλεγμένου προτύπου σε έναν εντελώς νέο ιστότοπο, ο οποίος 
μπορεί να είναι πραγματικά αυθεντικός. Χρώματα φόντου, γραμματοσειρές. 
στυλ μενού πλοήγησης και προσθήκη εικόνων είναι μερικές από τις πινελιές 
που μπορεί ένας χρήστης να μεταχειριστεί προκειμένου να πετύχει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.  
 

 19+ website layouts users won’t forget (19+ διαρρυθμίσεις ιστότοπου που θα 
μείνουν αξέχαστες στους χρήστες)   

Αρχάριοι (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Η διαρρύθμιση είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία ή αποτυχία ενός 
ιστότοπου. Η διαρρύθμιση του ιστότοπου είναι ένα μοτίβο (ή πλαίσιο) που 
καθορίζει τη δομή του. Ο ρόλο της είναι να οργανώσει τις πληροφορίες που 
υπάρχουν σε έναν ιστότοπο τόσο για τον κάτοχο του όσο και για τους χρήστες. 
Παρέχει σαφείς διευθύνσεις για πλοήγηση στις ιστοσελίδες και φέρνει τα πιο 
σημαντικά στοιχεία μιας ιστοσελίδας στο επίκεντρο. Σε αυτό το πλαίσιο, το 
άρθρο αυτό παρουσιάζει καλές πρακτικές διαρρύθμισης και τη χρήση καθεμιάς 
από αυτές.  
 

 7 tips for creating a more user-friendly website (7 συμβουλές για τη 
δημιουργία ενός πιο φιλικού προς τον χρήστη ιστότοπου)  

Αρχάριοι (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Ο σχεδιασμός μιας εξαιρετικής ιστοσελίδας δεν έχει να κάνει απλά με την 
όμορφη εμφάνιση· οι σχεδιαστές εξατομικευμένων ιστοσελίδων πρέπει επίσης 
να λάβουν υπόψη τους την εμπειρία του χρήστη. Δεν πρέπει, προσπαθώντας 
να βρουν αυτό που θέλουν, οι επισκέπτες να πελαγώσουν και να εκνευριστούν 
τόσο που να φύγουν από τον ιστότοπό σας. Σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να 
βρείτε καλές και απλές συμβουλές για το σχεδιασμό ενός φιλικού προς τον 
χρήστη ιστότοπου, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι οι δυνητικοί πελάτες θα 
έχουν μια παραγωγική και ευχάριστη εμπειρία.  
 

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 2: Συγγραφή κειμένων για ιστοσελίδες 

 Writing for the web: 19 top tips (Γράφοντας για το διαδίκτυο: 19 κορυφαίες 
συμβουλές)  

Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Η συγγραφή κειμένων για διαδικτυακό κοινό έχει τις δικές της προκλήσεις, 
τους κανόνες και τις κρυφές παγίδες της. Πολλοί κάνουν τεράστια λάθη όταν 
γράφουν τα κείμενα των ιστοσελίδων τους. Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

https://colibriwp.com/blog/website-layout-design-ideas/
https://www.npgroup.net/blog/7-tips-for-creating-a-more-user-friendly-website/
https://www.websitebuilderexpert.com/building-websites/writing-for-the-web/
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θα αποφύγετε τις πιο συνηθισμένες τρικλοποδιές και θα βρεθείτε στη σωστή 
πορεία για τη δημιουργία συγκλονιστικού διαδικτυακού περιεχομένου. Ακόμα 
και οι επαγγελματίες του χώρου σκοντάφτουν καμιά φορά και χάνουν το 
ενδιαφέρον των αναγνωστών τους. Είτε ξεκινάτε ένα ιστολόγιο, ένα αντίγραφο 
για τον ιστότοπο της επιχείρησής σας ή διαχειρίζεστε προφίλ μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, αυτός ο οδηγός θα σας δώσει πρακτικές συμβουλές για 
τη βελτίωση της δέσμευσης του πελάτη και την αύξηση των μετατροπών.  

 9 simple tips for writing persuasive web content (9 απλές συμβουλές για τη 
σύνταξη πειστικού περιεχομένου ιστοσελίδων)  

Αρχάριοι  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τα λάθη κατά τη σύνταξη των 
κειμένων του ιστότοπού σας, δίνοντάς σας μερικές χρήσιμες συμβουλές. Κατά 
τη σύνταξη κειμένων για ιστοσελίδες, ο κόσμος τείνει να κάνει λάθη. Συνήθως 
πιστεύουν ότι απευθύνουν το κείμενό τους σε άτομα που τους αρέσει να 
διαβάζουν. Αντιμετωπίζουν τους επισκέπτες τους σαν αναγνώστες τυπωμένων 
κειμένων. Αλλά αυτό είναι εντελώς λάθος όταν μιλάμε για προωθητικό κείμενο 
στο διαδίκτυο. Αυτά ο κόσμος απλά τα περνά μια γρήγορη ματιά. Ο κόσμος 
τείνει να παίρνει γρήγορες αποφάσεις και για αυτό πρέπει να διαβάσετε τις 
συμβουλές που παρέχονται σε αυτό το άρθρο, προκειμένου να προσαρμόσετε 
ανάλογα το περιεχόμενο του ιστότοπού σας και να πείσετε τους επισκέπτες να 
παραμείνουν.     
 

 9 effective website content writing: tips & tricks for writing website content 
that sells (Αποτελεσματική συγγραφή κειμένων ιστοσελίδων: συμβουλές και 
κόλπα για να γράψετε περιεχόμενο που πουλάει)  
Αρχάριοι  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Ο καθένας μπορεί να γράψει κείμενα για το διαδίκτυο· είναι απλούστατο. Όμως, το να 
γράψει κανείς κείμενα που θα κρατήσουν τους αναγνώστες και θα τους κάνουν να 
συνδεθούν μαζί τους. είναι τελείως διαφορετική υπόθεση. Αν αποτύχετε να τραβήξετε 
την προσοχή των αναγνωστών μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα, χάνετε αμέσως το 
παιχνίδι. Σε αυτό το άρθρο ο συγγραφέας δίνει στον αναγνώστη να καταλάβει τι είναι 
το ποιοτικό περιεχόμενο και γιατί είναι τόσο σημαντικό. Στη συνέχεια περιγράφει τα 
βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να δημιουργήσετε ποιοτικό περιεχόμενο. 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ  

□ Building your website (Κατασκευάζοντας τον ιστότοπό σας) (πατήστε εδώ για 
πρόσβαση) 

□ The 11 golden rules of writing content for your website (Οι 11 χρυσοί κανόνες 
σύνταξης κειμένων για τον ιστότοπό σας)  (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

 

ΜΑΘΗΜΑ 7: Εξατομικεύστε τον ιστότοπο σας  

https://www.enchantingmarketing.com/writing-for-the-web-vs-print
https://www.bitcatcha.com/blog/website-content-writing-guide/
https://www.weebly.com/app/help/us/en/sections/content
https://www.weebly.com/app/help/us/en/sections/content
https://www.jimdo.com/blog/11-golden-rules-of-writing-website-content/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

ΔΙΑΦ. 1 

ΔΙΑΦ. 2 

ΔΙΑΦ. 3 
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ΜΑΘΗΜΑ 7: Εξατομικεύστε τον ιστότοπο σας  

ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 
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ΜΑΘΗΜΑ 7: Εξατομικεύστε τον ιστότοπο σας  

ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

ΔΙΑΦ. 13 

ΔΙΑΦ. 14 

ΔΙΑΦ. 15 
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ΜΑΘΗΜΑ 7: Customize your website 

ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 17 

ΔΙΑΦ. 18 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

ΔΙΑΦ. 19 

ΔΙΑΦ. 20 

ΔΙΑΦ. 21 
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ΜΑΘΗΜΑ 7: Εξατομικεύστε τον ιστότοπο σας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

Εξέταση Πολλαπλής Επιλογής 
 

Ερώτηση 1: Κατά τη δημιουργία κειμένων για έναν ιστότοπο, μπορείτε να γράψετε σαν 
να μιλάτε με έναν φίλο σας, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του δρόμου. 

1. Διαφωνώ 

2. Όχι πάντα. 

3. Τις περισσότερες φορές ναι. 

4. Συμφωνώ. 

 

Ερώτηση 2: Ποιος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη συνδυασμένη χρήση 
ήχου, βίντεο και κινούμενων σχεδίων; 

1. Σχεδιασμός ιστοσελίδων. 

2. Πολυμέσα 

3. Συμβατότητα 

4. Πρότυπο 

 

Ερώτηση 3: Σε ποια περιοχή της σελίδας αναμένουν συνήθως οι επισκέπτες να βρουν το 
κύριο μενού πλοήγησης; 

1. Στην κεφαλίδα της σελίδας. 

2. Στη δεξιά πλευρά ή στο κάτω μέρος. 

3. Μέσα στις γραμμές εργαλείων. 

4. Δίπλα στα κουμπιά Πίσω-Εμπρός-Επαναφόρτωση (Back-Forward-Reload) 

 

Ερώτηση 4: Πριν ξεκινήσετε να σχεδιάζετε τον ιστότοπό σας, πρέπει να αποφασίσετε 
ποιες δυνατότητες και λειτουργίες χρειάζεται ο ιστότοπος για να πετύχει τους στόχους 
του. Με άλλα λόγια, πρέπει να καταστάλαξετε σχετικά με...  

1. Την αισθητική του ιστότοπου. 

2. Τις εικόνες του ιστότοπου. 

3. Τη δομή του ιστότοπου 

4. Το πεδίο εφαρμογής του ιστότοπου. 

 

Ερώτηση 5: Ποιος όρος περιγράφει το πώς ένας σχεδιαστής τοποθετεί   τα στοιχεία σε-
λίδας για να κατευθύνει την προσοχή των επισκεπτών; 

1. Ιεραρχία 

2. Προσανατολισμός 

3.  Τυπογραφία 

4. Διαρρύθμιση 
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ΜΑΘΗΜΑ 7: Εξατομικεύστε τον ιστότοπο σας  

 Ερώτηση 6: Όταν φτάσετε σε έναν κατασκευαστή ιστοσελίδων, ποιο είναι το πρώτο 
πράγμα που πρέπει να κάνετε;  

1. Δημιουργήστε τον τίτλο της ιστοσελίδα σας. 

2. Δημοσιεύστε τον ιστότοπό σας και διαδώστε τη διεύθυνση. 

3. Επιλέξτε το θέμα (πρότυπο) για την ιστοσελίδα σας. 

4. Τραβήξτε μια φωτογραφία και χρησιμοποιήστε την στον ιστότοπό σας. 

 

Ερώτηση 7: Όταν προσθέτετε περιεχόμενο στον ιστότοπό σας, μην ασχοληθείτε με  τις 
ερωτήσεις που μπορεί να θέσουν οι θεατές σας. Εσείς θέλετε απλά να πουλήσετε/ προ-
ωθήσετε την εργασία σας. 

1. Συμφωνώ. 

2. Διαφωνώ 

3. Όχι πάντα. 

4. Τις περισσότερες φορές ναι. 

 

Ερώτηση 8: Κατά την προσθήκη κειμένου σε έναν ιστότοπο, το πιο ενδεδειγμένο μοντέ-
λο είναι αυτό της ανεστραμμένης πυραμίδας.  

1. Σωστό. 

2. Λάθος. 

3. Όχι πάντα. 

4. Συνήθως ναι. 

 

Ερώτηση 9: Κατά την προσθήκη περιεχομένου σε έναν ιστότοπο, προσπαθήστε να χρη-
σιμοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερες  επιστημονικές λέξεις και τεχνικούς όρους.  

1. Συμφωνώ. 

2. Όχι πάντα. 

3. Συνήθως ναι. 

4. Διαφωνώ 

 

Ερώτηση 10: Πρέπει να _________ την ιστοσελίδα μας, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος 
να τη δει στο διαδίκτυο. 

1. Εμφανίσουμε. 

2. Ζωγραφίσουμε 

3. Δημοσιεύσουμε. 

4. Αποκρύψουμε. 
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https://www.flickr.com/photos/findyoursearch/4639792839/in/photostream/
https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Vector-image-of-search-engine-optimization-word-cloud-typography/32916.html


131 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μηχανή αναζήτησης, Κατάταξη αναζήτησης, Σύνδεσμος επιστροφής 

(backlink), Οργανική κίνηση, Μεταδεδομένα / μετα-ετικέτα / μεταπεριγραφή, 

Πρόγραμμα ανίχνευσης διαδικτύου (web crawler), Όρος Aναζήτησης, Ευρετηρίαση 

Ιστού, SEO. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

 

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1: Φτιάξτε το δικό σας λογότυπο 

 Wix Logo Maker: the best way to create your own logo online (Δημιουργός 
λογότυπων Wix: ο καλύτερος διαδικτυακός τρόπος να δημιουργήσετε το δικό 
σας λογότυπο)   

Αρχάριοι  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Ότι λογότυπο και αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, θα αποτελέσει την 
ταυτότητα της μάρκας σας, θα εμφανίζεται παντού και θα προωθεί και θα 
διαδίδει το σλόγκαν σας. Επομένως, αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα 
σημεία που πρέπει να σχεδιάσετε προσεκτικά όταν ξεκινάτε μια επιχείρηση. Το 
μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι σε αυτό το στάδιο 
είναι η έλλειψη γνώσεων ή δεξιοτήτων σχεδιασμού ώστε να δημιουργήσουν 
ένα σωστό λογότυπο επιχείρησης χωρίς τη βοήθεια ενός επαγγελματία 
σχεδιαστή. Το Wix.com παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία μέσω ενός 
δημιουργού λογότυπων, ώστε να βοηθήσει στον σχεδιασμό ενός 
επαγγελματικού λογότυπου . «Ο δημιουργός λογότυπων προσφέρει αυτά που 
το Wix προσφέρει για τους ιστότοπους: μια εκλεπτυσμένη και ολοκληρωμένη 
λύση που είναι απλή αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική». Αυτό το άρθρο θα σας 
καθοδηγήσει στη διαδικασία δημιουργίας ενός λογότυπου για τη μάρκα ή την 
επιχείρησή σας, το οποίο θα διαφέρει ελάχιστα από ένα επαγγελματικά 

  Ενότητα 2 
Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 8 
Προχωρημένες λειτουργίες κατασκευής ιστότοπων  
 
 

 
 
Συγγραφείς: Γεώργιος Κυπριανού, Ζήνων Ζήνωνος  

https://www.wix.com/blog/2018/03/wix-logo-generator-best-way-to-create-your-own-logo
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σχεδιασμένο λογότυπο. Ο συγγραφέας παρέχει επίσης πρόσθετες συμβουλές 
για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου λογότυπου.  
 

 Wix Logo Maker (Δημιουργός λογότυπων Wix)  

Αρχάριοι  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Ο Δημιουργός λογότυπων Wix   δημιουργήθηκε  από  την ομάδα που 
δημιούργησε την ομώνυμη πλατφόρμα κατασκευής ιστοτόπων. Ο συγγραφέας 
αυτής της ανάλυσης ακολούθησε ολόκληρη τη διαδικασία σχεδιασμού ενός 
λογότυπου για τον δικό του ιστότοπο και παρουσιάζει όλα τα υπέρ και τα κατά 
της πλατφόρμας. Εξηγεί όλα τα στάδια που πέρασε για να το κάνει, κάνοντας 
ξεκάθαρο σε όλους,  ανεξαρτήτως εμπειρίας, πώς γίνεται ένα όμορφο 
λογότυπο, επισημαίνοντας κάθε λειτουργία εξατομίκευσης  που 
χρησιμοποίησε. Αυτές οι λειτουργίες θα κάνουν κάθε λογότυπο μοναδικό  και 
συμβατό με τις επιθυμίες του χρήστη  και τη φιλοσοφία της μάρκας.   

 

 9 powerful tips for effective logo design (9 δυνατές συμβουλές για 
αποτελεσματικό σχεδιασμό λογότυπου)  

Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις εξαρτώνται πολύ από την αποτελεσματική 
επικοινωνία με τους πιθανούς πελάτες τους. Οι ειδικοί του μάρκετινγκ 
καταστρώνουν στρατηγικές για να εξασφαλίσουν ότι ο κόσμος θα μπορεί να 
αλληλεπιδράσει με μια επιχείρηση με διάφορους τρόπους. Επομένως, οι 
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ξοδεύουν πολλά χρήματα για τη δημιουργία οπτικών 
εργαλείων για να προσελκύσουν κόσμο και να αλληλεπιδράσουν μαζί του. 
Σήμερα, το λογότυπο δεν είναι απλώς ένα επιχειρηματικό σύμβολο για την 
αναγνώριση μιας εταιρείας και των προϊόντων ή των υπηρεσιών της, αλλά 
βοηθά στη δημιουργία μιας ισχυρής εταιρικής ταυτότητας. Ακόμα και τα 
λογότυπα που σχεδιάστηκαν χρησιμοποιώντας έναν διαδικτυακό 
κατασκευαστή λογοτύπων έχουν την ίδια ουσία με ένα λογότυπο που 
σχεδιάστηκε από επαγγελματίες σχεδιαστές. Έτσι, σε αυτό το άρθρο θα βρείτε 
9 συμβουλές για αποτελεσματικό σχεδιασμό λογότυπου, οι οποίες θα σας 
επιτρέψουν να σχεδιάσετε ένα λογότυπο με επαγγελματική εμφάνιση για την 
επιχείρησή σας.    
 

 Why business logo design is so important to your organization? (Γιατί είναι 
τόσο σημαντικός ο σχεδιασμός του επιχειρηματικού λογότυπου για τον 
οργανισμό σας;)  
Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

"Ένας από τους κύριους λόγους που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 
ισχυρίζονται ότι έχουν μοναδικά λογότυπα, είναι η χρησιμότητά τους για να 
κάνουν εντύπωση. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε μια 
καλή πρώτη εντύπωση στους ανθρώπους που συναντάμε. Αυτό ισχύει και για 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

https://www.websiteplanet.com/logo-design-services/wix-logo-maker/
https://www.designhill.com/design-blog/powerful-tips-for-effective-logo-design/
https://www.designhill.com/design-blog/why-business-logo-design-is-so-important-to-your-organization/
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τις επιχειρήσεις. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, από νεοφυείς έως μεγαλύτερης 
κλίμακας επιχειρήσεις, επιδιώκουν να κάνουν καλή εντύπωση στο κοινό-στόχο. 
Ο συγγραφέας αυτού του άρθρου προσπαθεί να εξηγήσει γιατί ο σχεδιασμός 
λογότυπου είναι σημαντικός για την εταιρεία σας. Τα κύρια σημεία που 
αναφέρει είναι: εταιρική ταυτότητα, αναγνωρισιμότητα, επαγγελματισμός και 
επισκίαση του ανταγωνισμού.   

 

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 2: Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO) 

 12 reasons why your business absolutely needs SEO (12 λόγοι που το SEO είναι 
απολύτως απαραίτητο για την επιχείρησή σας)  

Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Σε αυτό το άρθρο, ο συγγραφέας παρουσιάζει τους 12 λόγους που το SEO είναι 
απολύτως απαραίτητο για την επιχείρησή σας. Αυτοί οι 12 λόγοι θα 
ξεκαθαρίσουν κάπως, άσχετα από το αντικείμενο ή το μέγεθος της επιχείρησης 
σας, γιατί οι επιχειρήσεις χρειάζονται το SEO για να πάνε τη μάρκα τους στο 
επόμενο επίπεδο. Μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι η οργανική αναζήτηση είναι 
συνήθως η κύρια πηγή επισκεψιμότητας ιστότοπων, ότι το SEO δημιουργεί 
εμπιστοσύνη και αξιοπιστία, ότι το καλό SEO συνεπάγεται καλύτερη εμπειρία 
χρήστη. Διαβάζοντας αυτό το άρθρο, θα γνωρίσετε όλα τα οφέλη που θα σας 
προσφέρει η λειτουργικότητα SEO στον ιστότοπό σας.   
 

 The Beginner's Guide to SEO (Ο οδηγός SEO για αρχάριους)  

 Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Ο συγγραφέας αυτού του άρθρου τονίζει επιτυχώς ότι το SEO δεν αφορά μόνο 
τις ίδιες τις μηχανές αναζήτησης, αλλά και τους ανθρώπους. Πρόκειται για την 
κατανόηση του τι αναζητούν οι χρήστες στο διαδίκτυο, τις απαντήσεις που 
αναζητούν, τις λέξεις που χρησιμοποιούν και τον τύπο περιεχομένου που 
επιθυμούν να καταναλώσουν. Έτσι, ο συγγραφέας αυτού του άρθρου ξεκινά 
από τα βασικά του SEO. Όροι όπως τα οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης, το 
θεμιτό και το αθέμιτο SEO είναι μεταξύ των βασικών όρων που εξηγούνται με 
τρόπο κατανοητό για κάθε σχεδιαστή ιστοσελίδων (επαγγελματία ή μη). 
Αναφέρονται επίσης οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθήσετε και τα 
πράγματα που πρέπει να αποφύγετε και, ως εκ τούτου, θα μπορέσετε να 
εφαρμόσετε αυτές τις καλές πρακτικές SEO στον ιστότοπό σας.  
 

 What is SEO? Search Engine Optimization explained (Τι είναι το SEO; Εξήγηση 
της βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης)  

Αρχάριοι (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Τα οφέλη της βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης είναι προφανή: 
δωρεάν, παθητική κίνηση στον ιστότοπό σας, κάθε μήνα. Αλλά πώς θα 
εφαρμόσετε το SEO στο περιεχόμενό σας και ποιοι είναι οι παράγοντες 
κατάταξης; Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ερώτηση, ο συγγραφέας 

ΜΑΘΗΜΑ 8: Προχωρημένες λειτουργίες κατασκευής ιστότοπων  

https://www.searchenginejournal.com/why-seo-is-important-for-business/248101/#close
https://moz.com/beginners-guide-to-seo/why-search-engine-marketing-is-necessary
https://ahrefs.com/blog/what-is-seo/
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εξηγεί πώς να βελτιστοποιήσετε τον ιστότοπό σας και να πετύχετε την 
καλύτερη κατάταξη στις σελίδες αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης, 
εξηγώντας πρώτα τη βασική λειτουργία των μηχανών αναζήτησης και τον 
τρόπο λειτουργίας του SEO. Εξηγούνται επίσης με κατανοητό τρόπο βασικοί 
όροι και λεξιλόγιο του SEO.  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ  

□ Wix Logo Maker: an online logo creating tool for every business (Wix Logo 
Maker: ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας λογότυπων για κάθε 
επιχείρηση)   (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

□ 12 SEO tips to boost your Wix website (12 συμβουλές SEO για την ενίσχυση του 
ιστότοπού σας στο Wix)  (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

□ 4 Weebly SEO features you should be using right now (4 Λειτουργίες SEO του 
Weebly που πρέπει να χρησιμοποιήσετε αμέσως)  (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

https://www.wpeka.com/wix-logo-maker-online-logo-creating-tool-every-business.html
https://www.wix.com/blog/2017/10/12-seo-tips-boost-wix-website
https://www.weebly.com/blog/4-weebly-seo-features-you-should-use/
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ΜΑΘΗΜΑ 8: Προχωρημένες λειτουργίες κατασκευής ιστότοπων  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

ΔΙΑΦ. 1 

ΔΙΑΦ. 2 

ΔΙΑΦ. 3 
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ΜΑΘΗΜΑ 8: Προχωρημένες λειτουργίες κατασκευής ιστότοπων  

ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 
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ΜΑΘΗΜΑ 8: Προχωρημένες λειτουργίες κατασκευής ιστότοπων  

ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

ΔΙΑΦ. 13 

ΔΙΑΦ. 14 

ΔΙΑΦ. 15 
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ΜΑΘΗΜΑ 8: Προχωρημένες λειτουργίες κατασκευής ιστότοπων  

ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 17 

ΔΙΑΦ. 18 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

NOTES  
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ΜΑΘΗΜΑ 8: Προχωρημένες λειτουργίες κατασκευής ιστότοπων  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Μπαίνοντας στη διαδικτυακή οικονομία 

Εξέταση Πολλαπλής Επιλογής 
 
Ερώτηση 1: Τι σημαίνει το SEO; 

1. Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimisation) 
2. Οπτομετρία για μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optometry) 
3. Αναζήτηση κυριότητας Otego (Search Equity Otego) 
4. Επιλογές μηχανών αναζήτησης (Search Engine Options) 

 
Ερώτηση 2: Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τον αριθμό των εσωτερικών 
συνδέσμων (links) που έχει ένας ιστότοπος, για να καθορίσουν την κατάταξη στα 
αποτελέσματα αναζήτησης. 

1. Σωστό. 
2. Όχι πάντα. 
3. Λάθος. 
4. Κανένα από τα παραπάνω. 

  
Ερώτηση 3: Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν το περιεχόμενο ενός ιστότοπου για 
να καθορίσουν τη θέση του στα αποτελέσματα αναζήτησης. 

1. Σωστό. 
2. Όχι πάντα. 
3. Λάθος. 
4. Κανένα από τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 4: Τι είναι τα οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης; 

1. Τα πληρωμένα αποτελέσματα στο πάνω μέρος της σελίδας αποτελεσμάτων 
αναζήτησης. 

2. Αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν χωρίς τη χρήση λιπασμάτων και χημικών. 
3. Κανένα από τα παραπάνω. 
4. Τα μη χρηματοδοτούμενα αποτελέσματα που εμφανίζονται κάτω από τα 

πληρωμένα αποτελέσματα αναζήτησης. 
 
Ερώτηση 5: Εάν βάλετε περισσότερα χρήματα στα διαφημιστικά προγράμματα των 
μηχανών αναζήτησης, ο ιστότοπός σας θα κατατάσσεται ψηλότερα στις οργανικές 
αναζητήσεις. 

1. Σωστό. 
2. Εξαρτάται. 
3. Λάθος. 
4. Κανένα από τα παραπάνω. 
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ΜΑΘΗΜΑ 8: Προχωρημένες λειτουργίες κατασκευής ιστότοπων  

Ερώτηση 6: Η αναπαραγωγή διαδικτυακού περιεχομένου τρίτων ενδέχεται να βλάψει 
την απόδοση του ιστότοπού σας στις μηχανές αναζήτησης. 

1. Όχι πάντα. 
2. Λάθος. 
3. Σωστό. 
4. Κανένα από τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 7: Τι κάνουν τα προγράμματα ανίχνευσης διαδικτύου των μηχανών 
αναζήτησης; 

1. Ελέγχουν την ορθογραφία και τη γραμματική των κειμένων μιας ιστοσελίδας. 
2. Ελέγχουν εάν ένας ιστότοπος χρησιμοποιεί αθέμιτες πρακτικές SEO. 
3. Αντιγράφουν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας και το δημοσιεύουν σε άλλες 

ιστοσελίδες. 
4. Ανιχνεύουν ιστοσελίδες και τις καταχωρούν στα ευρετήρια των μηχανών 

αναζήτησης. 
 
Ερώτηση 8: Τα λογότυπα των εταιρειών δεν είναι παρά ένα τέχνασμα των σχεδιαστών 
για να κερδίσουν χρήματα από επιχειρήσεις που θέλουν να εμφανίζονται στο 
διαδίκτυο. 

1. Ναι, σωστό. 
2. Όχι, διότι μόνο οι εταιρείες με φυσικά καταστήματα έχουν λογότυπο. Οι 

διαδικτυακές επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να έχουν λογότυπα. 
3. Λάθος. 
4. Κανένα από τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 9: Ο σχεδιασμός ενός επαγγελματικού λογότυπου για μια επιχείρηση ή μια 
μάρκα είναι κάτι που μόνο ένας εικονογράφος ή ένας γραφίστας μπορεί να κάνει καλά. 

1. Ναι, διότι αυτοί έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες. 
2. Ναι, γιατί είναι η δουλειά τους. 
3. Όχι, γιατί μπορούν να το κάνουν και οι αρχιτέκτονες. 
4. Όχι, γιατί με τη χρήση διαδικτυακών πλατφορμών, μπορεί να το κάνει ο καθένας. 

 
Ερώτηση 10: O δημιουργός λογότυπων Wix παρέχει πρότυπα σχέδια λογότυπων, τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως έχουν. 

1. Ναι, γιατί για περαιτέρω σχεδιασμό απαιτείται ένας επαγγελματίας. 
2. Όχι, γιατί το εργαλείο επεξεργασίας τής πλατφόρμας παρέχει επιπλέον επιλογές 

εξατομίκευσης. 
3. Ναι, γιατί οι επιπλέον επιλογές είναι πολύ ακριβές. 
4. Ναι, γιατί οι επιπλέον επιλογές θα απαιτούσαν πρόσθετα εργαλεία που δεν είναι 

διαθέσιμα στην πλατφόρμα. 



 

As of December 2019, Kickstarter, i.e. the world’s biggest crowd-
funding platform, has received more than $4.6 billion in pledges 

from 17.2 million backers to fund 445,000 projects, such as films, 
music, stage shows, comics, journalism, video games, technology, 

publishing, and food-related projects (© Kuma Tai).  

https://www.flickr.com/photos/lavieentech/9231353658
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding), Ανταμοιβές, 

Υποστηρικτής, Επενδυτής, Δέσμευση, Πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης, 

Νεοφυής επιχείρηση 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

 

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1: Τι είναι η συμμετοχική χρηματοδότηση;  

 What is crowdfunding? (Τι είναι η συμμετοχική χρηματοδότηση;)  

Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι είναι το η συμμετοχική 
χρηματοδότηση. Η συμμετοχική χρηματοδότηση έχει γίνει ένας φορτισμένος 
όρος, που υποδηλώνει πολύ περισσότερα από την απλή συγκέντρωση 
χρημάτων από το κοινό. Στην πραγματικότητα διάφοροι άνθρωποι τον 
αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Νέοι και παλιοί όροι χρησιμοποιούνται μερικές 
φορές για να περιγράψουν τις ίδιες ή παρόμοιες δραστηριότητες. Εδώ, ο 
συγγραφέας αναλύει τον όρο λεπτομερώς, με την ελπίδα να αποσαφηνίσει μια 
ερώτηση που εξακολουθεί να τίθεται καθημερινά: τι είναι το crowdfunding;   
 

 The entrepreneur’s guide to crowdfunding  (Οδηγός συμμετοχικής 
χρηματοδότησης για επιχειρηματίες)  

Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Η συμμετοχική χρηματοδότηση έχει βοηθήσει πάνω από ένα εκατομμύριο 
νεοφυείς επιχειρήσεις να συγκεντρώσουν πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια 

  Ενότητα 3 
Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας στην ψηφιακή εποχή  

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 9 
Συμμετοχική χρηματοδότηση: ένας τρόπος 
για να συγκεντρώσετε το κεφάλαιό σας 
 
 
 
Συγγραφείς: Γεώργιος Κυπριανού, Ζήνων Ζήνωνος  

https://www.forbes.com/sites/devinthorpe/2018/06/25/what-is-crowdfunding/#23751acc65c5
https://www.fundable.com/learn/resources/guides/crowdfunding
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δολάρια και φέρνει επανάσταση στην αναζήτηση κεφαλαίων για την ανάπτυξη 
μικρών επιχειρήσεων. Δίνοντας πρωτοφανή εργαλεία για συγκέντρωση 
κεφαλαίου στους επιχειρηματίες, η συμμετοχική χρηματοδότηση πιθανότατα 
θα έχει ξεπεράσει τα 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια ως το 2013 και θα συνεχίσει 
να μεταμορφώνει το τοπίο της χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Και παρόλο που 
το σύγχρονο crowdfunding βρίσκεται ακόμη στα αρχικά του στάδια, ορισμένοι 
παράγοντες και επιτυχίες το κάνουν να φαίνεται μια ολοένα και πιο ελκυστική 
προσέγγιση για τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων.  
 

 Top 10 benefits of crowdfunding (Τα 10 μεγαλύτερα οφέλη της συμμετοχικής 
χρηματοδότησης)   

Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Από τα ξεκινήματα της βιομηχανίας συμμετοχικής χρηματοδότησης, πολλές 
μικρές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες έχουν επωφεληθεί και αναπτυχθεί με 
τη βοήθεια τέτοιου είδους πλατφορμών. Ωστόσο, το να συγκεντρώσεις 
χρήματα ως νεοφυής επιχείρηση συμμετοχικής χρηματοδότησης δεν είναι 
εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει πολλή προσπάθεια, δουλειά και αφοσίωση. 
Αλλά ταυτόχρονα, προσφέρει πολύ περισσότερα οφέλη από την απλή 
συγκέντρωση χρημάτων. Σε αυτό το άρθρο, θα διαβάσετε για τα οφέλη της 
συμμετοχικής χρηματοδότησης.   

 

 The advantages and disadvantages of crowdfunding for entrepreneurs (Τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συμμετοχικής χρηματοδότησης για 
τους επιχειρηματίες)  

Αρχάριοι (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Εάν χρειάζεστε κεφάλαια για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας, μπορείτε να 
στραφείτε στη συμμετοχική χρηματοδότηση για να τα συγκεντρώσετε. Η 
προσέγγιση επενδυτών επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capitalists) και 
“αγγέλων-επενδυτών” είναι αγχωτική· θα χρειαστείτε μια παρουσίαση του 
πλάνου σας, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα λάβετε τη χρηματοδότηση που 
θέλετε, και ακόμη και αν το κάνετε, ίσως χρειαστεί να παραχωρήσετε ένα 
μέρος της ιδιοκτησίας ή του ελέγχου της εταιρείας για να το αποκτήσετε. Όσο 
επικερδής κι αν είναι η συμμετοχική χρηματοδότηση, δεν είναι η τέλεια λύση 
για κάθε επιχειρηματία ή επιχείρηση· και θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της προτού λάβετε την τελική σας 
απόφαση.  
 

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 2: Διεύθυνση και τερματισμός εκστρατείας 

 11 Crowdfunding lessons learned from 5 successful campaigns (11 μαθήματα 
για τη συμμετοχική χρηματοδότηση που αντλήθηκαν από 5 επιτυχημένες 
εκστρατείες)  

Αρχάριοι (πατήστε εδώ για πρόσβαση)  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3     Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας στην ψηφιακή εποχή  

https://www.forbes.com/sites/tanyaprive/2012/10/12/top-10-benefits-of-crowdfunding-2/#6bf3ce952c5e
https://startupnation.com/start-your-business/advantages-disadvantages-crowdfunding/
https://www.tradegecko.com/blog/small-business-growth/11-crowdfunding-lessons-learned-from-5-successful-campaigns
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Κάθε καμπάνια και προϊόν είναι μοναδικά, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα 
που μπορείτε να κάνετε για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας της 
συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ρωτήσαμε μερικές από τις πιο επιτυχημένες 
καμπάνιες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή να μας πουν ποια είναι 
τα κλειδιά μιας επιτυχημένης καμπάνιας. Το αποτέλεσμα; Μια λίστα με 
συμβουλές από τα πιο κατάλληλα άτομα – εκείνους που αναμετρήθηκαν με τη 
συμμετοχική χρηματοδότηση και τα πήγαν περίφημα. Αυτό είναι ένα 
σημαντικό άρθρο, καθώς περιέχει μαθήματα που αντλήθηκαν από πολλές 
επιτυχημένες εκστρατείες.   

 

 Stretch Goals 101: What Are They & Does My Crowdfunding Project Need 
Them? (Εισαγωγή στους επιπλέον στόχους: Τι είναι και γιατί τους χρειάζεται το 
πρότζεκτ μου για συμμετοχική χρηματοδότηση;)  

Αρχάριοι  και Έμπειροι χρήστες  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Ένα πράγμα είναι σίγουρο όταν κάνετε μια καμπάνια συμμετοχικής 
χρηματοδότησης: απαιτεί πραγματικά πολλή δουλειά. Πλησιάζοντας το τέλος 
της καμπάνιας,κάποιοι μπορεί να ανυπομονούν να κάνουν ένα πολυπόθητο 
διάλειμμα. Ωστόσο, η επιτυχής ολοκλήρωση μιας καμπάνιας δε σημαίνει σε 
καμία περίπτωση ότι τελείωσε η δουλειά. Δε σημαίνει ότι μπορείτε να αράξετε 
και να απολαύσετε τα χρήματα που γέμισαν τις τσέπες σας. Οι συγγραφείς 
αυτού του άρθρου παραθέτουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε μετά 
από μια επιτυχημένη καμπάνια, προκειμένου να ικανοποιήσετε τους 
υποστηρικτές σας, εκπληρώνοντας όλες τις υποσχέσεις που κάνατε κατά τη 
διάρκεια της καμπάνιας, ώστε να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρησή 
σας.  
 

 Ultimate guide to crowdfunding campaign tools and resources (Ο απόλυτος 
οδηγός εργαλείων και βοηθημάτων για καμπάνιες συμμετοχικής 
χρηματοδότησης.)  
Αρχάριοι (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Η συμμετοχική χρηματοδότηση είναι απόδειξη της δύναμης της συνεργασίας. 
Εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες, μεμονωμένες προσπάθειες συνδυάζονται για 
να δημιουργήσουν κάτι που αλλάζει τον κόσμο. Εάν κάνετε το άλμα στον 
χαοτικό κόσμο του crowdsourcing για να χρηματοδοτήσετε τη νεοφυή 
επιχείρηση ή το πρότζεκτ σας, σας περιμένουν πολλές μέρες έντασης και 
ξενύχτια με την καφεΐνη για στήριγμα. Η διαχείριση μιας επιτυχημένης 
καμπάνιας, το να καταφέρεις να ξεχωρίσεις μέσα από μια θάλασσα 
δημιουργικών έργων και ο συντονισμός όλων των κινούμενων κομματιών 
απαιτεί πολλή σκληρή δουλειά.   

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 9 : Συμμετοχική χρηματοδότηση: ένας τρόπος για να συγκεντρώσετε το κεφάλαιό σας 

https://artofthekickstart.com/stretch-goals-101-crowdfunding-project-need/
https://www.wrike.com/blog/ultimate-guide-to-crowdfunding-campaign-tools-and-resources/
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ  

□ What is crowdfunding (Τί είναι συμμετοχική χρηματοδότηση;)  (πατήστε εδώ 
για πρόσβαση) 

□ Understanding crowdfunding and its regulations (Κατανόηση της συμμετοχικής 
χρηματοδότησης και των σχετικών νόμων)  (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

□ Types of crowdfunding for businesses: rewards, equity, debt, & donations 
(Τύποι συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις: ανταμοιβές, ίδια 
κεφάλαια, δάνεια και δωρεές)  (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

□ What is crowdfunding? (Τι είναι συμμετοχική χρηματοδότηση;)  (πατήστε εδώ 
για πρόσβαση) 

□ What to do when your crowdfunding campaign ends? (Τι να κάνετε όταν λήξει η 
καμπάνια  συμμετοχικής χρηματοδότησης)  (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

□ 8 Tips on how to run a successful crowdfunding campaign  (8 Συμβουλές για τον 
τρόπο εκτέλεσης μιας επιτυχημένης καμπάνιας  συμμετοχικής χρηματοδότησης) 
(πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3     Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας στην ψηφιακή εποχή  

https://www.thebalancesmb.com/a-guide-what-is-crowdfunding-985100
https://www.thebalancesmb.com/a-guide-what-is-crowdfunding-985100
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC92482/lbna26992enn.pdf
https://www.merchantmaverick.com/types-of-crowdfunding/
https://www.businessnewsdaily.com/4134-what-is-crowdfunding.html
https://www.businessnewsdaily.com/4134-what-is-crowdfunding.html
https://artofthekickstart.com/what-to-do-when-your-crowdfunding-campaign-ends/
https://blog.techsoup.org/posts/8-tips-on-how-to-run-a-successful-crowdfunding-campaign
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ΔΙΑΦ. 2 

ΔΙΑΦ. 3 
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ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 
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ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 
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ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 
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157 

 

ΜΑΘΗΜΑ 9 : Συμμετοχική χρηματοδότηση: ένας τρόπος για να συγκεντρώσετε το κεφάλαιό σας 

ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 17 

ΔΙΑΦ. 18 
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ΔΙΑΦ. 19 

ΔΙΑΦ. 20 

ΔΙΑΦ. 21 
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ΔΙΑΦ. 22 

ΔΙΑΦ. 23 

ΔΙΑΦ. 24 
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ΔΙΑΦ. 25 

ΔΙΑΦ. 26 

ΔΙΑΦ. 27 
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ΔΙΑΦ. 28 
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ΔΙΑΦ. 30 



162 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3     Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας στην ψηφιακή εποχή  

ΔΙΑΦ. 31 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3     Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας στην ψηφιακή εποχή  

Εξέταση Πολλαπλής Επιλογής 
 
Ερώτηση 1: Η συμμετοχική χρηματοδότηση κεφαλαιοδοσίας και η συμμετοχική χρηματοδότηση 
ανταμοιβών είναι το ίδιο πράγμα. 

1. Σωστό. 

2. Λάθος. 

3. Όχι πάντα. 

4. Τις περισσότερες φορές. 

 

Ερώτηση 2: ……… είναι ένας τύπος  συμμετοχικής χρηματοδότησης. 

1. Η συμμετοχική χρηματοδότηση δανείων. 

2. Η συμμετοχική χρηματοδότηση φίλων. 

3. Η συμμετοχική χρηματοδότηση πατέρα. 

4. Η συμμετοχική χρηματοδότηση δικτύων. 

 

Ερώτηση 3: Ποιος μπορεί να επενδύσει σε μια πλατφόρμα  συμμετοχικής χρηματοδότησης; 

1. Μόνο συγγενείς. 

2. Μόνο εταιρείες. 

3. Όλοι 

4. Μόνο οι μέτοχοι μιας εταιρείας. 

 

Ερώτηση 4: Η επιτυχία μιας καμπάνιας συμμετοχικής χρηματοδότησης εξαρτάται από το κοινό: 

1. Σωστό. 

2. Λάθος. 

3. Εξαρτάται από την καμπάνια. 

4. Μόνο για προϊόντα τεχνολογίας. 

 

Ερώτηση 5: Ποιο από τα παρακάτω ισχύει σχετικά με τη συμμετοχική χρηματοδότηση; 

1. Τα αποτελεσματικά βίντεο παρουσίασης συνήθως διαρκούν περίπου μία ώρα. 

2. Οι αποτελεσματικές εκστρατείες συμμετοχικής χρηματοδότησης δεν περιλαμβάνουν υλι-
κό πολυμέσων. 

3. Οι αποτελεσματικές εκστρατείες συμμετοχικής χρηματοδότησης δεν περιλαμβάνουν αλ-
ληλεπίδραση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

4. Οι αποτελεσματικές καμπάνιες συμμετοχικής χρηματοδότησης περιλαμβάνουν σύντομα 
βίντεο που παρουσιάζουν την ιστορία τους 
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ΜΑΘΗΜΑ 9 : Συμμετοχική χρηματοδότηση: ένας τρόπος για να συγκεντρώσετε το κεφάλαιό σας 

Ερώτηση 6: Στη συμμετοχική χρηματοδότηση ανταμοιβών, δεν χρειάζεται ο ιδιοκτήτης του έργου 
να παρέχει οποιαδήποτε ανταμοιβή στους υποστηρικτές του.   

1. Σωστό. 

2. Λάθος. 

3. Μερικές φορές 

4. Κανένα από τα παραπάνω. 

 

Ερώτηση 7: Ποιος όρος χρησιμοποιείται συνήθως για υπηρεσίες που βοηθούν στη χρηματοδότη-
ση από πολλούς ανώνυμους χρήστες; 

1. Χρηματοδότηση μικτών πόρων. 

2. Συμμετοχική χρηματοδότηση 

3. Ξαφνική χρηματοδότηση. 

4. Υπεργολαβία. 

 

Ερώτηση 8: Πώς κερδίζουν χρήματα οι πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης; 

1. Μετά τη λήξη της καμπάνιας το πρότζεκτ περιέρχεται στην ιδιοκτησία τους. 

2. Πωλούν τις ανταμοιβές από την καμπάνια. 

3. Κρατούν ένα μικρό ποσοστό προμήθειας  από έργα που χρηματοδοτήθηκαν με επιτυχία. 

4. Όλα τα παραπάνω. 

 

Ερώτηση 9: Εξηγήστε τη συμμετοχική χρηματοδότηση δωρεών. 

1. Μια φιλανθρωπική δωρεά χωρίς να αναμένεται αντάλλαγμα. 

2. Συνεισφορά με αντάλλαγμα ένα προνόμιο. 

3. Επένδυση σε μερίδιο ιδιοκτησίας στην επιχείρηση. 

4. Επιστροφή κεφαλαίου συνήθως με τόκους. 

 

Ερώτηση 10: Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί πλεονέκτημα της συμμετοχικής χρηματοδότη-
σης; 

1. Η συμμετοχική χρηματοδότηση είναι μια πολύ προσιτή διαδικασία, ανοιχτή σε όλους. 

2. Στη συμμετοχική χρηματοδότηση έχετε εσείς τον έλεγχο (η προώθηση και η πώληση πραγ-
ματοποιείται από εσάς). 

3. Η συμμετοχική χρηματοδότηση παρέχει πολλά περισσότερα από χρήματα (π.χ. τραβάει 
την προσοχή και την υποστήριξη των νέων). 

4. Υπάρχει μια στάνταρ εγγύηση επιτυχίας. 
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KEYWORDS: Google Analytics (αναλυτικά στοιχεία Google), Εμφανίσεις, Κλικ, Μέγιστο 

κόστος ανά κλικ (Maximum CPC), Μετατροπές, Κείμενο παρουσίασης διαφήμισης (Ad 

copy), Εκστρατεία, Αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR), Πληρωμή ανά Κλικ 

(PPC)  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

 

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1: Βασικά στοιχεία του Google Ads 

 7 benefits of Google AdWords to grow your business online  (7 οφέλη του 
Google AdWords για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο;)  

Αρχάριοι (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Ο συγγραφέας αυτού το άρθρου ασχολείται με τα οφέλη του Google AdWords 
ως πλατφόρμα διαφήμισης. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Google AdWords 
είναι ότι λειτουργεί πιο γρήγορα από τη βελτιστοποίηση για μηχανές 
αναζήτησης. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι, εκτός από την αύξηση της 
επισκεψιμότητας, των κλικ και των μετατροπών, είναι επίσης ένας 
αποτελεσματικός τρόπος να ενημερώσετε τον κόσμο για τη μάρκα σας. 
Επιπλέον, το Google AdWords επανασυνδέεται με τους επισκέπτες του 
ιστότοπού σας και, το πιο σημαντικό, σας λέει ακριβώς πώς πήγε η καμπάνια 
σας. Αυτά τα οφέλη του Google AdWords μπορεί να σας πείσουν να ξεκινήσετε 
την πρώτη σας καμπάνια.  
 

 Google Ads basics: 5 things to get right first (Βασικά στοιχεία του Google Ads: 5 
πράγματα που πρέπει να γίνουν πρώτα)  

Αρχάριοι και Έμπειροι χρήστες  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Σε αυτό το άρθρο, ο συγγραφέας συζητά τους πέντε τομείς που πρέπει να 

  Ενότητα 3 
Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας στην ψηφιακή εποχή  

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 10 
Google Ads  
 
 
 

 
Συγγραφείς: Γεώργιος Κυπριανού, Ζήνων Ζήνωνος  

https://www.leadsquared.com/7-benefits-of-google-adwords/
https://www.wordstream.com/blog/ws/2012/01/30/google-adwords-basics
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προετοιμάσουν προσεκτικά οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ πριν πορσαρμόσουν τις 
καμπάνιες PPC τους στο Google Ads. Στην αρχή της καμπάνιας σας πρέπει να 
ορίσετε ορισμένα πολύ θεμελιώδη πράγματα, όπως η παρακολούθηση των 
μετατροπών σας. Επομένως, είναι σημαντικό να έχετε αντίληψη των βασικών 
οικονομικών αρχών της καμπάνιας σας. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι «η 
δυνατότητα αποτελεσματικής παρακολούθησης και διαχείρισης της προόδου 
της καμπάνιας σας είναι κρίσιμη και η πρόωρη δημιουργία μιας υπερβολικά 
μεγάλης καμπάνιας συνεπάγεται ένα σημαντικό κόστος διαχείρισης». Για αυτό 
το λόγο είναι αναγκαίο κατανοήσετε τις ρυθμίσεις της καμπάνιας σας και να 
δώσετε προσοχή στα βασικά στοιχεία της προτού τη διευρύνετε.  
 

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 2: Δομή Google Ads 

 Google AdWords made simple: a step-by-step guide (Το Google AdWords με 
απλά λόγια: ένας οδηγός βήμα προς βήμα)  

Αρχάριοι (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Αυτό το άρθρο είναι ένας οδηγός βήμα προς βήμα του Google Ads από το Α ως 
το Ω και ο συγγραφέας σας εξηγεί περί τίνος πρόκειται, πώς να ξεκινήσετε και 
πώς να αναλύσετε την επιτυχία σας. Έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό το άρθρο θα 
έχετε γνωρίσει τις βασικές έννοιες και διαδικασίες του Google Ads. Πιο 
συγκεκριμένα, τα θέματα που καλύπτονται είναι πώς να χρησιμοποιήσετε το 
Google Ads, πώς λειτουργούν οι διαφημίσεις Google και πώς να ρυθμίσετε και 
να διευθύνετε την πρώτη σας καμπάνια, καθώς και η παρακολούθηση του 
προϋπολογισμού σας και οι βασικές μετρήσεις του Google Ads.  
 

 12 reasons why Google Ads will help you reach new customers (12 λόγοι που 
το Google Ads θα σας βοηθήσει να προσεγγίσετε νέους πελάτες)   

Αρχάριοι  και Έμπειροι χρήστες  (πατήστε εδώ για πρόσβαση)     

Σε αυτό το άρθρο ο συντάκτης περιγράφει 12 λόγους που το Google Ads θα σας 
βοηθήσει να προσεγγίσετε νέους πελάτες και να αναπτύξετε την επιχείρησή 
σας, και μοιράζεται 3 κορυφαίες συμβουλές για να αξιοποιήσετε στο έπακρο 
τον διαφημιστικό προϋπολογισμό σας. Το Google Ads θεωρείται σταθερά ως 
ένας από τους καλύτερους τρόπους για να προσεγγίσετε τους μελλοντικούς 
σας πελάτες, να αυξήσετε την επισκεψιμότητα της επιχείρησή σας και, τελικά, 
να αυξήσετε τις πωλήσεις. Δεν έχει όμως νόημα να ξεκινήσετε μια στρατηγική 
μάρκετινγκ αν δεν ξέρετε τι κάνετε, οπότε η εκπαίδευση είναι κρίσιμη. 
Διαβάζοντας αυτό το άρθρο θα είστε έτοιμοι να καταλάβετε εάν το Google Ads 
είναι η σωστή προσέγγιση για τις δικές σας υπηρεσίες ή το δικό σας προϊόν.  

 

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 3: Μετρήσεις Google Ads 

 The 10 most important Google Ads metrics (Οι 10 πιο σημαντικές μετρήσεις 
του Google Ads)  

Αρχάριοι (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Αυτό το άρθρο προσδιορίζει τις πιο σημαντικές μετρήσεις του Google Ads, 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3     Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας στην ψηφιακή εποχή  

https://neilpatel.com/what-is-google-adwords/
https://blog.wishpond.com/post/77711920097/why-does-my-small-business-need-google-adwords
https://databox.com/most-important-google-adwords-metrics
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παρουσιάζοντας τις κορυφαίες 10. Αυτές περιλαμβάνουν τις εμφανίσεις, το 
κόστος, τα κλικ, τις μετατροπές, το μέσο κόστος ανά κλικ και άλλα. Ο 
συγγραφέας του άρθρου ανατρέχει σε δεδομένα χρηστών για τον 
προσδιορισμό των 10 μετρήσεων Google Ads που παρακολουθούνται 
συχνότερα και σας βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα τη σημασία και τη 
σπουδαιότητά τους.  
 

     How to create a campaign (Πώς να δημιουργήσετε μια καμπάνια)  

Αρχάριοι (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Όπως αναφέρεται στη σελίδα του Google Ads: “ Μια καμπάνια είναι ένα 
σύνολο σχετιζόμενων ομάδων διαφημίσεων που χρησιμοποιείται συχνά για 
την οργάνωση των κατηγοριών των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρετε. 
Κάθε καμπάνια επικεντρώνεται σε έναν στόχο που εναρμονίζεται με το κύριο 
αποτέλεσμα που θέλετε να επιτύχετε με την καμπάνια σας, όπως πωλήσεις ή 
επισκεψιμότητα ιστοτόπου. Για να δημιουργήσετε διαφημίσεις στον 
λογαριασμό σας, θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει τουλάχιστον μία 
καμπάνια." Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς να δημιουργήσετε μια καμπάνια για την 
επιχείρησή σας. Όταν τελειώσει, θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη δική σας 
καμπάνια Google Ads και να μάθετε πώς να  ρυθμίσετε  τις διαφορετικές 
μετρήσεις.  
 

 What are the most important KPIs for AdWords? (Ποιοι είναι οι 
σημαντικότεροι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPI) για το AdWords;)  

Αρχάριοι (πατήστε εδώ για πρόσβαση)   

Αναλυτικά εργαλεία όπως το Google AdWords σάς προσφέρουν μια ολόκληρη 
γκάμα διαφορετικών μετρήσεων, πολλές από τις οποίες είναι βασικοί δείκτες 
απόδοσης (KPI) που αποκαλύπτουν πόσο επιτυχημένες είναι οι διαφημίσεις 
σας. Σε αυτό το άρθρο, ο συντάκτης παρουσιάζει τα πιο σημαντικά KPI που θα 
σας βοηθήσουν να ενισχύσετε την εταιρεία σας. Οι καλύτερες μετρήσεις 
ενδέχεται να διαφέρουν από καμπάνια σε καμπάνια, αλλά σε αυτό το άρθρο 
παρουσιάζονται ορισμένα από τα πιο χρήσιμα KPI του AdWords για την 
επιτυχία. Παραδείγματα τέτοιων KPI είναι οι εμφανίσεις, η αναλογία κλικ προς 
αριθμό εμφανίσεων, το ποσοστό μετατροπής, το κόστος ανά μετατροπή, η 
μέση κατάταξη και τέλος ο δείκτης ποιότητας.  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ  

□ Google Ads Help (Βοήθεια Google Ads)  (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

□ Why use Google AdWords? Here’s 10 reasons why (Γιατί να χρησιμοποιήσετε το 
Google AdWords; Ορίστε 10 λόγοι)   (πατήστε εδώ για πρόσβαση) 

ΜΑΘΗΜΑ 10: Google Ads  

https://support.google.com/google-ads/answer/6324971?hl=en
https://www.webfx.com/internet-marketing/what-are-the-most-important-kpis-for-adwords.html
https://support.google.com/google-ads/answer/6324971?hl=en
https://instapage.com/blog/why-use-google-adwords
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3     Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας στην ψηφιακή εποχή  

ΔΙΑΦ. 1 

ΔΙΑΦ. 2 

ΔΙΑΦ. 3 
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ΜΑΘΗΜΑ 10: Google Ads  

ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3     Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας στην ψηφιακή εποχή  

ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 
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ΜΑΘΗΜΑ 10: Google Ads  

ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 
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ΔΙΑΦ. 13 

ΔΙΑΦ. 14 

ΔΙΑΦ. 15 
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ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 17 

ΔΙΑΦ. 18 
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177 

 

ΜΑΘΗΜΑ 10: Google Ads  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3     Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας στην ψηφιακή εποχή  

Εξέταση Πολλαπλής Επιλογής 

 

Ερώτηση 1: Το Δίκτυο Αναζήτησης Google εμφανίζει μια διαφήμιση μιας εταιρείας όταν ένας 

χρήστης κάνει ένα ερώτημα για όρους που σχετίζονται με: 

1. Το κείμενο της διαφήμισης. 

2. Τον ιστότοπο. 

3. Τις τοποθετήσεις. 

4. Τις λέξεις κλειδιά. 

 

Ερώτηση 2: Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί  όφελος της διαδικτυακής διαφήμισης; 

1. Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας σας. 

2. Οικονομικό κέρδος από την προβολή διαφημίσεων στον ιστότοπό σας. 

3. Μείωση της κατάταξής σας στα οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης. 

4. Αυτόματη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους ανταγωνιστές. 

 

Ερώτηση 3: Το Google Ads είναι καλύτερο από τη συμβατική διαφήμιση γιατί_____. 

1. Μπορείτε να καθορίσετε έναν ημερήσιο προϋπολογισμό με τον οποίο είστε άνετοι. 

2. Οι διαφημιστές μπορούν να προσεγγίσουν ένα κοινό που ενδιαφέρεται ήδη για το προϊόν 

που πουλάει. 

3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γεωγραφική στόχευση. 

4. Δεν υπάρχουν όρια στο πόση κίνηση μπορείτε να φέρετε στον ιστότοπό σας . 

 

Ερώτηση 4: Ποιο από τα παρακάτω είναι μορφή διαφήμισης που υπάρχει στο Δίκτυο Εμφάνισης 

Google; 

1. Έντυπο μάρκετινγκ . 

2. Διαφημίσεις με κείμενο. 

3. Τηλεοπτικές διαφημίσεις. 

4. Ραδιοφωνικές διαφημίσεις. 

 

Ερώτηση 5: Σκοπεύετε να ξοδέψετε 10.000 € σε μια διαδικτυακή καμπάνια από τις 13 Δεκεμβρίου 

έως τις 15 Φεβρουαρίου. Θέλετε να υπολογίσετε τη μηνιαία χρέωση που πρέπει να πληρώσετε. 

Υποθέτοντας ότι θα ξοδέψετε το ποσό ομοιόμορφα, πόσο θα ξοδέψετε ανά μήνα; 

1. 3.333,33 € το μήνα. 

2. 2.812,5 € το Δεκέμβριο, 4.843,75 € τον Ιανουάριο και 2.343,75 € το Φεβρουάριο. 

3. 2.652,25 € το Δεκέμβριο, 4.843,75 € τον Ιανουάριο και 2.500 € το Φεβρουάριο. 

4. 2.812,5 € το Δεκέμβριο, 2.343,75 € τον Ιανουάριο και 4.843,75 € το Φεβρουάριο. 



179 

 

ΜΑΘΗΜΑ 10: Google Ads  

Ερώτηση 6: Πώς υπολογίζεται η αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR);   

1. Ο αριθμός των μετατροπών από τη διαφήμισή σας πολλαπλασιαζόμενος με τον αριθμό των 

τοποθετήσεων στις οποίες εμφανίστηκε. 

2. Ο αριθμός των κλικ στη διαφήμισή σας δια τον αριθμό των μετατροπών. 

3. Ο αριθμός των κλικ στη διαφήμισή σας δια τον αριθμό των εμφανίσεων. 

4. Ο αριθμός των εμφανίσεων της διαφήμισής σας επί το μέγιστο CPC. 

 

Ερώτηση 7: Υπολογίστε το CTR χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους αριθμούς: (i)  10.000 άτομα 

εισάγουν λέξεις-κλειδιά στο Google και (ii) 1.000 από αυτά τα άτομα κάνουν κλικ στη διαφήμισή 

σας. 

1. 1% 

2. 10% 

3. 0.1% 

4. 0.01% 

 

Ερώτηση 8: Το μέγιστο CPC είναι: 

1. Το μέγιστο ποσό που ένας διαφημιζόμενος είναι διατεθειμένος να πληρώσει για ένα κλικ. 

2. Το μέγιστο ποσό που ένας διαφημιζόμενος είναι διατεθειμένος να πληρώσει όταν γίνεται 

κλικ στη διαφήμισή του. 

3. Το μέγιστο ποσό που ένας διαφημιζόμενος είναι διατεθειμένος να πληρώσει για να εμφα-

νιστούν ταυτόχρονα όλες οι διαφημίσεις του . 

4. Το μέγιστο ποσό που ένας διαφημιζόμενος είναι διατεθειμένος να πληρώσει για την εμφά-

νιση της διαφήμισής του 

 

Ερώτηση 9: Ας υποθέσουμε ότι το κόστος ανά κλικ είναι 0,04 € κατά μέσο όρο και θέλετε περίπου 

500 κλικ ανά ημέρα. Ποιος πρέπει να είναι ο ημερήσιος προϋπολογισμός σας; 

1. 5 

2. 20 

3. 25 

4. 10 

 

Ερώτηση 10: Ποιο στατιστικό στοιχείο δείχνουν  πόσο συχνά ένα κλικ οδήγησε σε μετατροπή; 

1. Αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR) 

2. Μετατρεπόμενα κλικ. 

3. Κόστος ανά μετατροπή. 

4. Αναλογία μετατροπών 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
όροι, ανά  

 

 

Μάθημα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διαδικτυακής οικονομίας και της οικονομίας 
διαμοιρασμού: καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή εποχή 

Καινοτομία: Η καινοτομία, με απλά λόγια, είναι η παρουσίαση κάτι καινούργιου. Η καινοτομία 
είναι η διαδικασία με την οποία νέα και βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες, υλικά και υπηρεσίες 
αναπτύσσονται και μεταφέρονται σε μια κατάλληλη εγκατάσταση ή/και αγορά. 

Επιχειρηματικότητα (entrepreneurship): Η ικανότητα και η προθυμία για ανάπτυξη, οργάνωση 
και διαχείριση ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος, και των οποιωνδήποτε κινδύνων που αυτό 
περιλαμβάνει, με στόχο την αποκόμιση κέρδους. Το πιο προφανές παράδειγμα τέτοιας 
επιχειρηματικότητας είναι η ίδρυση νέων επιχειρήσεων. (πηγή: http://
www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship.html ) 

Οικονομία διαμοιρασμού: Η οικονομία διαμοιρασμού   είναι ένας διαφορετικός τρόπος διανομής 
αγαθών και υπηρεσιών. Αντί για τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, όπου μια εταιρεία 
πουλάει προϊόντα σε καταναλωτές, στην οικονομία διαμοιρασμού ένα μεμονωμένο άτομο 
ενοικιάζει (ή μοιράζεται) προϊόντα ή υπηρεσίες, όπως το αυτοκίνητο ή το σπίτι του, σε άλλα 
άτομα σε διομότιμη βάση (peer-to-peer). 

Διομότιμος (peer-to-peer): μια συναλλαγή ή επικοινωνία που πραγματοποιείται μεταξύ ίσων 
μελών ενός δικτύου/αγοράς χωρίς μεσάζοντα. 

Καμβάς Επιχειρηματικών Μοντέλων (ΚΕΜ): Πρόκειται για ένα πρότυπο για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών μοντέλων για νέες εταιρείες ή για την ανάλυση των μοντέλων υφιστάμενων 
επιχειρήσεων. Αποτελείται από 9 τμήματα (κουτιά), που σας επιτρέπουν να χτίσετε το μοντέλο 
σας βήμα-βήμα. Έχει σχεδιαστεί για να σας επιτρέπει να προσδιορίσετε και να κατανοήσετε όλες 
τις κρίσιμες πτυχές της νέας επιχείρησής σας. 

Συλλογική χρηματοδότηση (crowdfunding): είναι η διαδικασία χρηματοδότησης ενός έργου ή 
μιας επιχείρησης συγκεντρώνοντας μικρά ποσά χρημάτων από μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Αυτή η 
προσέγγιση αξιοποιεί τις συλλογικές προσπάθειες μιας μεγάλης ομάδας ατόμων -κυρίως μέσω 
διαδικτυακών πλατφορμών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης - και αξιοποιεί τα δίκτυα αυτών των 
ατόμων για μεγαλύτερη εμβέλεια και προβολή. 

Επιχειρηματίας (entrepreneur): Ένα άτομο που διευθύνει ή ιδρύει μια επιχείρηση. Σε αντίθεση 
με τον κλασικό επιχειρηματία (businessman), δε διαχειρίζεται απλώς μια υπάρχουσα επιχείρηση 
ή ιδέα, αλλά ρισκάρει να εισαγάγει νέες ιδέες και επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτό σημαίνει ότι 
συχνά πρέπει να ξεκινά σε μικρή κλίμακα για να διευρύνει σταδιακά τις δραστηριότητές του. 

Πρόταση αξίας: Είναι η αξία (τα οφέλη) που παρέχετε στον πελάτη σας. Μια πρόταση αξίας 
πρέπει να είναι σαφής, μετρήσιμη και αποδείξιμη, αφού θα σας δώσει ένα πλεονέκτημα έναντι 
των ανταγωνιστών σας. 

Τομέας πελατών: είναι η κοινότητα πελατών στην οποία σκοπεύετε να πουλήσετε το προϊόν ή τις 
υπηρεσίες σας. Οι τομείς δημιουργούνται κατατάσσοντας τους πελάτες σε ξεχωριστές ομάδες με 
βάση τις ανάγκες, τις συμπεριφορές και άλλα κοινά χαρακτηριστικά τους.  

Δεξιότητες Πληροφορικής στην Οικονομία Διαμοιρασμού και τη Διαδικτυακή Οικονομία 
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Μάθημα 2: Γράφοντας δυνατές, ευχάριστες και ακριβείς περιγραφές 

Στυλ γραφής: πρόκειται για μια συγκεκριμένη διαδικασία ή τρόπο σύνταξης ενός κειμένου. 
Παρόλο που ουσιαστικά υπάρχουν άπειροι τρόποι για να γράψετε κάτι, τα κύρια στυλ γραφής 
είναι τέσσερα: το επεξηγηματικό, το περιγραφικό, το πειστικό και το αφηγηματικό στυλ. Ένα 
κείμενο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στυλ γραφής. 

Ο φόβος της κενής σελίδας: Είναι το άγχος που αισθάνεται ο συγγραφέας όταν καλείται να 
γράψει ένα κείμενο επειδή δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει ή λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης. 
Όλοι οι συγγραφείς το έχουν αισθανθεί, ανεξάρτητα από την εμπειρία τους.  

Επεξηγηματικό στυλ γραφής: Ο κύριος σκοπός της επεξηγηματικής γραφής είναι να εξηγήσει 
κάτι. Είναι ένα στυλ γραφής που εστιάζει στο θέμα, και το χρησιμοποιούν οι συγγραφείς για να 
επικεντρωθούν στην επεξήγηση ενός συγκεκριμένου θέματος χωρίς να εκφράσουν προσωπικές 
απόψεις. Αυτοί οι τύποι δοκιμίων ή άρθρων περιλαμβάνουν συνήθως σχετικά γεγονότα και 
αριθμούς. Είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους γραφής. Θα τον δείτε σε εγχειρίδια και 
άρθρα με οδηγίες. Ο συγγραφέας αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα, για παράδειγμα πώς να 
κάνετε κάτι (δείτε: Meer 2016). 

Περιγραφικό στυλ γραφής: Tο στυλ γραφής στο οποίο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τις πέντε 
αισθήσεις για να δώσει στον αναγνώστη μια εικόνα. Αυτό το γράψιμο ενσωματώνει εικόνες και 
ακριβείς λεπτομέρειες. Κύριος σκοπός της περιγραφικής γραφής είναι η περιγραφή. Όταν ο 
συγγραφέας κάνει τον κόπο να δώσει πολύ συγκεκριμένες περιγραφές, το αποτέλεσμα μπορεί να 
είναι ποιητικό (βλέπε: Meer 2016). 

Πειστικό στυλ γραφής: Ο βασικός σκοπός της πειστικής γραφής είναι να πείσει τον αναγνώστη 
για κάτι. Σε αντίθεση με την επεξηγηματική γραφή, η πειστική γραφή περιέχει τις απόψεις και τις 
προκαταλήψεις του συγγραφέα. Για να πείσει τους άλλους να συμφωνήσουν με την άποψη του 
συγγραφέα, η πειστική γραφή περιέχει αιτιολογήσεις και συλλογισμούς. Χρησιμοποιείται συχνά 
σε επιστολές παραπόνων, διαφημίσεις, συνοδευτικές επιστολές, καθώς και σε άρθρα γνώμης σε 
εφημερίδες (βλέπε: Meer 2016). 

Αφηγηματικό στυλ γραφής: Ο κύριος σκοπός της αφηγηματικής γραφής είναι να αφηγηθεί μια 
ιστορία. Ο συγγραφέας θα δημιουργήσει διαφορετικούς χαρακτήρες και θα σας πει τι τους 
συμβαίνει (μερικές φορές ο συγγραφέας γράφει από την άποψη ενός από τους χαρακτήρες - αυτό 
είναι γνωστό ως πρωτοπρόσωπη αφήγηση). Μυθιστορήματα, διηγήματα, νουβέλες, ποίηση και 
βιογραφίες εμπίπτουν συχνά στην αφηγηματική γραφή. Η αφηγηματική γραφή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο για φανταστικές ιστορίες, όσο και για γεγονότα (δείτε: Meer 2016). 

Ενεργοποίηση των αισθήσεων: Οι πέντε ανθρώπινες αισθήσεις είναι: η όραση, η ακοή, η 
όσφρηση, η γεύση και η αφή, και παρόλο που ένα γραπτό δεν μπορεί να διεγείρει άμεσα αυτές 
τις αισθήσεις, μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιήσει γλώσσα που αναφέρεται σε αυτές, 
επιτρέποντας στον αναγνώστη να δημιουργήσει μια πιο ζωντανή εικόνα και να δημιουργήσει 
έναν ισχυρότερο δεσμό. 

Κοινό-στόχος: Είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, στην οποία στοχεύει κάτι . Στο 
μάρκετινγκ και τη διαφήμιση, πρόκειται για μια συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών, που 
προσδιορίζονται ως στόχοι ή παραλήπτες μιας συγκεκριμένης διαφήμισης ή ενός μηνύματος. Οι 
επιχειρήσεις που έχουν μια ευρεία αγορά-στόχο θα επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο κοινό-
στόχο για την αποστολή συγκεκριμένων μηνυμάτων.  
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Μάθημα 3: Φωτογραφία από κινητό: λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών με smartphone 

Έξυπνο τηλέφωνο (smartphone): Είναι μια κατηγορία κινητών τηλεφώνων που τα προηγμένα 
χαρακτηριστικά τους τα κάνουν κατάλληλα για πολλές χρήσεις. Εκτός από τις κύριες λειτουργίες, 
όπως κλήσεις και ανταλλαγή μηνυμάτων, επιτρέπουν επίσης τη λειτουργία διάφορων εφαρμογών 
στα αντίστοιχα λειτουργικά τους συστήματα. Αυτό ενεργοποιεί ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, 
ειδικά σε σχέση με την παραγωγή πολυμέσων / κατανάλωση οπτικοακουστικού περιεχομένου. 

Φωτογραφία μέσω κινητού: Είναι η παραγωγή ψηφιακών εικόνων με τη χρήση έξυπνων κινητών 
ή άλλων μικρής κλίμακας ηλεκτρονικών συσκευών πολυμέσων. Μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ 
εξειδικευμένες φωτογραφικές ανάγκες και απαιτεί την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών, τη 
χρήση περιφερειακού εξοπλισμού και να ληφθούν υπόψη άλλοι περιορισμοί. 

Έκθεση: Στη φωτογραφία η έκθεση αναφέρεται στην ποσότητα φωτός που φτάνει στο φιλμ ή 
στον ηλεκτρονικό αισθητήρα· σχετίζεται με την ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα και τη 
φωτεινότητα της σκηνής (πόσο ισχυρό είναι το φως στο χώρο όπου τραβάτε τη φωτογραφία), 
αλλά στις σημερινές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, επηρεάζεται και από την ευαισθησία ISO. 

Ταχύτητα κλείστρου: Είναι το χρονικό διάστημα που εκτίθεται στο φως το φιλμ ή ο αισθητήρας 
κατά τη λήψη. 

Διάφραγμα: Στη φωτογραφία, η τιμή διαφράγματος (ή αριθμός f-stop) υποδεικνύει τη διάμετρο 
του ανοίγματος του διαφράγματος του φακού, το οποίο επιτρέπει να περάσει το φως μέσα από 
το φακό. Αυτό επηρεάζει το βαθμό έκθεσης στο φως (μαζί με την ταχύτητα κλείστρου). Επηρεάζει 
επίσης το βάθος πεδίου (βλ. παρακάτω). 

ISO: Η ταχύτητα ή η ευαισθησία ISO είναι μια τυποποιημένη τιμή που αναφέρεται στην ικανότητα 
ενός φιλμ ή ψηφιακού αισθητήρα να παρέχει φωτεινές εικόνες σε σχέση με την έκθεση. Με άλλα 
λόγια, καθορίζει πόσο φως είναι απαραίτητο για τη λήψη μιας εικόνας που δεν είναι υπερβολικά 
σκοτεινή. 

Βάθος πεδίου: Είναι ένα οπτικό και αισθητικό χαρακτηριστικό μιας φωτογραφίας. Με απλά 
λόγια, καθορίζει το εύρος των αντικειμένων που εμφανίζονται πιο καθαρά (εστιασμένα) ή πιο 
θολά (εκτός εστίασης) στην εικόνα σας. Πιο συγκεκριμένα, το βάθος πεδίου ορίζεται ως η 
απόσταση μεταξύ των κοντινότερων και των πιο απομακρυσμένων αντικειμένων που 
εμφανίζονται με καθαρή εστίαση σε μια φωτογραφική εικόνα. 

Ψηφιακός αισθητήρας: Είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να ανιχνεύσει διακυμάνσεις 
φωτεινότητας (αλλαγές φωτός) και μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό τη δημιουργία 
μιας ψηφιακής εικόνας. 

Ανάλυση (resolution): Η ανάλυση εικόνας αναφέρεται στο επίπεδο λεπτομέρειας μιας ψηφιακής 
εικόνας: όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση, τόσο λεπτομερέστερη είναι η εικόνα. Όσον αφορά την 
ψηφιακή φωτογραφία, η ανάλυση εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού αισθητήρα 
(τον αριθμός των φωτοευαίσθητων πυκνωτών στην επιφάνεια του αισθητήρα) και την 
ευαισθησία του στο φως. 

Σταθεροποιητής: Στα πλαίσια της φωτογραφίας, ως σταθεροποιητής αναφέρεται κάθε είδους 
εξοπλισμός - βάσεις, τρίποδα, κλουβιά ή γυροσκόπια - που βοηθούν στη σταθερότερη εγγραφή 
εικόνων. 

Εφαρμογή επεξεργασίας (editing): Αναφερόμενοι στην ψηφιακή φωτογραφία, οι εφαρμογές 
επεξεργασίας είναι μια κατηγορία εφαρμογών που επιτρέπουν τη διόρθωση της έκθεσης, του 
φωτισμού, του χρώματος, του κοντράστ και άλλων παραμέτρων μιας ψηφιακής εικόνας, μετά την 
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εγγραφή της αρχικής φωτογραφίας.  

 

Μάθημα 4: Βίντεο από κινητό: λήψη και επεξεργασία ταινιών μικρού μήκους με smartphone 

Βιντεοσκόπηση με κινητό: Είναι η εξειδικευμένη δραστηριότητα που χρησιμοποιεί κινητό ή άλλες 
μικρής κλίμακας ηλεκτρονικές συσκευές πολυμέσων για την παραγωγή ψηφιακών κινούμενων 
εικόνων. Μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ εξειδικευμένες κινηματογραφικές ανάγκες και απαιτεί 
την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών, τη χρήση περιφερειακού εξοπλισμού και να ληφθούν 
υπόψη άλλοι περιορισμοί. 

Ειδικά εφέ: Τα ειδικά εφέ (ή sfx - special effects) για βίντεο από κινητό αναφέρονται στη 
δημιουργία και ενσωμάτωση οπτικών τεχνασμάτων ή στοιχείων που ενσωματώνονται στο 
ψηφιακό βίντεο μετά την αρχική του παραγωγή, με τη χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών. 

OIS και EIS: Η οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS - Optical Image Stabilisation) και η ηλεκτρονική 
σταθεροποίηση εικόνας (EIS - Electronic Image Stabilisation) είναι μέθοδοι σταθεροποίησης ενός 
αισθητήρα ή των οπτικών στοιχείων του φακού κατά την εγγραφή ψηφιακών εικόνων. Μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά. 

Αναλογία απεικόνισης (aspect ratio): Είναι η αναλογία πλάτους και ύψους μιας εικόνας. Συνήθως 
εκφράζεται ως δύο αριθμοί διαχωρισμένοι με άνω και κάτω τελεία, δηλαδή 16: 9 και αναφέρεται 
σε τυποποιημένες αναλογίες για τη σωστή αναπαραγωγή βίντεο. 

Ρυθμός ανανέωσης καρέ (frame rate): είναι μονάδα μέτρησης του αριθμού των ακίνητων 
εικόνων (καρέ) που εμφανίζονται κάθε δευτερόλεπτο για να δοθεί η ψευδαίσθηση της κίνησης. 
Μετριέται σε καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps - frames per second) ή σε Hertz (Hz). Το ευρωπαϊκό 
πρότυπο μετάδοσης είναι 25 fps. 

Οπτικοακουστική παραγωγή: Αναφέρεται στη βιντεοσκόπηση κινούμενων εικόνων και την 
εγγραφή ήχου που μπορεί να ακολουθηθεί από μια διαδικασία επεξεργασίας και δημοσίευσης  
μετά την παραγωγή. 

Θεωρία χρωμάτων: Είναι ένα σύνολο αρχών που καθοδηγεί τη μίξη χρωμάτων ή τα οπτικά εφέ 
συγκεκριμένων χρωμάτων, για τις ανάγκες καλλιτεχνικής ή εμπορικής παραγωγής εικόνας. 

Μοντάζ: Μιλώντας για τον κινηματογράφο, το μοντάζ αναφέρεται συγκεκριμένα στην τεχνική 
επεξεργασίας ταινιών κατά την οποία ομάδες κινούμενων εικόνων τοποθετούνται σε σειρά που 
να υπαινίσσεται χωρικές, χρονικές και αφηγηματικές πληροφορίες. 

Φωτεινά και σκοτεινά σημεία: Όσον αφορά τις ψηφιακές εικόνες,τα φωτεινά και σκοτεινά 
σημεία αναφέρονται στα μέρη της εικόνας με την υψηλότερη και τη χαμηλότερη φωτεινότητα 
αντίστοιχα. Οι επισημάνσεις αντιστοιχούν σε φωτεινές περιοχές, ενώ οι σκιές αντιστοιχούν σε 
σκοτεινές περιοχές μιας εικόνας ή βίντεο. 

  

Μάθημα 5: Επιλογή πλατφόρμας διαμοιρασμού 

Πλατφόρμα: Μια πλατφόρμα είναι μια ομάδα τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται ως βάση πάνω 
στην οποία αναπτύσσονται άλλες εφαρμογές, διαδικασίες ή τεχνολογίες. Μιλώντας για 
προσωπικούς υπολογιστές, μια πλατφόρμα    είναι ο βασικός εξοπλισμός ( υπολογιστής ) και το 
λογισμικό (λειτουργικό σύστημα) στο οποίο μπορούν να εκτελεστούν εφαρμογές λογισμικού. 
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(Technopedia 2019) 

Πλατφόρμα διαμοιρασμού: Είναι ένας τύπος πλατφόρμας που χρησιμοποιείται στην οικονομία 
διαμοιρασμού. Οι πλατφόρμες διαμοιρασμού χρησιμοποιούνται ως μηχανισμός διασύνδεσης 
αγοραστή και πωλητή, καθιστώντας δυνατή την ανταλλαγή υπηρεσίας ή προϊόντος υπό τους όρους 
της οικονομίας διαμοιρασμού. 

Επιχειρηματικό μοντέλο πλατφόρμας διαμοιρασμού: Είναι το επιχειρηματικό μοντέλο που σας 
βοηθά να κατανοήσετε πώς μια εταιρεία δημιουργεί αξία μέσω  μιας πλατφόρμας της οικονομίας 
διαμοιρασμού. 

Airbnb: Είναι μία από τις πιο γνωστές εταιρείες της οικονομίας διαμοιρασμού και ασχολείται με τη 
διάθεση καταλυμάτων βραχυχρόνιας ενοικίασης. Η Airbnb δεν έχει στην ιδιοκτησία της κανένα 
από τα καταχωρημένα ακίνητα, παρά μόνο ενεργεί ως μεσίτης που λαμβάνει προμήθειες για κάθε 
πραγματοποιούμενη κράτηση. Ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες σπιτιών που δε χρησιμοποιούνται να 
βγάλουν εισόδημα από αυτά, διαθέτοντάς τα ως τουριστικά καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.  

Κατηγορίες πλατφορμών: Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες: οι πλατφόρμες ανταλλαγής και οι 
πλατφόρμες δημιουργών. Οι πλατφόρμες ανταλλαγής παρέχουν αξία κυρίως διευκολύνοντας τις 
ανταλλαγές "ένας προς έναν", απευθείας μεταξύ ενός καταναλωτή και ενός παραγωγού/ 
ιδιοκτήτη. Οι πλατφόρμες δημιουργών, από την άλλη, δημιουργούν αξία επιτρέποντας σε έναν 
παραγωγό ή παρασκευαστή να δημιουργεί προϊόντα και να τα γνωστοποιεί ή να τα διανέμει σε 
ευρύ κοινό. 

Διομότιμη οικονομία (peer-to-peer): Ένα οικονομικό μοντέλο όπου τα άτομα συναλλάσσονται 
απευθείας μεταξύ τους, χωρίς μεσάζοντες. Συνήθως μια τέτοια δραστηριότητα βασίζεται στο 
διαμοιρασμό πόρων και υπηρεσιών με ομότιμους μέσω της χρήσης σχετικών διαδικτυακών 
πλατφορμών.  

Συνεργατική κατανάλωση: Ένα σύστημα κατανάλωσης όπου η χρήση ενός πόρου ή περιουσιακού 
στοιχείου δεν περιορίζεται σε ένα άτομο, αλλά μοιράζεται εντός μιας ομάδας. Σημαίνει ότι η 
ομάδα ατόμων μπορεί να έχει πρόσβαση στον πόρο ή στο περιουσιακό στοιχείο χωρίς κάθε μέλος 
να χρειάζεται να το αγοράσει ξεχωριστά. 

Περιουσιακό στοιχείο: Κάτι που έχετε στην κατοχή σας (ένα αγαθό) που πιθανότατα έχει αξία εάν 
πωληθεί. Πράγματα όπως σπίτια, οχήματα, ποδήλατα, εργαλεία, κ.λπ. ή δεξιότητες, είναι πιθανές 
πηγές αξίας όταν διατίθενται στις σχετικές πλατφόρμες διαμοιρασμού.   

Υπηρεσίες κατά παραγγελία: Πλατφόρμες που συνδέουν άμεσα τις απαιτήσεις των πελατών με 
τους παρόχους για άμεση διανομή αγαθών και υπηρεσιών. 

 

Μάθημα 6: Δημιουργήστε τον δικό σας ιστότοπο 

Διαδίκτυο (internet): Το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων 
υπολογιστών που χρησιμοποιεί πρωτόκολλα τηλεπικοινωνιών για την επίτευξη σύνδεσης με 
συσκευές σε όλο τον κόσμο. Εν συντομία, είναι ένα δίκτυο δικτύων. Αναφέρεται επίσης στην 
υποδομή (μηχανήματα, καλωδιώσεις, εργαλεία κ.λπ.) που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία 
αυτού του δικτύου. Παρέχει διάφορα είδη και τύπους υπηρεσιών. 

Παγκόσμιος Ιστός (WWW- World Wide Web): Ένα σύστημα πληροφοριών, μια τεράστια βάση 
διασυνδεδεμένων εγγράφων, τα οποία ταυτοποιούνται με μια διεύθυνση URL και είναι 
προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου. Είναι μια υπηρεσία του Διαδικτύου στην οποία μπορεί να έχει 

Δεξιότητες Πληροφορικής στην Οικονομία Διαμοιρασμού και τη Διαδικτυακή Οικονομία 



185 

πρόσβαση ένας χρήστης. 

Ιστοσελίδα (webpage): Ένα απλό έγγραφο που μπορεί να παρουσιαστεί σε ένα πρόγραμμα 
περιήγησης και είναι διαθέσιμο μέσω του Διαδικτύου. Μια ιστοσελίδα αναγνωρίζεται από τη 
μοναδική της διεύθυνση URL και συνήθως περιέχει εικόνες, κείμενο ή υπερσυνδέσμους. 

Ιστότοπος (website): Πολλές ιστοσελίδες (μια συλλογή) συνθέτουν έναν ιστότοπο και όλες οι 
σελίδες του ιστότοπου υπάγονται στο ίδιο όνομα τομέα (domain name - π.χ. example.com). 

Πρόγραμμα περιήγησης (web browser):  Ένα εργαλείο λογισμικού που επιτρέπει τη σύνδεση και 
την περιήγηση σε ιστότοπους και ιστοσελίδες. 

Πρότυπο: Στο πλαίσιο των κατασκευαστών ιστοσελίδων, ένα πρότυπο είναι μια έτοιμη σχεδίαση 
που δείχνει τη δομή και τη διάταξη μιας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον 
λειτουργιών. Οι διαδικτυακοί κατασκευαστές ιστοσελίδων παρέχουν πρότυπα που βοηθούν στη 
δημιουργία ενός ιστότοπου. 

Διαδικτυακοί κατασκευαστές ιστοσελίδων (online website builder): Μια διαδικτυακή υπηρεσία 
λογισμικού που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν έναν ιστότοπο χωρίς προηγούμενη 
γνώση. Συνήθως χρησιμοποιεί πρότυπα και περιλαμβάνει επεξεργαστές με μεταφορά και 
απόθεση (drag and drop) που απλοποιούν τη διαδικασία σχεδίασης σε σημείο που να μην 
απαιτείται  εμπειρία κωδικοποίησης. 

Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων (URL - Uniform Resource Locator): Η διεύθυνση URL ή διεύθυνση 
Ιστού δηλώνει τη θέση μιας διαδικτυακής πηγής καθώς και τον απαραίτητο μηχανισμό ή 
πρωτόκολλο για την πρόσβαση σε αυτήν. Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ιστοσελίδων και για 
μεταφορά αρχείων. Βρίσκεται στη γραμμή διεύθυνσης των προγραμμάτων περιήγησης και έχει 
συνήθως τη μορφή:   http://www.example.com. 

 

Μάθημα 7: Εξατομικεύστε τον ιστότοπο σας 

Στοιχείο (element): Τα στοιχεία είναι μέρη (widgets) που βρίσκονται στην πλαϊνή γραμμή ενός 
κατασκευαστή ιστοσελίδων, τα από όπου ο χρήστης μπορεί να τα σύρει σε μια σελίδα για να 
σχεδιάσει τον ιστότοπό του. Μία ιστοσελίδα μπορεί να έχει πολλά στοιχεία. 

Κεφαλίδα (header): Το πάνω μέρος ενός ιστότοπου, εμφανίζεται συνήθως σε κάθε σελίδα. 
Συνήθως περιέχει το λογότυπο , το όνομα ή τον τίτλο της εταιρείας και το κύριο μενού 
πλοήγησης. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στα πλάγια  του ιστότοπου. 

Διαρρύθμιση (layout):  Η οπτική, αλλά και εσωτερική, οργάνωση ενός ιστότοπου.  Είναι ένα 
πλαίσιο που καθορίζει τη δομή ενός ιστότοπου, με στόχο να οργανωθούν οι πληροφορίες και να 
τις κάνει εύκολες στην πρόσβαση και την πλοήγηση. 

Λογότυπο: Ένα σύμβολο που υιοθετείται από έναν οργανισμό για να προσδιορίσει τα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες του. Είναι συνήθως ένα γραφιστικό σήμα ή ένα έμβλημα που αντιπροσωπεύει τον 
τομέα δραστηριοτήτων του οργανισμού και χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην προώθηση και 
την δημόσια αναγνώριση και αποδοχή του οργανισμού.  

Αναζήτηση: Ένα πεδίο εισαγωγής που βοηθά τον χρήστη να αναζητήσει συγκεκριμένες 
πληροφορίες σε έναν ιστότοπο. Είναι ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό για κάθε ιστότοπο που 
προσπαθεί να προσφέρει μια καλή και αποτελεσματική εμπειρία στον χρήστη.  
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Μενού πλοήγησης: Συνήθως στην κεφαλίδα της ιστοσελίδας βρίσκεται μια "γραμμή εργαλείων" 
που περιέχει συνδέσμους προς άλλες σελίδες του ιστότοπου. Χρησιμοποιείται για να βοηθήσει 
στην περιήγηση στο περιεχόμενο ενός ιστότοπου. Περιέχει συνήθως τις κύριες αλλά και τις 
δευτερεύουσες σελίδες του ιστότοπου ή άλλους συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους. 

Δημοσίευση: Είναι η διαδικασία του να γίνει ένας ιστότοπος διαθέσιμος στο κοινό (στους θεατές 
του). Όταν σχεδιάζεται ένας ιστότοπος, τυχόν νέες αλλαγές και πληροφορίες γίνονται ορατές 
στους θεατές μόνο αφού ο δημιουργός κάνει κλικ στο "Δημοσίευση".  

 

Μάθημα 8: Προχωρημένες λειτουργίες κατασκευής ιστότοπων 

Μηχανή αναζήτησης: Ένα διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν 
πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα στον παγκόσμιο ιστό, βάσει λέξεων-κλειδιών. Δημοφιλή 
παραδείγματα τέτοιων μηχανών είναι το Google, το Yahoo, το Bing κ.λπ. Κάθε μηχανή αναζήτησης 
χρησιμοποιεί διαφορετικούς περίπλοκους τύπους και αλγόριθμους για την παραγωγή 
αποτελεσμάτων αναζήτησης. 

Όρος Αναζήτησης: Είναι αυτό που ο χρήστης εισάγει σε μια μηχανή αναζήτησης προκειμένου να 
λάβει σχετικές πληροφορίες. Ένας όρος αναζήτησης μπορεί να είναι μία λέξη-κλειδί ή ένας 
συνδυασμός λέξεων, π.χ. «συνταγή» ή «συνταγή σοκολάτας και μπισκότων». 

Κατάταξη αναζήτησης / SERP: Τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης παρουσιάζονται σε σελίδες 
αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης (SERP) με συγκεκριμένη σειρά ή κατάταξη αναζήτησης. Η 
κατάταξη αναζήτησης μιας ιστοσελίδας καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως τη 
συνάφεια με τον όρο αναζήτησης ή την αξία των συνδέσμων επιστροφής που οδηγούν στη 
σελίδα. 

Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης (SEO): Είναι ο συνδυασμός πολλών μεθόδων και 
στρατηγικών για τη βελτίωση της θέσης ενός ιστότοπου στην κατάταξη αναζήτησης. Το SEO ενός 
ιστότοπου βασίζεται σε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, ιδίως στα μεταδεδομένα που 
χρησιμοποιεί ο σχεδιαστής του ιστότοπου. 

Μεταδεδομένα / Μετα-ετικέτα / Μετα-περιγραφή: Τα μεταδεδομένα είναι δεδομένα που 
περιγράφουν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας (ή ενός εγγράφου κ.λπ.). Μπορεί να περιέχουν 
πληροφορίες όπως το πότε δημιουργήθηκε και από ποιον, ποιο είναι το θέμα του κ.λπ. Επομένως, 
τα μεταδεδομένα μπορούν να οριστούν ως "δεδομένα σχετικά με δεδομένα". Αυτές οι 
πληροφορίες δεν είναι ορατές στην ιστοσελίδα αλλά στον πηγαίο κώδικα. 

Τα μεταδεδομένα έχουν συνήθως τη μορφή μετα-ετικετών, οι οποίες ενσωματώνονται στον 
κώδικα της κεφαλίδας μιας ιστοσελίδας. 

Ένας κοινός τύπος μετα-ετικέτας είναι η μετα-περιγραφή. Αυτές είναι οι πληροφορίες που 
εμφανίζονται συνήθως ως σύντομη εξήγηση ή απόσπασμα όταν η σελίδα παρατίθεται στα 
αποτελέσματα αναζήτησης. 

Σύνδεσμοι επιστροφής: Σύνδεσμοι από εξωτερικούς ιστότοπους (εκτός του τομέα σας [domain]), 
που οδηγούν σε σελίδες από τον δικό σας τομέα. Ιδανικά οι σύνδεσμοι επιστροφής βελτιώνουν τη 
συνολική ισχύ, τη σημασία και την ποικιλομορφία του προφίλ συνδέσμων επιστροφής του τομέα 
σας και βελτιώνουν την κατάταξη αναζήτησης. 

Οργανική κυκλοφορία: Αναφέρεται στους επισκέπτες που έρχονται σε έναν ιστότοπο ως 
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αποτέλεσμα μη πληρωμένων (οργανικών) αποτελεσμάτων αναζήτησης και μη πληρωμένων 
παραπομπών από άλλους ιστότοπους. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος βελτίωσης της οργανικής 
επισκεψιμότητας ενός ιστότοπου είναι η τακτική δημοσίευση σχετικού και υψηλής ποιότητας 
περιεχομένου. 

Πρόγραμμα ανίχνευσης διαδικτύου (web crawler): Είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται 
από μηχανές αναζήτησης για τη συλλογή πληροφοριών από τον ιστό. Όταν ένα πρόγραμμα 
ανίχνευσης επισκέπτεται έναν ιστότοπο, συλλέγει το πλήρες περιεχόμενο του ιστότοπου και το 
αποθηκεύει σε μια τράπεζα δεδομένων. Αποθηκεύει όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς 
συνδέσμους προς το συγκεκριμένο ιστότοπο. Αυτή η διαδικασία βοηθά το πρόγραμμα ανίχνευσης 
να ευρετηριάσει κάθε ιστότοπο που έχει συνδέσμους προς τουλάχιστον έναν εξωτερικό ιστότοπο. 

Ευρετηρίαση μηχανών αναζήτησης: Ως ευρετήριο αναφέρεται η βάση δεδομένων που 
χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης. Τα ευρετήρια περιλαμβάνουν τις πληροφορίες όλων των 
ιστότοπων που έχει μπορέσει να βρει μια μηχανή αναζήτησης. Εάν ένας ιστότοπος δεν 
περιλαμβάνεται στο ευρετήριο μιας μηχανής αναζήτησης, δεν θα εμφανίζεται και στα 
αποτελέσματα αναζήτησης, με αποτέλεσμα να μην τον βρίσκουν οι χρήστες.   

 

Μάθημα 9: Συμμετοχική χρηματοδότηση: ένας τρόπος για να συγκεντρώσετε το κεφάλαιό σας 

Συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding): είναι η διαδικασία χρηματοδότησης ενός έργου ή 
μιας επιχείρησης με τη συγκέντρωση μικρών ποσών μέσω της συλλογικής προσπάθειας μεγάλου 
αριθμού ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων φίλων, οικογένειας, πελατών και μεμονωμένων 
επενδυτών. Η προσέγγιση αυτή αξιοποιεί τις συλλογικές προσπάθειες μιας μεγάλης ομάδας 
ατόμων - κυρίως μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης - και 
αξιοποιεί τα δίκτυα αυτών των ατόμων για μεγαλύτερη εμβέλεια και προβολή. 

Πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης: Ένας ιστότοπος που καθιστά δυνατή τη 
συμμετοχική χρηματοδότηση, φέρνοντας εταιρείες και επιχειρηματίες σε επαφή με το κοινό 
προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα. Τέτοιες πλατφόρμες παρέχουν διάφορες επιλογές για 
την καταχώριση πρότζεκτ και το συντονισμό εκστρατειών συμμετοχικής χρηματοδότησης. 

Δέσμευση: Η υπόσχεση να συνεισφέρει κανείς ένα καθορισμένο ποσό σε μια καμπάνια εφόσον 
πετύχει ή εκ των προτέρων. 

Υποστηρικτής (επενδυτής): Το άτομο που παρέχει μια δέσμευση σε μια εκστρατεία συμμετοχικής 
χρηματοδότησης. 

Συμμετοχική χρηματοδότηση ανταμοιβών: Ένας τύπος συμμετοχικής χρηματοδότησης όπου οι 
υποστηρικτές λαμβάνουν ανταμοιβές σε αντάλλαγμα για την οικονομική στήριξη της εκστρατείας 
συμμετοχικής χρηματοδότησης. Οι τύποι ανταμοιβής εξαρτώνται από τη δέσμευση που 
παρέχεται από τον υποστηρικτή. Συνήθως προσφέρονται διάφορες επιλογές στους υποστηρικτές, 
ανάλογα με το ποσό που είναι διατεθειμένοι να παράσχουν και τη γενική τους προτίμηση. 

Συμμετοχική χρηματοδότηση κεφαλαιοδοσίας: Σε αυτό το είδος συμμετοχικής χρηματοδότησης, 
οι επενδυτές χρηματοδοτούν μια καμπάνια και αναμένουν να λάβουν μετοχές (ίδια κεφάλαια) 
του τελικού έργου ή της εταιρείας. 

Ανταμοιβές: Είναι προϊόντα ή μια υπηρεσία ή ακόμη και μια αναγνώριση τιμής ένεκεν, που 
δίνεται στους επενδυτές (υποστηρικτές) σε αντάλλαγμα με τη δέσμευσή τους σε μια εκστρατεία 
συμμετοχικής χρηματοδότησης. 
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Νεοφυής επιχείρηση: είναι η εταιρεία ή το πρότζεκτ που ιδρύει ένας επιχειρηματίας για την 
αναζήτηση, την αποτελεσματική ανάπτυξη και την επικύρωση ενός επεκτάσιμου επιχειρηματικού 
μοντέλου (Wikipedia). Είναι μια εταιρεία στα πρώτα στάδια της λειτουργίας της, που συχνά 
χρηματοδοτείται από τους ίδιους τους δημιουργούς της στην προσπάθειά τους να 
κεφαλαιοποιήσουν την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας που πιστεύουν ότι θα έχει ζήτηση. Ξεκινά σε 
περιορισμένη κλίμακα, αλλά στοχεύει τελικά να επεκταθεί.  

 

Μάθημα 10: Google Ads 

Google Analytics (αναλυτικά στοιχεία Google): Ένα δωρεάν προϊόν του Google που προσφέρει 
εις βάθος παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο. Το 
Google Analytics μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μάθουμε τι κάνουν οι χρήστες αφού κάνουν 
κλικ σε μια διαφήμιση.  

Εμφανίσεις: Πόσες φορές εμφανίζεται μια διαφήμιση. Μια εμφάνιση προστίθεται στο σύνολο 
κάθε φορά που η διαφήμιση εμφανίζεται σε μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης ή σε άλλους 
ιστότοπους του Δικτύου Google (Google Ads Help, Glossary) .  

Κλικ: Κάθε φορά που ένας χρήστης κάνει κλικ σε μια πληρωμένη διαφήμιση, το Google το 
μετράει. Τα κλικ μπορούν να βοηθήσουν τους διαφημιζόμενους να αναγνωρίσουν πόσο 
αποτελεσματική είναι η διαφήμιση στο να φέρει κίνηση.   

Πληρωμή ανά Κλικ (PPC): Γνωστό και ως Κόστος ανά κλικ (CPC), είναι ένα μοντέλο διαδικτυακού 
μάρκετινγκ και διαφήμισης που χρησιμοποιείται για την προσέλκυση κίνησης σε ιστότοπους. Οι 
ιδιοκτήτες τους πληρώνουν ένα σταθερό ποσό (συνήθως στις μηχανές αναζήτησης) κάθε φορά 
που ένας χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμισή του.  

Μέγιστο κόστος ανά κλικ (Maximum CPC): Πρόκειται για μια προσφορά που ο κάτοχος ενός 
ιστότοπου αποφασίζει ότι είναι το υψηλότερο ποσό που θα πληρώσει όποτε γίνεται κλικ στη 
διαφήμισή του.  Εάν ένας χρήστης κάνει κλικ στην διαφήμιση του κατόχου, δεν θα κοστίσει 
περισσότερο από το Μέγιστο CPC. 

Μετατροπές: Μια ενέργεια που προσμετράται όταν ένας χρήστης διαδρά με μια διαφήμιση (π.χ. 
κάνει κλικ σε μια διαφήμιση με κείμενο ή προβάλλει μια διαφήμιση βίντεο) και στη συνέχεια 
ενεργεί με τρόπο που ο διαφημιζόμενος ορίζει ως πολύτιμη ενέργεια για την επιχείρησή του, 
όπως μια αγορά στο διαδίκτυο ή ένα επαγγελματικό τηλεφώνημα (Google Ads Help, Glossary). 

Κείμενο παρουσίασης διαφήμισης (ad copy): Το κομμάτι κειμένου που εμφανίζεται σε μια 
διαφήμιση στο πάνω μέρος της οθόνης σας όταν κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας μια 
συγκεκριμένη λέξη-κλειδί. 

Αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR): Μια αναλογία που δείχνει πόσο συχνά τα άτομα 
που βλέπουν τη διαφήμισή σας καταλήγουν να κάνουν κλικ σε αυτήν. 

Καμπάνια: Ένα σύνολο ομάδων διαφημίσεων (διαφημίσεις, λέξεις-κλειδιά και προσφορές) με 
κοινό προϋπολογισμό, στόχευση γεωγραφικής τοποθεσίας και άλλες ρυθμίσεις. Οι καμπάνιες 
χρησιμοποιούνται συχνά για την οργάνωση κατηγοριών προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει 
μια επιχείρηση (Google Ads Help, Glossary). 
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
με αλφαβητική σειρά 
 
 
 
 
 
Νάτια Αναστάση 
Διευθύντρια Έρευνας 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, Κύπρος 

Η Νάτια Αναστάση είναι κάτοχος πτυχίου Χημείας, με ανώτατες τιμές, από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και 
διδακτορικού στην Οργανομεταλλική Χημεία από το Πανεπιστήμιο του Yale. Κατόπιν μεταδιδακτορικής υπο-
τροφίας στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν για έρευνα στην περιβαλλοντική χημεία επέστρεψε στην Κύπρο 
όπου εργάστηκε στην τοπική βιομηχανία. Από τον Ιούνιο του 2014 είναι συνεργάτης στο Γραφείο στο Πανεπι-
στήμιο Νεάπολις Πάφου, υπεύθυνη για τη διαχείριση και επιστημονική υλοποίηση προγραμμάτων του Hori-
zon 2020, του FP7 και του Erasmus+. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της αφορούν τη διαχείριση και τη βιωσιμό-
τητα των αποβλήτων, καθώς και την επιστημονική επικοινωνία, την επιστήμη των πολιτών και τη σταδιοδρο-
μία των φύλων στις θετικές επιστήμες και STEM. Έχει πολλές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 
έχει υπηρετήσει σε επιτροπές ως επιστημονικός εμπειρογνώμονας, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. 
 

Ζήνων Ζήνωνος 
Λέκτορας 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, Κύπρος   

Ο Ζήνων Ζήνωνος έλαβε το δίπλωμα Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Τμήμα Μηχανικών Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (CEID) του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ελλάδα, το 2005, καθώς 
και πτυχία M.Sc και Ph.D από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 2008 και το 2013, αντί-
στοιχα. Σήμερα κατέχει θέση Λέκτορα στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα όπως το Internet of Things, ασύρματα δίκτυα, δίκτυα 
αισθητήρων, διαχείριση κινητικότητας σε συσκευές χαμηλής ισχύος και έλεγχο τοπολογίας δικτύων. Έχει 
δημοσιεύσει άρθρα σε περιοδικά και παρουσίασε το έργο του σε διάφορα συνέδρια που διοργανώθηκαν από 
την κοινότητα της επιστήμης των δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών. Συμμετέχει σε διάφορα έργα που 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνουν ευφυή συστήματα και δίκτυα, Internet 
of Things και δίκτυα αισθητήρων.  
 

Γεώργιος Κυπριανού 
Υποψήφιος Διδάκτορας 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, Κύπρος 

Ο Γεώργιος Κυπριανού έλαβε με διάκριση το πτυχίο BSc Computing το 2009 από το πανεπιστήμιο Sheffield 
Hallam, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο πεδίο Advanced Computer Science το 2010 από το πανε-
πιστήμιο του Sheffield. Έκτοτε έχει εργαστεί στη βιομηχανία ως Διαχειριστής Έργων (Project Manager) και σαν 
εκπαιδευτής πληροφορικής στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Επίσης εργάστηκε ως διδάσκων στο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και ως βοηθός διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Σήμερα κατέχει και 
διευθύνει ιδιωτικό φροντιστήριο όπου διδάσκει Πληροφορική και Εκπαιδευτική Ρομποτική. Είναι υποψήφιος 
Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και μέλος του Intelligent Systems Lab. 
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Ιωάννης Α. Πισσούριος 
Επίκουρος Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, Κύπρος 

Ο Ιωάννης Πισσούριος είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός με σπουδές στα πεδία της Γεωγραφίας, της Χαρτογραφί-
ας και της Πολεοδομίας. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στη μεθοδολογική εξέλιξη της πολεο-
δομικής ανάλυσης και του σχεδιασμού. Έχει δημοσιεύσει 2 βιβλία και περισσότερα από 30 άρθρα σε επιστη-
μονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους των εκδοτικών οίκων Elsevier, Springer και Taylor & Francis μεταξύ 
άλλων. Ως ερευνητής έχει συμμετάσχει σε πολλά Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, ενώ ως 
επαγγελματίας έχει σχεδιάσει περίπου 30 κτίρια κατοικίας και έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία πολεοδο-
μικών μελετών. Από το 2003 διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε διάφορα πανεπιστημιακά 
τμήματα της Ελλάδας και της Κύπρου και πλέον είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πά-
φου.  

Χαράλαμπος Χαραλάμπους 
Λέκτορας  

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, Κύπρος 

Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους γεννήθηκε στην Πάφο της Κύπρου, τον Μάη 1980. Αποφοίτησε από το Drama 
and Film Department του University of Exeter το 2006 και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο MA in Film Studies. Η 
διπλωματική του εργασία, ντοκουδράμα μικρού μήκους, προσεγγίζει τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας και τεκμη-
ρίωσης - τις κύριες μεθόδους αναπαράστασης της πραγματικότητας στον κινηματογράφο. Το 2011 έλαβε τον 
διδακτορικό του τίτλο PhD in Film Studies by PaR από το University of Kent, για τη ερευνητική θέση: The truth-
machine: continuity and the ontology of the moving image of cinema [Μηχανή-αληθείας: συνέχεια και οντολο-
γία της κινούμενης εικόνας του κινηματογράφου]. Το δημιουργικό ντοκυμαντέρ που συνοδεύει τη διπλωματι-
κή του εργασία - μια σπουδή σε τεχνικές κινηματογραφικής τεκμηρίωσης - έλαβε την υποτροφία του Ιδρύμα-
τος Ι. Φ. Κωστόπουλου. Ο Χαράλαμπος είναι Λέκτορας και συντονιστής του μεταπτυχιακού προγράμματος 
Digital Video Production του Πανεπιστημίου Νέαπολις Πάφου 
 

Σάββας Α. Χατζηχριστοφής 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, Κύπρος 

Ο Σάββας Α. Χατζηχριστόφης έλαβε τόσο το δίπλωμα και το διδακτορικό του από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σήμερα είναι Αναπληρω-
τής Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης και επικεφαλής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεά-
πολις Πάφου. Τα τελευταία χρόνια, είχε υπηρετήσει ως Ειδικός Επιστήμονας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (CUT), καθώς και Ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (CE.R.T.H.). Επιπλέον, 
διετέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής για διδασκαλία και την ερευνητική συνεργασία στο Ινστιτούτο Πληροφορι-
κής (ITEC) στο Πανεπιστήμιο Klagenfurt στην Αυστρία. Έχει διατελέσει κριτής επιστημονικών περιοδικών στον 
τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, της επεξεργασίας εικόνας και των πολυμέσων.  

Εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου 



Αυτό είναι ένα Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου, το οποίο χρησιμεύει ως το κύριο εκπαι-

δευτικό υλικό για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο 40 ωρών σχετικά με τις Δεξιό-

τητες Πληροφορικής. Συνδυάζεται επίσης με έναν Οδηγό Εκπαιδευτή, σχεδιασμέ-

νο για να βοηθήσει τους Εκπαιδευτές του σεμιναρίου. Και τα δύο υποστηρίζονται 

από μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης όπου υπάρχει διαθέσιμο το σετ οδη-

γού και εγχειριδίου για τις Δεξιότητες Πληροφορικής στην Οικονομία Διαμοιρα-

σμού και τη Διαδικτυακή Οικονομία, καθώς και δύο επιπλέον κύκλοι μαθημάτων 

που εστιάζουν στους Ανθεκτικούς Τομείς και στην Κοινωνική Οικονομία αντίστοι-

χα. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης βρίσκεται στη διεύθυνση: https://

elearning.youthshare-project.org. 

Όλα τα παραπάνω είναι προϊόν της συλλογικής προσπάθειας των εταίρων στο 

έργο YOUTHShare: A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Shar-

ing Economies for NEETs (Αριθμός έργου: 2017-1-345). Το έργο αυτό χρηματοδο-

τείται από την πρόσκληση Active Youth των Χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας, και 

στοχεύει στη μείωση της ανεργίας των νέων σε παράκτιες και νησιωτικές περιο-

χές του Μεσογειακού ΕΟΧ, προωθώντας τις δεξιότητες των νέων ΕΑΕΚ (Εκτός 

Απασχόλησης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) στην διατοπικά ανθεκτική παραγω-

γή γεωργικών τροφίμων και τις σχετικές κυκλικές οικονομίες. Με την ενίσχυση των 

δυνατοτήτων αυτών των τομέων, μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 

των πλατφορμών διαμοιραστικής οικονομίας, στοχεύει στη μείωση των οικονομι-

κών ανισοτήτων στην περιοχή-στόχο.  


