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ΕΙΣΑΓΩΓΗ (abstract) 

 

Η παρούσα µελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για το 

“∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων” του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Στόχος της µελέτης είναι η αναζήτηση νέων µεθόδων και 

πρακτικών στον τοµέα της ανάλυσης αγοράς και µελέτης παραµέτρων διαµόρφωσης των 

αγορών. Καταγράφονται οι τρέχουσες µέθοδοι ανάλυσης αγοράς, οι οποίες αποτελούν και 

κοινή πρακτική για τη σηµερινή επιχείρηση (market analysis, retail evaluation). 

Ειδικότερα, µελετάται η περίπτωση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών 

(G.I.S.) και η είσοδος τους στο χώρο των επιχειρήσεων. Αρχικά πραγµατοποιείται µια 

θεωρητική προσέγγιση της τεχνολογίας και περιγραφή των βασικών παραµέτρων που την 

χαρακτηρίζουν. Παρατίθενται διαθέσιµα λογισµικά GIS, λογισµικά GIS για επιχειρηµατικές 

εφαρµογές (business oriented), και διαθέσιµα δεδοµένα για οικονοµικές εφαρµογές στον 

ελλαδικό χώρο. Επιπλέον παρατίθενται ενδεικτικά πρότυπα συλλογής και καταγραφής 

(database structure) οικονοµικών στοιχείων σε περιβάλλον G.I.S. Με άλλα λόγια, δίνεται 

στον αναγνώστη η ευκαιρία να έρθει σε θεωρητική επαφή µε το αντικείµενο και να 

κατανοήσει τη συσχέτιση της εν λόγω τεχνολογίας µε τον επιχειρηµατικό χώρο. 

Επιχειρείται να εξεταστεί, µέσω παράθεσης µεθοδολογίας, ο τρόπος που τα 

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών συµβάλλουν καθηµερινά στην ανάλυση της αγοράς 

λιανικής. Μέθοδοι εντοπισµού patterns, αναζήτησης νέων πιθανών κατάλληλων 

τοποθεσιών για επέκταση, αναζήτησης περιοχών για target marketing, αναζήτησης 

κατάλληλης διανοµής προϊόντων, διαχείρισης στόλου οχηµάτων, ανάλυσης επιχειρηµατικού 

κινδύνου, είναι µερικές µόνο από τις περιπτώσεις που η εν λόγω τεχνολογία έχει γίνει 

καθηµερινή πρακτική των επιχειρηµατικών κινήσεων εταιριών. Τέλος παρατίθενται µελέτες 

περίπτωσης (case studies) χαρακτηριστικών περιπτώσεων υιοθέτησης της τεχνολογίας 

G.I.S στον επιχειρηµατικό χώρο και ειδικότερα σε επιχειρήσεις λιανικής (retail market). 

Στόχος της µελέτης, που καταγράφεται στις επόµενες σελίδες, είναι η ανάδειξη του 

ρόλου των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην επιχειρηµατικότητα και η 

παρουσίαση της διεθνούς υιοθέτησης τους (στο έτος 2006) ως προσέγγιση κυρίως 

επιχειρηµατικής πρακτικής παρά επιχειρηµατικής καινοτοµίας. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
“Η έρευνα µπορεί να συγκριθεί µε µια µακρά κύηση και η λύση ενός προβλήµατος 

µε την ηµέρα της απελευθέρωσης. Ερευνώ ένα πρόβληµα σηµαίνει το επιλύω” (Mao Tse-

Toung). Η σύντοµη αυτή ρήση περιγράφει εύγλωττα τόσο το λόγο για τον οποίο πρέπει 

να ακολουθηθεί µια τέτοια διαδικασία όσο και τη διαδικασία εκπόνησης µιας έρευνας 

αγοράς. Η έρευνα αποτελεί κοινωνιολογική επιστήµη, που πλέον φέρει καταγεγραµµένη 

µεθοδολογία η οποία είναι διαθέσιµη µέσω βιβλιογραφίας. 

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει εισέλθει σε ποικίλους τοµείς της ζωής µας, 

πολιτική, κοινωνικά, εµπόριο µε κύριο στόχο να φωτίσει πτυχές που είναι δυσδιάκριτες και 

µεγάλης σηµασίας για το τελικό αποτέλεσµα. Όσον αφορά το χώρο των επιχειρήσεων η 

πιο διαδεδοµένη µορφή έρευνας, είναι αυτή του καταναλωτή. Αποτελεί πλέον κοινή 

πρακτική στο εµπόριο, η καταγραφή, ανάλυση και τελικά µετάφραση της βούληση και 

επιθυµίας του καταναλωτή σε προσανατολισµό της επιχείρησης. 

Βέβαια η έρευνα και ανάλυση του εµπορίου δε σταµατά στους ορίζοντες της 

επιχείρησης σε µικροοικονοµικό επίπεδο, αλλά διεξάγεται και σε µακροοικονοµικό επίπεδο, 

αναλύοντας αγορές, κλάδους και περιοχές. Εκπονείται τόσο από κρατικούς φορείς όσο και 

από ιδιωτικές εταιρίες. Απώτερος στόχος είναι η ανάλυση της αγοράς στο σύνολό της. Το 

σύνολο της αγοράς είναι µια µεταβλητή που ορίζεται από τις ανάγκες της έρευνας. Σύνολο 

θα µπορούσε να είναι ένας εµπορικός κλάδος σε µια συγκεκριµένη πόλη, ολόκληρη η 

αγορά ενός δήµου ή τα καταστήµατα ενός εµπορικού δρόµου. Οι µεθοδολογίες που έχουν 

καταγραφεί για την εν λόγω διαδικασία, αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο διεξαγωγής της 

έρευνας, µε τη µεταβλητή του συνόλου ευπροσάρµοστη στο προτεινόµενο µοντέλο. Η 

παρούσα µελέτη προσπαθεί να καταγράψει την ανάλυση αγοράς (market analysis) κυρίως 
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σε µακροοικονοµικό επίπεδο και ιδιαίτερα την ανάλυση αγοράς λιανικού εµπορίου. Στο 

παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η παράθεση της µεθοδολογίας διεξαγωγής ανάλυσης αγοράς. 

Σύµφωνα µε τον Karl Christian Behrens η έρευνα αγοράς διακρίνεται σε οικονοµική 

και κοινωνική. Το (Σχεδιάγραµµα 1) αναπαριστά τη συγκεκριµένη θεώρηση  

 

(Σχεδιάγραµµα 1 – Karl Christian Behrens) 

 

Σύµφωνα µε το συγγραφέα η έρευνα είναι δυνατόν να συλλέγει και να καταγράφει 

οικονοµικά στοιχεία της αγοράς όπως τιµές, ποσότητες και κόστη αγαθών. Σε αυτή την 

περίπτωση τα δεδοµένα είναι αντικειµενικά και η έρευνα χαρακτηρίζεται ως οικονοµική. 

Από την άλλη πλευρά είναι δυνατόν να συλλέγονται στοιχεία µέσω απαντήσεων 

ερωτηµατολογίων, τα οποία αφενός φέρουν υποκειµενική διάσταση, αφετέρου 

αναφέρονται σε αφηρηµένες έννοιες σχετικές µε το εµπόριο, αλλά µη ποσοτικοποιηµένες. 

Σε αυτή την περίπτωση αναφερόµαστε σε κοινωνική έρευνα της αγοράς µε κύριο 

χαρακτηριστικό, όπως αναφέρθηκε, την υποκειµενικότητα των παρατηρήσεων και 

συνεπώς των εξαγόµενων συµπερασµάτων. 

Ειδικότερα στην περίπτωση που τα συλλεχθέντα στοιχεία της έρευνας είναι 

ανεξάρτητα από σχέσεις χώρου και χρόνου, αγαθών και αγοράς, τότε αναφερόµαστε σε 

θεωρητική έρευνα αγοράς είτε αυτή είναι οικονοµική είτε είναι κοινωνική. Η εµπειρική 

έρευνα λαµβάνει χώρο όταν τα αγαθά, η αγορά και η γεωγραφία είναι απόλυτα 

καθορισµένα.  
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1.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η βιβλιογραφία παραθέτει γενικές οδηγίες εκπόνησης µιας 

έρευνας αγοράς. Σύµφωνα µε τον Πετράκη (1989), υπάρχουν κάποια βασικά στάδια 

εκπόνησης µια µελέτης έρευνας αγοράς (Σχεδιάγραµµα 2). 

 

 
(Σχεδιάγραµµα 2 – Πετράκης, 1989)  
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 Καθορισµός στόχων 

Αρχικά πρέπει να τεθούν οι στόχοι που επιθυµούµε µέσω της έρευνας. Οι στόχοι 

θα πρέπει να τεθούν µε ιδιαίτερη ακρίβεια και µε απόλυτα προσαρµογή στις 

συγκεκριµένες ανάγκες. Πολλές φορές είναι δύσκολο να καθοριστούν απόλυτα και πλήρως 

οι στόχοι κατά το στάδιο έναρξης της διαδικασίας. Ένας τρόπος διευκόλυνσης της 

διαδικασίας και καθοδήγησης των ερευνητών είναι µέσω των παρεχόµενων πηγών 

πληροφορίας, των µεθόδων που ίσως χρησιµοποιηθούν, το επίπεδο των γνώσεων. Οι 

αρχικοί στόχοι αποτελούν και τα θεµέλια µιας πετυχηµένης έρευνας. Τα επόµενα στάδια 

θα βασιστούν απόλυτα σε αυτό το στάδιο αφού θα εξασφαλιστεί συνοχή των ερωτήσεων 

και πλήρης εξυπηρέτηση των στόχων της έρευνας. 

 Προκαταρκτική έρευνα 

Κατά δεύτερον, θα πρέπει να εκπονηθεί µια προκαταρκτική έρευνα. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της φάσης του έργου, ο ερευνητής αναζητά πηγές δεδοµένων που θα 

χρησιµοποιήσει για τη µελέτη. Έχοντας καθορίσει τους στόχους στο πρώτο στάδιο, 

δηµιουργείται το ζήτηµα τη συλλογής δεδοµένων. Τα δεδοµένα είναι δυνατόν να 

προέρχονται από υφιστάµενες πηγές (π.χ. ΕΣΥΕ – Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος) ή 

σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να δηµιουργηθούν για τις ανάγκες του έργου. Σε αυτό 

το στάδιο λοιπόν πραγµατοποιείται µια έρευνα ύπαρξης ή µη απαραίτητων στοιχείων. 

Ταυτόχρονα γίνεται έλεγχος για παλαιότερες έρευνες οι οποίες θα επιτρέψουν τον 

παραδειγµατισµό από τα εξαγόµενα συµπεράσµατα και θα δώσουν τη δυνατότητα 

ακριβούς περιγραφής του πεδίου της έρευνας.  

Επιπρόσθετοι παράµετροι καθορισµού της έρευνας πρέπει να εξεταστούν σε αυτό 

το στάδιο. Αυτές είναι ο χρόνος (χρονοδιάγραµµα ενεργειών και έλεγχος βιωσιµότητας 

έργου), το κόστος (η σηµαντικότερη παράµετρος), το προσωπικό (ποσοτικά και ποιοτικά 

από άποψη εκπαίδευσης και µόρφωσης) και διάφορα υλικά µέσα (τρόποι εκτύπωσης, 

µεταφορικά µέσα).  

 Συγκέντρωση στοιχείων 

Το επόµενο, ίσως και πιο νευραλγικό, σηµείο της έρευνας αγοράς είναι η συλλογή 

των στοιχείων. Όπως προαναφέρθηκε, τα απαιτούµενα στοιχεία έχουν προκαθοριστεί 

στην προηγούµενη φάση και συλλέγονται σε αυτή. Οι πηγές είναι δύο. Αρχικά είναι 

στοιχεία που είναι ήδη διαθέσιµα (δευτερογενή δεδοµένα) και τα στοιχεία που θα πρέπει 

να συλλεχθούν για τη συγκεκριµένη έρευνα (πρωτογενή δεδοµένα). Είναι εύλογο ότι τα 
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δευτερογενή στοιχεία είναι πιο οικονοµικά και άµεσα, ενώ τα πρωτογενή είναι και 

δαπανηρά και χρονοβόρα. Φυσικά τα πρωτογενή στοιχεία είναι πολύ χρήσιµα αφού είναι 

επίκαιρα, απόλυτα προσαρµοσµένα στις ανάγκες µας και τέλος έχουν προκύψει µε 

απόλυτα γνωστές και κατανοητές διαδικασίες. 

Αναφέρεται ότι µέθοδοι συλλογής στοιχείων είναι αρχικά η προσωπική συνέντευξη 

µε εµφανή πλεονεκτήµατα όπως αυτό της εµφάνισης πτυχών του θέµατος κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης που δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασµό. Ειδικότερα για 

αυτό το στάδιο συλλογής πρωτογενών δεδοµένων, γίνεται λεπτοµερής αναφορά στις 

επόµενες παραγράφους του κεφαλαίου. 

Μια άλλη µέθοδος είναι αυτή της τηλεφωνικής έρευνας. Βασικά πλεονεκτήµατά της 

η αµεσότητα των απαντήσεων, η γεωγραφική κάλυψη χωρίς περιορισµούς, η ελευθερία 

στο ωράριο εκπόνησης της έρευνας, η έλλειψη άµεσης οπτικής πρόσβασης που 

ενδυναµώνει την ειλικρίνεια του ερωτηθέντος. Ως µειονεκτήµατα της µεθόδου 

αναφέρεται η δυσπιστία και η άρνηση διάθεσης χρόνου σε µη ορατό συνοµιλητή. 

Ακόµη ως µέθοδοι καταγράφονται η ταχυδροµική έρευνα που έχει αρχίσει να 

παραγκωνίζεται από άλλες µεθόδους, η συλλογική συζήτηση, η συνέντευξη βάθους, η 

παρατήρηση και τέλος το panel. Όλες αυτές οι µέθοδοι συλλογής πρωτογενών στοιχείων, 

απαιτούν την ύπαρξη ερωτηµατολογίου. 

 Ανάλυση στοιχείων 

Αφού ολοκληρωθεί και η συλλογή των στοιχείων και συγκεντρωθούν τόσο τα 

πρωτογενή όσο και τα δευτερογενή στοιχεία, επόµενο στάδιο είναι η επεξεργασία των 

στοιχείων. Αναλυτική περιγραφή αυτού του σταδίου γίνεται σε επόµενη παράγραφο του 

κεφαλαίου. 

 Συµπεράσµατα / Προτάσεις 

Τελικό στάδιο της περιγραφόµενης διαδικασίας έρευνας αγοράς, είναι η εξαγωγή 

συµπερασµάτων που βασίζεται στο προηγούµενο στάδιο και ταυτόχρονα η παρουσίαση 

των συµπερασµάτων, µε τρόπο κατανοητό ακόµη και σε µη εξειδικευµένα άτοµα.  
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1.3 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 

1.3.1 Προκαταρκτικές Εργασίες 

Η πίεση χρόνου και η άµεση ανάγκη αποτελεσµάτων, αποτελούν συνηθισµένες 

συνθήκες διεξαγωγής συνεντεύξεων. Αποτελούν επίσης µία βασική πηγή εισαγωγής 

λαθών στη συνολική διαδικασία. Στο αρχικό αυτό στάδιο πρέπει να γίνει ο 

προγραµµατισµός διεξαγωγής της έρευνας, να διακριθούν τα στάδια εξέλιξης του project, 

να καθοριστούν ο χρόνος που θα λάβει µέρος κάθε στάδιο και η χρονική συσχέτιση 

αυτών. Η διαδικασία δεν είναι απλή για τους συντονιστές της έρευνας, αφού κάποια 

στάδια είναι δυνατόν να καλύπτονται χρονικά ενώ άλλα να προαπαιτούν την ολοκλήρωση 

κάποιων για να υλοποιηθούν. Επιπλέον, κατά τις προκαταρκτικές εργασίες θα πρέπει να 

αποφασιστεί το ανθρώπινο δυναµικό διεξαγωγής της έρευνας και πιο συγκεκριµένα, ο 

αριθµός τους, η εµπειρία τους, η ανάγκη για εκπαίδευσή τους. 

Βασικό πρόβληµα που χρήζει λήψης απόφασης, είναι ο όγκος της πληροφορίας που 

είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της έρευνας. Ειδικά στην εποχή µας, που η πληροφορία 

είναι εύκολα προσβάσιµη, ο όγκος της παρεχόµενων πληροφοριών τεράστιος και το 

κόστος συλλογής νέων πληροφοριών σχετικά µικρό, είναι εύλογο να δηµιουργείται το 

ερώτηµα της αναγκαίας πληροφορίας. 

Παρατηρείται συχνά το φαινόµενο κατά τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου να 

συµπεριλαµβάνεται µεγάλος αριθµός ερωτήσεων για την κάλυψη του µέγιστου δυνατού 

εύρους του υπό εξέταση ζητήµατος. Αποτέλεσµα είναι η υπερσυµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου και εποµένως η αναποτελεσµατικότητά του καθώς και η αύξηση του 

κόστους διεξαγωγής της έρευνας. Βασικό µέληµα του προκαταρτικού σταδίου είναι η 

διάκριση των ερωτήσεων από τη µία σε σηµαντικές και άµεσα συσχετισµένες τόσο µε το 

υπό εξέταση ζήτηµα όσο και µεταξύ τους. Από την άλλη σε ερωτήσεις δευτερευούσης 

σηµασίας που δεν εξυπηρετούν άµεσα τις ανάγκες της έρευνας και συνεπώς περιπλέκουν 

την τελική εργασία εξαγωγής συµπερασµάτων από τις αρχικές πληροφορίες. 

Στα πλαίσια της προκαταρκτικής έρευνας µιας µελέτης συµπεριλαµβάνεται και η 

αναζήτηση παρόµοιων ερευνών που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν. Οι έρευνες αυτές 

παρέχουν τη δυνατότητα σύγκρισης των παλαιοτέρων αποτελεσµάτων µε τα σηµερινά και 

εποµένως τη δυνατότητα µελέτης εξέλιξης του εξεταζόµενου φαινοµένου στην πάροδο 

του χρόνου. Επιπλέον επιτρέπουν τη σύγκριση των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν 
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παλιότερα µε τις µεθόδους που θα χρησιµοποιηθούν τώρα. Σε περιπτώσεις που δεν 

υπάρχουν παλαιότερες αντίστοιχες µελέτες, είναι σύνηθες κατά το στάδιο αυτό να γίνεται 

προκαταρκτική έρευνα µέσω δείγµατος ερωτηθέντων για την διαµόρφωση της 

στρατηγικής έρευνας που θα ακολουθηθεί. 

Τέλος, εξίσου σηµαντική εργασία µε τις παραπάνω είναι η διευθέτηση τόσο του 

προγράµµατος εργασίας όσο και του κόστους. Και τα δύο είναι άµεσα συσχετισµένα, µε 

το χρόνο διεξαγωγής, την απαιτούµενη εξειδίκευση που πρέπει να φέρουν τα άτοµα που 

θα συµπεριληφθούν, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν (υπολογιστές, λογισµικό) 

καθώς και άλλοι παράµετροι όπως κόστος µεταφοράς ατόµων, κόστος αναλωσίµων. Η 

σωστή και µεθοδική διευθέτηση τόσο του προγράµµατος όσο και του κόστους σε αυτό το 

προκαταρκτικό στάδιο, αποτελούν ασφαλιστικές δικλείδες της οικονοµικής βιωσιµότητας, 

της επιτυχίας και της έγκαιρης ολοκλήρωσής του project. 

 

1.3.2 Είδη Ερωτηµατολογίου 

Παρόλο που η συνηθέστερη και επικρατέστερη µορφή ερωτηµατολογίου, είναι 

ερωτήσεις που χρήζουν απάντησης από τον ερωτώµενο, πολλές έρευνες αντιµετωπίζουν 

το ερωτηµατολόγιο σας ένα έντυπο πιο ευρείας έννοιας από αυτή των ερωτήσεων. Είναι 

δυνατόν να συµπεριληφθούν εικόνες και γραφήµατα που θα βοηθήσουν στη συλλογή 

των επιθυµητών πληροφοριών. 

Βασικά µέρη ενός ερωτηµατολογίου είναι η εισαγωγή, το κύριο µέρος ή 

περιεχόµενο και τέλος τα βασικά στοιχεία (George Breen – A.B. Blankenship, 1984). Κατά 

το εισαγωγικό στάδιο επιχειρείται να προκληθεί το ενδιαφέρον και η συµµετοχή του 

ερωτηθέντος στη διαδικασίας. Στο δεύτερο και κυριότερο µέρος περιλαµβάνει την 

καταγραφή πληροφοριών για το ζήτηµα που ερευνάται. Τέλος στο τρίτο στάδιο (βασικά 

στοιχεία) καταγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία του ερωτηθέντος για τη 

συσχέτισή τους µε τις παρεχόµενες απαντήσεις. 

 

ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΗΗΗΓΓΓΟΟΟΡΡΡΙΙΙΕΕΕΣΣΣ    ΕΕΕΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΩΩΩΝΝΝ   

Βασικό συστατικό όλων των ερωτηµατολογίων είναι η σταδιακή καθοδήγηση του 

ερωτηθέντος, ξεκινώντας το ερωτηµατολόγιο µε γενικές και ευχάριστες ερωτήσεις και 

καταλήγοντας σε πιο προσωπικές και απαιτητικές. Σκοπός είναι η δηµιουργία ενός 

κλίµατος φιλικού, το οποίο σταδιακά θα εξασφαλίσει τελικά την απαιτούµενη για την 
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έρευνα πληροφορία. Τα ερωτηµατολόγια διακρίνονται σε απευθείας και έµµεσα (Claude 

Janeau, 1996). 

 Απευθείας ερωτηµατολόγια 

Στα απευθείας ερωτηµατολόγια το κάθε ερωτώµενο άτοµο απαντά µόνο του τις 

ερωτήσεις και τσεκάρει τις απαντήσεις. Η παρουσία του ερευνητή σε αυτήν την 

περίπτωση είναι προαιρετική. Η συµβολή του ατόµου που διεξάγει την έρευνα 

περιορίζεται στη διευκρίνιση των ερωτήσεων και στην παροχή βοήθειας σε περίπτωση 

που ο ερωτηθέν αντιµετωπίζει δυσκολία κατά τη διαδικασία. 

Συνηθισµένες περιπτώσεις που προτιµάται αυτή η µέθοδος είναι όταν ο αριθµός 

των ερωτηθέντων είναι πολύ µεγάλος και δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από την 

παρουσία ατόµου για παροχή βοήθειας. Επίσης προτιµάται όταν τα άτοµα που ερωτώνται 

είναι ικανά τόσο να κατανοήσουν το περιεχόµενο των ερωτήσεων όσο και να εκφράσουν 

σωστά την απάντησή τους. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για τη επιτυχία µιας τέτοιας 

προσέγγισης είναι η διατήρηση του ενδιαφέροντος του ερωτηθέντος µέσω “ζωντανού” 

κειµένου ερωτήσεων. 

 Έµµεσα ερωτηµατολόγια 

Αντιθέτως στα έµµεσα ερωτηµατολόγια, το άτοµο που διεξάγει την έρευνα 

µεταφέρει και καταγράφει τις απαντήσεις του ερωτηθέντος. Η παρουσία του ερευνητή 

είναι απαραίτητη σε αυτήν την περίπτωση και η επιτυχία του αποτελέσµατος εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από την ικανότητα και εκπαίδευση του ατόµου αυτού. 

 

ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΗΗΗΓΓΓΟΟΟΡΡΡΙΙΙΕΕΕΣΣΣ    ΕΕΕΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   

 Προφορικές ερωτήσεις ή ερωτήσεις µνήµης 

Ένα είδος διάκρισης των ερωτήσεων κατά τη διεξαγωγή µιας έρευνας είναι οι 

προφορικές ερωτήσεις ή ερωτήσεις µνήµης (Πετράκης, 1989). Βάσει της βιβλιογραφίας 

είναι δυνατόν να δοθούν προφορικές ερωτήσεις στον ερωτηθέντα (όχι παραπάνω από 5-

6), από τις οποίες το άτοµο που διεξάγει την έρευνα θα µπορέσει να βγάλει 

συµπεράσµατα, τα οποία στη συνέχεια θα καταγράψει µόνος του στο ερωτηµατολόγιο. 

Κύριος στόχος της παραπάνω κατηγορίας ερωτήσεων είναι η αποφυγή µεροληψίας ή 

έµµεσης καθοδήγησης του ερωτηθέντος µέσω προκαθορισµένων ερωτήσεων. 

Απευθύνεται κυρίως σε άτοµα χαµηλού κοινωνικό-οικονοµικού επιπέδου και βασίζεται 

πολύ στις ικανότητες του ατόµου που διεξάγει την έρευνα. 
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Ακόµη πιο ειδικά και λεπτοµερέστερα, είναι δυνατόν να κατηγοριοποιήσουµε τις 

ερωτήσεις σε αλληλένδετες, άµεσες και έµµεσες, περιορισµένων απαντήσεων, ελεύθερες, 

πολλαπλής επιλογής και τέλος αξιολόγησης. 

 Αλληλένδετες ερωτήσεις 

Ειδικότερα, οι αλληλένδετες ερωτήσεις είναι ένας συνεχόµενος κρίκος, που η κάθε 

απάντηση διαµορφώνει την επόµενη ερώτηση. Συνηθισµένη µορφή απαντήσεων είναι 

“Ναι, Όχι” καθορίζοντας αν η συνέχεια της συνέντευξης θα είναι η επόµενη ερώτηση του 

ερωτηµατολογίου ή αν θα παραλειφτεί και θα συνεχίσει η συνέντευξη µε άλλη ερώτηση. 

 Άµεσες και έµµεσες ερωτήσεις 

Όσον αφορά τις άµεσες και έµµεσες ερωτήσεις, οι πρώτες αναφέρονται σε ευθείς 

ερωτήσεις που απαιτούν ευθείς απαντήσεις, χωρίς να αφήνουν περιθώρια σκέψης ή 

δισταγµού στον ερωτηθέντα. Βέβαια, σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ πιθανό να 

ληφθεί ως απάντηση “∆ε γνωρίζω” ή “∆ε θυµάµαι”. Από την άλλη µεριά, οι έµµεσες 

ερωτήσεις προσπαθούν να εκµαιεύσουν απαντήσεις, µε πλάγιο τρόπο µέσα από µία ή 

περισσότερες ερωτήσεις. Είναι δυνατόν να µη γίνει άµεσα αντιληπτό από τον ερωτηθέντα 

ο ακριβής στόχος της ερώτησης, αλλά ο ερευνητής θα µπορέσει να βγάλει συµπεράσµατα 

µέσα από µια σειρά απαντήσεων για το ακριβές αντικείµενο ενδιαφέροντός του. Βασική 

προϋπόθεση επιτυχίας µιας έρευνας που βασίζεται σε έµµεσες ερωτήσεις, είναι η 

προσεκτική κατάρτιση του ερωτηµατολογίου. 

 Περιορισµένων απαντήσεων 

Μια πιο οικονοµική και άµεση µορφή ερωτήσεων είναι αυτές περιορισµένων 

απαντήσεων. Το άτοµο που ερωτάται καλείται να επιλέξει µεταξύ προκαθορισµένων–

κωδικοποιηµένων απαντήσεων. Το αποτέλεσµα είναι άµεσο και µπορεί να επεξεργαστεί µε 

ευκολία και συντοµία µέσω υπολογιστών. Φυσικά, δεν παρέχει δυνατότητα για 

συγκεκριµενοποίηση των απαντήσεων και κατ’ επέκταση για πιο αντιπροσωπευτικές 

απαντήσεις. 

 Ελεύθερες ερωτήσεις 

Από την άλλη οι ελεύθερες ερωτήσεις, στον αντίποδα των περιορισµένων, δίνουν 

πλήρη ελευθερία έκφρασης του ερωτηθέντος. Οι απαντήσεις σε αυτήν την περίπτωση 

καταγράφουν πλήρως την πραγµατική άποψη του συνοµιλητή, οδηγούν όµως σε επίπονη 

και χρονοβόρα διαδικασία αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των απαντήσεων κατά το 

στάδιο της επεξεργασίας των συλλεχθέντων πληροφοριών. Παράλληλα εισάγουν τον 
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κίνδυνο της υποκειµενικότητας του ατόµου που διεξάγει την έρευνα. Χρησιµοποιούνται σε 

περιπτώσεις που το θέµα είναι “λεπτό” και σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 

πρόβλεψη των πιθανών απαντήσεων.  

Είναι δυνατόν,  ακούσια µέσω της ελεύθερης συζήτησης, το άτοµο που καταγράφει 

την απάντηση να εισάγει την υποκειµενική άποψή του στην προσπάθεια να καταγράψει 

την ελεύθερη άποψη του ερωτηθέντος. Γενικά προτείνεται η αποφυγή της συγκεκριµένης 

µεθόδου λόγω των ασαφειών που δηµιουργεί. Υποκατηγορίες ελεύθερων απαντήσεων 

είναι οι πλήρως ελεύθερες που οι ερωτηθέντες έχουν τη δυνατότητα απαντήσεως 

σύµφωνα µε την κρίση τους, οι κατευθυνόµενες ελεύθερες που επιτρέπουν την 

καθοδήγηση των απαντήσεων σε επιθυµητά επίπεδα και τέλος περιορισµένης ελεύθερης 

απάντησης που οι ερωτήσεις είναι απλής µορφής και µπορούν να καταγραφούν άµεσα 

χωρίς να προαπαιτούν την ειδική κατάρτιση του ατόµου που καταγράφει, όπως στις άλλες 

δύο περιπτώσεις. 

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ 

προκαθορισµένων απαντήσεων, διευκολύνοντας έτσι τον ερωτηθέντα. Είναι µέθοδος 

εύκολη, άµεση, γρήγορη µε ιδιαίτερη ευκολία επεξεργασίας των δεδοµένων και 

εξασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό την ανωνυµία του ερωτηθέντα. Προαπαιτεί πάρα πολύ καλή 

επιλογή και διατύπωση τόσο των ερωτήσεων όσο και των προτεινόµενων απαντήσεων. 

Εγκυµονεί τον κίνδυνο ακούσιας καθοδήγησης του ερωτηθέντος µέσω των 

προκαθορισµένων απαντήσεων.  

Υποκατηγορίες αυτού του είδους απαντήσεων είναι αρχικά οι απαντήσεις δυαδικής 

µορφής που παρέχονται µόνο δύο απαντήσεις και µάλιστα αντιδιαµετρικά αντίθετες 

µεταξύ τους. Ένα άλλο είδος είναι οι απαντήσεις εκλεκτικής επιλογής που το ερωτώµενο 

άτοµο µπορεί να επιλέξει από ένα πλήθος απαντήσεων που συνήθως έχουν προκύψει από 

δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά το προκαταρτικό στάδιο σύνταξης του 

ερωτηµατολογίου. Είναι δυνατόν το ερωτώµενο άτοµο να απαντήσει ελεύθερα, ώστε να 

µην περιοριστεί η αντικειµενικότητα της απάντησης και στη συνέχεια να επιλεχθεί η 

προεπιλεγµένη επιλογή πλησιάζει το µέγιστο τη δοθείσα απάντηση. Σε αυτή την 

περίπτωση εµφανίζεται ο κίνδυνος ο ερωτώµενος να επιλέξει από µια µακρά λίστα 

επιλογών κάποια από τις αρχικές, λόγω ανίας να αναζητήσει παρακάτω, ή κάποια από τις 
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τελευταίες σε περίπτωση που γίνεται προφορική παράθεση αυτών και συνεπώς οι 

τελευταίες είναι και οι πιο πρόσφατες. 

Τέλος, οι ερωτήσεις αντικειµενικής επιλογής έρχονται να αντικαταστήσουν τις 

ερωτήσεις περιορισµένης ελεύθερης απάντησης ποσοτικοποιώντας κατά το µέγιστο 

δυνατόν την απάντηση. Έτσι ο ερωτηθέντας καλείται να επιλέξει µέσα από κατάλογο. Και 

πάλι υπάρχει ο κίνδυνος του περιορισµού της αντικειµενικότητας της απάντησης και της 

ακούσιας καθοδήγησής της. 

 Ερωτήσεις αξιολόγησης 

Στόχος των εν λόγω ερωτήσεων είναι η αξιολόγηση της γνώσης και κατανόησης 

του αντικειµένου της έρευνας από τον ερωτηθέντα. Ειδικότερα για την περίπτωση 

έρευνας αγοράς µάρκετινγκ οι ερωτήσεις διακρίνονται σε κανονικής κλίµακας και 

διακεκοµµένης κλίµακας. Στην πρώτη κατηγορία αποδίδεται κάποιο εύρος αριθµών για την 

αξιολόγηση, ανεξάρτητα από τη σχετική απόσταση αυτών, ενώ αντιθέτως στη δεύτερη 

κατηγορία η αλληλουχία των αριθµών είναι συνάρτηση και της αναλογικής µεταβολής του 

φαινοµένου. 

 Ερωτήσεις κλίµακας 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί η έννοια της κλίµακας έτσι όπως υπεισέρχεται και 

χρησιµοποιείται ευρέως στα ερωτηµατολόγια. Τα τέσσερα βασικά είδη κλιµάκων είναι οι 

ονοµαστικές, οι τακτικές, οι διαστηµικές και τέλος οι αναλογικές κλίµακες. Οι ονοµαστικές 

περιορίζονται στην απλή παράθεση τιµών της µετρηθείσας µεταβλητής, χωρίς να υπάρχει 

διαφοροποίηση εντός της κλίµακας (ανώτερη ή κατώτερη θέση). Οι τακτικές κλίµακες 

παρέχουν την επιπλέον δυνατότητα διάκρισης και προσδιορισµού των θέσεων σε 

ανώτερες και κατώτερες (π.χ. πολύ καλή, κακή, καλή, πολύ καλή). Στις διαστηµικές 

κλίµακες παρέχεται ως επιπλέον µετρήσιµη µονάδα η απόσταση µεταξύ των βαθµίδων, 

πέραν της ταξινόµησής τους. Τέλος οι αναλογικές κλίµακες χρησιµοποιούν κάποιο σηµείο 

αναφοράς για τη σύγκριση των επιµέρους τιµών της κλίµακας. Πιο συνηθισµένες µορφές 

είναι οι δύο πρώτες, ονοµαστικές και τακτικές κλίµακες. 

Μια άλλη διάκριση ερωτήσεων κλίµακας είναι ως µονοδιάστατες και πολυδιάστατες. 

Στην πρώτη κατηγορία η έννοια είναι ολοκληρωµένη και πλήρης και δεν είναι δυνατόν να 

ερµηνευτεί µε σύνθετο ή διαφοροποιηµένο τρόπο (π.χ. κλίµακας ηλικίας). Αντίθετα στην 

δεύτερη κατηγορία των πολυδιάστατων κλιµάκων είναι δυνατή η ερµηνεία των 
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αποτελεσµάτων µε ποικίλους τρόπους και η απόδοση διαφορετικών διαστάσεων στο 

τελικό αποτέλεσµα (π.χ. ποσοστό µεταβολής τζίρου επιχείρησης). 

 

ΆΆΆΛΛΛΛΛΛΕΕΕΣΣΣ    ΜΜΜΕΕΕΘΘΘΟΟΟ∆∆∆ΟΟΟΙΙΙ    ΣΣΣΥΥΥΛΛΛΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗΣΣΣ    ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΩΩΩΝΝΝ       

Όπως αναφέρθηκε αρχικά, το ερωτηµατολόγιο σε µια ευρύτερη προσέγγιση του 

όρου, πέραν του αυστηρού πλαισίου των ερωτήσεων, είναι δυνατόν να φέρει και 

εναλλακτικές µορφές. Ενδεικτικά αναφέρονται τα σχέδια και οι εικόνες που παρέχουν πιο 

παραστατικά και άµεσα πληροφορία στον ερωτηθέντα καθώς επίσης και τα ψυχολογικά 

τεστ που θα µπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε τεστ επινόησης µορφών δράσης (τεστ 

γενικών γνώσεων), τεστ αποδοτικότητας (τεστ ικανοτήτων του εξεταζόµενου), τεστ 

αντιµετώπισης προβληµάτων (τεστ νοηµοσύνης), τεστ ικανότητας εκµάθησης (ικανότητες 

αποµνηµόνευσης) και τέλος τεστ προσωπικότητας (προβολή πτυχών της προσωπικότητας 

του εξεταζόµενου). 

 

1.3.3 Σύνταξη Ερωτηµατολογίου 

Σε γενικές γραµµές τα ερωτηµατολόγια καλούνται αφενός µεν να προσελκύσουν το 

ενδιαφέρον του εξεταζόµενου, αφετέρου δε να καλύψουν τις ανάγκες της συγκεκριµένης 

έρευνας. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί παράλληλα ένα ευχάριστο κλίµα στον εξεταζόµενο, 

χωρίς να προσβληθεί ή να θεωρήσει ότι απειλείται. Ταυτόχρονα θα πρέπει να οδηγείται η 

συζήτηση εκεί που απαιτεί η έρευνα και να µην αλλάζει ο στόχος αυτός µέσα στα πλαίσια 

του ευγενικού διαλόγου. Είναι εύλογο ότι η επιτυχία µιας συνέντευξης βάσει 

ερωτηµατολογίου, βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη σύνταξη αυτού µέσω της διατήρησης 

των λεπτών ισορροπιών των παραπάνω παραµέτρων. 

Θα πρέπει να δοθεί η εντύπωση στον εξεταζόµενο ότι το ερωτηµατολόγιο είναι 

κοινού ενδιαφέροντος τόσο για τον εξεταστή όσο και για τον εξεταζόµενο. Με άλλα λόγια 

να πειστεί ο εξεταζόµενος ότι είτε άµεσα είτε έµµεσα, είτε βραχυπρόθεσµα είτε 

µακροπρόθεσµα θα ωφεληθεί από την παρούσα συνέντευξη. 

   

ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ    ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΕΕΕΥΥΥΘΘΘΥΥΥΝΝΝΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   

Βασικός στόχος κατά την έναρξη του ερωτηµατολογίου είναι ερωτήσεις γενικού 

περιεχοµένου και γενικού ενδιαφέροντος, οι οποίες δεν είναι άµεσες και προσωπικές και 
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δεν απαιτούν ιδιαίτερη σκέψη και συγκέντρωση από τη µεριά του εξεταζόµενου. Με 

αυτόν τον τρόπο γίνεται µια ήπια και οµαλή εισαγωγή στο κυρίως θέµα, χωρίς να 

δηµιουργείται νευρικότητα, δηµιουργώντας ένα ήρεµο και πρόσφορο έδαφος, απαραίτητο 

για τα επόµενα στάδια της συνέντευξης. 

Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται το σύντοµο της συνέντευξης, ώστε να 

διατηρείται το ενδιαφέρον του εξεταζόµενου. Υπάρχει βέβαια µια σχετική 

υποκειµενικότητα στην έννοια του σύντοµου και µακροσκελούς. Σε γενικές γραµµές 

καθορίζεται από το αντικείµενο της έρευνας και το είδος τον εξεταζόµενων, ως 

αποτέλεσµα του ενδιαφέροντος που παρέχει το αντικείµενο στον εξεταζόµενο και 

συνεπώς το χρόνο που είναι διατεθειµένος να αφιερώσει για τη συνέντευξη.   

Καλό θα είναι να υπάρχει µια γενική δοµή στο ερωτηµατολόγιο ξεκινώντας από µια 

εισαγωγή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η οποία θα επιτρέψει τη µετάβαση σε ειδικότερα 

και πιο προσωπικά ή δύσκολα ζητήµατα που απαιτούν, ηρεµία και εξοικείωση µε τον 

εξεταστή. Η µετάβαση ανάµεσα στις θεµατικές ενότητες των ερωτήσεων θα πρέπει να 

είναι οµαλή, προετοιµάζοντας σε κάθε στάδιο τον ερωτηθέντα για το επόµενο στάδιο. Η 

αλληλουχία των ενοτήτων εξασφαλίζει τη δοµική συνοχή του ερωτηµατολογίου και 

συνεπώς την οµαλή εξέλιξη της συνέντευξης. Ο ερωτηθέντας θα πρέπει να αισθάνεται ότι 

οδηγείται από το κείµενο και ταυτόχρονα να αντιλαµβάνεται τη λογική ύπαρξης και 

εξέλιξης του υπάρχοντος ερωτηµατολογίου. Βάσει της λογικής των θεµατικών ενοτήτων, 

σε πολλά ερωτηµατολόγια οι ερωτήσεις στοιχειών ταυτότητας παρατίθενται συνήθως 

στην αρχή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις στο τέλος του ερωτηµατολογίου. 

Πολλές φορές παρατηρείται η τάση της παρεµβολής και εναλλαγής δύσκολων 

ερωτήσεων και εύκολων για να χαλαρώνει ο εξεταζόµενος όταν νοιώθει πίεση, ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις προτιµάται η παράθεση δύσκολων ερωτήσεων στο τέλος του 

ερωτηµατολογίου, όπου ήδη έχει οικοδοµηθεί ένα κλίµα θετικό και εµπιστοσύνης ανάµεσα 

στα εµπλεκόµενα πρόσωπα. 

Γενικότερα, οι ρωτήσεις θα πρέπει να είναι σύντοµες και περιεκτικά διατυπωµένες, 

ενώ αναλόγως στο κοινό που απευθύνονται θα πρέπει να είναι άµεσα κατανοητές χωρίς 

να αφήνουν περιθώρια ασαφειών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αποφεύγεται η έµµεση 

καθοδήγηση της απάντησης µέσω συγκεκριµένης διατύπωσης της ερώτησης. Σε 

περίπτωση που ζητείται η προσωπική άποψη του ερωτηθέντος, θα πρέπει να γίνεται µε 
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έµµεσο τρόπο και µε αποφυγή κοινωνικών στερεοτύπων που είναι πιθανόν να 

προκαταλάβουν την απάντηση του εξεταζόµενου. 

Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά κατά τη σύνταξη του 

ερωτηµατολογίου, είναι η χρηστικότητα αυτού, και η ευκολία συµπλήρωσής του τόσο από 

τον εξεταζόµενο όσο και από τον εξεταστή. Ειδικότερα θα πρέπει να υπάρχει αρκετός 

χώρος για τη συµπλήρωση απαντήσεων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφεύγονται οι 

µακροσκελείς απαντήσεις που θα αποβούν χρονοβόρες και συνεπώς θα δυσκολέψουν τη 

διαδικασία της συνέντευξης. Σε πολλές περιπτώσεις ενδείκνυται η παράθεση 

επεξηγηµατικών κειµένων για την καθοδήγηση και διευκόλυνση της διαδικασίας. 

 

ΣΣΣΤΤΤΑΑΑ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑ    ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΤΤΤΑΑΑΞΞΞΗΗΗΣΣΣ    ΕΕΕΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΟΟΟΥΥΥ   

Αρχικό στάδιο είναι το προαναφερόµενο της σύνταξης του ερωτηµατολογίου, 

προσαρµόζοντας τις παραπάνω γενικές οδηγίες στις ειδικές ανάγκες της κάθε έρευνας. 

Αµέσως µετά την πλήρωση του πρώτου σταδίου, απαιτείται η δοκιµή των ερωτήσεων και 

του ερωτηµατολογίου. Συνήθως επιλέγεται ένα ενδεικτικό δείγµα από πεπειραµένους 

εξεταστές, οι οποίοι εξετάζουν το κείµενο, ελέγχουν την ορθότητα και προσπαθούν να 

εντοπίσουν αδυναµίες, ασάφειες και παρεκκλίσεις από τον πραγµατικό αρχικό στόχο. 

Στο τελικό στάδιο ελέγχονται οι λεπτοµέρειες, αποφασίζεται η τελική διαµόρφωση 

του κειµένου, η προβολή και τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και ο τρόπος που θα 

“κινηθεί” το προσωπικό που θα διεξάγει την έρευνα. Παράλληλα γίνεται η κωδικοποίηση 

τόσο των ερωτήσεων και των πιθανών απαντήσεων, όπου αυτό είναι απαραίτητο και 

εφικτό, όσο και των ερωτηµατολογίων για τη διευκόλυνση της διαδικασίας κατά το 

στάδιο της επεξεργασίας των αποτελεσµάτων. 

 

1.3.4 Εκπαίδευση προσωπικού έρευνας 

Το προσωπικό που διεξάγει την έρευνα διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχή 

ολοκλήρωση της έρευνας. Τα προσόντα των ερευνητών, οι ικανότητές τους, ο αριθµός 

τους, η κατάρτισή τους, η εκπαίδευσή τους και η εµπειρία είναι παράγοντες καθοριστικοί 

και µεταβλητοί αναλόγως της κάθε έρευνας. Ανεξάρτητα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των ερευνητών που θα επιλεχθούν από τους συντονιστές της έρευνας, κρίνεται πάντοτε 

απαραίτητο η εκπαίδευση αυτών από τους υπεύθυνους. 
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Βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι η ενηµέρωση των ερευνητών στους 

βασικούς στόχους της έρευνας. Με άλλα λόγια πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές για ποιους 

λόγους πραγµατοποιείται η έρευνα και ποιος είναι ο στόχος. Ακόµη και αν το σώµα των 

ερευνητών αποτελείται από έµπειρα άτοµα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

συγκεκριµένης έρευνας πρέπει να τονιστούν και να εξηγηθούν. 

Μέσω σεµιναρίων δίνονται αυστηρές οδηγίες ως προς τις ερωτήσεις και τον τρόπο 

συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτό γίνεται από τον 

ερευνητή και όχι από τον ερωτηθέντα. Παράλληλα δίνονται οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο 

εισαγωγής του ερευνητή κατά την έναρξη της συνοµιλίας, ένα πολύ σηµαντικό και 

καθοριστικό στάδιο της συνέντευξης που πρέπει να διασαφηνιστεί πλήρως. 

Επισηµαίνονται τα σηµεία του ερωτηµατολογίου που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και 

πρέπει να γνωρίζει ο εξεταστής. Παράλληλα παραδίδεται έγγραφο υλικό µε οδηγίες, 

συνοδευτικά επίσηµα έγγραφα για την πιστοποίηση της έρευνας προς άρση της 

δυσπιστίας των ερωτηθέντων. 

Όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ερευνητών, απαραίτητα για µια 

επιτυχή συνέντευξη, είναι ένας συνδυασµός προσόντων που δεν είναι προκαθορισµένα 

και εξαρτώνται κάθε φορά από τις ιδιαιτερότητες τόσο της συνέντευξης όσο και του 

ερωτηθέντος. Σε γενικές γραµµές, ο ερευνητής θα πρέπει να έχει την ικανότητα να 

προσαρµόζεται στον συνοµιλητή του. Ουδετερότητα είναι η στάση που θα πρέπει να 

ακολουθεί, σε συνδυασµό µε συνεχούς ελιγµούς αναλόγως µε το είδος των ερωτήσεων 

και τις ανάγκες του κάθε σταδίου της συνέντευξης. ∆ε θα πρέπει να είναι ούτε ιδιαίτερα 

φιλικός ούτε να καθοδηγεί τις απαντήσεις του εξεταζόµενου. 

Βασικό µέληµα του εξεταστή είναι η διατήρηση της ηρεµίας και οµαλής εξέλιξης 

της συνέντευξης και καταλυτικής επέµβασής του, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Θα 

πρέπει να τηρεί κανόνες τακτικής, όπως επίσκεψη σε σωστές µέρες και ώρες, ώστε να 

εξασφαλιστεί η θετική αρχική αντίδραση του εξεταζόµενου, ενώ παράλληλα ενδείκνυται η  

εµφάνιση συνοδευτικών δικαιολογητικών εγγράφων κατά την έναρξη της συζήτησης για 

την πιστοποίηση της φερεγγυότητας του απέναντι στον εξεταζόµενο. 

Σε σηµαντικές έρευνες συνηθίζεται ο έλεγχος των ερευνητών, µέσω ελεγκτών, για 

τη διασφάλιση της διατήρησης των προτύπων και της ποιότητας. Ανάλογος έλεγχος 

πραγµατοποιείται και στα παραδοτέα ερωτηµατολόγια, ως προς την ορθότητα των 

απαντήσεων, την αναγνωσιµότητα των κειµένων και την εγκυρότητα τους γενικότερα. 
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1.3.5 Προβλήµατα 

Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαµβάνει πολλά στάδια µε πολλές παραµέτρους 

να επηρεάζουν και να καθορίζουν την εγκυρότητα της διαδικασίας και του τελικού 

αποτελέσµατος. Τα σφάλµατα θα µπορούσαν να διακριθούν αρχικά σε συστηµατικά και 

σε συµπωµατικά. Συστηµατικό θα ήταν το λάθος που υπεισέρχεται από µια κακώς 

διατυπωµένη ερώτηση, το οποίο παρατηρείται σε όλο το δείγµα και επηρεάζει αρνητικά 

οµοιόµορφα το αποτέλεσµα. Από την άλλη, συµπωµατικό είναι το λάθος που 

παρουσιάζεται σε µικρό κοµµάτι της διαδικασίας, όπως για παράδειγµα ένας εξεταστής 

µικρής εµπειρίας που αδυνατεί να µεταφέρει µε επιτυχία τα λεγόµενα των εξεταζόµενων 

στο ερωτηµατολόγιο. Σε αυτήν την περίπτωση επηρεάζεται ένα µικρό τµήµα του 

δείγµατος. 

Σύµφωνα µε τον Cicourel (1996), τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζονται 

κατά τη διεξαγωγή έρευνας µε ερωτηµατολόγιο, µπορούν να συνοψιστούν στα 

παρακάτω. 

Ο βαθµός εµπιστοσύνης που θα αναπτυχθεί στο αρχικό στάδιο της συνέντευξης, 

µεταξύ του ερωτηθέντος και του ατόµου που διεξάγει την έρευνα, είναι άκρως 

καθοριστικός για την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Παράµετροι όπως κοινωνική και 

εκπαιδευτική ταύτιση των δύο εµπλεκοµένων ατόµων δρουν πολλές φορές καταλυτικά 

προς ένα αποδεκτό αποτέλεσµα. Επίσης πού συχνά παρατηρείται η τάση για έλεγχο της 

συνάφειας και ειλικρίνειας των απαντήσεων. Αυτός ο έλεγχος όταν δε γίνεται διακριτικά, 

αλλά αντιθέτως γίνεται αντιληπτός από τον ερωτηθέντα, µπορεί να αποφέρει 

διστακτικότητα και αµηχανία σε αυτόν και συνεπώς να επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξη 

της συνέντευξης. Ένας άλλος κίνδυνος, που εµφανίζεται στις συνεντεύξεις, είναι η 

επιφυλακτικότητα των ερωτηθέντων για την κατάθεση της πλήρους αλήθειας. Υπάρχουν 

ζητήµατα που είναι δύσκολο να κατατεθούν προς καταγραφή και συνεπώς επαφίεται στην 

ικανότητα του ατόµου που διεξάγει την έρευνα να καταφέρει να αποσπάσει µε διακριτικό 

τρόπο αυτές τις πληροφορίες, χωρίς όµως να προκαλέσει δυσαρέσκεια και αρνητικά 

συναισθήµατα. 

Η τάση και προδιάθεση του υπεύθυνου της έρευνας για τη διεξαγωγή µιας 

ευγενικής και ευχάριστης συνοµιλίας, πολλές φορές δηµιουργεί πρόβληµα στο τελικό 

αποτέλεσµα. Λειτουργεί στον αντίποδα της απαίτησης για απόσπαση της απαραίτητης 

πληροφορίας και για καθοδήγηση της συνοµιλίας εκεί που έχει προκαθοριστεί εξ αρχής. 
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Πολλές φορές ο συνεντευκτής καλείται να ερµηνεύσει τα λεγόµενα του ερωτηθέντος 

µέσα από τη δική του λογική, δικές του γνώσεις, σε άµεσο χρονικό ορίζοντα, εισάγοντας 

έτσι τη υποκειµενικότητα των συµπερασµάτων και τον κίνδυνο παρερµηνείας των 

λεγόµενων του εξεταζόµενου. Οι πνευµατικές και ηθικές ικανότητες καθώς και η εµπειρία 

του εξεταστή θα διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό το στάδιο. 

Σύµφωνα µε τον Mucchielli υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι, αν και ακούσιοι, που 

είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε διαστρέβλωση των απαντήσεων και συνεπώς αδυναµία 

καταγραφής της πλήρους εικόνας. 

Αρχικά είναι η αντίδραση για λόγους γοήτρου. Εµφανίζεται η τάση να ακολουθεί ο 

εξεταζόµενος κοινωνικά στερεότυπα, να παρουσιάζει µια τάση αποδοχής του από τον 

εξεταζόµενο και παράλληλα µια φοβία αρνητικής στάσης του στο αποδεκτό. Για αυτούς 

τους λόγους υπεισέρχεται το σφάλµα της ανειλικρινούς άποψης και συνεπώς ψευδούς 

δήλωσης. Μέσω τεχνικών όπως κλιµακωτών ερωτήσεων ή υπόκρυψης της πραγµατικής 

ερώτησης είναι δυνατόν να µετριαστεί το παραπάνω λάθος. 

Επίσης καταγράφεται από τον Mucchielli ως λόγος διαστρέβλωσης απαντήσεων η 

αυτοάµυνα του ερωτηθέντος σε προσωποποιηµένες ερωτήσεις. Όταν µια ερώτηση είναι 

προσωπική ή απευθύνεται σε πρώτο πρόσωπο ή ζητάει άµεσα τη γνώµη και εκτίµηση του 

ερωτηθέντος, παρατηρείται η διατήρηση αµυντικής στάσης από µεριά του και συνεπώς 

αλλοίωση του αποτελέσµατος. Οι έµµεσες ερωτήσεις είναι ένας επιτυχηµένος τρόπος 

υπερπήδησης του προβλήµατος. 

Επιπλέον η διατύπωση της ερώτησης πολλές φορές µεταφέρει την προκατάληψη 

των ατόµων που συντάσσουν το ερωτηµατολόγιο και συνεπώς ακούσια καθοδηγούν των 

εξεταζόµενο σε προκαθορισµένο αποτέλεσµα. Είναι λογικό η υποκειµενικότητα των 

ατόµων που συντάσσουν το ερωτηµατολόγιο να επηρεάζει τη σύναξη των ερωτήσεων, 

αλλά ο βαθµός που γίνεται αυτό πρέπει να µετριάζεται ώστε να µην επηρεάζει το τελικό 

αποτέλεσµα. 

Παράλληλα, έχει καταγραφεί κοινωνιολογικά ότι υπάρχει µια σταθερή τάση – έλξη 

προς τη δετική απάντηση. Με άλλα λόγια προτιµάται η απάντηση “ΝΑΙ” από την 

απάντηση “ΟΧΙ” ως ένδειξη προσαρµογής και συµβατότητας µε το κοινωνικά αποδεκτό 

και κατεστηµένο. Για τον παραπάνω λόγο αποφεύγεται η χρήση απαντήσεων “ΝΑΙ-ΟΧΙ” 

ιδιαίτερα σε προσωπικές ερωτήσεις που απευθύνονται άµεσα στην κρίση του 

ερωτηθέντος. 
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Ως συνέχεια της προκατάληψης για θετικές απαντήσεις αναφέρεται και η 

αντίστοιχη απέχθεια των ερωτηθέντων προς λέξεις – έννοιες που προκαλούν αρνητικά 

συναισθήµατα και αρνητικούς συσχετισµούς. Η διατύπωση της ερώτησης µε έµµεσο 

τρόπο για την αποφυγή της λέξης και την παρουσίαση του θέµατος κατ’ ευφηµισµό, είναι 

η λύση του προβλήµατος. 

Η επίκληση ονοµάτων γνωστών προσωπικοτήτων επιφέρει µια προδηλωµένη 

στάση του εξεταζόµενου απέναντι στην ερώτηση, βασισµένη στην άποψη του απέναντι 

στην προσωπικότητα, Συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται η αναφορά ονοµάτων 

προσωπικοτήτων για τη διατήρηση της αντικειµενικότητας του εξεταζόµενου. 

Ο φόβος της αλλαγής πάντοτε είναι απειλή σε άτοµα συντηρητικών αντιλήψεων 

και συνεπώς µπορεί να απορριφθεί a priori µια ερώτηση λόγο της διατύπωσης µε έντονη 

τάση προς αλλαγή του σηµερινής κατάστασης. Και σε αυτήν την περίπτωση η 

αναδιατύπωση της ερώτησης µε πιο ήπιο τρόπο, θα αποτρέψει αρνητικές 

προκατειληµµένες τοποθετήσεις. 
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1.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

Η επεξεργασία των στοιχείων, καταγράφεται στη βιβλιογραφία ως το προτελευταίο 

στάδιο µιας έρευνας αγοράς. Είναι το στάδιο κατά το οποίο συγκεντρώνονται, 

επεξεργάζονται και αναλύονται τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί µέσω των 

ερωτηµατολογίων και ταυτόχρονα συνδυάζονται µε άλλα στοιχεία που είναι δυνατόν να 

έχουν συλλεχθεί µε άλλες µεθόδους όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο. Με 

άλλα λόγια, έχουµε αναβάθµιση των δεδοµένων σε πληροφορία που αρχίζει και έχει 

νόηµα και αποτελεί τη βάση εξαγωγής πολύτιµων συµπερασµάτων. 

Παρόλο που η επεξεργασία γίνεται σε τελικό στάδιο της συνολικής διαδικασίας, ο 

τρόπος που θα γίνει και οι µέθοδοι που θα ακολουθηθούν, πρέπει να αποσαφηνίζονται 

στα αρχικά στάδια της µελέτης, αν όχι µε κάθε λεπτοµέρεια, τουλάχιστον το γενικό 

πλαίσιο. Η προετοιµασία αυτή δίνει τη δυνατότητα αρχικά να προαποφασιστεί ο τρόπος 

που θα κωδικοποιηθούν οι απαντήσεις, απαραίτητο στοιχείο τόσο κατά τη συµπλήρωση 

των ερωτηµατολογίων (µέσω προκαθορισµένων τιµών), όσο και κατά το στάδιο της 

επεξεργασίας αυτών. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται έλεγχος τυχών ελλείψεων που θα 

αντιµετωπίζονταν αλλιώς κατά το στάδιο της συλλογής των στοιχείων. 

Παράλληλα γίνεται επιπλέον έλεγχος αν έχουν συµπεριληφθεί όλα τα απαραίτητα 

προς την έρευνα στοιχεία και συµπληρώνονται σε περίπτωση ελλείψεων. Τέλος µια 

προκαταρκτική µελέτη του τρόπου επεξεργασίας, θα συνεισφέρει στη διαµόρφωση τόσο 

του χρονικού όσο και του οικονοµικού πλάνου της έρευνας, αφού θα υπολογιστούν βάσει 

της επιλεγµένης µεθόδου επεξεργασίας τα χρονοδιαγράµµατα εκτέλεσης και το κόστος 

αυτών. 

Στόχος της επεξεργασίας είναι η εξαγωγή συµπερασµάτων από την πρωτογενή ύλη 

των ερωτηµατολογίων που χωρίς το στάδιο αυτό θα παραµείνουν απλά δεδοµένα. Μέσω 

στατιστικών αναλύσεων, πινακοποίησης και κωδικοποίησης, οι ερευνητές αναλύουν τα 

δεδοµένα και τα αναβαθµίζουν συνδυάζοντας αυτά ποικιλοτρόπως και κάνοντας χρήση 

µαθηµατικών τεχνικών. 

Οι τελικές καταστάσεις παρέχουν ευανάγνωστη και κατανοητή πληροφορία, 

συνήθως µέσω πινάκων και γραφηµάτων, τα οποία συνοδεύονται από εκθέσεις (reports) 

για την πλήρη επεξήγηση των αποτελεσµάτων ακόµα και σε άτοµα που δε φέρουν 

εµπειρία και γνώση τέτοιων µελετών. 
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Στα παρακάτω κεφάλαια παρατίθενται τα τρία βασικά στάδια επεξεργασίας 

δεδοµένων έρευνας που είναι η διόρθωση των ερωτηµατολογίων, η κωδικοποίηση των 

ερωτήσεων και τέλος η πινακοποίηση των αποτελεσµάτων. 

 

1.4.1 ∆ιόρθωση ερωτηµατολογίων 

Αναλογιζόµενοι τις συνθήκες συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων και τις 

παραµέτρους συµβολής στη διαδικασία (πίεση χρόνου, σφάλµα εξεταστή, αστοχία 

ερωτήσεων, άγνοια εξεταζόµενου, παραλήψεις), γίνεται άµεσα σαφές και κατανοητό ότι 

είναι πολύ πιθανό το ερωτηµατολόγια να φέρουν σφάλµατα. Κρίνεται απαραίτητο πριν τη 

διαδικασία ανάλυσης και αποδοχής της πρωτογενούς πληροφορίας, να γίνεται έλεγχος της 

ορθότητας των παραδοτέων. Το στάδιο αυτό της διόρθωσης εξυπηρετεί ακριβώς αυτόν 

το σκοπό. Βασικό µέληµα είναι η απαλοιφή λαθών πριν ακόµη αρχίσει η διαδικασία 

επεξεργασίας, ώστε να αποφευχθεί σπατάλη χρόνου και χρήµατος και να διασφαλιστεί η 

εγκυρότητα των αποτελεσµάτων που θα είναι βασισµένα σε έγκυρα και ορθά πρωτογενή 

δεδοµένα. 

Τα σφάλµατα τα οποία είναι δυνατόν να υπεισέλθουν στη διαδικασία, 

αναφέρθηκαν λεπτοµερώς σε προηγούµενη παράγραφο. Επιπλέον αναφέρεται ότι πρέπει 

να γίνει έλεγχος για τη νοηµατική ορθότητα των καταγεγραµµένων. Σε περιπτώσεις που 

παρατηρηθεί ασυµφωνία µεταξύ των διαδοχικών ερωτήσεων θα πρέπει να θεωρηθεί η 

πληροφορία µη έγκυρη και συνεπώς να αποκλειστεί από τα επόµενα στάδια επεξεργασίας. 

Αντίστοιχα σε περιπτώσεις που υπάρχει ελλιπής πληροφορία ή ασάφεια στη διατύπωση, η 

οµάδα που διενεργεί τον έλεγχο και τις διορθώσεις των ερωτηµατολογίων, καλείται να 

αποκαταστήσει στο µέγιστο δυνατόν τις ασάφειες. 

Μια άλλη περίπτωση σφάλµατος, είναι λανθασµένης διατύπωσης ερώτησης που 

στην πορεία αποδεικνύεται ότι οδήγησε σε άλλες απαντήσεις από τις επιθυµητές. Σε αυτή 

την περίπτωση οι ερευνητές θα πρέπει να αποφανθούν κατά πόσο η συγκεκριµένη 

ερώτηση εξυπηρετεί τους στόχους της έρευνας και θα πρέπει να συµπεριληφθεί ή να 

αποκλειστεί από την έρευνα. 

Φυσικά η περιγραφόµενη διαδικασία, είναι πολύπλοκη και σύνθετη, απαιτεί έµπειρο 

προσωπικό και εγκυµονεί κινδύνους αντίθετων αποτελεσµάτων. Είναι δυνατόν µέσω 

παρερµηνειών, διορθώσεων κειµένων πέραν του αντικειµενικού κριτηρίου αλλά µέσω του 
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υποκειµενικού, λανθασµένων εκτιµήσεων, προσθήκη κειµένων αντί για απλή διόρθωση, 

το τελικό αποτέλεσµα να προκύψει διαστρεβλωµένο. 

Η σωστή τήρηση των παραπάνω κανόνων και η χρήση έµπειρου προσωπικού θα 

θέσουν τα θεµέλια για αξιόπιστη επεξεργασία των δεδοµένων και συνεπώς αξιόπιστα 

τελικά αποτελέσµατα. 

 

1.4.2 Κωδικοποίηση στοιχείων 

Η λογική της κωδικοποίησης στηρίζεται στην αντικατάσταση των απαντήσεων από 

κείµενα ή γράµµατα σε προσυµφωνηµένα νούµερα. Σε πολλές περιπτώσεις το σύµβολο 

κωδικοποίησης θα µπορούσε να είναι κάποιο γράµµα, αλλά συνήθως είναι αριθµοί για 

ευκολότερη επεξεργασία. Κύριος λόγος της παραπάνω διαδικασίας είναι ο µεγάλος όγκος 

των ερωτηµατολογίων και πληροφοριών, που είναι αδύνατο να καταγραφούν και 

συνολικά µέσω απλής ανάγνωσης αυτών. Έτσι δηµιουργείται η ανάγκη συστηµατικότερης 

καταγραφής τους. 

Με τη µέθοδο της κωδικοποίησης επιτυγχάνουµε κάποια βασικά προτερήµατα στη 

διαδικασία. Καταρχήν επιτυγχάνεται µείωση του χρόνου εκτέλεσης της συνέντευξης, 

αφού καταγράφεται ένα νούµερα αντί για ολόκληρο κείµενο. ∆ιασφαλίζεται η οµοιογένεια 

των απαντήσεων αφού δεν έχουµε την υποκειµενικότητα του εξεταστή να εισέρχεται στις 

απαντήσεις. Επιπλέον επισπεύδεται, διευκολύνεται και συστηµατοποιείται η διαδικασία 

επεξεργασίας. 

Η πινακοποίηση είναι δυνατόν να γίνει µε το χέρι αν και πλέον στην εποχή µας ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει απλοποιήσει κατά πολύ τη διαδικασία. Παλαιότερα η 

διάτρητη κάρτα είχε ευρεία εφαρµογή κατά το στάδιο της κωδικοποίησης. Ήταν τόσο 

διαδεδοµένη η χρήση της σε τέτοιου είδους εφαρµογές, που ακόµα χρησιµοποιείται σε 

µερικές περιπτώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουµε, ότι η διαδικασία πινακοποίησης µέσω 

διάτρητης καρτέλας αποτελείται από τα εξής βασικά στάδια: χτύπηµα της καρτέλας 

Hollerith, εισαγωγή στοιχείων στο σύστηµα εγκεφάλου και τέλος χρήση κατάλληλου 

προγράµµατος και καταγραφή των αποτελεσµάτων σε µηχανογραφηµένη µορφή (Dr. 

George Breen – Dr. A.B. Blankenship, 1984). Φυσικά οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

απλοποίησαν τη διαδικασία και ταυτόχρονα άλλαξαν το εργασιακό καθεστώς, αφού πλέον 

δεν απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό για να κάνει την εργασία, παρά απλοί χρήστες 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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Η διαδικασία της προ-κωδικοποίησης, που πραγµατοποιείται στα αρχικά στάδια, 

είναι πολύπλοκη και καθοριστικής σηµασίας. Βασική εργασία των ερευνητών είναι τόσο να 

προσπαθήσουν να προβλέψουν τις πιθανές απαντήσεις, όσο και να τις 

κατηγοριοποιήσουν, όπου αυτό είναι απαραίτητο, ώστε να είναι στη συνέχεια εφικτή η 

κωδικοποίησή τους. 

 

ΜΜΜΕΕΕΘΘΘΟΟΟ∆∆∆ΟΟΟΙΙΙ    ΚΚΚΩΩΩ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

Ένας εύκολος και άµεσος τρόπος κωδικοποίησης είναι µέσω χρήσης παλαιότερων 

κωδικοποιήσεων που βρίσκονται στη βιβλιογραφία ή σε δηµοσιευµένες έρευνες. Αν αυτό 

δεν είναι εφικτό, είναι δυνατόν να είναι απόλυτα προκαθορισµένο το δείγµα των 

απαντήσεων (π.χ. κατασκευαστές αυτοκινήτων), οπότε και πάλι η διαδικασία είναι σχετικά 

απλοποιηµένη. 

Αντίθετα από τις προηγούµενες σχετικά εύκολες περιπτώσεις, σε ερωτήσεις 

ελεύθερης απάντησης η διαδικασία της κωδικοποίησης περιπλέκεται έντονα, αφού οι 

ερευνητές καλούνται να κατηγοριοποιήσουν φαινοµενικά άσχετες µεταξύ τους απαντήσεις 

σε οµάδες που θα αποδοθεί ο κωδικός. Ένας βασικός τρόπος επιλογής των οµάδων είναι η 

λογική ταύτιση των απαντήσεων κάθε οµάδας. Οι απαντήσεις της οµάδας θα πρέπει να 

έχουν κοινά στοιχεία. Η λογική µπορεί να αναφέρεται στην οπτική γωνία του έµπειρου 

ερευνητή ή ακόµη και στην οπτική γωνία του ερωτηθέντα που αν και άπειρος έχει δικό 

του τρόπο λογικής συσχέτισης, κοινό όµως µε το σύνολο των ερωτηθέντων και ιδιαίτερης 

σηµασίας για τη µελέτη. 

Μια άλλη µέθοδος κατηγοριοποίησης των απαντήσεων είναι µέσω διαδοχικών 

διαιρέσεων του συνόλου των απαντήσεων. Έτσι το αρχικά ενιαίο δείγµα διαιρείται σε δύο, 

τα οποία υποδιαιρούνται και διαιρούνται ξανά. Η διαδικασία αυτή συνεχίζει και σταµατά 

όταν έχουµε αγγίξει τέτοιο αριθµό υποκατηγοριών που καλύπτουν νοηµατικά όλες τις 

γενικές κατηγορίες απαντήσεων και ταυτόχρονα ο αριθµός τους είναι κατάλληλος για 

χρήση και όχι υπερβολικά µεγάλος. 

Όσον αφορά την κωδικοποίηση απαντήσεων που εκφράζονται σε αριθµούς (π.χ. 

ηλικία), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, είναι µια εξίσου περίπλοκη διαδικασία, όσο και αν 

φαινοµενικά δείχνει απλή λόγω της αριθµητικής µορφής της απάντησης. Υπάρχουν 

απαντήσεις που επιτρέπουν την κατανοµή των αριθµών σε κλάσεις ίσου εύρους.  Σε 

αυτήν την περίπτωση έχουµε και την ιδανική κατηγοριοποίηση από άποψη στατιστικής και 
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συνεπώς ευκολίας κατά την επεξεργασία. Σε πολλές περιπτώσεις όµως, οι 

ισοκατανεµηµένες κατηγορίες δηµιουργούν προβλήµατα και παρερµηνείες στο φαινόµενο. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο οι κατηγορίες να µη φέρουν συµµετρία, 

αλλά νοηµατική ορθότητα και συνέχεια, εξασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα του 

δείγµατος. Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες µεταξύ τους βάσει κάποιου 

ποιοτικού χαρακτηριστικού και όχι βάσει της αριθµητικής οντότητας της απάντησης. 
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1.5 ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Βάσει των προαναφερόµενων που εστίασαν στην ανάλυση της διαδικασίας της 

έρευνας γενικότερα και ειδικότερα της έρευνας µέσω ερωτηµατολογίου, προκύπτουν 

ζητήµατα ηθικής φύσεως και δεοντολογίας. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο ευαίσθητος πλέον τοµέας της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας και του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων που έχουν απασχολήσει όχι 

µόνο φιλολογικά τις σηµερινές κοινωνίες, αλλά και µέσω νοµοθεσιών. Γίνεται πλέον 

έντονη και συστηµατική προσπάθεια για προάσπιση του κάθε πολίτη όσον αφορά τα 

προσωπικά του στοιχεία και τη µη χρήση τους για σκοπούς πέραν της συγκαταθέσεώς 

του. Το ίδιο ισχύει και για τις έρευνες µε ερωτηµατολόγιο, που τα προσωπικά στοιχεία δεν 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς που ο ερωτώµενος δεν έχει συγκαταθέσει. 

Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αντικειµενικότητα της διαδικασίας σε 

όλα τα στάδια και φάσεις της έρευνας. Αντικειµενικότητα στη διατύπωση των ερωτήσεων, 

στη διευθέτηση του διαλόγου µε τον ερωτηθέντα, στην επεξεργασία και προβολή των 

αποτελεσµάτων. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται ότι η έρευνα προσπαθεί να εξασφαλίσει την 

εµπιστοσύνη του κοινού και συνεπώς τη συνεργασία του κατά τη συζήτηση. Οι µέθοδοι 

εξασφάλισης αυτής της εµπιστοσύνης, εγείρουν ζητήµατα ηθικής φύσεως και απαιτούν 

προσεκτικούς χειρισµούς για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα της διαδικασίας. 

Επειδή οι παραπάνω παράµετροι είναι µη µετρήσιµοι και επαφίενται στην καλή 

διάθεση και τον ηθικό κώδικα των ερευνητών, η πολιτεία θέσπισε κανόνες µέσω 

νοµοθεσίας για την προάσπιση του πολίτη, της διαδικασίας της έρευνας και της ηθικής 

διάστασης αυτής. Οι παραπάνω κανόνες συγκεντρώνονται στον “Κώδικα ∆εοντολογίας” 

του Μάρκετινγκ. Είναι σε αρµονία µε τους κώδικες A.M.S.O. (Association on Market 

Survey Organization), E.C.O.M.A.R. (European Society for Opinion and Marketing 

Research) και τέλος I.C.C. (International Chamber of Commerce) (Πετράκης, 1989). 

Στα πλαίσια του παραπάνω κώδικα, γίνεται διάκριση µεταξύ υποχρεωτικών 

κανόνων και προαιρετικών. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οι βασικοί υποχρεωτικοί 

κανόνες του Κώδικα ∆εοντολογίας Μάρκετινγκ όπως αυτοί παρατίθενται στο βιβλίο 

(Πετράκης, 1989). 
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1. Εάν, µε σκοπό να αποκτήσουµε την εµπιστοσύνη του ερωτώµενου του 

υποσχεθούµε εχεµύθεια, πρέπει να είµαστε σίγουροι, ότι θα τηρήσουµε την 

υπόσχεσή µας αυτή. 

2. Το όνοµα, η διεύθυνση, το επάγγελµα κ.λ.π. του ερωτώµενου θα πρέπει να 

θεωρούνται εντελώς απόρρητα στοιχεία έτσι: 

I) Σε κανένα απολύτως πρόσωπο, πέραν αυτών που ασχολούνται µε την 

έρευνα, δεν πρέπει να αποκαλύπτονται τα προσωπικά στοιχεία και οι 

πληροφορίες που ο ερωτώµενος έδωσε στον ερευνητή. 

II) Τα προσωπικά στοιχεία και οι πληροφορίες που δίνει ο ερωτώµενος στον 

ερευνητή δεν επιτρέπεται σε καµία απολύτως περίπτωση να 

χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, πέραν εκείνου για τον 

οποίο δοθήκαν. 

III) Το όνοµα και η διεύθυνση του ερωτώµενου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο 

από το ερευνητικό γραφείο που έκανε την έρευνα, για έλεγχο της 

πραγµατοποίησης της συνέντευξης ή για συνεχόµενες συνεντεύξεις. 

IV)  Σε περίπτωση που το ίδιο το άτοµο θα ξαναχρειαστεί να επαναλάβει την 

ίδια ή να δώσει συµπληρωµατική συνέντευξη, τότε ο ερευνητής θα πρέπει 

να εξηγήσει στον ερωτώµενο το σκοπό της ενέργειας αυτής πριν τη 

συνέντευξη. 

3. Ο ερευνητής θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η συνέντευξη 

να γίνει όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη έτσι ώστε ο ερωτώµενος να µην αισθανθεί 

δυσφορία προκαλούµενη από τη συνέντευξη που παραχωρεί. 

4. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο της συνέντευξης ο ερωτώµενος δηλώσει ότι δεν 

επιθυµεί να συνεχίσει τη συνέντευξη, ο ερευνητής θα πρέπει να υπακούσει στην 

επιθυµία αυτή και να µην επιµείνει φορτικά. 

5. Εάν η έρευνα διεξάγεται µε τη χρήση µαγνητοφώνου ή άλλου µέσου, ο 

ερωτώµενος στη µέση ή στο τέλος της συνέντευξης έχει το δικαίωµα να ζητήσει 

να ακούσει την κασέτα ή εάν µετανιώσει, να ζητήσει τη διαγραφή της οµιλίας του. 

6. Σύµφωνα µε τον Κ.∆., τα ερευνητικά γραφεία θα πρέπει να εφοδιάσουν τους 

ερευνητές τους µε ταυτότητα, ότι δηλαδή η συνέντευξη αποτελεί µέρος 

συγκεκριµένης έρευνας στην οποία θα αναγράφονται: 

I) Το όνοµα του ερευνητή και 
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II) Το όνοµα και το τηλέφωνο του γραφείου που έχει αναλάβει την έρευνα. 

7. Επανάληψη της συνέντευξης µε το ίδιο πρόσωπο είναι δυνατόν να 

πραγµατοποιηθεί µόνο εάν από την πρώτη συνέντευξη έχει δηλωθεί η ενέργεια 

αυτή στον ερωτώµενο και αυτός δεν έχει αντίρρηση γι’ αυτό. 

8. Εάν η έρευνα απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 14 ετών, τότε χρειάζεται άδεια των 

γονέων ή των δασκάλων. Για την περίπτωση αυτή, ο ερευνητής θα πρέπει να 

δείξει προηγουµένως το ερωτηµατολόγιο στον πατέρα ή το δάσκαλο του 

ανηλίκου. 

 

Όσον αφορά τους προαιρετικούς κανόνες που αναγράφονται στον εν λόγω Κώδικα 

∆εοντολογίας, αναφέρονται ενδεικτικά: 

1. Οι ερευνητές θα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες του Κ.∆. και να έχουν 

υπογράψει γι’ αυτό. 

2. Οι ερευνητές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φιλικοί και ευγενικοί 

µε τους ερωτώµενους. 

3. Οι ερευνητές θα πρέπει να επιδεικνύουν την ταυτότητά τους αβίαστα και χωρίς 

δυσανασχέτηση ή µορφασµούς. 

4. Οι ερευνητές θα πρέπει να πιστοποιούν από την αρχή την εχεµύθεια της 

συνέντευξης. 

5. Οι ερευνητές θα πρέπει να δηλώνουν το χρόνο της συνέντευξης, κατά προτίµηση 

από Minimum σε Maximum. 

6. Οι ερευνητές θα πρέπει να εξηγήσουν στον ερωτώµενο το σκοπό για τον οποίο του 

ζητούνται τα προσωπικά στοιχεία. 

7. Το γραφείο έρευνας θα πρέπει να ενηµερώνει την αστυνοµία της περιοχής για την 

έρευνα που θα γίνει και ειδικά εάν: 

I) Η έρευνα πρόκειται να γίνει µε προσωπική συνέντευξη 

II) Σε περίπτωση που θα συνεχιστούν οι συνεντεύξεις και αργά το βράδυ 

III) Εάν τα προϊόντα για τα οποία ζητούµε πληροφορίες είναι δυνατόν εκ της 

φύσεώς τους να τροµοκρατήσουν τους ερωτώµενους (π.χ. συστήµατα 

ασφαλείας, χρηµατοκιβώτια, κλειδαριές ασφαλείας κ.λ.π.) 

IV) Σε περίπτωση που έχουν αποφασισθεί συνεντεύξεις µε παιδιά σε δηµόσιους 

χώρους (πάρκα, παιδικές χαρές κ.λ.π.) 
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8. Εάν η έρευνα πρόκειται να διεξαχθεί µε δείγµα υψηλής κοινωνικοοικονοµικής 

τάξης, το γραφείο έρευνας θα πρέπει να διαλέξει µεταξύ των ερευνητών τους 

καλύτερους από κάθε σκοπιά, καθώς και: 

I) Να κλείνεται προκαταβολικά κάποιο ραντεβού 

II) Κατά την ώρα της συνέντευξης να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να 

διατηρηθεί το ευνοϊκό κλίµα, το οποίο πιθανόν να ωφελήσει σε µελλοντικές 

συνεντεύξεις µε το ίδιο πρόσωπο ή µε το προσωπικό της επιχείρησής του. 
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1.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 
 

Οι µεθοδολογία και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας εκπόνησης µιας έρευνας 

αγοράς που παρατέθηκε στις παραπάνω σελίδες, αποτελεί την επικρατέστερη και πιο 

συνηθισµένη µορφή ανάλυσης αγοράς. Με την πάροδο των ετών, την αύξηση της 

πολυπλοκότητας των αγορών, την αύξηση της πληροφορίας και τη µεγιστοποίηση της 

απαίτησης για πιο εξειδικευµένη εξέταση της αγοράς, δηµιουργήθηκαν ανάγκες για 

παραµετροποίηση της ανάλυσης αγοράς. 

Ο “χώρος” αποτελεί µια βασική παράµετρο άµεσα συσχετισµένη µε την έννοια της 

αγοράς. Ο χώρος συσχετίζεται µε το µέγεθος της αγοράς που πρέπει να αναλυθεί, µε τη 

σχετική θέση της αγοράς µε άλλες παραµέτρους µέγιστης σηµασίας (δίκτυο µεταφορών, 

άλλες αγορές) και τέλος µε τη συσχέτιση των στοιχείων της ίδιας της αγοράς (σχετική 

θέση των καταστηµάτων µεταξύ τους). Ο χώρος δίνει υπόσταση στην ανάλυση, επιτρέπει 

την εξέταση σε µια ακόµα διάσταση, την αναζήτηση απαντήσεων σε άλλο επίπεδο. Ο 

χώρος είναι δυνατόν να δώσει λογικές εξηγήσεις σε επιχειρηµατικά φαινόµενα, τα οποία 

δεν είναι δυνατόν ούτε να εντοπιστούν, αλλά ούτε και να αναλυθούν µέσω των 

κλασσικών µεθόδων έρευνας αγοράς που παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο. 

Ο “χώρος” και η µελέτη του µας επιτρέπει να προβλέψουµε χαρακτηριστικά 

απόλυτα χρήσιµα και αναγκαία για την αγορά. Οι περιοχές (ορισµένες γεωγραφικά) έχουν 

κοινά χαρακτηριστικά και τα άτοµα, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε περιοχές είναι 

δυνατόν να οµαδοποιηθούν και να τους αποδοθούν κοινά χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια 

γνωρίζοντας που είναι κάποιος πελάτης ή κάποιο κατάστηµα γνωρίζουµε και ποιος είναι ο 

πελάτης ή το κατάστηµα. Μέσω αυτής της παραδοχής είναι δυνατόν να προβλέψουµε 

εξελίξεις οµάδας ατόµων ή καταστηµάτων και να εξάγουµε πληροφορία σε τµήµατα της 

αγοράς που έως σήµερα δεν είχαν καθόλου καταγεγραµµένη πληροφορία. 

Φυσικά, η έννοια του χώρου είναι πάντα ενταγµένη σε κάθε έρευνα αγοράς. Αρχικά 

πρέπει να καθοριστεί το εύρος της περιοχής στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η έρευνα της 

αγοράς. Με άλλα λόγια θα πρέπει να καθοριστεί η έννοια των γεωγραφικών ορίων της 

αγοράς που µας ενδιαφέρει. Σε µία έρευνα αγοράς, τα ακριβή όρια της αγοράς θα 

καθορίσουν σε µεγάλο και την επιτυχία της έρευνας. Ο καθορισµός των ορίων αυτών, δεν 

είναι µονοσήµαντος και συνεπώς καθόλου απλός, αλλά θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα σε αυτό το στάδιο. 
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1.6.1 Είδη αγορών 

Αρχικά πρέπει να εστιάσουµε στις παραµέτρους που διαφοροποιούν τις αγορές 

µεταξύ τους. Η αγορά “trade area’ αναφέρεται στη γεωγραφική περιοχή που 

συγκεντρώνει την πλειοψηφία του αγοραστικού κοινού. Η αγορές είναι δυνατόν να 

διακριθούν αρχικά σε αγορές τοπικού χαρακτήρα “local convenience trade areas” και σε 

αγορές συγκριτικής δυναµικότητας “comparison shopping trade areas”. 

Στην πρώτη περίπτωση αναφερόµαστε σε  αγορές που εξυπηρετούν τοπικούς 

πελάτες, οι οποίοι δεν είναι διατεθειµένοι να ταξιδέψουν για να αποκτήσουν το αγαθό που 

επιθυµούν. Στη δεύτερη περίπτωση, η τιµή αγοράς του προϊόντος, παίζει καθοριστικό 

ρόλο στη διαδικασία αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης είναι διατεθειµένος να 

ταξιδέψει, από τον τόπο κατοικίας του, για να επιτύχει καλύτερη τιµή αγοράς. Είναι 

εµφανές ότι ο χαρακτήρας της αγοράς προς εξέταση, τοπικού χαρακτήρα ή συγκριτικής 

δυναµικότητας, καθορίζει και τα γεωγραφικά όρια της εξεταζόµενης αγοράς. 

Ένας άλλος τρόπος διάκρισης των αγορών είναι ανάλογα µε το είδος των 

αγοραστών που επισκέπτονται την αγορά. Ειδικότερα, οι αγοραστές είναι δυνατόν να είναι 

τοπικοί κάτοικοι οι οποίοι αποτελούν και την πλειονότητα του αγοραστικού δυναµικού της 

αγοράς. Είναι δυνατόν να είναι εργαζόµενοι της περιοχής ενδιαφέροντος, οι οποίοι έχουν 

αγοραστική δύναµη κατά τις ώρες που βρίσκονται λόγω εργασίας στην αγορά. Τέλος είναι 

δυνατόν να είναι τουρίστες που επισκέπτονται τη συγκεκριµένη περιοχή. 

Τέλος, η αγορά σε µία έρευνα διακρίνεται σε βασική και δευτερεύουσα (primary 

and secondary market) (Grant Ian Thrall, 2002). Σύµφωνα λοιπόν µε την παραπάνω 

διάκριση, η βασική αγορά είναι άµεσου ενδιαφέροντος για τη µελέτη και καθορίζει 

απόλυτα το αποτέλεσµα. Η δευτερεύουσα αγορά, είναι αµφιβόλου επιρροής και είναι 

δυνατόν να καθορίζει το αποτέλεσµα της έρευνας σε µικρότερο βαθµό από τη βασική 

αγορά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η πιθανότητα σηµαντικής επιρροής αυτής στο 

τελικό αποτέλεσµα. 

  

1.6.2 Μέθοδοι καθορισµού γεωγραφικών ορίων ενδιαφέροντος 

Τα όρια ενός δήµου ή µιας κοινότητας δεν αποτελούν ακριβή αναπαράσταση των 

γεωγραφικών ορίων των αγορών. Χρησιµοποιούνται συχνά για λόγους απλούστευσης της 

µελέτης και έλλειψης τεχνικών µέσων για τον ακριβή καθορισµό.  Με τη σηµερινή 

πληθώρα πληροφορίας και την ύπαρξη συστηµάτων όπως τα Γεωγραφικά Συστήµατα 
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Πληροφοριών, η διαδικασία έχει πάρει άλλες διαστάσεις και η προσέγγιση των ερευνητών 

είναι ακριβέστερη. Η βιβλιογραφία αναφέρει συγκεκριµένες τεχνικές για την ακριβή 

προσέγγιση και τον παραµετροποιηµένο καθορισµό των ορίων της αγοράς που µας 

ενδιαφέρει κατά περίπτωση.  

 

ΜΜΜΕΕΕΘΘΘΟΟΟ∆∆∆ΟΟΟΣΣΣ    ΟΟΟΜΜΜΟΟΟΚΚΚΕΕΕΝΝΝΤΤΤΡΡΡΩΩΩΝΝΝ    ΚΚΚΥΥΥΚΚΚΛΛΛΩΩΩΝΝΝ    (((RRRAAADDDIIIAAALLL)))   

Κατηγοριοποιώντας αυτές, από την πιο απλουστευµένη έως την πιο σύνθετη και 

παραµετροποιήσιµη µέθοδο, αρχίζουµε µε τη µέθοδο των κύκλων (radial). Η µέθοδος 

αυτή είναι η πιο απλή γενικεύοντας τα όρια της αγοράς σε οµόκεντρους κύκλους. Είναι 

αντιληπτό ότι οι απλουστεύσεις σε αυτή την περίπτωση είναι πολλές και µόνο κατά 

προσέγγιση αναπαριστούν τα πραγµατικά γεωγραφικά όρια της αγοράς ενδιαφέροντος. 

Ενδείκνυται σε περιπτώσεις που τα δεδοµένα είναι ελάχιστα και οι πόροι της µελέτης 

περιορισµένοι. Η (Εικόνα 1.1) είναι µια χαρακτηριστική αναπαράσταση ορισµού ορίων 

αγοράς βάσει των οµόκεντρων κύκλων (1,3 και 5 µίλια). Τα σηµεία αναπαριστούν 

τοποθεσίες δηµογραφικών δειγµάτων και οι κόκκινες τελείες αναπαριστούν δείγµατα τα 

οποία είναι σε απόσταση µεγαλύτερη των 5 µιλίων από την περιοχή ενδιαφέροντος.  

(Εικόνα 1.1) 
   
   

ΜΜΜΟΟΟΝΝΝΤΤΤΕΕΕΛΛΛΑΑΑ    ΒΒΒΑΑΑΡΡΡΥΥΥΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑΣΣΣ    (((GGGRRRAAAVVVIIITTTYYY   MMMOOODDDEEELLLSSS))) 

Τα µοντέλα βαρύτητας (spatial interaction models) βασίζονται στον υπολογισµό 

της ελκυστικότητας των αγορών σε σχέση µε τις άλλες αγορές. Βασίζονται στη γενική 

παραδοχή ότι οι αγοραστές προτιµούν τις µεγαλύτερες αγορές για να κάνουν τα ψώνια 

τους, αλλά η απόσταση και ο χρόνος οδήγησης αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες σε 
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αυτή τη διαδικασία. Συνολικά το µοντέλο παραδέχεται την προτίµηση προς µεγαλύτερες 

αγορές (λόγω της πληθώρας των αγαθών και των καλύτερων τιµών) και προτίµηση προς 

µικρότερες µετακινήσεις (λόγω χρόνου, κόστους µετακίνησης και ταλαιπωρίας). 

Στην (Εικόνα 1.2) φαίνεται η οριοθέτηση των ορίων της αγοράς Waupaca βάσει 

του µοντέλου. Είναι εµφανές, ότι η µέθοδος προσεγγίζει κατά ένα βήµα καλύτερα το θέµα 

από την προηγούµενη µέθοδο. 

 
 (Εικόνα 1.2) 

 

Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να είναι υπεραπλουστευτική αποδίδοντας 

αποτελέσµατα που θα εξαγόντουσαν βάσει απλής λογικής και χωρίς τη χρήση του 

µοντέλου. Βασικές αδυναµίες της µεθόδου είναι ότι δεν συνυπολογίζει τη πιθανές 

διαβαθµίσεις τη αγοράς στην περιοχή ενδιαφέροντος και επιπλέον είναι ακατάλληλη εάν η 

αγορά συνδυάζει καταστήµατα τοπικού χαρακτήρα και καταστήµατα συγκριτικής 

δυναµικότητας. 

 

ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΛΛΛΥΥΥΣΣΣΗΗΗ    ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΣΣΣΤΤΤΑΑΑΣΣΣΗΗΗΣΣΣ    ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΚΚΚΙΙΙΝΝΝΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ    (((DDDRRRIIIVVVEEE   TTTIIIMMMEEE   AAANNNAAALLLYYYSSSIIISSS))) 

Η χρήση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών δηµιούργησε µια νέα 

δυναµικότητα στον προσδιορισµό των ορίων αγορών. Γεωγραφικά δεδοµένα φέρουν 

πληροφορία κυκλοφοριακών φόρτων, µονόδροµων, πιθανών διαδροµών. Ο ερευνητής 

έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει τις πιθανές µετακινήσεις του αγοραστικού κοινού προς 
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όλες τις κατευθύνσεις. Ο χρόνος µετάβασης βάσει των παραπάνω πληροφοριών είναι η 

βασικότερη παράµετρος του µεθόδου. Είναι η µοναδική µέθοδος που συµπεριλαµβάνει 

περιοριστικούς παραµέτρους logistics. 

Η µέθοδος ενδείκνυται για αγορές τοπικού χαρακτήρα “local convenience trade 

areas”, που η απόσταση παίζει πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό των ορίων της 

αγοράς. Στην (Εικόνα 1.3) φαίνεται ο ορισµός των γεωγραφικών ορίων µιας αγοράς βάσει 

του χρόνου µετακίνησης των αγοραστών. 

 
(Εικόνα 1.3) 

 

ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΛΛΛΥΥΥΣΣΣΗΗΗ    ΒΒΒΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΙ    ΣΣΣΤΤΤΟΟΟΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΩΩΩΝΝΝ    ΑΑΑΓΓΓΟΟΟΡΡΡΑΑΑΣΣΣΤΤΤΩΩΩΝΝΝ    (((CCCUUUSSSTTTOOOMMMEEERRR   LLLEEEVVVEEELLL   DDDAAATTTAAA   AAANNNAAALLLYYYSSSIIISSS))) 

Βασιζόµενες στην παραπάνω µέθοδο, πολλές εµπορικές εταιρίες κάνουν χρήση 

στοιχείων πιστωτικών καρτών. Κάθε αγορά µέσω πιστωτικής κάρτας καταγράφει τόπο 

κατοικίας του αγοραστή, τόπο αγοράς του προϊόντος, είδος προϊόντος και τιµή αυτού. 

Μέσω της εισαγωγής αυτών των στοιχείων σε GIS (geocoding – γεωκοδικοποίηση) 

εταιρίες δηµιουργούν ακριβή µοντέλα µετακινήσεων βασισµένα σε πραγµατικά δεδοµένα. 

Με αυτόν τον τρόπο η µέθοδος γίνεται ακριβέστερη και ο προσδιορισµός των ορίων 

αγοράς ρεαλιστικότερος. 
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(Εικόνα 1.4) 

 
Στην (Εικόνα 1.4) φαίνεται η τοποθεσία των δηµογραφικών δειγµάτων. Η 

συγκεντρώσεις χρωµάτων (µπλε, πράσινο, κίτρινο και κόκκινο) αναπαριστούν µεταβολές 

εισοδηµάτων από χαµηλότερα σε υψηλότερα. Γίνεται κατανοητό ότι µέσω αυτής της 

µεθόδου διαφοροποιείται η έννοια των ορίων σηµαντικά. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις τα όρια των αγορών 

ορίζονται από τα ταχυδροµικά όρια των πιθανών αγοραστών. Και αυτή η µέθοδος είναι 

απλουστευτική και ενδείκνυται σε περιπτώσεις περιορισµένων δεδοµένων και χρηµατικών 

πόρων για ακριβέστερη µελέτη της αγοράς. 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) 

 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
“Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών είναι ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα 

λειτουργιών, το οποίο παρέχει στους επαγγελµατίες ένα εργαλείο αποθήκευσης, 

ανάκτησης γεωγραφικά συσχετισµένων δεδοµένων” (Ozemoy, Smith and Sicherman,  

1981). Ένας άλλος ορισµός της τεχνολογίας είναι “Σύστηµα Πληροφοριών Γης είναι ένα 

εργαλείο για λήψη αποφάσεων νοµικής, διοικητικής και οικονοµικής υφής και ένα όργανο 

για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη, το οποίο αποτελείται από τη µια από µια Βάση 

∆εδοµένων που περιέχει για µια έκταση στοιχεία προσδιορισµένα στο χώρο και τα οποία 

σχετίζονται µε τη γη και από την άλλη (αποτελείται) από διαδικασίες και τεχνικές για τη 

συστηµατική συλλογή, ενηµέρωση, επεξεργασία και διανοµή των στοιχείων. Η βάση ενός 

Σ.Π.Γ. είναι ένα ενιαίο σύστηµα (γεωγραφικής) αναφοράς, το οποίο επίσης διευκολύνει τη 

σύνδεση των στοιχείων µεταξύ τους καθώς και µε άλλα συστήµατα που περιέχουν 

στοιχεία για τη γη” (Federation Internationale des Geometres, 1983). 

Τα Γ.Σ.Π. είναι µια ραγδαία αναπτυσσοµένη τεχνολογία τόσο σε εξέλιξη των 

δυνατοτήτων που παρέχει, όσο και σε χρήση για διαφορετικούς σκοπούς. Αρχικά 

δηµιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του Αµερικανικού Στρατού. Στην πορεία τα 

οφέλη ήταν εµφανή και αποτέλεσε εργαλείο των µηχανικών και ειδικότερα των 

γεωγράφων. Τα τελευταία χρόνια κατάφερε να καταξιωθεί και σε άλλους τοµείς, όπως ο 

εξεταζόµενος τοµέας των επιχειρήσεων. 

 

2.1.1 Η εξέλιξη 

Οι χάρτες συνυπάρχουν µε την εξέλιξη του ανθρώπου και χρησιµοποιήθηκαν σε 

όλα τα στάδια ως µέσω συσχέτισης του µε τον περιβάλλοντα χώρο. Αρχικά ήταν οι 
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παραδοσιακοί χάρτες (hard-copy) µε βασικά προβλήµατα και περιορισµούς, όπως χαµηλή 

ακρίβεια απεικόνισης, αδυναµία εύκολης ανανέωσης αλλαγών, φθορά µε το χρόνο, 

χαµηλή ποιότητα αναπαράστασης στοιχείων…. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει ένα χάρτη 

παλαιότερης γενιάς (Εικόνα 2.1) 

 
(Εικόνα 2.1) 

Η είσοδος της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών έφερε ριζικές αλλαγές 

στο χώρο της χαρτογραφίας και έτσι έγινε η εισαγωγή των λογισµικών που 

χαρακτηρίζονται ως CAD (Computer Aided Design) Software. Η νέα γενιά παρουσιάζει 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι των παλιών χαρτών, όπως µεγαλύτερη ακρίβεια, 

καλύτερη αναπαράσταση αντικειµένων, γρηγορότερη δηµιουργία, διόρθωση, ανανέωση 

και εκτύπωση των χαρτών. Στην Εικόνα 2.2 παρουσιάζεται ένας χάρτης παράγωγο της 

παραπάνω διαδικασίας. 

 
(Εικόνα 2.2) 
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Παρόλα τα εµφανή πλεονεκτήµατα των CAD Software, εξακολουθούσαν να 

υπάρχουν σηµαντικοί περιορισµοί στην εν λόγω τεχνολογία µε βασικότερη την αδυναµία 

επεξεργασίας της προβαλλοµένης πληροφορίας. Με άλλα λόγια ήταν δυνατή η εκτύπωση 

των γεωγραφικών οντοτήτων και των στοιχείων αυτών (µέσω κειµένων στο χάρτη), αλλά 

έως εκεί. Το λογισµικό αδυνατούσε να δώσει τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας 

αυτών για εξαγωγή συµπερασµάτων και αναζήτηση φαινοµένων, τάσεων και εξηγήσεων. 

Τα Γ.Σ.Π. αποτέλεσαν τη λύση και την εξέλιξη της χαρτογραφίας στη σηµερινή της 

µορφή. 

Η καταγραφή και επεξεργασία (στατιστική, χωρική) των ιδιοτήτων αποτελούν και 

το συγκριτικό πλεονέκτηµα των Γ.Σ.Π. έναντι των παραδοσιακών πακέτων σχεδιασµού 

(CAD Software). Η δυνατότητα επεξεργασίας αυτών και εξαγωγής συµπερασµάτων, 

έδωσε νέα διάσταση στον τοµέα της χωρικής ανάλυσης και νέες οπτικές γωνίες εξέτασης 

αντικειµένων και φαινοµένων. 

 

2.1.2 Η δύναµη των χαρτών GIS 

Οι χάρτες δίνουν τη δύναµη της κατανόησης της έννοιας του χώρου. Μπορούν να 

αναγνωρίσουν αντικείµενα και τη θέση τους στο χώρο. Μπορούν να εντοπίσουν 

αντικείµενα µη στατικά µε τη χρήση G.P.S. (Global Positioning System) παρέχοντας 

συνεχή ενηµέρωση για τη θέση π.χ. ενός οχήµατος µεταφοράς προϊόντων και την 

παρακολούθησή του σε πραγµατικό χρόνο. Επιτρέπουν την αναγνώριση διανοµών, 

σχέσεων και τάσεων αντικειµένων ενδιαφέροντος που εκτός περιβάλλοντος GIS θα ήταν 

ανέφικτο. Μπορούν να συνδυάσουν δεδοµένα διαφορετικής προέλευσης και φαινοµενικά 

ασυσχέτιστα µεταξύ τους και να τα ενσωµατώσουν σε ένα κοινό περιβάλλον αναιρώντας 

βασικά χωρικά προβλήµατα και περιορισµούς. Παρέχουν δυνατότητα εύρεσης διαδροµής 

µετάβασης από µία θέση σε µία άλλη (fleet management). Τέλος µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τη µοντελοποίηση µελλοντικών φαινοµένων και την πρόβλεψη 

σεναρίων. 

Οι χάρτες συνδυάζουν τη χωρική πληροφορία µε την περιγραφική µε απώτερο 

σκοπό την ανάλυση τους µέσα από µια νέα διάσταση, τη διάσταση του χώρου. Παρέχουν 

τη δυνατότητα εξέτασης φαινοµένων από µια νέα οπτική γωνία, αυτή της γεωγραφικής 

συσχέτισης των πληροφοριών για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Μετατρέπουν τον 
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παραδοσιακό πίνακα καταγραφής πληροφορίας (βάσεις δεδοµένων) σε µια χωρική βάση 

δεδοµένων µέσω της συσχέτισης των πληροφοριών µε τη θέση τους στο χώρο. 

Από την άλλη πλευρά το ανθρώπινο µάτι έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει ένα 

χάρτη µε σύµβολα και γραφήµατα, ακόµα και αν είναι το µάτι ενός ανειδίκευτου 

παρατηρητή, και µάλιστα πολύ καλύτερα από την κατανόηση στηλών και γραµµών 

βάσεων δεδοµένων µε πληθώρα καταγεγραµµένων στοιχείων. Η χωρική ανάλυση 

δεδοµένων φέρνει στην επιφάνεια υπαρκτές τάσεις και συσχετίσεις που δεν είναι ούτε 

ορατές ούτε κατανοητές µε άλλον τρόπο. 

Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος της χρήσης αυτών των συστηµάτων για 

διαφορετικούς λόγους και ποικίλες εφαρµογές. Ως τοµείς χρήσης GIS θα µπορούσαν να 

αναφερθούν οι επιχειρήσεις, γεωργία, άµυνα, οικολογία, δίκτυα κοινής ωφέλειας, 

διαχείριση κρίσεων, περιβάλλον, κρατικοί οργανισµοί, υγειά, εκπαίδευση, γεωλογία, 

ωκεανογραφία, κτηµατοµεσιτικά, τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, διαχείριση υδατικών 

πόρων. 

  

2.1.3 Η δοµή των Γ.Σ.Π. 

Ο στόχος των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών είναι διπλός. Αρχικά 

εξυπηρετεί την καταγραφή γεωγραφικών οντοτήτων στο χώρο (coordinates). Με τον όρο 

καταγραφή αναφερόµαστε στη γεωγραφική τοποθέτηση του εν λόγω αντικειµένου στο 

χώρο και τη γεωγραφική συσχέτιση του µε τα υπόλοιπα αντικείµενα. Γεωγραφική 

οντότητα µπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό αντικείµενο το οποίο βρίσκεται 

στο χώρο και παρουσιάζει αξία µελέτης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οντότητα θα 

µπορούσε να είναι ένας δρόµος, ένα βουνό, ένα µαγαζί, ένα όχηµα.  

Κατά δεύτερο λόγο τα Γ.Σ.Π. επιτρέπουν την καταγραφή ιδιοτήτων (tabular data) 

για τις απεικονιζόµενες οντότητες. Οι ιδιότητες αυτές χαρακτηρίζουν ποσοτικά και 

ποιοτικά το αντικείµενο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για ένα δρόµο, ιδιότητα θα 

µπορούσε να είναι οι λωρίδες, το µήκος, η κατεύθυνση ή η σήµανση αυτού. Με άλλα 

λόγια, ως ιδιότητα χαρακτηρίζεται κάθε πληροφορία που θα χρησιµοποιηθεί είτε για την 

παρουσίαση του αντικειµένου είτε για την επεξεργασία του. 

Όσον αφορά τη δοµή από πλευράς λογισµικού, υπάρχουν συγκεκριµένα λογισµικά 

του εµπορίου (θα αναφερθούν αναλυτικά παρακάτω) τα οποία παρέχουν το περιβάλλον 

για τις παραπάνω εργασίες. Τα συγκεκριµένα λογισµικά παρέχουν όλα τα απαραίτητα 
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εργαλεία για την αποθήκευση της γεωγραφικής πληροφορίας, της περιγραφικής 

πληροφορίας, την απεικόνιση αυτών και τέλος την επεξεργασία τους. Τα λογισµικά 

τελευταίας γενιάς παρέχουν ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον επιτρέποντας τη 

χρήση τους σε µη εξειδικευµένο προσωπικό. Αποτελεί νέα µορφή υλοποίησης Γ.Σ.Π. η 

χρήση εξωτερικών βάσεων δεδοµένων για την αποθήκευση της πληροφορίας (RDBMS), 

παρόλο που τα λογισµικά του εµπορίου παρέχουν εσωτερικές βάσεις δεδοµένων. Ο λόγος 

της νέα τάσης είναι η δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας του GIS µε άλλες βάσεις 

δεδοµένων και συνεπώς ο συνδυασµός πληροφοριών ποικίλης προέλευσης στην χωρική 

ανάλυση. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τµήµα του λογισµικού είναι και τα ψηφιακά δεδοµένα τα 

οποία θα χρησιµοποιηθούν για την κάθε µελέτη. Αναφέρεται επιγραµµατικά ότι κύρια 

χαρακτηριστικά των δεδοµένων είναι η ακρίβεια, η µορφή (vector ή raster), η ηλικία τους, 

η οµοιογένειά τους. Η επιλογή τόσο των δεδοµένων όσο και των χαρακτηριστικών τους 

είναι άµεσα εξαρτηµένη από το είδος της µελέτης και τις ειδικές ανάγκες αυτής. Τα 

δεδοµένα είναι δυνατόν να αγοραστούν από το εµπόριο (δραστηριοποιούνται εταιρίες 

πώλησης ψηφιακών χαρτογραφικών δεδοµένων), ή να δηµιουργηθούν για τη 

συγκεκριµένη µελέτη από το φορέα που κάνει τη µελέτη όταν δεν είναι διαθέσιµα στο 

εµπόριο. Η δοµή ενός Γ.Σ.Π παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα (Εικόνα 2.3) 

 

 
(Εικόνα 2.3) 
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Τέλος αναφέρεται ότι βασικό στοιχείο της δοµής ενός Γ.Σ.Π. είναι ο άνθρωπος, ο 

χρήστης, ο µελετητής του φαινοµένου και εκτιµητής της εγκυρότητας και σπουδαιότητας 

των εξαγόµενων αποτελεσµάτων. Το φιλικό περιβάλλον ενός Γ.Σ.Π. απλά παρέχει τις 

υλικοτεχνικές δυνατότητες για να αναπτύξει ο χρήστης την αναλυτική του ικανότητα και 

να λύσει το εντοπισµένο πρόβληµα ή την πρόκληση που αντιµετωπίζει. 
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2.2 GIS SOFTWARE 
 

2.2.1 Vendors 

Ο χώρος των Γ.Σ.Π. θεωρείται πλέον ώριµος και έχει ιστορία άνω των 3 δεκαετιών. 

Η συνεχόµενη εξάπλωση τόσο των πληροφοριακών τεχνολογιών όσο και του GIS έχει 

φέρει µεγάλη άνθιση στον κλάδο και επέτρεψε τη δραστηριοποίηση πολλών εταιριών 

στην παραγωγή λογισµικού. Παρακάτω αναφέρονται επιγραµµατικά οι κυριότερες εταιρίες 

που δραστηριοποιούνται σήµερα στη βιοµηχανία παραγωγής λογισµικού GIS καθώς και τα 

βασικότερα προϊόντα αυτών: 

• Autodesk (www.autodesk.com) 

AutoCAD Map, Autodesk MapGuide, Autodesk MapGuide Viewers 

• Avenza (www.avenza.com) 

MAPublisher, MAPublisher LT, MAPublisher GPS  

• Blue Marble Geographics (www.bluemarblegeo.com) 

ArcView extensions, and DLL, OCX (ActiveX) libraries for geographic components 

• Clark Labs (www.darklabs.org) 

Idrisi, CartaLinx 

• ERDAS (www.erdas.com) 

IMAGINE, MapSheets, ArcView Image Analysis Extension 

• Earth Resource Mapping (www.ermapper.com) 

ER Mapper, ER Viewer, ArcView plug-in, MapInfo plug-in 

• ESRI (www.esri.com) 

Arc/Info, ArcView, Atlas GIS, MapObjects 

• Intergraph (www.intergraph.com) 

GeoMedia,  GeoMedia Viewer 

• Manifold (www.manifold.net) 

Manifold System  

• MapInfo (www.mapinfo.com) 

MapInfo Professional, MapInfo ProViewer, MapXteme 

• Nobility (www.nobility.com) 

Nobility EM 

• USGS Public Domain Soft (edcwww.cr.usgs.gov/doc/edchome/ndcdb/public.html) 
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DLGV32, USGS DEM to TGA converter, BLM software  

• Minnesota Planning Land Management Information 

Center(www.lmic.state.mn.us/EPPL7) 

EPPL7  

• GeoConcept (www.geoconcept.com/uk)  

• MapText, Inc (www.maptext.com) 

Label-EZ 

• GeoKronos LTD (www.divenevis.com/entry) 

STEM 

 

2.2.2 Λογισµικό GIS για εµπορικές δραστηριότητες 

Η ανάπτυξη των γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών στο χώρο των 

επιχειρήσεων υπήρξε ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Σήµερα θεωρείται κοινή και 

πετυχηµένη πρακτική, τόσο µικρότερων όσο και µεγαλύτερων επιχειρήσεων, η χρήση 

Γ.Σ.Π. για τη διευθέτηση εργασιών, µείωση απωλειών, αύξηση κέρδους, αναζήτησης 

λύσεων. 

Η βιοµηχανία του λογισµικού GIS, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στον τοµέα αυτό λόγω 

της µεγάλης αγοράς που δηµιουργήθηκε. Έτσι υπάρχουν πλέον προϊόντα λογισµικού GIS 

που αναφέρονται ειδικά σε εφαρµογές επιχειρηµατικές. Ενδεικτικά παρακάτω 

αναφέρονται σχετικά προϊόντα κάποιων από τους µεγαλύτερους vendors του χώρου. Η 

εταιρία MapInfo παρέχει προς πώληση τα εξής προϊόντα: 

• PSYTE® U.S. Advantage  

Neighborhood Segmentation Solution for Target Marketers 

• MarketMath®  

Market analysis and segmentation system for Canada 

• TargetPro®  

Complete target marketing solution 

• TargetPro® (European Range)  

Geo-demographic analysis solution for better business intelligence 

• MapInfo® Site Screener  

Quickly identify new areas in which to grow your business 

• MapInfo® Site Matcher  
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Estimating mature sales for prospective new sites based on a comparison to the 

best matching existing sites 

• Smart Site Solutions  

Advanced site selection technology that leverages 45 years of MapInfo-Thompson 

experience making the world's leading retailers more profitable through expert 

predictive analytical solutions 

• miCallPlan  

Integrated solutions using local call plan information to perform critical customer 

service-based applications 

• MapInfo® AnySite®  

Location-based software solution in Predictive Analytics 

• Envinsa™ Location Platform  

Web services-based location platform, allowing a shared-cost model for leveraging 

the insight location brings to decisions throughout the organization 

• TargetPro® Online  

Access to critical demographic information for your site analysis 

• MapInfo AnySite® Online  

Internet-based mapping and site reporting application that services the U.S. and 

Canada 

• Exponare  

Access to vast amounts of location-based information effortless 

• RiskDataInfo™  

Weather peril and natural disaster database. 

• MapInfo® Gazetteer Management System (GMS)  

Designed to help Local Authorities maintain Street and Land & Property Gazetteers 

• Segmentation Viewer  

The Power of Segmentation 

• Confirm Engineering  

Integrated Highways Maintenance Management System 

• Confirm Environmental  

Integrated Environmental Maintenance Management System 

• Confirm Enterprise  
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Enterprise Wide Maintenance Management System 

• Confirm Customer Services  

Integrated Customer Services Management System 

• Confirm Street Works  

Integrated Street Works System 

 

Αντίστοιχα η εταιρία ESRI παρέχει τα εξής προϊόντα για επιχειρήσεις: 

• Spatial Analyst (Χωρική ανάλυση δεδοµένων) 

• Network Analyst (Ανάλυση δικτύων µεταφορών) 

• Business Map3 

• ArcLogistics (Logistics σε περιβάλλον GIS) 

• RouteMap IMS (Καθορισµός διαδροµών µεταφορών σε intranet και internet) 
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2.3 GIS DATA ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη παράγραφο, η συλλογή των δεδοµένων 

για µια µελέτη αποτελεί σηµαντικό και αναπόσπαστο παράγοντα της διαδικασίας. Η 

σωστή πηγή άντλησης πρωτογενών δεδοµένων θα καθορίσει και την ακρίβεια του 

αποτελέσµατος. Η µεγάλη διάδοση του “GIS for Business” έχει δώσει τη δυνατότητα σε 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της συλλογής – αποθήκευσης – ενηµέρωσης 

και πώλησης δεδοµένων, να διαθέτουν µεγάλες βάσεις δεδοµένων µε στοιχεία 

οικονοµικού ενδιαφέροντος. Οι βάσεις αυτές αφενός καταγράφουν τα οικονοµικά στοιχεία 

εµπορικού ενδιαφέροντος, αφετέρου συσχετίζουν την καταγεγραµµένη πληροφορία µε τη 

γεωγραφική θέση της στο χώρο. Αυτό ακριβώς είναι και η προστιθέµενη αξία της 

πληροφορίας σε σύγκριση µε τις κοινές βάσεις δεδοµένων που κυκλοφορούν στο εµπόριο 

προς πώληση. Με τον τρόπο αυτό η πληροφορία είναι δυνατόν να απεικονιστεί στο χάρτη 

αυτόµατα και να συσχετιστεί γεωγραφικά µε άλλα δεδοµένα. Οι εν λόγω βάσεις είναι σε 

format κατάλληλο για λογισµικό GIS και επεξεργασµένες για άµεση αξιοποίηση των 

στοιχείων τους. Επιγραµµατικά αναφέρουµε ότι συνηθισµένες µορφές τέτοιων βάσεων 

στο εµπόριο είναι: 

• ∆ηµογραφικά 

• Συµπεριφορά καταναλωτή 

• Προοπτική αγοράς 

• Θέση καταστηµάτων λιανικής 

 

2.3.1 ∆ιεθνής Αγορά ∆εδοµένων GIS for Business 

Στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Αµερική, η διαθεσιµότητα τέτοιων βάσεων είναι 

πολύ µεγάλη, η πληθώρα των στοιχείων τεράστια, το κόστος χαµηλό και η ενηµέρωση 

των δεδοµένων πολύ συχνή. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η λεπτοµέρεια της 

πληροφορίας είναι ιδιαίτερα υψηλή. Χαρακτηριστικά παρατίθεται η βάση δεδοµένων (η 

δοµή της) “Demographics” που αναφέρεται στην Αµερική και διατίθεται από την εταιρία 

ESRI 

 

A/A Υπο-Πίνακες της Βάσης ∆εδοµένων Demographics  
1 2005 Total Population by Age and Sex  
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2 2010 Total Population by Age and Sex  
3 2005 Population by Single Year Age Under 30 and Sex  
4 2010 Population by Single Year Age Under 30 and Sex  
5 2005 White Population by Age and Sex  
6 2005 Black Population by Age and Sex  
7 2005 American Indian Population by Age and Sex  
8 2005 Asian Population by Age and Sex  
9 2005 Pacific Islander Population by Age and Sex  
10 2005 Other Race Population by Age and Sex  
11 2005 Multiple Races Population by Age and Sex  
12 2005 Hispanic Population by Age and Sex  
13 2005 Population by Industry and Occupation  
14 2010 Population by Industry and Occupation  
15 2005 Population by Race and Hispanic Origin  
16 2010 Population by Race and Hispanic Origin  
17 2005 Household Income  
18 2010 Household Income  
19 2005 HH Income by Age of Householder  
20 2010 HH Income by Age of Householder  
21 2005 Family Income  
22 2010 Family Income  
23 2005 Household Disposable Income  
24 2005 HH Disposable Income By Age of Householder  
25 2005 Household Net Worth  
26 2005 HH Net Worth by Age of Householder  
27 2005 Home Value  
28 2010 Home Value  

(Πίνακας 1) 

Εξετάζοντας ειδικότερα την λεπτοµερή πληροφορία που φέρει κάθε υπο-πίνακας, 

ανακαλύπτουµε την πληθώρα της παρεχόµενης πληροφορίας. Ενδεικτικά παρατίθεται ο 

(Πίνακας 2) που είναι η δοµή του υπο-πίνακα “Baby Products” της βάσης δεδοµένων 

“Market Potentials” που διατίθεται και πάλι στην Αµερικανική αγορά από την εταιρία ESRI 

 

A/A Table: MPI_06: Baby Products 
1 Used baby food in last 6 months:Buyers   
2 Used baby food in last 6 months:Index   
3 Used baby food last 6 mo: First Foods/Baby`s First:Buyers   
4 Used baby food last 6 mo: First Foods/Baby`s First:Index   
5 Used baby food last 6 mo: Second Foods/Stage 1 & 2:Buyers   
6 Used baby food last 6 mo: Second Foods/Stage 1 & 2:Index   
7 Used baby food last 6 mo: Third Foods/Stage 3:Buyers   
8 Used baby food last 6 mo: Third Foods/Stage 3:Index   
9 Used baby food in last 6 months: Gerber:Buyers   
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10 Used baby food in last 6 months: Gerber:Index   
11 Used infant cereal in last 6 months:Buyers   
12 Used infant cereal in last 6 months:Index   
13 Used prepared infant formula in last 6 months:Buyers   
14 Used prepared infant formula in last 6 months:Index   
15 Used concentrated powder infant formula last 6 mo:Buyers   
16 Used concentrated powder infant formula last 6 mo:Index   
17 Used disposable diapers/underpants in last 6 mo:Buyers   
18 Used disposable diapers/underpants in last 6 mo:Index   
19 Used Huggies in last 6 months:Buyers   
20 Used Huggies in last 6 months:Index   
21 Used Luvs in last 6 months:Buyers   
22 Used Luvs in last 6 months:Index   
23 Used Pampers in last 6 months:Buyers   
24 Used Pampers in last 6 months:Index   
25 Used store-brand/generic diapers/underpants/6 mo:Buyers   
26 Used store-brand/generic diapers/underpants/6 mo:Index   
27 Used baby nurser in last 6 months:Buyers   
28 Used baby nurser in last 6 months:Index   
29 Used firm plastic baby nurser in last 6 months:Buyers   
30 Used firm plastic baby nurser in last 6 months:Index   
31 Used liquid baby bath in last 6 months:Buyers   
32 Used liquid baby bath in last 6 months:Index   
33 Used baby lotion in last 6 months:Buyers   
34 Used baby lotion in last 6 months:Index   
35 Used baby oil in last 6 months:Buyers   
36 Used baby oil in last 6 months:Index   
37 Used baby ointment in last 6 months:Buyers   
38 Used baby ointment in last 6 months:Index   
39 Used baby powder in last 6 months:Buyers   
40 Used baby powder in last 6 months:Index   
41 Used baby shampoo in last 6 months:Buyers   
42 Used baby shampoo in last 6 months:Index   
43 Used baby soap in last 6 months:Buyers   
44 Used baby soap in last 6 months:Index   
45 Used liquid baby soap in last 6 months:Buyers   
46 Used liquid baby soap in last 6 months:Index   
47 Used pre-moistened baby wipes in last 6 months:Buyers   
48 Used pre-moistened baby wipes in last 6 months:Index   
49 Bought baby furniture/equipment in last 6 months:Buyers   
50 Bought baby furniture/equipment in last 6 months:Index   
51 Bought baby car seat in last 6 months:Buyers   
52 Bought baby car seat in last 6 months:Index   
53 HH owns any baby furniture/equipment:Buyers   
54 HH owns any baby furniture/equipment:Index   
55 HH owns baby car seat:Buyers   
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56 HH owns baby car seat:Index   
57 HH owns baby carrier/backpack:Buyers   
58 HH owns baby carrier/backpack:Index   
59 HH owns baby cradle gym:Buyers   
60 HH owns baby cradle gym:Index   
61 HH owns infant crib:Buyers   
62 HH owns infant crib:Index   
63 HH owns playpen:Buyers   
64 HH owns playpen:Index   
65 HH owns stroller:Buyers   
66 HH owns stroller:Index   

 (Πίνακας 2) 

Αναλογιζόµενοι ότι στην προβαλλοµένη πληροφορία έχει προστεθεί η γεωγραφική 

θέση της, αντιλαµβανόµαστε την αξία αυτών των πινάκων για την υλοποίηση 

επιχειρηµατικών σχεδίων και ειδικότερα για τη χάραξη στρατηγικής marketing. Τέλος 

πρέπει να αναφερθεί ότι η Αµερική συλλέγει τέτοιου είδους πληροφορίες για δεκαετίες και 

είναι λογικό πλέον τα δεδοµένα να είναι τελειοποιηµένα, ακριβή και να παρέχουν τη 

δυνατότητα µελέτης εξέλιξης φαινοµένων µε την πάροδο του χρόνου. 

 

2.3.2 Ελληνική Αγορά ∆εδοµένων GIS for Business   

Η Ελληνική αγορά έχει αρχίσει και κάνει τα πρώτα της βήµατα στον τοµέα 

συλλογής – επεξεργασίας και διάθεσης γεωγραφικών δεδοµένων ποικίλης εφαρµογής, 

µόλις τα τελευταία χρόνια. Έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται εταιρίες στον ελλαδικό 

χώρο που συλλέγουν και πωλούν δεδοµένα οικονοµικού ενδιαφέροντος, αφού ο Έλληνας 

επιχειρηµατίας αρχίζει να κάνει χρήση των συστηµάτων GIS για την βελτίωση λειτουργίας 

της επιχείρησης και αύξηση των κερδών. Φυσικά η ακρίβεια, το βάθος χρόνου και η 

λεπτοµέρεια υστερούν σηµαντικά έναντι των προαναφερόµενων αντίστοιχων 

αµερικανικών βάσεων δεδοµένων, για λόγους που είναι ευνόητοι. 

Βασική πηγή δηµογραφικών στοιχείων για τον ελλαδικό χώρο αποτελούν όπως 

είναι εύλογο οι καταγραφές της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). 

Πολλές εταιρίες προσθέτουν γεωγραφική πληροφορία στις βάσεις δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε. 

και δηµιουργούν ένα “value added” προϊόν µε µεγάλη κατανάλωση αφού παρέχει 

ενδιαφέρον για µεγάλη πληθώρα διαφορετικών επιχειρήσεων. Ακολουθεί ο Πίνακας 3 µε 

τίτλο “ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ”, που παρουσιάζει γεωγραφική βάση δεδοµένων 

του ελλαδικού χώρου, που διατίθεται προς πώληση από την εταιρία Eranet 
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(∆Α) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

15 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 

16 Παραγωγή προϊόντων καπνού 

(∆Β) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

18 Κατασκευή ειδών ένδυσης, κατεργασία και βαφή γουναρικών 

(∆Γ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

19 Κατεργασία και δέψη δέρµατος, κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), 

τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγµατοποιίας και υποδηµάτων 

(∆∆) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ 

20 Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 

τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

(∆Ε) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ, 

ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

21 Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 

22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων 

εγγραφής ήχου και εικόνας και µέσων πληροφορικής 

(∆ΣΤ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΟΚ), ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

23 Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και 

πυρηνικών καυσίµων 

(∆Ζ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

24 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων 

(∆Η) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

(∆Θ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 

26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά 

(∆Ι) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

27 Παραγωγή βασικών µετάλλων 

28 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και είδη 

εξοπλισµού 
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(∆Κ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Κ. 

29 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού µ.α.κ. 

(∆Λ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

30 Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών 

31 Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών, συσκευών 

32 Κατασκευή εξοπλισµού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και 

επικοινωνιών 

33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων και οργάνων ακριβείας 

(∆Μ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

34 Κατασκευή αυτοκινήτων οχηµάτων, κατασκευή ρυµουλκούµενων και 

ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων 

35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών 

(∆Ν) ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

36 Κατασκευή επίπλων, κοσµηµάτων, και συναφών ειδών, κατασκευή 

µουσικών οργάνων, κατασκευή αθλητικών ειδών, κατασκευή παιχνιδιών 

37 Ανακύκλωση   

(Πίνακας 3) 

 

Επιπλέον από τη συγκεκριµένη εταιρία παρέχονται µε γεωγραφική πληροφορία τα 

σηµεία πώλησης προϊόντων για το Νοµό Αττικής όπως αυτά φαίνονται στον Πίνακα 4 
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ΕΝ∆ΥΣΗ 

ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ 

∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ∆Η/ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ/ΠΑΙ∆ΙΚΑ 

ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΚΑΛΤΣΕΣ/ΚΑΛΣΟΝ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 

ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ 

ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ 

UNISEX 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

ΣΧΟΛΕΣ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ 

ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ 

ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙ∆Η 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙ∆Η 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ 

ΑΦΙΣΑ-ΚΑΡΤΑ-∆ΩΡΟ 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ 

∆ΙΣΚΟΠΩΛΕΙΑ 

∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

DISCOUNT STORES 

D.I.Y 

ΕΙ∆Η ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΕΙ∆Η CARTOON 

ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙ∆Η ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 

ΕΙ∆Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΕΙ∆Η ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ-ΕΚ∆ΡΟΜΙΚΑ 

ΕΙ∆Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ-ΚΟΡΝΙΖΕΣ 

H/Y-MULTIMEDIA 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙ∆Η 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΟΠΤΙΚΑ 

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ-ΕΙ∆Η ΓΑΜΟΥ 

PET SHOPS 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙ∆Η 

ΧΡΩΜΑΤΑ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΕΙ∆Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΕΣΤΙΑΣΗ 

CAFΙ-GELATERIA 

CHICKEN 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

ETHNIC GREEK 

HAMBURGER 

INTERNET CAFΙ 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 

ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ 

PIZZA 

SNACK-TAKE AWAY 
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΙΚΑ 

ΕΙ∆Η ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΕΙ∆Η ΜΠΑΝΙΟΥ 

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 

ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ-ΖΑΧΑΡΩ∆Η 

ΚΑΒΕΣ 
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ΕΠΙΠΛΑ 

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΟΚΕΤΕΣ-ΧΑΛΙΑ 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ-ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η 

ΚΑΦΕΠΩΛΕΙΑ 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 

SUPER MARKET 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α & ΑΝΑΨΥΧΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ-ΕΙ∆Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΑ Α∆ΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ 

ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΙ 
ΦΥΣΙΚΗ ΖΩΗ 

 

 

Τέλος αναφέρεται ότι παρέχεται και βάση για “Direct Marketing” η οποία 

αναφέρεται στο Νοµό Αττικής, φέρει γεωγραφική πληροφορία (µπορεί να απεικονιστεί 

αυτόµατα σε χάρτη), καταγράφει τις διευθύνσεις κατοίκων και επαγγελµατιών και έχει 

προκύψει από τους τηλεφωνικούς καταλόγους. 

Παρόλο που η ελληνική αγορά κάνει ακόµα τα πρώτα της βήµατα στον 

συγκεκριµένο τοµέα, το µέλλον είναι ελπιδοφόρο και διαφαίνεται ότι σε µερικά χρόνια θα 

υπάρχει πληθώρα δεδοµένων επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος µε χαµηλό κόστος 

απόκτησης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη φιλικότητα που παρέχουν πλέον τα 

λογισµικά GIS, θα βοηθήσουν στη συστηµατικότερη υιοθέτηση και χρήση των Γ.Σ.Π. από 

τις ελληνικές επιχειρήσεις. 
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GIS για Ανάλυση και Αξιολόγηση Αγοράς 

 

 

3.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ & GIS (Business Geographics) 
 
Το 80% των πληροφοριών που συλλέγονται και επεξεργάζονται σε επιχειρηµατικό 

επίπεδο, είναι δυνατόν να συσχετιστούν µε το χώρο (Lihua Zhao, 2000). Τόσο η 

βιβλιογραφία όσο και η πρακτική του χώρου των Business-Geographics, απαριθµεί 

αρκετές προσεγγίσεις για την επίλυση των επιχειρηµατικών προβληµάτων. Μαθηµατικά 

µοντέλα, στατιστικές προσεγγίσεις, λογισµικά εξειδικευµένα στην ανάλυση αγοράς είναι 

στη διάθεση επιχειρηµατιών, επιστηµόνων και ειδικών GIS για την αποτελεσµατικότερη 

και ρεαλιστικότερη καταγραφή της επιχειρηµατικής πραγµατικότητας.  

Ποικίλοι παράµετροι καθορίζουν την ιδιαιτερότητα κάθε µελέτης. Το µέγεθος της 

αγοράς, οι ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς, ο φορέας που διεξάγει την έρευνα (π.χ. κάποιο 

Επιµελητήριο ή κάποια επιχείρηση), ο προϋπολογισµός της µελέτης, η απαιτούµενη 

ακρίβεια των εξαγόµενων συµπερασµάτων, ο αριθµός των εµπλεκόµενων ατόµων, η 

ύπαρξη δεοµένων υψηλής ακρίβειας και πρόσφατης ενηµέρωσης, ο χρόνος διεξαγωγής 

της έρευνας και ανάλυσης είναι µερικοί χαρακτηριστικοί παράµετροι διαφοροποίησης της 

κάθε περίπτωσης. 

Είναι λογικό συνεπώς κάθε περίπτωση να θεωρείται µοναδική. Μέσα από αυτό το 

πλαίσιο δικαιολογείται και η ύπαρξη µεγάλης πληθώρας µοντέλων που είναι σήµερα 

διαθέσιµα στην αγορά για την ανάλυση Business-Geographics προβληµάτων. Η 

παραµετροποίηση των δεδοµένων κάθε περίπτωσης παρέχει ευελιξία στους ερευνητές και 

αυξάνει τη δυνατότητα βέλτιστης αποτύπωσης της υπό εξέταση επιχειρηµατικής 

πραγµατικότητας.  Ήδη σε προηγούµενο κεφάλαιο (Παράγραφος 2.6) παρατέθηκαν 

διαφορετικές προσεγγίσεις καθορισµού των ορίων της υπό εξέταση αγοράς, που αποτελεί 

µια παράµετρο της µελέτης σε αρχικό και καθοριστικό στάδιο αυτής. Πρέπει να σηµειωθεί 
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ότι πλέον ο χώρος των Business-Geographics αναπτύσσεται και εξελίσσεται τόσο από τον 

επιχειρηµατικό κόσµο και τους επαγγελµατίες ειδικούς GIS όσο και από το χώρο της 

εκπαίδευσης GIS. Για το λόγο αυτό, στο παρών κείµενο καταγράφονται εµπειρίες, µελέτες 

και πρακτικές που προέρχονται και από τους δύο χώρους. 

Η ανάλυση διακρίνεται σε τέσσερις βασικές λειτουργίες: περιγραφή, εξήγηση, 

πρόβλεψη και τέλος υλοποίηση (Bryan Gross, 2000). Στο πρώτο στάδιο, επιχειρείται η 

περιγραφή τόσο του φαινοµένου όσο και των παραµέτρων καθορισµού του. 

Πραγµατοποιείται η ποσοτικοποίηση των παραµέτρων µέσω µαθηµατικών τιµών, 

εξισώσεων και αλγορίθµων. Ειδικότερα για την περίπτωση της ανάλυσης αγοράς 

συνηθισµένοι παράµετροι προς ποσοτικοποίηση είναι το µερίδιο αγοράς και η 

αποτελεσµατικότητα της αγοράς. Στο δεύτερο στάδιο, αυτό της εξήγησης γίνεται µια πιο 

προσεκτική και αναλυτική προσέγγιση και επεξήγηση των παραµέτρων του πρώτου 

σταδίου. Αναζητείται συσχέτιση, µέσω µοντέλων, των παραµέτρων που ορίστηκαν 

αρχικά. Αναζητείται ο καθορισµός της ακολουθίας αίτιο-αποτέλεσµα στα πλαίσια 

επηρεασµού του φαινοµένου. Στο στάδιο της πρόβλεψης, περιγράφοντας τα αντικείµενα 

επηρεασµού µιας παραµέτρου και του τρόπου που αυτά επιδρούν στην παράµετρο, είναι 

δυνατόν να προβλεφθούν µέσω µοντέλων µελλοντικά πιθανά σενάρια (what if scenario). 

Τέλος, η υλοποίηση έγκειται στη παράθεση δράσεων για αντιµετώπιση µελλοντικών 

σεναρίων, όπως αυτά προκύπτουν µέσω µοντέλων και αλγορίθµων κατά τα προηγούµενα 

στάδια της ανάλυσης αγοράς. 

 

3.1.1 Μοντέλα Ανάλυσης Αγοράς 

Σήµερα, ένας ερευνητής έχει στη διάθεσή του µοντέλα ανάλυσης αγοράς, µέσω 

έτοιµων εφαρµογών που χρησιµοποιούν τεχνικές όπως ανάλυση συσχέτισης, στατιστική χ 

τετραγώνου, ανάλυσης συντελεστή, µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Τα λογισµικά 

παρέχουν ένα εύκολο και άµεσο τρόπο υλοποίησης της µελέτης, απλουστεύοντας τη 

διαδικασία, επιχειρώντας παραδοχές όµως που πολλές φορές αλλοιώνουν το αποτέλεσµα 

της µελέτης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι µέθοδοι ταξινόµησης, οι οποίες είναι ευρέως 

διαδεδοµένοι στο χώρο της ανάλυσης αγοράς, παρέχουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα στα 

δύο πρώτα στάδια της ανάλυσης (περιγραφή, εξήγηση), αλλά παρουσιάζουν αδυναµία 

στα δύο τελικά στάδια (πρόβλεψη, υλοποίηση). Τα τελευταία χρόνια expert systems 

(νευρωνικά δίκτυα, τεχνητή νοηµοσύνη) κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην ανάλυση 
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αγοράς. Παρουσιάζουν πολύ καλά αποτελέσµατα στην αναζήτηση, ταξινόµηση και 

αξιολόγηση των συλλεχθέντων δεδοµένων, αλλά παρουσιάζουν προβλήµατα στην 

προσέγγιση της ποσοτικής ανάλυσης και συνεπώς της περιγραφής και εξήγησης του 

φαινοµένου. 

Επίσης υπάρχουν και τα µοντέλα προσοµοίωσης (simulation systems). Σε αυτή την 

περίπτωση επιχειρείται η προσοµοίωση και µιµητισµός όλου του φαινοµένου. Η ζήτηση, η 

προσφορά και η µεταξύ τους συσχέτιση, αποτελούν παραµέτρους ενός συστήµατος 

προσοµοίωσης για έρευνα αγοράς. Από τη µια, η ζήτηση αναφέρεται σε καταναλωτές, 

στην τοποθεσία τους και στο εισόδηµά τους. Από την άλλη, η προσφορά αναφέρεται στα 

καταστήµατα, την τοποθεσία τους και την αποτελεσµατικότητά τους να εξυπηρετήσουν 

το κοινό. Η συσχέτιση των παραπάνω αναφέρεται στο χρόνο µετακίνησης των πελατών, 

την απόσταση που πρέπει να διανυθεί, τον κυκλοφοριακό φόρτο που υπάρχει στο χώρο 

µετακίνησης. Η συσχέτιση αναζητεί προθυµία του καταναλωτή να µετακινηθεί για να 

κάνει κάποια αγορά. Το µοντέλο βαρύτητας του Newton, µοντέλα κβαντοµηχανικής και 

µοντέλα ρευστοµηχανικής αποτελούν συνηθισµένες προσεγγίσεις για την επίλυση 

προβληµάτων συσχέτισης.  

Σε κάθε περίπτωση όµως, η σηµερινή πρακτική αποδεικνύει ξεκάθαρα την ανάγκη 

για αποτελεσµατικό συνδυασµό κλασσικών στατιστικών µεθόδων, όπως αναφέρθηκαν 

επιγραµµατικά προηγουµένως, µε τα συστήµατα GIS. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 

η χρήση και επεξεργασία δεδοµένων διαφορετικής προέλευσης και µορφής και ειδικότερα 

γεωγραφικών δεδοµένων µε δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης. Επιπλέον παρέχεται η 

δυνατότητα επισκόπησης των δεδοµένων τόσο µέσω πινάκων και γραφηµάτων όσο και 

µέσω χαρτών, αξιοποιώντας έτσι τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα κάθε µεθόδου. 

 

3.1.2 GIS στον Επιχειρηµατικό Κόσµο  

Η συστηµατική και προκαθορισµένη συλλογή δεδοµένων (απογραφές) και η 

δυνατότητα διάθεσης των παραπάνω στοιχείων σε ψηφιακή µορφή, έχει προσδώσει τα 

τελευταία χρόνια µια νέα δυναµική στη στατιστική ανάλυση σε περιβάλλον GIS και όχι 

µόνον. Συστήµατα για αναλύσεις marketing, µε το πάτηµα ενός κουµπιού, έχουν επιτυχώς 

αναπτυχθεί και διατίθενται σε δυτικές αγορές. Ενδεικτικά αναφέρονται τα συστήµατα 

“ACRON” (A Classification of Residential Neighbourhoods) και “MOSAIC” στην Αγγλία και 

τα συστήµατα “LIFESTYLES”, “COMPASS”, “INFOMARK”, “CONQUEST” και “VISION” στις 
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ΗΠΑ. Τα συστήµατα αυτά γνώρισαν µεγάλη εµπορική επιτυχία στο χώρο του marketing 

την τελευταία δεκαετία. Βασικός λόγος είναι η ευκολία χρήσης. Παρέχουν απλές 

αναλύσεις, οι οποίες δεν προαπαιτούν ειδικές γνώσεις γεωγράφου και συνεπώς δε 

δεσµεύουν το φορέα που τα χρησιµοποιεί (επιχείρηση ή οργανισµός) να διατηρεί ειδικό 

επιστήµονα, κατά κανόνα γεωγράφο. 

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί software vendors στο χώρο του GIS, παρέχουν µαζί 

µε την αγορά του software και απογραφικά στοιχεία (τουλάχιστο για την επικράτεια των 

ΗΠΑ). Μέσω της γεωκωδικοποίησης (µέθοδος απόδοσης συντεταγµένων σε κάθε 

εγγραφή, µέσω οδού και αριθµού) είναι δυνατόν να αποδοθεί γεωγραφική υπόσταση σε 

κάθε µορφή πληροφορίας. Σε αυτή την περίπτωση επιτυγχάνονται πιο ουσιαστικές 

αναλύσεις, αλλά προϋποθέτουν, χρήµα, χρόνο και ειδικό προσωπικό. 

Παράδειγµα συστηµατικής συγκέντρωσης προς διάθεσης γεωγραφικών δεδοµένων 

είναι το “National Survey of Local Shopping Patterns (NSLSP)” στην Αγγλία. Είναι έρευνα 

που διεξάγεται, από την εταιρία λογισµικού GIS MapInfo, στα νοικοκυριά της Αγγλίας 

σχετικά µε τις προτιµήσεις για προορισµούς αγορών. Η βάση δεδοµένων που προκύπτει 

αποτελεί εργαλείο για επιχειρηµατικές πρακτικές (δηµιουργία προφίλ τοποθεσιών αγοράς, 

ακριβής υπολογισµός έκτασης αγορών, ανάλυση ανταγωνισµού, ανάλυση επιπτώσεων, 

τµηµατοποίηση αγοράς, κ.α.). 

Ο εν λόγω συνδυασµός στατιστικών προσεγγίσεων και GIS, µπορεί να επιτευχθεί 

µε ποικίλους τρόπους. Είναι δυνατόν η στατιστική ανάλυση να προηγηθεί της 

γεωγραφικής ή και αντίστροφα. Παρόλα αυτά θα µπορούσε να κατηγοριοποιηθεί σε δύο 

βασικούς τρόπους επίτευξης (Lihua Zhao, 2000). Η πρώτη µέθοδος επίτευξης 

συνδυασµού στατιστικών µεθόδων και GIS βασίζεται στην αποτελεσµατική ανταλλαγή 

πληροφοριών, είσοδος – έξοδος (input-output) µεταξύ των δύο φαινοµενικά ανεξάρτητων 

διαδικασιών. Στη δεύτερη περίπτωση κάποιο module που υπάρχει στο περιβάλλον του 

GIS Software αναλαµβάνει να εκτελέσει τόσο τη στατιστική ανάλυση όσο και τη 

γεωγραφική επεξεργασία (χάρτες-γραφήµατα) µέσω menu του λογισµικού. Σε αυτή την 

περίπτωση η διαδικασία απλοποιείται και δεν προαπαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις στατιστικής 

από τον τελικό χρήστη. Φυσικά, από την άλλη πλευρά µειονεκτεί σε επίπεδο ευελιξίας και 

επέµβασης, σε µεγάλο βαθµό, του χρήστη στην διαδικασία. 
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3.1.4 Προβλήµατα –Αδυναµίες 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, συµβάδισε τα τελευταία χρόνια µε την ανάπτυξη του εν 

λόγω κλάδου των Business Geographics. Ο Tony Lea (1998) εµφανίζεται σκεπτικιστής ως 

προς την εξέλιξη των Business Geographics και την πραγµατική συνεισφορά των 

συστηµάτων στον κλάδο. Εντοπίζει δύο βασικά προβλήµατα: 

 

ΥΥΥΠΠΠΕΕΕΡΡΡΑΑΑΠΠΠΛΛΛΟΟΟΥΥΥΣΣΣΤΤΤΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΕΕΕΓΓΓΓΓΓΙΙΙΣΣΣΗΗΗ   

Οι βασικές λειτουργίες που ενσωµατώνουν τόσο τα λογισµικά GIS γενικότερης 

χρήσης όσο και τα ειδικότερα GIS software για Business Geographics, που 

αναφέρθηκαν προηγουµένως, συνοψίζονται στις κάτωθι: 

1. Γεωκοδικοποίηση διευθύνσεων καταναλωτών 

2. Χαρτογράφηση καταναλωτών σε µια αγορά (µε τη µορφή σηµείων) 

3. Εξαγωγή προφίλ καταναλωτών σε προκαθορισµένη περιοχή 

4. ∆ηµιουργία προφίλ καταναλωτών βασισµένα σε µεταβλητές βαρύτητας 

απογραφικών δεδοµένων 

5. ∆ηµιουργία χαρτών βασισµένων στα συµπεράσµατα της µεθοδολογίας (4) 

Παρόλο που οι παραπάνω πρακτικές δίνουν λύσεις σε απτά και καθηµερινά 

προβλήµατα Business Geographics, έχουν την τάση να αντιµετωπίζουν τον χρήστη µε 

µειωµένες στατιστικές απαιτήσεις. Προσεγγίζουν  επιτυχώς την ανάγκη για γρήγορα 

αποτελέσµατα, χαµηλού προϋπολογισµού, µικρής απαιτούµενης επιστηµονικής 

κατάρτισης. Θεωρούν ότι η επιχείρηση που εφαρµόζει ανάλογα συστήµατα, δεν είναι 

διατεθειµένη να επενδύσει µεγάλα χρηµατικά ποσά, ότι έχει την τάση απλοποίησης των 

λειτουργιών της χωρίς να παρουσιάζει αναλυτική τάση προσέγγισης της έρευνας της. 

Παράλληλα προκαθορίζει την άρνηση των επιχειρήσεων να εισέλθουν σε διαδικασίες 

Έρευνας & Ανάπτυξης (RnD). 

Υπάρχει όµως µια µεγάλη µερίδα επιχειρήσεων που έχουν την οικονοµική 

δυνατότητα και την ανάγκη να προχωρήσουν σε µια ουσιώδη, άκρως παραµετροποιηµένη 

διαδικασία στατιστικών αναλύσεων GIS ζητηµάτων. Υπάρχει µια µερίδα επιχειρήσεων, που 

έχουν συνειδητοποιήσει ότι όσο ακριβέστερη και πληρέστερη είναι η µελέτη, τόσο 

µεγαλύτερο το µεσοπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο κέρδος της επιχείρησης. Η αδυναµία του 

κλάδου εντοπίζεται σε αυτή τη µερίδα επιχειρήσεων. 
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Η έως τώρα, εµπειρία και πρακτική καταδεικνύει ότι σε περιπτώσεις που απαιτείται 

µια πιο λεπτοµερής και παραµετροποιηµένη Business Geographics ανάλυση, η ανάλυση 

αυτή πραγµατοποιείται από άτοµα εκτός της επιχείρησης, µε ειδικές γνώσεις, χωρίς όµως 

να έχει πλήρη γνώση και κατανόηση του προβλήµατος. Η κύρια παραµετροποιηµένη 

ανάλυση πραγµατοποιείται εκτός λογισµικού GIS, µέσω στατιστικών λογισµικών και συχνά 

µε τη χρήση κώδικα (γλώσσα προγραµµατισµού). Απαιτείται πολύς χρόνος για τη 

µετακίνηση και µετατροπή δεδοµένων ανάµεσα στα χρησιµοποιούµενα λογισµικά, ενώ 

τελικά απαιτείται προσπάθεια για την απλοποίηση των αποτελεσµάτων για να επιτευχθεί 

πλήρης κατανόησή τους από το άµεσα ενδιαφερόµενο επιχειρηµατικό κοινό.  

 

ΜΜΜΙΙΙΚΚΚΡΡΡΗΗΗ    ΟΟΟΥΥΥΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΕΕΕΞΞΞΕΕΕΛΛΛΙΙΙΞΞΞΗΗΗ   

Παρόλο που οι απαιτήσεις αυξάνονται, η τεχνολογία βελτιώνεται και τα δεδοµένα 

είναι ακριβέστερα και λεπτοµερέστερα, τα λογισµικά Business Geographics δεν έχουν 

παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια ουσιαστική εξέλιξη. Η εξέλιξη εστιάζεται σε 

απλούστευση των διαδικασιών και τάση προς φιλικότερο περιβάλλον για το χρήστη. Η 

εξέλιξη συµβαδίζει µε τη γενικότερη εξέλιξη στο χώρο των λογισµικών GIS και όχι 

ειδικότερα στις εξειδικευµένες εφαρµογές στο χώρο Business Geographics. Οι διαδικασίες 

εξακολουθούν να είναι υπεραπλουστευτικές και τα προβλήµατα που εντοπίζονται στην 

περίπτωση ουσιαστικής προσπάθειας για επίλυση των προβληµάτων εξακολουθούν να 

παραµένουν άλυτα.  
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3.2 Ειδικές Κατηγορίες Ανάλυσης Αγοράς Λιανικής µε GIS (case studies) 
 
Στις επόµενες σελίδες της µελέτης ακολουθούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

(case studies) εφαρµογής της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών 

από επιχειρήσεις λιανικής. Κύριος στόχος της παράθεσης των παρακάτω παραδειγµάτων, 

είναι διότι αρχικά αποδεικνύεται µέσω της πράξης και της εµπειρίας η αποτελεσµατικότητα 

των GIS στην επιχειρηµατική πραγµατικότητα. 

Κατά δεύτερο λόγο, µέσω των παραδειγµάτων καθίσταται σαφές ότι τα GIS δεν 

αποτελούν µια καινοτοµία στην επιχειρηµατική πραγµατικότητα, όπως υπάρχει η τάση να 

εµφανίζονται στον ελλαδικό χώρο, αλλά αντιθέτως αποτελούν παγκοσµίως µια 

αποτελεσµατική, αξιόπιστη και επικερδής προσέγγιση ποικίλων επιχειρηµατικών 

προκλήσεων. 

Τα επιλεχθέντα παραδείγµατα είναι χαρακτηριστικά για κάθε κατηγορία και 

προέρχονται από επιχειρήσεις και αγορές διαφορετικής εθνικότητας, διαφορετικού 

δυναµικού και διαφορετικών χρονολογιών. Η πλειονότητα των παραδειγµάτων, για 

λόγους εξυπηρέτησης των αναγκών του εξεταζόµενου ζητήµατος, αναφέρεται σε 

επιχειρήσεις λιανικής και εστιάζει στην επίλυση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 

εταιρίες λιανικής 

Η ποικιλοµορφία των παραδειγµάτων καταδεικνύει την ευελιξία ενός συστήµατος 

GIS ως προς την υφή των επιχειρηµατικών προβληµάτων. Τα συστήµατα GIS πρέπει να 

αντιµετωπίζονται από τον επιχειρηµατικό κόσµο ως ένα αποτελεσµατικό εργαλείο το 

οποίο φέρει τη δυναµικότητα προσαρµογής στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες κάθε 

επιχείρησης. 

Τα παραδείγµατα που παρατίθενται είναι κατηγοριοποιηµένα βάσει του 

επιχειρηµατικού πεδίου εφαρµογής τους. Η κατηγοριοποίηση συµπεριλαµβάνει τις 

επικρατέστερες περιπτώσεις Business Geographics.  

 

3.2.1 Επέκταση/ανάπτυξη επιχείρησης 

Η εν λόγω κατηγορία αποτελεί ίσως την πιο διαδεδοµένη χρήση των GIS στον 

επιχειρηµατικό κόσµο. Χρησιµοποιεί την τεχνολογία των GIS για την αναζήτηση τρόπων 

ανάπτυξης της επιχείρησης. Το συγκεκριµένο πρόβληµα είναι κοινό, σύνηθες και 

αντιµετωπίζεται από κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως της αγοράς που δραστηριοποιείται. 
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Θα µπορούσε να βρει λύση µέσω αλλαγής πολιτικής της εταιρίας, µέσω ανάπτυξης νέων 

καταστηµάτων κ.α. Πραγµατοποιείται µέσω ανάλυσης της αγοράς σε σχέση µε την 

επιχείρηση και αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της υφιστάµενης κατάστασης. 

Σύµφωνα µε την Ela Dramowicz (2005), η ανάλυση µιας αγοράς είναι δυνατόν να 

κατηγοριοποιηθεί σε τρία επίπεδα (Ghosh, McLafferty, 1987). Το πρώτο επίπεδο εστιάζει 

στην εξέταση παραµέτρων της αγοράς όπως είναι το µέγεθος του πληθυσµού, 

δηµογραφικά στοιχεία, εισοδήµατα και υπάρχων ανταγωνισµός. Οι παραπάνω παράµετροι 

απαντούν σε ερωτήµατα όπως το µέγεθος της αγοράς και η δοµή της. 

Στο δεύτερο επίπεδο εξετάζονται οι χωρικές διαφοροποιήσεις σε µια αγορά. 

Επιπλέον ελέγχεται ο βαθµός που οι δηµογραφικοί και κοινωνικο-οικονοµικοί παράγοντες 

αντιστοιχούν στις ανάγκες τις επιχείρησης και ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά των 

οµάδων ενδιαφέροντος (target groups) της επιχείρησης. Πρόσθετη πληροφορία, όπως 

δίκτυα µεταφορών και ο ανταγωνισµός είναι δυνατόν να συµπεριληφθούν στην ανάλυση. 

Στο τρίτο επίπεδο, πάντα σύµφωνα µε την Ela Dramowicz, πραγµατοποιείται και η 

επιθυµητή επιλογή τοποθεσίας η οποία βασίζεται στα αποτελέσµατα των δύο προτέρων 

σταδίων. Παρέχεται µια λίστα από πιθανές τοποθεσίες βάσει ποικίλων κριτηρίων, από 

απλή ταξινόµηση έως σύνθετα µοντέλα location allocation (το µοντέλο location 

συστηµατικά αναζητεί πιθανές τοποθεσίες καταστηµάτων, ενώ το µοντέλο allocation 

προβλέπει την ανθρώπινη συµπεριφορά και αποδίδει τη ζήτηση στο πιθανότερο σηµείο 

προσφοράς). Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιλέγεται το τελικό site.  

Ένα σύνηθες µοντέλο επίλυσης προβληµάτων εύρεσης τοποθεσίας µε τη 

τεχνολογία GIS, είναι τα µοντέλα καταλληλότητας (Suitability Models). Μερικοί από τους 

λόγους ευρείας διάδοσής των µοντέλων αυτών είναι διότι: 

 Αναζητούν τοποθεσίες βάσει των δραστηριοτήτων της επιχείρησης  

 Απλοποιούν σύνθετα προβλήµατα για αµεσότερη και ευκολότερη κατανόηση 

 Παρέχουν λογική ταξινόµηση των κριτηρίων ανάλυσης  

 Παρέχουν δυνατότητα ελέγχου εναλλακτικών λύσεων 

 Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης είναι ποσοτικά και µετρήσιµα  

 Παρέχουν δυνατότητα ταυτόχρονης µελέτης όλων των περιοχών 

ενδιαφέροντος 

 Φέρουν ευκολία κατανόησης και εφαρµογής 

 ∆ιευκολύνουν στη λήψη αποφάσεων (decision making) 
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Τα βασικότερα στάδια ανάλυσης για την εύρεση τοποθεσίας µε τη χρήση suitability 

models, είναι τα κάτωθι: 

 Καθορισµός του µοντέλου 

o Καθορισµός του προβλήµατος 

o Επιλογή µεταβλητών για ανάλυση των δεδοµένων 

 Επαναταξινόµηση των δεδοµένων σε βαθµίδες καταλληλότητας (suitability 

ranks) και ανάπτυξη βαρών (weights) 

 Συνδυασµός των βαθµίδων καταλληλότητας (suitability ranks) µε τα βάρη 

καταλληλότητας (suitability weights) για το τελικό αποτέλεσµα 

 Ανάλυση των αποτελεσµάτων και παρουσίαση τους στους υπεύθυνους 

λήψης αποφάσεων 

o Αντιπαράθεση non-weighted κατηγοριών µε κατηγορίες weighted 

suitability  

o Αντιπαράθεση κατηγοριών weighted suitability µε γεωδηµογραφικά 

τµήµατα  

o Αντιπαράθεση κατανοµής ανταγωνισµού µε κατηγορίες weighted 

suitability  

Στις επόµενες σελίδες του κεφαλαίου παρατίθενται τρεις περιπτώσεις προσέγγισης 

και επίλυσης του ζητήµατος εύρεσης κατάλληλης τοποθεσίας για την επιχείρηση.  

 

CCCAAASSSEEE   SSSTTTUUUDDDYYY   111   

Στόχος της µελέτης περίπτωσης ήταν η αναζήτηση τρόπων βελτίωσης των 

εργασιών µιας επιχείρησης λιανικής. Έτσι πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση της αγοράς στο 

Gainesville της Florida για την αναζήτηση τρόπων επέκτασης µιας επιχείρησης (Grant Ian 

Thrall & Michelle Fandre, 2003). Μέσω της ανάλυσης επιτεύχθηκε τόσο η κατανόηση και 

ανάλυση των καταναλωτών της επιχείρησης σε αντίθεση µε το σύνολο του πληθυσµού, 

όσο και η ανακάλυψη νέων patterns καταναλωτών που θα ήταν αδύνατο µέσω των 

παραδοσιακών προσεγγίσεων. 

Ειδικότερα, τα δεδοµένα που χρησιµοποιηθήκαν και εισήχθησαν στο µοντέλο 

µελέτης ήταν διευθύνσεις πελατών της τελευταίας 3ετίας, εισόδηµα, ηλικία, είδος 

νοικοκυριού, επάγγελµα, εκπαίδευση και άλλα χαρακτηριστικά του καταναλωτικού κοινού. 

Τα παραπάνω, αρχικά δεδοµένα, αποκτήθηκαν από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που 
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συλλέγουν και διατηρούν δεδοµένα ανάλογης φύσεως, όπως επίσης και από την 

επιχείρηση για την οποία διεξάχθηκε η µελέτη. 

Το επόµενο στάδιο της µελέτης ήταν η γεωκωδικοποιήση (απόδοση 

συντεταγµένων στις αρχικές πληροφορίες) των παραπάνω δεδοµένων, µε αποτέλεσµα 

την απεικόνιση αυτών στο χάρτη και τη γεωγραφική συσχέτισή τους. Ως λογισµικό 

χρησιµοποιήθηκε το Business Analyst της εταιρίας ESRI ενώ οι µέθοδοι καθορισµού της  

περιοχής αγοράς, µέσω του λογισµικού, ήταν δύο. Βάσει της πρώτης προσέγγισης 

δηµιουργήθηκε πολύγωνο γύρω από το µαγαζί ενδιαφέροντος, το οποίο περικλείει το 

80% των καταναλωτών (Εικόνα 3.1). 

 
(Εικόνα 3.1) 

Η δεύτερη προσέγγιση καθορισµού των ορίων της αγοράς, ήταν πιο σύνθετη και 

εστίασε στην εύρεση διαδροµών που απαιτούν χρόνο, µικρότερο συγκεκριµένων 

χρονικών ορίων, για να φτάσει ο καταναλωτής στο κατάστηµα. Τα επιλεγµένα χρονικά 

διαστήµατα ήταν 10, 15 και 20 λεπτά (Εικόνα 3.2). Τόσο η αρχική προσέγγιση, όσο και η 

δεύτερη είχαν ως στόχο την ανάλυση των καταναλωτών και της συµπεριφοράς αυτών σε 

σχέση µε την επιχείρηση. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρείχαν τις κατευθύνσεις για 

τις επεκτατικές µελλοντικές κινήσεις της επιχείρησης. 

Τα άµεσα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την παραπάνω προσέγγιση µέσω 

GIS, ήταν αρχικά ότι το µέσο εισόδηµα των καταναλωτών της επιχείρησης είναι µεταξύ 

$70,000 και $90,000. Επιπλέον προέκυψε ότι οι πελάτες είναι σταθεροί στην πάροδο του 

χρόνου και ενώ έχουν άλλα παρόµοια καταστήµατα λιανικής σε µικρότερη απόσταση, 
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εξακολουθούν να επιλέγουν το κατάστηµα µελέτης. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ακτίνες 

καταναλωτών είναι µεγάλες, αφού παλιότεροι καταναλωτές µετακόµισαν αλλά 

εξακολουθούν να παραµένουν πιστοί στο κατάστηµα µελέτης, διανύοντας µεγαλύτερες 

αποστάσεις για να µετακινηθούν. 

 
(Εικόνα 3.2) 

Παράλληλα προκύπτει ότι υπάρχει γεωγραφική συγκέντρωση των καταναλωτών, 

όσον αφορά τον τόπο κατοικίας του, όπως προκύπτει από την Εικόνα 3.3. Οι πράσινες 

τελείες στο χάρτη καταδεικνύουν αυτές τις συγκεντρώσεις καταναλωτών (patterns). 

 
(Εικόνα 3.3) 
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Το φαινόµενο αποκαλύπτει ότι η κοινωνική διάσταση του θέµατος έχει αντίκτυπο 

στο καταναλωτικό κοινό της εταιρίας, αφού οι πελάτες προστίθενται βάσει της µεθόδου 

“από στόµα σε στόµα”. 

Βάσει των παραπάνω διαπιστώσεων, η έρευνα οδήγησε στα παρακάτω 

συµπεράσµατα όσον αφορά την επεκτατική πολιτική της εταιρίας. Αρχικά, βάσει του 

εισοδήµατος, διαπιστώθηκε ότι µικρή αύξηση των τιµών δε θα οδηγήσει τους 

καταναλωτές σε άλλες επιχειρήσεις, στα γεωγραφικά όρια επιρροής του καταστήµατός 

µας. Επιπλέον προέκυψε ότι είναι αδύνατον να αυξηθεί η γεωγραφική περιοχή επιρροής 

του καταστήµατος (trade area), αφού παρόλο που υπάρχουν ανεκµετάλλευτες περιοχές 

καταναλωτών, η απόσταση από το κατάστηµα µελέτης είναι µεγάλη, επιτρέποντας έτσι 

άλλα καταστήµατα να πάρουν το µερίδιο αγοράς. 

Τέλος, προέκυψε ότι οι καταναλωτές του καταστήµατος καλύπτουν µόνο το 7% 

του συνολικού αγοραστικού κοινού. Αποφασίστηκε συνεπώς η επιθυµητή επέκταση της 

επιχείρησης να γίνει µέσω µεγαλύτερης διείσδυσης στην υπάρχουσα αγορά, µέσω 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης και πέραν της πρακτικής “από στόµα σε στόµα”. 
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Η µελέτη περίπτωσης εστίασε στην αναζήτηση πιθανών τοποθεσιών για τη 

δηµιουργία καταστηµάτων για λογαριασµό µιας αµερικανικής εταιρίας που διαθέτει 

αλυσίδα καταστηµάτων λιανικής. Περιοχή ενδιαφέροντος ήταν όλη η περιοχή της 

Αµερικής (David M. Goldstein, 2001). Το πρόβληµα της εταιρίας εστιάστηκε στο γεγονός 

ότι ήθελαν να επεκτείνουν την αλυσίδα των καταστηµάτων, αλλά δε γνώριζαν τις ιδανικές 

τοποθεσίες επέκτασης. 

Η µελέτη ακολούθησε τέσσερα βασικά στάδια. Αρχικά αποτυπώθηκαν σε σύστηµα 

GIS όλα τα υφιστάµενα καταστήµατα της εταιρίας. Στο δεύτερο στάδιο αναζητήθηκαν 

περιοχές σε όλη την επικράτεια των Ηνωµένων Πολιτειών, που είχαν την πληθυσµιακή 

υποδοµή να υποστηρίξουν νέα καταστήµατα. Το τρίτο στάδιο της µελέτης ήταν η 

κατηγοριοποίηση του υπάρχοντος αγοραστικού κοινού. Αποδείχτηκε και το δυσκολότερο, 

αφού δεν κρατούσε πουθενά αρχείο η εταιρία µε τα στοιχεία των καταναλωτών, παρά 

µόνο των εµπορευµάτων που αγοραζόντουσαν από κάθε κατάστηµα και αυτό για λόγους 

logistics. Για να ξεπεραστεί η εν λόγω αδυναµία, σε πολλές περιπτώσεις 
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πραγµατοποιήθηκε έρευνα καταναλωτών στα καταστήµατα την ώρα που γινότανε οι 

αγορές. 

Το τέταρτο και τελικό στάδιο, αφορούσε την επεξεργασία των παραπάνω 

δεδοµένων σε περιβάλλον GIS. Για το λόγο αυτό δηµιουργήθηκε ένας κάναβος (πλέγµα) 

σηµείων µε απόσταση 5 µιλίων µεταξύ τους και µε ακτίνα 20 µιλίων έχοντας ως κέντρο τα 

σηµεία του κανάβου. Ο κάναβος κάλυψε γεωγραφικά όλες τις Ηνωµένες Πολιτείες. Μέσω 

της ακτίνας των 20 µιλίων, αποτυπώθηκαν πιθανές τοποθεσίες βασισµένες σε έναν αριθµό 

κριτηρίων όπως εισοδήµατα, αναλογία εργένηδων και οικογενειών κ.α. Η διαδικασία 

ακολουθήθηκε για όλα τα σηµεία του κανάβου. 

Αποτέλεσµα της παραπάνω διαδικασίας ήταν η ανακάλυψη µεγάλων κενών στην 

γεωγραφικά κάλυψη που παρείχε η υφιστάµενη διάταξη των καταστηµάτων της 

αλυσίδας. Παράλληλα ανακαλύφθηκαν περιοχές που υπήρχε η δυνατότητα ανοίγµατος 

δεύτερου καταστήµατος. Τα αποτελέσµατα της µελέτης αξιοποιήθηκαν άµεσα από την 

εταιρία, η οποία εκπόνησε µια στρατηγική επέκτασης πενταετούς διάρκειας. Η γνώση του 

καταναλωτικού κοινού και των standards λειτουργίας των υφιστάµενων καταστηµάτων 

συνέβαλαν καθοριστικά στην παραπάνω διαδικασία. Μέσω των παραπάνω ενεργειών η 

εταιρία απέκτησε µεταξύ άλλων και ξεκάθαρο επεκτατικό πλάνο για την επόµενη 

πενταετία. 
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Οι δύο µελέτες περίπτωσης που παρατέθηκαν έως τώρα, εστίασαν στις 

δυνατότητες ανάπτυξης επιχείρησης λιανικής µέσα από το “βλέµµα” της επιχείρησης. 

Υπάρχουν όµως και άλλοι φορείς που εµπλέκονται στη διαδικασία επέκτασης 

επιχειρήσεων και γενικότερα αγορών λιανικής. Συνήθως είναι κρατικοί φορείς 

(επιµελητήρια) και δηµοτικοί φορείς υπεύθυνοι για τη λειτουργία των αγορών. Παρόλο 

που η σκοπιά εξέτασης του ζητήµατος είναι διαφορετική σε αυτήν την περίπτωση, 

εστιάζει συνολικά στην αγορά λιανικής, το συµφέρον ταυτίζεται µε αυτό των 

επιχειρήσεων. 

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται η µελέτη περίπτωσης που εστιάζει στην 

υποβοήθηση επιχειρήσεων λιανικής από το ∆ήµο (Dan Ahern, 2004). Το Fremont, µια 

πόλη 208.000 κατοίκων (San Francisco Bay Area), αντιµετώπισε πρόβληµα διευθέτησης 

κενών θέσεων για καταστήµατα λιανικής στην κεντρική αγορά. Κύριο πρόβληµα της 
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πολιτείας ήταν να διαδώσει στον επιχειρηµατικό κόσµο την ύπαρξη των θέσεων αυτών, 

µε απώτερο σκοπό την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων λιανικής και την τόνωση της 

τοπικής αγοράς. 

Οι στόχοι που προσπάθησε η πολιτεία να επιτύχει ήταν η διάδοση της πληροφορίας 

για κενές θέσεις καταστηµάτων, η καθοδήγηση των νέων επιχειρήσεων στη σωστή θέση 

για την επιχείρησή τους και η δυνατότητα παροχής ποικίλων πληροφοριών στις νέες 

επιχειρήσεις (δηµογραφικά, κυκλοφοριακά στοιχεία). Με άλλα λόγια ο στόχος ήταν η 

δηµιουργία ενός εργαλείου, εύκολο προς χρήση σε µη εξειδικευµένα άτοµα, που θα 

παρείχε δυνατότητες κτηµατοµεσιτικές που µικρές επιχειρήσεις µε χαµηλό κεφάλαιο δε θα 

είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν. 

Η λύση δόθηκε µέσω της τεχνολογίας GIS και του internet (Εικόνα 3.4). 

∆ηµιουργήθηκε το 2003 ιστοσελίδα (http://www.focusonfremont.com) για την 

εξυπηρέτηση τόσο των νέων επιχειρήσεων λιανικής που αναζητούν τοποθεσία για το 

µαγαζί τους, όσο και για κτηµατοµεσιτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εν 

λόγω αγορά. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει την περιοχή, τα κάνει επισκόπηση στα 

διαθέσιµα καταστήµατα προς ενοικίαση/πώληση µε πλήρη στοιχεία, να δει τα 

καταστήµατα του ανταγωνισµού. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να αντλήσει δηµογραφικά 

στοιχεία για ακτίνα επιλογής τους γύρω από την τοποθεσία ενδιαφέροντος. 

 
(Εικόνα 3.4) 

Τα στοιχεία ανανεώνονται συνεχώς και συλλέγονται από διαφορετικές πηγές. Οι 

κτηµατοµεσιτικές επιχειρήσεις παρέχουν δεδοµένα για διαθέσιµα ακίνητα/οικόπεδα, ενώ οι 
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υπηρεσίες του San Francisco Bay Area εισάγουν στοιχεία ποικίλης προέλευσης στο 

σύστηµα. 

Ενώ το project ξεκίνησε για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων λιανικής που 

θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή του San Francisco Bay Area, η 

αποτελεσµατικότητα του site που δηµιουργήθηκε ήταν τόσο µεγάλη, που πλέον αποτελεί 

ένα εργαλείο τόσο για τις κτηµατοµεσιτικές επιχειρήσεις όσο και για τους υπαλλήλους των 

υπηρεσιών, αφού µε τη χρήση του συστήµατος εξυπηρετούν αµεσότερα και 

αποτελεσµατικότερα το κοινό. 

 

3.2.2 Αξιολόγηση ευκαιριών επιχειρήσεων υπηρεσιών (service business) 

Αναζητείται τρόπος αξιολόγησης επιχειρηµατικών ευκαιριών για επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών. Πραγµατοποιείται κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων βάσει του 

τύπου υπηρεσιών που παρέχουν. Αναζητούνται µέθοδοι καθορισµού παροχής και 

ζήτησης. Τα συστήµατα GIS αποτελούν το εργαλείο για τις παραπάνω αναλύσεις. Αυτή η 

κατηγορία είναι παραπλήσια µε  την προηγούµενη, αφού αναζητά µεθόδους επέκτασης 

της επιχείρησης. Βασική διαφορά αποτελεί ότι αναφέρεται σε επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών. 

Οι συγγραφείς (Bill Ryan, Matt Kures & JD Milburn, 2002) αναφέρουν 3 βασικά 

βήµατα για τον υπολογισµό της ζήτησης για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών: 

 Υπολογισµός κατά κεφαλή εξόδων για υπηρεσίες 

∆ιαιρώντας τις πωλήσεις (σε όλη την επικράτεια) µε τον πληθυσµό για κάθε 

µία από τις κατηγορίες υπηρεσιών στις οποίες αρχικά ταξινοµούνται οι 

υπηρεσίες 

 Προσαρµογή στις διαφοροποιήσεις του εισοδήµατος 

∆ιαιρώντας το κατά κεφαλή εισόδηµα της αγοράς προς το κατά κεφαλή 

εισόδηµα της επικράτειας 

 Υπολογισµός ζήτησης υπηρεσιών ανά αγορά 

 

Αντίστοιχα για τον υπολογισµό της παροχής για κάθε αγορά, τα προτεινόµενα 

στάδια από τους συγγραφείς είναι τα ακόλουθα: 

 Αναγνώριση υφιστάµενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στην αγορά 
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Στοιχεία όπως διευθύνσεις και αριθµός υπαλλήλων θα πρέπει να 

καταγραφούν επίσης 

 Προσθήκη πρόσθετων σχολίων για κάθε ανταγωνίστρια επιχείρηση 

Οι αδυναµίες και τα πλεονεκτήµατα της κάθε επιχείρησης θα πρέπει να 

συµπεριληφθούν 

 Υπολογισµός πωλήσεων κάθε ανταγωνίστριας επιχείρησης 

Αυτή η πληροφορία είναι δύσκολο να συλλεχθεί οπότε θα πρέπει να 

υπολογιστεί. Ένας τρόπος είναι από τον αριθµό των απασχολούµενων 

υπαλλήλων (full-time και part-time). Πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των 

υπαλλήλων µε τις µέσες πωλήσεις ανά υπάλληλο. 

Πρέπει να σηµειωθεί, για ακόµη µια φορά, ότι οι µελέτες περίπτωσης που 

παρουσιάζονται προσεγγίζουν την επίλυση µε πληθώρα δεδοµένων που παρέχονται από 

κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισµούς. Τα δεδοµένα είναι έγκυρα και έγκαιρα. Στην 

Ελλάδα δεν υπάρχει ακόµη ανάλογη πληθώρα δεδοµένων και ευκολία πρόσβασης σε 

αυτά. 
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Βάσει της προαναλυθείσας µεθοδολογίας, παρουσιάζεται η παρακάτω µελέτη 

περίπτωσης. Ως µέθοδος ανάλυσης της πιθανότητας επέκτασης της επιχείρησης σε µία 

αγορά, χρησιµοποιείται η ανάλυση της ζήτησης και της παροχής στην περιοχή που 

βρίσκεται κοντά στην τοποθεσία ενδιαφέροντος. Για την αναζήτηση νέας τοποθεσίας για 

κατάστηµα ενοικιάσεως DVD, ακολουθείται η παραπάνω λογική. Αφού πρώτα υπολογιστεί 

η τοπική ένταση ζήτησης στην αγορά, στη συνέχεια υπολογίζεται το αθροιστικό ποσό σε 

συγκεκριµένη απόσταση από το σηµείο ενδιαφέροντος. Για την αναπαράσταση των 

αποτελεσµάτων της µελέτης χρησιµοποιείται ο χάρτης (Εικόνα 3.5). 

Στον παραπάνω χάρτη χρησιµοποιήθηκε η τρισδιάστατη απεικόνιση 3D για την 

αναπαράσταση της υπάρχουσας κατάστασης. Η τρίτη διάσταση διευκολύνει το µελετητή 

να αντιληφθεί αµεσότερα και ευκολότερα την τρέχουσα κατάσταση. Ως κορυφές (γκρι 

χρώµα) παρουσιάζονται περιοχές µε µεγάλη ζήτηση και ως κοιλάδες (κόκκινο χρώµα) 

περιοχές µε χαµηλή ζήτηση. Επιπλέον το µέγεθος των εικονιζόµενων καταστηµάτων 

ενοικίασης DVD είναι ανάλογο της ζήτησης. 
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(Εικόνα 3.5) 

Είναι εµφανή πάνω στο χάρτη τα σηµεία που ενδείκνυνται για τη δηµιουργία νέου 

καταστήµατος, σηµεία που συνδυάζουν υψηλή ζήτηση και έλλειψη ανταγωνιστών.    

 

3.2.3 Προσβασιµότητα αγοράς 

Κύριος στόχος της κατηγορίας είναι η αναζήτηση χρόνου και ευκολίας 

προσβασιµότητας των καταναλωτών στην επιχείρησή µας. Παράλληλα, η µεθοδολογία 

προσβλέπει στη σύγκριση χρόνου πρόσβασης καταναλωτών στην επιχείρηση 

ενδιαφέροντος και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Παρόλο που τα µοντέλα υπολογισµού 

διαδροµών (σηµείο αφετηρίας και σηµείο προορισµού) είναι συνηθισµένη προσέγγιση σε 

συστήµατα GIS, στην περίπτωση της προσβασιµότητας καταναλωτών οι παράµετροι είναι 

ποικίλοι και σύνθετοι καθιστώντας τη διαδικασία πολύπλοκη. 

Οι Joseph Berry και Kenneth L. Reed (2006), αναφέρουν τρία βασικά στάδια 

ανάλυσης αγοράς µέσω χρόνων πρόσβασης. Κατά τα δύο πρώτα στάδια εφαρµόζονται 

τεχνικές δηµιουργίας χαρτών χρόνου πρόσβασης της επιχείρησης στα όρια της αγοράς 

(Εικόνα 3.6). Στην Εικόνα 3.6 οι δρόµοι παρουσιάζονται µε κόκκινο χρώµα, οι 

ανταγωνισµός µε κόκκινα σηµεία και ο χρόνος πρόσβασης από µπλε χρώµα για κοντινές 

αποστάσεις έως για κόκκινο για µακρινές. 
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(Εικόνα 3.6) 

Κατά το τρίτο στάδιο ανάλυσης, επιχειρείται η αναπαράσταση του σχετικού 

κέρδους πρόσβασης της επιχείρησης και του ανταγωνισµού. Η αναπαράσταση, Εικόνα 

3.7, γίνεται µε τη χρήση τρισδιάστατου µοντέλου (3D), αναπαριστώντας µε κοιλάδα το 

σηµείο της επιχείρησής µας και µε “βουνά” τις περιοχές µε δυσκολία πρόσβασης. 

 
(Εικόνα 3.7) 
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Η µελέτη εστιάζει στην αναζήτηση χρόνων και τρόπων πρόσβασης σε αγορές που 

βρίσκονται στο κέντρο µεγάλων πόλεων. Ο Yao Yongling (2002) αναφέρεται στην 

υπεραπλουστευµένη προσέγγιση που επιχειρείται συνήθως κατά τον υπολογισµό χρόνων 

πρόσβασης σε καταστήµατα λιανικής. Είναι σύνηθες οι Business Geographers να κάνουν 

παραδοχές όπως, ότι ο καταναλωτής προσεγγίζει το κατάστηµα µόνο µε το όχηµά του και 

όχι µε µέσα µαζικής µεταφοράς, ή ότι η περιοχή µελέτης είναι ανεπηρέαστη από 

γειτονικές περιοχές. Οι παραπάνω παραδοχές διευκολύνουν τη χρήση των διαθέσιµων 

λογισµικών του εµπορίου, εισαγάγουν όµως µεγάλα λάθη στους υπολογισµούς, ιδιαίτερα 

σε αγορές µεγάλων αστικών κέντρων. 

Η αγορά µελέτης είναι το κέντρο του Πεκίνου, όπου η πλειονότητα των 

καταναλωτών κυκλοφορεί είτε µε τα πόδια, είτε µε µέσα µαζικής µεταφοράς, ενώ 

παράλληλα υπάρχουν και άλλες αγορές λιανικής στην ευρύτερη περιοχή επηρεάζοντας τη 

νοοτροπία του καταναλωτή. Ως περιοχή µελέτης ορίστηκε το ευρύτερο κέντρο του 

Πεκίνου, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται 7 εµπορικές αγορές (Εικόνα 3.8). 

 
(Εικόνα 3.8) 

Στον παραπάνω χάρτη είναι αποτυπωµένες οι 7 εµπορικές αγορές και οι τρόποι 

µετακίνησης (Grade 1: υπόγειος, Grade 2: γραµµές λεωφορείων, Grade 3: δρόµοι, Grade 

4: σοκάκια).  

Η ανάλυση βασίστηκε στα κυκλοφοριακά στοιχεία του χάρτη (Εικόνα 3.8). Αρχικά 

υπολογίστηκε η προσβασιµότητα µέσω της χρήσης των λεωφορείων και βαδίσµατος. 

Στον παρακάτω χάρτη (Εικόνα 3.9) εµφανίζονται οι αδυναµίες ανάλυσης των 
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παραδοσιακών GIS λογισµικών, αφού θεωρούν ότι η µετακίνηση πραγµατοποιείται µε 

αυτοκίνητο και συνεπώς όλοι οι δρόµοι έχουν την βαρύτητα (weight) που δεν ισχύει στην 

περίπτωσή µας, αφού τα λεωφορεία δεν έχουν προσβασιµότητα σε όλους τους δρόµους. 

 
(Εικόνα 3.9) 

∆εύτερο στάδιο ήταν ο υπολογισµός της προσβασιµότητας βάσει του υπόγειου και 

της µετάβασης µε τα πόδια. Οι παραδοχές που έγιναν σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι ο 

υπόγειος µετακινείται µε 50km/ώρα, τα λεωφορεία βάσει του τύπου του δρόµου 

µετακινούνται µε 30 ή 15 ή 5km/ώρα. Τέλος έγινε η παραδοχή ότι ο καταναλωτής 

περπατάει µέχρι το σταθµό του υπόγειου, οπότε προστέθηκαν χρόνοι και σε κάθε σταθµό 

του υπόγειου. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της περίπτωσης φαίνονται στην Εικόνα 

3.10. 

 
(Εικόνα 3.10) 
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Η 2η προσέγγιση έδωσε ακριβέστερα αποτελέσµατα από την πρώτη, αφού µε τις 

παραµέτρους του µοντέλου περιορίστηκαν γενικεύσεις και απλουστεύσεις του 1ου 

µοντέλου. Παρόλα αυτά, το µοντέλο δεν λαµβάνει υπόψη τον ανταγωνισµό από τις 

γειτονικές αγορές και αντιµετωπίζει κάθε αγορά ως αυτόνοµη και ανεπηρέαστη από το 

περιβάλλον. Για το λόγο αυτό στο µοντέλο εισήρθαν δύο νέες παραδοχές. Κατά πρώτο 

λόγο, αν η απόσταση των κέντρων δύο αγορών είναι µεγάλη για να διανυθεί µε τα πόδια, 

τότε ο καταναλωτής θα παραµείνει στη µία αγορά, ενώ αντίθετα εάν είναι µικρή θα 

επισκεφτεί παράλληλα και τις δύο αγορές. Τα αποτελέσµατα του µοντέλου 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.11. 

 
(Εικόνα 3.11) 

Είναι άµεσα εµφανές ότι τα όρια των αγορών έχουν περιοριστεί σηµαντικά σε 

σύγκριση µε τα αντίστοιχα όρια που εµφανίστηκαν βάσει του προηγούµενου πιο 

γενικευµένου µοντέλου (Εικόνα 3.10). Επιπλέον, βάσει του τελευταίου µοντέλου, οι 

αγορές Guiyou και Saite έχουν ενωθεί και δηµιουργήσει µια νέα κοινή αγορά. Η παραπάνω 

µελέτη για την αγορά του Πεκίνου καταδεικνύει ότι το µοντέλο και ειδικότερα οι 

παράµετροι που εισέρχονται παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ακρίβεια του αποτελέσµατος 

και συνεπώς στην επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα των εξαγοµένων συµπερασµάτων. 
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Η µελέτη εστιάζει στις έρευνες Προέλευσης-Προορισµού (Origin-Destination 

Surveys) κυρίως για σκοπούς διαχείρισης µεταφορών οι οποίες όµως µπορούν επιτυχώς 

να εφαρµοστούν και στον καθορισµό αγορών λιανικής και χωρικού ανταγωνισµού µεταξύ 

επιχειρήσεων όπως φαίνεται παρακάτω (François Des Rosiers & Marius Thériault, 2003). 

Ίσως η πιο αξιόπιστη µέθοδος συλλογής δεδοµένων για το προφίλ των 

καταναλωτών, είναι οι έρευνες µέσω ερωτηµατολογίων που γίνονται στον τόπο αγοράς. 

Βέβαια αυτή η προσέγγιση, όπως αναλύθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, έχει κόστος σε 

χρόνο και χρήµα. Μια άλλη αρκετά διαδεδοµένη µέθοδος, είναι µέσω των bar codes των 

προϊόντων τα οποία αν συνδυαστούν µε δεδοµένα όπως ταχυδροµικοί κώδικες σε 

περιβάλλον GIS, δίνουν µια σχετικά ακριβή εικόνα. Παρόλα αυτά, τα δεδοµένα αυτά 

κρατούνται µε ασφάλεια από τις εταιρίες και δεν είναι διαθέσιµα στον ανταγωνισµό. 

Η υπό παρουσίαση µελέτη περίπτωσης χρησιµοποιεί ως εναλλακτική των 

παραπάνω µεθόδων συλλογής στοιχείων καταναλωτών αγορών λιανικής, τις O-D Surveys 

που είναι ήδη διαδεδοµένες στον Καναδά. Η συγκεκριµένη µέθοδος εφαρµόστηκε σε ένα 

αριθµό εµπορικών κέντρων στο Quebec City του Καναδά. 

Η συλλογή των στοιχείων βασίστηκε στην τηλεφωνική µέθοδο και 

πραγµατοποιήθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών [Ministry of Transport of Quebec 

(MTQ)] και την Υπηρεσία Μεταφορών του Quebec [Quebec City Transit Authority (RTC)] 

το έτος 2001. Η έρευνα εστίασε σε 1220 καταστήµατα (20,4% του των συνολικών 

καταστηµάτων). Για τις ανάγκες της έρευνας, η περιοχή ενδιαφέροντος διαιρέθηκε σε 63 

ζώνες καλύπτοντας 68.121 άτοµα (5%-15% του συνολικού πληθυσµού της πόλης). Αυτά 

τα άτοµα ζούνε σε 27.839 νοικοκυριά, τα οποία πραγµατοποιούν 174.243 καθηµερινές 

µετακινήσεις στις καθηµερινές ηµέρες της εβδοµάδας (∆ευτέρα-Παρασκευή). Τα 

συλλεχθέντα στοιχεία ήταν: 

 Καθηµερινές µετακινήσεις κάθε ερωτηθέντα (από-προς) 

 Μέσο πραγµατοποίησης των µετακινήσεων 

 Λόγος πραγµατοποίησης των µετακινήσεων 

Με τη χρήση της γεωκοδικοποίησης σε περιβάλλον GIS και το συνδυασµό των 

συλλεχθέντων στοιχείων µε τα δηµογραφικά στοιχεία του 2000 (Census 2000), 

επιτεύχθηκε γενίκευση των αποτελεσµάτων της τηλεφωνικής έρευνας σε όλο τον 
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πληθυσµό του Quebec Metropolitan Area (QMA). Αντίστοιχα έγινε γενίκευση των 

δεδοµένων ταξιδιών για όλο των πληθυσµό του QMA.  

Παρόλο που οι µετακινήσεις διαφέρουν από αυτοκίνητα, έως λεωφορεία και 

περπάτηµα για πρόσβαση στις αγορές, η έρευνα λόγω των ιδιαιτεροτήτων της πόλης, 

εστίασε σε µετακινήσεις µε αυτοκίνητο και ταξί (74% των συνολικών µετακινήσεων) εκ 

των οποίων µόνο το 32% γινότανε για πρόσβαση στην αγορά. Συνεπώς η µελέτη 

περιορίστηκε σε 56.595 καθηµερινές µετακινήσεις για αγορές σε επίπεδο όλου του QMA. 

Επιπλέον υπολογίστηκε και προστέθηκε ο χρόνος των παραπάνω µετακινήσεων µέσω 

λογισµικού GIS, λαµβάνοντας υπόψη κυκλοφοριακούς παραµέτρους. 

Με το συνδυασµό των παραπάνω δεδοµένων σε περιβάλλον GIS υπολογίστηκαν 

στατιστικοί δείκτες λιανικής αγοράς οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν για την εξέταση των 

κάτωθι: 

 Προοπτικών πωλήσεων 

Υπολογισµός των ετήσιων δυνατές πωλήσεων για κάθε εµπορικό κέντρο 

 Χωρικός ανταγωνισµός µεταξύ των εµπορικών κέντρων 

Υπολογισµός του µεγέθους που κάποιο εµπορικό κέντρο χάνει πελάτες από 

άλλο εµπορικό κέντρο, οι οποίοι προέρχονται από οποιαδήποτε περιοχή. 

 Ελκυστικότητα των εµπορικών κέντρων 

Βασίστηκε στο µοντέλο βαρύτητας του Reilly (1929) 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης φαίνονται στην Εικόνα 3.12 που ακολουθεί 

 
(Εικόνα 3.12) 
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Με τη χρήση έγχρωµων πινεζών πάνω στο χάρτη αποτυπωθήκαν οι 

προσδοκούµενες  ετήσιες πωλήσεις για κάθε εµπορικό κέντρο. Επίσης, αποδόθηκε σε 

κάθε κατοικήσιµη γειτονιά στην περιοχή QMA µια στατιστική πίτα η οποία αναπαριστά 

των αριθµό των καταναλωτών (ταξίδια αγορών) ανά προορισµό αγοράς, 

πολλαπλασιασµένο µε το µέσο ατοµικό εισόδηµα της γειτονιάς. 

Στην Εικόνα 3.13 που ακολουθεί επιχειρήθηκε η αναπαράσταση της έκτασης των 

αγορών για κάθε εµπορικό κέντρο, βάσει της κεντρογραφικής ανάλυσης (Lefever, 1926; 

Raine, 1978) µε τη χρήση ελλείψεων οι οποίες αναπαριστούν τη γεωγραφική διασπορά 

των καταναλωτών.  

 
 (Εικόνα 3.13) 

Οι ελλείψεις αναπαριστούν τις περιοχές από τις οποίες προσελκύει καταναλωτικό 

κοινό κάθε εµπορικό κέντρο. Οι µελετητές κατάφεραν, µέσω της µεθοδολογίας που 

παρουσιάστηκε, να συνδυάσουν κλασσικές µεθόδους συλλογής δεδοµένων (τηλεφωνική 

συνέντευξη) µε λοιπές βάσεις δεδοµένων (δηµογραφικά, χρόνος µετακίνησης). Τα 

συλλεχθέντα στοιχεία συνδυάστηκαν σε περιβάλλον GIS µε στατιστικές µεθόδους και το 

αποτέλεσµα έδωσε απαντήσεις σε ερωτήµατα σύνθετα και πολύτιµα για την έρευνα 

αγοράς. 
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3.2.4 Καθορισµός αγορών µικρής κλίµακας και καταναλωτικών µοτίβων 

Η µεθοδολογία της συγκεκριµένης κατηγορίας είναι απλή και βασίζεται στη λογική 

ότι άνθρωποι µε παρόµοιες συνήθειες, στην περίπτωσή µας καταναλωτικές συνήθειες, 

έχουν την τάση να διαµένουν και να δραστηριοποιούνται σε προκαθορισµένα γεωγραφικά 

όρια. Με άλλα λόγια, τα δηµογραφικά στοιχεία ανά περιοχή είναι οµογενή και 

εφαρµόζοντας τη ρήση “Είσαι, ότι τρώνε οι γείτονές σου” επιτρέπει να αναζητήσουµε 

καταναλωτικές συνήθειες βάσει γεωγραφικής συσχέτισης καταναλωτών. Αυτή η 

προσέγγιση έχει µεγάλο ποσοστό προσέγγισης σε αγορές µικρής κλίµακας, όπου η 

οµογενοποίηση των καταναλωτών είναι ακόµη πιο έντονη. 

 

CCCAAASSSEEE   SSSTTTUUUDDDYYY 

Η µελέτη περίπτωσης αναζητά να ορίσει τα όρια της αγοράς για µια βιβλιοθήκη και 

παράλληλα να ορίσει τα χαρακτηριστικά των κατοίκων σε αυτά τα όρια (Steve Bromberg). 

Ειδικότερα, βασιζόµενη στην απογραφή του 2000 (Census 2000) προσπαθεί να δώσει 

απάντηση σε ερωτήµατα όπως “Ποιος είναι ο πληθυσµός της αγοράς της βιβλιοθήκης” και 

“Ποιος είναι ο αριθµός µονογονεϊκών νοικοκυριών µε τουλάχιστον ένα παιδί σε όλη την 

επικράτεια σε σύγκριση µε τον αριθµό αντίστοιχων νοικοκυριών στη γεωγραφική αγορά 

της βιβλιοθήκης”. 

Το πρώτο βήµα της ανάλυσης ήταν ο καθορισµός των γεωγραφικών ορίων της 

αγοράς της βιβλιοθήκης. Για τον καθορισµό των γεωγραφικών ορίων της αγοράς 

χρησιµοποιήθηκαν τα πολύγωνα Theissen. Η λογική είναι ότι δηµιουργούνται κλειστές 

περιοχές γύρω από τα σηµεία (Εικόνα 3.14).  

 
(Εικόνα 3.14) 
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Η παράµετρος διαµόρφωσης των πολυγώνων είναι κάθε σηµείο του ενός 

πολυγώνου να είναι πλησιέστερα στο σηµείο αναφοράς του συγκεκριµένου πολυγώνου 

παρά σε κάθε άλλο σηµείο αναφοράς. 

 Τέλος ελήφθησαν σταθερά γεωγραφικά όρια (ποτάµια, κύριο οδικό δίκτυο, κα) για 

την τελική διαµόρφωση των γεωγραφικών περιοχών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.15. 

. 
(Εικόνα 3.15) 

Το επόµενο βήµα ήταν η ενσωµάτωση των δηµογραφικών στοιχείων (Census 

2000) στη γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος. Ως µονάδα αναφοράς για τη συσχέτιση 

των βάσεων επιλέχθηκε το οικοδοµικό τετράγωνο. Με αυτή τη διαδικασία η βιβλιοθήκη 

κατάφερε να εξάγει τα χαρακτηριστικά των κατοίκων τη περιοχής ενδιαφέροντος. Τα 

αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι παρότι η αναλογία των συνολικών νοικοκυριών 

προς τα µονογονεϊκά νοικοκυριά είναι 12,9 για την πολιτεία, είναι µόλις 10,8 για την 

περιοχή της αγοράς της βιβλιοθήκης, όπως αυτή ορίστηκε σε προηγούµενο στάδιο της 

µελέτης. 

 

3.2.5 Ανάλυση Αγοράς µε τη χρήση του µοντέλου Huff 

Μέσα από τα παραδείγµατα που παρατέθηκαν στις παραπάνω σελίδες του 

κεφαλαίου, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο συσχετισµός της ανάλυσης αγοράς µε τη γεωγραφική 

διάσταση της ανάλυσης, είναι άµεσος και αναπόσπαστος. Τα συστήµατα GIS 

χρησιµοποιούν διάφορους τρόπους καθορισµού της αγοράς, από κύκλους γύρω από τα 

σηµεία ενδιαφέροντος έως και πολύγωνα Thiessen για πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Ο 

στόχος είναι κοινός και εστιάζει στην απάντηση του ερωτήµατος “Ποια είναι η πιθανότητα 

κάποιος καταναλωτής να αγοράσει από το συγκεκριµένο κατάστηµα, δεδοµένου 
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ανταγωνισµού, προέλευσης του καταναλωτή και λοιπόν στοιχείων”.  Οι τεχνικές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω κάνουν υποθέσεις υπεραπλούστευσης (όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο 4.1.3). 

Σύµφωνα µε την (Ela Dramowicz , 2005) η αγορά είναι µια επιφάνεια πιθανοτήτων, 

που αναπαριστά την πιθανότητα προσέλκυσης αγοραστών. Το µοντέλο Huff παρέχει τη 

δυνατότητα δηµιουργίας µιας επιφάνειας πιθανοτήτων λαµβάνοντας παραµέτρους όπως 

απόσταση, ελκυστικότητα και ανταγωνισµό.  Μέσω της εξαχθείσας επιφάνειας 

προκύπτουν περιοχές πιθανοτήτων που στη συνέχεια είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν 

ως βάρη για τη δηµιουργία προφίλ της αγοράς. 

Το µοντέλο Huff (David Huff , 1963), εφαρµόστηκε µε µεγάλη απήχηση στον 

επιχειρηµατικό κόσµο µε κύριο στόχο την πρόβλεψη χωρικής συµπεριφοράς καταναλωτή. 

Η πιθανότητα που ο καταναλωτής που µένει στο σηµείο (i) θα αγοράσει από το µαγαζί (j) 

δίνεται από τον τύπο: 

 

όπου 

 Aj είναι µέτρο της ελκυστικότητας του µαγαζιού j 

 Dij είναι η απόσταση ανάµεσα στο i και στο j  

 α είναι παράµετρος ελκυστικότητας προερχόµενη από εµπειρικές 

παρατηρήσεις  

 β είναι παράµετρος αλλοίωσης απόστασης προερχόµενη από εµπειρικές 

παρατηρήσεις   

 n είναι ο συνολικός αριθµός καταστηµάτων συµπεριλαµβανοµένου του j 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η χρήση του µοντέλου Huff στις αναλύσεις µε GIS, δεν 

είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο. Κύριος λόγος, σύµφωνα µε τον Huff,  εµφανίζεται η δυσκολία 

και το κόστος συλλογής δεδοµένων δηµιουργίας σεναρίων για το µοντέλο. Επιπλέον ως 

δυσκολία παρατίθεται η ανάγκη εισαγωγής του µοντέλου στα υφιστάµενα συστήµατα 

GIS. Τέλος ο Huff αναφέρει ότι όλες οι δυνατότητες παραµετροποίησης του µοντέλου δεν 
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έχουν εισαχθεί ακόµη στα λογισµικά GIS του εµπορίου, µε αποτέλεσµα την ηµιτελή 

χρήση του µοντέλου.   

 

CCCAAASSSEEE   SSSTTTUUUDDDYYY 

Η µελέτη περίπτωσης που παρουσιάζεται ενσωµατώνει το µοντέλο Huff στην 

ανάλυση και το συνδυάζει µε λογισµικό GIS. Πραγµατοποιείται ανάλυση αγοράς για µία 

τοποθεσία (Micmac Mall, Halifax-Dartmouth, Nova Scotia), µε τη χρήση πολλαπλών 

µεταβλητών για την ελκυστικότητα της τοποθεσίας. Η πληθώρα των µεταβλητών είναι 

ένα από τα πλεονεκτήµατα του µοντέλου και βοηθούν σε ακριβέστερο προσδιορισµό της 

κατάστασης. 

Οι παράµετροι που εισήχθησαν σχετικά µε την ελκυστικότητα ήταν η µικτή 

περιοχή µίσθωσης ενός εµπορικού κέντρου, ο αριθµός των καταστηµάτων και τέλος ο 

αριθµός των θέσεων parking. Τα συλλεχθέντα στοιχεία δηµιούργησαν ένα index το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία της επιφάνειας πιθανοτήτων χρησιµοποιώντας το 

index για τις τιµές της τρίτης διάστασης z του µοντέλου απεικόνισης (Εικόνα 3.16). 

 
(Εικόνα 3.16) 

Στη συνέχεια από τον χάρτη της (Εικόνα 3.16) δηµιουργήθηκαν οι περιοχές 

πιθανοτήτων (regions) και σε αυτές προστέθηκαν δηµογραφικά στοιχεία. 

Χρησιµοποιώντας ως βάρος για τα δηµογραφικά στοιχεία την τιµή του κέντρου από την 
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αντίστοιχη περιοχή πιθανοτήτων, εξάχθηκαν και τα τελικά αποτελέσµατα σχετικά µε την 

αγορά ενδιαφέροντος, βάσει του µοντέλου Huff. 
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GIS στα Οικονοµικά Πανεπιστήµια 

 

 

4.1 Εισαγωγή 
 
Έχοντας καλύψει διεξοδικά τη χρήση των GIS στον επιχειρηµατικό κόσµο, 

θεωρητικά και µέσω πραγµατικών παραδειγµάτων, κατέστη εµφανής η αναγκαιότητα 

ενσωµάτωσης της εν λόγω τεχνολογίας στις επιχειρηµατικές διαδικασίες. Όπως είχε 

επισηµανθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης, η χρήση των GIS έχει 

απλοποιηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό συνέβαλαν τόσο τα απλοποιηµένα 

λογισµικά που υπάρχουν στο εµπόριο όσο και η πληθώρα των διαθέσιµων δεδοµένων. 

Παρόλα αυτά η ενσωµάτωση της τεχνολογίας στις καθηµερινές δραστηριότητες 

µιας επιχείρησης προαπαιτεί στοιχειώδη γνώση γεωγραφίας (κλίµακα, χάρτες, 

χαρτογραφικά δεδοµένα) και στοιχειώδη εξοικείωση µε λογισµικά GIS. Χάριν µείωσης 

κόστους και περιορισµού χρόνου, αποτελεί κοινή επιχειρηµατική πραγµατικότητα η 

πραγµατοποίηση µελέτης GIS από ανάδοχη εταιρία (outsourcing) και η παράδοση των 

αποτελεσµάτων στον επιχειρηµατία. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει αδυναµία πλήρους 

αξιοποίησης των αποτελεσµάτων και αδυναµία δυναµικής χρήσης των στοιχείων στην 

πάροδο του χρόνου. 

Όλα τα προβλήµατα που καλύπτει η εν λόγω τεχνολογία στον επιχειρηµατικό 

κόσµο έχουν δυναµικό χαρακτήρα, εξελίσσονται µε την πάροδο του χρόνου και έχουν 

µικρό χρονικό διάστηµα ταύτισης µε την πραγµατικότητα. Με άλλα λόγια, η πληροφορία 

απαξιώνεται και µάλιστα τάχιστα εάν δεν εξελίσσεται µέσα στο χρόνο. Η παραπάνω 

προσέγγιση (outsourcing) καθιστά αδύνατη τη συνεχή και δυναµική παρακολούθηση του 

επιχειρηµατικού φαινοµένου. Αποτέλεσµα είναι η επένδυση να είναι βραχυπρόθεσµη 

χωρίς δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης. 
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µεγάλοι επιχειρηµατικοί οργανισµοί, αλλά και 

µικρές επιχειρήσεις να προσεγγίζουν τη λύση της ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στους 

κόλπους της εταιρίας για τη συνεχή και δυναµική χρήση και αξιοποίηση των GIS. Έτσι 

σήµερα υπάρχουν από τµήµατα GIS ενσωµατωµένα στα οργανογράµµατα µεγάλων 

επιχειρήσεων έως και ένα PC µε απλό λογισµικό GIS (συνήθως παραµετροποιηµένο – 

customized) σε µικρές επιχειρήσεις. 

Αρχικά είχε εισαχθεί ο όρος “BG - Business Geographics” για να καλύψει τις 

περιπτώσεις χωρικών (spatial) αναλύσεων για επιχειρηµατικούς σκοπούς. Τα τελευταία 

χρόνια εµφανίζεται όλο και συχνότερα ο όρος “BI – Business Intelligence” ο οποίος είναι 

ευρύτερος από τον προηγούµενο και χρησιµοποιεί τα συστήµατα GIS ως ένα υποσύνολο 

των µηχανογραφηµένων συστηµάτων που διαθέτει µια επιχείρηση. Ο ρόλος των GIS στη 

νέα τάξη πραγµάτων BI, είναι να παρέχει χωρική πληροφορία σε όλα τα άµεσα 

ενδιαφερόµενα στελέχη της επιχείρησης. Χρησιµοποιεί τα GIS για decision making στα 

ανώτατα διοικητικά στελέχη, για οικονοµικές αναλύσεις στους marketers, για ορισµό 

δροµολογίων στα logistics. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι αναγκαία η ύπαρξη ατόµου ή οµάδας 

ατόµων µε τουλάχιστον στοιχειώδη γνώση σε GIS και χαρτογραφία, ενώ παράλληλα 

απαιτείται οικονοµικό background για να µπορεί να συνδυάζει επιτυχώς τα παραπάνω. Μία 

προσέγγιση επίλυσης του προβλήµατος είναι µέσω εκπαιδευτικών σεµιναρίων προς τους 

υπαλλήλους µιας εταιρίας. Υπάρχουν εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της 

εκπαίδευσης και παραθέτουν εκπαιδευτικά σεµινάρια προς επιχειρήσεις µε απώτερο στόχο 

την κατάρτιση των στελεχών τους. 

 

ΟΟΟ    ΡΡΡΟΟΟΛΛΛΟΟΟΣΣΣ    ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ    ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    ΠΠΠΑΑΑΝΝΝΕΕΕΠΠΠΙΙΙΣΣΣΤΤΤΗΗΗΜΜΜΙΙΙΩΩΩΝΝΝ     

Αρκετά πανεπιστήµια οικονοµικών επιστηµών και διοίκησης έχουν αντιληφθεί 

πλέον την ανάγκη συγκερασµού των δύο αυτών, φαινοµενικά ασύνδετων, κλάδων. 

Στόχος η δηµιουργία στελεχών επιχειρήσεων ικανά να συνδυάσουν την οικονοµική 

πραγµατικότητα µε την χαρτογραφία προς όφελος της επιχείρησης. 

Πρέπει να σηµειωθεί και πάλι ότι λόγω της απλούστευσης των λογισµικών και της 

δυνατότητας παραµετροποίησης αυτών (customization) στις ιδιαίτερες ανάγκες της 

επιχείρησης, οι γνώσεις που καλείται να έχει το οικονοµικό-επιχειρηµατικό στέλεχος σε 
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χαρτογραφία περιορίζονται στη στοιχειώδη χρήση λογισµικών GIS και στην κατανόηση 

στοιχειωδών αρχών της χαρτογραφίας και ειδικότερα της ψηφιακής χαρτογραφίας. 

Όπως προαναφέρθηκε, αρκετά πανεπιστήµια οικονοµικών επιστηµών ήδη 

περιλαµβάνουν µαθήµατα για την κατανόηση των GIS και την εξοικείωση των φοιτητών 

µε την τεχνολογία. Η ύπαρξη λογισµικών και δεδοµένων που είναι διαθέσιµα στο internet 

µειώνουν το κόστος και τις πολύπλοκες διαδικασίες απόκτησης και συντήρησης τόσο 

λογισµικών όσο και δεδοµένων. Επιπλέον η ύπαρξη εργαστηρίων υπολογιστών σε όλα τα 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, διευκολύνει την υιοθέτηση GIS µαθήµατος στα οικονοµικά 

πανεπιστήµια, αφού δεν απαιτεί επιπρόσθετο κόστος για την απόκτηση υλικοτεχνικού 

εξοπλισµού (όλα τα λογισµικά GIS λειτουργούν σε PC). 

Όπως παρουσιάστηκε εκτενώς στα προηγούµενα κεφάλαια, η ενσωµάτωση των 

GIS στον επιχειρηµατικό κόσµο ήταν ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Μερικά οικονοµικά 

πανεπιστήµια ακολούθησαν την εξέλιξη και προσπάθησαν να ενσωµατώσουν την εν λόγω 

τεχνολογία στο πρόγραµµα σπουδών τους. Τα πανεπιστήµια αυτά όµως είναι λίγα 

παγκοσµίως, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται ακόµη και σήµερα ασυνέπεια ανάµεσα στη 

ραγδαία ενσωµάτωση των GIS στις επιχειρήσεις και την αντίστοιχη κατάρτιση στελεχών 

επιχειρήσεων µε τα κατάλληλα προσόντα. 

 Έτσι η διάδοση της τεχνολογίας στα οικονοµικά πανεπιστήµια εξακολουθεί να είναι 

περιορισµένη. Λιγότερο από το 10% των οικονοµικών πανεπιστηµίων χρησιµοποιούν GIS 

τεχνολογία στα µαθήµατα (Murphy, l996). Ένα από τα βασικά προβλήµατα ενσωµάτωσης 

GIS σε οικονοµικό πανεπιστήµιο είναι ότι η εν λόγω τεχνολογία ενσωµατώνεται στα IT 

τµήµατα ή στις Σχολές Υπολογιστών, µε αποτέλεσµα να είναι δυσπρόσβατη σε άλλες 

ειδικότητες (Mary McNally, 1999). Ως αποτέλεσµα η τεχνολογία των GIS εξακολουθεί να 

αντιµετωπίζεται από πολλά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα ως τεχνολογία υπολογιστών και όχι 

ως εργαλείο/µέσο για διάφορους κλάδους και επιστήµες, όπως είναι το marketing και η 

διοίκηση. Το πρόβληµα είναι εντονότερο σε οικονοµικά πανεπιστήµια που έχουν 

περισσότερο διδακτική κατεύθυνση παρά ερευνητική.  

 Στα παραδείγµατα που θα παρατεθούν στις επόµενες σελίδες του κεφαλαίου, στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι µαθητές έρχονται αρχικά σε επαφή µε βασικές αρχές της 

χαρτογραφίας, στη συνέχεια εκπαιδεύονται σε κάποιο λογισµικό του εµπορίου και τέλος 

πραγµατοποιούν κάποια µελέτη περίπτωσης που να αναδεικνύει το ρόλο των GIS στην 

επίλυση επιχειρηµατικών προβληµάτων. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι µαθητές χωρίς να 
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επενδύσουν πολύ χρόνο, συνήθως ένα µάθηµα στο πρόγραµµα σπουδών, κατανοούν τη 

χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα των GIS και έχουν τη δυνατότητα τόσο να τα 

εισάγουν στις µελλοντικές τους ενασχολήσεις όσο και είναι σε θέση να τα αξιοποιήσουν 

σε καθηµερινές επιχειρηµατικές προκλήσεις. 
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4.2 Μελέτες Περίπτωσης 
 

 Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγµατα οικονοµικών 

πανεπιστηµίων που έχουν ενσωµατώσει την τεχνολογία των GIS για την εκπαίδευση των 

φοιτητών. 

 

4.2.1 Montana State University 

Το 1996 το πανεπιστήµιο βραβεύτηκε µε το βραβείο FIPSE (Fund for the 

Improvement of Post-Secondary Education). Απώτερος σκοπός του συγκεκριµένου 

προγράµµατος ήταν η ενσωµάτωση της τεχνολογίας GIS στο οικονοµικό πανεπιστήµιο. Οι 

στόχοι που θέλησε αρχικά να επιτύχει το πανεπιστήµιο ήταν: 

 Ενδυνάµωση των ικανοτήτων των φοιτητών µέσω λογισµικών GIS  

 Αύξηση της εµπειρίας των φοιτητών µε τα συστήµατα GIS  

 Ανάπτυξη εφαρµογών για την ενσωµάτωση των GIS σε συγκεκριµένες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες (π.χ. marketing) 

ενώ δεν ήταν στόχος του πανεπιστηµίου η δηµιουργία ειδικών GIS (GIS-experts). 

 

ΤΤΤΑΑΑ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΒΒΒΛΛΛΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ 

 Τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετώπισε το πανεπιστήµιο κατά τη δηµιουργία 

του προγράµµατος ήταν αρχικά ο µικρός προϋπολογισµός που ήταν διαθέσιµος από ένα 

οικονοµικό πανεπιστήµιο για µια τέτοια εφαρµογή. Το επιλεγµένο λογισµικό (Scan/US), 

λόγω της δοµής του, δεν προϋποθέτει ιδιαίτερο εξοπλισµό Hardware και συνεπώς µείωσε 

σηµαντικά το κόστος. 

Κατά δεύτερο, έπρεπε να λυθεί το πρόβληµα της δηµιουργίας µαθηµάτων 

βασισµένα στα GIS τα οποία όµως να ξεπερνούν τα όρια µεµονωµένων τµηµάτων του 

πανεπιστηµίου. Για το λόγο αυτό το µάθηµα εισήχθη στο µάθηµα “Introduction to 

Marketing” µε απώτερο σκοπό την παρακολούθηση του µαθήµατος από µαθητές όλων 

των ειδικοτήτων.  

Επιπλέον, ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα που κλήθηκε το πανεπιστήµιο να 

αντιµετωπίσει ήταν η αναζήτηση λογισµικού GIS που να είναι κατάλληλο για τις ανάγκες 

του πανεπιστηµίου και να εξυπηρετεί τους στόχους, όπως αυτοί παρατέθηκαν παραπάνω. 

Βασικός στόχος ήταν η φιλικότητα του λογισµικού προς χρήστες που δεν είχαν ειδικές 
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γνώσεις και δεν απαιτούνταν να αποκτήσουν. Για το λόγο αυτό προτιµήθηκε λύση 

(Scan/US) που παρέχει βασικές λειτουργίες GIS (δηµιουργία χαρτών, εισαγωγή αρχείων 

excel) χωρίς να επιτρέπει πιο σύνθετες λειτουργίες όπως ψηφιοποίηση. 

Τέλος σηµαντικό πρόβληµα ήταν και η έλλειψη έντυπου υλικού για τις διδασκαλίες. 

Η διαθέσιµη βιβλιογραφία για GIS και business είναι περιορισµένη και δεν ήταν κατάλληλη 

για τις ανάγκες του µαθήµατος. Το πανεπιστήµιο κλήθηκε να δηµιουργήσει όλο το 

αιτούµενο έντυπο υλικό για την παράδοση του µαθήµατος.  

 

ΤΤΤΑΑΑ    ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΤΤΤΕΕΕΛΛΛΕΕΕΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   

Η διδασκαλία βασίστηκε στην εξοικείωση των µαθητών µε βασικές χαρτογραφικές 

έννοιες και µε το λογισµικό. Στο τέλος οι µαθητές καλούνται να αναζητήσουν λύση σε 

επιχειρηµατικά προβλήµατα µέσω της τεχνολογίας των GIS. 

Το πανεπιστήµιο για να καλύψει τις ανάγκες αξιολόγησης του εν λόγω 

επιχειρήµατος, έκανε τη χρήση ερωτηµατολογίων. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να 

αξιολογήσει τους µαθητές πάνω στο αντικείµενο των Βusiness Geographics. Η αξιολόγηση 

βασίστηκε τόσο σε ποιοτικά όσο και σε ποσοτικά κριτήρια. Πραγµατοποιήθηκε τόσο κατά 

τη διάρκεια των µαθηµάτων όσο και µετά το πέρας αυτών. Επιπλέον έγινε χρήση 

εξωτερικών συµβούλων µε ειδίκευση στον επιχειρηµατικό χώρο και στο χώρο των GIS. 

Στόχος ήταν η των αξιολόγηση µαθητών µέσω τυχαίου δείγµατος για την διερεύνηση της 

αποτελεσµατικότητας των µαθηµάτων και της χρησιµότητας της πρωτοβουλίας του 

πανεπιστηµίου για την ενσωµάτωση του GIS. 

Τα αποτελέσµατα από την υιοθέτηση της παραπάνω προσέγγισης ήταν άµεσα και 

εµφανή. Αρχικά µεγάλος αριθµός φοιτητών χρησιµοποιεί την τεχνολογία των GIS και σε 

επόµενα εξάµηνα, σε διαφορετικά µαθήµατα (Retail Management, Marketing Research, 

and Business Policy) αποδεικνύοντας έτσι ότι µέσω του µαθήµατος συνειδητοποίησαν τη 

χρηστικότητα των Business Geographics στην επίλυση επιχειρηµατικών προβληµάτων. 

Μέσω των µαθηµάτων αυτών οι µαθητές κλήθηκαν να συνεργαστούν µε επιχειρήσεις σε 

πραγµατικό χρόνο και για πραγµατικά επιχειρηµατικά προβλήµατα. Η διασύνδεση 

µαθητών µε την επιχειρηµατική κοινότητα αποτέλεσε εξ’ αρχής στόχο του πανεπιστηµίου 

και τα µαθήµατα GIS, λόγω του πρακτικού και ρεαλιστικού χαρακτήρα τους βοήθησαν 

στην επίτευξη αυτού του στόχου. 
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Επιπλέον µεγάλος αριθµός µαθητών από άλλες σχολές (health administration, 

human services, sociology, and political science) παρακολουθεί το µάθηµα υπερβαίνοντας 

τις αρχικές προσδοκίες του πανεπιστηµίου για το συγκεκριµένο εγχείρηµα. Κύριος λόγος 

της διάδοσης ήταν διότι το πανεπιστήµιο προσπάθησε να προσδώσει στα εν λόγω 

µαθήµατα την πρακτική µορφή τους και να τα αναδείξει ως ένα απλό εργαλείο επίλυσης 

καθηµερινών επιχειρηµατικών προβληµάτων. Στόχος ήταν οι µαθητές να αναζητούν τα 

GIS για τη διευκόλυνση τους και όχι να τους επιβληθεί ως µια ακόµη τεχνολογική 

δυνατότητα επιχειρηµατικής πρακτικής. 

Το πανεπιστήµιο µε την πάροδο του χρόνου και την µεγάλη επιτυχία του 

εγχειρήµατος, βελτιώνει τις υποδοµές του µαθήµατος, επιτρέπει πλέον στους µαθητές να 

“κατεβάζουν” οικονοµικά και δηµογραφικά στοιχεία από το διαδίκτυο, τα οποία τα 

χρησιµοποιούν για αναλύσεις στο λογισµικό GIS σε πραγµατικό χρόνο και µε πραγµατικά 

στοιχεία. Ταυτόχρονα προσπαθεί να ενδυναµώσει τη γνώση των µαθητών στις βασικές 

αρχές χαρτογραφίας, αφού η εµπειρία απέδειξε ότι είναι απαραίτητη για την 

αποτελεσµατικότερη χρήση και υιοθέτηση της τεχνολογίας.  

 

4.2.2 Stanford University 

Το πανεπιστήµιο Stanford διαθέτει υποδοµές GIS τις οποίες χρησιµοποιεί για 

διάφορες κατευθύνσεις και ειδικότητες. Μεταξύ των ειδικοτήτων είναι και οι κατευθύνσεις 

των Οικονοµικών Σχολών του Πανεπιστηµίου. Ενδεικτικά αναφέρεται στο site του 

πανεπιστηµίου ότι µε τη χρήση των GIS είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν οι κάτωθι 

βασικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες: 

 Ανάλυση Αγοράς 

 Μοντελοποίηση µοτίβων (patterns) κατανάλωσης 

 Ανάλυση τµηµάτων γης 

 Βελτιστοποίηση διαφηµιστικής εκστρατείας 

 ∆ηµιουργία ορίων περιοχών πωλήσεων 

 Επιλογή µελλοντικών τοποθεσιών για στρατηγική επέκτασης 

Ο εξοπλισµός του πανεπιστηµίου, όσον αφορά το GIS είναι σε Hardware 

 4 networked Windows 2000 workstations 

 Student project storage space 

 Large monitors 
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 Color and B/W printers, 36” plotter 

 40” Scanner 

και όσον αφορά το Software, το πανεπιστήµιο διαθέτει 

 ESRI campus site license 

 ENVI license for remote sensing analysis 

και ειδικότερα, όσον αφορά το ESRI GIS Business Software που διαθέτει το πανεπιστήµιο: 

 Spatial Analyst 

 Network Analyst 

 Business Map3 

 ArcLogistics 

 ArcIMS 

 RouteMap IMS 

 Business Analyst 

Η σχετική µε την επιστήµη του GIS βιβλιογραφία που διατίθεται από το πανεπιστήµιο 

στους φοιτητές είναι: 

 Virtual Campus 

 Tutorials 

 3rd party books 

 Software manuals 

 case study books from ESRI 

 conference proceedings 

Τέλος τα διαθέσιµα GIS δεδοµένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, είναι: 

 Base Map Data 

o Foundation of the GIS system 

o Geographic boundaries, transportation lines, utilities 

 Decision-Making Data 

o Sales figures associated with stores, regulatory facts that impact 

your business, demographic or lifestyle segmentation information 

 Data from ESRI is included in Stanford’s Site License 

o ESRI Data and Maps 

 Data from commercial vendors 

o ESRI BIS 
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o Rand California 

o Sales figures 

 Data from government agencies 

o Census 2000 

o Economic Census 1997 

o Bureau of Economic Analysis 

o CASIL: California Spatial Information Library 

 

4.2.3 University of Redlands, California 

Το εν λόγω πανεπιστήµιο µέσω του “School of Geography” που διαθέτει, έχει 

υποδοµή σε GIS µε µεγάλη ιστορία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε η ανάγκη 

εισαγωγής µαθηµάτων GIS σε άλλες επιστήµες. Το “School of Business” του 

πανεπιστηµίου διαπίστωσε νωρίς την ανάγκη εισαγωγής των GIS στις οικονοµικές 

κατευθύνσεις και ειδικότερα σε κατευθύνσεις διοίκησης (ΜΒΑ). Αποτέλεσµα είναι η 

ενσωµάτωση µαθηµάτων GIS σε πέντε από τις συνολικά δέκα κατευθύνσεις που παρέχει 

το “School of Business”  του πανεπιστηµίου. 

 

ΤΤΤΑΑΑ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΒΒΒΛΛΛΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ 

Συνήθη προβλήµατα διάδοσης του GIS σε κατευθύνσεις MBΑ είναι η ενσωµάτωση 

τους σε κατευθύνσεις εντελώς διαφορετικές (κοινωνικές επιστήµες, πολυτεχνεία, 

γεωγραφία) και συνεπώς η δυσκολία χρήσης τους από άλλες σχολές. Η αδυναµία των 

µαθητών στην απόκτηση χαρτογραφικών ικανοτήτων αποτελεί ένα άλλο πρόβληµα. Τέλος 

η ακαδηµαϊκή κοινότητα των οικονοµικών πανεπιστηµίων δυσκολεύεται στην υιοθέτηση 

λύσεων που αγνοεί. Τα παραπάνω προβλήµατα κατάφεραν να λυθούν από το 

πανεπιστήµιο του Redlands µέσω της µακρόχρονης και ισχυρής παράδοσης που διαθέτει 

στο χώρο των GIS. 

 

ΗΗΗ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΕΕΕΓΓΓΓΓΓΙΙΙΣΣΣΗΗΗ 

Η θέση του “School of Business” απέναντι στην επιστήµη του GIS διατυπώνεται 

από τον James B. Pick “Βλέπουµε τα GIS σαν ένα µέρος της επιστήµης των αποφάσεων, 

γιατί στον επιχειρηµατικό κόσµο τα GIS υποστηρίζουν την λήψη αποφάσεων”. Μέσα από 
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την παραπάνω λογική, το πανεπιστήµιο προχώρησε ένα ακόµη βήµα και δεν προσπάθησε 

απλά να ενσωµατώσει ένα µάθηµα GIS στο πρόγραµµα σπουδών, αλλά έδωσε 

κατεύθυνση GIS σε οικονοµικά πτυχία. Έτσι έχει δηµιουργηθεί MBA µε κατεύθυνση GIS 

(GIS emphasis). Μέσα από το συγκεκριµένο κύκλο µαθηµάτων, αναζητούνται 

επιχειρηµατικές προσεγγίσεις τόσο από οικονοµική πλευρά όσο και από χωρική. Σε αυτή 

την περίπτωση η γεωγραφία του χώρου και τα GIS δεν αποτελούν µια παράµετρο 

επίλυσης ενός επιχειρηµατικού προβλήµατος, αλλά µια ταυτόχρονη ανάλυση παράλληλη 

µε την οικονοµική – επιχειρηµατική. 

Το πανεπιστήµιο προσπάθησε να µυήσει τους φοιτητές στη γεωγραφία και στις 

βασικές αρχές που διέπουν αυτή. Οι περισσότεροι από τους φοιτητές έχουν πλήρη άγνοια 

του αντικειµένου, αφού πιθανώς να διδάχτηκαν κάποιες βασικές έννοιες στα µαθητικά 

τους χρόνια. Το πανεπιστήµιο παρέχει αρχικά γνώσεις γεωγραφίας και στη συνέχεια GIS. 

Παράλληλα λόγω των επιστηµονικών επιτευγµάτων στο χώρο των GIS (GPS, LBS) έχει 

καθιερωθεί στους επιχειρηµατικούς κόλπους περισσότερο ως ένα εργαλείο παρά ως µια 

επιστήµη. Η χρήση του GIS ως µια επιστήµη (Decision Making Tool) αποτελεί ένα από 

τους στόχους του εν λόγω µεταπτυχιακού προγράµµατος. 

Εστιάζει, λοιπόν, στη δηµιουργία επαγγελµατιών management οι οποίοι µπορούν 

να αναλύσουν και να επιλύσουν σύνθετα επιχειρηµατικά προβλήµατα µε τη χρήση 

χωρικής (spatial) πληροφορίας και ανάλυσης. Η κατεύθυνση παρέχει τη δυνατότητα 

στους φοιτητές να εντρυφήσουν σε: 

 Management of geographic information 

 GIS in public policy and regulation and the consequences for business 

 Market segmentation and target marketing using GIS as a decision making tool 

 GIS assessment for entering international markets and global sourcing 

Τα µαθήµατα που συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα σπουδών είναι: 

 Geographic Information Systems in Policy and Business 

 GIS for Marketing 

 Geographic Analysis of Global Business 

 GIS and Strategy Implementation 

Βάσει του James B. Pick, στόχος της κατεύθυνσης GIS για το ΜΒΑ, δεν είναι η 

δηµιουργία GIS-experts που θα είναι σε θέση να χειρίζονται σε τεχνικό επίπεδο τα GIS. 

Αντιθέτως, στόχος του πανεπιστηµίου είναι να δηµιουργήσουν στελέχη µε ευρύτερο πεδίο 
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σκέψης, που αντιµετωπίζουν τα GIS όχι σαν ένα τεχνικό εργαλείο, αλλά σαν ένα µέσο 

λήψης αποφάσεων. Η γεωγραφία είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την επιχειρηµατική 

καθηµερινότητα και τα στελέχη που έχουν γεωγραφική γνώση και ικανότητα εισαγωγής 

της γεωγραφικής παραµέτρου στις ανώτερες και ανώτατες διοικητικές αποφάσεις, φέρουν 

πλεονέκτηµα έναντι των άλλων στελεχών. 

Τα οφέλη των φοιτητών είναι άµεσα σε µεσαία και ανώτερα διοικητικά επίπεδα, 

που θα µπορέσουν να εφαρµόσουν τις εξειδικευµένες γνώσεις τους. Ως αποτέλεσµα 

πολλοί απόφοιτοι έχουν συµπεριληφθεί σε επιχειρηµατικές οµάδες λήψης αποφάσεων, 

λόγω της εξειδίκευσης σε GIS και της ικανότητά τους να εισαγάγουν την εν λόγω 

επιστήµη στις επιχειρηµατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

 

4.2.4 West Chester University, Pennsylvania 

Το πανεπιστήµιο του West Chester και ειδικότερα το School of Business, 

δηµιούργησαν αρχικά αίθουσα υπολογιστών (GIS lab) για την εξοικείωση των φοιτητών 

οικονοµικών σχολών µε την επιστήµη των GIS. Αρχικά το µάθηµα των Business 

Geographics εµφανιζόταν ως επιλεγόµενο στο πρόγραµµα σπουδών. Με την πάροδο του 

χρόνου και την αυξανόµενη απήχηση του µαθήµατος, αυτό αναβαθµίστηκε σε βασικό 

µάθηµα και τελικά δηµιουργήθηκε προπτυχιακή κατεύθυνση Business Geographics. Οι 

φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τα οικονοµικά και διοικητικά µαθήµατα µε 

το GIS,  µέσω µαθηµάτων, όπως: 

 Introduction to Management Information Systems,  

 Basic Geography GIS 

 Business Geographics-Beginning 

 Business Geographics—Advanced 

 Systems Analysis 

 Database Management 

 Decision Support Systems 

ενώ παράλληλα καλούνται να παρακολουθήσουν εργαστήρια και να πραγµατοποιήσουν 

παρουσιάσεις στον επιστηµονικό πεδίο των GIS. 
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ΤΤΤΑΑΑ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΒΒΒΛΛΛΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ 

Βασικό πρόβληµα αποτελεί η δυσκολία του διδακτικού προσωπικού, το οποίο έχει 

οικονοµικό background, να ανταπεξέλθει στις αυξηµένες ανάγκες των µαθηµάτων αυτής 

της φύσης. Η πρόσληψη ιδιωτικών εταιριών για την κάλυψη των αναγκών των 

µαθηµάτων, είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και για αυτόν τον σκοπό δεν υιοθετήθηκε από το 

πανεπιστήµιο. Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι οι καθηγητές να δυσκολεύονται να 

αφοµοιώσουν την τεχνολογία σε βαθµό κατάλληλο ώστε να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες 

των µαθηµάτων. Παρατηρήθηκε ότι οι καθηγητές του marketing έδειξαν µεγαλύτερη 

διάθεση να υιοθετήσουν τη νέα τεχνολογία, έναντι των αντίστοιχων καθηγητών του 

management. 

Ένα ακόµη πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπιστεί το πανεπιστήµιο είναι η 

έλλειψη κατάλληλων εγχειριδίων και βιβλιογραφίας ειδικότερα στο θέµα των Business 

Geοgraphics. Παρόλο που στους υπόλοιπους διδακτικούς τοµείς υπάρχει πληθώρα 

συγγραµµάτων, βιβλίων, εργαστηριακών ασκήσεων, υλικού µέσω internet, στο χώρο των 

Business Geographics το πρόβληµα είναι έντονο και η πανεπιστηµιακή κοινότητα καλείται 

να καλύψει αυτήν την έλλειψη αφού δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο το έργο της 

διδασκαλίας. 

 

ΤΤΤΑΑΑ    ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΤΤΤΕΕΕΛΛΛΕΕΕΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ 

Η επιτυχία των Business Geographics είναι πολύ µεγάλη και το GIS lab αποτελείται 

πλέον από 25 υπολογιστές εξοπλισµένους µε λογισµικά GIS. Η φύση των µαθηµάτων είναι 

ένας συνδυασµός θεωρητικών παραδόσεων σε αρχές χαρτογραφίας και GIS και 

πρακτικών ασκήσεων στο εργαστήριο µε τη χρήση πραγµατικών δεδοµένων και 

λογισµικών GIS. Πολλές φορές πραγµατοποιούνται real-time projects για εταιρίες και 

επιχειρήσεις της περιοχής, µε τη συµµετοχή των µαθητών, µε απώτερο σκοπό την 

επίλυση πραγµατικών επιχειρηµατικών προκλήσεων µέσω της τεχνολογίας των GIS. 

Η συνεργασία του πανεπιστηµίου µε επιχειρήσεις για την επίλυση επιχειρηµατικών 

προβληµάτων, καθώς επίσης και η διάθεση καταρτισµένων στελεχών στην αγορά 

εργασίας, αποτελούν διαφήµιση για το πανεπιστήµιο και ταυτόχρονα απόδειξη της 

επιτυχίας του πανεπιστηµίου στην ενσωµάτωση των GIS στις οικονοµικές κατευθύνσεις. 
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4.2.5 Nova Scotia Community College, Centre of Geographic Sciences 

 Το Nova Scotia Community College διαθέτει το Centre of Geographic Sciences και 

ως αποτέλεσµα έχει µακρά (20ετή) εµπειρία στο χώρο των GIS και σχετικών επιστηµών. 

Το 1997 αποφάσισε να συµπεριλάβει στον κύκλο σπουδών το Advanced Diploma µε τίτλο 

GIS for Business ως απάντηση στη συνεχώς αυξανόµενη χρήση της χωρικής πληροφορίας 

σε πραγµατικά επιχειρηµατικά προβλήµατα. Το εν λόγω πρόγραµµα φέρνει τους φοιτητές 

σε επαφή µε τη χωρική διάσταση των επιχειρηµατικών ζητηµάτων. Οι φοιτητές έχουν τη 

δυνατότητα να γνωρίσουν τεχνολογίες σχετικές µε το GIS όπως global positioning 

systems (GPS), database management systems και multimedia systems, οι οποίες έχουν 

GIS στοιχεία. Καλούνται να χρησιµοποιήσουν γεωστατιστικές αναλύσεις µέσω τεχνικών 

όπως network analysis, location-allocation modeling.  

 Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι να αναπτύξει ερευνητικά προσόντα στους 

φοιτητές για τη χρήση GIS σε επιχειρηµατικά προβλήµατα όπως trade area, customer 

profiles, market segmentation, market potential, site selection. Η προσπάθεια στοχεύει 

στην κατανόηση των GIS ως σύστηµα λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων και όχι ως ένα 

απλό software δηµιουργίας χαρτών. Η αναζήτηση κατάλληλων δεδοµένων για την 

επίλυση προβληµάτων είναι καίρια και καθοριστική. Η γνώση της τεχνολογίας του GIS 

παρέχει δυνατότητες αναζήτησης (data mining), ικανότητα αξιολόγησης της 

σηµαντικότητας της πληροφορίας και τέλος ικανότητας αντίληψης γεωγραφικού 

συσχετισµού των συλλεχθέντων πληροφοριών. Οι εξειδικευµένες γνώσεις των αποφοίτων 

επιτρέπουν την άµεση υλοποίηση των παραπάνω στόχων του πανεπιστήµιου. 

 Όσον αφορά τη διδακτική ύλη, το πανεπιστήµιο έχει δηµιουργήσει σηµειώσεις για 

το µάθηµα και ασκήσεις σε ψηφιακή µορφή (cd-rom). Πολλές επιχειρήσεις παρέχουν 

δεδοµένα για τις πρακτικές εφαρµογές των φοιτητών. Είναι δύσκολο να βρεθούν 

πραγµατικά οικονοµικά δεδοµένα επιχειρήσεων τόσο για λόγους ανταγωνιστικότητας 

αφού οι επιχειρήσεις κρατούν τα οικονοµικά δεδοµένα ασφαλή, όσο και λόγω της 

αυστηρής νοµοθεσίας του Καναδά. Για το λόγο αυτό στις περισσότερες των περιπτώσεων 

τα οικονοµικά δεδοµένα είναι φανταστικά.  

 

4.2.6 University of Wisconsin, Eau Claire 

 Το πανεπιστήµιο έχει µακρά εµπειρία στο χώρο της χαρτογραφίας και ειδικότερα το 

School of Geography του πανεπιστηµίου διαθέτει µεγάλο αριθµό µαθηµάτων σχετικά µε 
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το αντικείµενο του GIS. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις πανεπιστηµίων που παρουσιάστηκαν 

στο κεφάλαιο, τα µαθήµατα Business Geogrpaphics φιλοξενούνται και διεξάγονται από τα 

οικονοµικά τµήµατα των πανεπιστηµίων. Στην περίπτωση όµως του πανεπιστηµίου του 

Wisconsin ο συγκερασµός των δύο επιστηµών, GIS και Οικονοµικά – ∆ιοίκηση, 

πραγµατοποιείται από το School of Geography σε συνεργασία βέβαια µε τα οικονοµικά 

τµήµατα του πανεπιστηµίου. 

 Στόχος του εγχειρήµατος είναι να δοθεί στους γεωγράφους και ειδικούς GIS το 

οικονοµικό υπόβαθρο για την µελλοντική στελέχωση επιχειρήσεων µε εξειδικευµένους 

γεωγράφους, οι οποίοι όµως φέρουν και οικονοµικό background τουλάχιστο σε επίπεδο 

λύσης επιχειρηµατικών προβληµάτων µέσω GIS. Στην περίπτωση αυτή επιχειρείται 

ανάστροφη λύση των επιχειρηµατικών προβληµάτων, όχι µε τη χρήση οικονοµικών – 

διοικητικών στελεχών µε βασικές γνώσεις σε GIS, αλλά µε τη χρήση ειδικών GIS µε 

βασικές γνώσεις σε επιχειρηµατικά προβλήµατα. 

 

ΗΗΗ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΕΕΕΓΓΓΓΓΓΙΙΙΣΣΣΗΗΗ 

 Το πανεπιστήµιο για να καλύψει τις αυξανόµενες ανάγκες σε ζήτηση για Business 

Geographics, κάνει χρήση ενός εργαστηρίου GIS µε 20 θέσεις εργασίας για τις διδακτικές 

ανάγκες των µαθηµάτων, ενώ παράλληλα διατίθεται ένα εργαστήριο υπολογιστών µε 150 

θέσεις εργασίας, οι οποίες χρησιµοποιούνται από τους φοιτητές για την εκπόνηση των 

εργασιών τους στο αντικείµενο του GIS. Οι φοιτητές καλούνται να επιλύσουν 

επιχειρηµατικά προβλήµατα τα οποία υπήρξαν πραγµατικά στο παρελθόν και έτσι 

εξοικειώνονται µε τον επιχειρηµατικό κόσµο έµπρακτα και κάτω από ρεαλιστικές 

συνθήκες. 

 Στα µελλοντικά σχέδια του πανεπιστηµίου είναι η αναδιάρθρωση της αίθουσας 

παραδόσεως των µαθηµάτων, µε τη χρήση οθόνης προβολής των ασκήσεων και άµεσης 

επαφής του κάθε φοιτητή µε τον διδάσκοντα, ενώ παράλληλα επιχειρείται η ένταξη 

µαθήµατος χαρτογραφίας για την ανάδειξη ικανοτήτων παρουσίασης και προβολής των 

αποτελεσµάτων της κάθε έρευνας, µέσω σύνθετων και αποτελεσµατικών χαρτογραφικών 

µεθόδων. 
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ΤΤΤΑΑΑ    ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΤΤΤΕΕΕΛΛΛΕΕΕΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   

Τα αποτελέσµατα που λαµβάνει το πανεπιστήµιο είναι άκρως ενθαρρυντικά. Οι 

απόφοιτοι εντάσσονται αµέσως στο χώρο εργασίας, αφού ο επιχειρηµατικός κόσµος έχει 

ανάγκη από τις εξειδικευµένες γνώσεις γεωγράφων, στην επίλυση καθηµερινών 

προβληµάτων. Με αυτόν τον τρόπο οι απόφοιτοι εντάσσονται σε διάφορα και ποικίλα 

επίπεδα λήψης αποφάσεων εντός της επιχείρησης. Η επιχειρηµατική κοινότητα προσπαθεί 

να εισάγει νέες µεθόδους επίλυσης προβληµάτων µέσα από τις γνώσεις και τη 

διαφορετική και διευρυµένη σκοπιά των εξειδικευµένων γεωγράφων. 

 

 



 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
     ∆.Π.Μ.Σ. στη ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΛΙ∆Α - 99 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ

2006

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΙΙΙΑΑΑ   

 

 David Boyles (2002), GIS means Business – Volume Two, ESRI PRESS 

 Yao Yongling (2002), “Beijing Downtown: Mapping Customer Reach in an Urban 

Core”. Ανάκτηση από World Wide Web: http://www.geospatialonline.com/ 

geospatialsolutions/article/articleDetail.jsp?id=13788&pageID=1 

 Housden & Matthew (1993), Επιτυχηµένη έρευνα αγοράς σε µια εβδοµάδα!, Anubis 

 Turban & Rainer & Potter (2005), Introduction to Information Technology, John 

Wiley & Sons 

 David M. Goldstein (2001), “It's Not Knowing How to Grow, It's Knowing Where”. 

Ανάκτηση από World Wide Web: 

http://www.geoplace.com/bg/2001/0601/0601mrkt.asp 

 R. Sandhusen (1993), Μαρκετινγκ, Κλειδάριθµος 

 Ela Dramowicz (2005), “Retail Trade Area Analysis Using the Huff Model” 

Ανάκτηση από World Wide Web: 

http://www.directionsmag.com/article.php?article_id=896&trv=1 

 David Huffman (2004), “Supply/Demand Estimation Model Helps Understand 

Markets”. Ανάκτηση από World Wide Web: 

http://www.directionsmag.com/article.php?article_id=533 

 Steve Bromberg (2001), “Using Geographic Information Systems to Define Small-

scale Markets and Consumption Patterns”. Ανάκτηση από World Wide Web: 

http://www.sla.org/documents/geoinosystems.doc 

 Duncan Houldsworth (2003), “Why Geography Matters in Marketing Strategy - The 

Spatial Dimension to Customer Communications and Marketing”. Ανάκτηση από 

World Wide Web: http://www.directionsmag.com/article.php?article_id=362 

 Behrens & Karl Christian, Έρευνα της αγοράς, Παπαζήσης 

 Grant Ian Thrall, M. Fandre (2003), “Trade Areas and LSPs: A Map for Business 

Growth”. Ανάκτηση από World Wide Web: http://www.geospatial-online.com/ 

geospatialsolutions/article/articleDetail.jsp?id=52685 



 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
     ∆.Π.Μ.Σ. στη ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΛΙ∆Α - 100 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ

2006

 

 P. Burrough & R. McDonnell (1998), Principles of Geographical Information Systems, 

Oxford University Press 

 Lihua Zhao (2000), “Integrating rank correlation techniques with GIS for marketing 

analysis”. Ανάκτηση από World Wide Web: 

http://www.geocomputation.org/2000/GC053/Gc053.htm 

 Bryan Gross (2000), “The Retail Model Maze - Find the Right Path to the Ideal Retail 

Model”. Ανάκτηση από World Wide Web: 

http://www.geoplace.com/bg/2000/0600/0600maz.asp 

 Donald B. Segal (1998). “Retail Trade Area Analysis: Concepts and New 

Approaches”. Ανάκτηση από World Wide Web: 

http://www.directionsmag.com/features.php?feature_id=5 

 Javeau & Claude (1996), Η έρευνα µε ερωτηµατολόγιο, το εγχειρίδιο του καλού 

ερευνητή,  

 François Des Rosiers, Marius Thériault (2003), “Origin-Destination Surveys and 

Retail Market Analysis”. Ανάκτηση από World Wide Web: http://www.geospatial-

online.com/geospatialsolutions/article/articleDetail.jsp?id=76579&pageID=1&sk=&d

ate= 

 Pride & Ferrell ((2003), Marketing, Houghton Mifflin 

 Breen & George Edward (1911) – Blankenship & Albert Breneman (1914) -  

Πετρόπουλος Χρήστος (1984), Μάρκετινγκ έρευνα αγοράς, πρακτικός οδηγός 

ερευνών µάρκετινγκ, Τυροβόλας 

 Dan Ahern (2004), “Using GIS To Lure Attractive Retail Businesses Downtown”. 

Ανάκτηση από World Wide Web: 

http://www.directionsmag.com/article.php?article_id=567 

 Andy Mitchell (1999), The ESRI’s Guide to GIS Analysis – Volume 1: Geographic 

Patterns & Relationships, ESRI PRESS 

 Thrall & Grant Ian (2002), Business geography and new real estate market analysis, 

Oxford University Press 

 Bill Ryan, Matt Kures (2002), “Evaluating Service Business Opportunities”. Ανάκτηση 

από World Wide Web: http://www.uwex.edu/ces/cced/dma/10.html 

 Zimbalist &  Andrew S. (1984), Comparative economic systems : an assessment of 

knowledge, theory and method, Kluwer-Nijhoff Pub.  



 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
     ∆.Π.Μ.Σ. στη ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΛΙ∆Α - 101 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ

2006

 

 Matt Kures (2002), “Analyzing Your Trade Area”. Ανάκτηση από World Wide Web: 

http://www.uwex.edu/ces/cced/dma/5.html 

 Ela Dramowicz (2005). “Determining Potential Markets for a Business Location”. 

Ανάκτηση από World Wide Web: http://www.directionsmag.com/companies/ 

Easy_Analytic_Software_(EASI)/products/The_Right_Site_%AE_%96_Market_Analys

is_Professional/ 

 Joseph Berry, Kenneth L. Reed, (2006), ”Business Geographics”. Ανάκτηση από 

World Wide Web: http://www.geoplace.com/uploads/featurearticle/0603fl.asp 

 Tony Lea (1998), “GIS and The Promotion of Geographical Analysis in Business - A 

Pessimistic View From The Trenches”. Ανάκτηση από World Wide Web: 

http://www.ncgia.ucsb.edu/conf/sa_workshop/papers/lea.html 

 

ΙΙΙΣΣΣΤΤΤΟΟΟΣΣΣΕΕΕΛΛΛΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΣΣΣ   

 

 http://www.directionsmag.com Directions Magazine 

 http://www.geospatial-online.com Geospatial Solutions Magazine 

 http://www.geoplace.com/ Geoplace 

 http://www.mapinfo.com/ Mapinfo 

 http://www.uwex.edu/ces/cced/ Center for Community Economic Development 

 http://www.esri.com/ Environmental Systems Research Institute 

 http://www.intergraph.com/ Intergraph 

 http://www.ismretail.com/ Integrated Solutions For Retailers 

 http://www.autodesk.com/ Autodesk 

 http://www.geocomm.com/ GeoCommunity 

 http://www.montana.edu/ Montana State University 

 http://www.stanford.edu/ Stanford University 

 http://www.redlands.edu/ University of Redlands 

 http://www.wcupa.edu/ West Chester University 

 http://www.nscc.ns.ca/ Nova Scotia Community College 

 http://www.uwec.edu/ University of Wisconsin, Eau Claire 

 


