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Περίληψη 

 
Αντικείμενο  της  συγκεκριμένης  διπλωματικής  εργασίας  είναι  η  αξιολόγηση 

ιστοσελίδων  που  ανήκουν  σε  ξενοδοχειακές  μονάδες.  Η  εργασία  αυτή  δεν 

στηρίζεται  σε  κάποια  συγκεκριμένη  προϋπάρχουσα  μέθοδο  αξιολόγησης 

ιστοσελίδων, αλλά παρέχει μια νέα μέθοδο που προκύπτει από την ανάλυση όλων 

των προηγουμένων.  

Ξεκινώντας  την  εργασία  παρουσιάζονται  διάφοροι  λόγοι  που  μας 

παρακίνησαν στην δημιουργία αυτής της έρευνας. Πολλοί μελετητές και ερευνητές 

έχουν  ασχοληθεί  με  τον  τουριστικό  τομέα,  και  ιδιαίτερα  με  τον  τομέα  των 

ξενοδοχειακών  επιχειρήσεων.  Παρόλα  αυτά  μέχρι  στιγμής  δεν  υπάρχει  κάποια 

μέθοδος  αξιολόγησης  που  να  είναι  αποδεκτή  σε  διεθνές  επίπεδο. Με  παρόμοιες 

έρευνες  θα  ασχοληθούν  και  πολλοί  ερευνητές  στο  μέλλον,  μιας  και  είναι  πολύ 

δύσκολο  να  εξαλειφθεί    η  υποκειμενικότητα  που  κρύβεται  πίσω  από  την 

αξιολόγηση των περισσοτέρων γνωρισμάτων των ιστοσελίδων. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται τα άρθρα και η βιβλιογραφία 

στην  οποία  στηριχτήκαμε  για  δημιουργηθεί  το  νέο  μοντέλο  αξιολόγησης  που  θα 

χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια.  

Αφού  αναλύσαμε  ένα  σύνολο  30  προηγούμενων  μελετών,  προχωρήσαμε 

στην  παρουσίαση  της  μεθοδολογίας  που  μας  οδήγησε  στο  εν  λόγω  μοντέλο 

αξιολόγησης. Διακρίναμε τα γνωρίσματα προς αξιολόγηση και τα ταξινομήσαμε σε 

6 κύριες κατηγορίες, τις οποίες και αναλύσαμε. 

Στην  συνέχεια  αναφέρουμε  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  έγινε  η  επιλογή  των 

ιστοσελίδων  προς  αξιολόγηση.  Συγκεντρώθηκε  ένα  δείγμα  1980  ιστοσελίδων  που 

προέρχονται  από  66  χώρες.  Από  κάθε  χώρα  επιλέχθηκαν  10  ιστοσελίδες  που 

ανήκαν σε ξενοδοχεία με δυναμικότητα από 0‐10 δωμάτια, 10 από 11 μέχρι 100, και 

10 από 101  και πάνω. Ακολούθησε η αξιολόγηση  του δείγματος και η διατύπωση 

τριών υποθέσεων. Πλέον,  έχουμε συγκεντρώσει όλα  τα απαραίτητα δεδομένα για 

να προχωρήσουμε στην στατιστική ανάλυση αυτών.  

Με  την  βοήθεια  του  στατιστικού  πακέτου  SPSS  (version 15)  προχωρήσαμε 

αρχικά  στον  έλεγχο  αξιοπιστίας  του  δείγματος.  Το  δείγμα μας πέρασε  τον  έλεγχο 



αξιοπιστίας  με  επιτυχία,  αν  και  χρειάστηκε  να  γίνει  και  παραγοντική  ανάλυση  σε 

ορισμένες περιπτώσεις.  

Ακολούθησε  ο  έλεγχος  των  συσχετίσεων  μεταξύ  των  μεταβλητών  του 

μοντέλου με την βοήθεια του δείκτη Pearson. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώσαμε 

ότι οι μεταβλητές των κύριων κατηγοριών ήταν σε γενικές γραμμές ελαφρώς θετικά 

συσχετισμένες, όπως ήταν αναμενόμενο. 

Επίσης  για  να  διαπιστωθούν  οι  σχέσεις  μεταξύ  των  γνωρισμάτων  κάθε 

κατηγορίας κριτηρίων διενεργήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης για κάθε μεταβλητή. 

Προχωρήσαμε  δηλαδή  σε  27  παλινδρομήσεις  (όσα  και  τα  γνωρίσματα)  με  μια 

εξαρτημένη  μεταβλητή  κάθε  φορά.  Την  θέση  αυτής  παίρνει  μια  μεταβλητή  μιας 

κατηγορίας  κριτηρίων  και  οι  υπόλοιπες  της  ίδια  κατηγορίας  αποτελούν  τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου παλινδρόμησης μας. 

Συνεχίσαμε  με  τον  έλεγχο  της  επιρροής  της  κατηγοριοποίησης  που 

εφαρμόσαμε, με βάση το μέγεθος του ξενοδοχείου, ως προς τις αξιολογήσεις των 

ιστοσελίδων  τους. Με  την βοήθεια  της Ανάλυσης Διακύμανσης μιας  κατεύθυνσης 

(one‐way ANOVA) παρατηρήσαμε ότι όντως υπάρχει επιρροή στην περίπτωση αυτή. 

Χρησιμοποιώντας στοιχεία περιγραφικής στατιστικής αναλύσαμε  το δείγμα 

των αξιολογήσεων μας ως προς  το μέγεθος αρχικά,  την  ευρύτερη περιοχή‐ήπειρο 

προέλευσης  του  ξενοδοχείου(και  της  ιστοσελίδας  του  φυσικά)  σε  δεύτερη  φάση, 

και  τέλος  με  βάση  την  χώρα  προέλευσης.  Στην  φάση  αυτή  της  εργασίας  μας 

αντλήσαμε τις περισσότερες πληροφορίες για το δείγμα μας, άλλοτε αναμενόμενες 

και  άλλοτε  όχι.  Κυρίως  επικεντρωθήκαμε  στις  διαφορές  της  ποιότητας  των 

ιστοσελίδων    βάσει  του  μεγέθους  των  ξενοδοχειακών  επιχειρήσεων  στις  οποίες 

ανήκουν. 

Στην επόμενη ενότητα αναφέρονται τα κυριότερα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήξαμε  μετά  την  έρευνα  καθώς  και  προτάσεις  για  μελλοντική  έρευνα  στον 

τομέα των τουριστικών ξενοδοχείων και της αξιολόγησης τους.  

Τέλος  υπάρχει  η  χρησιμοποιούμενη  βιβλιογραφία  και  αρθρογραφία  που 

χρησιμοποιήθηκε  στην  παρούσα  εργασία.  Στο  Παράρτημα  που  ακολουθεί  μπορεί 

κάποιος να βρει μια λίστα με όλα τα αξιολογημένα sites ταξινομημένα ανά ήπειρο 

και χώρα προέλευσης. 
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Εισαγωγή 

 
Στην  σημερινή  κοινωνία  το  internet  αποτελεί  το  σημαντικότερο  μέσο 

επικοινωνίας.  Η  οικονομικά  προσιτή  ευρυζωνική  σύνδεση,  που  παρέχεται  σχεδόν 

από όλα τα κράτη του κόσμου, σε συνδυασμό με την εξάπλωση της επιστήμης της 

πληροφορικής  έχει  επιφέρει  σημαντικότατη  ανάπτυξη  στην  αγορά  on‐line 

προϊόντων  και  υπηρεσιών.  Η  σημαντικότητα  των «ηλεκτρονικών  καναλιών»  μέσω 

των  οποίων  διακινούνται  οι  πληροφορίες  έχει  αυξηθεί  σημαντικά  τα  τελευταία 

χρόνια(PhoCusWright,  2000).  Η  ανάπτυξη  αυτή  έχει  πολύ  σοβαρό  αντίκτυπο  και 

στον  τουριστικό  τομέα  και  ειδικότερα στον  ξενοδοχειακό  κλάδο,  ο  οποίος  δεν  θα 

μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση(Buhalis, 2003). Πιο συγκεκριμένα ο τουριστικός 

τομέας  αποτελεί    τον  τομέα  με  τις  περισσότερες  online  πωλήσεις 

παγκοσμίως(O’Connor, 2001).  

Ο  παραδοσιακός  τρόπος  ενημέρωσης  για  κάποιο  ξενοδοχείο  ή  η  κράτηση 

ενός  δωματίου  γινόταν  ,στην  προ‐internet  εποχή  ,αποκλειστικά  μέσω  του 

τηλεφώνου.  Πλέον  αυτή  η  διαδικασία  είναι  μόνο  ένα  κλικ  μακριά  από  κάθε 

ενδιαφερόμενο.  Ως  αποτέλεσμα  των  αυξανομένων  απαιτήσεων  των  χρηστών 

σχεδόν κάθε  ξενοδοχειακή μονάδα πλέον διατηρεί  και  το δικό  της website  για  να 

«καρπωθεί»  τα  πλεονεκτήματα  που  της  δίνει  το  διαδίκτυο  (Morrison  et 

al,1999;Weeks & Crouch, 1999). Σύμφωνα με τους Liang & law (2003) ο παγκόσμιος 

ιστός και πιο συγκεκριμένα τα web‐sites παίζουν πλέον τον ρόλο του μεσάζοντα για 

πληροφορίες και κρατήσεις στις ξενοδοχειακές μονάδες. Αρκεί να σκεφτούμε μόνο 

ότι ο μέσος χρήστης του Internet σπαταλά μισή ώρα κάθε μέρα για internet surfing, 

βλέπει 40 σελίδες κατά μέσο όρο την φορά και συνολικά επισκέπτεται 900 περίπου 

σελίδες το μήνα  (Nielsen, 2003). Αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι οι μισοί από 

όσους έχουν πρόσβαση στο internet «μπαίνουν» μόνο και μόνο για να αποσπάσουν 

τουριστικές  πληροφορίες  (Rayman‐Bacchus  &  Molina,  2001),  τότε 

αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος των επισκεπτών και ταυτόχρονα εν δυνάμει πελατών 

των  ξενοδοχειακών  επιχειρήσεων.  Πέραν  όμως  της  αύξησης  της  εν  δυνάμει 

πελατειακής βάσης, οι επιχειρήσεις μειώνουν κατά πολύ το κόστος αφού πάνω από 

το 30% των εσόδων καλύπτονται από τα κόστη που διατηρούσαν οι επιχειρήσεις για 

την  σωστή  διεκπεραίωση  των  κρατήσεων  και  πληρωμών  (Connolly, 1999).  Επίσης 



δίνεται  η  δυνατότητα στους πελάτες  να  ολοκληρώσουν μια  κράτηση  ή ακόμα  και 

πληρωμή εικοσιτέσσερις  ώρες το εικοσιτετράωρο κάθε μέρα. Εικοσιτέσσερις ώρες 

όμως  το  εικοσιτετράωρο  και  με  ελάχιστο  κόστος  μπορεί  και  ο  ξενοδόχος  να 

ανανεώσει την ιστοσελίδα του ώστε να την διατηρεί σωστά ενημερωμένη (Buhalis & 

Licata, 2002), πράγμα πολύ σημαντικό για το image μιας ξενοδοχειακής επιχείρηση 

αφού  μια  «απαρχαιωμένη»  πληροφορία  στο  site  θα  έχει  σίγουρα  αρνητικές 

επιπτώσεις (Chung & Law, 2003).  

Όμως απλά και μόνο η παρουσία ενός website δεν μπορεί να εγγυηθεί την 

επιτυχία  μιας  επιχείρησης  (Liang  &  Law,  2003;Porter,  2001).  Οι  χρήστες  του 

διαδικτύου  έχουν  όλο  ένα  και  περισσότερες  απαιτήσεις  από  τα  εν  λόγω  sites. 

Υπάρχουν πάρα πολύ τομείς στους οποίους θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή και 

όχι  μόνο  στον  σχεδιασμό  του  site.  Έτσι  πλέον  για  να  μετατραπεί  ένας  απλός 

επισκέπτης  σε  πελάτη  της  επιχείρησης  ο  ανταγωνισμός  είναι  αυξημένος  (Auger, 

2005). Ο επισκέπτης κάθε site είναι μόλις ένα κλικ μακριά από την μετάβαση του σε 

πελάτη  μιας  επιχείρησης,  και  άλλο  ένα  από  την  μετάβαση  σε  πελάτη  μιας 

ανταγωνίστριας (Nielsen, 2005). Για να είναι επιτυχημένο ένα website θα πρέπει να 

παρέχει  στον  επισκέπτη  τα  πάντα,  να  είναι  δηλαδή  σε  θέση  ανά  πάσα  στιγμή  να 

καλύψει  όλες  του  τις  ανάγκες  (Law  &  Leung,  2002).  Η  αποτελεσματικότητα  των 

ιστοσελίδων  θα  πρέπει  να  ελέγχεται  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  (Baloglou & 

Peckan, 2006). Ο τακτικός αυτός έλεγχος βοηθά όχι μόνο την τουριστική κοινότητα 

να  αντιληφθεί  το  ποσοστό  που  έχει  αφομοιώσει  τις  τεχνικές  του  Internet  και 

επωφελείται  από  αυτές,  αλλά  επίσης  βοηθά  σημαντικά  και  την  ακαδημαϊκή 

κοινότητα παρέχοντας συνεχώς νέα πεδία και δεδομένα προς έρευνα και ανάλυση. 

Παρά τις αρκετές έρευνες που έχουν γίνει πάνω στην αποτελεσματικότητα των site 

στον τουριστικό τομέα παρατηρείται ότι υπάρχουν ελλείψεις και χρειάζεται ακόμα 

μεγαλύτερη  προσπάθεια  από  όλους  για  να  φτάσουμε  στο  επιθυμητό  σημείο 

(Morrison, Taylor & Douglas, 2004). Λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού στον τομέα 

του  τουρισμού  όλοι  οι  εμπλεκόμενοι,  όπως  οι  ξενοδόχοι,  οι  managers,  οι 

σχεδιαστές  ιστοσελίδων,  προσπαθούν  να  παρέχουν  στους  πελάτες  υπηρεσίες  και 

προϊόντα υψηλής ποιότητας. Ειδικότερα οι ιδιοκτήτες μικρών ξενοδοχείων μπορούν 

να επωφεληθούν αρκετά περισσότερο αν γνωρίζουν τους τομείς στους οποίους τα 

μεγάλα ξενοδοχειακά websites αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους.  
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Γενικότερα  το  μέγεθος  του  ξενοδοχείου  επηρεάζει  πολλές  φορές  και  την 

ποιότητα του website που διατηρεί η  ίδια η επιχείρηση,  καθώς και  τις απαιτήσεις 

που  έχει  ο  επισκέπτης  της  ιστοσελίδας.  Όμως  δεν  σημαίνει  απαραίτητα  ότι  ένα 

μεγάλο  ξενοδοχείο  έχει  καλύτερο  και  πιο  χρηστικό  website  από  ένα  άλλο 

μικρότερης  εμβέλειας.  Ακόμα  και  η  γεωγραφική  περιοχή  των  ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων παίζει  τον ρόλο της στην ποιότητα των  ιστοσελίδων.  Το πλήθος των 

δεδομένων της έρευνας  μας, μας επιτρέπει να μελετήσουμε ένα παγκόσμιο δείγμα 

ξενοδοχείων  και  να  αναλύσουμε  αυτούς  και  αυτούς  τους  2  παράγοντες 

διεξοδικότερα. Αυτή η έρευνα θα φανεί αρκετά χρήσιμη σε όλους τους ανθρώπους 

που ασχολούνται με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και το Internet, και θα βοηθήσει 

να αντιληφθούν ποιοι τομείς χρειάζεται να βελτιωθούν άμεσα και πως σχετίζονται 

οι διάφορες κατηγορίες γνωρισμάτων αξιολόγησης των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων 

μεταξύ τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κουτρότσιος Θωμάς  Μ2606                                                                         Αξιολόγηση Ξενοδοχειακών Ιστοσελίδων 

 

7 



Κουτρότσιος Θωμάς Μ2606                                                                                Αξιολόγηση Ξενοδοχειακών Ιστοσελίδων   

 

8 

Προηγούμενη Αρθρογραφία και Βιβλιογραφία 

 

 

Οι  τουριστικές  επιχειρήσεις  και  η  παρουσία  τους  στο  διαδίκτυο  είναι  ένας  πολύ 

σημαντικός  τομέας  έρευνας  όχι  μόνο από  τους managers  των  ξενοδοχείων  αλλά  και  από 

ειδικούς πληροφοριακών συστημάτων και  marketing, καθώς και από ακαδημαϊκούς. Μέχρι 

σήμερα,  έχουν  δημοσιευθεί  πάρα  πολλές  έρευνες  πάνω  σε  συγκεκριμένους  τομείς  της 

εκτίμησης  &  αξιολόγησης  ιστοσελίδων  όπως  είναι  ο  σχεδιασμός  της  ιστοσελίδας,  η 

χρηστικότητα, το περιεχόμενο, η αισθητική καθώς και πάρα πολύ άλλοι μέσω των οποίων 

οι μελετητές «πλησίασαν» την αξιολόγηση των websites.  

Η  ποιότητα  του  περιεχομένου  της  ιστοσελίδας  είναι  ένας  παράγοντας  που 

συμβάλλει στην επιτυχία μιας τουριστικής  ιστοσελίδας. Μια πρώτη έρευνα πάνω σε αυτό 

το  θέμα  διενήργησε  το  1996  ο  Murphy.  Στην  έρευνα  του  αυτή  χρησιμοποίησε  ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο και απέστειλε στους managers 36 ξενοδοχείων της Αμερικής, που 

είχαν έντονη δραστηριότητα στο Διαδίκτυο, για να συγκεντρώσει τα δεδομένα της έρευνας 

του.  Αναλύοντας  τις  απαντήσεις  που  έλαβε  κατέληξε  σε  ένα  πλαίσιο  εργασίας  το  οποίο 

αποτελούνταν από 32 γνωρίσματα ταξινομημένα σε τέσσερις κύριες κατηγορίες, οι οποίες 

είναι:  προώθηση & marketing,  πληροφορίες &  υπηρεσίες,  διαδραστικότητα &  τεχνολογία 

και  τέλος  η  κατηγορία  του  management.  Η  πρώιμη  αυτή  έρευνα  παρακίνησε  πολλούς 

ερευνητές και  ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα 32 

γνωρίσματα  επηρεάζουν  τις  ιστοσελίδες  και  πως  μπορούν  να  βελτιώσουν  την 

αποδοτικότητα  αυτών.  Η  Ivory  (2000)  στην  έρευνα  της  χρησιμοποίησε  μια  μήτρα  42 

μεταβλητών‐γνωρισμάτων  για  να  μετρήσει  την  χρηστικότητα  ξενοδοχειακών  ιστοσελίδων 

με βάση το περιεχόμενο των εν λόγω websites. Τα 42 αυτά γνωρίσματα ταξινομήθηκαν σε 

τρεις  κατηγορίες  οι  οποίες  είναι:  η  Συγκρότηση/Σύνθεση  της  σελίδας,  η  διάταξη  και  το 

σχήμα,  και  τέλος  η  συνολική  τυποποίηση  αυτής.  Το  κύριο  πρόβλημα  που  αντιμετώπισε 

στην έρευνα της η Ivory ήταν το γεγονός ότι στην μήτρα των γνωρισμάτων περιείχε πολλές 

μεταβλητές  οι  οποίες  ήταν  δύσκολο  να  ποσοτικοποιηθούν  μιας  και  τα  γνωρίσματα  αυτά 

ήταν  έννοιες  αρκετά  αφηρημένες  και  υποκειμενικές,  όπως  παραδείγματος  χάριν  η 

αισθητική της σελίδας. Σε άλλη μια έρευνα οι Ivory & Hearst (2002) ανέλυσαν την ποιότητα 

σχεδιασμού  και  χρηστικότητας  των  ιστοσελίδων.  Ως  βασικά  γνωρίσματα  θεωρήθηκαν  τα 

κείμενα,  οι  υπερσυνδέσεις  και  τα  γραφικά  των  σελίδων.  Θεωρήθηκαν  ως  βασικά 

γνωρίσματα τα παραπάνω, διότι η σωστή χρήση αυτών των στοιχείων βοηθά στο να γίνει 

πιο λειτουργικό και να είναι πιο εύκολο στην χρήση του από τους επισκέπτες του site. Στην 



έρευνα αυτή οι μη‐ποσοτικές μεταβλητές μετατράπηκαν σε ποσοτικές από τους ίδιους τους 

ερευνητές χάρη στην εμπειρία τους. Είναι μια τακτική η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως 

σε έρευνες που αφορούν την αξιολόγηση ιστοσελίδων. Παρόλα αυτά όμως αν ο ερευνητής 

δεν  έχει  την  ανάλογη  εμπειρία  και  δεν  δώσει  την  ανάλογη  προσοχή  στην  διαδικασία 

«μετατροπής»  τότε  είναι  πολύ  πιθανό  μειωθεί  το  επίπεδο  της  αντικειμενικότητας  της 

μελέτης με αποτέλεσμα να αποτύχει. 

Ένα  σημαντικό  ποσοστό  των  ερευνητών  πάνω  στον  συγκεκριμένο  τομέα  έχουν 

εστιάσει στην αξιολόγηση της ποιότητας ως μια πιο ευρεία έννοια. Δεν εστίασαν δηλαδή 

μόνο στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων αλλά και σε πολλούς άλλους παράγοντες όπως θα 

δούμε  στη  συνέχεια.  Οι  Jeong,  Oh  &  Gregoire  (2003)  προσπάθησαν  να  εκτιμήσουν  την 

ελάχιστη  απαιτούμενη  ποιότητα  που  περιμένουν  οι  επισκέπτες  των  ξενοδοχειακών 

ιστοσελίδων.  1743  χρήστες  Ίντερνετ  έλαβαν  μέρος  στην  ηλεκτρονικής  έρευνα  που 

διενεργήθηκε με σκοπό  την συγκέντρωση  των δεδομένων  του δείγματος. Η ανάλυση  των 

δεδομένων αυτών είχε ως κύριο αποτέλεσμα την απευθείας συσχέτιση της ποιότητας των 

ιστοσελίδων  με  τις  πληροφορίες  τις  οποίες  παρέχουν  στους  επισκέπτες  τους.  Μετά  την 

μελέτη  τους  αυτή  αποφάνθηκαν  ότι  ένα website  που  ευχαριστεί  τους  επισκέπτες  με  τις 

πληροφορίες  που  τους  παρέχει  είναι  πολύ  πιθανό  να  τους  μετατρέψει  σε  πελάτες  του. 

Σωστή  πληροφόρηση,  κατά  τους  ίδιους,  σημαίνει  ακρίβεια,  σαφήνεια  και  αρτιότητα  των 

κειμένων και των γραφικών, ευκολία χρήσης και πλοήγησης, και τέλος σωστός συνδυασμός 

χρωμάτων. Οι Olsina & Rossi (2002) ανέπτυξαν μια ποσοτική μέθοδο για την αξιολόγηση της 

ποιότητας  των  ιστοσελίδων,  γνωστή  ως  WebQEM  (Web  Quality  Evaluation  Method).  Η 

ερευνητική  διαδικασία  η  οποία  ακολουθήθηκε  χωρίστηκε  σε  τρείς  φάσεις.  Στην  πρώτη, 

καθορίστηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Χρηστικότητα, Λειτουργικότητα, Αξιοπιστία και 

Αποδοτικότητα είναι οι τέσσερις κατηγορίες γνωρισμάτων που ξεχώρισαν οι δύο ερευνητές. 

Στην  επόμενη  φάση,  διέκριναν  όλες  τις  μεταβλητές  βάσει  της  τιμής  ενός  δείκτη  που 

δημιούργησαν  για  κάθε  μεταβλητή  με  σκοπό  να  σταθμίσουν  την  συμμετοχή  της  κάθε 

μεταβλητής στην συνολική ποιότητα της  ιστοσελίδας. Τα αποτελέσματα αυτού του δείκτη 

κατηγοριοποιούσαν  τις  μεταβλητές  σε  μη‐ικανοποιητικές,  οριακές  και  ικανοποιητικές. 

Παραδείγματος  χάριν,  ο  δείκτης  των  «σπασμένων»  συνδέσεων  είναι  το  κλάσμα  με 

αριθμητή το πλήθος αυτών και παρονομαστή το σύνολο όλων των συνδέσεων της σελίδας. 

Αν το αποτέλεσμα του ήταν πάνω από 20% θεωρούνταν μη  ικανοποιητικό ενώ κοντά στο 

20% ήταν οριακό.  Έτσι δημιουργήθηκε ένα πρώτο κριτήριο αξιολόγησης για  να μεταβούν 

στην  τρίτη  φάση.  Σε  αυτή  την  φάση,  μια  συνολική  αξιολόγηση  έγινε  για  ολόκληρο  το 

δείγμα,  με  χρήση  του  προηγούμενου  δείκτη  ως  μεταβλητή  σημαντικότητας  κάθε 
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γνωρίσματος. Ως αποτέλεσμα της μελέτης τους προέκυψε μια φόρμουλα αξιολόγησης των 

ιστοσελίδων την οποία ενσωμάτωσαν σε ένα υποστηρικτικό εργαλείο, το οποίο ονόμασαν 

WebQEM Tool. Ανάλογη είναι και η ερεύνα των Loiacono, Watson & Goodhue (2002,2007). 

Οι  τρεις ερευνητές ανέπτυξαν  την WebQual,   μια μέθοδο αξιολόγησης  της ποιότητας  των 

ιστοσελίδων παρόμοια με την μέθοδο WebQEM. Χρησιμοποίησαν ως θεωρητικό υπόβαθρο 

την  «Θεωρία  της  Δικαιολογημένης  Δράσης»(Theory  of  Reasoned  Action,  TRA)  και  το 

«Μοντέλο της Αποδοχής της Τεχνολογίας» (Technology Acceptance Model, TAM) του Davis 

(1989),  και  κατέληξαν  σε  έναν  πυρήνα  12  διαστάσεων  (δηλ.  κατηγοριών).  Οι  12  αυτές 

διαστάσεις  είναι  οι:  Επικοινωνία,  Εμπιστοσύνη,  Χρόνος  απόκρισης,  Ευκολία  Κατανόησης, 

Διαισθητικές  Λειτουργίες,  Οπτική  Έλξη,  Έγκαιρη  Πληροφόρηση,  Καινοτομία,  και  τέλος  η 

διάσταση του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος. Όπως στις περισσότερες περιπτώσεις έτσι και 

εδώ η  χρήση πολλών ποιοτικών μεταβλητών στον πυρήνα που μόλις προαναφέραμε  είχε 

ως  συνέπεια  τον  μετασχηματισμό  αυτών  των  μεταβλητών  σε  ποσοτικές  με  βάση  την 

εμπειρία  των  τριών  ερευνητών.  Παρόμοια  πρόβλημα  αντιμετώπισαν  και  οι  Chan &  Law 

(2006),  στην  προσπάθεια  τους  να  αναπτύξουν  και  αυτοί  ένα  αυτόματο  μοντέλο 

αξιολόγησης  ιστοσελίδων,  το  Αυτόματο  Σύστημα  Αξιολόγησης  Ιστοσελίδων  ή 

EWAS(Automatic Website Evaluation System). Δημιούργησαν ένα εργαλείο το οποίο μετρά 

απευθείας  με  ανάλυση  του  πηγαίου  κώδικα  της  σελίδας  την  ποιότητα  αυτού, 

χρησιμοποιώντας κυρίως το μέγεθος και την διάταξη του κειμένου, των πολυμέσων και των 

γραφικών  καθώς  και  τον  συνδυασμό  των  χρωμάτων  που  χρησιμοποιούνται  σε  κάθε  site. 

Δίνεται  έμφαση  δηλαδή  στην  αποτελεσματικότητα  της  διασύνδεσης  με  τον  χρήστη,  στην 

ευκολία  πλοήγησης  και  στην  «φιλικότητα»  της  σελίδας  παρά  στην  αξιολόγηση  της 

συνολικής ποιότητας αυτής. 

Το 2002 ο Wan συνέταξε μια μελέτη που αφορούσε τις ιστοσελίδες ξενοδοχειακών 

πρακτόρων  και  επιχειρήσεων  της  Ταϊβάν.  Το  δείγμα  αποτελούνταν  από  ιστοσελίδες  60 

διεθνών  ξενοδοχείων  και 78  τουριστικών  πρακτορείων  με  ελάχιστο  κεφάλαιο  τα 650.000 

δολάρια  Αμερικής.  Στην  ανάλυση  του  χρησιμοποίησε  τρεις  κύριες  κατηγορίες.  Τη 

διασύνδεση χρήστη, την ποικιλία των πληροφοριών που παρέχει η κάθε σελίδα, την ύπαρξη 

online  συστήματος  κράτησης  και  την  αποτελεσματικότητα  αυτού.  Με  την  βοήθεια  μιας 

κλίμακας  5  βαθμίδων  αξιολόγησε  όλα  τα  γνωρίσματα  των  ιστοσελίδων.  Κύρια 

μειονεκτήματα  αυτής  της  έρευνας  αποτέλεσαν  ο  μικρός  αριθμός  των  κριτηρίων 

αξιολόγησης αλλά  και  το μέγεθος  του  δείγματος.  Παρόλα αυτά,  η  έρευνα αυτή αποτελεί 

μια πολύ καλή μελέτη πάνω στην αξιολόγηση των ιστοσελίδων του τουριστικού τομέα αλλά 

σε μικρή κλίμακα.  
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Για  να  γίνει  μια σωστή αξιολόγηση  ιστοσελίδων θα πρέπει,  όπως αναφέραμε  και 

παραπάνω,  να  ληφθούν  υπόψιν  πολλοί  παράγοντες.  Ένας  από  όλους  αυτούς  είναι  και  η 

αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα μιας ιστοσελίδας. Οι Scharl, Wober και Bauer το 2004 

ερεύνησαν  ένα  πλήθος  328  ξενοδοχειακών  ιστοσελίδων  που  προήλθε  μετά  από  τυχαία 

επιλογή  όλων  των  ξενοδοχείων  της  γερμανόφωνης  περιοχής  των  Άλπεων.  Η  εύκολη 

πλοήγηση,  τα  διαδραστικά  στοιχεία  (όπως  π.χ.  είναι  η  online  κράτηση),  το  πλήθος  των 

πληροφοριών  μέσω  κειμένου,  εικόνων  ή  βίντεο  και  η  πολυγλωσικότητα  στις  ιστοσελίδες 

αποτελούν  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  για  την  μέτρηση  και  ποσοτικοποίηση  της 

αποτελεσματικότητας  ενός  site,  κατά  τους  3  προαναφερόμενους  συγγραφείς.  Όπως 

βλέπουμε έχουν προσθέσει το κριτήριο της πολλυγλωσικότητας κάτι που για τον τομέα του 

τουρισμού αποτελεί αναμφισβήτητα απαραίτητο γνώρισμα για κάθε ιστοσελίδα. Η σωστή 

χρήση  όλων  των  προαναφερθέντων  γνωρισμάτων  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  ένα  πολύ  πιο 

αποτελεσματικό    website  και  εν  συνεχεία  στην  επιτυχία  του  και  καθιέρωση  του  στην 

ηλεκτρονική  αγορά.  Άλλη  μια  έρευνα  όμως  που  αφορά  την  αποτελεσματικότητα  των 

ιστοσελίδων είναι  αυτή του Tierney το 2000. Ο λόγος για τον οποίο προχώρησε σε αυτή την 

έρευνα ο  Tierney είναι η πίστη του στο γεγονός θα πρέπει να μελετήσουμε τι υπάρχει πίσω 

από  τα  «χτυπήματα»  (hits)  και  τις  επισκέψεις  των  σελίδων  ώστε  να  ανακαλύψουμε  τον 

τρόπο  με  τον  οποίο  θα  αξιολογούμε  τις  ιστοσελίδες.  Και  η  δικιά  του  έρευνα 

διαδραματίστηκε στον  τομέα  του  τουρισμού  και  ειδικότερα σε αυτόν  των  ξενοδοχειακών 

μονάδων.  Με  ένα  pop‐up  site,  το  οποίο  περιείχε  ένα  ερωτηματολόγιο  και  ήταν 

συνδεδεμένο με το επίσημο site μιας πολιτείας της Αμερικής, που δημιούργησε κατάφερε 

να συγκεντρώσει  το  επιθυμητό δείγμα  για  να αναλύσει  τα δεδομένα  των απαντήσεων.  Η 

έρευνα  του  αυτή  απέδειξε  ότι  η  επιρροή  των  τουριστικών  ιστοσελίδων  στα  πλάνα  των 

μελλοντικών  ταξιδιωτών  είναι  πολύ  μεγάλη.  Ένα  πολύ  μεγάλο  ποσοστό  από  τους 

συμμετέχοντες  στην  έρευνα(>65%),  οι  οποίοι  είχαν  επιστρεφθεί  την  σελίδα  της 

συγκεκριμένης  πολιτείας  για  να  συγκεντρώσουν  πληροφορίες  μιας  και  είχαν  σκοπό  να 

ταξιδέψουν εκεί, έμεινε περισσότερο από ότι είχε υπολογίσει πριν την επίσκεψη τους στο 

εν  λόγω  site.  Η  πλειοψηφία  αυτών  ενημερώθηκαν  για  τα  καταλύματα  της  περιοχής  που 

ταξίδευαν,  χάρτες,  αξιοθέατα  ενώ  ένα  ποσοστό  της  τάξης  του  50%  έκανε  online  την 

κράτηση του ξενοδοχείου που επέλεξαν.  

Η  επίδοση  μιας  ιστοσελίδας  είναι  μια  έννοια  που  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότι 

αποτελείται από  τις  έννοιες  της ποιότητας,  της αποτελεσματικότητας,  της πληροφόρησης 

και  της  χρηστικότητας  των  ιστοσελίδων.  Οι  Chung &  Law  (2003)  ανέπτυξαν  έναν  δείκτη 

επίδοσης  των  ιστοσελίδων.  Τα  δεδομένα  και  σε  αυτήν  την  περίπτωση  συγκεντρώθηκαν 
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μέσω  ενός  κατάλληλα  διαμορφωμένου  ερωτηματολογίου  το  οποίο  αποστάλθηκε  στους 

managers 80 ξενοδοχείων του Hong Kong. Από τις απαντήσεις των managers αναπτύχθηκε 

για  κάθε  γνώρισμα  των  ιστοσελίδων  ένας  δείκτης  σημαντικότητας  αυτών.  Αν  και  οι 

διαφορές της σημαντικότητας στα περισσότερα γνωρίσματα δεν ήταν μεγάλες, η στάθμιση 

αυτή  χρησιμοποιήθηκε  για  όλα  τα  γνωρίσματα.  Τα  γνωρίσματα  που  χρησιμοποιήθηκαν 

ταξινομήθηκαν  βάσει  των παρεχόμενων πληροφοριών  για  τις  εγκαταστάσεις,  τις  ανάγκες 

των πελατών,  την online  κράτηση,  του περιβάλλοντος  χώρου  καθώς  και  το management. 

Στην συνέχεια αναλύθηκαν τα δεδομένα αφού διακρίθηκαν πρώτα σε όλα τα ξενοδοχεία σε 

τρεις  κατηγορίες  ανάλογα  με  τα  αστέρια  τους.  Έτσι  μια  ταξινόμηση  3,  4  και  5  αστέρων 

έδωσε την δυνατότητα στους συγγραφείς να ελέγξουν την επιρροή που μπορεί να έχει στην 

επίδοση  των  ιστοσελίδων  το  επίπεδο  ποιότητας  των  ξενοδοχείων  (βάσει  κατάταξης 

αστέρων). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της διακύμανσης (ANOVA) έδειξαν ότι υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατηγοριών των ξενοδοχείων. Παρατηρήθηκε το γεγονός 

ότι το επίπεδο των τεχνολογικών εφαρμογών είναι άμεσα συσχετισμένο με την κατηγορία 

του  ξενοδοχείου. Αν και η συγκεκριμένη έρευνα έγινε από την σκοπιά  των managers  των 

ξενοδοχείων μας έδωσε πολλές πληροφορίες όσον αφορά τα σημαντικά γνωρίσματα που 

πρέπει  να  έχει  ένα  ξενοδοχειακό website,  καθώς  και  τον  ρόλο  που  μπορεί  να  παίξει  η 

κατηγορία του ξενοδοχείου στην ιστοσελίδα αυτού σε σύγκριση με άλλα sites ξενοδοχείων 

διαφορετικών  κατηγοριών.  Μια  ακόμα  έρευνα  πάνω  στην  επίδοση  των  ιστοσελίδων 

ξενοδοχειακών  επιχειρήσεων  συνέταξαν  οι  Ζαφειρόπουλος,  Βρανά  &  Πασχαλούδης  το 

2005.  Το  δείγμα  της  μελέτης  τους  απαρτίστηκε  από  798  ιστοσελίδες  ελληνικών 

ξενοδοχειακών μονάδων. Από την ανάλυση αυτών ξεχώρισαν 66 γνωρίσματα τα οποία και 

κατένειμαν  σε  7  κύριες  κατηγορίες.  Εγκαταστάσεις,  Επικοινωνία,  Κράτηση  δωματίων, 

Πελάτης, Περιβάλλον χώρος, Πληροφορίες Τιμών και τέλος μια γενικότερη κατηγορία που 

αφορά το management είναι οι 7 διαφορετικές διαστάσεις που δίνουν οι τρεις ερευνητές. 

Ένα ερωτηματολόγιο βασισμένο σε μια κλίμακα 5 βαθμίδων στάλθηκε σε 27 managers έτσι 

ώστε  να  πληροφορηθούν  την  άποψη  τους  για  όλα  τα  γνωρίσματα.  Στην  συγκεκριμένη 

έρευνα παρατηρούμε ότι μετά από μια πολύ καλή μελέτη δημιουργήθηκε ένα εξίσου πολύ 

καλό «πλαίσιο αξιολόγησης», δηλαδή ένα σύνολο γνωρισμάτων το οποίο περιέχει σχεδόν 

όλες τις απαραίτητες κατηγορίες για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση. Ένα σημαντικό όμως 

μειονέκτημα είναι η έλλειψη κατηγορίας στον τομέα της Παρουσίασης & Αισθητικής.  Αξίζει 

να  επισημανθεί  ότι  και  πάλι  η  έρευνα  αυτή  εστίασε  από  την  οπτική  των managers  των 

ξενοδοχείων  για  να  βρεθεί  το  κατάλληλο  «πλαίσιο  αξιολόγησης».  Οι  δύο  πρώτοι 

συγγραφείς, Ζαφειρόπουλος και Βρανά, το 2006 επανέλαβαν μια έρευνα στην αξιολόγηση 

Κουτρότσιος Θωμάς Μ2606                                                                                Αξιολόγηση Ξενοδοχειακών Ιστοσελίδων   

 

12 



των ξενοδοχειακών  ιστοσελίδων αυτή  την φορά συμπεριλαμβάνοντας και  την σκοπιά του 

επισκέπτη. Χρησιμοποιώντας το ίδιο δείγμα ξενοδοχείων όπως και στην προηγούμενη (798 

ιστοσελίδες  ελληνικών  ξενοδοχείων)  και  μειώνοντας  κατά  μία  τις  κύριες  κατηγορίες 

(δηλαδή  σε  6),  αξιολόγησαν  και  ανέλυσαν  τα  αποτελέσματα  που  προέκυψαν.  Για  την 

αξιολόγηση  όλων  των  γνωρισμάτων  χρησιμοποιήθηκε  και  πάλι  μια  κλίμακα 5  βαθμίδων. 

Στην συνέχεια βαθμολόγησαν το σύνολο του δείγματος και σύγκριναν τα αποτελέσματα με 

μια ανάλογη αξιολογημένη λίστα 25 ξενοδοχειακών ιστοσελίδων που ανήκουν σε μεγάλες 

διεθνής  αλυσίδες.  Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  τα  ελληνικά  websites  βρίσκονται  σε 

χαμηλότερο  επίπεδο  όσον  αφορά  τις  επιδόσεις  τους  από  ότι  αυτά  των  διεθνών 

ξενοδοχείων, και ειδικότερα στους τομείς των Online κρατήσεων και πληροφόρησης για τις 

τιμές. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι για μια και μόνο χώρα, ίσως κρύβει 

την  πληροφόρηση  ότι  από  χώρα  σε  χώρα  η  ποιότητα  των  ξενοδοχειακών  ιστοσελίδων 

μπορεί να έχει σημαντικές αποκλίσεις. 

To 2006 οι Yeung & Law διεξήγαγαν μια έρευνα στις ιστοσελίδες 80 ξενοδοχειακών 

μονάδων του Hong Kong με την σημαντική διαφορά ότι κατηγοριοποίησαν τις ιστοσελίδες 

με βάση  τις  τιμές που προσέφεραν για  τα δωμάτια  τους. Οι  κατηγορίες  των  ξενοδοχείων 

ήταν  τα  πολυτελή(High‐tariff  A),  τα  μέσου  κόστους(High‐tariff  B)  και  τα  οικονομικά(Mid‐

tariff). Κάτι παρεμφερές με μια προηγούμενη έρευνα του δεύτερου συγγραφέα μαζί με τον 

Chung  όπου η διάκριση  έγινε με  τα αστέρια  του  κάθε  ξενοδοχείου  (Chung & Law, 2003). 

Χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό δείγμα αυτή την φορά αλλά από την ίδια περιοχή και πάλι, 

καθώς και διαφορετικά γνωρίσματα. Όμως και στις δύο περιπτώσεις μπορούμε να πούμε 

ότι  η  μέθοδος  κατηγοριοποίησης  των  ξενοδοχείων  είναι  αρκετά  αυθαίρετη  αφού  δεν 

υπάρχει  κάποιο  διεθνές  αποδεκτό  στάνταρ  για  ταξινόμηση  των  ξενοδοχείων.  Σε  πολλές 

χώρες την ταξινόμηση αυτή αναλαμβάνει συνήθως ο εκάστοτε οργανισμός τουρισμού και 

κρίνει  σύμφωνα  με  τα  δικά  του  δεδομένα  πιο  ξενοδοχείο  είναι  πολυτελές,  5  αστέρων  ή 

οικονομικό και 2‐3 αστέρων. Οι Yeung  και Law προσάρμοσαν  τα 24  κριτήρια  του Abeleto 

(2002) και Nielsen(1996, 1999) σε ερωτηματολόγια και τα απέστειλαν σε πελάτες, managers 

και  ειδικούς  πληροφοριακών  συστημάτων.  Έτσι  καλύφθηκαν  οι  απαντήσεις  από  όλες  τις 

«σκοπιές» που μπορεί να δει κάποιος τα εν λόγω sites. Το πιο σημαντικό εύρημα αυτής της 

ανάλυσης  είναι  το  γεγονός  ότι  πολύ  μικρές  διαφορές  διαπιστώθηκαν  μεταξύ  των 

ιστοσελίδων από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων, ένα γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το 

αποτέλεσμα των Chung & Law όπου βρέθηκαν σημαντικές διαφορές. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός  ότι  και  οι 2  έρευνες αφορούσαν  την  ίδια  περιοχή,  αλλά  διαφορετικό  δείγμα  και 

«πλαίσιο  αξιολόγησης».  Αυτό  μας  κάνει  να  υποψιαζόμαστε  ότι  το  σωστό  «πλαίσιο 
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αξιολόγησης», δηλαδή τα σωστά κριτήρια και κατηγορίες ίσως παίζουν τον σημαντικότερο 

ρόλο σε αυτή την απόκλιση. Ο Law σε μια ακόμα έρευνα του σε συνεργασία με την Cheung 

το  2006  δημοσίευσε  μελέτη  στην  οποία  έγινε  και  πάλι  διαχωρισμός  των  ξενοδοχειακών  

ιστοσελίδων βάσει των αστεριών καθενός με σκοπό να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζουν αυτά  τα  sites  οι  επισκέπτες από  την μια πλευρά,  και  οι  πελάτες από  την 

άλλη. Εστίασαν στην γενικότερη ποιότητα των sites και όχι σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

αυτών.  Σε 285  χρήστες  ίντερνετ στάλθηκαν  τα ανάλογα ερωτηματολόγια ηλεκτρονικά  και 

έτσι συγκεντρώθηκαν  τα δεδομένα  της έρευνας. Από  τα 285 άτομα  του δείγματος οι 195 

ήταν  πελάτες  (e‐buyers),  και  οι  υπόλοιποι  απλοί  επισκέπτες  (e‐lookers).  Οι  αξιολογήσεις 

των  ερωτηθέντων  έγιναν  με  την  βοήθεια  της  κλίμακας  Likert  (7  βαθμίδων),  ενώ 

διαχωρίστηκαν  οι  χρήστες  που  δεν  είχαν  εμπειρία  από  την  διαβάθμιση  των  ξενοδοχείων 

μέσω αστεριών από  τους υπόλοιπους. Οι 2  ερευνητές μετά  την ανάλυση  των δεδομένων 

κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  ότι  ένας  χρήσης  του  ίντερνετ  περιμένει  από  ένα  «καλό» 

ξενοδοχεία  (5  αστέρων)  εξίσου  καλή  ιστοσελίδα που  να  ικανοποιεί  όλες  τις ανάγκες  του, 

ενώ αντίθετα από  το  site  ενός   «χειρότερου»  ξενοδοχείου δεν περιμένει  να  έχει  τις  ίδιες 

δυνατότητες. Βάσει των αποτελεσμάτων και τα 2 είδη χρηστών του Διαδικτύου περιμένουν 

ένα  πολυτελές  ξενοδοχείο  να  έχει  μια  ιστοσελίδα αποτελεσματική,  και  πιο  συγκεκριμένα 

αναμένουν  ένα  ολοκληρωμένο  που  να  εμπνέει  εμπιστοσύνη  και  ασφαλές  σύστημα 

κρατήσεων και πληρωμών online, κάτι που δεν περιμένουν να βρουν σε ένα ξενοδοχείο 2 ή 

3 αστέρων.  

Μέχρι  στιγμής  έχουμε  δει  πολλές  και  διάφορες  μεθόδους  για  να  αξιολογήσουμε 

ιστοσελίδες  που  ανήκουν  σε  ξενοδοχειακές  μονάδες.  Ένας  επιπλέον  παράγοντας  είναι  η 

απόκριση που έχουν οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες από τα εν λόγω sites μέσω των e‐mails 

που οι ίδιοι αποστέλλουν. Οι Leuenberger, Schegg και Murphy (2002) χρησιμοποίησαν ένα 

συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο περιείχε διάφορες ερωτήσεις σχετικές με τιμές, κρατήσεις, 

και άλλες πληροφορίες που αναζητεί ένας υποψήφιος πελάτης, και το απέστειλαν μέσω e‐

mail  στο δείγμα  των  ξενοδοχείων που συγκέντρωσαν.  Το δείγμα αυτό αποτελούνταν από 

491  ξενοδοχεία  που  ανήκαν  σε  13  διεθνείς  ξενοδοχειακές  αλυσίδες.  Τα  αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας έδειξαν ότι ακόμα και τα πολυτελή ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν σοβαρό 

πρόβλημα στην απάντηση με ακρίβεια  και  σε  σύντομο  χρονικό διάστημα. Μια παρόμοια 

έρευνα  διεξήχθη  και  από  τους Matzler,  Pechlaner, Abfalter, Wolf  το  2005.  Σε  αυτήν  την 

έρευνα η κύρια διαφορά με τις προηγούμενες είναι το γεγονός το ερώτημα στάλθηκε μια 

φορά κατά την διάρκεια της σεζόν υψηλής ζήτησης (high‐season) και μια κατά την διάρκεια 

χαμηλής  ζήτησης  (low‐season).  Έτσι  ταυτόχρονα  μελετήθηκε  και  η  συμπεριφορά  των 
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ξενοδοχείων  στις  δύο  αυτές  «εποχές».  Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  κατά  την  περίοδο 

χαμηλής ζήτησης απαντούσαν με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια από ότι σε περιόδους 

υψηλής ζήτησης. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο μεγάλος φόρτος εργασίας των υπάλληλων κατά 

την περίοδο υψηλής ζήτησης λειτουργούσε αρνητικά ως προς την σωστή απάντηση στους 

υποψήφιους πελάτες τους. Όμως η e‐mail υπηρεσία είναι απλά και μόνο ένα μικρό τμήμα 

του «πλαισίου αξιολόγησης» που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε μια σωστή αξιολόγηση 

ξενοδοχειακών ιστοσελίδων, και όχι όλο το «πλαίσιο εργασίας». 

Μολονότι η αισθητική παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή, στον τομέα 

των υπολογιστικών εφαρμογών έχει μείνει αρκετά πίσω. Φυσικά έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο 

και  σε  αυτό  τον  τομέα  και  θα  πρέπει  να  προσεχθεί  ιδιαίτερα  όσον  αφορά  τις 

επαγγελματικές ιστοσελίδες στο ίντερνετ. Για τον λόγο αυτό οι Lavie και Tractinsky (2004), 

και οι Schrepp, Held, Laugwitz (2006) ερεύνησαν πως μπορεί η αισθητική που παρουσιάζει 

ένα  site  να  επηρεάσει  θετικά ή αρνητικά  τον  επισκέπτη.  Το  βασικό συμπέρασμα  και  των 

δύο ήταν κοινό, από την πρώτη κιόλας ματιά ένας επισκέπτης μπορεί να επηρεαστεί θετικά 

αν του κάνει εντύπωση η καλαισθησία και η «τάξη»  των κειμένων και των γραφικών ενώ 

αντίθετα  μια  μουντή  και  αντιαισθητική  ιστοσελίδα,  άσχετα  αν  πολύ  αποτελεσματική, 

μπορεί να προδιαθέσει αρνητικά τον επισκέπτη και να μην την ξαναεπισκεφθεί ασχέτως αν 

τελικά θα τον ικανοποιούσε το αποτέλεσμα. Στην έρευνα του ο Transisky et al. (2006), μετά 

από μια σειρά πειραμάτων αντιλήφθηκε ότι μόλις  ένα δευτερόλεπτο  είναι αρκετό  για  να 

επηρεάσει  την  γνώμη  του  επισκέπτη.  Αυτή  η  πρώτη  εντύπωση μπορεί  να αποτρέψει  την 

κράτηση ενός δωματίου από  τον επισκέπτη,  πράγμα που σημαίνει αυτόματη μείωση  των 

εσόδων και της πελατειακής βάσης της επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό η Παρουσίαση της 

ιστοσελίδας και η αισθητική αυτής είναι εξίσου σημαντική με τα υπόλοιπα γνωρίσματα που 

απαριθμήσαμε.  
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Συγγραφέας/Έτος  Πεδίο Έρευνας  Κατηγορίες Μεταβλητών

Murphy 1996  Ποιότητα Ιστοσελίδων 
Προώθηση & Marketing,  Υπηρεσίες  &  Πληροφορίες,  Διαδραστικότητα  & 
Τεχνολογία και τέλος Management 

Ivory 2000  Χρηστικότητα Ιστοσελίδων  Συγκρότηση/Σύνθεση της Σελίδας, Σχήμα & Διάταξη, Συνολική Τυποποίηση 

Tierney 2000  Αποδοτικότητα Ιστοσελίδων  Αποδοτικότητα, Συνολική εκτίμηση 

Leuenberger, Schegg & 
Murphy 2002 

Ποιότητα Υπηρεσίας E‐mail 
E‐mail  ερώτημα,  Ταχύτητα Απάντησης,  Ακρίβεια Απάντησης,  Χαιρετισμός, 
Πληροφορίες Επικοινωνίας  

Wan 2002  Ποιότητα Ιστοσελίδων  Διασύνδεση Χρήστη, Ποικιλία Πληροφοριών, Online Κράτηση 

Ivory & Hearst 2002 
Σχεδιασμός  &  Χρηστικότητα 
Ιστοσελίδων 

Κείμενο, Συνδέσεις, Γραφικά, Σχεδίαση, Χρηστικότητα 

Olsina & Rossi 2002  Ποιότητα Ιστοσελίδων  Χρηστικότητα, Λειτουργικότητα, Αξιοπιστία, Αποδοτικότητα 

Loiacono, Watson & 
Goodhue2002 

Ποιότητα Ιστοσελίδων 
Επικοινωνία,  Εμπιστοσύνη,  Χρόνος  απόκρισης,  Ευκολία Κατανόησης, 
Διαισθητικές  Λειτουργίες,  Οπτική  Έλξη,  Έγκαιρη  Πληροφόρηση, 
Καινοτομία, Συγκριτικό Πλεονέκτημα 

Ho 2002  Πολυγλωσσικές Ιστοσελίδες   Αριθμός υποστηριζόμενων γλωσσών, Σωστή Χρήση 

Chung & Law 2003  Χρηστικότητα Ιστοσελίδων 
Πληροφορίες Εγκαταστάσεων,  Ανάγκες  Πελατών,  Online Κράτηση, 
Πληροφορίες Περιβάλλοντος Χώρου 

Jeong, Oh & Gregoire2003  Ποιότητα Ιστοσελίδων 
Επίπεδο Ακρίβειας, Πληρότητα & Ορθότητα Κειμένου, Πολυμέσα, Ευκολία
Χρήσης,  Ποιότητα  Πλοήγησης,  Συνδυασμός  Χρωμάτων  and  Γενική 
Ικανοποίηση 

O’Connor 2003  Ποιότητα   

Scharl, Wober & Bauer 2003  Αποδοτικότητα Ιστοσελίδων 
Ευκολία Πλοήγησης, Διαπεραστικά Στοιχεία, Πληροφορίες μέσω Γραφικών,
Αριθμός υποστηριζόμενων Γλωσσών 

Lavie & Transisky 2004  Αισθητική Ιστοσελίδων  Χρηστικότητα, Απόλαυση, Ποιότητα Υπηρεσιών 

Sigala & Sakellaridis 2004  Ποιότητα Υπηρεσιών 
Πληροφορία,  Διαδραστικότητα,  Εμπιστοσύνη,  Απόκριση,  Ευχάριστη
Σχεδίαση,  Καινοτομία,  Οπτική  Ευχαρίστηση,  Ολοκληρωμένη  Επικοινωνία, 
Επιχειρησιακή Διαδικασία 

Matzler, Pechlaner, Abfalter & 
Wolf 2005 

Ποιότητα Υπηρεσίας E‐mail 
Χρόνος  Απόκρισης,  «Βάθος»  Πληροφόρησης,  Ποιότητα  Απόκρισης, 
Μέγεθος Ξενοδοχείου, Εποχή(Off‐season, high‐season) 

Zafiropoulos, Vrana & 
Paschaloudis 2005 

Επίδοση Ιστοσελίδων 
Πληροφορίες Εγκαταστάσεων,  Πληροφορίες  Επικοινωνίας,  Πληροφορίες 
Κράτησης,  Πληροφορίες  Περιβάλλοντος  Χώρου,  Πληροφορίες  Εταιρίας, 
Management, Επικοινωνία 

Law & Cheung 2006  Ποιότητα Ιστοσελίδων  Γενική Ποιότητα Ιστοσελίδας, Άποψη των managers 

Zafiropoulos & Vrana 2006  Επίδοση Ιστοσελίδων 
Πληροφορίες Εγκαταστάσεων,  Πληροφορίες  Επικοινωνίας,  Πληροφορίες 
Κράτησης/Τιμής,  Πληροφορίες  Περιβάλλοντος  Χώρου,  Εταιρικό  Προφίλ, 
Management 

Yeung & Law 2006  Χρηστικότητα Ιστοσελίδων 
Γλώσσα,  Γραφικά &  Διάταξη,  Πληροφόρηση  Αρχιτεκτονικής,  Διασύνδεση 
Χρήστη & Πλοήγηση, Γενικά 

Schrepp, Held & Laugwitz 
2006 

Αισθητική Ιστοσελίδων 
Ελκυστικότητα,  Πραγματική  Ποιότητα,  Ηδονική  Ποιότητα,  Ταυτότητα, 
Κέντρισμα 

Chan & Law 2006  Χρηστικότητα Ιστοσελίδων 
Χρηστικότητα,  Δομή Ιστοσελίδας,  Αντίθεση  Χρώματος,  Χρήση Κειμένου, 
Πολυμέσα, Πίνακες, Μήκος & Διάταξη Σελίδας, Φόντο 

Park & Gretzel 2007 
Ανασκόπηση  όλων  των 
«πλαισίων  εργασίας»  στην 
αξιολόγηση Ιστοσελίδων   

Ποιότητα  Πληροφόρησης,  Ευκολία  Χρήσης,  Απόκριση, 
Ασφάλεια/Μυστικότητα  ,  Οπτική  Εμφάνιση,  Εμπιστοσύνη, 
Διαδραστικότητα, Εξατομίκευση, Εκπλήρωση 

Hashim, Murphy & Law 2007 
Ανασκόπηση  όλων  των 
«πλαισίων  εργασίας»  στην 
αξιολόγηση Ιστοσελίδων   

Πληροφορία  &  Διαδικασία,  Αλληλοσυσχετίσεις,  Εμπιστοσύνη, 
Χρηστικότητα & Σχεδίαση 

Ho 2007  Ποιότητα Υπηρεσιών 
Ποιότητα Πληροφόρησης,  Ασφάλεια,  Λειτουργικότητα,  Πελατειακές 
Σχέσεις, Απόκριση 

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Προηγούμενης Αρθρογραφίας και Βασικών Κατηγόριων Κριτηρίων Αξιολόγησης 
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Μεθοδολογία 

 

 

Επιλογή Κατηγοριών και Γνωρισμάτων προς Αξιολόγηση 

 

 

Μελετώντας  όλα  τα προηγούμενα άρθρα  και  την βιβλιογραφία πάνω στον  τομέα 

της  αξιολόγησης  ιστοσελίδων,  και  πιο  συγκεκριμένα  στον  τομέα  των  ξενοδοχείων, 

αντιλαμβανόμαστε  ότι  υπάρχουν  πολλοί  και  διάφοροι  τρόποι  για  να  προβούμε  σε  μια 

αξιολόγηση.  Μια  ολοκληρωμένη  όμως  αξιολόγηση  απαιτεί  να  λάβουμε  υπόψιν  όλες  τις 

παραμέτρους. Έτσι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα γνωρίσματα που προαναφέρθηκαν 

στην  προηγούμενη  ενότητα  και  να  ταξινομηθούν  σε  επιμέρους  κατηγορίες.  Για  τον  λόγο 

αυτό μελετήθηκαν στην αρχή οι ιστοσελίδων των μεγάλων ξενοδοχείων και κυρίως αυτών 

που ανήκουν σε διεθνείς αλυσίδες μιας, και τα πιο δραστήρια sites στον τουριστικό τομέα 

είναι αυτά των μεγάλων διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων (O’Connor, 2003). Τα sites αυτά 

συγκεντρώθηκαν διαμέσου της Παγκόσμιας Κατάταξης Καλύτερου Ξενοδοχείου για το 2007 

του  περιοδικού  Travel  &  Leisure  (www.travelandleisure.com),  καθώς  και  της  ετήσιας 

αναφοράς του hotel‐online (www.hotel‐online.com). Η λίστα όλων αυτών των γνωρισμάτων 

που  συγκεντρώθηκαν  συγκρίθηκε  με  όλα  τα  προηγούμενα  που  αναφέρονται  στην 

αρθρογραφία και στην βιβλιογραφία. Πολύ σημαντική βοήθεια στην φάση αυτή μας έδωσε 

η έρευνα των Park & Gretzel (2007). Η έρευνα αυτή είναι ουσιαστικά μια επισκόπηση όλων 

των  γνωρισμάτων  και  των  κατηγοριών  που  υπάρχουν  είτε  σε  άρθρα  είτε  σε  βιβλία  και 

αφορούν την αξιολόγηση ιστοσελίδων. Μετρώντας την ύπαρξη ή μη όλων των κριτηρίων, οι 

2 ερευνητές συνέταξαν έναν πίνακα όπου παρουσιάζονται όλες οι κατηγορίες γνωρισμάτων 

με  το  ποσοστό  εμφάνισης  τους.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι,  αν  και  η  έρευνα  τους  δεν 

αφορούσε  ξενοδοχειακά websites, η πλειοψηφία του δείγματος  (>55%) προέρχονταν από 

τον τουριστικό τομέα. Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής ήταν ένα «πλαίσιο εργασίας» για 

αξιολόγηση  ιστοσελίδων  αποτελούμενο  από  9  κατηγορίες:  Ποιότητα  πληροφόρησης, 

Ευκολία  χρήσης,  Απόκριση,  Ασφάλεια/Μυστικότητα,  Εμφάνιση,  Εμπιστοσύνη, 

Διαδραστικότητα,  Εξατομίκευση  και  τέλος  Εκπλήρωση.  Μια  παρόμοια  έρευνα,  εξίσου 

σημαντική με την προηγούμενη, έγινε και από τους Hashim, Murphy & Law (2007) αλλά με 

διαφορετικό  αποτέλεσμα.  Εδώ  προτάθηκαν  5  κύριες  κατηγορίες,  οι  εξής:  Πληροφορία & 

Διαδικασία,  Αλληλοσυσχετίσεις,  Εμπιστοσύνη,  Χρηστικότητα  &  Σχεδίαση.  Γίνετε  εύκολα 

αντιληπτό πλέον ότι μπορεί άλλες φορές να υπάρχουν πολλές κατηγορίες και άλλοτε λίγες, 

http://www.travelandleisure.com/
http://www.hotel-online.com/
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αλλά  τα  γνωρίσματα  θα  πρέπει  να  μπορούν  να  αξιολογούν  την  ιστοσελίδα  από  όλες  τις 

σκοπιές  άσχετα  με  το  πλήθος  των  κατηγοριών.  Παραδείγματος  χάριν  ο  Murphy(1996) 

πρότεινε 36  γνωρίσματα,  η  Ivory  (2000) 42,  οι  Ζαφειρόπουλος  και  Βρανά  (2005) 66  σε 7 

κατηγορίες ενώ Shegg, Steiner, Frey & Murphy (2002) 200 γνωρίσματα σε 8 κατηγορίες και 

ο Loiacono (2002) 12 κατηγορίες. Οι περισσότεροι από τους ερευνητές εστίασαν σε κάποιο 

συγκεκριμένο  τμήμα  όπως  για  παράδειγμα  το  εικαστικό  κομμάτι,  ή  στην 

αποτελεσματικότητα  ή  ακόμα  και  στην  σχεδίαση.  Για  τον  λόγο  αυτό  όλες  αυτές  οι 

αξιολογήσεις δεν είναι ολοκληρωμένες ως προς την συνολική ποιότητα της ιστοσελίδας την 

οποία  θέλουμε  να  αξιολογήσουμε.  Δεν  υπάρχει  αποδεδειγμένα  σωστός  τρόπος 

αξιολόγησης  ξενοδοχειακών  ιστοσελίδων  αν  και  υπάρχει  εκτενής  αρθρογραφία  και 

βιβλιογραφία για το θέμα αυτό. Μόνο μια εκτεταμένη έρευνα σε όλα τα άρθρα μπορεί να 

μας οδηγήσει σε ασφαλέστερα αποτελέσματα όσον αφορά το πλαίσιο αξιολόγησης που θα 

ακολουθήσουμε.  

Χρησιμοποιώντας όλα τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την λίστα γνωρισμάτων 

που  δημιουργήσαμε  από  τα  καλύτερα  ξενοδοχεία,  αλλά  και  την  εμπειρία  μετά  από  μια 

τόσο  εκτενή  ανάλυση  της  αρθρογραφίας  καταλήξαμε  σε  ένα  «πλαίσιο  αξιολόγησης»  27 

γνωρισμάτων ταξινομημένα σε 6 κύριες κατηγορίες.  

 

 

Το «πλαίσιο αξιολόγησης» 

 

 
1. Περιεχόμενο 

1.1. Ολοκληρωμένο και Αναλυτικό Περιεχόμενο 
1.2. Επακριβές και Τρέχων/Ενημερωμένο Περιεχόμενο 
1.3. Χρήση Πολλαπλών Γλωσσών 
1.4. Χρήσιμες Τουριστικές Πληροφορίες 

2. Παρουσίαση‐Μέσα‐Μορφοποίηση‐Εμφάνιση 
2.1. Ποικιλία Πολυμέσων 
2.2. Αισθητική, Ελκυστικά  & Κατάλληλα Πολυμέσα, Σωστό Μέγεθος & Θέση 
2.3. Προνοητικότητα για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 
2.4. Κατάλληλη & Σταθερή Χρήση  Διάταξης, Χρωμάτων, Στοιχείων, Τίτλων 
2.5. Σωστή Γραμματική & Σύνταξη 

3. Χρηστικότητα 
3.1. Ευκολία Εύρεσης της Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης 
3.2. Διασύνδεση Χρήστη 
3.3. Δομή & Οργάνωση της Ιστοσελίδας 
3.4. Πλοήγηση στην Ιστοσελίδα 
3.5. Προσανατολισμός στην Ιστοσελίδα 
3.6. Μηχανή Αναζήτησης της Ιστοσελίδας 

4. Διαδραστικότητα & Ανάδραση 
4.1. Ασύγχρονη 
4.2. Σύγχρονη 



4.3. Ηλεκτρονικές‐Κοινότητες 
4.4. Διαδραστικές Εφαρμογές Πολυμέσων 

5. E‐Services 
5.1. Online Διαθεσιμότητα & Κράτηση 
5.2. Online Αγορά & Πληρωμή 
5.3. Online Τουριστικές Υπηρεσίες  
5.4. Online Διασκέδαση 

6. Τεχνικά Ζητήματα 
6.1. Αξιοπιστία 
6.2. Επίδοση 
6.3. Συμβατότητα 
6.4. Ασφάλεια & Μυστικότητα 

 
 

 

1. Περιεχόμενο 

 

Τέσσερις  μεταβλητές  (γνωρίσματα)  περιέχονται  σε  αυτή  την  πρώτη  κύρια 

κατηγορία. Η πρώτη υποκατηγορία μας πληροφορεί για το πόσο καλή πληροφόρηση δίνει  

ένα website στους επισκέπτες του για θέματα όπως τα δωμάτια, οι εγκαταστάσεις, οι τιμές, 

οι προσφορές  ,η τοποθεσία  του  ξενοδοχείου    και πολλά άλλα. Οι  επόμενες 2 μεταβλητές 

βαθμολογούν  το  πόσο  σωστή  και  ενημερωμένη  είναι  η  ιστοσελίδα  (1.2)  καθώς  και  την 

διαθεσιμότητα του site σε διάφορες γλώσσες (1.3). Τέλος η τελευταία μεταβλητή μας δίνει 

την  δυνατότητα  βαθμολόγησης  πολλών  επιπλέον  γνωρισμάτων  που  πληροφορούν  τους 

επισκέπτες για επιπλέον δραστηριότητες όπως κοντινά αξιοθέατα, εκδρομές, μετακινήσεις 

με λεωφορεία, νυχτερινή ζωή και πολλά άλλα. Έτσι το σύνολο όλων αυτών των τεσσάρων 

μεταβλητών μας διευκολύνει στην βαθμολόγηση όλης της κατηγορίας Περιεχόμενο. Αξίζει 

να  σημειωθεί  ότι  οι:  Ho  (1997),  Weeks  &  Crouch  (1999),  Ivory  (2002),  και  Ho  (2002) 

διέκριναν τα περισσότερα και σημαντικότερα γνωρίσματα τα οποία και «δανειστήκαμε» για 

την δημιουργία αυτής της κατηγορίας. 

 

2. Παρουσίαση‐Μέσα‐Μορφοποίηση‐Εμφάνιση 

 

Στην  κατηγορία  αυτή  εμφανίζονται  5  μεταβλητές  που  θα  μας  βοηθήσουν  στην 

αξιολόγηση  της  Εμφάνισης  και  των  Πολυμέσων  της  ιστοσελίδας.  Το  σωστό  κείμενο,  η 

ύπαρξη χαρτών, videos και όμορφων εικόνων είναι μέγιστης σημασίας για ένα τουριστικό 

website, μιας και αυξάνουν κατά πολύ την ικανοποίηση που νιώθει ο επισκέπτης (Barry and 

Lang, 2001). Η σωστή χρήση των χρωμάτων, της διάταξης και του φόντου μπορεί από μόνη 

της  να  παρακινήσει  τον  επισκέπτη  να  γίνει  συχνός  χρήστης  της  σελίδας  (Lindsay,  1999; 
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Ivory,  2002).  Πολλές  έρευνες  έχουν  γίνει  στο  θέμα  των  φόντων,  των  χρωμάτων  και  των 

διατάξεων  που  αρμόζουν  σε  μια  καλή  ποιοτικά  ιστοσελίδα.  Όμως  εξίσου  σημαντικός 

παράγοντας  είναι  και  η  προνοητικότητα  για  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες(2.3).  Για  τον  λόγο 

αυτό  προστέθηκε  και  αυτή  η  μεταβλητή  στην  εν  λόγω  κατηγορία  αφού  η  βοήθεια  που 

προσφέρουν  τα  ξενοδοχεία  σε αυτήν  την  κατηγορία ανθρώπων  εστιάζεται  σε  εφαρμογές 

πολυμέσων όπως voice help, ή zooming(W3C, 2001). Επίσης βοηθά πολύ και στο marketing 

της εν λόγω εταιρίας.  

 

3. Χρηστικότητα 

 

Στην  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνονται  οι  περισσότερες  μεταβλητές.  Αφορά  το 

πόσο  εύκολη  είναι  γενικότερα  η  χρήση  του  site.  Έτσι  μπορούμε  να  αξιολογήσουμε  την  

ευκολία με την οποία βρήκαμε την ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού, την ευκολία πλοήγησης 

και προσανατολισμού καθώς και  την ύπαρξη ή όχι  εσωτερικής μηχανής αναζήτησης στην 

ιστοσελίδα. Επίσης αξιολογούμε την διασύνδεση του χρήστη,  την δομή και την οργάνωση 

του site. Ένα καλό site έχει απλή. Περίπλοκες ιστοσελίδες που απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις 

είναι σίγουρο ότι θα αποτύχουν στον τουριστικό τομέα. Η προσεγμένη ονομασία επίσης της 

ιστοσελίδας, ιδίως όταν το όνομα του site με αυτό της ξενοδοχειακής μονάδας είναι το ίδιο, 

προσφέρει  επιπλέον  διαφημιστικές  ευκαιρίες  (Murphy,  Raffa  &  Mizerski,  2003).  Η 

αξιολόγηση  του  συνόλου  όλων  των  προαναφερμένων  γνωρισμάτων  μας  βοηθά  στην 

εκτίμηση του επιπέδου χρηστικότητας στο οποίο βρίσκεται κάθε ιστοσελίδα.  

 

4. Διαδραστικότητα & Ανάδραση 

 

Στον  τομέα  των  ξενοδοχειακών  επιχειρήσεων,  και  ιδιαίτερα  όσον  αφορά  τα 

ηλεκτρονικά  τους  καταστήματα,  η  επικοινωνία μεταξύ  ξενοδόχου  και  υποψηφίου πελάτη 

είναι  μέγιστης  σημασίας.  Άλλωστε  και  παλαιότερα  που  δεν  υπήρχε  το  ίντερνετ  και  η 

επικοινωνία  γινόταν  κυρίως  μέσω  τηλεφώνου  και  τότε  έπαιζε  τεράστιο  ρόλο.  Στις 

ιστοσελίδες  πλέον  υπάρχει  η  δυνατότητα  για  επικοινωνία  24  ώρες  το  24ώρο.  Υπάρχει  η 

δυνατότητα τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης επικοινωνίας. E‐mail, FAQ, forums, online 

συζητήσεις,  ειδοποιήσεις  μέσω  μηνυμάτων  και  πολλές  άλλες  υπηρεσίες  των  νέων 

τεχνολογιών, έχουν φέρει νέα δεδομένα στον τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Επίσης 

ο  επισκέπτης  μπορεί  να  ενημερωθεί  για  ορισμένα  θέματα  ακόμα  και  μέσω  διαφόρων 
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διαδραστικών  εφαρμογών  πολυμέσων  όπως  οι  εικονικές  περιηγήσεις  ή  η  online  web 

κάμερα μέσω της οποίας μπορεί ο επισκέπτης να δει «ζωντανά» το ξενοδοχείο.  

 

5. E‐Services (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) 

 

Ότι  χρειάζεται  ένα  καλό  website  είναι  ένα  απλό  και  αποτελεσματικό  σύστημα 

κράτησης δωματίων υποστηριζόμενο από ένα αξιόπιστο σύστημα πληρωμής. Αυτές οι δύο 

υπηρεσίες  αποτελούν  τις  σημαντικότερες  στην  επιτυχία  ενός  ξενοδοχειακού website.  Οι 

ασφαλείς συναλλαγές και η σωστή πληροφόρηση για την πληρότητα των δωματίων όμως 

δεν  είναι  οι  μόνες  υπηρεσίες  που  πρέπει  να  παρέχονται  σε  μια  ιστοσελίδα.  Έξτρα 

υπηρεσίες όπως κρατήσεις και αγορές αεροπορικών εισιτηρίων ή ενοικιάσεις αυτοκινήτων 

μετά  από  συνεργασία  με  τις  κατάλληλες  εταιρίες  είναι  απαραίτητες  σε  ένα  αξιόλογο 

τουριστικό  site  γιατί  γίνεται  πιο  ολοκληρωμένο  όσον  αφορά  τις  υπηρεσίες  που  παρέχει. 

Επίσης  ένα  site  μπορεί  πλέον  να  παρέχει  και  online  διασκέδαση  στους  χρήστες  του. 

Παιχνίδια  που  παίζονται  online  ή  η  αποστολή  καρτών  και  το  «κατέβασμα»  φόντων  και 

ταπετσαριών για  τον υπολογιστή μπορεί  να βοηθήσει στην διαφήμιση  της εταιρίας. Όλες 

αυτές  οι  μεταβλητές  συνθέτουν  την  κατηγορία  Των  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών,  και  είναι 

απαραίτητες στην συνολική αξιολόγηση ενός ξενοδοχειακού site. Ορισμένες μέθοδοι όπως 

ή WebQual  (Loiacono, 2002), SERVQUAL  ή  η e‐SQ  (Zeithaml, Parasuraman, and Malhotra, 

2000)  που  προαναφέραμε  χρησιμοποιούν  ως  βασικά  κριτήρια  αξιολόγησης  αυτές  τις 

μεταβλητές. 

 

6. Τεχνικά Ζητήματα 

 

Όσον  αφορά  την  έκτη  και  τελευταία  κατηγορία,  από  τον  τίτλο  και  μόνο  καθένας 

μπορεί να αντιληφθεί το περιεχόμενο των 4 μεταβλητών. Η πρώτη μεταβλητή (6.1) αφορά 

κυρίως την αξιοπιστία που παρέχει το site. Σύνηθες είναι η συνεργασία με μια εταιρία όπως 

π.χ.  η VeriSign,  για  κρυπτογράφηση  των  δεδομένων  που  αποστέλλονται  κυρίως  κατά  τις 

συναλλαγές των χρηστών. Επίσης λάθη στον πηγαίο κώδικα της ιστοσελίδας μειώνουν την 

αξιοπιστία  της.  Η  επίδοση  της  ιστοσελίδας  (6.2)  μπορεί  εύκολα  να  μετρηθεί  με  την 

ταχύτητα  «κατεβάσματος»  αρχείων  από  αυτήν,  ή  διαμέσου  του  χρόνου  απόκρισης.  Η 

συμβατότητα  με  όλους  τους  υπάρχοντες  περιηγητές  είναι  δεδομένη  για  μια  «σοβαρή» 

ιστοσελίδα (6.3). Παραδείγματος χάριν, δεν μπορεί ένας χρήστης Mozilla Firefox ή Opera να 

αναγκάζεται  να  ανοίγει  το  εν  λόγω  site  μόνο  με  την  χρήση  I.E.  7  ή Netscape.  Και  τέλος 

Κουτρότσιος Θωμάς  Μ2606                                                                         Αξιολόγηση Ξενοδοχειακών Ιστοσελίδων 

 

21 



πρέπει  να  διασφαλίζεται  η  ασφάλεια  και  τα  προσωπικά  δεδομένα  των  χρηστών‐μελών 

κάθε  ιστοσελίδας.  Για  να  μετρηθούν  όλα  τα  παραπάνω  χρησιμοποιήθηκαν  διάφορα 

εργαλεία που λειτουργούν μέσω του διαδικτύου. Όλες οι ιστοσελίδες που περιέχονται στο 

δείγμα  μας  ελέγχθηκαν  από  τα  εξής  εργαλεία:  http://webxact.watchfire.com, 

www.netmechanic.com,  http://validator.w3.org,  www.vischeck.com.  Έτσι  μετρήθηκε  με 

ακρίβεια ο  χρόνος απόκρισης,  η συμβατότητα με  τους περιηγητές,  τα  λάθη στον  κώδικα, 

«σπασμένες» συνδέσεις και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες.  
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Συγκέντρωση του Δείγματος 

 

Για να συγκεντρωθεί  το δείγμα προς αξιολόγηση διεξήχθη αρχικά μια εκτεταμένη 

έρευνα στο Διαδίκτυο. Η έρευνα αυτή είχε διάρκεια περίπου δύο μήνες. Με την βοήθεια 

μηχανών  αναζήτησής  όπως  το  Google(κυρίως)  αλλά  και  το  Yahoo  αναζητήθηκαν 

ιστοσελίδες  ξενοδοχείων  από  66  χώρες  (Πινάκας  3).  Η  επιλογή  των  ξενοδοχειακών 

ιστοσελίδων  έγινε  με  κύριο  κριτήριο  των  αριθμό  των  δωματίων  που  παρείχε  το  καθένα. 

Συγκεκριμένα τα ξενοδοχεία χωρίστηκαν σε 3 επιμέρους κατηγορίες: αυτά που είχαν μέχρι 

10  δωμάτια,  αυτά που  είχαν από 11  μέχρι 100  δωμάτια,  και  τέλος από 101  δωμάτια  και 

πάνω. Ουσιαστικά έχουμε τα «μικρά» ξενοδοχεία, τα μεσαίου μεγέθους και τα «μεγάλα».  

Μετά  την έρευνα στο διαδίκτυο βρέθηκαν πάρα πολλά  ξενοδοχειακά websites. Η  έρευνα 

καταρχήν επικεντρωνόταν στην χώρα προέλευσης  του ξενοδοχείου. Μια πρώτη επίσκεψη 

στο  καθένα  μας  έδινε  την  πληροφορία  των  δωματίων  καθενός  μέσω  του  link  των 

πληροφοριών  για  τις  εγκαταστάσεις  της  εταιρίας.  Στην  συνέχεια  σημειωνόταν  η 

ηλεκτρονική  διεύθυνση  του  ξενοδοχείου  και  το  μέγεθος  του.  Αφού  συμπληρώναμε  30 

ξενοδοχειακές ιστοσελίδες για κάθε κατηγορία μεγέθους φεύγαμε από την χώρα αυτή και 

προχωρούσαμε στη επόμενη.   Έτσι ένα σύνολο περίπου 4000 ξενοδοχειακών ιστοσελίδων, 

που προέρχεται από 66 χώρες συγκεντρώθηκε. Για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση 

έγινε  τυχαία  διαλογή 10  ξενοδοχειακών  ιστοσελίδων από  κάθε  κατηγορία.  Έτσι  το  τελικό 

δείγμα  προς  αξιολόγηση  αποτελούνταν  από  1980  ιστοσελίδες.  Στο  τέλος  της  εργασίας 

παρέχεται  ένας  συγκεντρωτικός  πίνακας  με  όλες  τις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις  του 

δείγματος,  ομαδοποιημένες  ως  προς  την  χώρα  προέλευσης  τους.  Στον  πίνακα  2 

παρατηρούμε  την  κατανομή  των  ιστοσελίδων  με  βάση  την  περιοχή  προέλευσης  των 

ξενοδοχείων. Ο αύξων αριθμός μπροστά από κάθε περιοχή χρησιμοποιήθηκε ως μεταβλητή 

στο στατιστικό πακέτο SPSS, για το διαχωρισμό των δεδομένων που θα προκύψουν από την 

φάση της αξιολόγησης στην φάση της ανάλυσης. 

 

Α/Α  Περιοχή  0‐10 Δωμάτια  11‐100 Δωμάτια  101+ Δωμάτια  Σύνολο 
1  Αφρική  90  90  90  270 
2  Ασία  140  140  140  420 
3  Ευρώπη  220  220  220  660 
4  Βόρεια Αμερική  80  80  80  240 
5  Ωκεανία  20  20  20  60 
6  Νότια Αμερική  110  110  110  330 
‐  Σύνολο  660  600  600  1980 

Πίνακας 2: Κατανομή Δείγματος 

 



Στον Πίνακα 3 παρατηρούμε το σύνολο των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι 

ιστοσελίδες  του  δείγματος.  Μπροστά  από  κάθε  χώρα  υπάρχει  ένας  αύξων  αριθμός  τον 

οποίο  και  χρησιμοποιήσαμε  όπως  ακριβώς  και  στον  πίνακα  2,  ως  μεταβλητή  στο 

πρόγραμμα SPSS.  

 

Α/Α  Χώρα  Α/Α  Χώρα 
1  Άγιος Μαυρίκιος  34  Λουξεμβούργο 
2  Ακτή Ελεφαντοστού  35  Μάλτα 
3  Γκάνα  36  Νορβηγία 
4  Κένυα  37  Ολλανδία 
5  Μαδαγασκάρη  38  Ουγγαρία 
6  Μαρόκο  39  Πολωνία 
7  Νότια Αφρική  40  Πορτογαλία 
8  Σενεγάλη  41  Ρωσία 
9  Βιετνάμ  42  Σλοβακία 
10  Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα  43  Σουηδία 
11  Ιαπωνία  44  Φινλανδία 
12  Ινδονησία  45  Μπαρμπάντος  
13  Ιράν  46  Άγιος Δομίνικος 
14  Ινδία  47  Μπελίζε 
15  Ισραήλ  48  Η.Π.Α 
16  Κίνα  49  Μπαχάμες  
17  Κορέα  50  Νικαράγουα 
18  Μαλαισία  51  Ονδούρα 
19  Μαλδίβες  52  Ελ Σαλβαδόρ 
20  Ταϊβάν  53  Τζαμάικα 
21  Τουρκία  54  Τρινιντάντ & Τομπάγκο  

22  Ντουμπάι  55  Σεϋχέλλες 

23  Αγγλία  56  Αγία Λουκία 

24  Αυστρία  57  Αυστραλία 

25  Βέλγιο  58  Νέα Ζηλανδία 

26  Γαλλία  59  Αργεντινή 

27  Γερμανία  60  Βενεζουέλα 

28  Δανία  61  Βολιβία 

29  Ελβετία  62  Εκουαδόρ 

30  Ιρλανδία  63  Ουρουγουάη 

31  Ισλανδία  64  Παραγουάη 

32  Ισπανία  65  Πουέρτο Ρίκο 

33  Ιταλία  66  Χιλή 
Πίνακας 3: Πίνακας των Χωρών του δείγματος 
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Αξιολόγηση του Δείγματος 

 

   Αφού συγκεντρώθηκε το δείγμα, προχωρήσαμε στην αξιολόγηση των  ιστοσελίδων 

βάσει  των  κριτηρίων  που  προαναφέραμε.  Έτσι  κάθε  ένα  website  από  τα  1980, 

αξιολογήθηκε ως   προς τις 27 μεταβλητές.  Για να γίνει εφικτό αυτό χρησιμοποιήθηκε μια 

κλίμακα  6  βαθμίδων.  Οι  τιμές  της  κλίμακας  ήταν  από  το  0  μέχρι  το  5.  Η  χρήση  του  0 

αποσκοπεί  στην  δήλωση  απουσίας  μερικών  εκ  των  γνωρισμάτων,  όπως  παραδείγματος 

χάριν  η  έλλειψη  συστήματος  πληρωμής  βαθμολογείται  με  0  ή  η  έλλειψη  εσωτερικής 

μηχανής αναζήτησης. Οι βαθμοί από 1 μέχρι 5 έχουν την εξής διαβάθμιση: 1= πολύ κακό, 

2= κακό, 3= μέτριο, 4=καλό και 5= πολύ καλό. Η κλίμακα αυτή μας βοήθησε στην φάση της 

αξιολόγησης, μιας και μετά την προσεγμένη επιλογή των γνωρισμάτων, το μόνο που έλειπε 

ήταν η «βαθμολόγηση» όλων αυτών. Οι έρευνες των: Ζαφειρόπουλος & Βρανά (2005), C‐N 

Wan(2002)  και  Law  &  Cheung  (2006)  ακολούθησαν  παρόμοιο  τρόπο  αξιολόγησης  του 

δείγματος,  και  φάνηκαν  ιδιαίτερα  χρήσιμες  σε  αυτήν  την  διαδικασία.  Επίσης  η  εμπειρία 

που αποκομίστηκε μετά από την μελέτη των προηγούμενων άρθρων και της βιβλιογραφία 

καθώς και από την εκτεταμένη έρευνα στο διαδίκτυο για την συγκέντρωση του δείγματος, 

μας προετοίμασε  για  να προχωρήσουμε σε αυτό  το στάδιο.  Η αξιολόγηση  του δείγματος 

διήρκησε  λίγο  λιγότερο  από  ένα  μήνα  και  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  ολοκλήρωση  του 

δείγματος μας για να προχωρήσουμε στην περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων. Όλες 

οι βαθμολογίες εισήχθησαν στο στατιστικό πακέτο SPSS, με την βοήθεια του οποίου έγινε η 

στατιστική ανάλυση.  
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Υποθέσεις 

 

Προτού  όμως  προχωρήσουμε  στην  στατιστική  ανάλυση  των  δεδομένων  μας 

προχωρήσαμε σε ορισμένες υποθέσεις οι οποίες θα ελεγχθούν στην συνέχεια. Παρόμοιες 

έρευνες που δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά άρθρα, είχαν μερικά αποτελέσματα τα οποία 

πιθανόν να επαληθευτούν και στην δική μας έρευνα. Οι Chung & Law (2003) ανακάλυψαν 

σημαντικές  διαφορές  μεταξύ  των  ιστοσελίδων  που  ανήκαν  σε  ξενοδοχεία  5  αστέρων  σε 

σχέση με την ποιότητα των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων 2‐3 αστέρων. Κάτι ανάλογο ίσως να 

συμβαίνει  και  στην  δικιά  μας  περίπτωση,  ίσως  και  όχι  όμως.  Βάσει  της  έρευνας  των 

Matzler, Pechlaner, Abfalter, Wolf (2005) θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι τα «μεγάλα» 

ξενοδοχεία  θα  πρέπει  αν  έχουν  πολύ  καλύτερες  επιδόσεις  όσων  αφορά  τις  ταχύτητες 

απόκρισης και κατεβάσματος, την συμβατότητα με τους περιηγητές ή ακόμα γενικότερα σε 

όλη  την  κατηγορία  των  Τεχνικών  Ζητημάτων(6).  Έτσι  και  εμείς  διατυπώσαμε  τρεις 

υποθέσεις προτού ξεκινήσουμε την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, οι οποίες είναι 

οι εξής: 

 

Υπόθεση  1:  Οι  ιστοσελίδες  των  ξενοδοχείων  που  ανήκουν  στην  τρίτη  κατηγορία 

(101…δωμάτια) θα έχουν γενικά καλύτερες επιδόσεις  («βαθμούς») από ότι οι  ιστοσελίδες 

των  ξενοδοχείων  της  πρώτης  και  δεύτερης  κατηγορίας  (0‐10  και  11‐100  δωμάτια 

αντίστοιχα), και μάλιστα τις χαμηλότερες επιδόσεις θα έχουν αυτές της πρώτης. 

 

Υπόθεση 2: Οι ιστοσελίδες των «μεγάλων» ξενοδοχείων θα έχουν πολύ καλύτερη επίδοση 

όσον  αφορά  την  κατηγορία  των  τεχνικών  ζητημάτων  (6)  και  από  τις  δύο  υπόλοιπες 

κατηγορίες  ξενοδοχείων,  και  η  διαφορά αυτή  θα  είναι  εμφανής.  Ειδικότερα όσον αφορά 

την  ταχύτητα  απόκρισης  μιας  και  συνήθως  των  μικρότερων  ξενοδοχείων  οι  ιστοσελίδες 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στον τομέα αυτό. 

 

Υπόθεση 3: Οι 27 μεταβλητές που απαρτίζουν το «πλαίσιο εργασίας» που δημιουργήσαμε 

δεν μπορούν να έχουν αρνητική συσχέτιση μεταξύ τους. Μπορεί να είναι ασυσχέτιστες όλες 

οι  μεταβλητές  αλλά  δεν  νοείται  αρνητική  συσχέτιση.  Αυτό  γιατί  όλες  επηρεάζουν  την 

ποιότητα των ιστοσελίδων χωρίς να επηρεάζει η μια την άλλη με εξαίρεση τις μεταβλητές 

των  ίδιων  κατηγοριών.  Π.χ.  δεν  μπορεί  η  αύξηση  της  επίδοσης  στο  γνώρισμα  περί 

διασύνδεσης χρήστη  (3.2)  να οδηγήσει σε μείωση της επίδοση στον Προσανατολισμό στο 

Site(3.5).  
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αυξάνει τόσο βελτιώνεται και ο δείκτης. Με την βοήθεια του ελέγχου αξιοπιστίας που μας 

προσφέρει το SPSS υπολογίζουμε αρχικά τον δείκτη α για όλα μας τα δεδομένα: 

 

Cronbach's 
Alpha N of Items 
,883 27 

Πίνακας 4: Cronbach’s alpha για το σύνολο των Μεταβλητών 

 

Βλέπουμε  ότι  και  για  τις  μεταβλητές  27  μεταβλητές  ο  δείκτης  α  είναι  ίσος  με 

0,883(Πινάκας 4). Γενικότερα αποδεκτό όριο για τον δείκτη του Cronbach θεωρείται το 0,70. 

Όμως σε πολλές έρευνες έχει χρησιμοποιηθεί χαμηλότερο όριο αποδοχής, παραδείγματος 

χάριν  0,60  (Nunally,  1978)  ή  ακόμα  και  0,50  (Murphly  &  Davidshofer,  1991).  Εμείς 

θεωρούμε  ότι  πάνω  από  0,50  είναι  αρκετά  ικανοποιητικός  βαθμός  συνοχής  μιας  και  το 

μοντέλο  μας  δεν  είναι  εξολοκλήρου  μονοδιάστατο,  ειδικά  αν  θεωρήσουμε  ότι  κάθε  μια 

κατηγορία  κριτηρίων  μπορεί  να  αποτελέσει  και  μια  διαφορετική  διάσταση.  Σίγουρα  μια 

τιμή άνω του 0,60 μας βεβαιώνει για  την αξιοπιστία του δείγματος. Άρα η τιμή 0,883  για 

όλες  τις  μεταβλητές  είναι  πολύ  υψηλή  και  μας  ικανοποιεί.  Στην  συνέχεια  όμως  θα 

υπολογίσουμε την τιμή του δείκτη α για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα του 

α είναι τα εξής:  

 

Για την πρώτη κατηγορία Περιεχόμενο (1) που περιέχει 4 μεταβλητές : 

 

Cronbach's 
Alpha N of Items 
,593 4 

Πίνακας 5: Cronbach’s alpha για το την κατηγορία Περιεχόμενο 

 

Ο  Cronbach’s  α  είναι  ίσος  με  0,593  (Πίνακας  5).  Παρατηρούμε  ότι  είναι 

μεγαλύτερος  του  ορίου  0,50  που  ορίσαμε,  αλλά  χαμηλότερος  από  0,60  που  θα  μας 

ικανοποιούσε  περισσότερο.  Για  να  ανακαλύψουμε  ποια  από  τις  τέσσερις  μεταβλητές 

επηρεάζει  περισσότερο αρνητικά  τον  δείκτη  θα προχωρήσουμε  σε  παραγοντική ανάλυση 

(factor analysis).  Ακολουθεί  ο  πίνακας  αποτελεσμάτων  της  παραγοντικής  ανάλυσης  και  η 

μήτρα των συνιστωσών, που στην περίπτωση μας είναι οι 4 μεταβλητές. 
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Ανάλυση Συνολικής Διακύμανσης 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1,790 44,749 44,749 1,790 44,749 44,749
2 ,959 23,972 68,721     
3 ,767 19,178 87,899     
4 ,484 12,101 100,000     

Πίνακας 6: Ανάλυση Συνολικής Διακύμανσης για την κατηγορία Περιεχόμενο 

Μήτρα Συνιστωσών 
 Component 1 

Content_1 ,830
Content_2 ,667
Content_3 ,311
Content_4 ,748

Πίνακας 7: Μήτρα Συνιστωσών κατηγορίας Περιεχόμενο 

 

Παρατηρούμε  από  τον  πίνακα  7  ότι  από  την  στιγμή  που  υπάρχει  μόνο  μία 

συνιστώσα  αυτό  σημαίνει  ότι  είναι  μονοδιάστατο  το  μοντέλο  μας  όσον  αφορά  την 

κατηγορία περιεχόμενο.  Η  τιμή 0,311  είναι  η μικρότερη  και ανήκει στην  τρίτη μεταβλητή 

της  κατηγορίας  Περιεχόμενο  (1.3),  Χρήση  Πολλαπλών  Γλωσσών.  Η  πληροφορία  που  μας 

δίνει αυτή η τιμή είναι ότι αν αφαιρεθεί η μεταβλητή 1.3 τότε θα έχουμε την μεγαλύτερη 

αύξηση στον δείκτη α, από ότι αν αφαιρέσουμε οποιαδήποτε άλλη. Επειδή όμως ο δείκτης 

α  για  την  εν  λόγω  κατηγορία δεν  είναι  πολύ  χαμηλός,  ίσος με 0,583  (Πίνακας 5),  δεν θα 

γίνει αυτή η αφαίρεση. Αν την αφαιρούσαμε τότε ο άλφα του Cronbach θα γινόταν ίσος με 

0,654, ελαφρά βελτιωμένος όμως από την άλλη πλευρά θα χάναμε μια πολύτιμη μεταβλητή 

από το πλαίσιο αξιολόγησης μας. 

 

Για  την  δεύτερη  κατηγορία  Παρουσίαση‐Μέσα‐Μορφοποίηση‐Εμφάνιση  (2)  τα 

αποτελέσματα έχουν ως εξής:  

 

Cronbach's Alpha N of Items 
,681 5 

Πίνακας 8: Cronbach’s alpha για το την κατηγορία Παρουσίαση‐Μέσα‐Μορφοποίηση‐Εμφάνιση 

 

Από τον πίνακα 8 βλέπουμε ότι ο δείκτης α έχει τιμή αρκετά υψηλή και επομένως 

δεν  θα  συνεχίσουμε  με  παραγοντική  ανάλυση.  Ο  έλεγχος  αξιοπιστίας  περάστηκε  με 

επιτυχία για την δεύτερη κατηγορία γνωρισμάτων. 

 

 

Κουτρότσιος Θωμάς  Μ2606                                                                         Αξιολόγηση Ξενοδοχειακών Ιστοσελίδων 

 

29 



Για την τρίτη κατηγορία Χρηστικότητα (3) τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:  

 

Cronbach's Alpha N of Items 
,698 6 

Πίνακας 9: Cronbach’s alpha για το την κατηγορία Χρηστικότητα 

 

Όπως  και  στην  προηγούμενη  κατηγορία  έτσι  και  εδώ  ο  έλεγχος  αξιοπιστίας 

στέφεται με επιτυχία μιας και η τιμή του άλφα του Cronbach είναι  ίση με 0,698. Παρά το 

γεγονός ότι  στην  κατηγορία αυτή  έχουμε 6  μεταβλητές,  τις  περισσότερες από  κάθε άλλη 

κατηγορία, η αξιοπιστία του δείγματος κρίνεται πολύ ικανοποιητική. 

 

Για  την  τέταρτη  κατηγορία  Διαδραστικότητα &  Ανάδραση  (4)  τα  αποτελέσματα  έχουν ως 

εξής:  

 

Cronbach's Alpha N of Items 
,709 4 

Πίνακας 10: Cronbach’s alpha για το την κατηγορία Διαδραστικότητα & Ανάδραση 

 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων κατηγοριών είναι και αυτά 

της τέταρτης. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει περαιτέρω ανάλυση μιας και η τιμή του δείκτη 

είναι ίση με 0,709 (Πίνακας 10). 

 

Για την πέμπτη κατηγορία Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (5) τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:  

 

Cronbach's Alpha N of Items 
,738 4 

Πίνακας 11: Cronbach’s alpha για το την κατηγορία Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

 

Και  στην  περίπτωση  αυτή  δεν  υπάρχει  κάποιος  επιπλέον  λόγος  για  παραγοντική 

ανάλυση.  Ο  δείκτης  με  βάση  τις  τέσσερις  μεταβλητές  της  πέμπτης  κατηγορίας  είναι  ο 

μεγαλύτερος  που  καταγράφτηκε  ανάμεσα  και  στις  έξι  κατηγορίες  και  είναι  ίσος  με 

0,738(>0.70, πολύ ικανοποιητικός). 
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Όσον αφορά την έκτη και τελευταία κατηγορία (Τεχνικά Ζητήματα, 6) τα αποτελέσματα του 

ελέγχου αξιοπιστίας έχουν ως εξής. 

 

Cronbach's Alpha N of Items 
,571 4 

Πίνακας 12: Cronbach’s alpha για το την κατηγορία Τεχνικά Ζητήματα 

 

Όπως και στην περίπτωση της πρώτης κατηγορίας, έτσι και εδώ η τιμή του α είναι 

ελαφρώς  χαμηλά.  Πιο  συγκεκριμένα  είναι  η  χαμηλότερη  τιμή  που  παρατηρήθηκε  στις  6 

κατηγορίες  του  μοντέλου  μας.  Για  τον  λόγο  αυτό  θα  προχωρήσουμε  σε  παραγοντική 

ανάλυση, τα αποτελέσματα της οποίας παραθέτουμε παρακάτω.  

 
Ανάλυση Συνολικής Διακύμανσης 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1,635 40,873 40,873 1,635 40,873 40,873
2 ,972 24,289 65,162     
3 ,701 17,515 82,677     
4 ,693 17,323 100,000     

Πίνακας 13: Ανάλυση Συνολικής Διακύμανσης Για την κατηγορία Τεχνικά Ζητήματα 

Μήτρα Συνιστωσών 

 Component 1

Technical_1 ,724
Technical_2 ,713
Technical_3 ,727
Technical_4 ,272

Πίνακας 14: Μήτρα Συνιστωσών κατηγορίας Τεχνικά Ζητήματα 

 

Από τον Πίνακα 14 βλέπουμε ότι και πάλι είναι μονοδιάστατο το μοντέλο μας παρά 

την σχετικά  χαμηλή  τιμή  του άλφα  του Cronbach.  Από  τις  τιμές  της δεύτερης στήλης  του 

ίδιου  πίνακα  αντιλαμβανόμαστε  ότι  την  «αρνητική»  επιρροή  ως  προς  τον  δείκτη  την 

επιφέρει  η  τέταρτη  κατά  σειρά  μεταβλητή,  Ασφάλεια  &  Μυστικότητα  (6.4).  Αν  δεν  την 

υπολογίσουμε στον δείκτη τότε αυτός αυξάνεται αισθητά στο επίπεδο των 0,698. Παρόλα 

αυτά  εμείς  στην  έρευνα  μας  δεν  θα  προχωρήσουμε  στην  αφαίρεση  της  συγκεκριμένης 

μεταβλητής. 

 

Ο  έλεγχος  αξιοπιστίας  των  δεδομένων  τους  δείγματος  μας  ολοκληρώθηκε  με 

επιτυχία.  Στο σύνολο  του δείγματος υπολογίστηκε ένας πολύ υψηλός δείκτης αξιοπιστίας 

της  τάξης  του  0,883  (Πίνακας  4).  Όσον  αφορά  την  αξιοπιστία  για  κάθε  κατηγορία 
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γνωρισμάτων οι τιμές ήταν μεν πιο χαμηλές αλλά καμία από αυτές δεν έπεσε κάτω από το 

όριο των 0,50, και πιο συγκεκριμένα κάτω από το 0,571. Σε δύο περιπτώσεις, στην πρώτη 

(Περιεχόμενο)  και  στην  τελευταία  (Τεχνικά Ζητήματα)  κατηγορία,  οι  τιμές  του Cronbach’s 

άλφα  βρέθηκαν  σε  σχετικά  χαμηλά  επίπεδα.  Και  στις  δύο  αυτές  περιπτώσεις  έγινε 

παραγοντική ανάλυση με σκοπό να γίνει αντιληπτή η αιτία των χαμηλών «βαθμολογιών». 

Αποδείχτηκε  ότι  και  οι  δύο  περιπτώσεις  είναι  μονοδιάστατες,  πάρα  την  χαμηλή  α  τιμή, 

καθώς  και  το  γεγονός  ότι  μια  μεταβλητή    της  κατηγορίας  ήταν  σε  κάθε  περίπτωση  η 

«υπεύθυνη».  Αν  και  η  αφαίρεση  αυτών  των  μεταβλητών  επέφερε  αύξηση  στα  επίπεδα 

αξιοπιστίας,  δεν  προχωρήσαμε  τελικά  στην  ενέργεια  αυτή  αφού  θέλαμε  να  συνεχίσουμε 

την ανάλυση συμπεριλαμβανομένων όλων των μεταβλητών. Αν η τιμή του Cronbach για τις 

δύο αυτές περιπτώσεις ήταν μικρότερη του 0,50 ή αρκετά κοντά σε αυτό το όριο τότε θα 

προβαίναμε στην αφαίρεση αυτών των μεταβλητών. Μετά τον επιτυχή έλεγχο αξιοπιστίας 

προχωράμε στην επόμενη φάση, την ανάλυση αυτοσυσχετίσεων.  

 

Γ. Ανάλυση των Συσχετίσεων 

 

Στην  φάση  αυτή  αναλύουμε  την  συσχέτιση  που  υπάρχει  μεταξύ  όλων  των 

μεταβλητών  του μοντέλου μας.  Για  να  το  επιτύχουμε αυτό υπολογίζουμε  τον συντελεστή 

συσχέτισης  του Pearson. Ο  συντελεστής αυτός  μας «δείχνει»  πόσο  δυνατή  είναι  η  σχέση 

μεταξύ δύο  τυχαίων μεταβλητών. Παίρνει  τιμές από  ‐1  μέχρι  και 1. Οι  τιμές  ‐1  και 1  μας 

ενημερώνουν ότι υπάρχει πλήρης συσχέτιση μεταξύ  των δύο μεταβλητών,  αρνητική στην 

πρώτη  περίπτωση  και  θετική  στην  δεύτερη.  Γενικά  μια  τιμή  από  0,40  και  πάνω 

χαρακτηρίζεται  από  μια  ελαφρώς  θετική  συσχέτιση.  Όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  τιμή  του 

συντελεστή συσχέτισης τόσο πιο μεγάλη εξάρτηση έχει η μία μεταβλητή από την άλλη. Ο 

Πίνακας 15 που ακολουθεί περιέχει όλες τις συσχετίσεις για το μοντέλο μας. Το εύρος των 

αποτελεσμάτων κυμαίνεται από ‐0,044 μέχρι 0,600. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει την 

υπόθεση  3  που  διατυπώσαμε  παραπάνω,  ότι  δηλαδή  περιμένουμε  να  μην  βρούμε 

αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών μας. Σε μερικές περιπτώσεις βλέπουμε ότι 

υπάρχουν αρνητικές τιμές στον πίνακα 15 αλλά είναι σχεδόν ίσες με 0, κάτι που σημαίνει 

ότι σε αυτές  τις περιπτώσεις η σχέση μεταξύ των μεταβλητών είναι πλήρως ασυσχέτιστη. 

Επίσης  παρατηρούμε  ότι  σε  αρκετές  περιπτώσεις  υπάρχει  θετική  συσχέτιση  μεταξύ 

κάποιων εκ των γνωρισμάτων.  



 
Πίνακας 15: Πίνακας συσχετίσεων (Pearson) του συνόλου των μεταβλητών μας 
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Αξιοσημείωτες είναι οι τιμές του συντελεστή μεταξύ των μεταβλητών: Online Αγορά 

&  Πληρωμή  (5.2)  και  Online  Τουριστικές  Υπηρεσίες  (5.3),  Ολοκληρωμένο  &  Αναλυτικό 

Περιεχόμενο(1.1)  και  Αισθητική  (2.2),  Ποικιλία  Πολυμέσων  (2.1)  και  Αισθητική    (2.2),  και 

τέλος  Διασύνδεση  Χρήστη  (3.2)  και  Δομή  &  Οργάνωση  Ιστοσελίδας  (3.3).  Στις 

προαναφερμένες περιπτώσεις οι τιμές του συντελεστή Pearson είναι αρκετά υψηλές. Αυτό 

σημαίνει  ότι  είναι  συσχετισμένες  θετικά  και  μια  αυξομείωση  των  τιμών  της  μιας 

μεταβλητής επηρεάζει ανάλογα και την άλλη. Γενικά παρατηρείται ένας μέσος όρος γύρω 

στο  0,30  χωρίς  ακραίες  τιμές.  Αυτό  υποδηλώνει  ότι  γενικότερα  οι  σχεδόν  οι  μισές 

μεταβλητές  είναι  ελαφρώς  συσχετισμένες  θετικά  και  οι  υπόλοιπες  ασυσχέτιστες. 

Παρατηρώντας τον Πίνακα 15 βλέπουμε επίσης ότι οι μεταβλητές που είναι ασυσχέτιστες 

μεταξύ τους είναι συνήθως μεταβλητές που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Για τον 

λόγο αυτό παραθέτουμε τους πίνακες συσχετίσεων που υπολογίστηκαν για κάθε κατηγορία 

κριτηρίων ξεχωριστά.  

 

Ακολουθούν οι πίνακες συσχετίσεων για κάθε κατηγορία: 

 

 

 

Περιεχόμενο 

 
    Content_1 Content_2 Content_3 Content_4 
Content_1 Pearson Correlation 1 ,394(**) ,218(**) ,475(**) 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 
N 1980 1980 1980 1980 

Content_2 Pearson Correlation ,394(**) 1 ,078(**) ,235(**) 
Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,000 
N 1980 1980 1980 1980 

Content_3 Pearson Correlation ,218(**) ,078(**) 1 ,228(**) 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001   ,000 
N 1980 1980 1980 1980 

Content_4 Pearson Correlation ,475(**) ,235(**) ,228(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   
N 1980 1980 1980 1980 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Πίνακας 16: Πίνακας Συσχετίσεων Κατηγορίας Περιεχόμενο 
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Παρουσίαση‐Μέσα‐Μορφοποίηση‐Εμφάνιση 

  

    
Presentatio

n_1 
Presentatio

n_2 
Presentatio

n_3 
Presentatio

n_4 
Presentatio

n_5 
Presentation_1 Pearson Correlation 1 ,580(**) ,316(**) ,429(**) ,256(**)
  Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000
  N 1980 1980 1980 1980 1980
Presentation_2 Pearson Correlation ,580(**) 1 ,160(**) ,591(**) ,351(**)
  Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000
  N 1980 1980 1980 1980 1980
Presentation_3 Pearson Correlation ,316(**) ,160(**) 1 ,261(**) -,008
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,720
  N 1980 1980 1980 1980 1980
Presentation_4 Pearson Correlation ,429(**) ,591(**) ,261(**) 1 ,380(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000
  N 1980 1980 1980 1980 1980
Presentation_5 Pearson Correlation ,256(**) ,351(**) -,008 ,380(**) 1
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,720 ,000  
  N 1980 1980 1980 1980 1980

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Πίνακας 17: Πίνακας Συσχετίσεων Κατηγορίας Παρουσίαση‐Μέσα‐Μορφοποίηση‐Εμφάνιση 

 

 

Χρηστικότητα 

 

    Usability_1 Usability_2 Usability_3 Usability_4 Usability_5 Usability_6 
Usability_1 Pearson Correlation 1 ,376(**) ,386(**) ,359(**) ,238(**) ,044

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,052
N 1980 1980 1980 1980 1980 1980

Usability_2 Pearson Correlation ,376(**) 1 ,568(**) ,513(**) ,311(**) ,133(**)
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000
N 1980 1980 1980 1980 1980 1980

Usability_3 Pearson Correlation ,386(**) ,568(**) 1 ,584(**) ,293(**) ,044(*)
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,050
N 1980 1980 1980 1980 1980 1980

Usability_4 Pearson Correlation ,359(**) ,513(**) ,584(**) 1 ,370(**) ,070(**)
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 ,002
N 1980 1980 1980 1980 1980 1980

Usability_5 Pearson Correlation ,238(**) ,311(**) ,293(**) ,370(**) 1 ,246(**)
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000
N 1980 1980 1980 1980 1980 1980

Usability_6 Pearson Correlation ,044 ,133(**) ,044(*) ,070(**) ,246(**) 1
Sig. (2-tailed) ,052 ,000 ,050 ,002 ,000  
N 1980 1980 1980 1980 1980 1980

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Πίνακας 18: Πίνακας Συσχετίσεων Κατηγορίας Χρηστικότητας 
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Διαδραστικότητα & Ανάδραση 

 

    Interactivity_1 Interactivity_2 Interactivity_3 Interactivity_4 
Interactivity_1 Pearson Correlation 1 ,367(**) ,335(**) ,232(**)

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000
N 1980 1980 1980 1980

Interactivity_2 Pearson Correlation ,367(**) 1 ,435(**) ,347(**)
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000
N 1980 1980 1980 1980

Interactivity_3 Pearson Correlation ,335(**) ,435(**) 1 ,368(**)
Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000
N 1980 1980 1980 1980

Interactivity_4 Pearson Correlation ,232(**) ,347(**) ,368(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 1980 1980 1980 1980

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Πίνακας 19: Πίνακας Συσχετίσεων Κατηγορίας Διαπεραστικότητας & Ανάδρασης 

 

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  

 
 
 

    E_Services_1 E_Srevices_2 E_Services_3 E_Services_4 
E_Services_1 Pearson Correlation 1 ,605(**) ,345(**) ,262(**)

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000
N 1980 1980 1980 1980

E_Srevices_2 Pearson Correlation ,605(**) 1 ,412(**) ,244(**)
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000
N 1980 1980 1980 1980

E_Services_3 Pearson Correlation ,345(**) ,412(**) 1 ,486(**)
Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000
N 1980 1980 1980 1980

E_Services_4 Pearson Correlation ,262(**) ,244(**) ,486(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 1980 1980 1980 1980

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Πίνακας 20: Πίνακας Συσχετίσεων Κατηγορίας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
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Τεχνικά Ζητήματα 

 

    Technical_1 Technical_2 Technical_3 Technical_4 
Technical_1 Pearson Correlation 1 ,306(**) ,312(**) ,088(**)

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000
N 1980 1980 1980 1980

Technical_2 Pearson Correlation ,306(**) 1 ,302(**) ,062(**)
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,006
N 1980 1980 1980 1980

Technical_3 Pearson Correlation ,312(**) ,302(**) 1 ,087(**)
Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000
N 1980 1980 1980 1980

Technical_4 Pearson Correlation ,088(**) ,062(**) ,087(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,000  
N 1980 1980 1980 1980

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Πίνακας 21: Πίνακας Συσχετίσεων Κατηγορίας Τεχνικών Ζητημάτων 

 
Παρατηρώντας  με  μία  πρώτη  ματιά  τις  συσχετίσεις  μεταξύ  των  μεταβλητών  που 

δίνονται  από  τους  πίνακες  16  μέχρι  21,  αντιλαμβανόμαστε  ότι  σε  όλες  τις  μεταβλητές 

γενικά υπάρχει θετική αλληλοσυσχέτιση. Αυτό το γεγονός είναι πολύ λογικό αφού αυτές οι 

μεταβλητές ανήκουν σε ίδιες κατηγορίες κάθε φορά. Μετά από μια εκτεταμένη έρευνα των 

πινάκων  παρατηρούμε  ότι  η  έκτη  μεταβλητή  της  κατηγορίας  Χρηστικότητας  (3)  είναι 

πλήρως ασυσχέτιστη με όλες  τις υπόλοιπες μεταβλητές  τις  ίδια κατηγορίας. Η μεταβλητή 

αυτή αξιολογεί την ύπαρξη εσωτερικής μηχανής στην ιστοσελίδα, και βαθμολογείται με 0 η 

μη  ύπαρξη  αυτής.  Έτσι  εξηγείται  το  αποτέλεσμα  αυτής  της  έλλειψης  συσχέτισης.  Η  ίδια 

ακριβώς  κατάσταση  υπάρχει  και  στην  κατηγορία  Τεχνικά  Ζητήματα  (6)  με  την  μεταβλητή 

Ασφάλεια & Μυστικότητα. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει κάποια εξήγηση ανάλογη με 

την  προηγούμενη.  Παρόλα  αυτά  είναι  γεγονός  ότι  η  6.4  μεταβλητή  είναι  πλήρως 

ασυσχέτιστη  με  τις  υπόλοιπες  3  μεταβλητές  της  κατηγορίας.  Όσον  αφορά  τις  υπόλοιπες 

κατηγορίες  ισχύει μια μικρή θετική συσχέτιση σε όλες εκτός μίας,  της σχέσης μεταξύ των 

μεταβλητών  Προνοητικότητα για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (2.3) και Σωστή Γραμματική & 

Σύνταξη (2.5). Και σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει καμία απολύτως συσχέτιση μεταξύ 

των μεταβλητών.  

Συνοψίζοντας  την ανάλυση  των συσχετίσεων βλέπουμε ότι  σε  γενικές  γραμμές οι 

σχέσεις  μεταξύ  των  μεταβλητών  είναι  είτε  συσχετισμένες  ελαφρώς  (Συντελεστής 

Pearson>0,40)  είτε  πλήρως  ασυσχέτιστες.  Αυτές  οι  δύο  κατηγορίες  συσχετίσεων 

μοιράζονται με ποσοστό 50%  στο σύνολο  των μεταβλητών.  Στην ανάλυση ανά κατηγορία 

παρατηρούμε ότι πέραν δύο περιπτώσεων (μεταβλητές 6.4 και 3.6), παρατηρούνται θετικές 

συσχετίσεις και στις έξι. Επίσης με την ανάλυση συσχετίσεων επιβεβαιώσαμε την υπόθεση 
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3  που  διατύπωσε στην  ενότητα  Υποθέσεις.  Θα προχωρήσουμε  όμως  και  σε  μια ανάλυση 

παλινδρόμησης  πολλών  μεταβλητών  (για  κάθε  κατηγορία)  για  να  επιβεβαιώσουμε  τις 

συσχετίσεις  μεταξύ  των  μεταβλητών  κάθε  κατηγορίας  και  όχι  την  εξάρτηση  μεταξύ  δύο 

μόνον μεταβλητών που μας δίνει ο δείκτης του Pearson.  

 

Δ. Ανάλυση Παλινδρόμησης πολλών ανεξάρτητων μεταβλητών  

 

Στην  ενότητα  αυτή  προχωρήσαμε  σε  μια  παλινδρόμηση  με  μια  εξαρτημένη 

μεταβλητή,  κάθε  φορά  τη    θέση  αυτής  παίρνει  μια  μεταβλητή  μιας  κατηγορίας  και  οι 

υπόλοιπες  της  ίδια  κατηγορίας  αποτελούν  τις  ανεξάρτητες  μεταβλητές  του  μοντέλου 

παλινδρόμησης  μας.  Έτσι  θα  ελέγξουμε  την  συσχέτιση  και  επιρροή  που  έχουν  οι 

μεταβλητές από όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές της ίδιας κατηγορίας.  

Να  αναφέρουμε  ότι  οι  μεταβλητές‐γνωρίσματα  του  μοντέλου  αξιολόγησης  μας 

κωδικοποιούνται με τον εξής τρόπο:  

 

 

Αντιστοίχιση Αριθμού‐Μεταβλητής
 

1.Περιεχόμενο  4.Διαδραστικότητα & Ανάδραση 
1.1 = Ολοκληρωμένο & Αναλυτικό Περιεχόμενο  4.1 = Ασύγχρονη

1.2 = Επακριβές & Τρέχων/Ενημερωμένο Περιεχόμενο 4.2 = Σύγχρονη

1.3 = Χρήση Πολλαπλών Γλωσσών  4.3 = Ηλεκτρονικές Κοινότητες 

1.4 = Χρήσιμες Τουριστικές Πληροφορίες  4.4 = Διαδραστικές Εφαρμογές Πολυμέσων 

 
2. Παρουσίαση‐Μέσα‐Μορφοποίηση‐Εμφάνιση 5.Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
2.1 = Ποικιλία Πολυμέσων 5.1 = Online Διαθεσιμότητα & Κράτηση 

2.2 = Αισθητική, Ελκυστικά  & Κατάλληλα Πολυμέσα, Σωστό 
Μέγεθος & Θέση 

5.2 = Online Αγορά & Πληρωμή

2.3 = Προνοητικότητα για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 5.3 = Online Τουριστικές Υπηρεσίες  

2.4 = Κατάλληλη & Σταθερή Χρήση  Διάταξης, Χρωμάτων, 
Στοιχείων, Τίτλων 

5.4 = Online Διασκέδαση

2.5 = Σωστή Γραμματική & Σύνταξη 

 
3.Χρηστικότητα  6.Τεχνικά Ζητήματα
3.1 = Ευκολία Εύρεσης της Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης 6.1 = Αξιοπιστία

3.2 = Διασύνδεση Χρήστη  6.2  =Επίδοση

3.3 = Δομή & Οργάνωση της Ιστοσελίδας   6.3 = Συμβατότητα

3.4 = Πλοήγηση  6.4 = Ασφάλεια & Μυστικότητα

3.5 = Προσανατολισμός στην Ιστοσελίδα 

3.6 = Μηχανή Αναζήτησης της Ιστοσελίδας  

 

 

 

 



i. Κατηγορία: Περιεχόμενο 

 

Στην πρώτη περίπτωση κάναμε ανάλυση παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή 

την Ολοκληρωμένο  και  Αναλυτικό Περιεχόμενο  (1.1)  και  ανεξάρτητες  τις  υπόλοιπες  τρείς 

της  πρώτης  κατηγορίας  (1.2,  1.3,  και  1.4).  Τα  αποτελέσματα  της  παλινδρόμησης 

παραθέτονται στους παρακάτω πίνακες 22‐24. 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,558(a) ,311 ,310 ,87864 
a  Predictors: (Constant), Content_4, Content_3, Content_2 
Πίνακας 22: Περίληψη Μοντέλου με εξαρτημένη την μεταβλητή 1.1 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 688,072 3 229,357 297,092 ,000(a) 

Residual 1525,487 1976 ,772     
Total 2213,559 1979      

a  Predictors: (Constant), Content_4, Content_3, Content_2 
b  Dependent Variable: Content_1 

Πίνακας 23: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 1.1 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 2,030 ,060  33,796 ,000 

Content_2 ,228 ,015 ,297 15,419 ,000 
Content_3 ,031 ,013 ,045 2,401 ,016 
Content_4 ,291 ,014 ,398 20,586 ,000 

a  Dependent Variable: Content_1 
Πίνακας 24: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 1.1 

Καταρχάς  παρατηρούμε  ότι  το  μοντέλο  αυτό  είναι  στατιστικά  σημαντικό  αφού  η 

τιμή  F  sig  είναι  μικρότερη  από  0,05  που  είναι  το  περιθώριο  μας.  Από  τον  πρώτο 

πίνακα(Πίνακας  22)  αντιλαμβανόμαστε  επίσης  ότι  υπάρχει  θετική  συσχέτιση  μεταξύ  της 

εξαρτημένης  1.1  και  των  3  υπολοίπων  μεταβλητών  της  κατηγορίας  περιεχόμενο  αφού  η 

τιμή του δείκτη R είναι 0,558, κάτι που περιμέναμε να συμβεί λόγω και της προηγούμενης 

ανάλυσης με την βοήθεια του δείκτη Pearson αλλά και λόγω του γεγονότος ότι αποτελούν 

μέλη της ίδιας κατηγορίας αξιολόγησης (Υπόθεση 3‐μη αρνητικότητας). Για να δούμε όμως 

πως επηρεάζει  κάθε μια από της  τρεις μη εξαρτημένες μεταβλητές  την 1.1, θα πρέπει  να 

προσφύγουμε  στους  δείκτες  της  παλινδρόμησης  του  πίνακα  23.  Παρατηρούμε  ότι  και  οι 

τρείς  μεταβλητές  είναι  σημαντικές  στατιστικά  αλλά  βάση  της  τιμής  F  αλλά  και  της  τιμής 

beta  των τυποποιημένων δεικτών η μεταβλητή Χρήση Πολλαπλών Γλωσσών  (1.3) έχει  την 

μικρότερη συμμετοχή στο μοντέλο ενώ αντίθετα η μεγαλύτερη συνεισφορά «έρχεται» από 

την μεταβλητή 1.4 (Πίνακας 24, Beta= 0,398). 
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Συνεχίζουμε χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένη μεταβλητή την 1.2 και παραθέτουμε 

τα αποτελέσματα.  

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,399(a) ,159 ,158 1,26412 
a  Predictors: (Constant), Content_4, Content_3, Content_1 
Πίνακας 25: Περίληψη Μοντέλου με εξαρτημένη την μεταβλητή 1.2 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 596,103 3 198,701 124,344 ,000(a) 

Residual 3157,635 1976 1,598     
Total 3753,737 1979      

a  Predictors: (Constant), Content_4, Content_3, Content_1 
b  Dependent Variable: Content_2 

Πίνακας 26: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 1.2 

 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1,256 ,105  11,985 ,000 

Content_1 ,471 ,031 ,362 15,419 ,000 
Content_3 ,023 ,019 ,026 1,236 ,217 
Content_4 ,058 ,022 ,061 2,574 ,010 

a  Dependent Variable: Content_2 
Πίνακας 27: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 1.2 

Ανάλογη  είναι  η  ανάλυση  με  την  προηγούμενη  όπου  η  μεταβλητή  1.1  ήταν 

εξαρτημένη. Τώρα είναι η 1.2 και ανεξάρτητες οι 1.1, 1.3 και 1.4. Και στην περίπτωση αυτή 

το  μοντέλο μας  είναι  στατιστικά  σημαντικό,  αλλά υπάρχει  μια  μικρότερη συσχέτιση  στην 

1.2 από τις υπόλοιπες από ότι στην περίπτωση της 1.1 μεταβλητής (πίνακας 25, R=0,399). 

Στην περίπτωση αυτή αξίζει να σημειώσουμε ότι η μεταβλητή 1.3 δεν είναι σημαντική για 

μας μεταβλητή αφού δεν «συνεισφέρει» αρκετά στο μοντέλο μας  (Πίνακας 27, Sig>0,05), 

αντίθετα η μεταβλητή 1.1 είναι αυτή που έχει την μεγαλύτερη συνεισφορά με συντελεστή 

beta  ίσο  με  0,362  αλλά  επίσης  και  την  μεγαλύτερη  τιμή  B.  Στο  σημείο  αυτό  να 

ενημερώσουμε ότι δεν παίζει ρόλο στην συνεισφορά μόνο η μεταβλητή Β, αλλά κυρίως την 

μετράμε με την απόλυτη τιμή του συντελεστή Beta. 

 

Με εξαρτημένη την μεταβλητή 1.3: 

 
Model R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,197(a) ,082 ,020 1,52222 
a  Predictors: (Constant), Content_4, Content_2, Content_1 
Πίνακας 28: Περίληψη Μοντέλου με εξαρτημένη την μεταβλητή 1.3 
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ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 101,384 3 33,795 14,585 ,000(a) 

Residual 4578,681 1976 2,317     
Total 4680,065 1979      

a  Predictors: (Constant), Content_4, Content_2, Content_1 
b  Dependent Variable: Content_3 

Πίνακας 29: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 1.3 

 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1,217 ,128  9,520 ,000 

Content_1 ,093 ,039 ,064 2,401 ,016 
Content_2 ,033 ,027 ,030 1,236 ,217 
Content_4 ,097 ,027 ,091 3,597 ,000 

a  Dependent Variable: Content_3 
Πίνακας 30: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 1.3 

 

Ο τρόπος ανάλυσης όπως είπαμε δεν αλλάζει. Εδώ όμως βλέπουμε ότι όσον αφορά 

την Τρίτη μεταβλητή Χρήση Πολλαπλών Γλωσσών η σχέση‐επιρροή από τις υπόλοιπες είναι 

ελάχιστη.  Ο  δείκτης R  (Πίνακας  28)  είναι  ίσος  με  μόλις  0,197  και  εξηγεί  ένα  πλήθος  της 

τάξης του 8% των δεδομένων(Πίνακας 28,Τιμή R square). Το ίδιο αποτέλεσμα φαίνεται και 

από τις πολύ χαμηλές τιμές του πίνακα 30, στον οποίο βλέπουμε ότι η μεταβλητή 2.2 δεν 

είναι σημαντική.   Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η μεταβλητή αυτή είναι ασυσχέτιστη με το 

σύνολο των υπολοίπων της κατηγορίας. 

 

Και τέλος, ανάλυση παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την 1.4: 

 

 
Model R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,482(a) ,232 ,231 1,26769 
a  Predictors: (Constant), Content_3, Content_2, Content_1 
Πίνακας 31: Περίληψη Μοντέλου με εξαρτημένη την μεταβλητή 1.4 

 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 960,953 3 320,318 199,323 ,000(a) 

Residual 3175,483 1976 1,607     
Total 4136,436 1979      

a  Predictors: (Constant), Content_3, Content_2, Content_1 
b  Dependent Variable: Content_4 

Πίνακας 32: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 1.4 
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Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,293 ,109  2,701 ,007 

Content_1 ,606 ,029 ,444 20,586 ,000 
Content_2 ,058 ,023 ,055 2,574 ,010 
Content_3 ,067 ,019 ,071 3,597 ,000 

a  Dependent Variable: Content_4 
Πίνακας 33: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 1.4 

Στην  περίπτωση  της  τέταρτης  μεταβλητής,  Χρήσιμες  Τουριστικές  Πληροφορίες, 

παρατηρούμε αποτελέσματα ανάλογα με την παλινδρόμηση της πρώτης μεταβλητής. Είναι 

θετικά  συσχετισμένο  το  μοντέλο  μας,  στατιστικά  σημαντικό  και  κυριότερο  ρόλο  στην 

επιρροή έχει η μεταβλητή 1.1.  

 

Συνοπτικά,  η  ανάλυση  παλινδρόμησης  πολλών  ανεξαρτήτων  μεταβλητών  που 

διεξάχθηκε  για  κάθε  γνώρισμα  ξεχωριστά  μας  πληροφόρησε  ότι  πέραν  του  τρίτου 

γνωρίσματος (Χρήση Πολλαπλών Γλωσσών), όλες οι υπόλοιπες είναι αρκετά συσχετισμένες 

μεταξύ  τους  και  κυρίως  η  μεταβλητή  1.1  με  την  1.4.  Στην  ανάλυση  συσχετίσεων  με  την 

βοήθεια  του  δείκτη Pearson  δεν  μπορούσαμε  να  υπολογίσουμε  την  εξάρτηση  πάνω από 

δύο  μεταβλητών  μεταξύ  τους  σε  αντίθεση  με  την  ανάλυση  παλινδρόμησης.  Π.χ.  από  τον 

Πίνακα  16  είδαμε  μια  προς  μια  τις  συσχετίσεις  και  προϊδεαστήκαμε  για  το  αποτέλεσμα 

αυτής  της  ανάλυσης.  Στον  Πίνακα  16  παρατηρούμε  τις  θετικές  συσχετίσεις  1.1  και  1.4 

καθώς και την μη συσχέτιση 1.2 με 1.3. Στη ενότητα αυτή με έναν σωστό στατιστικά τρόπο 

προχωρήσαμε και αναλύσαμε των σχέσεων όλων των μεταβλητών μεταξύ τους. 

 

ii. Κατηγορία : Παρουσίαση‐Μέσα‐Μορφοποίηση‐Εμφάνιση 

 

Η  ανάλυση  από  δω  και  πέρα  ακολουθεί  την  ίδια  δομή  με  αυτή  της  πρώτης 

κατηγορίας. Παρακολουθούμε κυρίως τις τιμές: R για συσχέτιση, R square για το ποσοστό 

του  δείγματος  που  εξηγείται  από  το  μοντέλο,  F  sig  για  να  δούμε  αν  είναι  στατιστικά 

σημαντικό  (<0,05),  την τιμή Β, και beta σε απόλυτη τιμή. Τα αναφέρουμε στην αρχή γιατί 

στην  συνέχεια  θα  είμαστε  πολύ  πιο  σύντομοι  στην  ανάλυση  μας  μιας  και  απλά 

επαναλαμβάνεται  η  ίδια.  Στο  τέλος  συνοπτικά  θα  αναφέρουμε  τα  κυριότερα 

αποτελέσματα.  

 

Εξαρτημένη μεταβλητή η 2.1: 
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Model R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,601(a) ,361 ,360 ,91534 
a  Predictors: (Constant), Presentation_5, Presentation_3, Presentation_2, Presentation_4 

Πίνακας 34: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 2.1 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 935,793 4 233,948 279,226 ,000(a) 

Residual 1654,744 1975 ,838     
Total 2590,536 1979      

a  Predictors: (Constant), Presentation_5, Presentation_3, Presentation_2, Presentation_4 
b  Dependent Variable: Presentation_1 

Πίνακας 35: Περίληψη Μοντέλου με εξαρτημένη την μεταβλητή 2.1 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,699 ,089  7,873 ,000

Presentation_2 ,485 ,023 ,479 21,081 ,000
Presentation_3 ,107 ,016 ,121 6,612 ,000
Presentation_4 ,117 ,025 ,108 4,717 ,000
Presentation_5 ,049 ,021 ,047 2,365 ,018

a  Dependent Variable: Presentation_1 
Πίνακας 36: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 2.1 

 

Παρατηρούμε  υψηλή  θετική  συσχέτιση  όσον  αφορά  την  μεταβλητή  Ποικιλία 

Πολυμέσων(2.1) σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, κυρίως όμως με την 2.2 που αφορά την 

Αισθητική. Οι υπόλοιπες τρεις μεταβλητές δεν έχουν μεγάλη συνεισφορά στο μοντέλο και 

ειδικότερα η 2.5 που αφορά την Γραμματική & Σύνταξη μοιάζει ασυσχέτιστη. 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή η 2.2: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,698(a) ,488 ,487 ,80947 
a  Predictors: (Constant), Presentation_5, Presentation_3, Presentation_1, Presentation_4 

Πίνακας 37: Περίληψη Μοντέλου με εξαρτημένη την μεταβλητή 2.2 

 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1232,084 4 308,021 470,089 ,000(a) 

Residual 1294,099 1975 ,655     
Total 2526,183 1979      

a  Predictors: (Constant), Presentation_5, Presentation_3, Presentation_1, Presentation_4 
b  Dependent Variable: Presentation_2 

Πίνακας 38: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 2.2 
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Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,214 ,080  2,686 ,007

Presentation_1 ,379 ,018 ,384 21,081 ,000
Presentation_3 ,016 ,015 ,018 1,073 ,283
Presentation_4 ,406 ,020 ,381 20,226 ,000
Presentation_5 ,112 ,018 ,109 6,183 ,000

a  Dependent Variable: Presentation_2 
Πίνακας 39: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 2.2 

 

Την  μεγαλύτερη  μέχρι  τώρα  θετική  συσχέτιση  μεταξύ  όλων  των  μεταβλητών  της 

κατηγορίας με 0,698. Να σημειωθεί ότι η 2.2  εξαρτημένη μεταβλητή σχετίζεται άμεσα με 

την 2.1 και 2.4. 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή η 2.3: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,247(a) ,061 ,059 1,25402 
a  Predictors: (Constant), Presentation_5, Presentation_1, Presentation_4, Presentation_2 

Πίνακας 40: Περίληψη Μοντέλου με εξαρτημένη την μεταβλητή 2.3 

 
ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 201,620 4 50,405 32,053 ,000(a) 

Residual 3105,805 1975 1,573     
Total 3307,425 1979      

a  Predictors: (Constant), Presentation_5, Presentation_1, Presentation_4, Presentation_2 
b  Dependent Variable: Presentation_3 

Πίνακας 41: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 2.3 

 
 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,298 ,123  2,420 ,016

Presentation_1 ,202 ,030 ,178 6,612 ,000
Presentation_2 ,037 ,035 ,033 1,073 ,283
Presentation_4 ,126 ,034 ,104 3,710 ,000
Presentation_5 -,123 ,028 -,105 -4,368 ,000

a  Dependent Variable: Presentation_3 
Πίνακας 42: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 2.3 
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Αρκετά μικρή συσχέτιση η τρίτη μεταβλητή που αφορά την φιλικότητα ως προς τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες  (0,247) σε σημείο που μπορούμε να πούμε ότι είναι ασυσχέτιστη 

με όλες τις υπόλοιπες της κατηγορίας. 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή η 2.4: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,628(a) ,395 ,393 ,82573 
a  Predictors: (Constant), Presentation_5, Presentation_3, Presentation_1, Presentation_2 

Πίνακας 43: Περίληψη Μοντέλου με εξαρτημένη την μεταβλητή 2.4 

 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 877,880 4 219,470 321,883 ,000(a) 

Residual 1346,616 1975 ,682     
Total 2224,495 1979      

a  Predictors: (Constant), Presentation_5, Presentation_3, Presentation_1, Presentation_2 
b  Dependent Variable: Presentation_4 

Πίνακας 44: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 2.4 

 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,980 ,078  12,516 ,000

Presentation_1 ,095 ,020 ,103 4,717 ,000
Presentation_2 ,423 ,021 ,450 20,226 ,000
Presentation_3 ,055 ,015 ,067 3,710 ,000
Presentation_5 ,190 ,018 ,196 10,434 ,000

a  Dependent Variable: Presentation_4 
Πίνακας 45: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 2.4 

 
Υψηλή  θετική  συσχέτιση  όσον  αφορά  και  την  τέταρτη  μεταβλητή, 2.4,  κυρίως  με 

την 2.2 και στην συνέχεια με την 2.5. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε κάτι περισσότερο.  

 

Εξαρτημένη μεταβλητή η 2.5: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,423(a) ,179 ,177 ,99410 
a  Predictors: (Constant), Presentation_4, Presentation_3, Presentation_1, Presentation_2 

Πίνακας 46: Περίληψη Μοντέλου με εξαρτημένη την μεταβλητή 2.5 
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ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 424,699 4 106,175 107,439 ,000(a) 

Residual 1951,755 1975 ,988     
Total 2376,454 1979      

a  Predictors: (Constant), Presentation_4, Presentation_3, Presentation_1, Presentation_2 
b  Dependent Variable: Presentation_5 

Πίνακας 47: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 2.5 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 2,399 ,082  29,370 ,000

Presentation_1 ,058 ,024 ,060 2,365 ,018
Presentation_2 ,169 ,027 ,174 6,183 ,000
Presentation_3 -,078 ,018 -,091 -4,368 ,000
Presentation_4 ,275 ,026 ,266 10,434 ,000

a  Dependent Variable: Presentation_5 
Πίνακας 48: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 2.5 

 

Οριακά  θετική  συσχέτιση  για  την  τελευταία  μεταβλητή  της  δεύτερης  κατηγορίας. 

Όλες οι μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές με περισσότερο την 2.4 μεταβλητή.  

 

Ως  αποτέλεσμα  των  αναλύσεων  παλινδρόμησης  για  την  δεύτερη  κατηγορία 

κριτηρίων  έχουμε  το  γεγονός  ότι  υπάρχει  μια  θετική  συσχέτιση  μεταξύ  όλων  των 

μεταβλητών  στην  κατηγορία  αυτή  με  εξαίρεση  όμως  την  2.3  μεταβλητή  που  αφορά  την 

φιλικότητα και προνοητικότητα προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες όπου το μοντέλο κρίνεται 

ασυσχέτιστο. Επίσης, παρατηρούμε ότι  τα τα ποσοστά συσχέτισης σε αυτή την κατηγορία 

είναι Ιδιαίτερα υψηλά. 

 

iii. Κατηγορία: Χρηστικότητα 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 3.1: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,452(a) ,204 ,202 1,00399 
a  Predictors: (Constant), Usability_6, Usability_3, Usability_5, Usability_2, Usability_4 

Πίνακας 49: Περίληψη Μοντέλου με εξαρτημένη την μεταβλητή 3.1 
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ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 509,859 5 101,972 101,162 ,000(a) 

Residual 1989,800 1974 1,008     
Total 2499,659 1979      

a  Predictors: (Constant), Usability_6, Usability_3, Usability_5, Usability_2, Usability_4 
b  Dependent Variable: Usability_1 

Πίνακας 50: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 3.1 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1,521 ,095  15,988 ,000 

Usability_2 ,198 ,027 ,186 7,249 ,000 
Usability_3 ,199 ,029 ,182 6,795 ,000 
Usability_4 ,145 ,030 ,128 4,884 ,000 
Usability_5 ,067 ,019 ,081 3,604 ,000 
Usability_6 -,011 ,014 -,017 -,794 ,427 

a  Dependent Variable: Usability_1 
Πίνακας 51: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 3.1 

 

Μία θετική ελαφριά συσχέτιση παρατηρείται και εδώ. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι 

η  τελευταία  μεταβλητή  (3.6, Μηχανή  Αναζήτησης  στην  Ιστοσελίδα)  δεν «πιάνει»  το  όριο 

του  0,05  και  άρα  δεν  μας  βοηθά  καθόλου  στον  καθορισμό  του  μοντέλου,  πράγμα  που 

σημαίνει ότι δεν ασκεί ουσιαστικά καμία επιρροή στην 3.1. Οι υπόλοιπες ασκούν όλες από 

λίγο χωρίς να ξεχωρίζει κάποια ιδιαίτερα.  

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 3.2: 

 

 
Model R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,635(a) ,403 ,401 ,81478 
a  Predictors: (Constant), Usability_6, Usability_3, Usability_5, Usability_1, Usability_4 

Πίνακας 52: Περίληψη Μοντέλου με εξαρτημένη την μεταβλητή 3.2 

 
ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 883,282 5 176,656 266,103 ,000(a) 

Residual 1310,469 1974 ,664     
Total 2193,751 1979      

a  Predictors: (Constant), Usability_6, Usability_3, Usability_5, Usability_1, Usability_4 
b  Dependent Variable: Usability_2 

Πίνακας 53: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 3.2 
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Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,513 ,081  6,312 ,000 

Usability_1 ,131 ,018 ,139 7,249 ,000 
Usability_3 ,369 ,023 ,361 16,409 ,000 
Usability_4 ,234 ,024 ,221 9,906 ,000 
Usability_5 ,056 ,015 ,072 3,683 ,000 
Usability_6 ,049 ,012 ,076 4,246 ,000 

a  Dependent Variable: Usability_2 
Πίνακας 54: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 3.2 

 

Μεγάλη θετική συσχέτιση η οποία κυρίως οφείλεται στην συνεισφορά που έχει η 

μεταβλητή της Δομής & Οργάνωσης της Ιστοσελίδας( 3.3) στην  εξαρτημένη μεταβλητή της 

Διασύνδεσης Χρήστη(3.2). 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 3.3: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,671(a) ,450 ,449 ,76448 
a  Predictors: (Constant), Usability_6, Usability_1, Usability_5, Usability_2, Usability_4 

Πίνακας 55: Περίληψη Μοντέλου με εξαρτημένη την μεταβλητή 3.3 

 
ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 945,348 5 189,070 323,510 ,000(a) 

Residual 1153,670 1974 ,584     
Total 2099,018 1979      

a  Predictors: (Constant), Usability_6, Usability_1, Usability_5, Usability_2, Usability_4 
b  Dependent Variable: Usability_3 

Πίνακας 56: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 3.3 

 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,679 ,075  8,996 ,000 

Usability_1 ,115 ,017 ,126 6,795 ,000 
Usability_2 ,325 ,020 ,332 16,409 ,000 
Usability_4 ,365 ,021 ,353 17,256 ,000 
Usability_5 ,030 ,014 ,039 2,072 ,038 
Usability_6 -,024 ,011 -,039 -2,244 ,025 

a  Dependent Variable: Usability_3 
Πίνακας 57: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 3.3 
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Επίσης θετικά συσχετισμένη η 3.3 κυρίως λόγω της επιρροής που ασκούνε αυτή η 

3.2  και 3.4  ενώ αντίθετα  οι  μεταβλητές 3.5  και 3.6  έχουν  ελάχιστη συμβολή  και  μάλιστα 

είναι οριακά σημαντικές στατιστικά για το μοντέλο μας. 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 3.4: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,649(a) ,421 ,419 ,75792 
a  Predictors: (Constant), Usability_6, Usability_3, Usability_5, Usability_1, Usability_2 

Πίνακας 58: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή 3.4 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 823,975 5 164,795 286,880 ,000(a) 

Residual 1133,942 1974 ,574     
Total 1957,918 1979      

a  Predictors: (Constant), Usability_6, Usability_3, Usability_5, Usability_1, Usability_2 
b  Dependent Variable: Usability_4 

Πίνακας 59: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 3.4 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,915 ,073  12,448 ,000 

Usability_1 ,082 ,017 ,093 4,884 ,000 
Usability_2 ,202 ,020 ,214 9,906 ,000 
Usability_3 ,359 ,021 ,372 17,256 ,000 
Usability_5 ,129 ,014 ,176 9,355 ,000 
Usability_6 -,014 ,011 -,023 -1,284 ,199 

a  Dependent Variable: Usability_4 
Πίνακας 60: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 3.4 

 

Παρόμοια  με  την  πρώτη  περίπτωση  αυτής  της  κατηγορίας  είναι  η  παλινδρόμηση 

της  εξαρτημένης  μεταβλητής  3.4.  Συσχετισμένη  θετικά  με  μεγαλύτερη  συσχέτιση  με  την 

μεταβλητή 3.3, ενώ η 3.6 για άλλη μια φορά δεν είναι σημαντική για εμάς(sig>0,05). 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 3.5: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,453(a) ,205 ,203 1,20596 
a  Predictors: (Constant), Usability_6, Usability_3, Usability_1, Usability_4, Usability_2 

Πίνακας 61: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή 3.5 
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ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 741,886 5 148,377 102,024 ,000(a) 

Residual 2870,873 1974 1,454     
Total 3612,759 1979      

a  Predictors: (Constant), Usability_6, Usability_3, Usability_1, Usability_4, Usability_2 
b  Dependent Variable: Usability_5 

Πίνακας 62: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 3.5 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,601 ,121  4,980 ,000 

Usability_1 ,097 ,027 ,081 3,604 ,000 
Usability_2 ,122 ,033 ,095 3,683 ,000 
Usability_3 ,074 ,035 ,056 2,072 ,038 
Usability_4 ,328 ,035 ,241 9,355 ,000 
Usability_6 ,175 ,017 ,212 10,452 ,000 

a  Dependent Variable: Usability_5 
Πίνακας 63: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 3.5 

Ελαφρώς συσχετισμένη θετικά και αυτή η μεταβλητή με μόνη διαφορά ότι πλέον 

έχει αυτξημένη συνεισφορά αυτή την φορά και η τελευταία μεταβλητή 3.6. Επίσης θετικά 

συνεισφέρει και η 3.4. 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 3.6: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,266(a) ,071 ,068 1,57610 
a  Predictors: (Constant), Usability_5, Usability_1, Usability_3, Usability_2, Usability_4 

Πίνακας 64: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή 3.6 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 372,142 5 74,428 29,962 ,000(a) 

Residual 4903,595 1974 2,484     
Total 5275,736 1979      

a  Predictors: (Constant), Usability_5, Usability_1, Usability_3, Usability_2, Usability_4 
b  Dependent Variable: Usability_6 

Πίνακας 65: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 3.6 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,367 ,159  2,313 ,021 

Usability_1 -,028 ,035 -,019 -,794 ,427 
Usability_2 ,184 ,043 ,119 4,246 ,000 
Usability_3 -,104 ,046 -,066 -2,244 ,025 
Usability_4 -,060 ,047 -,037 -1,284 ,199 
Usability_5 ,299 ,029 ,248 10,452 ,000 

a  Dependent Variable: Usability_6 
Πίνακας 66: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 3.6 
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Με βάση τις επιδόσεις της μεταβλητής 3.6 παραπάνω περιμέναμε να είναι γενικά 

ασυσχέτιστη  με  τις  υπόλοιπες.  Έτσι  και  έγινε  μετά  την  ανάλυση  του  μοντέλου  με 

εξαρτημένη  την  3.6  βρήκαμε  συντελεστή  R  ίσο  με  0,266  που  σημαίνει  ότι  δεν  έχουμε 

κάποια αξιοσημείωτη επιρροή στην εν λόγω μεταβλητή. 

 

Γενικότερα  όπως  και  στις  δύο  προηγούμενες  κατηγορίες  έτσι  και  σε  αυτήν,  την 

τρίτη  κατηγορία  που  αφορά  την  Χρηστικότητα,  παρατηρήσαμε  μια  θετική  συσχέτιση  για 

όλες  τις  μεταβλητές  πλην  μιας:  της  μεταβλητής  3.6(Εσωτερική  Μηχανή  Αναζήτησης).  Η 

μεταβλητή αυτή είναι σχεδόν ασυσχέτιστη με τις υπόλοιπες της κατηγορίας αλλά αυτό δεν 

σημαίνει ότι είναι   καλύτερο να μην χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια. Το ότι μια μεταβλητή 

είναι  ασυσχέτιστη  απλά  δείχνει  ότι  δεν  επηρεάζεται  από  τις  υπόλοιπες,  και  όχι  ότι  δεν 

παίζει ρόλο στο πλαίσιο αξιολόγησης που δημιουργήσαμε.  

 

iv. Κατηγορία: Διαδραστικότητα & Ανάδραση 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 4.1: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,419(a) ,175 ,174 1,16982 
a  Predictors: (Constant), Interactivity_4, Interactivity_2, Interactivity_3 

Πίνακας 67: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή 4.1 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 574,910 3 191,637 140,035 ,000(a) 

Residual 2704,136 1976 1,368     
Total 3279,045 1979      

a  Predictors: (Constant), Interactivity_4, Interactivity_2, Interactivity_3 
b  Dependent Variable: Interactivity_1 

Πίνακας 68: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 4.1 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1,872 ,047  39,768 ,000 

Interactivity_2 ,255 ,023 ,255 10,970 ,000 
Interactivity_3 ,164 ,020 ,197 8,405 ,000 
Interactivity_4 ,056 ,018 ,071 3,130 ,002 

a  Dependent Variable: Interactivity_1 
Πίνακας 69: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 4.1 
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Παρατηρώντας  τους  πίνακες  67‐69  αντιλαμβανόμαστε  και  πάλι  μια  πολύ  μικρή 

θετική  συσχέτιση  ανάμεσα  σε  όλες  τις  υπόλοιπες  μεταβλητές  με  την  4.1.  Κάποια  άλλη 

σημαντική πληροφόρηση δεν αποκομίζουμε από τους συγκεκριμένους πίνακες. 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 4.2: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,522(a) ,272 ,271 1,09824 
a  Predictors: (Constant), Interactivity_4, Interactivity_1, Interactivity_3 

Πίνακας 70: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή 4.2 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 892,473 3 297,491 246,650 ,000(a) 

Residual 2383,308 1976 1,206     
Total 3275,781 1979      

a  Predictors: (Constant), Interactivity_4, Interactivity_1, Interactivity_3 
b  Dependent Variable: Interactivity_2 

Πίνακας 71: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 4.2 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,687 ,057  12,011 ,000 

Interactivity_1 ,225 ,021 ,225 10,970 ,000 
Interactivity_3 ,242 ,018 ,290 13,520 ,000 
Interactivity_4 ,148 ,017 ,186 8,956 ,000 

a  Dependent Variable: Interactivity_2 
Πίνακας 72: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 4.2 

Όσον  αφορά  την  εξαρτημένη  4.2  βλέπουμε  ότι  είναι  περισσότερο  συσχετισμένη 

από  την  4.1  και  μάλιστα  την  μεγαλύτερη  συμμετοχή  σε  αυτό  το  γεγονός  την  έχει  η  4.3 

μεταβλητή. 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 4.3: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,518(a) ,269 ,268 1,32144 
a  Predictors: (Constant), Interactivity_4, Interactivity_1, Interactivity_2 

Πίνακας 73: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή 4.3 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1268,048 3 422,683 242,056 ,000(a) 

Residual 3450,523 1976 1,746     
Total 4718,571 1979      

a  Predictors: (Constant), Interactivity_4, Interactivity_1, Interactivity_2 
b  Dependent Variable: Interactivity_3 

Πίνακας 74: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 4.3 
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Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,014 ,071  ,200 ,842 

Interactivity_1 ,210 ,025 ,175 8,405 ,000 
Interactivity_2 ,350 ,026 ,292 13,520 ,000 
Interactivity_4 ,217 ,020 ,227 11,002 ,000 

a  Dependent Variable: Interactivity_3 
Πίνακας 75: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 4.3 

 

Κάτι  ανάλογο  ισχύει  και  για  την  4.3  με  μεγαλύτερη  συσχέτιση  λόγω  υψηλής 

συνεισφοράς της 4.2. 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 4.4: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,427(a) ,182 ,181 1,46611 
a  Predictors: (Constant), Interactivity_3, Interactivity_1, Interactivity_2 

Πίνακας 76: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή 4.4 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 945,479 3 315,160 146,621 ,000(a) 

Residual 4247,369 1976 2,149     
Total 5192,848 1979      

a  Predictors: (Constant), Interactivity_3, Interactivity_1, Interactivity_2 
b  Dependent Variable: Interactivity_4 

Πίνακας 77: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 4.4 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,139 ,079  1,760 ,079 

Interactivity_1 ,088 ,028 ,070 3,130 ,002 
Interactivity_2 ,264 ,029 ,209 8,956 ,000 
Interactivity_3 ,267 ,024 ,254 11,002 ,000 

a  Dependent Variable: Interactivity_4 
Πίνακας 78: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 4.4 

 

Όσον  αφορά  όμως  την  4.4  το  επίπεδο  συσχέτισης  έχει  πέσει  και  μπορούμε  να 

πούμε ότι ενδέχεται να υπάρχει μια οριακή θετική συσχέτιση. Τίποτα όμως περισσότερο. 

 

Στην  κατηγορία  Διαδραστικότητα  &  Ανάδραση  παρατηρήσαμε  από  την  ανάλυση 

παλινδρόμησης  για  κάθε  μεταβλητή  ότι  απλά  υπάρχει  μια  συσχέτιση  μεταξύ  όλων  των  
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μεταβλητών η οποία δεν είναι πού μεγάλη. Δεν παρατηρείται όμως κάποια μεταβλητή που 

να έχει ανάλογη συμπεριφορά με την 3.6 της τρίτης κατηγορίας ή την 2.3 της δεύτερης. 

 

v. Κατηγορία: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 5.1: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,614(a) ,377 ,376 1,37612 
a  Predictors: (Constant), E_Services_4, E_Srevices_2, E_Services_3 

Πίνακας 79: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή 5.1 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2262,500 3 754,167 398,248 ,000(a) 

Residual 3741,972 1976 1,894     
Total 6004,472 1979      

a  Predictors: (Constant), E_Services_4, E_Srevices_2, E_Services_3 
b  Dependent Variable: E_Services_1 

Πίνακας 80: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 5.1 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1,741 ,051  34,190 ,000

E_Srevices_2 ,554 ,019 ,558 28,584 ,000
E_Services_3 ,145 ,023 ,134 6,219 ,000
E_Services_4 -,047 ,025 -,038 -1,863 ,063

a  Dependent Variable: E_Services_1 
Πίνακας 81: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 5.1 

 
 

Θετική  συσχέτιση  λόγω  της  συνεισφοράς  της  5.2  που  είναι  αρκετά  υψηλή. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η μεταβείτε 5.4 δεν έχει απολύτως καμία επιρροή 

και είναι ασήμαντη από στατιστικής άποψης. 

  

Εξαρτημένη μεταβλητή 5.2: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,643(a) ,414 ,413 1,34236 
a  Predictors: (Constant), E_Services_4, E_Services_1, E_Services_3 

Πίνακας 82: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή 5.2 
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ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2511,799 3 837,266 464,647 ,000(a) 

Residual 3560,635 1976 1,802     
Total 6072,434 1979      

a  Predictors: (Constant), E_Services_4, E_Services_1, E_Services_3 
b  Dependent Variable: E_Srevices_2 

Πίνακας 83: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 5.2 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,019 ,063  ,310 ,756

E_Services_1 ,528 ,018 ,525 28,584 ,000
E_Services_3 ,217 ,022 ,200 9,670 ,000
E_Services_4 ,076 ,025 ,061 3,093 ,002

a  Dependent Variable: E_Srevices_2 
Πίνακας 84: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 5.2 

Όπως το περιμέναμε λόγω της ακριβώς προηγούμενης ανάλυσης η μεταβλητή 5.2 

έχει  θετική  συσχέτιση  με  μεγαλύτερη  αυτή  της  μεταβλητής  5.1.  Αφού  στην  ανάλυση  με 

εξαρτημένη  μεταβλητή  την  5.1  είχαμε  ισχυρό  δεσμό  μεταξύ  5.1  και  5.2  έτσι  και  στην 

περίπτωση αυτή έχουμε και πάλι  ισχυρή θετική σχέση. Η μόνη διαφορά είναι ότι πλέον η 

μεταβλητή 5.4 είναι σημαντική όσον αφορά το εν λόγω μοντέλο αλλά δεν το επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό. 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 5.3: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,582(a) ,338 ,337 1,31530 
a  Predictors: (Constant), E_Services_4, E_Services_1, E_Srevices_2 

Πίνακας 85: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή 5.3 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1748,122 3 582,707 336,822 ,000(a) 

Residual 3418,514 1976 1,730     
Total 5166,636 1979      

a  Predictors: (Constant), E_Services_4, E_Services_1, E_Srevices_2 
b  Dependent Variable: E_Services_3 

Πίνακας 86: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 5.3 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,140 ,061  2,278 ,023

E_Services_1 ,132 ,021 ,143 6,219 ,000
E_Srevices_2 ,208 ,022 ,226 9,670 ,000
E_Services_4 ,468 ,022 ,406 21,506 ,000

a  Dependent Variable: E_Services_3 
Πίνακας 87: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 5.3 
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Στην περίπτωση  της 5.3  μεταβλητής  και  ειδικότερα παρατηρώντας  τον  πίνακα 87 

βλέπουμε  ότι  η  μεταβλητή 5.4  παίζει  ενεργό  ρόλο  στην  εξαρτημένη 5.3  ενώ  αντίθετα  οι 

υπόλοιπες 2 κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 5.4: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,488(a) ,238 ,237 1,22362 
a  Predictors: (Constant), E_Services_3, E_Services_1, E_Srevices_2 

Πίνακας 88: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή 5.4 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 923,467 3 307,822 205,593 ,000(a) 

Residual 2958,549 1976 1,497     
Total 3882,016 1979      

a  Predictors: (Constant), E_Services_3, E_Services_1, E_Srevices_2 
b  Dependent Variable: E_Services_4 

Πίνακας 89: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 5.4 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,509 ,056  9,090 ,000

E_Services_1 -,037 ,020 -,046 -1,863 ,063
E_Srevices_2 ,063 ,020 ,079 3,093 ,002
E_Services_3 ,405 ,019 ,467 21,506 ,000

a  Dependent Variable: E_Services_4 
Πίνακας 90: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 5.4 

 

Τέλος  όσον  αφορά  την ανάλυση  της 5.4  μεταβλητής  βλέπουμε  ότι  η 5.1  δεν  έχει 

σχεδόν  καμία  επιρροή  πάνω  στην  μεταβλητή  και  ότι  η  5.3  όπως  και  στην  προηγούμενη 

περίπτωση έχει την πιο «δυνατή» σχέση. 

 

Γενικότερα  μπορούμε  να  παρατηρήσουμε  ότι  στην  κατηγορία  αυτή  οι  εξαρτήσεις 

των μεταβλητών μεταξύ τους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: η μία είναι οι δύο πρώτες μαζί 

5.1 και 5.2 και η δεύτερη κατηγορία αφορά τις δύο τελευταίες μεταβλητές 5.3 και 5.4. 

 

vi. Κατηγορία: Τεχνικά Ζητήματα 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 6.1: 
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Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,382(a) ,146 ,145 1,03276 
a  Predictors: (Constant), Technical_4, Technical_2, Technical_3 

Πίνακας 91: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή 6.1 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 361,116 3 120,372 112,856 ,000(a) 

Residual 2107,602 1976 1,067     
Total 2468,718 1979      

a  Predictors: (Constant), Technical_4, Technical_2, Technical_3 
b  Dependent Variable: Technical_1 

Πίνακας 92: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 6.1 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1,956 ,097  20,151 ,000 

Technical_2 ,232 ,022 ,230 10,538 ,000 
Technical_3 ,235 ,022 ,234 10,701 ,000 
Technical_4 ,038 ,015 ,054 2,599 ,009 

a  Dependent Variable: Technical_1 
Πίνακας 93: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 6.1 

Από  τον  πίνακα  91  βλέπουμε  ότι  ο  συντελεστή  R  είναι  ίσος  με  0,382,  μια  τιμή 

αρκετά  χαμηλή  για  να  θεωρήσουμε  ότι  υπάρχει  μεγάλη  επιρροή  από  τις  υπόλοιπες  3 

μεταβλητές.  Άρα  διαπιστώνουμε  ότι  η  6.1  μεταβλητή  δεν  έχει  δυνατούς  δεσμούς  με  τις 

υπόλοιπες μεταβλητές της κατηγορίας. 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 6.2: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,373(a) ,139 ,138 1,02803 
a  Predictors: (Constant), Technical_4, Technical_3, Technical_1 

Πίνακας 94: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή 6.2 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 337,824 3 112,608 106,550 ,000(a) 

Residual 2088,346 1976 1,057     
Total 2426,171 1979      

a  Predictors: (Constant), Technical_4, Technical_3, Technical_1 
b  Dependent Variable: Technical_2 

Πίνακας 95: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 6.2 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1,737 ,099  17,613 ,000 

Technical_1 ,230 ,022 ,232 10,538 ,000 
Technical_3 ,226 ,022 ,226 10,295 ,000 
Technical_4 ,015 ,015 ,021 1,017 ,309 

a  Dependent Variable: Technical_2 
Πίνακας 96: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 6.2 
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Ακριβώς  το  ίδιο  ισχύει  και  με  την  δεύτερη  σε  σειρά  μεταβλητή.  Δεν  υπάρχει 

κάποιος λόγος για περαιτέρω σχολιασμό. 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 6.3: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,380(a) ,144 ,143 1,02806 
a  Predictors: (Constant), Technical_4, Technical_2, Technical_1 

Πίνακας 97: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή 6.3 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 351,517 3 117,172 110,864 ,000(a) 

Residual 2088,437 1976 1,057     
Total 2439,954 1979      

a  Predictors: (Constant), Technical_4, Technical_2, Technical_1 
b  Dependent Variable: Technical_3 

Πίνακας 98: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 6.3 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1,717 ,099  17,380 ,000 

Technical_1 ,233 ,022 ,234 10,701 ,000 
Technical_2 ,226 ,022 ,225 10,295 ,000 
Technical_4 ,037 ,015 ,053 2,553 ,011 

a  Dependent Variable: Technical_3 
Πίνακας 99: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 6.3 

Το  ίδιο  ισχύει  και  με  την  Τρίτη  που  αν  και  είναι  σημαντική  στατιστικά  δεν  έχει 

αρκετά υψηλό δείκτη για να θεωρηθεί συσχετισμένη.  

 

Εξαρτημένη μεταβλητή 6.4: 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,112(a) ,013 ,011 1,58021 
a  Predictors: (Constant), Technical_3, Technical_2, Technical_1 

Πίνακας 100: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή 6.4 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 62,695 3 20,898 8,369 ,000(a) 

Residual 4934,210 1976 2,497     
Total 4996,906 1979      

a  Predictors: (Constant), Technical_3, Technical_2, Technical_1 
b  Dependent Variable: Technical_4 

Πίνακας 101: Πίνακας Anova με εξαρτημένη την μεταβλητή 6.4 
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Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1,990 ,157  12,696 ,000 

Technical_1 ,089 ,034 ,063 2,599 ,009 
Technical_2 ,035 ,035 ,024 1,017 ,309 
Technical_3 ,088 ,035 ,062 2,553 ,011 

a  Dependent Variable: Technical_4 
Πίνακας 102: Πίνακας δεικτών Παλινδρόμησης με εξαρτημένη την μεταβλητή 6.4 

   

Όπως και οι προηγούμενες περιπτώσεις της ίδιας κατηγορίας έτσι και σε αυτή είναι 

η μεταβλητή 6.4  είναι ασυσχέτιστη με  τις υπόλοιπες με  την διαφορά ότι  έχει αρκετά πιο 

χαμηλό συντελεστή R από τις προηγούμενες που ήταν γύρω στο 0,38. Η 6.4 έχει συντελεστή 

ίσο με 0,112 που την κατατάσσει στην περισσότερο ασυσχέτιστη όλου του δείγματος. 

 

  Με την ανάλυση παλινδρόμησης όλων των μεταβλητών ως προς τις υπόλοιπες της 

κατηγορίας κριτηρίων στην οποία ανήκει κάθε φορά η εξαρτημένη, αντιληφθήκαμε ποιες 

είναι  οι  σχέσεις  μεταξύ  τους  και  κατά  πόσο  επηρεάζει  μια  μεταβλητή  την  άλλη.  Όπως 

προαναφέραμε αυτό δεν ήταν δυνατό  να φανεί  με  τον  δείκτη  του Pearson  γιατί  αναλύει 

μόνο μεταξύ δύο μεταβλητών,  και όχι με πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές.  Έτσι ανά πάσα 

στιγμή μπορούμε να ανατρέξουμε στους πίνακες 22 μέχρι 102 και να δούμε αναλυτικά την 

επιρροή κάθε επιμέρους μεταβλητής. Ως συμπέρασμα όλων αυτών των αναλύσεων έχουμε 

το  γεγονός  ότι  υπάρχουν  3  μεταβλητές  στο  πλαίσιο  αξιολόγησης  μας  που  με  βάσει  το 

δείγμα  είναι  ασυσχέτιστες  με  τις  υπόλοιπες.  Η  1.3  Χρήση  Πολλαπλών  Γλωσσών,  η  2.3 

Προνοητικότητα και Φιλικότητα προς άτομα με ειδικές ανάγκες και η 3.6 που αφορά την 

Εσωτερική Μηχανή Αναζήτησης  στην Ιστοσελίδα, θα δούμε και στη συνέχεια ότι θα έχουν 

επιδόσεις αξιοσημείωτες στην παρακάτω ενότητα. Ίσως ένας τρόπος να απαλείψουμε αυτό 

το  «πρόβλημα»  να  είναι  να  μην  συμπεριληφθούν  στις  εν  λόγω  κατηγορίες  αλλά  αυτό 

αυτόματα θα σήμαινε αύξηση της κατηγοριοποίησης, κάτι που δεν θα θέλαμε. Ίσως ακόμα 

θα  μπορούσαμε  να  χρησιμοποιήσουμε  διαφορετική  μέθοδο  αξιολόγησης  αυτών  των  3 

μεταβλητών  μιας  και  η  χρήση  του  0  ως  δήλωση  μη  ύπαρξης  κάποιου  γνωρίσματος  έχει 

μεγάλη επιρροή σε αυτές τις μεταβλητές. Προφανώς αυτός είναι και ο λόγος της έλλειψης 

συσχετίσεων με άλλες μεταβλητές.  
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Ε. Ανάλυση Διακύμανσης μιας Κατεύθυνσης (One‐way ANOVA) 

 

Προκειμένου να ελέγξουμε αν διαφέρουν οι μέσες τιμές μιας ποσοτικής μεταβολής, 
ανάμεσα στις κατηγορίες μιας ποιοτικής, όταν αυτή έχει περισσότερες από δύο κατηγορίες, 
χρησιμοποιούμε  την  Ανάλυση  Διασποράς  μιας  κατεύθυνσης  (One‐way  ANOVA).  Στην 
περίπτωση του η κατηγοριοποίηση μας είχε μόνο δύο κατηγορίες τότε θα προχωρούσαμε 
σε ένα t‐test. Στην δική μας περίπτωση όμως έχουμε τρεις κατηγορίες ξενοδοχείων. Έτσι για 
να  μελετήσουμε  την  επιρροή  που  έχει  η  κατηγορία  που  ανήκουν  τα  ξενοδοχεία  στις 
επιδόσεις  των  ιστοσελίδων  «τρέξαμε»  μια  ανάλυση  Διακύμανσης  μιας  κατεύθυνσης  τα 
αποτελέσματα  παραθέτονται  στον  πίνακα  103.  Το  πιθανό  εύρος  απόκλισης  των  μέσων 
τιμών, αν η υπόθεση μας περί επιρροής του μεγέθους του ξενοδοχείου είναι λάθος δίνεται 
από την τυπική απόκλιση των υπολογισμένων μέσων:  

σ/N½,  όπου  σ  είναι  η  τυπική  απόκλιση  όλων  των  αξιολογήσεων  (μια  μεταβλητής  κάθε 
φορά) μια κατηγορίας μεγέθους, δηλαδή 660 παρατηρήσεων στο δικό μας δείγμα.  

Όπου df  είναι  ο  αριθμός  που  δείχνει  τον  βαθμό  ελευθερίας  για  την  τυπική  αυτή 

απόκλιση. Στις δικές μας περιπτώσεις , το df είναι ίσο με 2 ανάμεσα στις ομάδες (between 

groups), μιας και εμείς έχουμε μόνον τρεις κατηγορίες μεγέθους ξενοδοχείων και ο βαθμός 

ελευθερίας είναι ίσος με τον αριθμό των κατηγοριών μείον ένα. Ανάμεσα στις ομάδες τώρα 

(Within  groups),  ο  βαθμός  ελευθερίας  είναι  ίσος  με  τον  συνολικό  αριθμό  των 

παρατηρήσεων‐αξιολογήσεων μείων τον αριθμό των κατηγοριών μεγέθους, δηλαδή 1980‐

3=1977. Η τιμή F ratio μπορεί να υπολογιστεί από τον λόγο τον μέσο όρο του αθροίσματος 

των τετραγωνισμένων αποκλίσεων για κάθε κατηγορία με τον συνολικό μέσο όρο μέσο όρο  

mean  (Mean  Square  for  between),  και  το  αντίστοιχο  μπορεί  να  γίνει  για  κάθε  μια 

παρατήρηση με την βοήθεια της στήλης Mean Square for within. Η στήλη mean του πίνακα 

103 υπολογίζεται διαιρώντας την πρώτη στήλη Sum of Squares με το τον αντίστοιχο βαθμό 

ελευθερίας.  Την  σημαντικότερη  πληροφόρηση  όμως  μας  την  δίνουν  οι  δύο  τελευταίες 

στήλες F και Sig. Αν το επίπεδο σημαντικότητας είναι μικρότερο από 0.05 και η τιμή F είναι 

μεγαλύτερη  της  μονάδας  τότε  ήμαστε  σίγουροι  ότι  το  στο  μοντέλο  μας  έχει  σημαντική 

επιρροή στις επιδόσεις των ιστοσελίδων ο αριθμός των δωματίων που προσφέρει το κάθε 

ξενοδοχείο  (κατηγοριοποίηση μεγέθους  ). Ακολουθεί αναλυτικότερη ανάλυση του Πίνακα 

103 με την οποία αποδεχόμαστε τελικά την πρώτη υπόθεση. 

 

 

 

 

 



ANOVA 

Μεταβλητές   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1.1 Ολοκληρωμένο & Αναλυτικό Περιεχόμενο  Between Groups 152,30 2,00  76,15  73,04 0,000
Within Groups 2061,26 1977,00  1,04 
Total 2213,56 1979,00   

1.2 Επακριβές & Τρέχων/Ενημερωμένο Περιεχόμενο  Between Groups 135,29 2,00  67,65  36,96 0,000
Within Groups 3618,45 1977,00  1,83 
Total 3753,74 1979,00    

1.3 Χρήση Πολλαπλών Γλωσσών  Between Groups 89,32 2,00  44,66  19,23 0,000
Within Groups 4590,75 1977,00  2,32 
Total 4680,06 1979,00   

1.4 Χρήσιμες Τουριστικές Πληροφορίες   Between Groups 115,33 2,00  57,67  28,35 0,000
Within Groups 4021,11 1977,00  2,03 
Total 4136,44 1979,00    

2.1 Ποικιλία Πολυμέσων  Between Groups 127,49 2,00  63,75  51,17 0,000
Within Groups 2463,04 1977,00  1,25 
Total 2590,54 1979,00   

2.2 Αισθητική, Ελκυστικά  & Κατάλληλα Πολυμέσα, Σωστό 
Μέγεθος & Θέση 

Between Groups 182,98 2,00  91,49  77,19 0,000
Within Groups 2343,21 1977,00  1,19 
Total 2526,18 1979,00    

2.3 Προνοητικότητα για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες  Between Groups 35,98 2,00  17,99  10,87 0,000
Within Groups 3271,45 1977,00  1,65 
Total 3307,43 1979,00   

2.4 Κατάλληλη & Σταθερή Χρήση  Διάταξης, Χρωμάτων, Στοιχείων, 
Τίτλων 

Between Groups 170,95 2,00  85,47  82,29 0,000
Within Groups 2053,55 1977,00  1,04 
Total 2224,50 1979,00    

2.5 Σωστή Γραμματική & Σύνταξη  Between Groups 58,95 2,00  29,47  25,14 0,000
Within Groups 2317,51 1977,00  1,17 
Total 2376,45 1979,00   

3.1 Ευκολία Εύρεσης της Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης  Between Groups 176,84 2,00  88,42  75,25 0,000
Within Groups 2322,82 1977,00  1,17 
Total 2499,66 1979,00    

3.2 Διασύνδεση Χρήστη  Between Groups 143,62 2,00  71,81  69,25 0,000
Within Groups 2050,13 1977,00  1,04 
Total 2193,75 1979,00   

3.3 Δομή & Οργάνωση της Ιστοσελίδας  Between Groups 106,07 2,00  53,03  52,61 0,000
Within Groups 1992,95 1977,00  1,01 
Total 2099,02 1979,00    

3.4 Πλοήγηση στην Ιστοσελίδα  Between Groups 79,63 2,00  39,81  41,91 0,000
Within Groups 1878,29 1977,00  0,95 
Total 1957,92 1979,00   

3.5 Προσανατολισμός στην Ιστοσελίδα  Between Groups 113,95 2,00  56,97  32,19 0,000
Within Groups 3498,81 1977,00  1,77 
Total 3612,76 1979,00   

3.6 Μηχανή Αναζήτησης της Ιστοσελίδας  Between Groups 114,99 2,00  57,50  22,06 0,000
Within Groups 5152,27 1977,00  2,61 
Total 5267,26 1979,00    

4.1 Ασύγχρονη  Between Groups 123,73 2,00  61,87  38,76 0,000
Within Groups 3155,32 1977,00  1,60 
Total 3279,05 1979,00   

4.2 Σύγχρονη  Between Groups 52,71 2,00  26,36  16,17 0,000
Within Groups 3223,07 1977,00  1,63 
Total 3275,78 1979,00    

4.3 Ηλεκτρονικές Κοινότητες   Between Groups 91,26 2,00  45,63  19,50 0,000
   Within Groups 4627,31 1977,00  2,34 
   Total 4718,57 1979,00   
4.4 Διαδραστικές Εφαρμογές Πολυμέσων  Between Groups 241,84 2,00  120,92  48,29 0,000

Within Groups 4951,00 1977,00  2,50 
Total 5192,85 1979,00    

5.1 Online Διαθεσιμότητα & Κράτηση Between Groups 447,14 2,00  223,57  79,53 0,000
Within Groups 5557,33 1977,00  2,81 
Total 6004,47 1979,00   

5.2 Online Αγορά & Πληρωμή  Between Groups 380,29 2,00  190,15  66,04 0,000
Within Groups 5692,14 1977,00  2,88 
Total 6072,43 1979,00    
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5.3 Online Τουριστικές Υπηρεσίες   Between Groups 151,14 2 75,57  29,79 0,000
Within Groups 5015,5 1977  2,54 
Total 5166,64 1979   

5.4 Online Διασκέδαση  Between Groups 121,02 2 60,51  31,87 0,000
Within Groups 3753,65 1977  1,9 
Total 3874,67 1979    

6.1 Αξιοπιστία  Between Groups 107,1 2 53,55  44,83 0,000
Within Groups 2361,61 1977  1,19 
Total 2468,72 1979   

6.2 Επίδοση  Between Groups 21,73 2 10,86  8,93 0,000
Within Groups 2404,44 1977  1,22 
Total 2426,17 1979    

6.3 Συμβατότητα  Between Groups 15,93 2 7,97  6,5 0,002
Within Groups 2424,02 1977  1,23 
Total 2439,95 1979   

6.4 Ασφάλεια & Μυστικότητα  Between Groups 203,89 2 101,94  42,05 0,000
Within Groups 4793,02 1977  2,42 
Total 4996,91 1979    

Πίνακας 103: Πίνακας αποτελεσμάτων one‐way ANOVA 

Οι μεταβλητές που μας δίνουν την πληροφόρηση σε αυτήν την περίπτωση είναι F 

τιμή  και  συσχετιζόμενη  πιθανότητα  που  δίνεται  από  την  σημαντικότητα  sig.  Από  τα 

αποτελέσματα  του  πίνακα 22  παρατηρούμε  ότι  σε  όλες  της  περιπτώσεις  η  τιμή  sig  είναι 

μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05 κάτι που σημαίνει ότι όλες οι μεταβλητές 

είναι  στατιστικά  σημαντικές.  Παρατηρώντας  την  τέταρτη  στήλη,  την  στήλη  της  τιμής  F, 

αντιλαμβανόμαστε  ότι  σε  αρκετές  περιπτώσεις  η  τιμή  f  είναι  αρκετά  μεγάλη  κάτι  που 

σημαίνει ταυτόχρονα και μεγαλύτερη εξάρτηση αυτών των μεταβλητών από την κατηγορία 

ξενοδοχείων  στην  οποία  ανήκουν.  Οι  μεταβλητές  Ολοκληρωμένο  &  Αναλυτικό 

Περιεχόμενο(1.1),  Αισθητική(2.2),  Κατάλληλη  &  Σταθερή  Χρήση    Διάταξης,  Χρωμάτων, 

Στοιχείων,  Τίτλων(2.4),  Ευκολία  Εύρεσης  της  Ηλεκτρονικής  Διεύθυνσης(3.1),  Διασύνδεση 

Χρήστη(3.2),  και  τέλος  η  Online  Διαθεσιμότητα  &  Κράτηση(5.1)  είναι  αυτές  με  την 

μεγαλύτερη  εξάρτηση  από  το  μέγεθος  του  ξενοδοχείου.  Αντίθετα  οι  μεταβλητές 

Επίδοση(6.2)  και  Συμβατότητα(6.3)  έχουν  την  μικρότερη  εξάρτηση  από  την  κατηγορία 

ξενοδοχείων.  

Αυτή  η  μιας  κατεύθυνσης  Ανάλυση  της  Διασποράς  μας  οδηγεί  σε  ένα  πολύ 

αξιοσημείωτο και χρήσιμο πόρισμα: ότι το μέγεθος του ξενοδοχείου(βάσει των αριθμό των 

δωματίων)  επηρεάζει  σημαντικά  τις  επιδόσεις  των  ξενοδοχειακών  ιστοσελίδων.  Στην 

συγκεκριμένη φάση υπενθυμίζουμε την υπόθεση 1 σύμφωνα με την οποία οι επιδόσεις των 

«μεγάλων»  ξενοδοχείων  θα  είναι  καλύτερες  από  αυτές  των  «μεσαίων»,  και  αυτές  των 

«μεσαίων» με την σειρά τους θα είναι καλύτερες από αυτές των «μικρών». Φυσικά από τα 

αποτελέσματα της προηγούμενης ανάλυσης δεν προκύπτει  κάτι που να επιβεβαιώνει  την 

πρώτη  υπόθεση  αλλά  υποψιαζόμαστε  ότι  αφού  η  κατηγορία  των  ξενοδοχείων  παίζει 

σημαντικό ρόλο στις επιδόσεις τότε είναι πολύ πιθανό να έχουμε δίκιο. Αυτό θα αποδειχτεί 

από τα αποτελέσματα της  περιγραφικής στατιστικής στην οποία και προχωράμε.  
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Περιγραφική Στατιστική 

 

 

 

Α. Κριτήριο: Μέγεθος Ξενοδοχείου 

 

 

 

 

Το πιο συνηθισμένο μέτρο θέσης  της στατιστικής αποτελεί η μέση τιμή ή κοινά ο  

μέσος όρος  (Mean).  Αρχικά θα υπολογίσουμε  τον μέσο όρο  για όλα  τα δεδομένα μας. Ο 

μέσος  όρος,  είναι  ένα  απλό  μέτρο  θέσης,  από  μόνος  του  δεν  μας  πληροφορεί 

ικανοποιητικά  για  ένα  δείγμα  τιμών.  Ως  συνήθως  συνοδεύεται  και  από  ένα  μέτρο 

διασποράς.  Θα  μπορούσαμε  να  χρησιμοποιήσουμε  την  διακύμανση  για  τον  σκοπό  αυτό 

αλλά έχει ένα κύριο μειονέκτημα: δεν εκφράζεται με τις μονάδες με τις οποίες εκφράζονται 

και  οι  παρατηρήσεις.  Έτσι  ως  καταλληλότερο  μέτρο  διασποράς  στην  περίπτωση  μας 

θεωρήθηκε η τυπική απόκλιση(Standard Deviation, SD), που εκφράζετε στις ίδιες μονάδες. 

Στον πίνακα 104 ακολουθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά τον υπολογισμό των 

περιγραφικών  παραμέτρων.  Η  μέση  τιμή  και  η  τυπική  απόκλιση  υπολογίστηκε  για  κάθε 

κατηγορία  ξενοδοχείου  ξεχωριστά  καθώς  και  χωρίς  να  υπάρξει  διαχωρισμός  μεταξύ 

κατηγοριών για να υπάρχει μια άποψη και  του συνόλου του δείγματος.  Έτσι στον πίνακα 

104  παρατηρούμε  ότι  η  πρώτη  κατηγορία  αφορά  τις  επιδόσεις  των  ιστοσελίδων  των 

ξενοδοχείων κάτω των 10 δωματίων, η δεύτερη από 11 μέχρι 100 δωμάτια, και η τρίτη και 

τελευταία από 101 δωμάτια και πάνω. Ακολουθεί η έβδομη και όγδοη στήλη που περιέχει 

τα  αποτελέσματα  των  επιδόσεων    χωρίς  να  υπάρχει  οποιαδήποτε  κατηγοριοποίηση, 

δηλαδή του συνόλου των 1980 sites.  

 

 

 

 

 

 

 



   0‐10 11‐100 101…  Όλα
Μεταβλητές  Mean  SD  Mean  SD  Mean  SD  Mean  SD 
1.Περιεχόμενο  2,60 1,35 2,88 1,32 3,18 1,31  2,89  1,35
1.1 Ολοκληρωμένο & Αναλυτικό Περιεχόμενο  3,32  1,08  3,58  1,01  3,99  0,96  3,63  1,06 
1.2  Επακριβές  &  Τρέχων/Ενημερωμένο 
Περιεχόμενο  2,82  1,39  3,28  1,30  3,44  1,38  3,18  1,38 

1.3 Χρήση Πολλαπλών Γλωσσών  1,65  1,48  2,01  1,56  2,15  1,53  1,94  1,54 
1.4 Χρήσιμες Τουριστικές Πληροφορίες  2,62  1,47  2,65  1,42  3,15  1,39  2,81  1,45 
2.  Παρουσίαση‐Μέσα‐Μορφοποίηση‐
Εμφάνιση 

2,60  1,13  2,88  1,11  3,16  1,11  2,88  1,14 

2.1 Ποικιλία Πολυμέσων  2,61  1,12  2,94  1,09  3,23  1,13  2,93  1,14 
2.2  Αισθητική,  Ελκυστικά    &  Κατάλληλα 
Πολυμέσα, Σωστό Μέγεθος & Θέση  2,77  1,12  3,20  1,10  3,51  1,04  3,16  1,13 

2.3 Προνοητικότητα για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες  0,80  1,20  0,92  1,24  1,12  1,41  0,95  1,29 
2.4  Κατάλληλη  &  Σταθερή  Χρήση    Διάταξης, 
Χρωμάτων, Στοιχείων, Τίτλων  3,04  1,08  3,39  1,02  3,76  0,95  3,40  1,06 

2.5 Σωστή Γραμματική & Σύνταξη  3,78  1,15  3,93  1,09  4,19  1,01  3,97  1,10 
3.Χρηστικότητα  2,72 1,20 3,00 1,16 3,32 1,14  3,01  1,20
3.1  Ευκολία  Εύρεσης  της  Ηλεκτρονικής 
Διεύθυνσης  3,17  1,18  3,65  1,06  3,89  1,02  3,57  1,13 

3.2 Διασύνδεση Χρήστη  3,02  1,07  3,27  1,03  3,67  0,94  3,32  1,05 
3.3 Δομή & Οργάνωση της Ιστοσελίδας   3,22  1,10  3,52  1,00  3,79  0,91  3,51  1,03 
3.4 Πλοήγηση  3,26  1,04  3,52  0,95  3,75  0,93  3,51  0,99 
3.5 Προσανατολισμός στην Ιστοσελίδα  2,70  1,37  2,93  1,35  3,28  1,27  2,97  1,35 
3.6 Μηχανή Αναζήτησης της Ιστοσελίδας   0,95  1,47  1,10  1,57  1,52  1,79  1,19  1,63 
4.Διαδραστικότητα & Ανάδραση  1,53 1,33 1,75 1,38 2,12 1,52  1,80  1,43
4.1 Ασύγχρονη  2,35  1,28  2,64  1,22  2,96  1,29  2,65  1,29 
4.2 Σύγχρονη  1,64  1,26  1,81  1,22  2,04  1,35  1,83  1,29 
4.3 Ηλεκτρονικές Κοινότητες   1,29  1,40  1,37  1,49  1,79  1,68  1,48  1,54 
4.4 Διαδραστικές Εφαρμογές Πολυμέσων  0,86  1,37  1,18  1,59  1,70  1,75  1,25  1,61 
5.Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  1,51 1,51 1,87 1,55 2,38 1,69  1,92  1,63
5.1 Online Διαθεσιμότητα & Κράτηση  2,41  1,73  3,10  1,68  3,54  1,65  3,02  1,75 
5.2 Online Αγορά & Πληρωμή  1,54  1,60  1,94  1,69  2,60  1,79  2,03  1,75 
5.3 Online Τουριστικές Υπηρεσίες   1,20  1,46  1,40  1,53  1,92  1,77  1,51  1,62 
5.4 Online Διασκέδαση  0,88  1,27  1,03  1,30  1,46  1,56  1,12  1,40 
6.Τεχνικά Ζητήματα  3,11 1,27 3,26 1,21 3,54 1,18  3,30  1,24
6.1 Αξιοπιστία  3,37  1,21  3,66  1,07  3,89  1,08  3,64  1,14 
6.2 Επίδοση  3,30  1,18  3,34  1,09  3,34  1,04  3,39  1,11 
6.3 Συμβατότητα  3,37  1,15  3,39  1,10  3,57  1,07  3,44  1,11 
6.4 Ασφάλεια & Μυστικότητα  2,39  1,55  2,66  1,57  3,15  1,54  2,73  1,59 
Valid N(List wise): 660 per category/1980 All        

Πίνακας 104: Πίνακας Μέσω Όρων και Τυπικών Αποκλίσεων ανά κατηγορία βάσει αριθμού δωματίων 

Παρατηρώντας  τα  αποτελέσματα  του  πίνακα  104  βλέπουμε  ότι  έχει  αξιολογηθεί 

κάθε  κριτήριο  ξεχωριστά  και  επίσης  ένας  μέσος  όρος  μας  δίνει  την  επίδοση  κάθε 

κατηγορίας κριτηρίων. Ξεκινώντας με τις δύο τελευταίες στήλες μπορούμε να πούμε ότι η 

κατηγορίες  Διαδραστικότητα  &  Ανάδραση  (4)  και  Ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  (5)  έχουν 

επιτύχει  τις  χαμηλότερες  επιδόσεις, 1.80  για  την πρώτη και 1.92  για  την δεύτερη.  Επίσης 

στις  ίδιες  κατηγορίες  έχει  εμφανιστεί  και  η  μεγαλύτερη  διασπορά  των  τιμών  με  τυπικές 

αποκλίσεις  1.43  και  1.63  αντίστοιχα.  Αντίθετα  οι  κατηγορίες  Τεχνικά  Ζητήματα  (6)  και 

Χρηστικότητα (3) έχουν τις καλύτερες αποδόσεις με ελαφρώς μικρότερη διασπορά. Το ίδιο 

ισχύει και στις περιπτώσεις των επιδόσεων των ιστοσελίδων με βάση την κατηγοριοποίηση 

ανά  μέγεθος  ξενοδοχείου.  Αυτό  ουσιαστικά  σημαίνει  ότι  η  πλειοψηφία  των  ιστοσελίδων 

δεν  παρέχει  αρκετά  ικανοποιητικές  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  και  διαδραστικές  εφαρμογές 
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στους επισκέπτες τους, ενώ δίνει έμφαση από την άλλη μεριά περισσότερο σε γνωρίσματα 

που  κάνουν  το  site  περισσότερο  χρηστικό  και  αποτελεσματικό.  Επίσης  μπορούμε  να 

επισημάνουμε  με  βεβαιότητα  το  γεγονός  ότι  όλες  οι  ξενοδοχειακές  ιστοσελίδες  έχουν 

επιτύχει  στον  τεχνικό  τομέα.  Αυτό  δικαιολογείται  κυρίως  από  το  γεγονός  ότι  πλέον  το 

κόστος ανάπτυξης μιας ιστοσελίδας από εξειδικευμένο προσωπικό έχει μειωθεί πάρα πολύ 

τα τελευταία χρόνια, και είναι οικονομικά προσιτό προς όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων.  

Επίσης άξιο αναφοράς είναι οι υψηλές σχετικά τιμές της τυπικής απόκλισης σε όλες 

τις  κατηγορίες.  Με  έναν  μέσο  όρο  1,25  και  εύρος  από  0,80  μέχρι  1,79(σε  όλες  τις 

κατηγορίες  )  βλέπουμε ότι  η διασπορά είναι  ελαφρώς ανεβασμένη.  Αυτό  είναι απόρροια 

της κλίμακας έξι βαθμίδων που χρησιμοποιήσαμε, μιας και η μη ύπαρξη ενός γνωρίσματος 

βαθμολογείται  απευθείας  με  0  και  εφόσον  υπάρχει  το  γνώρισμα  αυτό  τότε  μόνον 

βαθμολογείται  από  1  μέχρι  5.  Ο  τρόπος  αυτός  βαθμολόγησης  έχει  ως  αποτέλεσμα  στις 

αξιολογήσεις μας την ύπαρξη αρκετών μηδενικών ως προς συγκεκριμένα γνωρίσματα από 

την μία και υψηλών βαθμολογιών από την άλλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας 

περίπτωσης  είναι  το  γνώρισμα  της  Ύπαρξης  Εσωτερικής  Μηχανής  Αναζήτησης  στην 

Ιστοσελίδα(3.6), όπου αν δεν υπήρχε καν η μηχανή τότε το γνώρισμα βαθμολογούνταν με 0 

ενώ αν υπήρχε συνήθως λάμβανε τιμές με έναν μέσο όρο 3. Το γεγονός όμως μη ύπαρξης 

μηχανής στις περισσότερες περιπτώσεις ανέβασε  την  τιμή  της  τυπικής απόκλισης σε 1,79 

που είναι και η υψηλότερη που παρατηρήθηκε. Παρά το γεγονός αυτό όμως οι  τιμές  της 

τυπικής  απόκλισης  δεν  είναι  τόσο  μεγάλες  ώστε  να  αξίζει  περαιτέρω  ανάλυσης.  Σε 

αντίστοιχες  έρευνες  με  5‐βάθμια  κλίμακα  αξιολόγησης  ο  μέσος  όρος  των  τυπικών 

αποκλίσεων κυμαινόταν γύρω από την τιμή ένα, ενώ σε περιπτώσεις 7‐βάθμιας κλίμακας  ο 

μέσος όρος των τυπικών αποκλίσεων ήταν ίσος με 1.5.   

Την πιο σπουδαία πληροφορία σε αυτή την ανάλυση μας την δίνουν οι  τιμές  των 

μέσων  τιμών ανά  κατηγορία.  Είναι  εμφανές  πλέον  ότι  σε  γενικές  γραμμές  οι  ιστοσελίδες 

των «μικρών» ξενοδοχείων έχουν χαμηλότερες επιδόσεις από ότι αυτές των «μεσαίων», και 

αυτές  των  «μεσαίων»  με  την  σειρά  τους  μικρότερες  από  αυτές  των  μεγάλων.  Για  να 

αντιληφθούμε  καλύτερα  αυτή  την  ανακάλυψη  δημιουργήσαμε  δύο  οπτικές  απεικονίσεις 

του  Πίνακα  104  που  περιέχουν  όλα  τα  αποτελέσματα  με  την  μορφή  ιστογραμμάτων 

(Γράφημα 1α)  και αραχνοειδούς διαγράμματος  (Γράφημα 1β). Παρατηρώντας προσεκτικά 

το γράφημα 1α βλέπουμε ότι οι τρεις πρώτες στήλες που αφορούν τις κατηγορίες μεγέθους 

κάθε ξενοδοχείου έχουν συνεχώς αυξητική τάση για κάθε κατηγορία κριτηρίων. Δημιουργεί 

δηλαδή και για τις έξι κατηγορίες μια «σκάλα» με τρία σκαλοπάτια. Η τέταρτη στήλη αφορά 

των  μέσο  όρο  όλων.  Από  το  δεύτερο  γράφημα  ειδικά  αντιλαμβανόμαστε  ότι  τα  μεγάλα 
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μηχανής αναζήτησης (57,8%) και online διασκέδασης (49,8%). Αξιοσημείωτο είναι όμως και 

το ποσοστό έλλειψης διαδραστικών εφαρμογών πολυμέσων (4.4), 52,7 % και ηλεκτρονικών 

κοινοτήτων με 40,7%.  Επίσης παρατηρήθηκε σχετική  έλλειψη στα συστήματα αγοράς  και 

πληρωμής online αφού μόλις 1 στα 3 websites προσέφερε αυτή την δυνατότητα. Αντίθετα, 

από  το  υψηλά  ποσοστά  άριστης  βαθμολόγησης  αντιλαμβανόμαστε  ότι  οι  ιστοσελίδες 

δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην πληροφόρηση μέσω των περιεχομένων τους αλλά και την 

σωστή  διάταξη  και  σύνταξη  αυτών.  Όσον  αφορά  την  τελευταία  κατηγορία  των  τεχνικών 

ζητημάτων,  διαπιστώνουμε  ανεβασμένα  ποσοστά  και  στις  τέσσερις  μεταβλητές  κάτι 

αναμενόμενο  αν  συνυπολογίσουμε  τις  τιμές  αυτής  της  κατηγορίας  από  τον  Πίνακα  104. 

Ανατρέχοντας σε αυτόν τον πίνακα (Πίνακας 105) μπορούμε ανά πάσα στιγμή να βρούμε σε 

ποια γνωρίσματα υστερεί ή το σύνολο των ιστοσελίδων του δείγματος μας, ή ακόμα και σε 

ποια  γνωρίσματα  έχει  σημειώσει  τις  καλύτερες  επιδόσεις.  Να  σημειωθεί  ότι  τα  ποσοστά 

έχουν υπολογιστεί χωρίς να υπάρχει κάποια επιπλέον κατηγοριοποίηση και αφορούν και τα 

1980 websites του δείγματος. 

 

Ποσοστιαίος Πίνακας Ελάχιστης και Μέγιστης Βαθμολόγησης 

Μεταβλητές 
Ελάχιστη 
Βαθμολό
γηση (0) 

Μέγιστη 
Βαθμολό
γηση (5) 

Μεταβλητές 
Ελάχιστη 
Βαθμολό
γηση (0) 

Μέγιστη 
Βαθμολό
γηση (5) 

Μεταβλητές 
Ελάχιστη 
Βαθμολό
γηση (0) 

Μέγιστη 
Βαθμολό
γηση (5) 

1.1 Ολοκληρωμένο & 
Αναλυτικό Περιεχόμενο  0,1%  24% 

3.1 Ευκολία Εύρεσης 
της Ηλεκτρονικής 
Διεύθυνσης 

0.2%  22,5% 
4.4 Διαδραστικές 
Εφαρμογές 
Πολυμέσων 

52,7%  6% 

1.2 Επακριβές & 
Τρέχων/Ενημερωμένο 
Περιεχόμενο 

04%  19,4% 
3.2 Διασύνδεση 
Χρήστη  1,2%  11,4% 

5.1 Online 
Διαθεσιμότητα & 
Κράτηση 

15,9%  25,4% 

1.3 Χρήση Πολλαπλών 
Γλωσσών 

23,8%  7,6% 
3.3 Δομή & Οργάνωση 
της Ιστοσελίδας  

0,6%  20,1% 
5.2 Online Αγορά 
& Πληρωμή 

33%  9,2% 

1.4 Χρήσιμες Τουριστικές 
Πληροφορίες  7,9%  12,6% 

3.4 Πλοήγηση
0,6%  14,4% 

5.3 Online 
Τουριστικές 
Υπηρεσίες  

43,9%  4,9% 

2.1 Ποικιλία Πολυμέσων 
0,9%  9,2% 

3.5 Προσανατολισμός 
στην Ιστοσελίδα 

7,4%  11,6% 
5.4 Online 
Διασκέδαση 

49,8%  2,3% 

2.2 Αισθητική, Ελκυστικά  
& Κατάλληλα Πολυμέσα, 
Σωστό Μέγεθος & Θέση 

0,8%  11,7% 
3.6 Μηχανή 
Αναζήτησης της 
Ιστοσελίδας  

57,8%  4,9% 
6.1 Αξιοπιστία 

0.7%  25,2% 

2.3 Προνοητικότητα για 
Άτομα με Ειδικές 
Ανάγκες 

54,1%  2% 
4.1 Ασύγχρονη

3,9%  7,1% 
6.2 Επίδοση 

0,4%  16,1% 

2.4 Κατάλληλη & 
Σταθερή Χρήση  
Διάταξης, Χρωμάτων, 
Στοιχείων, Τίτλων 

0,4%  15,2% 

4.2 Σύγχρονη

14,8%  3% 

6.3 Συμβατότητα 

0.6%  17,2% 

2.5 Σωστή Γραμματική & 
Σύνταξη 

0,3%  39,9% 
4.3 Ηλεκτρονικές 
Κοινότητες  

40,7%  3,8% 
6.4 Ασφάλεια & 
Μυστικότητα 

14,4%  14,8% 

Πίνακας 105: Πίνακας Ποσοστών Μέγιστης και Ελάχιστης Βαθμολόγησης ανά μεταβλητή  

Όπως προαναφέραμε οι διαφορές στις επιδόσεις μεταξύ των κατηγοριών είναι λίγο 

έως πολύ δεδομένες. Την μικρότερη διαφορά την παρατηρούμε όμως στην κατηγορία των 

Τεχνικών Ζητημάτων. Σύμφωνα με την δεύτερη υπόθεση που κάναμε πιο πάνω περιμέναμε 

να δούμε μεγάλη διαφορά όσον αφορά αυτήν την συγκεκριμένη κατηγορία και ειδικότερα 

Κουτρότσιος Θωμάς Μ2606                                                                                Αξιολόγηση Ξενοδοχειακών Ιστοσελίδων   

 

68 



Κουτρότσιος Θωμάς  Μ2606                                                                         Αξιολόγηση Ξενοδοχειακών Ιστοσελίδων 

 

69 

στην  δεύτερη  μεταβλητή  της  που  αφορά  την  γενικότερη  επίδοση.  Η  επίδοση  αυτή 

μετρήθηκε με τα εργαλεία που αναφέραμε στην μεθοδολογία μας και οι κύριες τιμές που 

την  επηρέαζαν  ήταν  η  ταχύτητα  απόκρισης  του  site,η  ταχύτητα  «κατεβάσματος»  και  το 

πλήθος  των  «σπασμένων»  συνδέσεων  που  υπήρχαν  σε  αυτό.  Προς  έκπληξη  μας  όμως 

βλέπουμε  ότι  οι  επιδόσεις  των  ιστοσελίδων  στην  μεταβλητή  αυτή,  αλλά  και  σε  όλες  της 

κατηγορίας, είναι πολύ υψηλές. Σε πολλές περιπτώσεις πλησιάζουν αυτές των ιστοσελίδων 

των  «μεγάλων»  ξενοδοχείων  της  τρίτης  κατηγορίας,  όπως  πχ  όσον  αφορά  την 

συμβατότητα. Άρα πλέον δεν μπορούμε παρά να απορρίψουμε την Υπόθεση 2.  

Συνοψίζοντας την ανάλυση που κάναμε στην ενότητα αυτή μπορούμε να πούμε ότι 

υφίσταται  μια  διαφορά  στην  ποιότητα  μεταξύ  των  ιστοσελίδων  που  προέρχονται  από 

«μεγάλα»  ξενοδοχεία σε σχέση με μικρότερα από αυτά. Αυτή η διαφορά είναι κατά μέσο 

όρο  σταθερή  μεταβαίνοντας  από  μια  κατηγορία  μεγέθους  σε  άλλη.  Η  επιρροή  του 

μεγέθους του ξενοδοχείου στην ποιότητα της ιστοσελίδας είναι θετική. Παρόλα αυτά όμως 

όσον αφορά τα τεχνικά γνωρίσματα οι ιστοσελίδες όλων των ξενοδοχείων πετυχαίνουν την 

ίδια  ικανοποίηση  στον  επισκέπτη  τους.  Είναι  αξιοσημείωτο  το  γεγονός  ότι  σχεδόν  καμία 

ιστοσελίδα δεν προνοεί για τους επισκέπτες  του site  και υποψήφιους πελάτες που έχουν 

ειδικές  ανάγκες.  Επίσης  και  δεν  προσφέρουν  σχεδόν  καθόλου  διασκέδαση  online  ή  την 

δυνατότητα  για  σωστή  εσωτερική  αναζήτηση  μέσω  της  ανάλογης  μηχανής.  Όλα  αυτά  τα 

παραπάνω αφορούν την ανάλυση με κύριο κριτήριο το μέγεθος του ξενοδοχείου. Τι γίνεται 

όμως όσον αφορά το κριτήριο περιοχή προέλευσης(Ήπειρος); 

 

Β. Κριτήριο: Περιοχή Προέλευσης της Ιστοσελίδας και Μέγεθος Ξενοδοχείου 

 

Στην ανάλυση μας αυτή θα εξετάσουμε την απόδοση που έχουν οι ιστοσελίδες με 

βάση  την  περιοχή  προέλευσης  τους.  Όσον  αφορά  την  προέλευση  επιλέξαμε  να  γίνει  με 

βάση τις ηπείρους στην οποία ανήκε η ιστοσελίδα κάθε ξενοδοχείου, με μόνη διαφορά τον 

διαχωρισμό  της  Αμερικής  σε  Βόρεια  και  Νότια.  Προτού  όμως  προχωρήσουμε  στην 

περιγραφική  ανάλυση  θα  επαναλάβουμε  έναν  έλεγχο  αξιοπιστίας  όσον  αφορά  τα 

δεδομένα μας. Όπως και προηγουμένως,  έτσι  και  τώρα θα χρησιμοποιήσουμε  τον δείκτη 

του Cronbach.   Και στις έξι αυτές περιοχές ο δείκτης είναι πολύ υψηλός και ικανοποίει το 

όριο  που  θέσαμε  και  προηγουμένως.  Βλέπουμε  ότι  μόνο  στην  Ωκεανία  έχουμε  σχετικά 

χαμηλό δείκτη αλλά όχι αρκετά για να μας ανησυχήσει. Ο χαμηλός αυτός δείκτης οφείλεται 

κυρίως στο μικρό δείγμα που έχουμε για την περιοχή αυτή μιας και μόλις 60  ιστοσελίδες 

από  τις  1980  προέρχονται  από  την  συγκεκριμένη  περιοχή.  Δεν  συντρέχει  όμως  λόγος 



ανησυχίας  αφού  η  εκτίμηση  έχει  γίνει  με  συγκεκριμένο  τρόπο  για  όλα  τα  sites  του 

δείγματος. Ενδεικτικά παραθέτουμε τα αποτελέσματα του δείκτη με κατηγοριοποίηση της 

περιοχής προέλευσης(Πίνακας  106). 

 

 

Περιοχή‐Ήπειρος  Cronbach’s Alpha 
Αφρική  ,858 
Ασία  ,906 

Ευρώπη  ,871 
Βόρεια Αμερική  ,904 

Ωκεανία  ,662 
Νότια Αμερική  ,885 

Πίνακας 106: Αποτελέσματα ελέγχου αξιοπιστίας ανά ήπειρο 

 

Στην  συνέχεια  προχωρήσαμε  στον  υπολογισμό  όλων  των  στοιχείων  περιγραφικής 

στατιστικής.  Έτσι  προέκυψε ο Πίνακας 107  στον οποίο  και  παραθέτουμε μόνον  τις  μέσες 

τιμές  και  τις  τυπικές  αποκλίσεις.  Για  να  είναι  ευανάγνωστος  ο  πίνακας  παρουσιάστηκαν 

μόνο οι μέσες τιμές των έξι κατηγοριών των κριτηρίων και όχι όλων των μεταβλητών. Στο 

σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι το γεγονός ότι η μεταβλητή περιοχή είναι ποιοτική και όχι 

ποσοτική δεν μας επέτρεψε να προβούμε σε μια Ανάλυση Διασποράς μιας κατεύθυνσης για 

να  αντιληφθούμε  την  επιρροή  που  έχει  στις  επιδόσεις  των  ξενοδοχείων.  Έτσι  θα 

αντιληφθούμε την επιρροή βάσει των αποτελεσμάτων και των ιστογραμμάτων αυτών. Όσον 

αφορά τις  τυπικές αποκλίσεις, που υπολογίστηκαν πλέον για κάθε ήπειρο ξεχωριστά, δεν 

παρατηρούμε  κάποια  σημαντική  διαφορά  σε  σχέση  με  την  ανάλυση  της  προηγούμενης 

ενότητας  όπου  δεν  υπήρχε  η  κατηγοριοποίηση  ανά  ήπειρο.  Το  εύρος  των  νέων  τυπικών 

αποκλίσεων είναι από 0,89 μέχρι 1,83. Δεν παρατηρείται δηλαδή κάποια σημαντική αύξηση 

η μείωση όσον αφορά την διασπορά σε κάποια συγκεκριμένη ήπειρο. Ο μέσος όρος όλων 

είναι  ίσος  με  1,3,  μια  τιμή  πολύ  κοντά  και    στον  μέσο  όρο  των  αποκλίσεων  της 

προηγούμενης  ανάλυσης.  Το  γεγονός  αυτό  ήταν  αναμενόμενο  μιας  και  ο  πίνακας  107 

αποτελείται  από  το  ίδιο  δείγμα.  Όσον  αφορά  τις  τυπικές  αποκλίσεις  για  κάθε  ήπειρο 

ξεχωριστά  δεν  υπάρχουν  αξιοσημείωτες  διαφορές  και  έτσι  μπορούμε  να  προχωρήσουμε 

στην ανάλυση των μέσο όρων για κάθε ήπειρο ξεχωριστά. 
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      0‐10 Δωμάτια  11‐100 Δωμάτια  101… Δωμάτια  Όλα 
Κατηγορίες 
Κριτηρίων  Περιοχή  Mean  SD  Mean  SD  Mean  SD  Mean  SD 
Περιεχόμενο  Αφρική  2,78  1,35  2,73  1,35  3,04  1,32  2,82  1,34 

Ασία  2,52  1,36  2,94  1,28  3,28  1,34  2,91  1,33 
Ευρώπη  2,47  1,37  2,96  1,33  3,27  1,27  2,90  1,33 
Β. Αμερική  2,72  1,20  2,79  1,30  3,16  1,22  2,89  1,24 
Ωκεανία  2,85  1,14  2,73  1,46  2,46  1,53  2,65  1,38 
Ν. Αμερική  2,79  1,25  2,86  1,20  3,15  1,24  2,93  1,23 

Παρουσίαση‐Μέσα‐
Μορφοποίηση‐
Εμφάνιση 

Αφρική  2,86  0,98  2,83  1,02  2,85  1,00  2,81  1,00 
Ασία  2,53  1,29  2,93  1,24  3,36  1,15  2,94  1,23 
Ευρώπη  2,42  1,02  2,76  1,03  3,08  1,07  2,75  1,04 
Β. Αμερική  2,91  1,00  3,01  1,00  3,20  0,97  3,04  0,99 
Ωκεανία  3,15  1,16  3.04  1,14  3.09  0,95  3,10  1,08 
Ν. Αμερική  2,73  1,12  2,93  1,13  3,19  1,21  2,95  1,15 

Χρηστικότητα  Αφρική  2,96  1,17  2,83  1,24  3,15  1,11  2,97  1,17 
Ασία  2,64  1,30  3,18  1,24  3,55  1,20  3,12  1,25 
Ευρώπη  2,57  1,15  2,93  1,06  3,27  1,08  2,92  1,10 
Β. Αμερική  2,95  1,07  3,10  1,10  3,33  1,15  3,13  1,11 
Ωκεανία  3,16  1,18  2,88  0,89  3,02  1,21  2,98  1,09 
Ν. Αμερική  2,83  1,15  2,92  1,13  3,29  1,12  3,01  1,13 

Διαδραστικότητα & 
Ανάδραση 

Αφρική  1,35  1,37  1,47  1,32  1,42  1,31  1,41  1,33 
Ασία  1,74  1,48  2,03  1,51  2,45  1,57  2,08  1,52 
Ευρώπη  1,12  1,00  1,38  1,17  1,85  1,40  1,45  1,19 
Β. Αμερική  1,93  1,39  2,10  1,44  2,47  1,47  2,17  1,44 
Ωκεανία  2,05  1,37  1,90  1,09  2,08  1,29  2,01  1,25 
Ν. Αμερική  1,85  1,23  2,10  1,25  2,58  1,44  2,18  1,31 

Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες  

Αφρική  1,61  1,53  1,49  1,44  1,64  1,44  1,58  1,47 
Ασία  1,44  1,51  2,02  1,70  2,53  1,83  2,00  1,68 
Ευρώπη  1,27  1,41  1,73  1,51  2,38  1,63  1,79  1,52 
Β. Αμερική  1,82  1,59  2,22  1,43  2,79  1,55  2,27  1,52 
Ωκεανία  1,53  1,42  1,80  1,42  1,48  1,42  1,53  1,42 
Ν. Αμερική  1,80  1,44  2,03  1,44  2,63  1,54  2,15  1,47 

Τεχνικά Ζητήματα  Αφρική  3,13  1,13  3,29  1,08  3,45  1,10  3,29  1,11 
Ασία  3,07  1,25  3,39  1,25  3,62  1,14  3,36  1,21 
Ευρώπη  3,08  1,33  3,26  1,25  3,59  1,20  3,31  1,26 
Β. Αμερική  3,35  1,03  3,31  1,00  3,57  0,94  3,41  0,99 
Ωκεανία  3,44  1,19  3,16  1,13  3,20  1,32  3,27  1,22 
Ν. Αμερική  2,95  1,33  3,05  1,21  3,52  1,20  3,18  1,25 

Valid N(List wise): 660 per category/1980 All 
Πίνακας 107: Περιγραφικός Πίνακας ανά κατηγορία κριτηρίων βάσει περιοχής προέλευσης και αριθμού δωματίων 

 

Αναλύοντας τα στοιχεία του πίνακα 107 παρατηρούμε ότι όσον αφορά τις ηπείρους 

Αφρική,  Ασία,  Ευρώπη  και  Βόρια  Αμερική  οι  ιστοσελίδες  έχουν  επιδόσεις  ανάλογες  με 

αυτές του πίνακα 104 όπου δεν υπήρχε κατηγοριοποίηση με βάση την περιοχή προέλευσης 

τους.  Από  τα  γραφήματα  2  μέχρι  7  βλέπουμε  ότι  και  πάλι  σχηματίζεται  αυτό  το 

«σκαλοπάτι»  στις  ηπείρους:  Ασία,  Ευρώπη,  Ν.  Αμερική,  και  Β.  Αμερική.  Διαφορετική 

συμπεριφορά παρατηρούμε μόνο στις δύο υπόλοιπες περιοχές, αυτές της Ωκεανίας και της 

Αφρικής.  Αν  παρατηρήσουμε  τις  μέσες  τιμές  αξιολόγησης  που  πέτυχαν  οι  ιστοσελίδες 
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ανά ήπειρο η σειρά αυτών με τα ποιοτικότερα sites προς τα λιγότερα ποιοτικά έχει ως εξής: 

Βόρεια Αμερική, Ασία, Νότια Αμερική, Ωκεανία, Ευρώπη και τελευταία η Αφρική.  

 

Γ. Κριτήριο: Χώρα Προέλευσης της Ιστοσελίδας και Μέγεθος Ξενοδοχείου 

 

Πέραν όμως της κατηγοριοποίησης με βάση την ήπειρο προέλευσης μπορούμε να 

ταξινομήσουμε τα αποτελέσματα και με βάση την χώρα. Όπως αναφέραμε και στην αρχή 

δεν χρησιμοποιήσαμε κάποια μεταβλητή για να σταθμίσουμε την σημαντικότητα κάποιου 

γνωρίσματος  μιας  και  όλα  είναι  εξίσου  σημαντικά  στο  μοντέλο  μας.  Έτσι  εύκολα 

δημιουργήσαμε  τον  πίνακα  108  όπου  παραθέτονται  οι  συνολικές  επιδόσεις  των 

ιστοσελίδων ανά χώρα προέλευσης. Επίσης μέσω του γραφήματος 8 έχουμε και μία οπτική 

απεικόνιση αυτών.  

 

 

 

Ήπειρος  Χώρα  Επιδόσεις  Ήπειρος Χώρα  Επιδόσεις Ήπειρος  Χώρα  Επιδόσεις 
Αφρική  Αγ.Μαυρίκιος  2,86  Ευρώπη Αγγλία  2,90  Ωκεανία  Αυστραλία  2,77 

   Α.Ελεφαντοστού  2,34     Αυστρία  2,78     Νέα Ζηλανδία  2,50 
   Γκάνα  1,80     Βέλγιο  2,32       
   Κένυα  2,52     Γαλλία  2,73  Β.Αμερική  Barbados  3,42 
   Μαγαδασκάρη  2,84     Γερμανία  2,74     Αγ.Δομίνικος  2,85 
   Μαρόκο  2,49     Δανία  2,38     Η.Π.Α.  2,53 
   Νότια Αφρική  3,07     Ελβετία  2,67     Μπαχάμες  2,37 
   Σενεγάλη  2,44     Ιρλανδία  1,94     Τζαμάικα  2,41 
   Σεϋχέλλες  2,37     Ισλανδία  2,72     Trinidad&Tob.  3,22 
         Ισπανία  2,60     Saint Lucia  3,31 

Ασία  Βιετνάμ  2,20     Ιταλία  2,00     Πουέρτο Ρίκο  2,68 
   Ην.Αρ.Εμιράτα  2,67     Λουξεμβούργο  2,44       
   Ιαπωνία  2,21     Μάλτα  2,82  Ν.Αμερική  Αργεντινή  2,12 
   Ινδονησία  2,82     Νορβηγία  2,32     Βενεζουέλα  2,83 
   Ιράν  2,29     Ολλανδία  2,51     Βολιβία  2,87 
   Ινδία  2,52     Ουγγαρία  3,25     Εκουαδόρ  3,25 
   Ισραήλ  2,84     Πολωνία  2,80     Ουρουγουάη  2,54 
   Κίνα  3,38     Πορτογαλία  2,54     Παραγουάη  3,18 
   Κορέα  3,48     Ρωσία  3,13     Χιλή  3,05 
   Μαλαισία  3,03     Σλοβακία  2,44     Belize  2,74 
   Μαλδίβες  3,02     Σουηδία  2,01     Νικαράγουα  2,38 
   Ταιβάν  2,89     Φινλανδία  2,30     Ονδούρα  2,64 
   Τουρκία  2,77           Ελ Σαλβαδόρ  2,80 
   Dubai  2,70             

Πίνακας 108: Πίνακας επιδόσεων των ιστοσελίδων ανά Χώρα προέλευσης 
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Μελετώντας  το  γράφημα  9  παρατηρούμε  ότι  μόνο  10  χώρες  από  τις  66  που 

περιλαμβάνει το δείγμα μας έχουν επιτύχει αξιολόγηση άνω των 3 μονάδων. Αντίθετα πολύ 

χαμηλή αξιολόγηση έχουν πετύχει 5 χώρες( ≤2 περίπου ). Οι χώρες με τα ποιοτικότερα sites 

είναι  οι: Νότια Αφρική από  την Αφρική,  η  Κίνα  και  η  Κορέα από Ασία,  η Ουγγαρία  και  η 

Ρωσία  από  την  Ευρώπη,  Barbados,  Trinidad &  Tobacco  και  Αγία  Λουκία  από  την  Βόρεια 

Αμερική, και τέλος Εκουαδόρ(Ισημερινός), Χιλή και Παραγουάη από την Νότια Αμερική. Οι 

«χειρότερες»  ξενοδοχειακές  ιστοσελίδες  από  την  άλλη  είναι  οι  ιστοσελίδες  που 

προέρχονται από: την Γκάνα της Αφρικής, την Ιρλανδία, την Σουηδία και την Ιταλία από την 

Ευρώπη, και τέλος από την Αργεντινή της Νότιας Αμερικής. Το εύρος των επιδόσεων είναι 

μεταξύ  1,80  και  3,48.  Την  χαμηλότερη  επίδοση  την  έχουν  πετύχει  οι  ξενοδοχειακές 

ιστοσελίδες της Γκάνας  ενώ την υψηλότερη οι αντίστοιχες ιστοσελίδες της Κορέας.  
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Συμπεράσματα 

 

  Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν 

κατά  την  ανάλυση  μας.  Με  βάση  το  «πλαίσιο  αξιολόγησης»  το  οποίο  χρησιμοποιήσαμε 

συμπεράναμε αρχικά ότι τα ξενοδοχεία που έχουν δυναμικότητα δωματίων άνω των εκατό, 

έχουν τις ποιοτικότερες  ιστοσελίδες. Ακολουθούν τα ξενοδοχεία με δυναμικότητα από 11 

μέχρι εκατό δωμάτια, και τέλος τα ξενοδοχεία με 1 μέχρι 10 δωμάτια. Η κατηγοριοποίηση 

μεγέθους που χρησιμοποιήσαμε κατά την ανάλυση μας έδειξε το μέγεθος του ξενοδοχείου 

σχετίζεται  θετικά  με  τις  επιδόσεις  της  ιστοσελίδας  του.  Η  Ανάλυση  Διακύμανσης  μιας 

κατεύθυνσης και τα αποτελέσματα των επιδόσεων ανά μέγεθος ξενοδοχείου επιβεβαίωσαν 

αυτό το γεγονός το οποίο και είχαμε διατυπώσει ως Υπόθεση στην αρχή της έρευνας. 

  Όμως το μέγεθος του ξενοδοχείου δεν είναι η μόνη παράμετρος που επηρεάζει την 

ποιότητα των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ανά περιοχή 

προέλευσης, αλλά και ανά χώρα, παρατηρούμε ότι υπάρχουν περιοχές και χώρες όπου δεν 

ισχύει ο γενικότερος αυτός κανόνας. Αυτό το γεγονός μας πληροφορεί ότι επιρροή σε μια 

ιστοσελίδα  μπορεί  να  έχει  και  η  χώρα  προέλευσης  αυτής  με  ότι  αυτό  συνεπάγεται. 

Παραδείγματος χάριν ο βαθμός εισχώρησης του ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών σε μια 

χώρα επηρεάζει αναμφισβήτητα και την ποιότητα των ιστοσελίδων αυτής. Ως αποτέλεσμα 

αυτού, οι ιστοσελίδες της Αφρικής βαθμολογήθηκαν ως οι χειρότερες όλου του δείγματος 

των 1980  ιστοσελίδων.  Επίσης εντύπωση δημιούργησε και η  κατάταξη  της Ευρώπης στην 

προτελευταία θέση όσον αφορά τις συνολικές επιδόσεις των Ηπείρων. Πρώτη στην εν λόγω 

κατηγορία κατατάχθηκε η Βόρεια Αμερική,  ακολούθησε η Ασία και με πολύ μικρή διαφορά  

η Νότια Αμερική. Στην μέση κατατάχθηκε η Ωκεανία που αποτελούνταν από δείγμα μόνον 2 

χωρών. 

  Όσον  αφορά  την  Ωκεανία  παρατηρήθηκε  ότι  οι  ιστοσελίδες  των  μικρών 

ξενοδοχείων έχουν καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους τομείς από αυτές των μεγαλύτερων 

κατηγοριών(11‐100,  και  100  και  πάνω  δυναμικότητα  δωματίων).  Φυσικά  το  δείγμα  που 

χρησιμοποιήσαμε για την χώρα αυτή είναι αρκετά μικρό για να έχουμε απολύτως ασφαλή 

συμπεράσματα. 

  Από την ανάλυση των συσχετίσεων προέκυψε ελαφρώς θετική συσχέτιση για όλες 

τις  μεταβλητές  που  ανήκαν  σε  ίδια  κατηγορία  κριτηρίων.  Αυτό,  σε  συνδυασμό  με  τον 

έλεγχο  αξιοπιστίας  που  πέρασε  το  δείγμα  μας  με  επιτυχία,  δικαιώνει  το  «πλαίσιο 

αξιολόγησης» που εφαρμόσαμε και ενισχύει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μας.  
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  Γενικότερα,  από  την  ερεύνα  μας  διαπιστώσαμε  ότι  υπάρχουν  αρκετά  περιθώρια 

βελτιώσεων  των  ιστοσελίδων  του  ξενοδοχειακού  τομέα.  Οι  ξενοδόχοι,  οι  σχεδιαστές  των 

ιστοσελίδων  αλλά  ακόμα  και  ειδικοί  μάρκετινγκ  και  πληροφοριακών  συστημάτων  που 

ασχολούνται στον συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην 

βελτίωση αυτών  των  τομέων.  Η προνοητικότητα  για  επισκέπτες με  ειδικές  ανάγκες  και  η 

δημιουργία  ανάλογης  εξυπηρέτησης  τους  μέσω  της  ιστοσελίδας  είναι  ένας  τομέας  στον 

οποίο  σχεδόν  όλες  οι  ιστοσελίδες  του  δείγματος  υστερούν  σημαντικά.  Επίσης  επιδόσεις 

όσον αφορά  την δυνατότητα προβολής  της  ιστοσελίδας σε διάφορες  γλώσσες είναι πολύ 

χαμηλές. Όλες οι ξενοδοχειακές ιστοσελίδες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα προβολής 

τους  σε  πολλαπλές  γλώσσες,  εφόσον  θέλουν  να  αυξήσουν  τον  αριθμό  των  πιθανών 

επισκεπτών  που  είναι  ταυτόχρονα  και  οι  εν  δυνάμει  πελάτες  της  εταιρίας.  Επίσης 

παρατηρήθηκε  σημαντική  έλλειψη  διαδραστικών  εφαρμογών  πολυμέσων.  Εικονικές 

περιηγήσεις  ή  ακόμα  και  web  κάμερες  που  δείχνουν  την  κατάσταση  που  επικρατεί  σε 

χώρους του ξενοδοχείου σε πραγματικό χρόνο στον επισκέπτη έχουμε βρει σε πολύ λίγες 

ξενοδοχειακές  ιστοσελίδες.  Σε  ακόμα  λιγότερες  σελίδες  υπήρχε  η  δυνατότητα  για  online 

διασκέδαση.  Όσο  παράξενο  και  αν  ακούγεται  η  ύπαρξη  τέτοιου  γνωρίσματος,  πρέπει  να 

πούμε ότι πλέον σχεδόν όλες οι εταιρικές ιστοσελίδες που ασχολούνται στον τουριστικό και 

ταξιδιωτικό  τομέα  έχουν  την  δυνατότητα  αποστολή  ηλεκτρονικής  κάρτας,  wallpapers, 

ακόμα  και  online  παιχνίδια  σχετικά  με  την  επιχείρηση.  H  easy  Jet  για  παράδειγμα  είχε 

δημιουργήσει μια μίνι σειρά 4 e‐games τα οποία μπορούσαν να παίξουν οι επισκέπτες της 

ιστοσελίδας  και  χρησιμοποιήθηκαν  από  την  εταιρία ως  μέσο  διαφήμισης  των  προϊόντων 

και  των  υπηρεσιών  τους.  Στην  περίπτωση  των  ξενοδοχείων  όμως  βλέπουμε  ότι  ελάχιστα 

προσφέρουν  την  δυνατότητα  για  τέτοιες  ευκαιρίες  χαλάρωσης  στους  επισκέπτες  τους. 

Τέλος  παρουσιάστηκε  μια  σημαντική  έλλειψη  σε  συστήματα  πληρωμής  και  αγοράς 

προϊόντων και υπηρεσιών στις ξενοδοχειακές ιστοσελίδες. Μόλις μια στις τρεις προσφέρει 

αυτή  την  δυνατότητα.  Στην  εποχή  που  ζούμε  το  ποσοστό  online  αγορών  έχει  αυξηθεί 

σημαντικά, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι σημερινοί άνθρωποι δεν διστάζουν να 

δώσουν  τα  στοιχεία  των  πιστωτικών  τους  καρτών  σε  ένα  τέτοιο  σύστημα,  θα  πρέπει  να 

ωθήσει όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν ένα τέτοιο σύστημα για να 

«καρπωθούν» τα οφέλη που θα τους παρέχει. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα γνωρίσματα 

με τις χαμηλότερες επιδόσεις σε ολόκληρο το δείγμα μας. Το κόστος βελτίωσης αυτών των 

γνωρισμάτων  είναι  πολύ  μικρό  μπροστά  στο  όφελος  που  μπορούν  να  αποφέρουν.  Το 

περιβάλλον  στο  οποίο  «κινούνται»  όλες  αυτές  οι  εταιρίες  γίνεται  ολοένα  και  πιο 
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ανταγωνιστικό. Οι επιφυλάξεις που είχανε κάποτε οι επισκέπτες όσον αφορά την ασφάλεια 

του  ίντερνετ έχουν χαθεί και πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό κρατήσεων γίνεται με Online 

διαδικασία.  Οι  ιστοσελίδες  αποτελούν  σήμερα  το  Α  και  το  Ω  για  μια  ξενοδοχειακή 

επιχείρηση,  αφού  είναι  ο  καθρέφτης  της  επιχείρησης  προς  τον  έξω  κόσμο  και  δεν 

επιτρέπεται η ύπαρξη μειονεκτημάτων που λύνονται πολύ εύκολα και σχεδόν ανέξοδα.  

  Όπως αναφέραμε πολλές φορές στην εργασία μας το μέγεθος της επιχείρησης είναι 

άμεσα συνδεδεμένο και με την ποιότητα της  Ιστοσελίδας της. Το μικρό κόστος ανάπτυξης 

μιας ιστοσελίδας οδηγεί του ξενοδόχους στην δημιουργία της αλλά όχι και στην αξιοποίηση 

όλων των δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει. Η online διαδικασία κράτησης και πληρωμής 

είναι  απαραίτητη  σε  όλες  τις  κατηγορίες  ξενοδοχείων.  Δεν  αρκεί  μόνο  μια  απλή  στατική 

ιστοσελίδα  γιατί  το  γεγονός  αυτό  πολλές  φορές  λειτουργεί  αρνητικά  στον  επισκέπτη.  Οι 

νέες  τεχνολογίες  προσφέρουν  μια  τεράστια  γκάμα  δυνατοτήτων  με  τις  οποίες  μπορεί  να 

αλλάξει  αυτή  η  εικόνα.  Οι  ιδιοκτήτες  των  «μικρών»  ξενοδοχείων  θα  πρέπει  να  ελέγξουν 

τους  τομείς  στους  οποίους  υστερούν  και  να  τους  βελτιώσουν  άμεσα. Μέσω  της  έρευνας 

μας οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να αντιληφθεί σε ποιες περιπτώσεις υστερεί και 

σε ποιες όχι. Επίσης χρησιμοποιώντας το ίδιο μοντέλο αξιολόγησης μπορεί αξιολογήσει την 

δικιά του ιστοσελίδα και να συγκρίνει τον μέσο όρο της χώρας στην οποία ανήκει(εφόσον 

περιλαμβάνεται στο δείγμα μας).  

  Κρίνουμε  απαραίτητο  να  γίνεται  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  αξιολόγηση  των 

ιστοσελίδων από τους ίδιους managers των ξενοδοχείων για να εξασφαλίζουν την ποιοτική 

εξυπηρέτηση  του  πελάτη.  Το  περιβάλλον  του  διαδικτύου  μεταβάλλετε  συνεχώς  και  κάθε 

μέρα  προστίθενται  νέες  δυνατότητες  για  υπηρεσίες  προστιθέμενης  αξίας  μέσω  των 

ιστοσελίδων.  Για  τον  λόγο  αυτό  ίσως  θα  ήταν  προτιμότερο  να  εφαρμοστεί  μια  ενιαία 

μέθοδο αξιολόγησης των ιστοσελίδων από τον αντίστοιχο ξενοδοχειακό οργανισμό ή ακόμα 

και από  το αντίστοιχο Υπουργείο Ανάπτυξης  και  Τουρισμού κάθε  χώρας. Η  εργασία αυτή 

δείχνει  τον  δρόμο  που  θα  πρέπει  να  κινηθούν  αυτοί  οι  φορείς  ώστε  να  μπορέσουν  να 

βρουν τυχόν αδυναμίες και να τις βελτιώσουν. 
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Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

 

 

  Η  έρευνα  που  έγινε  στην  εν  λόγω  εργασία  μας  έδειξε  ότι  σε  συγκεκριμένες 

γεωγραφικές περιοχές οι ξενοδοχειακές ιστοσελίδες είχαν διαφορετικά αποτελέσματα από 

αυτά  της  πλειοψηφίας  των  ιστοσελίδων  του  δείγματος.  Κρίνεται  αρκετά  ενδιαφέρον  η 

έρευνα  των  ξενοδοχειακών  ιστοσελίδων  της  περιοχής  της  Ωκεανίας  όπου  τα  μικρά 

ξενοδοχεία επέδειξαν σημαντικές επιδόσεις σε σχέση με τα μεγαλύτερα. Το δείγμα μας δεν 

ήταν  αρκετό  για  να  προβούμε  σε    μια  τέτοια  ανάλυση,  καθώς  περιλάμβανε  μόνο  60 

ιστοσελίδες(20  κάθε  κατηγορίας  μεγέθους).  Ενδιαφέρον  έχουν  οι  βαθύτερες  αιτίες  που 

εξηγούν την διαφορετική αυτή συμπεριφορά. Ο βαθμός εισχώρησης των νέων τεχνολογιών 

στις  χώρες  αυτές,  σίγουρα  θα  επηρεάζει  αλλά  δεν  θα  είναι  ο  μόνος.  Η  κατασκευή  ενός 

ερωτηματολογίου και η αποστολή σε managers και επισκέπτες των  ιστοσελίδων ίσως μας 

έδινε  την  απάντηση.  Επίσης  και  στην  Αφρική  έχουμε  ανάλογη  συμπεριφορά,  αν  και  σε 

μικρότερο βαθμό από ότι στην Ωκεανία. Μια έρευνα ακόμα θα μπορούσε να γίνει για την 

γεωγραφική  περιοχή  αυτής  και  τα  αποτελέσματα  να  συγκριθούν.  Ο  λόγος  που  δεν 

χρησιμοποιήθηκε  κάποιος  συντελεστής  σημαντικότητας  των  κριτηρίων  είναι  ότι  κάθε 

γνώρισμα  ήταν  ίσης  αξίας  με  όλα  τα  υπόλοιπα.  Αυτό  όμως  αποτελεί  περισσότερο 

υποκειμενικό  κριτήριο  παρά  αντικειμενικό.  Σε  παρόμοιες  έρευνες  έγινε  μια  προσπάθεια 

εύρεσης της σημαντικότητας των γνωρισμάτων με αποστολές ανάλογων ερωτηματολογίων 

σε πλήθος από managers ξενοδοχείων (Ζαφειρόπουλος & Βρανά, 2005). Τα αποτελέσματα 

έδειχναν  μικρές  διαφορές  μεταξύ  των  συντελεστών  και  έτσι  δεν  χρησιμοποιήθηκαν.  Θα 

μπορούσε όμως να γίνει ένα ερωτηματολόγιο εκ νέου που να αξιολογήσει το μοντέλο που 

αναπτύξαμε από δύο σκοπιές, μια των manager και μια των επισκεπτών και να βρεθούν οι 

σταθμισμένοι συντελεστές σημαντικότητας για κάθε κριτήριο. Στην συνέχεια θα πρέπει να 

γίνει  και μια αξιολόγηση κάποιας περίπτωσης μελέτης,  π.χ.  των  ιστοσελίδων μιας  χώρας,  

για  να  συγκριθούν  τα  αποτελέσματα.  Επίσης  προτείνεται  σε  μια  μελλοντική  έρευνα  να 

χρησιμοποιηθεί  κλίμακα  αξιολόγησης  5  βαθμίδων  για  τις  επιδόσεις  των  ποιοτικών    και 

ποσοτικών  γνωρισμάτων,  και  κλίμακα  2  βαθμίδων  (0,1)  για  ύπαρξη  ή  έλλειψη  κάποιου 

συγκεκριμένου γνωρίσματος όπως είναι π.χ. η Εσωτερική Μηχανή Αναζήτησης. 
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Παράρτημα 

 
Παραθέτονται  6  πίνακες  που  περιλαμβάνουν  το  σύνολο  των  ιστοσελίδων  του  δείγματος 
που αξιολογήθηκε ταξινομημένα ανά Ήπειρο, Χώρα και Μέγεθος ξενοδοχείου. 
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http://www.sumisho‐hotel.co.jp/       http://www.hotel‐
nankai.co.jp/eng/index.html 
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okyoitabashi/index.html    

http://www.jin.ne.jp/ichifuji/       http://www.hakone.palacehotel.co.jp./           http://www.newotani.co.jp/en/tokyo/in
dex.html 

www.fujihakone.com        http://www.urvest.com/e/kamata/index.html    
 

http://www.grandpalais.co.jp/     

Ινδία  Http://www.delhiescape.net Http://www.hotelpandian.com  www.theleela.com 

Http://www.wildsidevilla.com www.meghniwashotel.com http://delhi.regency.hyatt.com/hyatt/hot
els/index.jsp 

Http://www.thanetvilla.com http://www.hotelhimalay.com/ www.hotelnikkodelhi.com 

Http://www.casapraiagoa.com http://www.hotelcaravancentre.com/ www.hotelclarkshiraz.com 

www.kannurbeachhouse.com http://www.hotelgermanus.com/ www.jaypeehotels.com 

www.sunrisevilla.com http://www.hotelsiddharta.com/ www.hotelpoonjainternational.com 

Http://www.holidayvillage.biz http://www.shivikalakehotel.com www.hotelbliss.com 

Http://www.thetigervilla.com www.anjanihotel.com http://www.hotellakeviewooty.com 

Http://www.keralaislandresort.com www.hotelsurya.com http://www.radisson.com 
Http://www.glyngarthvilla.com www.hotelgnanam.com  http://www.paradisuspalmareal.com 

Ινδονησία  http://balisanti.com/ http://purilumbung.com/ http://www.shangri‐la.com/surabaya/ 

http://josephinehouse.com/ http://ariputrihotel.com/ http://www.meliabali.com/ 

http://bali‐teresa‐villas.com/ http://www.kutalagoonresort.com/ http://www.discoverykartikaplaza.com/ 

http://kampoeng‐bali‐villas.com/ http://candibeachbali.com/ http://santrian.com/ 

http://canangsariestate.com/ http://kububali.com/ http://sukajadihotel.com/ 

http://villafortebali.com/ http://ramacandidasahotel.com http://topas‐hotel.com/ 

http://tomohon‐onong.com/ http://hotelbolarebali.com/ http://papandayanhotel.com/ 

http://www.villadesabualu.com/ http://poppiesbali.com/ http://www.hotelhorisonbandung.com/ 

http://downtownbali.com/ http://arumbaihotel.com/ http://www.hotelborobudur.com/ 

http://www.villawaru.com/ http://ganggaisland.com/ http://www.menarapeninsula.com/ 

Ιράν  http://www.starkish.com/ http://www.eramhotel.com/ http://www.espinashotel.com/ 

http://www.golshahr.com/ http://www.chehelpanjereh.com http://www.lalehhotel.com/ 

http://www.morvaridvilla.com/ http://www.simorghhotel.com/ http://www.aliqapuhotel.com/ 

http://www.tatilathotel.com/ http://www.melal.com/ http://www.azadigrandhotel.20m.com 

http://www.arianhotel.com/ http://www.atlas‐hotel.com/ http://www.esteghlalhotel.com 

http://www.omid‐hotel.com/ http://www.sadafkish.com http://www.dariushgrandhotel.com/ 

http://zafarhotel.com/main.html http://www.maryamhotel.com/ http://www.tehrangrandhotel.com 

http://www.forathotel.com/ http://www.tatilathotel.com/ http://www.hormozhotel.com/main.htm
l 

http://khazrahotel.tripod.com/ http://www.kishalighapoo.com/ http://www.abbasihotel.com/ 

http://www.sadafkish.com http://www.kishshyganhotel.com http://www.ghasrhotel.com/ 

Ισραήλ  www.fauziazarinn.com www.Isrotel.co.il www.danhotels.com 

www.Mugraby‐Hostel.com www.atlas.co.il www.hotelmetropolitan.co.il 

www.Momo’shostel.com www.jrscapitol.com www.atlas.co.il 

www.maimon.com www.bellhotel‐telaviv.com www.marriot.com 

www.havakook.co.il www.deborah‐hotel.co.il www.regency.co.il 

www.jrshotel.com www.blue–bay.co.il www.danielhotel.com 

www.dizengoffsuites.co.il www.ginotyam.com.com www.grandbeach.co.il 

www.rekefet.co.il www.alaskainn.co.il www.prima.co.il 

www.hotelerna.com www.Abratelsuiteshotel.com www.h‐i.com 

www.villa‐galilee.com www.olympiahoteltlv.com www.rimonim.com 

Κίνα  http://www.yhaguilin.com http://www.regal‐
eastasia.com/front/home.php 

http://www.hoteljianguo.com 

http://www.templeside.com http://www.gloriahotels.com/gloria_en/ http://www.centralhostel.com 

http://www.springgardenhotel.com http://yangshuomountainretreat.com http://www.bih.com.cn/enviews/ 

http://www.bb‐china.com http://www.lotushostel.com http://www.wanfujinghotel.com/english
/index.htm 

http://www.bb‐china.com http://www.leohostel.com http://www.hotelkunlun.com/eindex.ht
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http://www.yhaxm.com http://www.cosmicguesthouse.com http:// beijing.peninsula.com 

http://www.mandarinhostel.com http://www.hillsidetaipei.hostel.com http://www.gphbeijing.com 

http://happyfamily.tripod.com http://www.captainhostel.com.cn/ http://www.gphdalian.com 

http://www.bobguesthouse.com/web/ http://www.sleepyinn.com.cn http://www.gphnanchang.com 

http://www.yhagly.com http://www.dragonhostel.com http://www.za‐hotel.com/en/ 

Κορέα  http://www.guesthouseinkorea.com http://www.hotelnostalgia.co.kr http://www.seoul.intercontinental.com 

http://www.heyguesthouse.com http://www.riverpark.co.kr http://www.ritz.co.kr/jp/ 

http://www.friends‐house.com http://www.centrohotel.co.kr http://www.seoul.grand.hayatt.com 

http://www.biiboard.pe.kr http://www.hotelcrown.co.kr http://www.seoul.park.hayatt.com 

http://www.kimguesthouse.com http://www.metrohotal.co.kr http://www.shilla.net‐seoul‐kr‐index.jsp 

http://www.guesthouseinkorea.com http://www.hotelrex.co.kr http://www.hilton.co.kr 

http://www.travelersa.com http://www.kyungpobeach.co.kr http://www.hotel.lotte.co.kr 

http://www.theosoho.co.kr http://www.hotelindiana.co.kr http://www.hyundaihotel.co.kr 

http://www.staykorea.net http://www.htkorea.co.kr http://www.kanwonland.co.kr 

http://www.backpackerkorea.com http://www.kghotel.com http://www.walkerhill.co.kr 

Μαλαισία  www.lonerinehotel.com www.oriental.com www.regenthotels.com/kualalumpur 

www.penangguesthouse.com www.seasidetravellersinn.com www.allson‐genesis.com 

www.borneosurvivor.com.my www.katari.com www.novahtl.com 

www.singgahsana.com www.wahmayhotel.com www.hotelplazakl.com.my 

www.daniels.cameronhighlands.com www.bintangwarisan.com www.palmresort.com 

www.treetops‐borneo.com www.gardencityhotel.net/index_gc.html www.johorhotels.com 

www.fathersguesthouse.com www.bestotel.com www.penang.holiday‐inn.com 

www.borneoduddys.com www.agorahotel.com.my www.gurney‐hotel.com.my 

www.themaplesuite.com www.megaviewhotel.com www.racific‐regency.com 

www.summerlodge.com www.sansay.com.my www.radius‐international.com 

Μαλδίβες  http://royal‐island.com www.komandoo.com/ www.palmbeach‐maldives.com/ 

http://www.reethibeach.com www.huvafenfushi.com/ www.kuredu.com/ 

http://www.vilureed.com www.cocoaisland.como.bz/default.asp www.kurumba.com/ 

http://www.asdu.com www.kuramathi.com/bluelagoon/ www.kuramathi.com/village/ 

http://www.makunudu.com www.giravaru.com/home.html www.fullmoonmaldives.com/ 

http://www.banyantree.com/maldives
/index.htm 

www.mirihi.com/ www.travelin‐maldives.com/ 

http://www.veliganduisland.com www.ranveli‐maldives.com/ www.embudu.com/ 

http://www.chubrannalhi.com/pre_ind
ex.htm 

www.bathala.com/land/ www.villahotels.com/sun/index.htm 

http://www.lagunamaldives.com www.angsana.com/maldives/index.php www.villahotels.com/ResortInfo_holiday
_index.htm 

http://www.cocopalm.com/dhuniklhu/
villas.htm 

http://www.baros.com/ www.bandosmaldives.com/ 

Ταιβάν  http://www.evergreen‐hotels.com http://www.landishotelsresorts.com http://www.grand‐hotel.org/ 

http://www.lessuites‐hotels.com http://www.kuva‐chateau.com.tw/index.asp http://www.royal‐taipei.com.tw/index‐
e.htm 

http://taipei.grand.hyatt.com http://www.carlton‐hotel.com.tw  http://www.royal‐hsinchu.com.tw/ 

http://www.howard‐hotels.com http://www.ambassadorhotel.com.tw  http://www.grand‐hilai.com.tw 
http://www.ichotelsgroup.com/  http://www.leaderhotel.com/taipei/ http://www.ambiencehotel.com.tw/ 

http://www.starwoodhotels.com  http://www.royalees.com/RL_en/html/index.
htm 

http://www.galahotel.com.tw/ 

http://www.shangri‐
la.com/taipei/fareasternplaza 

http://www.maldives.com.tw/ http://www.unitedhotel.com.tw/ 

http://www.regenthotels.com/ http://www.gear‐hotel.com.tw/html/us‐
home.html 

http://www.hotel‐dynasty.com.tw/ 

http://www.sanwant.com http://www.dongwu‐hotel.com/ http://www.marshal‐hotel.com.tw/ 

http://www.rivierataipei.com http://agoragdn.com.tw/ http://www.astar‐hotel.com.tw/ 

Τουρκία  www.alibabapension.com www.uyanhotel.com www.ciraganpalace.com 

www.esbelli.com www.istanbuleresinsultanahmet.com www.patararesort.com 

www.marmaraguesthouse.com www.gamirasu.com www.instanbul.swissotel.com 

www.nazwoodenhouseinn.com www.yunak.com www.delphinhotel.com 

www.ozsafak.net www.hotelsurban.com www.botanikhotel.com 
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www.fefahpension.com www.berkan.com www.lonicera.com.tr 

www.cesmelikonak.com www.tuvanahotel.com www.tanselbeachhotel.com 

www.mavikosk.com www.anatolianhouses.com www.celikpalas.com 

www.localcavehouse.com www.anemonmarmaris.com www.grandokan.com 

www.urgupinncavehotel.com www.emzoe.com www.veneziapalace.com 

 

Νότια Αμερική 
   0‐10  11‐100  100… 

Αργεντινή  www.aldebaranpatagonia.com www.principado.com.ar www.hotel‐emperador.com.ar 

www.lamenesundahostel.com.ar www.aspentowers.com.ar www.alvearpalace.com 

www.milhousehostel.com www.fontainebleau.com.ar www.hotelrepublica.com.ar 

www.youthhostelrosario.com.ar www.cambremonhotel.com.ar www.hotel‐argentino.com.ar 

www.hosteliguazufalls.com.ar www.hojoar.com/hoteles/sanpedro www.colon‐hotel.com.ar 

www.pumahostel.com.ar www.arthotel.com.ar www.orly.com.ar 

www.carlospazhostel.com.ar www.riverhotel.com.ar www.claridge.com.ar 

www.roblesdelsur.com.ar www.poloresort.com.ar www.elconquistador.com.ar 

www.casaverdehostel.com.ar www.hoteldelcasco.com.ar www.hoteldolmen.com.ar 

www.elchefree.com.ar www.hostaldegranados.com.ar www.hotelcarsson.com.ar 

Βενεζουέλ
α 

http://www.posadaaguazul.com/ http://www.hotelcostalinda.com  www.embassysuitescaracas.com 
http://www.villa‐caboblanco.com http://www.hotelgransabana.com  http://www.solmelia.com/solNew/hotel

es/jsp/C_Hotel_Description.jsp?codigoH
otel=5832 

http://www.casatrudel.com/ctenglish.
htm 

http://www.hotelmarainn.com/main.html  http://www.hesperiaislamargarita.com 

http://www.tortugalodge.com.ve http://www.hotelaltamira.com  http://www.ichotelsgroup.com/h/d/ic/1
/en/hotel/CGUHA/welcome 

http://www.saint‐lucia.com http://www.hotelescumberland.com/Chacao.h
tm 

http://www.hilton.com/en/hi/hotels/in
dex.jhtml?ctyhocn=BRMHITW 

http://www.mollyoasis.com/htm/loas
is.html 

http://www.hotelcentrolido.com/index.asp?pg
id=1 

http://www.hotelpresidentcaracas.com 

http://www.lafinca.com/index.php  http://www.gardensuites.org  http://www.hbellavista.com 
http://www.posadanena.de/index.ht
ml 

http://www.hotelavila.com.ve  http://www.hotelolecaribe.com 

http://www.casaelpozo.net/index.ht
m 

http://www.lajareal.com  http://www.puntapalma.com/ 

http://www.villanirvana.net/ http://www.meridaonline.com/hotel_serrano.
html 

http://marriott.com/property/property
page/CCSJ 

Βολιβία  www.hotelesmeralda.com www.hotel‐lasiesta.com www.hotelbuganvillas.com 

www.solyluna‐bolivia.com www.hca‐potosi.com www.hotelpresidente‐bo.com 

www.h‐oberland.com www.elpradohotel‐bo.com www.hoteleuropa.com.bo 

www.hotelrosario.com www.hoteleldorado.net www.casa‐grande.com.bo 

www.theadventurebrewhostel.com www.hotel‐calacoto‐bolivia.com www.cesarsplaza.com 

www.jodanga.com www.caminoreal.com.bo www.hotelcortez.com 

www.lavispera.com www.hotelarenal.com www.hdiplomat.com 

www.campechebolivia.com www.hotelsenorialmontero.com www.panamerican‐hotel.com 

www.hotelcupula.com www.miltonhotelbolivia.com www.hotelcontinentalpark.com 

www.hostalrebublica.com www.aranjuezhotel.com www.lido‐hotel.com 

Εκουαδόρ  www.huasquila.com, Huasquila 
Amazon Lodge 

www.hotelvillanancy.com www.travel.yahoo.com, Swissotel Quito 

www.hosteltraveler.com, Casa Kanela www.hotelsierra madre.com www.travel.yahoo.com, Radisson Royal 
Quito Hotel 

www.hosteltraveler.com, Posada Del 
Maple 

www.hotelantinea.com www.travel.yahoo.com, JW Marriott 
Hotel Quito 

www.hosteltraveler.com, Hostal 
Canoa 

www.hotelcartuja.com www.travel.yahoo.com, Four Points 
Hotel 

www.hostelbookers.com, Alambi www.hlpgye.com www.travel.yahoo.com, Hilton Colon 
Quito 
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www.hostelbookers.com, Hostal El 
Descanso 

www.hostalrabida.com www.travel.yahoo.com, Hotel Quito 

www.hostelbookers.com, Jatun Pacha 
Hostel 

www.majesticquito.com www.travel.yahoo.com, Howard 
Johnson Manta 

www.hostelbookers.com, Chicago 
Hostel And Pub 

www.hotelsierranevada.com www.travel.yahoo.com, Hotel Oro 
Verde 

www.hostelbookers.com, Cabanas 
Alinahui‐ 

www.hosteriapantavi.com www.travel.yahoo.com, Unipark Hotel 

www.hostelbookers.com, Hostel 
Yutzos2 

www.hotelclub.com www.montereyinfo.org 

Ελ 
Σαλβαδόρ 

www.vrbo.com/global/siteFrame.asp?
mainurl=http%3a%2f%2fwww.misuen
ovacation.com%2f&returnurl=/98171 

www.hostal‐lonigo.com www.hotelsiesta.com/ 

www.lasfloressurfclub.com www.coffee.com.sv www.hotelalameda.com 

www.labermuda.com www.hotelsantaelena.com www.quality‐elsalvador.gruporeal.com 

www.hotelmariscal.com www.miradorplaza.com www.ichotelsgroup.com/h/d/hi/1/en/h
otel/sslrc 

www.hostaldelicias.com www.hotelentrepinos.com www.radisson.com/sansalvadores 

www.elpimental.com www.greciareal.com www.hotelesprincess.com 

www.apart‐hotelmariajose.com www.hotelpacificparadise.com www.hotelpresidente.com.sv 

www.laposada.com.sv www.novoapart‐hotel.com www.icsansalvador.gruporeal.com 

www.perkinlenca.com www.hotelmiramonte.com.sv www.starwoodhotels.com/sheraton/pr
operty/overview/index.html?propertyID
=1597 

www.casademarhotel.com www.terraza.com.sv www.decameron.com/Destinations/Salv
ador/sal_intro.html 

Μπελίζε  www.colibribelize.com  www.sunbreezehotel.com  www.radisson.com  

www.barefootbeachbelize.com  www.greathousebelize.com  www.princessbelize.com 

www.aprivateisland.com  www.belizeriverhouselodge.com  www.robertsgrove.com  

www.greenparrotbelize.com www.banyanbay.com  www.journeysendresort.com  

www.ambergriscaye.com/tides/index.
html  

www.larubeya.com www.belizeanshores.com  

www.dnestinn.com www.sanignaciobelize.com  banabeach.com  

www.lazyiguana.net  www.bluetanginn.com  www.belizeriverhouselodge.com  

www.ramons.com/stevebecky.html  www.chateaucaribbean.com  www.greathousebelize.com  

www.derealmacaw.com  www.belizenet.com/coconuts.html  www.dnestinn.com 

www.ambergriscaye.com/capricorn  www.belizebiltmore.com  www.robertsgrove.com  

Νικαράγο
υα 

http://www.jardindeitalia.com/ https://www.morgansrock.com/index.htm http://www.barcelo.com/Barcelo/EN/Pr
oducto/America/Nicaragua/M  
ontelimar/PlayaMontelimar/Principal/Pr
incipal                                                                
 

http://www.nicadescanso.com/ http://www.hoteldlido.com/ http://www.ichotelsgroup.com/h/d/cp/
1/en/hotel/mgaha 

http://www.casonalosestrada.com/ http://www.kekoldi.com/kekoldi_ni/index.php http://www.ichotelsgroup.com/h/d/sl/1
/en/hotel/MGAJS/welcome 

http://www.barcadeoro.com/eng/ind
ex.html 

http://www.hotelelconvento.com.ni/espanol/
historia.htm 

http://www.caminoreal.com.ni/index2.
html 

http://www.sabaloslodge.com/english
/index.html 

http://www.hotellosrobles.com/en/bienvenido
s 

http://www.lasmercedes.com.ni/ 

http://www.casalamerced.com/ http://www.piedrasyolas.com/ http://www.maciahoteles.com/ 

http://www.lapyramidehotel.com/ http://www.puntateonoste.com/html/index_e
n.html 

http://www.noromevillas.com/index.ht
ml 

http://www.3dp.ch/nicaragua/ http://www.vistamarhotel.com/ http://www.icmanagua.gruporeal.com/
manpla/ 

http://www.divebigcorn.com/index.ht
ml 

http://www.nicaragua‐
vacations.com/hotel_colonial_granada.html 

http://www.hilton.com/en/hi/hotels/in
dex.jhtml?ctyhocn=MGAHFHI 

http://www.haciendacosiguina.com.ni
/en/index.php 

http://www.hotelgranoceano.com.ni/index.ht
ml 

http://www.seminoleplaza.com/ 

Ονδούρα  www.caribbeancoralinn.com www.humuyainn.com www.hotelhondurasmaya.com 
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www.divingroatan.com www.hotelsherwood.com www.marriott.com 

www.reefhouseresort.com www.picobonito.com www.ichotelsgroup.com 

www.tamarindohostel.com www.cocoviewresort.com www.ichotelsgroup.com 

www.barefootcay.com www.microtelinn.com www.hotelplazadelgeneral.com 

www.mayokalodge.com www.hotelplazadellibertador.com www.hilton.com 

www.roatanbaansuerte.com www.hotelcasamarias.com www.choicehotels.com 

www.casadeparadise.com www.hotelmarinacopan.com www.plazasanmartinhotel.com 

www.cabanaroatana.com www.donudos.com www.fantasyislandresort.com 

www.casagrande‐hotel.com www.mayanprincess.com www.grupopalmareal.com 

Ουρουγου
άη 

www.hotelbravamar.com   www.ebookers.fr/hotels/los_angeles_37.jsp   www.holidayinn.com.uy  

www.guiacolonia.com.uy  www.hotellabluette.com  www.radisson.com/Montevideo.uy  

www.terrazasdelpuerto.com  www.southtravels.com/America/Uruguay/tryp
montevideo/index.htm  

www.termasarapey.com/oasistermal/in
dex.htm  

www.bremenmontevideo.com  www.channels.nl/10236695c.html www.fourpointsmontevideo.com  

www.casadelsol.com  www.hotelsanmarcos.com  luxedo.com/Sheratonmontevideo  

www.aluruguay.com/Shotelplazamay
or.htm  

www.hotelamsterdampunta.com conradhotels/hilton.com/en/ch/hotels/i
dex.do?  

www.concierge.com  www.bestwestern.com/reservations/csameric
a/uy/main_asp 

www.hotelembajador.com  

www.posadadelangel.com  www.lapostadelcangrejo.com  www.aluruguay.com/shotelargentino.ht
m  

www.hotelchampagne.com  www.bestwestern.com.uy  www.nhcolumbiaMontevideo.com  
www.hosterialaperla.com  www.puntaweb.com/cgi‐

bin/hotels/cosulta_hotel.pl?id=80  

www.hotelsanrafael.com.uy  

Παραγου
άη 

www.lacasadeloli.com.py www.geocities.com/TheTropics/Paradise/5521
/index.html 

www.excelsior.com.py 

www.studioa.com.py www.hotelchaco.com.py www.hotelinternacional.com.py/index_
espa.htm 

www.trigodelsur.com www.westfalenhaus.com www.hotelarmele.com.py 

www.estanciasantaclara.com.py www.sabecenterhotel.com.py www.sheraton.com 

www.paraguay‐aparthotels.com www.andaresdelagua.com.py www.hotelyacht.com.py 

www.lipa‐apartamentos.com www.crowneplaza.com www.hotelguarani.com 

www.paraguay_lagrappa.com www.hotelportaldelsol.com www.hotelparana.com.py 

www.geocities.com/a57ngel/py/index
.html 

www.paramanta_hotel.com www.santodomingo.com.py 

www.manduara.com.py www.granadosparkhotel.com www.encarnacionresorthotel.com.py 

www.lapacho.com.py/en/index.html www.cityhotel.com.py www.quanta.net.py/hotelpresidente/ 

Χιλή  www.patiosuizo.com www.hoteltorremayor.cl www.parkplaza.cl 

www.costaazul.cl www.marbella.cl www.hotelgalerias.cl 

www.thegrandhouse.net www.hotel‐tahatai.co.cl www.atton.cl 

www.chillihostel.cl www.hotelsantacruzplaza.xl www.plazasanfrancisco.cl 

www.adelayhelmut.com www.myfathershouse.cl www.ritzcarlton.com/hotels/santiago 

www.brighton.cl www.hostalfrancisdrake.com www.hotelfundador.cl 

www.happyhousehostel.cl www.aparthotelcambiaso.cl www.hotelkennedy.cl 

www.lacasaroja.cl www.hotelplazalondres.cl www.regal‐pacific.com 

www.vilafranca.cl www.hotelpetrohue.cl www.plazaelbosque.cl 

www.margouya.com www.orlyhotel.com www.radisson.com/santiagocl 

 
 
 

Ωκεανία 

   0‐10  11‐100  100… 

Αυστραλία  www.hatherleyhouse.com.au www.hotelclaremont.com www.avillion.com.au 

www.marblelodge.com.au www.hotellindrum.com.au www.canberrarexhotel.com.au 

www.araluenlodge.com.au www.craigsroyal.com www.goodearthhotel.com.au   

www.holmwoodguesthouse.com.au www.rendezvoushotels.com/sydney www.crowntowers.com.au 

www.coolumdreams.com.au www.observatoryhotel.com.au www.esplanadehotelfremantle.com.au 
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www.kensingtoncc.com.au www.apartmentsbondibeach.com www.stamford.com.au 

www.villadonati.com www.balmainlodge.com.au www.cartonhotels.com.au 

www.elliminook.com.au www.cityresort.com.au www.victoriahotel.com 

www.fountainterrace.com.au www.capelodge.com.au www.hayman.com.au 

www.betsbandb.com.au www.hotelcauseway.com.au www.westin.com.au 

Νέα 
Ζηλανδία 

www.wanakasprings.com www.beachcomber‐resort.co.nz  http://Auckland.langhamhotels.com 
www.mountainrange.co.nz www.tennyson.co.nz  www.heritagehotels.co.nz/default.asp?s

ectionid=19 
www.cotterhouse.com www.justhotel.co.nz  www.mirvachotels.com/hotel_detail.as

p?hotel=24 
www.amerissit.co.nz www.anndionlodge.co.nz  www.spencerbyron.co.nz 
www.minaretlodge.co.nz www.monarchmotel.co.nz  www.theascottmetropolis.com 
www.penybryn.co.nz www.aspenhouse.co.nz  www.newpresidenthotel.co.nz 
www.mccormickhouse.co.nz  www.rainbowhotel.co.nz  www.sapphireapartment.co.nz 
www.murchsisonlodge.co.nz  www.questnewmarket.co.nz  http://auckland.regency.hyatt.com 
www.aachenhouse.co.nz  www.off‐broadway.co.nz  www.granda.co.nz 
www.laketekapocottages.co.nz www.powderhorn.co.nz www.edgewater.co.nz 

 

Αφρική 
   0‐10  11‐100  100… 

Άγιος 
Μαυρίκιος 

http://www.hosteloworld.com/hoste
ldetails.php/LeGentilly‐FlicEnFlac‐
17441 

http://www.thereisdence.com http://www.lapirogue.com 

http://www.pearlebeachhotel.com http://www.lesuffrenhotel.com http://www.lecocobeach.com 

http://www.lelataniers.com http://www.villamauritius.co.uk http://www.hibiscushotel.com 

http://www.klondikehotel.com http://www.hotel‐casuarina.com http://www.tarisa‐resort.com 

http://www.lepreskil.com http://www.bellemareplagehotel.com http://www.thesands.info 

http://www.hosteloworld.com/hoste
ldetails.php/VillaJorica‐Porto=Louis‐
5480 

http://www.paradisecovehotel.com http://www.manisahotel.com 

http://www.berjaya‐mauritius.com http://www.hotel‐lepalmiste.com http://www.mauritius.lemeridien.com 

http://www.hostelz.com/hotel/4230
2‐Le‐Kapitan 

http://www.carolinegroup.com http://www.hotel‐palmaraie.com 

http://www.labourdonnais.com http://www.chezvaco.com http://www.princemaurice.com 

http://www.beach‐bangalows.mu http://www.leguerlande.com http://www.lesakoa.com 

Ακτή 
Ελεφαντοσ

τού 

http://www.proteahotels.com/shop?
mode=hotel&act=details&siteID=420
3163d‐c97f5a61‐00000000‐
7de8cd83&returnpg=/main/hotel.jsp 

http://www.peacehotels.com/src/homepage.a
sp 

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/
property/overview/index.html?propertyID=
343 

http://www.proteahotels.com/shop?
mode=hotel&act=details&siteID=3f8
d549d‐61035789‐000001e1‐
29d4d506&returnpg=/main/hotel.jsp 

http://www.thelekkihyatt.com/  http://www.ekohotels.com/ 

http://www.theavenuelagos.com/ http://www.invexconsult.com/Welcome.html  http://www.hilton.com/en/hi/hotels 
http://www.cupidhomes.com/ http://www.sofitel.com/sofitel/fichehotel/gb/s

of/2770/fiche_hotel.shtml 
http://www.novotel.com/novotel/fichehot
el/gb/nov/5465/fiche_hotel.shtml 

http://www.chariothotel.com/ http://www.starwoodhotels.com/lemeridien/p
roperty/overview/index.html?propertyID=181
8 

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/
property/overview/index.html?propertyID=
445 

http://lacocoteraie.free.fr/ci‐
hotel.htm 

http://www.kakanfoinn.com/  http://www.starwoodhotels.com/lemeridie
n/property/overview/index.html?propertyI
D=1819 

http://www.proteahotels.com/shop?
mode=hotel&act=details&siteID=400
b8fbe‐c97f5a61‐00000000‐
29c8b136&returnpg=/main/hotel.jsp 

http://www.proteahotels.com/shop?mode=ho
tel&act=details&siteID=400b8fbe‐c97f5a61‐
00000000‐
29c8b136&returnpg=/main/hotel.jsp 

http://www.hotel‐presidential.com/ 

http://kwarahotel.50webs.com/  http://kwarahotel.50webs.com/  http://www.imoconcordehotel.com/ 

http://www.hosteloworld.com/hosteldetails.php/LeGentilly-FlicEnFlac-17441
http://www.hosteloworld.com/hosteldetails.php/LeGentilly-FlicEnFlac-17441
http://www.hosteloworld.com/hosteldetails.php/LeGentilly-FlicEnFlac-17441
http://www.thereisdence.com/
http://www.lapirogue.com/
http://www.pearlebeachhotel.com/
http://www.lesuffrenhotel.com/
http://www.lecocobeach.com/
http://www.lelataniers.com/
http://www.villamauritius.co.uk/
http://www.hibiscushotel.com/
http://www.klondikehotel.com/
http://www.hotel-casuarina.com/
http://www.tarisa-resort.com/
http://www.lepreskil.com/
http://www.bellemareplagehotel.com/
http://www.thesands.info/
http://www.hosteloworld.com/hosteldetails.php/VillaJorica-Porto=Louis-5480
http://www.hosteloworld.com/hosteldetails.php/VillaJorica-Porto=Louis-5480
http://www.hosteloworld.com/hosteldetails.php/VillaJorica-Porto=Louis-5480
http://www.paradisecovehotel.com/
http://www.manisahotel.com/
http://www.berjaya-mauritius.com/
http://www.hotel-lepalmiste.com/
http://www.mauritius.lemeridien.com/
http://www.hostelz.com/hotel/42302-Le-Kapitan
http://www.hostelz.com/hotel/42302-Le-Kapitan
http://www.carolinegroup.com/
http://www.hotel-palmaraie.com/
http://www.labourdonnais.com/
http://www.chezvaco.com/
http://www.princemaurice.com/
http://www.beach-bangalows.mu/
http://www.leguerlande.com/
http://www.lesakoa.com/
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http://www.chelseahotelabuja.com/  http://www.chelseahotelabuja.com/    
http://perso.orange.fr/lepollet/hotel.
htm 

http://www.hotelpresident.ci/english/first.php http://www.sofitel.com/sofitel/fichehotel/g
b/sof/1146/fiche_hotel.shtml 

Γκάνα  www.cashflowguesthouse.com www.mahoganylodge.com www.gbhghana.com/lapalm 

www.hotelchezmoi.com www.next‐door.com www.crestaroyale.com 

www.sorianiahotel.com www.abuesibeachresort.com www.goldentulipaccra.com 

www.oasislodge.com www.afabofhotel.com www.m‐plaza‐hotel.com 

www.coconutgrovehotels.com.gh/bri
dgehouse.idex.html 

www.chanceshotel.com www.labadibeach.com/hotel.html 

www.georgescourt.cjb.net www.crownapartmento.com www.novotel.com/novotel/fichehotel 

www.akotaavillas.co.uk www.eratahotel.com www.heartofpalmbeach.com 

www.xofa.org/accomodatius/index.h
tml 

www.esthers‐hotel.com www.newcocobeachresort.com 

www.gussyshotel.com www.earlbeam‐hotel.com www.eusbetthotel.com 

www.jasonlodge.com www.aximbeach.com www.gbhghana.com/elmina.html 

Κένυα  www.diamondbeachvillage.com  www.thesandsatnomad.com www.dianireef.com 

www.giraffemanor.com  www.hemingways.co.ke www.southernpalmskenya.com 

www.baytilajaib.com  www.pinewood‐village.com www.680‐hotel.co.ke 

www.kizingo.com  www.palacina.com www.safaripark‐hotel.com 

www.kijani‐house.com  www.meridianhotelkenya.com www.fairviewkenya.com 

www.shelahouse.com  www.mnaraniclub.com www.leopardbeachhotel.com 

www.elsaskopje.com  www.jannathouse.com www.sunnsand.info 

www.ngonghouse.com  www.driftwoodclub.com www.edenrockenya.com 

www.houseofwaine.com  www.dianipalmhotel.com www.turtlebay.co.ke 

www.lioninthesun.net  www.sportsviewhotel.com www.kaskazibeachhotel.com 

Μαδαγασκ
άρη 

www.chezmaggie.com www.tripadvisor.com/Hotel_Review‐g293809‐
d303051‐Reviews‐Hotel_Colbert‐
Antananarivo.html 

www.central‐hotel‐tamatave.com 

www.hotel‐grandbleu.com www.sunnymada.com www.ventaclub‐andilana.com/sommaire‐
gb.html 

www.madagascar‐bagatelle.com www.resideo.com/mg/majunga/30927048.hot
el 

www.hilton.com/en/hi/hotels/index.jhtml?
ctyhocn=TNRHITW 

www.gerard‐et‐francine.com www.expedia.com/pub/agent.dll?qscr=dspv&
&itid=&itdx=&itty=&from=f 

www.anjary‐hotel.com 

www.tripadvisor.com/Hotel_Review?
geo=293809&detail=623660&from=H
ome&inMonth=11/2006&inDay=24&
outMonth=11/2006&outDay=26&ad
ults=2&hs=hac4:10023 

www.anjajavy.com/index_en.html www.espadon‐nosy‐be.com 

dodotraveltour.com/fr/destinations_
hotels_details.aspx?cid=1&pid=1&ho
tid=95 

www.corailnoirhotel.com/english/root/index.h
tml 

www.baboo‐village.com/index.htm 

www.hotel‐majunga.com www.princessebora.com/en/index.php www.antsanitia.com/index.html 

www.hsm.mg/en/histories.htm www.hostelz.com/hotel/31384‐H%F4tel‐de‐
France 

www.sageja.de/matsitso.com 

www.realadventures.com/listings/10
41888.Hotel‐Meva‐Paradis 

travel.yahoo.com/p‐hotel‐384457‐
select_hotel‐
i;_ylt=AvbwSBxxQYBmcbyxnKcwHIcJ8b8F 

www.madagascar‐
guide.com/nautilus/index.html 

www.dodotraveltour.com/fr/destinat
ions_hotels_details.aspx?cid=1&pid=
1&hotid=95&page=2 

www.3dmadagascar.com/salon800/info.asp?S
TAND=1623&CAT=‐1 

www.hotels‐isalo.com 

Μαρόκο  http://www.darzemora.com/ http://www.anfahotel.ma/eng/decouvrirhotel.
htm 

http://www.hotelclubalmoggar.com/uk/ 

http://www.maisonmnabha.com/ind
ex.html 

http://www.almouniahotel.ma/almouniahotel
ang.htm 

http://www.elminzah.com/ 

http://www.riadariha.com/english/e
nglish.htm 

http://www.goldentuliphoteldesarts.com/ http://www.hilton.com/en/hi/hotels/index.
jhtml?ctyhocn=RBAHITW 

http://www.daritrit.ma/ang/index.ht
m 

http://www.hivernage‐
hotel.com/english/index3.html 

http://www.essaadi.com/uk/som_bienvenu
e.html 

http://www.riaddesgolfs.com/ http://www.ksarcharbagh.com/ http://www.hotelmeryem‐

http://www.cashflowguesthouse.com/
http://www.mahoganylodge.com/
http://www.gbhghana.com/lapalm
http://www.hotelchezmoi.com/
http://www.next-door.com/
http://www.crestaroyale.com/
http://www.sorianiahotel.com/
http://www.abuesibeachresort.com/
http://www.goldentulipaccra.com/
http://www.oasislodge.com/
http://www.afabofhotel.com/
http://www.m-plaza-hotel.com/
http://www.coconutgrovehotels.com.gh/bridgehouse.idex.html
http://www.coconutgrovehotels.com.gh/bridgehouse.idex.html
http://www.chanceshotel.com/
http://www.labadibeach.com/hotel.html
http://www.georgescourt.cjb.net/
http://www.crownapartmento.com/
http://www.novotel.com/novotel/fichehotel
http://www.akotaavillas.co.uk/
http://www.eratahotel.com/
http://www.heartofpalmbeach.com/
http://www.xofa.org/accomodatius/index.html
http://www.xofa.org/accomodatius/index.html
http://www.esthers-hotel.com/
http://www.newcocobeachresort.com/
http://www.gussyshotel.com/
http://www.earlbeam-hotel.com/
http://www.eusbetthotel.com/
http://www.jasonlodge.com/
http://www.aximbeach.com/
http://www.gbhghana.com/elmina.html
http://www.diamondbeachvillage.com/
http://www.thesandsatnomad.com/
http://www.dianireef.com/
http://www.giraffemanor.com/
http://www.hemingways.co.ke/
http://www.southernpalmskenya.com/
http://www.baytilajaib.com/
http://www.pinewood-village.com/
http://www.680-hotel.co.ke/
http://www.kizingo.com/
http://www.palacina.com/
http://www.safaripark-hotel.com/
http://www.kijani-house.com/
http://www.meridianhotelkenya.com/
http://www.fairviewkenya.com/
http://www.shelahouse.com/
http://www.mnaraniclub.com/
http://www.leopardbeachhotel.com/
http://www.elsaskopje.com/
http://www.jannathouse.com/
http://www.sunnsand.info/
http://www.ngonghouse.com/
http://www.driftwoodclub.com/
http://www.edenrockenya.com/
http://www.houseofwaine.com/
http://www.dianipalmhotel.com/
http://www.turtlebay.co.ke/
http://www.lioninthesun.net/
http://www.sportsviewhotel.com/
http://www.kaskazibeachhotel.com/
http://www.chezmaggie.com/
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293809-d303051-Reviews-Hotel_Colbert-Antananarivo.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293809-d303051-Reviews-Hotel_Colbert-Antananarivo.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293809-d303051-Reviews-Hotel_Colbert-Antananarivo.html
http://www.central-hotel-tamatave.com/
http://www.hotel-grandbleu.com/
http://www.sunnymada.com/
http://www.madagascar-bagatelle.com/
http://www.hilton.com/en/hi/hotels/index.jhtml?ctyhocn=TNRHITW
http://www.hilton.com/en/hi/hotels/index.jhtml?ctyhocn=TNRHITW
http://www.gerard-et-francine.com/
http://www.expedia.com/pub/agent.dll?qscr=dspv&&itid=&itdx=&itty=&from=f
http://www.expedia.com/pub/agent.dll?qscr=dspv&&itid=&itdx=&itty=&from=f
http://www.anjary-hotel.com/
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review?geo=293809&detail=623660&from=Home&inMonth=11/2006&inDay=24&outMonth=11/2006&outDay=26&adults=2&hs=hac4:10023
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review?geo=293809&detail=623660&from=Home&inMonth=11/2006&inDay=24&outMonth=11/2006&outDay=26&adults=2&hs=hac4:10023
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review?geo=293809&detail=623660&from=Home&inMonth=11/2006&inDay=24&outMonth=11/2006&outDay=26&adults=2&hs=hac4:10023
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review?geo=293809&detail=623660&from=Home&inMonth=11/2006&inDay=24&outMonth=11/2006&outDay=26&adults=2&hs=hac4:10023
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review?geo=293809&detail=623660&from=Home&inMonth=11/2006&inDay=24&outMonth=11/2006&outDay=26&adults=2&hs=hac4:10023
http://www.anjajavy.com/index_en.html
http://www.espadon-nosy-be.com/
http://www.corailnoirhotel.com/english/root/index.html
http://www.corailnoirhotel.com/english/root/index.html
http://www.hotel-majunga.com/
http://www.princessebora.com/en/index.php
http://www.sageja.de/matsitso.com
http://www.madagascar-guide.com/nautilus/index.html
http://www.madagascar-guide.com/nautilus/index.html
http://www.dodotraveltour.com/fr/destinations_hotels_details.aspx?cid=1&pid=1&hotid=95&page=2
http://www.dodotraveltour.com/fr/destinations_hotels_details.aspx?cid=1&pid=1&hotid=95&page=2
http://www.dodotraveltour.com/fr/destinations_hotels_details.aspx?cid=1&pid=1&hotid=95&page=2
http://www.3dmadagascar.com/salon800/info.asp?STAND=1623&CAT=-1
http://www.3dmadagascar.com/salon800/info.asp?STAND=1623&CAT=-1
http://www.hotels-isalo.com/
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marrakech.com/English/index.htm 

http://www.riadorangeraie.com/ http://www.lasultanamarrakech.com/ http://www.ryadmogador.com/marrakech/
index.htm 

http://www.riadgyvo.com/htmlen/le
riad.htm 

http://www.riadenija.com/ http://casablanca.regency.hyatt.com/ 

http://www.riadkniza.com/ http://www.riyadelcadi.com/ http://www.hotel‐imperialholiday‐
marrakech.com/english/default.htm 

http://www.riadnoga.com/ http://www.villadesorangers.com/ http://www.mamounia.com/eng/index.php 

http://www.ryaddyor.com/ http://www.villamandarine.com/ http://www.sofitel.com/sofitel/fichehotel/g
b/sof/5707/fiche_hotel.shtml 

Νότια 
Αφρική 

www.dawsonslodge.co.za www.capemilner.com www.capegrace.co.za 

www.mallardlodge.com www.erinvale.co.za www.balalaika.co.za 

www.bosavern.co.za www.granderoche.co.za www.proteahotels.com/findhotel.jsp?croid
=pres 

www.highgrove.co.za www.lequartier.co.za www.citylodge.co.za/cl11.htm 

www.kapama.co.za/buffalo/overview
.htm 

www.lacouronnehotel.co.za www.lagoonbeachhotel.co.za 

www.malamala.com/rattrays.htm www.rivermanor.co.za www.riversidehotel.co.za 

www.parkesmanor.co.za www.lefranschhoek.co.za www.spier.co.za/hotel.asp 

www.royalmalewane.com www.steenberghotel.com www.vineyard.co.za 

www.plettenbergpark.co.za www.cellars‐hohenort.com www.arabellasheraton.com/capetown 

www.teremok.co.za www.vahotel.co.za www.theroyal.co.za 

Σενεγάλη  http://www.tamalodge.com/ http://www.arcades.sn/ http://www.starwoodhotels.com/lemeridie
n/property/overview/index.html?propertyI
D=1821 

http://www.mbirdiam.ch/ http://www.hotelfarid.com/ http://www.sofitel.com/sofitel/fichehotel/g
b/sof/0563/fiche_hotel.shtml 

http://www.letamarin‐somone.com http://www.hotelcapsaintlouis.com/ http://www.savana.sn/ 

http://www.lesmamelles.com/ http://www.lagon.sn/ www.hotel‐madrague.com 

http://www.hotelchacha.com/ http://www.lacroixdusud.net/index.html www.hotels‐ngordiarama.com 

http://hoteloasis.free.fr/ http://www.hoteldiamarek.com/ http://www.lelamantin.com/ 

http://www.le‐calao.com/ http://www.dakar‐miramar.com/ http://www.royam‐senegal.com/ 

http://www.phenix‐senegal.sn/ http://www.labrazzerade.com/ http://www.hotelmermoz.com/ 

http://www.autreizeguy.com/ http://www.espadon‐hotel.com/ http://www.niokolo.com/ 

http://www.lescigalons‐
somone.com/ 

http://www.le‐royal‐lodge.com/ http://www.hotel‐hacienda.net/ 

Σεϋχέλλες  http://www.seychelles.net/auberge‐
plume 

http://www.banyantree.com/ www.labriz‐seychelles.com 

http://www.seychelles.sc/calypha www.cocodor.sc www.lemeridien.com/barbarons 

http://www.chateaudefeuilles.com  http://www.igrandiviaggi.it/scheda.php?id=42 www.lemuriaresort.com 

http://www.igrandiviaggi.it/scheda.p
hp?id=23 

www.denisisland.com  www.plantationclub.com  

http://www.cousineisland.com www.acajouhotel.com www.berjayaresorts.com/beachresort_vallo
n_acco.htm 

http://www.cafe.sc www.larchipel.com  www.coralstrand.net 

http://www.travelseychelles.com www.maia.com.sc www.berjayaresorts.com/beachresort_mah
e_acco.htm 

http://www.chateaubleu.sc/  www.alphonse‐resort.com www.hiltonworldresorts.com  

http://www.seychellen.net/tropic‐
villa 

www.sunset‐beach‐resort.com www.sainteanne‐resort.com  

http://www.seychelles‐
holidays.com/english_site/villas_ma_
josephine/index.html 

www.birgo.sc/pages/home.html www.naiaderesorts.com 

 
 
 
 

http://www.dawsonslodge.co.za/
http://www.capemilner.com/
http://www.capegrace.co.za/
http://www.mallardlodge.com/
http://www.erinvale.co.za/
http://www.balalaika.co.za/
http://www.bosavern.co.za/
http://www.granderoche.co.za/
http://www.proteahotels.com/findhotel.jsp?croid=pres
http://www.proteahotels.com/findhotel.jsp?croid=pres
http://www.highgrove.co.za/
http://www.lequartier.co.za/
http://www.citylodge.co.za/cl11.htm
http://www.kapama.co.za/buffalo/overview.htm
http://www.kapama.co.za/buffalo/overview.htm
http://www.lacouronnehotel.co.za/
http://www.lagoonbeachhotel.co.za/
http://www.malamala.com/rattrays.htm
http://www.rivermanor.co.za/
http://www.riversidehotel.co.za/
http://www.parkesmanor.co.za/
http://www.lefranschhoek.co.za/
http://www.spier.co.za/hotel.asp
http://www.royalmalewane.com/
http://www.steenberghotel.com/
http://www.vineyard.co.za/
http://www.plettenbergpark.co.za/
http://www.cellars-hohenort.com/
http://www.arabellasheraton.com/capetown
http://www.teremok.co.za/
http://www.vahotel.co.za/
http://www.theroyal.co.za/
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Βόρεια Αμερική 
   0‐10  11‐100  100… 

Barbados  www.geminihouse.com www.thecrane.com www.divisouthwinds.com 

www.barbadosholidayrentals.com www.allamandabeach.com www.turtlebeachresortbarbados.com 

www.litttlearches.com www.rostrevorbarbados.com www.bougainvillearesort.com 

www.inchcape.net www.mangobaybarbados.com www.hiltoncaribbean.com/barbados 

www.thelonestar.com www.diviheritage.com www.barbadosbeachclub.com 

www.rioguesthouse.net www.blueorchidsbarbados.com www.amaryllisbeachresort.com 

www.legendcondos.com www.cobblerscove.com www.sandybaybeachclub.com 

www.bestevillas.com www.colonyclubhotel.com www.silversandsbarbados.com 

www.cassandra2.com www.rainbowbeachhotel.com www.southbeachbabrados.com 

www.nautilusbeach.com www.crystalcovehotelbarbados.com www.almondresorts.com/Resorts/Almondc
asuarina/ 

Αγία 
Λουκία 

www.saint‐lucia.com www.caribbeanjewelresort.com www.almondresorts/Resorts/AlmondMorga
n/ 

www.coco‐resorts.com www.harmonysuites.com www.sandals.com 

www.magohotel.com www.carahotels.com www.windjammer‐landing.com 

www.balenbouche.com www.aubergeseraphine.com www.almondresorts.com 

www.gatewayvillas.com www.villabeachcottages.com www.sandals.com/main/halcyon 

www.araliyainn.com www.eastwinds.com www.thejalousieplantation.com 

thestillresort.com www.coco‐resorts.com/palm.htm www.wiol.com/st‐
lucia/papillion/default.html 

www.oasisismarigot.com/oceancotta
ge.html 

www.baygardenshotel.com www.thebodyholiday.com 

www.oasisismarigot.com/greatthse.h
tml 

www.coco‐resorts.com/kreole/index.html www.discoverystlucia.com 

www.oasismarigot.com/caribbean‐
blue.html 

www.glencastleresort.net www.coconutbayresortandspa.com 

Άγιος 
Δομίνικος 

http://www.vacationrentals.com/vac
ation‐rentals/9226.html 

http://www.accorhotels.com http://www.barcelo.com/BarceloHotels 

http://www.vacationrentals.com/vac
ation‐rentals/20329.html 

http://www.hotelmetur.com http://www.sofitel.com 

http://www.vacationhomerentals.co
m/vacation‐rentals/Santo‐Domingo‐
Dominican‐Republic‐Completely‐
Furnished‐Vacation‐Rentals‐
Apartment‐proID‐7498.html 

http://www.hotel‐palacio.com http://www.occidentalhotels.com 

http://casademonaga.tripod.com http://www.dona‐elvira.com http://www.hotelsantodomingo.com 

http://www.naderenterprises.com/h
ostal 

http://hotelbellavista.net/english http://www.donjuanbeachresort.com 

http://www.hotel‐madejra.com http://www.hodelpa.com http://www.fiestahotelgroup.com 

http://www.condepenalba.com http://www.hotelduque.com http://www.solmelia.com 

http://www.vacationrentals.com/vac
ation‐rentals/2201.html 

http://www.napolitanohotel.com http://www.hotelclub.net/hotel.reservation
s/Hispaniola_Hotel_Santo_Domingo.htm 

http://www.vacationrentals.com/vac
ation‐rentals/27946 

http://www.elsenorial.com http://www.naco.com 

http://www.vacationrentals.com/vac
ation‐rentals/4888 

http://www.hotelaladino.com http://www.puntacana.com 

Η.Π.Α.  http://www.alaskaadventurecabins.c
om 

http://www.gilmorehotel.com http://www.inlettower.com 

http://www.prufrocks.com http://www.chaletviewlodge.com http://www.miraclesprings.com 

http://www.lavenderinn.com/ http://www.maison140beverlyhills.com http://www.catalinahotel.com 

http://www.hibiscushouse.com http://www.clintonsouthbeach.com/ http://www.napilikai.com 

http://www.waterfallsinn.com/ http://www.noelani‐condo‐resort.com http://www.maunalani.com 

http://www.genoahouseinn.com http://www.adventureinn.com http://www.bellagio.com 

http://www.pillars2.com http://www.surfsideresorthotel.com http://www.newyorkpalace.com 

http://www.captainmeys.com http://www.hotel41.com http://www.70parkave.com  
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http://www.1880seafieldhouse.com http://www.414hotel.com http://www.edgewaterhotel.com 

http://www.11thavenueinn.com http://www.baconmansion.com http://www.alexishotel.com 

Καναδάς  www.drcorbettsinn.com www.paris‐motel.com www.lordberri.com 

www.bbvivaldi.com  www.bayshoreinn.com www.hotelmaritime.com 

www.grandviewmotel.com www.motel27.com www.lesaintsulpice.com 

www.lasolitude.com www.nouveau‐forum.com www.torontocentre.intercontinental.com 

www.rolynhills.com www.bonaparte.com www.pacificinn.com 

www.graysloghouse.com www.hotellestjames.com www.excelmontreal.com 

www.northernsuites.com www.hotelsaintandre.ca www.grandhoteltoronto.com 

www.dorchester‐house.com www.manoirambrose.com www.lenouvelhotel.com 

www.hilltop‐manor.com www.hotelchampdemars.com www.auberge‐universel.com 

www.chateaugate.com  www.lessuitesfaubourg.com  www.sheraton‐laval.com  

Μπαχάμες  www.pigeoncay‐bahamas‐com www.oldbahamabay.com www.sandals.com 

www.cocobaycottages.com www.pibc‐bahamas.com www.paradiseislandbahama.com 

www.oceanpearlresort.com www.stellamarisresort.com www.atlantis.com 

www.acklinsislandlodge.com www.tiamoresorts.com www.fourseasons.com 

www.kempsbayclub.net www.dolphinbeachresort.com www.wyndham.com 

www.sunnysidebehabourisland.com www.graycliff.com www.riu.com 

www.sixhillings.com www.tingumvillage.com www.castaways‐resort.com 

www.peacockhouse.com www.smallhope.com www.portlucayaresort.com 

www.thebahamasbeachhouse.com www.piresort.com www.starwoodhotels.com 

www.tilloopond.com www.grandislevillas.com www.townehotel.com 

Τζαμάικα  www.seagrapevillas.com www.rockhousehotel.com www.halfmoon.com 

www.nirvananegril.com www.cocolapalm.com www.roundhillhotel.com 

www.bananashout.com www.whitesandsjamaica.com www.pointvillage.com 

www.villasurmer.com www.jamaicainn.com www.courtleigh.com 

www.greathuts.com www.devinedestiny.com www.knutsfordcourt.com 

www.villarococojamaica.com www.merrilsbeach.com www.sunsetjamaicagrande.com 

www.hotelmockingbirdhill.com www.seapalmsjamaica.com www.shawparkbeachhotel.com 

www.riochico.com’ www.richmond‐hill‐inn.com www.ritzcarlton.com/resorts/rose_hall_jam
aica/ 

www.pineapplevilla.com www.piperscoveresort.com www.granbahiaprincipejamaica.com 

www.bananashout.com www.hidden‐paradise.com     www.sandals.com/main/royal/rj‐home.cfm 

Τρινιντάντ 
& Τομπάκο 

http://www.castararetreats.com/ http://www.sandypointbeachclub.com/ http://www.hiltoncaribbean.com/tobago/ 

http://www.horizonstobago.com/ http://www.crewsinn.com http://www.cocoreef.com/acc.html 

http://www.jemas‐guesthouse.de/ http://www.oceanpoint.com/ http://www.mtirvine.com/default.asp 

http://www.castaravillas.co.uk/ http://www.coralcovemarina.com/ http://www.rexresorts.com/_caribbean/_to
bago/_turtle_beach/index.html 

http://www.luxuryvillastobago.com/ http://www.kapokhotel.com/ http://www.grafton‐resort.com/ 

http://www.palmbreeze.co.uk/ http://www.chaconiahotel.com/home.htm http://www.bluehavenhotel.com/ 

http://www.dislandsinn.com/ http://www.belairairporthotel.com/ http://www.legrandcourlan‐resort.com/ 

http://www.footprintseco‐
resort.com/ 

http://www.kariwak.com/ http://www.normandiett.com/ 

http://www.halfmoonblue.com/ http://www.moniquestrinidad.com/ http://ambassadortt.com/ 

http://www.hummingbirdhotel.co.uk
/ 

http://www.cascadiahotel.com/ http://www.royalpalm.co.tt 

Πουέρτο 
Ρίκο 

http://www.bellohorizonte.net/ http://www.sanjuanbeachhotel.com http://hotelplusportal.com/ 

http://www.bonaccordinn.com/ http://villamontana.net/ http://www.ichotelsgroup.com/h/d/ic/1/en
/hotel/SJUHA 

http://www.casamontecitopr.com/ http://www.canariohotels.com/ http://www.thesanjuanhotel.com/ 

http://www.corcegabeachcondos.co
m/ 

http://www.elconvento.com/ http://www.condadoplaza.com/ 

http://casabianca‐rincon.com/ http://www.pichis.com/index.htm http://www.starwood.com/sheraton/search
/hotel_detail.html?propertyID=1497 

http://www.villa‐
antonio.com/index.htm 

http://www.hotelmilanopr.com/ http://www.ritzcarlton.com/hotels/san_jua
n/ 

http://www.theseashellvillas.com http://www.trespalmasinn.com/ http://www.hiltoncaribbean.com/sanjuan 

http://www.piponsresort.com/ http://www.hotelcasagrande.com/index.html http://hiltoncaribbean.com/ponce 

http://www.rinconbeachside.com http://www.fajardoinn.com/ http://www.normandiepr.com/ 
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http://www.caracolche.com/ http://www.marinadesalinas.com/ http://www.copamarina.com/ 

 
 
 

Ευρώπη 

   0‐10  11‐100  100… 

Αγγλία  http://www.wheelgate.co.uk  http://www.stauntonhotel.com  http://www.pembridgehotel.co.uk  

http://www.lynmar.net  http://www.allandalehotel.com  http://www.hotelwilton.com.ar  

http://www.lynnwoodhouse.co.uk   http://www.lidoshotel.com  http://www.cliffsresort.com  

http://www.wimbourneblackpool.co.u
k  

http://www.homecliffehotel.com  http://www.kingswayhall.co.uk  

http://www.windsorcarlton.com  http://www.kingslandhotel.co.uk  http://www.comfortheathrow.co.uk  

http://www.myrtlehouse.co.uk  http://www.bostonmanor.com  http://www.centralparkhotellondon.co.uk  

http://www.berisfieldhotel.co.uk  http://www.countyhotel‐essex.co.uk  http://www.customhouse‐hotel.co.uk  

http://www.kingswoodhotel.co.uk  http://www.osterleyparkhotel.com  http://www.norbreck‐castle‐hotel.com  

http://www.sheppertonhotel.co.uk  http://www.georgianhotel.com  http://www.thegrove.co.uk  

http://www.derwenthotel.co.uk  http://www.royal‐chace.com  http://www.adelphi‐hotel.co.uk  

Αυστρία  www.gasthohzurpost.at www.kvu.at  www.vienna.crowneplaza.com 
www.urlaubsquartiere.at/molnar www.hotelpost.at  www.hotelbristol.at 
www.pension‐lizzi.at www.altwienarhof.at  www.hoteldaniel.at 
www.stadtnest.at www.hotelgollner.at  www.hoteldefrance.at 
www.therooms.at www.hotel‐nordbahn.at  www.hotelastoria.at 
www.kaled.at www.hotelstefanie.at  www.grandhotelwien.at 
www.kastner.eu  www.karolinenhof.at  www.hotelimperial.at 
www.haushelga.at  www.hotelkongress.at  www.hotelkavalier.at 
www.pension‐koelich.at  www.dasreinisch.at  www.mariatheresia.viennahotels.it  
www.haus‐edelweisss.at  www.hotelaustria‐wien.at www.hotelregina.at 

Βέλγιο  www.spreeuwenburg.com www.hotel‐mozart.be www.hotelbedford.be 

www.kaarsenhof.be www.presidentcentre.be www.hotel‐leopold.be 

www.melrose.be www.dorintspa.be www.holiday‐inn.com/hasseltbel 

www.pegasusrecour.be www.astoria.be www.radisson.com/antwerpbe 

www.hoteldemoerbei.be www.courstgeorges.be www.leplaza‐brussels.be 

www.franshalsbb.be www.hotelabbey.be www.eurovillage.be 

www.lunaluna.be www.thermaehotel.be www.hotelflorida.be 

www.boardhouse.be www.hotel‐opera.be www.crowne‐plaza.be 

www.casaterlinden.be www.towerbridge.be www.antwerp.hilton.com 

www.rovignon.com www.hotel‐bentley.com www.hyllithotel.be 

Γαλλία  http://www.hostelleriebourguignonne
.com 

http://www.brightonhotelparis.com http://www.hotelambassador‐paris.com 

http://www.villa‐reine‐hortense.com http://www.hotel‐britannique.fr http://www.hotel‐california‐paris.com 

http://www.auberge‐bretonne.com http://www.hotelverbois.com http://www.hotel‐du‐palais.com 

http://www.chateau‐brelidy.com http://www.prouheze.com http://www.hilton.com/en/hi/hotels 

http://www.laroseraiehotel.com http://www.terrasse‐au‐soleil.com http://www.hoteldulouvre.com 

http://www.logis‐saint‐martin.com http://www.latourduroy.com http://www.ritzparis.com 

http://www.pigeons‐blancs.com http://www.hotel‐madison.com http://www.royalparcevian.com 

http://www.hostellerieduclos.fr http://www.hotelmontsegur.com http://www.starwoodhotels.com/sherato
n/property/overview/index.html?property
ID=125 

http://www.hostellerie‐du‐chateau‐
servin.abcsalles.com 

http://www.selecthotel.fr http://www.starwoodhotels.com/westin/
property/overview/index.html?propertyID
=1729 

http://www.hotelcastan.fr http://www.lemaquis.com http://www.paris.charlesdegaulle.hyatt.co
m 

Γερμανία  http://www.villa‐seepark.de http://www.villa‐amadeus.de  http://www.velvet.berlinhotels.it 

http://www.ritzcarlton.com/hotels_de
/wolfsburg/ 

http://www.bellevue.berlinhotels.it http://www.ghrshotels.com/munich/kkam
harras/ 

http://www.fewokoeln.de http://www.ghrshotels.com/frankfurt/city/ http://www.colombi.de 
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http://www.bayerischerhot.de http://www.ghrshotels.com/frankfurt/memp
his/ 

http://www.jungeshotel.de 

http://www.bedandbreakfast‐
zeevat.de 

http://www.carat.berlinhotels.it http://www.hotelzoo.de 

http://www.extweb.cultuzz.de http://www.artim.berlinhotels.it http://www.qualityberlintegel.berlinhotels
.it 

http://www.zeiberberg.de http://www.ghrshotels.com/frankfurt/nieder
rader/ 

http://www.ghrshotels.com/munich/rege
nt/ 

http://www.travelansel.de http://www.hotel‐priemier.de http://www.artim.berlinhotels.de 

http://www.ferienwohnungrosi.de/ http://www.garni‐austriana.berlinhotels.it http://www.hotel‐priemier.de 
http://www.lalelu‐hostel.de http://www.mondial.berlinhotels.it http://www.platzl.de 

Δανία  www.sommerhuset.com www.hotelbelair.dk www.ascot‐hotel.dk 

www.citilet.dk www.hotel‐randers.dk www.admiralhotel.dk 

www.mit‐feriehus.dk www.motel‐hoejer.dk www.imperialhotel.dk 

www.detgulehus‐silkeborg.dk www.hotelviking.dk www.latour.dk 

www.royaltybed.dk www.hotel‐danmark.dk www.munkebjerg.dk 

www.sommerhus‐aalbaekparken.dk www.propellen.dk www.remmen.dk/dangleterre/index_dk.ht
m   

www.alsodde.dk www.hotel‐alexandra.dk www.hotel‐mercur.dk 

www.triane.dk www.hoteldagmar.dk www.absalon‐hotel.dk 

www.rosenfeld.dk www.skjalm‐hvide‐hotel.dk www.sktpetri.dk 

www.klintholm‐bb.dk www.ruths‐hotel.dk www.parkhotel.dk 

Ελβετία  www.rossfahrten.ch www.hotelastorzurich.ch www.fourseasons.com/geneva 

www.finel.ch www.walhalla‐hotel.ch www.europe‐montreux.ch 

www.friedrich‐kehr.ch    www.hotel‐spalenbrunnen.ch www.eurotelriviera.ch 

www.arnolds.ch www.hotel‐lido.ch www.bestwestern.ch/chavannes 

www.charlys‐loghome.ch    www.hotel‐arcades.ch www.montreux‐palace.com 

www.villa‐sanluca.ch www.garni‐home.ch www.ramada‐encore.ch 

www.heimfoundation.ch www.eden.ch www.ramadaparkhotel.ch 

www.casaisabella.ch www.baeren.ch www.bristol.ch 

www.sleepinzurich.ch www.hotel‐maria.ch www.hotel‐royalplaza.com 

www.gaestehaus‐lammet.ch www.montbrillant.ch www.hilton.de/basel 

Ιρλανδία  www.accommodation‐
northernireland.com 

www.deerpark‐hotel.ie www.dayshotelparkwest.com 

www.lisdoonlodge.com www.centralhotel.ie www.theheritagehotel.com 

www.moyhouse.com www.harcourthotel.ie www.thegrand.ie 

www.lanternhouse.com www.ariel‐house.net www.castlerossehotel.com 

www.drumcreehyhouse.com www.silverbirchhotel.com www.lyrath.com 

www.shamrockinn.ie www.nuremore.com www.mountherberthotel.ie 

www.oconnorsdoolin.com www.castleleslie.com www.newparkhotel.com 

www.magowna.com www.dundrumhousehotel.com www.stillorganpark.com 

www.legendsguesthouse.com www.ballymascanlon.com www.merrionhotel.com 

www.hillhousecashel.com www.fairways.ie www.fitzwilliamhotel.com 

Ισλανδία  www.alba.is www.101hotel.is www.hotelcabin.is 

www.argerdi.com www.bolholt.is www.hoteledda.is/EN/hotel.asp?hotelId=3
5&CatID=197 

www.djupavik.com www.hotelborg.is  www.fosshotel.is/en/hotel/reykjavik_hote
ls.html 

www.fitjarguesthouse.com www.brimnes.is  www.grand.is 

www.gistihus.is www.hotelfron.is www.icehotels.is/hotel.asp?hotelId=15&C
atID=41 

www.phoenix.is www.hotelglymour.is www.nordicahotelreykjavik.com 
www.reykjahlid.is www.holt.is www.reykjavik.rezidorparkinn.com 

www.reykjavikcenter.com  www.hotelleifur.is www.plaza.is 

www.thor‐guesthouse.com www.metropolitan.is www.saga.reykjavik.radissonsas.com 

www.hoteltindastoll.com  www.hotelskogar.is  www.hotelselfoss.is 

Ισπανία  www.lavillamarbella.com www.hotelactual.com www.hotelvinccisoho.com 

www.casasibarita.es www.hdmaria.com www.hotelbecquer.com 

www.asartes.com www.ladrondeagua.com www.guadalpinmarbellahotel.com 
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www.loscastanos.com www.hotelquopuertadelsol.com www.alimarahotel.com 

www.allysguesthaouse.com www.hotelabviladomat.com www.hoteles‐
silken.com/hoteles/index2.php?idhotel=5 

www.alcubilladelcaracol.com www.hoteles‐
hesperia.es/hoteles/datoshotel.cfm?cambio=
110 

www.presidentcastellanahotel.com 

www.laposadadeltorcal.com www.hotelmurillo.com www.abbagardenhotel.com 

www.lamoradamashermosa.com www.petitpalaceembassyhotel.com www.puertadelcamino.com 

www.anasguesthouse.com www.vistamarsanjose.com www.hotelcolon.es 

www.hostalmiguel.com www.montcada‐hotel.com www.hotel‐alfonsoxiii.com 

Ιταλία  www.hotelparadise.it www.hotel‐corallo.com www.tophotelpark.it 

www.romaboutiquehotel.it www.hotelmedici.it www.grandviscontipalace.com 

www.rome‐bed‐breakfast‐frattina.it www.hotelexecutive.it www.hotelveneto.com 

www.casafachin.com www.hotelvaladier.it www.hoteldanielivenice.com 

www.romainn.it www.hotelcolumbus.it www.royalcontinental.it 

www.apprododellesirene.com www.villamorgagni.it www.eurohotel.it 

www.melograno.si.it www.hotelsavona.it www.hotelelite.it 

www.bbvillagiuliana.com www.crystalhotel.it www.savhotel.it 

www.villasampaguita.com www.hotelmaxim.it www.hotelregent.it 

www.villagiulia.info www.hotelinternazionale.it www.hotellondra.com 

Λουξεμβο
ύργο 

www.morishotel.lu www.hotel‐dahm.com www.belair‐hotel.lu 

www.hostellerie.lu www.webplaza.pt.lu www.hilton.com 

www.carpini‐hotel.lu www.hotelkoener.lu www.parc‐hotel.lu 

www.hotel‐de‐la‐sure.lu www.interclervaux.lu www.kirchberg‐hotel.lu 

www.hoteljacoby.lu www.hotel‐braas.lu www.hoteldelta.lu 

www.lelavandin.lu www.eurohotel.lu www.hotelinter.lu 

www.lernznoire.lu www.direntall.com www.leroyalluxemburg.com 

www.hoteldimmer.lu www.cocoonhotels.com www.mondorf.lu 

www.hotel‐sthubert.lu www.hotelcasanova.lu www.president.lu 

www.hotel‐des‐ardennes.lu www.hotelfrancais.lu www.sofitel.com 

Μάλτα  www.canifor.com/caniforcourt.html www.milanodue.com www.bayviewmalta.com 

www.hostelworld.com/countries/malt
ahostels.html, san Antonio guest 
house 

www.hotelsanandrea.com www.starwoodhotels.com/lemaridien 

www.hostels.com/en/mt.html, balco 
harmony hostel 

www.sanpawlhotel.com  www.goldentulipvivaldi.com 

www.hostels.com/en/mt.html, santa 
margerita farm house  

www.metropolemalta.com  www.baypoint.malta.radissonsas.com 

www.hostels.com/en/mt.html, st 
joseph home hostel  

www.soreda.com www.preluna‐hotel.com 

www.hostels.com/en/mt.html, hostel 
maria Giovanna   

www.hoteljuliani.com www.bellavista.com.mt 

www.hostelworld.com/countries/malt
ahostels.html 

www.britishhotel.com www.canifor.com 

www.hostelworld.com/countries/malt
ahostels.html, lingo guesthouse in 
bugibba 

www.europahotel‐malta.com www.dolmen.com.mt 

www.hostelworld.com/countries/malt
ahostels.html, Comfort Inn guesthouse 
 

www.atlantisgozo.com.mt www.mercure.com 

www.hostelworld.com/countries/malt
ahostels.html, sea star apartments 

www.serena.com.mt www.corinthiahotels.com 

Νορβηγία  http://www.fjelltun‐sollia.no/ http://www.steenshotel.no/ http://www.augustin.no/ 

http://www.fjellgard.no/ http://www.grand‐egersund.no/  www.neptunhotell.no 

http://roennek.home.online.no/ http://www.saudafjordhotel.no/ http://www.hotel‐geiranger.no/ 

http://www.bb‐oslo‐west.com/ http://www.walaker.com/ http://www.stalheim.com/ 

http://solveigs.com/ http://www.petrines.com/ http://www.fretheim‐hotel.no/ 

http://bb‐oslo.home.online.no/ http://www.hotel‐sverre.no/ http://www.victoria‐hotel.no/ 

http://www.husetvart.no/ http://www.fleischers.no http://www.solstrand.com/ 

http://www.kronviksetra.com/ http://www.hardangerhotel.no/ http://www.union‐hotel.no/ 
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http://www.storfjordgjestehus.no/ http://www.hjelle.com/ http://www.skeihotel.no 

http://www.jaunsen.no/ http://www.rosendal‐fjordhotel.no/ http://www.alexandra.no/   

Ολλανδία  http://www.sevenbridgeshotel.nl/ http://www.tulipinnrotterdam.nl/ http://www.thegrand.nl/ 

http://www.blacktulip.nl http://www.estherea.nl/ http://www.goldentulipamsterdamcentre.
com/ 

http://www.hotelbrouwer.nl http://www.hotel‐zandbergen.com/ http://www.amsterdamamerican.com/ 

http://www.hotelmisc.com/ http://amsterdam.intercontinental.com http://www.pulitzer.nl 

http://www.717hotel.nl/ http://www.hotelnewamsterdam.nl http://www.leurope.nl 

http://www.hotelprinsenhof.com/ http://www.singelhotel.nl http://www.hotelschaepkens.nl 

http://www.hotelinternationaal.com http://www.bazarrotterdam.nl www.gardenhotel.nl/ 

http://www.lutesuites.com http://www.hotelatlas2000.nl http://www.okura.nl 

http://www.hotelbelga.nl http://www.terminus.nl http://www.artemisamsterdam.com/ 

http://www.hoteldeadmiraal.nl http://www.karelv.nl/ http://www.parkplazaamsterdam.com/ 

Ουγγαρία  http://en.venere.com/guest_houses_
budapest/andrassy_ut_keleti_station/
guest_house_agape_rooms_and_apar
tments.html 

http://fr.venere.com/hotels_budapest/andra
ssy_ut_keleti_station/hotel_andrassy.html 

http://www.save‐on‐
budapesthotels.com/index.php?hotel=tav
erna‐budapest 

http://www.holidaylettings.co.uk/rent
als/budapest/7692 

http://hotels.hungary‐
bookings.com/hotel/hu/agapeguesthouse.ht
ml?label=gg‐hotels‐Hungary‐Agape‐
Guesthouse 

http://www.bookings.fr/hotel/hu/lemerib
udapest.el.html?aid=305255 

http://www.holidaylettings.co.uk/rent
als/budapest/15336 

http://hotels.roomplease.com/hotel/hu/klast
rom.html 

http://www.hotelsrus.com/search.php?ref
=AFAH5&fn=hotelinfo&HotelCode=QDH&
gclid=CImfk77J2ogCFRnWXgodBg8upA 

http://www.holidaylettings.co.uk/rent
als/budapest/12113 

http://hotels.hungary‐
bookings.com/hotel/hu/kalvaria.html?label=g
g‐hotels‐Hungary‐Hotel‐Kalvaria 

http://www.ohb.hu/raba/index.hu.html 

http://www.holidaylettings.co.uk/rent
als/budapest/6572 

http://hotels.hungary‐
bookings.com/hotel/hu/isabell.html?label=gg
en‐city‐Hungary‐Gyor 

http://www.ohb.hu/aquincum/index.hu.h
tml 

http://en.venere.com/hostals_budape
st/andrassy_ut_keleti_station/hostal_
hostel_marco_polo.html 

http://www.ohb.hu/charles/index.it.html http://www.kkhotels.com/index.asp?ID=2
80 

http://www.holidaylettings.co.uk/rent
als/budapest/11751 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review‐
g274887‐d301523‐Reviews‐NH_Budapest‐
Budapest.html 

http://www.bookings.net/hotel/hu/artote
l.en.html?aid=303998;label=google_artote
l_budapest 

http://www.worldvacationrentals.net/
docs/e/vacation_rentals/europe/hung
ary/budapest/holiday_apartment_golf
_8011.html 

http://hotels.hungary‐
bookings.com/hotel/hu/dominik.html?label=
gg‐hotels‐Hungary‐Dominik‐Panzio 

http://www.talkingcities.co.uk/budapest_
hotels/budapest_pava_plaza_hotel.htm 

http://www.holidaylettings.co.uk/rent
als/budapest/15704 

http://www.hotelaquarius.hu/new/index.php
?lang=hun 

http://www.corinthiahotels.com/hotel.asp
?h=5 

http://www.holidaylettings.co.uk/rent
als/budapest/16641 

http://www.ohb.hu/andrassy/index.hu.html http://www.budapesthotelreservation.hu/
hotels/grand_hotel_royal.EN.php 

Πολωνία  http://www.polhotels.com/Cracow/Po
d_Kopcem/index2.htm 

http://www.travel‐
library.com/hotels/europe/poland/krakow/gr
and_hotel.html 

http://www.4hotele.pl/krakow/hotel_konf
erencje_system_premium_cracow 

http://www.channels.nl/87261b.html http://hotels.poland‐
bookings.com/hotel/pl/krakow_elektor.html?
label=gg‐hotels‐Poland‐Elektor 

http://www.e‐
rezerwacja.pl/hotele/warszawa/gromada_
warszawa_okecie_airport/index.html 

http://www.travelguide.pl/hotel.php?l
ang=en&id=1186&room_id=10766&ar
r=2006‐10‐14&dep=2006‐10‐
15&price_type=1 

http://hotels.poland‐
bookings.com/hotel/pl/rt_monopol.html?lab
el=gg‐hotels‐Poland‐Hotel‐Rt‐Monopol 

http://www.polhotels.com/Cracow/Camp
anile/index2.htm 

http://www.centralr.com/Hotel_Bator
y_Two_Star.html 

http://www.hotelsrus.com/search.php?ref=A
FAH5&fn=hotelinfo&HotelCode=RWF&gclid=
CKOH2Or52ogCFSZYXgodZzOopA 

http://krakow.hotel‐holiday‐inn‐krakow‐
city‐
center.tobook.com/Poland/Hotels/Hotel‐
Holiday‐Inn‐Krakow‐City‐
Center?arrivaldate=11/23/06&citypname=
Krakow&depdate=11/26/06 
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http://www.priceline.co.uk/pcln/hotel
/87134 

http://www.cracowonline.com/hotelik_itc.ph
p 

http://www.hoteligo.pl/hotel.php/1,884/1
/0/Alfa‐Hotel‐Studencki.html 

http://www.cracow‐
life.com/krakow/where_to_sleep/hot
els_details/374‐
Langiewicza_Apartments 

http://www.cracow‐
life.com/krakow/where_to_sleep/hotels_det
ails/103‐Hotel_Kazimierz 

http://krakow.hotel‐pttk‐
wyspianski.tobook.com/Poland/Hotels/Ho
tel‐PTTK‐Wyspianski?citypname=Krakow 

http://www.channels.nl/87286b‐
it.html 

http://www.cracow‐
life.com/krakow/where_to_sleep/hotels_det
ails/470‐Hotel_Sympozjum 

 http://www.cracow‐
life.com/krakow/where_to_sleep/hotels_
details/195‐Crown_Piast_Hotel_&_Park 

http://www.eholiday.pl/noclegi‐
8517.html 

http://www.greenhostel.com/ http://www.cracow‐
life.com/krakow/where_to_sleep/hotels_
details/326‐Hotel_Krakus 

http://www.cracow‐
life.com/krakow/where_to_sleep/hot
els_details/960‐BlueBells_apartments 

http://www.cracow‐
life.com/krakow/where_to_sleep/hotels_det
ails/281‐Hotel_Ruczaj 

http://www.cracowonline.com/hotel_expr
ess.php 

http://www.hotelewkrakowie.pl/apart
ament_kazimierz.php 

http://www.leopolis.com.pl/zobacz‐
krakow.php 

http://www.sobieski.com.pl/ 

Πορτογαλ
ία 

www.zuzazed.com www.hotelboavista.pt www.hotel‐baia‐grande.com 

www.quintanovaconceicao.com www.seculoresidencial.com www.falesia.com 

www.domus‐adepta.com www.pestna.com www.tivolilisboa.com 

www.al‐foz.pt www.hotels.mamede.com/ibenvid.htm www.lapalace.com 

www.atriomadeira.com www.hotelsaboia.com www.sheratonlisboa.com 

www.casadolenterna.com www.glubedelago.com www.lemeridien‐lisbon.com 

www.quintodocorvo.com www.residencialsmart.com www.goldentulip.com 

www.c‐c‐castello.com www.hotel‐avenida‐palace.pt www.bestwesternpremierhotel.com 

www.casadejuste.com www.al‐foz.pt www.hotelroma.com 

www.casacostabarros.com www.hotelmiraparque.com www.hotelbetaporto.com 

Ρωσία  www.ermitage.spb.ru www.hotel‐budapest.ru http://alfa‐hotel.ru 

http://cezar‐hotel.ru www.hoteltiflis.com www.grandhoteleurope.com/web/stpeter
sburg/grand_hotel_europe/jsp 

www.butterfly‐hotel.ru www.arthotelv.com/index.php?cond=100 www.kempinski‐moscow.com 

www.hotel‐aurora.ru www.5ugol.ru/index_eng.php www.metropol‐moscow.ru 

www.central‐inn.ru www.goldengarden.ru http://moscow.swisshotel.com/z877/servi
ces_01.html 

www.antares‐
hotles.com/en/hotel/index.php 

http://arkadiahotel.ru.english http://katerina.msk.ru 

www.butterfly‐hotel.ru http://www.pokrovka‐moscow.com/ http://moscow.park.hyatt.com/hyatt/hote
ls/index.jsp 

http://cezar‐hotel.ru www.hotel‐budapest.ru http://www.corinthiahotels.com/ 

www.central‐inn.ru http://www.hotel‐
polustrovo.ru/en/home.php 

http://www.nlightsrussia.com/ 

http://www.villageinn‐ca.com/ http://www.swiss‐star.ru/opencms/cms/de http://eng.arbat‐nord.ru/ 

Σλοβακία  http://www.penzionzlatydukat.sk/ind
ex.php?page=Dukat&lang=en 

http://www.penzionlimba.sk/en/  http://www.partizan.sk/en/  

http://www.tatrandonovaly.sk/index.
php?l=en&s=1  

http://www.hoteldonovaly.sk/aj_index.htm  http://www.hotelfis.sk/index2.php  

http://www.chatabana.sk/indexen.ht
m  

http://www.smrekovec.sk/index_en.htm  http://www.kyjev‐hotel.sk/en/index.html  

http://www.pensionbb.sk/indexeng.ht
m   

http://www.sachticka.sk/index_en.html  http://hotel.teledom.sk/eng/index.htm  

http://www.pensionvasko.sk/aboutus.
html  

http://www.grandhotel.sk/index.php?slang=e
n  

http://www.hotel‐
hubert.sk/home.php?set_lang=en&action
=index  

http://www.starahoraren.sk/english.h
tm  

http://www.hotelsmokovec.sk/kontakt.php?l
g=en  

http://www.ibis‐
bratislava.sk/aeroangol/location/index.ht
ml  

http://www.hotelhb.sk/pages/hotel_e
.htm  

http://www.kamila.sk/?lg=en  http://www.hoteldanube.com/  

http://www.chatabarborka.sk/inpen.h
tml  

http://www.hotelset.sk/en/  http://www.crowneplaza.sk/hotel.php?lan
g=eng&page=  
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http://www.penzionprihati.sk/Uvodna
%20strana.en.html  

http://www.hoteldevin.sk/en/aktualne.htm  http://www.hoteldukla.sk/traditional‐
quality‐in‐a‐new‐style  

http://www.greenfield.sk/eng/index.p
hp  

http://alexanders.sk/sites2/hotelnitra/fe/ind
ex.php?p=16&PHPSESSID=0615252762d2481
0450f800381e11339  

http://www.hotelslovan.sk/index.php?sla
ng=en&PHPSESSID=9862e4dede6b3f0b8d
e744c05dba797d  

Σουηδία  www.2kronor.se www.aristonhotell.se www.grandhotel.se 

www.cityhotel.se www.aske.se www.birgerjarl.se 

www.lotstornet.se www.grandilund.se www.hotelopera.se 

www.claerencegarden.com www.hotelorgryte.se www.nordicseahotel.se 

www.fredenhotel.com www.baltzarhotel.se www.riverton.se 

www.ringsjowardshus.com www.satrabrunn.se www.clarionstockholm.com 

www.sjobogastgifveri.com www.hotellalvsjo.nu www.gothiatowers.com 

www.skanorsgastis.se www.queenshotel.se www.sheraton.com/stockholm 

www.stegeborg.se www.lumberkarle.se www.lingatan.se 

www.lugnethotel.se www.sandhamn.com www.malmo.radissonsas.com 

Φινλανδί
α 

http://www.vaihela.com/en_index.ph
p 

http://www.channels.nl/37013.html http://www.scantours.com/grand_marina
_hotel_helsinki.htm 

http://personal.inet.fi/yritys/porvooh
ostel/ 

http://hotels‐helsinki.com/palacelinna.html http://www.scantours.com/torni_hotel_h
elsinki.htm 

http://www.arolantila.suomussalmi.n
et/eindex.html 

http://www.scantours.com/lordhotel_helsink
i.htm 

http://www.scantours.com/hotel_kamp_
HELSINKI.htm 

http://www.travel.fi/fin/lomajussila/in
english/ 

http://www.hotel‐
rates.com/finland/helsinki/accome‐
parliament.html 

http://www.scantours.com/strand_interc
ontinental_helsinki.htm 

http://www.korholaholiday.com/ http://www.channels.nl/37012.html http://www.scantours.com/sokos_hotel_k
otka.htm 

http://users.reppu.net/luhti‐
loma/Luhti‐Loma.htm 

http://www.scantours.com/merihotelli_helsi
nki.htm 

http://www.scantours.com/radisson_sas_
hesperia_hotel_hels.htm 

http://www.unelmienullakko.fi/ http://www.hotel‐
rates.com/finland/helsinki/park‐hotel‐
kapyla.html 

http://www.scantours.com/radisson_sas_
plaza_hotel_helsink.htm 

http://www.varjola.com/ http://www.hostelz.com/hostel/28630‐
Hostel‐Mekka 

http://www.scantours.com/klaus_kurki_h
elsinki.htm 

http://www.ashstinn.com/guestrooms
/oasis.htm 

http://www.scantours.com/cumulus_olympia
_hotel.htm 

http://www.scantours.com/ramada_presi
dentti_helsinki.htm 

http://www.finnishlakesidecabins.com
/Lap053‐056.htm 

http://www.hotel‐
rates.com/finland/helsinki/martta‐hotel.html 

http://www.scantours.com/Vaakuna_Hot
el_Helsinki.htm 
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