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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συγκεκριμένη πτυχιακή μελέτη στοχεύει στην κατανόηση της σημασίας της σωστής 

επικοινωνίας στην επιχείρηση, στον τρόπο και τα μέσα με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί μια 

καλή επιχειρησιακή επικοινωνία καθώς και στην ανάλυση και παράλληλα κατανόηση των 

συγχρόνων μορφών επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις σήμερα. 

Στην δεκαετία που διανύουμε το Διαδίκτυο αποτελεί τη βασικότερη πηγή πληροφορίας 

για το μέσο άνθρωπο. Ολοένα και περισσότεροι χρήστες προτιμούν το Διαδίκτυο για την 

ενημέρωσή τους. Τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη των social media(social news, social 

bookmarking, media sharing, social networks) ,το Διαδίκτυο έχει μετατραπεί σε βασικό 

συστατικό επικοινωνίας. Η χρήση του διαδικτύου και των social media στις επιχειρήσεις είναι 

συνεχώς αυξανομένη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα κοινωνικά δίκτυα (social networks) 

παρέχουν πλεονεκτήματα που συμβάλουν στην βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ επιχείρησης-

πελατών αλλά και μεταξύ των εργαζομένων που απασχολούνται μέσα στην επιχείρηση. Το 

διαδίκτυο γρήγορα εξελίχθηκε σε πολύτιμη πηγή πληροφοριών, εξαιρετικό εργαλείο έρευνας και 

μέσο παρακολούθησης του ανταγωνισμού. 

Τα social media μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο ,στην διαμόρφωση του 

τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων βελτιώνοντας την επικοινωνία της με τους χρήστες. Οι 

εταιρείες που χρησιμοποιούν σωστά τα social networks μπορούν να «χτίσουν» την εικόνα τους, 

να αναπτύξουν τις δημόσιες σχέσεις τους καθώς και να δημιουργήσουν ή να επηρεάσουν θετικά 

τις συζητήσεις που γίνονται γύρω από το brand τους «εκτοξεύοντας» την αναγνωρισιμότητα και 

αξιοπιστία του στα ύψη. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This Master’s thesis is aimed at understanding the importance of proper communication 

within a company, the way and the means in which we can accomplish good business 

communication as well as the analysis and the understanding of modern means of 

communication that companies use today.   

The internet is considered one of the most useful sources of information in the decade we 

are living. More and more people prefer the internet as their main source of information. In the 

last few years with the development of social media (social news, social bookmarking, media 

sharing, social networks) the internet has become the basic means of communication. The use of 

the internet and social media in companies is constantly increasing. This is due to the fact that 

social networks provide advantages that contribute to the improvement of communication 

between company and customer as well as the employees within a company. Hence the internet 

has evolved into the most valuable source of information, exceptional search engine and 

competitor monitoring tool.  

Social media can play a decisive role in the configuration of company functions 

improving communication with its users. Companies that properly use social networks can build 

their image in the industry, improve their public relations as well as create or positively affect 

their brand catapulting its recognition and reliability to a high. 
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1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1.1 Εισαγωγή 

 

Οι περισσότερες θεωρίες που σχετίζονται με την «επικοινωνία» σήμερα είναι 

βασισμένες σε έννοιες τόσο αρχαίες όσο η ίδια η γλώσσα και το κοινωνικοπολιτικό 

σύστημα της ζωής των ανθρώπων. Στην αρχαία Ελλάδα η «επικοινωνία» όπως 

αναφέρεται στις μέρες μας, ήταν γνωστή ως «ρητορική», η χρησιμοποίηση δηλαδή 

της γλώσσας για να πείσεις κάποιον που σε ακούει. Ο Αριστοτέλης ο οποίος έζησε 

και διδάχθηκε από τον Πλάτωνα στην αρχαία Αθήνα από το 367-347 π.Χ. σχετίστηκε 

άμεσα με την τέχνη αυτή της ρητορείας και στο έργο του “The Art of Rhetoric” 

μπορεί κανείς να δει τις ρίζες της σύγχρονης θεωρίας της επικοινωνίας. Γενικότερα 

«επικοινωνία» σημαίνει την ανταλλαγή των «εννοιών» μεταξύ των ατόμων διαμέσου 

ενός κοινού συστήματος «συμβόλων» (Taylor, 2005; DeVito, 2006). Διαφορετικά 

ειπωμένο, οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων περιλαμβάνουν την ανταλλαγή «εννοιών» 

(Miller, 2005). Γίνεται αντιληπτό επομένως πως οι ανθρώπινες σχέσεις προϋποθέτουν 

«επικοινωνία». Το κοινό σύστημα συμβόλων που χρησιμοποιούν τα άτομα για να 

επικοινωνήσουν μπορεί να αποτελείται από λεκτικά, αριθμητικά, μουσικά σύμβολα 

κ.λπ. Η κατανόηση της έννοιας των συμβόλων από τα άτομα γίνεται με την βοήθεια 

των πέντε αισθήσεων του ανθρώπου και κρίνεται αποτελεσματική είτε διατυπώνεται 

με λεκτικό, είτε με μη λεκτικό τρόπο. Είναι γεγονός πως τα άτομα αφιερώνουν πολύ 

σημαντικό μέρος του χρόνου τους στην επικοινωνία μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής 

ιδεών, σκέψεων, συναισθημάτων, πληροφοριών.  

Η επικοινωνιακή πολιτική των σύγχρονων επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

διαδικασίες, μεθόδους, τρόπους και τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται 

ούτως ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η καλή 

επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα, 

καθώς έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα κλειδιά της οργανωσιακής επάρκειας 

(Cheney, 2007; Hellriegel & Slocum, 2004). Η ικανότητα των διοικητικών στελεχών 

να επικοινωνούν με επιτυχία αποτελεί συνεπώς βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη 

λειτουργία και ενδυνάμωση των επιχειρήσεων. Σημαντικές λειτουργίες της 
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επικοινωνίας εντός των οργανισμών περιλαμβάνουν τον έλεγχο, την παρακίνηση, το 

συναίσθημα και τη διάδοση της πληροφορίας (Robbins & Judge, 2007). Αυτός ο 

ουσιαστικός ρόλος της αποτελεσματικής επικοινωνίας έχει φυσικά αντίκτυπο και 

στην σωστή διαχείριση των συγκρούσεων, στην υιοθέτηση της κατάλληλης ηγετικής 

συμπεριφοράς και στην λήψη ποιοτικών αποφάσεων για τις επιχειρήσεις. 

 

 

 

 

1.2 Ορισμός της επικοινωνίας 

 

Η λέξη επικοινωνία προέρχεται από τη λέξη κοινός → κοινωνώ → έρχομαι 

σε επαφή ή μετέχω σε κάτι ή πληροφορούμαι. Η λέξη κοινωνός σημαίνει ο λαμβάνων 

γνώση κάποιου πράγματος, κοινός σημαίνει ο ευρέως διαδιδόμενος δηλαδή ότι 

καθίσταται κάτι κοινό, δηλαδή σύνδεση, μήνυμα.(Τεγόπουλος- Φυτράκης 1989). 

Επίσης ο όρος «επικοινωνία» έχει μια ευρύτερη και μια στενότερη έννοια. Με τη 

στενότερη του έννοια ο όρος επικοινωνία αναφέρεται σε μια διαδικασία 

επικοινωνίας, δηλαδή στη μεταβίβαση μιας έννοιας (νοήματος) από ένα πρόσωπο σε 

ένα άλλο.  

Με την ευρύτερη του έννοια ο όρος επικοινωνία περιλαμβάνει το σύνολο των 

διαδικασιών επικοινωνίας σε ορισμένο τόπο, χρόνο ή οργανισμό. Έτσι μιλάμε για 

επικοινωνία ή συνηθέστερα για τις επικοινωνίες της επιχείρησης π.χ. 

«επιχειρηματική» ή καλύτερα «επιχειρησιακή επικοινωνία». Στις επιχειρήσεις όταν 

μιλάμε για επιχειρησιακή επικοινωνία εννοούμε τις σκόπιμες ή οργανωμένες 

ανταλλαγές ιδεών, γνωμών, πληροφοριών, οδηγιών κ.λπ. μεταξύ των εργαζομένων, 

προσωπικά ή απρόσωπα, με τη χρησιμοποίηση συμβόλων ή σημάτων, ώστε να 
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επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης (Λούτας, 2002). Για να γίνει όμως κατανοητός 

ο παραπάνω ορισμός της επιχειρησιακής επικοινωνίας είναι σκόπιμο να αναλύσουμε 

και να ερμηνεύσουμε κάποιες λέξεις κλειδιά που τον πλαισιώνουν: 

 

Σκόπιμες: αυτό σημαίνει πως η επικοινωνία πρέπει να αποβλέπει σε ένα 

προκαθορισμένο αντικειμενικό σκοπό για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. 

Μπορεί να έχει τυπική ή άτυπη μορφή, όχι όμως κοινωνική, εκτός κι αν συμπίπτει με 

τους στόχους της επιχείρησης. 

 

Ανταλλαγές: δύο ή περισσότερα άτομα συμμετέχουν στην επικοινωνία, 

συμπεριλαμβανομένων του αποστολέα και του αποδέκτη. Η επικοινωνία μπορεί 

επίσης να θεωρηθεί ως μια διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μέσω διάφορων 

δίαυλων επικοινωνίας. 

 

 Ιδέες, γνώμες, πληροφορίες, οδηγίες κ.λπ.: τα άτομα τα οποία αποτελούν μια 

οργάνωση αναπτύσσουν μερικές βασικές δραστηριότητες μέσα σε αυτή. Μια από 

αυτές τις κύριες δραστηριότητες είναι και αυτή της σκέψης που περιλαμβάνει την 

ανάπτυξη εννοιών, πληροφοριών, οδηγιών, την χρησιμοποίηση της γλώσσας, την 

επίλυση προβλημάτων και τη γέννηση ιδεών. Οι παραπάνω έννοιες αποτελούν το 

περιεχόμενο του μηνύματος, το οποίο ποικίλει ανάλογα με τον σκοπό και την 

περίπτωση για την οποία γίνεται η επικοινωνία. 

 

Προσωπικά ή απρόσωπα: η επικοινωνία μπορεί να είναι προσωπική ή απρόσωπη. Η 

προσωπική επικοινωνία είναι πλέον ανθρώπινη, ζωντανή, όπως και άμεση μέθοδος 

επαφής (face to face communication). Η προσωπική επικοινωνία μέσα σε μια 

επιχείρηση ή έναν οργανισμό γίνεται σε μικρές ομάδες από τον προϊστάμενο με τα 

μέλη τις ομάδας που άμεσα διοικεί ή και από ένα διευθυντικό στέλεχος προς όλα τα 

μέλη της επιχείρησης ή του οργανισμού εφόσον ο αριθμός τους δεν ανέρχεται σε 

εκατοντάδες και εφόσον διατίθενται οι κατάλληλοι χώροι και οι συνθήκες. Τα 

παλαιότερα χρόνια η μορφή της επικοινωνίας ήταν κυρίως προσωπική αλλά στις 

μέρες μας χρησιμοποιείται και η μαζική - απρόσωπη επικοινωνία η οποία δεν είναι 

μορφή επικοινωνίας που δόθηκε από τη φύση. Σε αυτή περιλαμβάνονται και τα νέα 

μέσα όπως τηλεόραση, τηλέφωνο, διαδίκτυο κ.α. 
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Σύμβολα ή σήματα: Ο σχηματισμός και η κωδικοποίηση των μηνυμάτων γίνεται με 

τη βοήθεια συμβόλων ή σημάτων προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία. Επίσης τα 

μηνύματα μπορεί να είναι μια σειρά λέξεων ή κινήσεων. 

 

Επίτευξη των στόχων της επιχείρησης: κάθε επιχείρηση ή οργανισμός πρέπει να 

προσδιορίζει με σαφήνεια τους επιδιωκόμενους στόχους της προκειμένου να 

λειτουργήσει με επιτυχία στο μέλλον. Οι στόχοι αυτοί διακρίνονται σε στόχους 

παραγωγής οι οποίοι θέτουν τα επίπεδα των δραστηριοτήτων της και στους στόχους 

συντήρησης οι οποίοι αποβλέπουν στη συνέχεια των επιπέδων αυτών. 

Stanton, N. (1986). What do you mean “Communication”. Pan books, London, p:329 

Μαρία Γρ.Καζάζη: Ανθρώπινες σχέσεις και επικοινωνία, 1995 σελ 77-79 

 

 

 

 

 

1.3 Ανάλυση βασικού μοντέλου και τεχνική διαδικασίας επικοινωνίας 

 

Η έννοια της «διαδικασίας της επικοινωνίας» συνεπάγεται ότι γεγονότα και 

καταστάσεις κινούνται και αλλάζουν διαρκώς και συνεπώς ότι τα γεγονότα και οι 

σχέσεις έχουν κάποια δυναμική. Η διαδικασία της επικοινωνίας είναι συνεχόμενη κι 

εξελισσόμενη γι’ αυτό και η οργανωσιακή επικοινωνία δεν είναι κάτι που συμβαίνει 

και παύει να υφίσταται. Η επικοινωνία είναι μια συνεχής διαδικασία. 

Η διαδικασία της επικοινωνίας απαιτεί την ύπαρξη δυο τουλάχιστον προσώπων, 

δηλαδή τον αποστολέα του μηνύματος και τον αποδέκτη αυτού. Κατά την διαδικασία 

της αμφίδρομης αυτής επικοινωνίας οι συμμετέχοντες στέλνουν και λαμβάνουν 

μηνύματα συγχρόνως. Η διαδικασία της επικοινωνίας αρχίζει από τη στιγμή που ένας 
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πομπός ή πηγή (άτομο - ομάδα) έχει την επιθυμία να μεταβιβάσει μια πληροφορία, 

μια σκέψη κ.λπ. Στη συνέχεια ο πομπός κωδικοποιεί αυτό που θέλει να μεταβιβάσει, 

με τη χρήση ενός κώδικα λέξεων, συμβόλων, κινήσεων σχηματίζοντας ένα μήνυμα. 

Με την βοήθεια καναλιών (ή δικτύων) μεταβιβάζει το μήνυμα στο δέκτη. Ο δέκτης 

λαμβάνει το μήνυμα, το αποκωδικοποιεί, το ερμηνεύει και τελικά γνωρίζει, 

αντιλαμβάνεται, κατανοεί, αισθάνεται αυτό που ο πομπός επιθυμεί να του 

μεταβιβάσει. Η επικοινωνία επομένως επιφέρει αποτελέσματα καθώς μπορεί να 

επηρεάσει τη γνώση, τη σκέψη, την ιδεολογία, τα αισθήματα, την ενέργεια, τη 

συμπεριφορά κ.λπ. του δέκτη. Τέλος ο πομπός πληροφορείται για την τύχη του 

μηνύματος με τη βοήθεια του μηχανισμού ελέγχου - ανατροφοδότησης (feed - back).  

 

 

Σχήμα 1.1 Διαδικασία επικοινωνίας  

Επομένως τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας της επικοινωνίας είναι τα 

ακόλουθα: 

 Η πηγή (πομπός) 

 Ο κώδικας του πομπού (κωδικοποίηση) 

 Το μήνυμα 

 Τα κανάλια ή δίκτυα μεταβίβασης μηνυμάτων 

 Η σύλληψη (δέκτης) 

 Ο κώδικας του δέκτη (αποκωδικοποίηση) 

 Η κατανόηση του μηνύματος ή αποτέλεσμα 

 Ο έλεγχος - ανατροφοδότηση (feedback) 
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Ακολουθεί ανάλυση των βασικών στοιχείων του μοντέλου επικοινωνίας: 

Πομπός : είναι η πηγή του μηνύματος. Ο αποστολέας μπορεί να είναι άτομο ή ομάδα 

ατόμων  ή μια επιχείρηση, οργανισμός οποιοιδήποτε αντικειμένου ή σκοπιμότητας. 

Έχει τη πρωτοβουλία μεταβίβασης μηνύματος  (παραλήπτη-δέκτη) γι’αυτό και έχει 

την ευθύνη για την καταλληλότητα της σύναξης, εκπομπής του μηνύματος ( 

προφορικού, γραπτού, εικόνας κ.α) καθώς και την ευθύνη επιλογής του μέσου.  

 

Κώδικας ή Κωδικοποίηση: Οτιδήποτε επιθυμεί να μεταβιβάσει ο πομπός (πηγή) του 

μηνύματος πρέπει να το μετατρέψει σε νόημα. Ο κώδικας επικοινωνίας αποτελείται 

κυρίως από τη φωνή (τόνος, ένταση, χρώμα), τη γλώσσα ( το σύνολο των λέξεων), τα 

σύμβολα, τις κινήσεις του σώματος, την οπτική επαφή, τη στάση του σώματος. 

Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία ο πομπός μετατρέπει αυτό που θέλει 

να μεταβιβάσει σε ένα νόημα με τη μορφή του μηνύματος. Είναι μια διανοητική 

διαδικασία. 

 

Μήνυμα : είναι το αποτέλεσμα της προηγούμενης διανοητικής διαδικασίας, της 

κωδικοποίησης. Το μήνυμα είναι η φυσική έκφραση ή αναπαράσταση του νοήματος. 

Αποτελείται από γραπτές ή προφορικές λέξεις, κινήσεις ή στάσεις σώματος, γραφικές 

παραστάσεις και σύμβολα που μπορεί να είναι αντικείμενα, χρώματα, ήχοι, χρώμα, 

ένταση φωνής κ.λπ. 

 

Κανάλια –μέσο μεταβίβασης : πρόκειται για τα μέσα με τα οποία το μήνυμα 

μεταφέρεται στο δέκτη, όπως η φωνή τα αντικείμενα, τα μέσα τηλεπικοινωνιών, 

γραπτά κείμενα ή διαπροσωπική επαφή. Το μέσο μπορεί να είναι άνθρωπος  

(αγγελιοφόρος, συνεργάτης, υφιστάμενος, γραμματέας, δημοσιογράφος κ.τ.λ) ή 

μπορεί να είναι τεχνική συσκευή (τηλέφωνο, υπολογιστής, φαξ κ.τ.λ). 

 

Σύλληψη του δέκτη : ο δέκτης με τις αισθήσεις του, κατά κύριο λόγο την ακοή και 

την όραση και κατά δεύτερο με τις υπόλοιπες, συλλαμβάνει το μήνυμα που ο πομπός 

αποστέλλει. 

 



 

 

10 

 

Κώδικας του δέκτη - αποκωδικοποίηση : ο δέκτης με το δικό του κώδικα και μέσω 

διανοητικής διεργασίας αποκωδικοποιεί το μήνυμα, το μετατρέπει δηλαδή σε νόημα, 

δίνοντας σημασία στα κωδικοποιημένα στοιχεία του μηνύματος. 

 

Κατανόηση του μηνύματος - αποτέλεσμα : ο δέκτης μετά την αποκωδικοποίηση του 

μηνύματος πληροφορείται, κατανοεί, αισθάνεται, αλλάζει ιδέες, γνωρίζει κ.λπ. που 

είναι βέβαια το αποτέλεσμα της επικοινωνίας. 

 

Έλεγχος – Feedback : Τέλος το αποτέλεσμα που έχει επιφέρει το μήνυμα στο δέκτη 

με την επανάληψη της διαδικασίας, μεταφέρεται στο πομπό, με το μηχανισμό 

ελέγχου – επαναπληροφόρησης (feedback) και ολοκληρώνεται η διαδικασία, η οποία 

επαναλαμβάνεται όσο διαρκεί η επικοινωνία. Για να υλοποιηθούν επομένως 

αποτελεσματικά οι στόχοι της επιχείρησης ή ενός οργανισμού απαιτείται ένα 

αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας. Ο συντονισμός, η συνεργασία και το ευνοϊκό 

κοινωνικό κλίμα προϋποθέτουν την αμφίδρομη ροή πληροφοριών από τα ανώτερα 

προς τα κατώτερα κλιμάκια της διοικητικής ιεραρχίας και αντίστροφα. Για να είναι 

αποτελεσματική αυτή η ροή πληροφοριών απαιτούνται οι κατάλληλες διαδικασίες 

επικοινωνίας και δομές, καθώς επίσης και τα κατάλληλα δίκτυα πληροφοριών. 

 

Οι θόρυβοι: Αν και δεν είναι συστατικό στοιχείο της διαδικασίας της επιχείρησης, 

παρεμβαίνουν μόνοι τους (χωρίς τη θέληση του πομπού ή του δέκτη)  και επηρεάζουν 

την αποτελεσματικότητα γιατί αλλοιώνουν το μήνυμα ή γιατί περιορίζουν τη 

δυνατότητα της σύλληψης του μηνύματος από το δέκτη (Μηλίτσης 2004). 

Λεωνίδας Λ.Μπίλλης :Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις ,1999 σελ:21-30 

Μαρία Γρ.Καζάζη: Ανθρώπινες σχέσεις και επικοινωνία, 1995 σελ 83-90 
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1.4  Σκοποί της επικοινωνίας 

 

Σύμφωνα με τους περισσότερους επιστήμονες του μάνατζμεντ κύριος στόχος 

της επικοινωνίας, με την ευρύτερή της έννοια, είναι ο συντονισμός των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Τα διοικητικά στελέχη βασίζονται στην 

επιχειρησιακή επικοινωνία προκειμένου να επιτύχουν τη συγκέντρωση πληροφοριών, 

τη λήψη αποφάσεων ακόμη και τον έλεγχο των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. 

Επιπλέον, η επιχειρησιακή επικοινωνία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διοίκησης 

καθώς τα στελέχη κατορθώνουν να πείσουν, να παρακινήσουν και να πράξουν αυτά 

τα οποία οι ίδιοι επιθυμούν (Mumby, 1994; Mumby & Stohl, 1996; Cushman, 2000). 

Επομένως τα διοικητικά στελέχη προκειμένου να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά 

μέσα σε μια επιχείρηση αναλαμβάνουν: 

 Την εισροή και συγκέντρωση πληροφοριών από το εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον για την ορθή λήψη των αποφάσεων και την εφαρμογή του 

κατάλληλου διοικητικού ελέγχου. 

 Την άσκηση επιρροής στους εργαζομένους με τέτοιο τρόπο που να πείθονται 

και να παρακινούνται όλα τα μέλη να ενεργήσουν προς μια κατεύθυνση 

υλοποίησης των επιδιωκόμενων στόχων της επιχείρησης. 

 

Όσο γρηγορότερα αλλάζει το επιχειρηματικό περιβάλλον, τόσο μεγαλύτερη είναι 

η ανάγκη για πληροφόρηση. Όταν υπάρχει υψηλός βαθμός αβεβαιότητας είναι 

σκόπιμο να υπάρχουν νέες πληροφορίες που θα δημιουργήσουν το αίσθημα 

μεγαλύτερης ασφάλειας και θα μπορούν οι εργαζόμενοι να λειτουργήσουν πιο 

αποτελεσματικά. Με την κατάλληλη επιχειρησιακή επικοινωνία τα στελέχη της 

επιχείρησης επηρεάζουν και επιδρούν επί της συμπεριφοράς και της στάσης των 

εργαζομένων, ατόμων ή ομάδων ατόμων, προσωπικά ή απρόσωπα, άμεσα ή έμμεσα, 

εσωτερικά ή εξωτερικά. Η επίδραση αυτή ερμηνεύεται και ως υποκίνηση ή έλεγχος 

της συμπεριφοράς των ατόμων προς μια καθορισμένη κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον 

Stanton (1986), για τη διεκπεραίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών 

χρησιμοποιείται η επιχειρησιακή επικοινωνία και η σωστή διαχείριση πληροφοριών. 

Οι επιχειρησιακές λειτουργίες αναφέρονται στον προγραμματισμό, την οργάνωση, 

τη διεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο. 
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 Ο προγραμματισμός σχετίζεται με την απόκτηση και αξιοποίηση των 

πληροφοριών με τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνονται οι στόχοι της 

επιχείρησης. 

  Η οργάνωση αποτελεί τον απαραίτητο σχεδιασμό των διαδικασιών βάσει των 

οποίων καθορίζονται και συνδυάζονται οι πόροι της επιχείρησης για την 

επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. 

 η διεύθυνση θέτει σε λειτουργία την οργάνωση των ατόμων, των διαδικασιών 

και των υλικών 

 ο συντονισμός διευκολύνει στην εναρμόνιση όλων των λειτουργιών της 

επιχείρησης. 

 ο έλεγχος ανήκει στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας και ο ρόλος του είναι 

πολύ σημαντικός καθώς ενημερώνει τη διοίκηση με τη βοήθεια της 

0αναπληροφόρησης για τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους και τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα της επιχείρησης. 

 

 

Σχήμα 1.2. Χρησιμοποίηση της επιχειρησιακής επικοινωνίας και των πληροφοριών 

(Πηγή : Stanton, 1986) 

www.mbasociety.gr/uploads/BW2008/Makri.pdf 

Πάρις Μηλίτσης: Αρχές Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων , Αθήνα 2004 σελ:277 

 

 

 

http://www.mbasociety.gr/uploads/BW2008/Makri.pdf
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2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

Η επικοινωνία στις οργανώσεις αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα 

λειτουργίας της και ολοκλήρωσής της. Αποτελεί τον λόγο που επιφέρει πρόοδο και 

εξέλιξη, ολοκλήρωση και επίτευξη των στόχων της. Επικοινωνία στην επιχείρηση 

είναι η λήψη και η μετάδοση πληροφοριών (προφορικών, γραπτών και 

ηλεκτρονικών) ανάμεσα σε άτομα, ομάδες και μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, με 

σκοπό την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων. Η επιχειρησιακή επικοινωνία 

είναι μια διαδικασία υψίστης σημασίας για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. 

Περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα ικανοτήτων και δυνατοτήτων ανταλλαγής και 

κατανόησης μηνυμάτων μεταξύ εργαζομένων και στελεχών. Σκοπός της είναι η 

αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών που κυκλοφορούν στο εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, με γνώμονα την επίτευξη των εταιρικών 

στόχων.  

 

 

2.1 Είδη επιχειρησιακής επικοινωνίας 

 

Οι μορφές επικοινωνίας που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση ή ένας 

οργανισμός πρέπει να είναι πολλαπλές. Η επιλογή του τρόπου επικοινωνίας με το 

εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον θα πρέπει να διαμορφώνεται κάθε φορά 

ανάλογα με τους στόχους της επιχείρησης. Είναι όμως σκόπιμο να ακολουθούνται 

περισσότερες της μιας μορφής επικοινωνίας, έτσι που να αποφεύγονται λάθη, 

παραλείψεις ή αδυναμίες της κάθε μορφής. Τα είδη επικοινωνίας που αναπτύσσονται 

στις επιχειρήσεις μπορεί να είναι τα είναι τα εξής: 

1. Ελεύθερη επικοινωνία, που εξαρτάται μόνο από την βούληση αυτών που 

επικοινωνούν και αναγκαστική, που επιβάλλεται από άλλους λόγους 

(οργανωτικούς, υπηρεσιακούς). 
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2. Εσωτερική ή ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία που γίνεται στο εσωτερικό της 

επιχείρησης και εξωεπιχειρησιακή, που γίνεται ανάμεσα σε πρόσωπα που 

ανήκουν στην επιχείρηση και σε άλλα που είναι έξω από αυτή. 

3. Προφορική επικοινωνία, που γίνεται με τον προφορικό λόγο, γραπτή 

επικοινωνία, που γίνεται με τη χρησιμοποίηση εγγράφων και εντύπων και 

τεχνική ή μηχανική επικοινωνία, που γίνεται με τη χρησιμοποίηση διάφορων 

τεχνολογικών μέσων, όπως τηλέφωνο, FAX,TELEX,Computer.  

 

 

 

2.1.1. Τα είδη εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας των 

επιχειρήσεων  

 

H τυπική και άτυπη επικοινωνία: είναι η μορφή η οποία έχει καθιερωθεί από την 

επικοινωνιακή πολιτική της εταιρίας και περιλαμβάνει συγκεκριμένα κανάλια ροής 

της πληροφορίας, σαφείς τρόπους επαφής μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και 

αυστηρή τήρηση της ροής της πληροφόρησης και της ιεραρχίας. Αντίθετα, η άτυπη 

μορφή σημαίνει πως οι πληροφορίες και τα μηνύματα δεν ακολουθούν σαφείς 

διαδρομές, αλλά κινούνται ελεύθερα μεταξύ κάθε ιεραρχικού επιπέδου του 

οργανισμού και φέρνουν σε επαφή ομάδες εργασίας οι οποίες ανήκουν σε ξεχωριστές 

υπομονάδες της εταιρίας.  

 

Η κάθετη εσωτερική επικοινωνία:  παίρνει τις μορφές  μεταβίβασης μηνυμάτων 

,πληροφοριών  και εντολών μεταξύ εργαζομένων που ανήκουν σε διαφορετικά 

ιεραρχικά κλιμάκια της ίδιας επιχείρησης. Η κάθετη επικοινωνία είναι συνήθως πιο 

τυπική και επηρεάζεται από τη θέση, το κύρος και την εξουσία που διαθέτουν τα 
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μέρη που συνδιαλέγονται. Η κάθετη επικοινωνία διακρίνεται σε καθοδική, όπου η 

ροή της πληροφόρησης ακολουθεί πορεία από τα ανώτερα επίπεδα διοίκησης προς τα 

κατώτερα, και  η ανοδική με τα κατώτερα στελέχη να τροφοδοτούν με μηνύματα  και 

εντολές τους ανωτέρους τους. Στην ανοδική επικοινωνία έχουμε συνήθως υποβολή 

αναφορών, διατύπωση προτάσεων  και προβολή διάφορων προτάσεων. 

 

Η οριζόντια εσωτερική επικοινωνία: που πηγάζει από την οργανωτική δομή της 

επιχείρησης που αφορά την ενημέρωση, τη διατύπωση ερωτημάτων και τη 

διευκόλυνση της συνεργασίας . 

Η οριζόντια επικοινωνία αναπτύσσεται μεταξύ ομοβάθμιων στελεχών που ανήκουν 

στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο (π.χ. τμήμα με τμήμα, προϊστάμενος με προϊστάμενο 

κλπ.). Αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων με σκοπό το συντονισμό 

των εργασιών, την επίλυση προβλημάτων, την ενημέρωση για την ύπαρξη 

πληροφοριακού υλικού, την επίλυση διαφορών, γεγονός που διευκολύνει την 

επικοινωνία, εφ’ όσον θεωρείται ότι δε δημιουργεί ανασφάλεια στα μέλη της 

οργάνωσης.  

 

 

Η ατομική επικοινωνία:  Η προφορική  επικοινωνία γίνεται με συνομιλία και με 

συνέντευξη. Η γραπτή επικοινωνία γίνεται με προσωπικές εντολές στη κάθετη. Η 

οριζόντια επικοινωνία γίνεται με σημειώματα και η ανιούσα με γραπτές αναφορές και 

αιτήματα. 

 

Η συλλογική επικοινωνία : γίνεται με συνεδριάσεις, συζητήσεις συσκέψεις και 

σεμινάρια. 

 

Η εξωετερική επικοινωνία : που αφορά την επικοινωνία με τους προμηθευτές, τους 

πελάτες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις διαφημιστικές εταιρίες, τις τράπεζες κλπ. 

Η εξωεπιχειρησιακή επικοινωνία είναι συνήθως ατομική. Προφορικά γίνεται με 

συνομιλία και συνέντευξη ενώ γραπτά γίνεται με έγγραφα διαφόρων τύπων( φαξ, 

computers κ.τ.λ). Όταν γίνεται με μικρή ομάδα η προφορική επικοινωνία παίρνει τη 

μορφή της σύσκεψης ή της συνεδρίασης  ενώ όταν γίνεται με μεγάλο αριθμό 
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προσώπων χρησιμοποιούνται τα ΜΜΕ όπως διάφορα έντυπα, η τηλεόραση, prospects 

κ.α. 

 

Γιάννης Χολέβας.: Οργάνωση και Διοίκηση (Management), 1995 σελ:253-260 

 

 

 

 

2.2 Αποτελεσματική επιχειρησιακή επικοινωνία 

 

Με την αποτελεσματική επιχειρησιακή επικοινωνία επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 

θέληση για εργασία και συνεργασία διότι αναπτύσσεται: 

 Αξιοπρέπεια, αίσθημα ασφάλειας, κοινωνική συμβίωση και αρμονία. 

 Άμβλυνση των αντιθέσεων μεταξύ των ατόμων και των επιχειρήσεων. 

  Μεγαλύτερη ικανότητα για αποτελεσματική εργασία. 

  Ταχύτερη και σωστότερη μεταβίβαση πληροφοριών εκ των έσω προς τα έξω 

 

 

 

2.2.1 Προϋποθέσεις 

 

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι το κλειδί για έναν επιτυχημένο οργανισμό. Ο 

τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν οι υπάλληλοι μεταξύ τους και με τους πελάτες 

επηρεάζει όχι μόνο την αποτελεσματικότητα της εργασίας αλλά επίσης το εργασιακό 

περιβάλλον και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Για να εξασφαλίσουμε την 

αποτελεσματική επικοινωνία μπορούμε να θέσουμε κάποια στοιχεία της, ως 

απαραίτητες προϋποθέσεις. Ορισμένα κριτήρια αυτών των προϋποθέσεων είναι ׃ 
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1. Η ποιότητα του μηνύματος και η παρουσίασή του ׃ Η σαφήνεια, η συνοχή, 

το μήκος και το αμοιβαίο ενδιαφέρον είναι τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. 

 

2. Η επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων ׃ Αυτός είναι ο τελικός στόχος 

της επιχείρησης. 

 

3. Ο κατάλληλος χρόνος μετάδοσης του μηνύματος : Είναι ο κατάλληλος 

χρόνος που πρέπει να μεταδοθεί το μήνυμα μας. 

 

4. Η ανατροφοδότηση και ακρόαση ׃ Σε κάθε επικοινωνία πρέπει να υπάρχει 

ανατροφοδότηση από τον αποστολέα στον αποδέκτη και το αντίθετο. Ο 

αποδέκτης πρέπει να είναι και να αισθάνεται ελεύθερος να αντιδράσει. Η 

ακρόαση είναι η σημαντικότερη διάσταση της επικοινωνίας, η οποία όμως θα 

παραμείνει ατελής στο μέτρο στο οποίο ο ακροατής δεν ανταποκρίνεται στους 

κανόνες μιας προσεκτικής και ολοκληρωμένης ακρόασης. Η 

αναπληροφόρηση είναι το σύστημα το οποίο πληροφορεί τη διοίκηση, για το 

πόσο καλά εκτελούνται αυτά που προγραμματίστηκαν.  

 

5. Η ειλικρίνεια ׃ Κατά το σχεδιασμό της επικοινωνίας με τους υφισταμένους οι 

μάνατζερ πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η ειλικρίνεια στην μετάδοση της 

πληροφορίας ή η έλλειψή της θα φανεί γρήγορα. Αν η διοίκηση είχε πάντα 

δίκαιες και ειλικρινείς δοσοληψίες με τους υπαλλήλους τότε η επικοινωνία 

έχει πολλές πιθανότητες να γίνει αποδεκτή. 

 

6. Τα κατάλληλα κανάλια και μέσα ׃ Για να υπάρχει μέγιστη 

αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία, τα κανάλια και τα μέσα που θα 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι τα κατάλληλα.  

 

 

Η American Management Association (A.M.A.) εξέδωσε έναν πίνακα για 

αποτελεσματική επικοινωνία στην επιχείρηση, με τίτλο «10 εντολές για καλή 

επικοινωνία». Αυτές είναι οι εξής: 
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1.  Απαιτείται η αποσαφήνιση των σκέψεων πριν γίνει η επικοινωνία 

 

2. Να προηγείται η μελέτη του σκοπού για τον οποίο γίνεται η επικοινωνία. 

 

3. Να υπάρχει κατανόηση του φυσικού και του ανθρώπινου περιβάλλοντος που 

αφορά στην επικοινωνία. 

 

4. Στο σχεδιασμό της επικοινωνίας να ακούγεται η συμβολή και άλλων 

προσώπων που έχουν σχέση με τα γεγονότα. 

 

5. Να γίνεται εκτίμηση της ικανοποίησης και του υπερτονισμού της 

μεταδιδόμενης πληροφορίας. 

 

6. Να γίνεται η επικοινωνία για κάτι που βοηθά ή έχει αξία για τον παραλήπτη 

της πληροφορίας. 

 

7. Για να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία απαιτείται η ύπαρξη συνέχειας. 

 

8. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται με τις επικοινωνίες πρέπει να είναι 

σημαντικές, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 

 

9. Οι ενέργειες που ακολουθούν να είναι σύμφωνες με το αντικείμενο της 

επικοινωνίας 

 

10. Αυτός που επικοινωνεί να είναι καλός ακροατής. 

 

Γιάννης Χολέβας.: Οργάνωση και Διοίκηση (Management), 1995 σελ:260-262 
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2.3. Επικοινωνία επιχείρησης με πελάτες 
 
 

Είναι ένα άμεσο εργαλείο ενίσχυσης της εταιρικής φήμης και της εταιρικής 

ταυτότητας για κάθε επιχείρηση καθώς και ένας τρόπος ικανοποίησης και 

εξυπηρέτησης της πελατειακής σχέσης πελατών με την επιχείρηση. Η ικανοποίηση 

του πελάτη αποτελεί βασική προϋπόθεση επιβίωσης και επιτυχίας. Χωρίς 

ικανοποίηση πελατών δεν υπάρχουν πελάτες, χωρίς πελάτες δεν υπάρχουν έσοδα, 

χωρίς έσοδα δεν υπάρχει η επιχείρηση. Ένας από τους πλέον βασικούς τρόπους 

εξυπηρέτησης και ικανοποίησης του πελάτη είναι η προσωπική επικοινωνία με σκοπό 

την ανάπτυξη καλών σχέσεων και σχέσεων εμπιστοσύνης, την επιβράβευση των 

πιστών πελατών καθώς και την διεύρυνση της πελατειακής βάσης της επιχείρησης 

και κατ’ επέκταση την αύξηση των πωλήσεων. Ο σύγχρονος πελάτης-καταναλωτής 

είναι σε θέση να αξιολογεί καλύτερα την ποιότητα, την λειτουργικότητα και την 

ασφάλεια των προσφερόμενων υπηρεσιών. Απαιτεί να έχει όσο το δυνατόν 

περισσότερες πληροφορίες έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα να σχηματίζει μια πιο 

σφαιρική άποψη σχετικά με τις προσφερόμενες σε αυτόν υπηρεσίες. Κατ’ επέκταση η 

εκάστοτε επιχείρηση θα πρέπει να πληροφορεί επακριβώς τους πελάτες της σχετικά 

με τις ιδιότητες, τα συστατικά και τις χρήσεις των προσφερόμενων υπηρεσιών και να 

απαντά στα τυχόν παράπονα τους. 

Η εκάστοτε επιχείρηση, με σημείο αναφοράς τον πελάτη, έχει τη δυνατότητα 

παροχής ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών επικοινωνίας, το οποίο μπορεί 

εύκολα να προσαρμοστεί στις πραγματικές ανάγκες αλλά και απαιτήσεις της κάθε 

επιχείρησης και περιλαμβάνει : 

 Διανομή εταιρικού έντυπου υλικού σε στοχευμένες ομάδες αποδεκτών καθώς 

επίσης διατήρηση και ενημέρωση σχετικών βάσεων δεδομένων 

 Επικοινωνία με εκπροσώπους ΜΜΕ για την προώθηση του εταιρικού 

περιεχομένου 

 Αναλυτικές αναφορές αποτελεσμάτων επικοινωνίας (press reporting) και 

αξιολόγηση τους σύμφωνα με προκαθορισμένους στόχους 

 Συγγραφή επίσημων δηλώσεων και ανακοινώσεων 

 Εταιρικά διαφημιστικά βίντεο 
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 Υποστήριξη και οργάνωση συμμετοχής επιχειρήσεων σε εκδηλώσεις, 

εκθέσεις και Συνεντεύξεις Τύπου για παρουσιάσεις νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών 

 

Παράλληλα για την εξωεπιχειρησιακή επικοινωνία οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν 

σήμερα σε μεγάλο βαθμό τις Δημόσιες Σχέσεις (public relationships), οι οποίες 

αποβλέπουν στη δημιουργία μιας αμοιβαίας εκτίμησης, ενημέρωσης και συνεργασίας 

με ορισμένους παράγοντες έξω από την επιχείρηση, που όμως την ενδιαφέρουν 

έντονα και γενικότερα αποβλέπουν στη δημιουργία μιας ευνοϊκής εικόνας στην κοινή 

γνώμη, που έχει για την επιχείρηση μεγάλη σημασία. Στόχος είναι η δημιουργία μιας 

σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή, που αποτελεί τη βάση για 

τη διεύρυνση του πελατολογίου και την αύξηση των πωλήσεων στο κατάστημα. «Η 

«ποιότητα» της σχέσης που θα δημιουργηθεί εξαρτάται αποκλειστικά από την 

προσέγγιση της επιχείρησης και τον τρόπο με τον οποίο εκείνη θα επικοινωνήσει με 

τον πελάτη. 

 

 

Παρακάτω παρατίθενται κάποιοι στόχοι επικοινωνίας της επιχείρησης –κοινού 

ανά δραστηριότητα προβολής: 

Διαφήμιση 

 Αύξηση της ενημέρωσης για τη μάρκα 

 Δημιουργία πρόθεσης στην αγορά  

 Παρακίνηση για δοκιμή 

 Επίτευξη επαναλαμβανόμενης αγοράς 

 Προσέλκυση πελατών από ανταγωνιστικό περιβάλλον 
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Καταναλωτική προώθηση των πωλήσεων 

 Εξασφάλιση προσήλωσης στη μάρκα 

 Αντιμετώπιση ενεργειών ανταγωνισμού 

 Προσέλκυση της αγοράς για τα νέα προϊόντα 

 

Εμπορική προώθηση των πωλήσεων 

 Αποδοχή του νέου προϊόντος από τα κανάλια διανομής 

 Αύξηση διαθέσιμου χώρου της μάρκας στο σημείο πώλησης 

 

Δημόσιες σχέσεις 

 Ενημέρωση για νέα προϊόντα 

 Ενημέρωση για δραστηριότητες σχετικές με τη μάρκα 

 Ενίσχυση της εικόνας της μάρκας 

 Πρόληψη αρνητικής δημοσιότητας 

 

Ι. Βαλάκας: Marketing II, Πάτρα 2000 σελ 151-157 

Λεωνίδας Λ.Μπίλλης :Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις ,1999 
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3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Η επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων έχει εξελιχθεί αρκετά από τις ημέρες 

των χειρωνακτικών γραφομηχανών, των τηλεγραφημάτων και των αφισών. Οι 

σύγχρονες επιχειρήσεις  χρησιμοποιούν μια πληθώρα νέων τεχνολογιών για να 

διαδώσουν τα μηνύματά στους πελάτες και στο ευρύ κοινό. Ακόμα και αν οι τρόποι 

επικοινωνίας έχουν αλλάξει, το σαφές και συνοπτικό μήνυμα παραμένει ένας 

αποτελεσματικός διαχρονικός μηχανισμός προσέλκυσης πελατών.  Παρακάτω 

παρατίθενται διάφορα μέσα που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας 

στην επιχείρηση.  

 

 

3. 1 Ο παγκόσμιος ιστός (Web 1.0) 

 

Ο παγκόσμιος ιστός είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών στους οποίους 

αποθηκεύονται ομάδες ιστοσελίδων (τοποθεσίες παγκόσμιου ιστού). Οι χρήστες 

μπορούν να μεταβούν άμεσα σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, αρκεί να γνωρίζουν τη 

διεύθυνσή της μέσα στον παγκόσμιο ιστό. Τα δομικά στοιχεία κάθε ιστοσελίδας είναι 

η διεύθυνσή της (διεύθυνση URL), εργαλεία πλοήγησης για τη μετάβαση στα 

σημαντικότερα σημεία της τοποθεσίας, κείμενο, εικόνες, υπερσυνδέσεις, πεδία που 

συμπληρώνει ο επισκέπτης και πιθανότατα κάποια διαφημιστικά πλαίσια. Οι 

ιστοσελίδες δημιουργούνται κυρίως για εμπορικούς, επιστημονικούς ή 

ενημερωτικούς σκοπούς. Οι ιστοσελίδες μιας τοποθεσίας στον παγκόσμιο ιστό 

μπορεί να ενημερώνονται απευθείας από online βάσεις δεδομένων. Από τις 

σημαντικότερες συμβολές του παγκόσμιου ιστού ήταν, εκτός από την διεύρυνση του 

μέχρι τότε υπάρχοντος διαδικτύου, η διάδοση και διάχυση της πληροφορίας που ήταν 

διαθέσιμη στα πλαίσια του διαδικτύου, μέσα από ένα εύχρηστο και ευέλικτο 

εργαλείο.  
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Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την αλληλοσύνδεση της 

έννοιας του παγκόσμιου ιστού με αυτή του διαδικτύου, είναι σημαντικό να μην 

συγχέονται καθώς η μεν πρώτη (αυτή του παγκόσμιου ιστού) αφορά στο υπερσύνολο 

των πληροφοριών και πόρων που είναι διαθέσιμες μέσω των υπερκειμένων και 

διασυνδέονται μέσω των υπερσυνδέσμων όπως σημειώθηκε παραπάνω, η δε δεύτερη 

(αυτή του διαδικτύου) αναφέρεται στο παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών και 

υποδικτύων που συνδέονται μεταξύ τους και ανταλλάσουν δεδομένα. Έτσι, το 

διαδίκτυο αντικατοπτρίζεται στην παγκόσμια υποδομή υλικού και λογισμικού που θα 

διασυνδεθεί τοπικούς υπολογιστές ή τοπικά δίκτυα υπολογιστών μεταξύ τους, 

δημιουργώντας ένα παγκόσμιο σύστημα επικοινωνίας δεδομένων. 

Συγκεκριμένα στο Web 1.0 οι στρατηγικές επικοινωνίας  που χρησιμοποιούν 

οι επιχειρήσεις στηρίζονται στους παρακάτω τομείς: 

 Στην άμεση προώθηση πληροφοριακού υλικού στο πελάτη μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Στην βελτιστοποίηση θέσεως της ιστοσελίδας της επιχείρησης στα 

αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου, κατά την 

αναζήτηση πληροφοριών από δυνητικούς πελάτες.  

 Στην ύπαρξη συμμαχιών, στη δημιουργία δηλαδή παραπομπών- 

συνδέσμων μεταξύ διαφορετικών ιστοσελίδων. 

 

 

      

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_1.0 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_1.0
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3.2  ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

3.2.1 Γενικά 

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα παγκόσμιο πληροφοριακό, κοινόχρηστα προσβάσιμο, 

σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών. Η ανάπτυξή του υπήρξε τόσο 

ραγδαία ώστε κατά τη δεκαετία του 1990 υπολογίσθηκε ότι το μέγεθός του 

αυξανόταν με ρυθμούς της τάξης του 100% ανά έτος. Από την άποψη των 

κοινωνικών συμπεριφορών το διαδίκτυο έχει οδηγήσει στην πρόσβαση χαμηλού 

κόστους πληροφοριών. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους (Hoffman & Novak, 

1998)Μέσω του διαδικτύου οι χρήστες του μπορούν να διαμοιραστούν πληροφορίες 

με χρήση πολλαπλών καναλιών και μεθόδων. Από την στιγμή που ένας υπολογιστής 

είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, μπορεί να αποκτά πρόσβαση και να μεταφέρει 

πληροφορίες από άλλους υπολογιστές στην τοπική του μνήμη. Αντίστοιχα, μπορεί να 

μεταφέρει από την τοπική του μνήμη πληροφορίες προς άλλους υπολογιστές. Οι 

πληροφορίες που  ανταλλάσσονται μπορούν να υποστούν επεξεργασία. Στην 

πλειονότητά τους οι πληροφορίες που είναι κοινόχρηστα προσβάσιμες μέσω του 

διαδικτύου, αποτελούνται από διασυνδεδεμένα αρχεία υπερκειμένου και άλλους 

πόρους του παγκόσμιου ιστού. Εκτός των πόρων του παγκόσμιου ιστού που είναι 

προσβάσιμοι μέσω των φυλλομετρητών (web browsers),άλλες εφαρμογές αποτελούν 

εξειδικευμένα λογισμικά για υποστήριξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), 

«ζωντανής» ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (online chat), μεταφοράς αρχείων (file 

transfer) και διαμοίρασης αρχείων (file sharing).Η διακίνηση των πληροφοριών στο 

διαδίκτυο επιτυγχάνεται μέσω ενός συστήματος διασυνδεδεμένων δικτύων 

υπολογιστών.  
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Διάγραμμα 2-1: Οι χρήστες του Ίντερνετ παγκοσμίως για το 2012, (πηγή: 

Internet WorldStats)  
 

 

http://www2.uth.gr/main/help/help-desk/internet/internet2.html 

http://el.wikipedia.org/wiki  

 

 

 

 

3.2.2 Το  Διαδίκτυο στην επιχείρηση 

 

Με τον ερχομό του internet ο τρόπος προβολής, διαφήμισης των επιχειρήσεων 

άλλαξε αισθητά σε ολόκληρο τον κόσμο. Το internet είναι για τα νέα παγκόσμια 

οικονομικά δεδομένα, ό, τι ήταν το εργοστάσιο για τη Βιομηχανική Επανάσταση. 

Παρακολουθώντας το παραδοσιακό λιανεμπόριο και σύμφωνα με τις έρευνες των 

ειδικών, βγαίνει το συμπέρασμα: Η παγκόσμια αγορά σε επιχειρήσεις λιανικής έχει 

ανοικτές τις πύλες της στο internet και αποτελεί τεράστιο πεδίο δράσης για ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων και υπηρεσιών. 

To Internet αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά μαζικά μέσα 

ενημέρωσης και διαφήμισης. Η πρόσβαση στο  ίντερνετ είναι εξαιρετικά σπουδαία, 

όχι  μόνο γιατί συμπληρώνει τις κλασικές μορφές διαφήμισης αλλά γιατί προσεγγίζει 

http://www2.uth.gr/main/help/help-desk/internet/internet2.html
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μια συγκεκριμένη και συνήθως "απροσπέλαστη" για τα παραδοσιακά μέσα ( όπως 

είναι η τηλεόραση ή οι εφημερίδες ) κατηγορία ακροατηρίου. Οι καταναλωτές στο 

διαδίκτυο είναι γενικά μια πολύ ενδιαφέρουσα δυναμική κατηγορία κοινού  λόγω της 

αγοραστικής τους δύναμης. Το Internet χαρακτηρίζεται από το χαμηλό κόστος 

επένδυσης συγκριτικά με άλλα παραδοσιακά μέσα, αποδίδει όμως πολύ 

αποτελεσματικότερα, δεδομένης της επένδυσης. Σύμφωνα με στοιχεία της Κοινωνίας 

της Πληροφορίας (έρευνα 2005-2008) περίπου οι μισές επιχειρήσεις στη χώρα μας 

διαθέτουν εταιρική ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο! 

 Επίσης στο διαδίκτυο το δυνητικό κοινό μια προβαλλόμενης επιχείρησης έχει 

τη δυνατότητα να ανατρέξει με λέξεις κλειδιά τυχόν σχόλια για την αξιοπιστία της 

επιχείρησης. Αυτό  το γεγονός αποτελεί μια γέφυρα συνεχής επικοινωνίας μεταξύ 

πελατών και επιχειρήσεων με κύριο γνώμονα τη βελτίωση των πωλήσεων της 

επιχείρησης.  

 

 

 

Ι. Βαλάκας: Marketing II, Πάτρα 2000 σελ 275-280 

 

 

 

 



 

 

27 

 

3.3 WEB 2.O 

 

 

 

 

 

3.3.1. Ορισμός  WEB 2.O 

 

Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά 

του παγκόσμιου ιστού η οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα των 

χρηστών του διαδικτύου να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. 

Αυτή η νέα γενιά είναι μια δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία μπορούν να 

αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και 

δικτύων. Η φράση Web 2.05 ειπώθηκε για πρώτη φορά το 2004 κατά τη διάρκεια 

ενός συνεδρίου μεταξύ της O'Reilly Media και της MediaLive International όπου 

προτείνονταν ιδέες για την αναβάθμιση του παγκόσμιου ιστού. Ο Dale Dougherty και 

O'Reilly VP, παρατήρησαν ότι το διαδίκτυο είχε αρχίσει να γίνεται πολύ δημοφιλές 

και σημαντικό μέρος της καθημερινότητας όλο και μεγαλύτερου ποσοστού 

ανθρώπων. Συνεχώς έβγαιναν νέες εφαρμογές και ιστοσελίδες οι οποίες 

αναγνωρίζονταν από το ευρύ κοινό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον οι 

περισσότερες εταιρείες άρχισαν να στρέφουν την επιχειρηματική τους δράση στο 

διαδίκτυο και να προσπαθούν να φέρουν τους καταναλωτές τους προς αυτό το 

κανάλι. Έχοντας όλα αυτά ως δεδομένα εξέτασαν το Web 2.0 ως μια δεύτερη γενιά 

υπηρεσιών βασισμένων στο διαδίκτυο. 
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Αν και ο όρος WEB 2.0 δίνει την αίσθηση ότι αποτελεί μια νέα έκδοση του WEB, 

ουσιαστικά δεν πρόκειται για κάποιο καινούργιο πρωτόκολλό του αλλά για αλλαγές 

στον τρόπο που χρησιμοποιούνται ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες και στον τρόπο που 

οι σχεδιαστές πληροφοριακών συστημάτων και οι χρήστες χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο. Η κυρίαρχη τάση είναι να χρησιμοποιείται ως το μέσο (πλατφόρμα) πάνω 

στο οποίο θα τρέχουν οι εφαρμογές και υπηρεσίες, πολλές από τις οποίες μέχρι τώρα 

έτρεχαν τοπικά στους Η/Υ. Τα κύρια χαρακτηριστικά του WEB 2.0 είναι τα εξής:  

• Το διαδίκτυο και όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτό, αποτελούν 

μια παγκόσμια πλατφόρμα επαναχρησιμοποιούμενων υπηρεσιών και 

δεδομένων, τα οποία προέρχονται κυρίως από τους ίδιους τους χρήστες και 

στις περισσότερες περιπτώσεις διακινούνται ελεύθερα.  

 

• Αρκεί ένας browser, ώστε να χρησιμοποιείται σαν interface με αυτή την 

πλατφόρμα, η οποία λειτουργεί ανεξαρτήτως συσκευής πρόσβασης (π.χ. Η/Υ, 

PDA2, κινητό τηλέφωνο) και λειτουργικού συστήματος. Μόνη προϋπόθεση, η 

ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο.  

• Λογισμικό, περιεχόμενο και εφαρμογές ανοιχτού κώδικα (open source).  

 

• Χρήση κυρίως “ελαφριάς” τεχνολογίας σε ό,τι αφορά τα πρωτόκολλα, τις 

γλώσσες προγραμματισμού, τα interfaces, ενώ διαπιστώνεται και μια τάση για 

απλότητα στον προγραμματιστικό σχεδιασμό τους.  

 

• Συνεχής και άμεση ανανέωση των δεδομένων και του λογισμικού.  

 

• Προώθηση του δημοκρατικού χαρακτήρα του διαδικτύου, με τους χρήστες να 

έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.  

 

• Υιοθέτηση της τάσης για αποκέντρωση των δεδομένων, υπηρεσιών και 

προτύπων.  

 

• Δυνατότητα κατηγοριοποίησης του περιεχομένου από το χρήστη με 

σημασιολογικές έννοιες για ευκολότερη αναζήτηση της πληροφορίας.  
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• Δυνατότητα για ανοιχτή επικοινωνία, ανάδραση, διάχυση πληροφοριών, άμεση 

συγκέντρωση και εκμετάλλευση της γνώσης των χρηστών για διάφορα 

ζητήματα.  

 

• Αμφίδρομη επικοινωνία του χρήστη με επιχειρήσεις ή οργανισμούς που μπορεί 

να έχει σαν αποτέλεσμα την επίδρασή του στη υιοθέτηση κατευθύνσεων και 

λήψη αποφάσεων.  

 

 

 

n.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 

 Tim O'Reilly (2005-09-30). "What Is Web 2.0". O'Reilly Network. Retrieved 2006-08-06. 

 

3.3.2. Η χρησιμότητα το Web 2.0 στην επιχείρηση 

3.3.2.1. Διαφήμιση 

 

Μέσω των εφαρμογών  του Web 2.0 αυξάνεται η επικοινωνία μεταξύ της 

επιχείρησης  και υποψηφίων πελατών. Στο διαδίκτυο πραγματοποιούνται  συζητήσεις 

με τρόπους που δίνουν έμφαση στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των καταναλωτών 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_O%27Reilly
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
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τροφοδοτώντας τους με πληροφορίες και επιδρώντας σε αυτούς με τρόπους που θα 

ενισχύσουν το εμπορικό σήμα της επιχείρησης και θα οδηγούν στην διασφάλιση της 

αναγνωσιμότητας της εταιρίας και του κύρους του εμπορικού της σήματος. Η 

επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει την άμεση ανατροφοδότηση που έχει από το 

καταναλωτικό κοινό και για την επίτευξη στόχων, όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων 

ή η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δίνουν την ευκαιρία 

στους χρήστες να συμμετέχουν σε όλη την διαδικασία βελτίωσης ή ανάπτυξης ενός 

προϊόντος επιτρέποντας τους να εκφράσουν ελεύθερα την γνώμη τους σχετικά με τον 

επανασχεδιασμό, την αναβάθμιση, την λειτουργικότητα, κ.τ.λ. των προϊόντων και 

υπηρεσιών της εκμεταλλευόμενη όλη την πληροφορία που συσσωρεύετε στο Web 

2.0. 

Η παραδοσιακή μέχρι τώρα διαφήμιση των προϊόντων, μέσα από 

καταχωρήσεις σε έντυπο υλικό, ραδιόφωνο και κυρίως τηλεόραση, απαιτεί υψηλό 

κόστος και απευθύνεται σε ένα γενικό κοινό. Στην περίπτωση που δημιουργηθούν 

διαφορετικές εκδοχές της ώστε να στοχεύει σε πιο συγκεκριμένες κατηγορίες 

ατόμων, το κόστος αυξάνεται ακόμη περισσότερο.  

Από την άλλη, η διαδικτυακή διαφήμιση συνήθως απαιτεί πολύ λιγότερα 

χρήματα για να υλοποιηθεί. Μέσω των εφαρμογών και της τεχνολογίας του WEB 2.0 

μπορεί να γίνει ακόμη πιο στοχευμένη, εκμεταλλευόμενη τις δημοσιοποιημένες 

προτιμήσεις των χρηστών από προηγούμενες αγορές, την κατάθεση των απόψεών 

τους και το social bookmarking. Με βάση αυτά, μπορεί και να διασκευαστεί ώστε 

να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Για παράδειγμα μερικές εταιρίες 

(nike.com, nikeid) δίνουν επιπλέον, τη δυνατότητα στον πελάτη να διαμορφώσει το 

προϊόν όπως αυτός θέλει, ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις του. Έτσι, εξάγουν 

χρήσιμα συμπεράσματα για το ποιες είναι οι πιο δημοφιλής προτιμήσεις και με βάση 

αυτές προωθούν στο ευρύ κοινό τα δημοφιλέστερα προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

χρήστες χρησιμοποιούνται ως συμμέτοχοι στη διαμόρφωση ενός προϊόντος και σαν 

πρώτο δείγμα εκτίμησης για την αποδοχή του. Επιπρόσθετα, η συζήτηση σε φόρουμ 

ή blogs που δημιουργούν οι εταιρίες για το προϊόν, λειτουργεί και σαν έμμεση 

διαφήμιση. 

 

ΒΙΚΙΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:Η χρήση τεχνολογιών web 2.0 στην σύγχρονη επιχείρηση (Enterprise 2.0) 
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3.3.2.2. Φαινόμενο Long tail 

 

 

Ένα άλλο σημείο το οποίο οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύτηκαν χάρη στις 

τεχνολογίες WEB 2.0, είναι το φαινόμενο “Long tail”. Σύμφωνα με αυτό, πολλά 

πεδία αγοράς χαρακτηρίζονται από μια εκθετική καμπύλη ζήτησης. Στην αρχή της, 

βρίσκονται οι υψηλές πωλήσεις που ανήκουν στα δημοφιλή προϊόντα τα οποία είναι 

τα κυρίαρχα στην κατηγορία τους. Το κοινό αυτών των πωλήσεων, είναι το λεγόμενο 

“ευρύ κοινό” που προσεγγίζεται με τους παραδοσιακούς τρόπους διαφήμισης. Καθώς 

μετατοπιζόμαστε δεξιά της καμπύλης, οι πωλήσεις μειώνονται και εκεί ανήκουν τα 

λιγότερο δημοφιλή προϊόντα. Αυτά είναι διαφοροποιημένα σε σχέση με τα κυρίαρχα, 

συνήθως πιο εξειδικευμένα και δεν έχουν τη δυνατότητα μαζικής διαφήμισης. Όμως, 

το πλήθος αυτών των προϊόντων είναι μεγάλο και προσθέτοντας τις χαμηλές 

πωλήσεις τους, διαπιστώνεται ότι αποτελούν ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς. Το 

διαδίκτυο μέσα από τις εφαρμογές WEB 2.0 είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος 

για να αναδειχθεί αυτό το πεδίο της αγοράς, το κοινό της οποίας αποτελείται σε 

μεγάλο ποσοστό από διαδικτυακούς χρήστες που χρησιμοποιούν το μέσο για τις 

αγορές τους.  

Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα, στο χώρο της διαδικτυακής 

ενοικίασης video: Στο διαδικτυακό τόπο blockbuster.com που απευθύνεται στο ευρύ 

κοινό, το 70% των ενοικιάσεων ανήκει στις νέες ταινίες που είναι ήδη πολύ γνωστές 

και οι παλιοί τίτλοι δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη κίνηση. Σε αντίθεση, στο netflix.com 

το 70% των ενοικιάσεων ανήκει σε ταινίες που δεν είναι καινούργιες. Έτσι, 

εκμεταλλεύεται καλύτερα το σύνολο του καταλόγου του δημιουργώντας και νέες 
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ανάγκες στην αγορά, τη στιγμή που το blockbuster.com ικανοποιεί μόνο την 

δεδομένη ζήτηση. Αυτό το πετυχαίνει με τη διατήρηση βάσης ενός δισεκατομμυρίου 

βαθμολογιών και απόψεων χρηστών και μιας προσεχτικά σχεδιασμένης μηχανής 

προσωποποίησης προτιμήσεων και πρότασης εναλλακτικών επιλογών, η οποία είναι 

τόσο αποτελεσματική, όσο στην εξής χαρακτηριστική περίπτωση: Ταινία ενός 

συγκεκριμένου σκηνοθέτη είχε αγνοηθεί όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Όταν 

επόμενη ταινία του ίδιου σκηνοθέτη σημείωσε επιτυχία, το site την πρότεινε σε 

αυτούς που είδαν και την παλαιά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η παλαιότερη ταινία 

σημείωσε τελικά διπλάσιες ενοικιάσεις σε σχέση με την καινούργια. 

 

Τυπικές επιχειρήσεις (short 

head) 

 

Ηλεκτρονικές επιχειρήσεις (long tail) 

Περιορισμένος χώρος 

αποθήκευσης 

Απεριόριστος χώρος αποθήκευσης 

Πώληση των πιο εμπορικών 

προϊόντων 

Πληθώρα κομματιών που ποτέ δεν θα βρεθούν στο 

ράφι ενός τυπικού καταστήματος 

Ικανοποίηση των μέσων αναγκών Αγορά και εύρεση χωρίς γεωγραφικούς   

και χρονικούς περιορισμούς 

 

Έλλειψη εξειδικευμένων 

προϊόντων 

Αυξημένες πωλήσεις 

 

Μειωμένες πωλήσεις  

Πίνακας 1. Αντιστοίχηση του Long tail στις επιχειρήσεις .(Νικόλαου Μαυραντζά, 2008) 

 

Νικόλαος Μαυραντζάς :Long Tail Learning, η μάχη ανάμεσα στις εξειδικευμένες γνώσεις και στο 

πρόγραμμα σπουδών,2008 

ΒΙΚΙΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:Η χρήση τεχνολογιών web 2.0 στην σύγχρονη επιχείρηση (Enterprise 2.0) 
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3.4  Web 1.0 - Web 2.0:  Οι βασικές διαφορές που τα διέπουν 

 
 
Το Web 1.0 αποτελεί την πρώτη μορφή του γνωστού σε όλους World Wide Web 

(www), το οποίο παραδόθηκε στο ευρύ κοινό το 1993. Το Web 1.0 επέτρεπε στους 

χρήστες μόνο την ανάγνωση των σελίδων και όχι την αλληλεπίδρασή τους με αυτές, 

διότι υπήρχαν ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα τη μονόδρομο ροή των πληροφοριών μέσω των διαδικτυακών τόπων 

(Wikipedia, 2012, Web 1.0). Οι πληροφορίες που παρείχε στους χρήστες το Web 1.0 

ήταν στατικές, με την έννοια ότι περιείχε καθαρά την αντίληψη του εκάστοτε εκδότη 

– συγγραφέα της σελίδας, ενώ παράλληλα ήταν κλειδωμένες για το ευρύ κοινό. Με 

αποτέλεσμα να είχαν πρόσβαση μόνο όσοι διέθεταν τον κώδικα της συγκεκριμένης 

ιστοσελίδας. Η έννοια του Web 2.0 γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου 

συνέδριου Web 2.0 που διοργανώθηκε από τον O'Reilly και τη Media Live 

International το 2004 (OCECID, 2007, σελ.1). Η ιδέα αναπτύχθηκε περαιτέρω στο 

άρθρο "What is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next 

Generation of Software" που δημοσιεύθηκε από τον Tim O'Reilly το 2005. Σε γενικές 

γραμμές, το Web 2.0 δίνει το παράδειγμα της χρησιμοποίησης του Web, ως 

διαδραστικής πλατφόρμας. Παρόλα αυτά, όποιες εμπειρίες και να έχει ένας χρήστης, 

ό,τι σχεδιαστικά πρότυπα και τεχνολογίες να διαθέτει, το Web 2.0, περιλαμβάνει τα 

πάντα και συνέχεια εξελίσσεται. Όπως περιγράφεται στο Wikipedia (2012, Web 2.0), 

"Δεδομένης της έλλειψης των προτύπων, το Web 2.0 σαν όρος, μπορεί να σημαίνει 

εντελώς διαφορετικά πράγματα για κάθε διαφορετικό άνθρωπο". 

 

Το Web 2.0 είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει διάφορες 

έννοιες όπως για παράδειγμα: 

 

i) Ιστοσελίδες που βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο 

τεχνολογιών όπως είναι το AJAX.  
 

ii) Ιστοσελίδες που περιέχουν ισχυρή κοινωνική συνιστώσα, 

περιλαμβάνοντας προφίλ χρηστών και συνδέσμους φίλων.  
 

iii) Ιστοσελίδες οι οποίες ενθαρρύνουν το χρήστη να συμμετέχει με 

διάφορα σχόλια και βαθμολογίες, σε περιεχόμενο το οποίο 

δημιουργείται είτε με τη μορφή κειμένου, βίντεο, είτε με τη 
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δημοσίευση φωτογραφιών.  
 

iv) Ιστοσελίδες που έχουν δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, έχοντας 

στόχο την μελέτη των προτιμήσεων του κοινού.  

 

 
Η απόφαση για το αν μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα θεωρείται Web 2.0 ή Web  μπορεί 

να είναι μια δύσκολη απόφαση. Αυτό συμβαίνει διότι οι ιστοσελίδες είναι δυναμικές, 

δημιουργούνται συνέχεια νέα χαρακτηριστικά ή υπεισέρχονται ανασχηματισμοί 

ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, χωρίς την ενεργή συμμετοχή των χρηστών τους. 

Μερικές ιστοσελίδες, όπως είναι οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, εύκολα 

αναγνωρίζονται από το χρήστη ως σελίδες που ανήκουν στην κατηγορία Web 2.0. Το 

Facebook και το Twitter, θεωρούνται τυπικά παραδείγματα Web 2.0 λόγω των 

πτυχών της κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες έχουν τον χρήστη ως βασικό στοιχείο 

και επίσης λόγω της χρήσης των νέων τεχνολογιών διεπαφής του χρήστη (ειδικότερα 

το Facebook). Άλλες ιστοσελίδες είναι ξεκάθαρο ότι ανήκουν στο Web 1.0 όπως για 

παράδειγμα το Craigslist, η οποία είναι μία ιστοσελίδα που παρέχει πληροφορίες 

στους χρήστες της, χωρίς να διαθέτει κανένα προφίλ χρηστών ή δυναμικές σελίδες. 

Μερικά από τα σημαντικά χαρακτηριστικά μίας ιστοσελίδας Web 2.0 είναι τα 

ακόλουθα (G. Cormode & B. Krishnamurthy, 2008, σελ. 4-7). 

Οι χρήστες είναι το βασικό στοιχείο στο σύστημα, με εμφανείς σελίδες προφίλ, 

συμπεριλαμβανομένων και όλων των χαρακτηριστικών τους όπως είναι η ηλικία, το 

φύλο, ο τόπος διαμονής, οι μαρτυρίες ή τα σχόλια για τον χρήστη από άλλους 

χρήστες. Δυνατότητα να επικοινωνούν οι χρήστες μεταξύ τους, μέσω των συνδέσεων 

επιλέγοντας "φίλους" με συμμετοχή σε διάφορες ομάδες. Δυνατότητα δημοσίευσης 

περιεχομένου σε πολλές μορφές όπως: φωτογραφίες, βίντεο, σχόλια και βαθμολογίες 

σε κάθε περιεχόμενο που δημοσιεύουν άλλοι χρήστες. Δυνατότητα να κάνουν “tag” 

τον εαυτό τους ή άλλους χρήστες, δίνοντάς τους την ικανότητα να ελέγχουν οι ίδιοι 

την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής. Άλλα πιο τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως το 

API, το οποίο χρησιμοποιείται για να επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν βελτιώσεις, 

να ενσωματώνουν διαφόρους τύπους περιεχομένων (βίντεο Flash) και να έχουν τη 

δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους χρήστες μέσω του εσωτερικού email. 

 
 

Για να γίνουν τα παραπάνω περισσότερο κατανοητά, θα πρέπει να δοθούν 
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κάποιες επιπλέον εξηγήσεις. Μαρτυρίες, είναι τα σχόλια που γίνονται από άλλους 

χρήστες, τα οποία δημοσιεύονται άμεσα στα προφίλ των χρηστών - φίλων. Αυτά 

μπορούν να είναι γενικής φύσεως όπως στο Flickr, ή πιο προσωπικές συνομιλίες 

μεταξύ των χρηστών όπως είναι ο τοίχος του Facebook. Επίσης, διάφορα στοιχεία 

μπορούν συχνά να προστεθούν σε μια σελίδα προφίλ ενός χρήστη: όπως για 

παράδειγμα στο Web 2.0 μπορούν να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες, όπως η 

δουλειά, η αγαπημένη μουσική, η εκπαίδευση του χρήστη κ.λπ., ενώ στο Web 1.0 

αυτά είναι συνήθως στοιχεία επικοινωνίας (διευθύνσεις email). Σε μια ιστοσελίδα 

Web 2.0, δίνεται η δυνατότητα να εγγραφεί ο χρήστης σε μια ροή ειδήσεων ή 

ενημερώσεων από επιλεγμένους χρήστες, το οποίο χειρίζεται εσωτερικά, σε αντίθεση 

με τα RSS τα οποία προβάλλονται δημόσια. Σε αντίθεση με αυτή τη δημόσια 

ανταλλαγή πληροφοριών, η εφαρμογή «μόνο φίλοι», σημαίνει ότι ο χρήστης έχει την 

ικανότητα να κάνει κάποιες ή όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύει ορατές μόνο 

στους "φίλους" του. Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι εύκολο κάποιος να μπορεί να 

ελέγξει γρήγορα, ότι μία ιστοσελίδα όπως το Facebook παρέχει πολλά από τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά και ανήκει στη κατηγορία ιστοσελίδων του Web 2.0., σε 

αντίθεση με την ιστοσελίδα Craigslist η οποία προσφέρει λιγότερα. 

 
Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται ο τρόπος λειτουργίας και των δύο 

συστημάτων, προς σύγκριση και περαιτέρω κατανόηση των μεταξύ τους διαφορών 
 
1.0 (MsJosay, 2012):  
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3.5  Ενδοεταιρική οργάνωση και λειτουργία (Enterprise 2.0) 

 

Για την Ενδοεταιρική οργάνωση και λειτουργία μιας επιχείρησης 

χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνολογίες και εφαρμογές WEB 2.0, με σημαντικά 

οφέλη. Η διάδοσή τους έχει δημιουργήσει τον όρο “Enterprise 2.0”. Οι κυριότερες 

από αυτές είναι:  

• Χρήση των wikis 

 

• Χρήση των blogs 

 

• Υιοθέτηση εφαρμογών αρχιτεκτονικής WEB 2.0 

 

• Tagging με σημασιολογικά δεδομένα 

 

• Podcasts 

 

• Χρήση social networking ιστοσελίδων με ειδίκευση στα στελέχη επιχειρήσεων, 

όπως το Linkedin 

 

 

 

3.5.1 Ορισμός- Σημασία Wikis στις επιχειρήσεις  

 

 

Λογότυπο wikis 

 

Τα Wikis δεν είναι παρά ιστοσελίδες ή σύνολα ιστοσελίδων που συναντώνται στον 

παγκόσμιο ιστό. Η ειδοποιός διαφοροποίησή τους από τις συμβατικές ιστοσελίδες, έγκειται 
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στην δυνατότητα που παρέχουν σε οποιονδήποτε τις επισκέπτεται, να παρεμβαίνει στο 

περιεχόμενό τους τροποποιώντας το. Αναλόγως των προδιαγραφών, οι χρήστες θα πρέπει να 

διατηρούν ή να ενεργοποιούν κάποιον λογαριασμό χρήστη ή μπορεί ελεύθερα να έχουν 

δικαίωμα συνεισφοράς. Η επεξεργασία των σελίδων υλοποιείται με χρήση απλοποιημένων 

γλωσσών σήμανσης (markup language). Συνοψίζοντας  τα Wikis αποτελούν κατά κάποιον 

τρόπο κοινωνικά δίκτυα καθώς στα πλαίσια τους παρατηρούνται αλλαγές τόσο στους 

κόμβους του δικτύου (τις σελίδες των Wikis) όσο και στις σχέσεις μεταξύ των κόμβων. Τα 

Wikis συναντούν σειρά σεναρίων εφαρμογής, όπως η δημιουργία συνεργατικών ιστοσελίδων 

και οι ιστοσελίδες δικτυακών κοινοτήτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα Wiki, αποτελεί η 

Wikipedia, η μεγαλύτερη δικτυακή, συνεργατική, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Ωστόσο, 

εφαρμογές των Wikis συναντώνται και σε επιχειρησιακό επίπεδο, κυρίως στις περιπτώσεις 

των ενδοδικτύων (intranets) και των συστημάτων διαχείρισης γνώσης και πληροφοριών. 

Από το 2000 και έπειτα η αποδοχή των Wikis στα πλαίσια των επιχειρήσεων 

έλαβε ιδιαίτερες διαστάσεις με συνήθεις εφαρμογές την υποστήριξη επικοινωνίας 

μεταξύ των μελών εργασίας ενός έργου (project communication), τα εσωτερικά 

δίκτυα επιχειρήσεων (intranets) και τη συνεργατική σύνταξη εγγράφων (κυρίως για 

τεχνικούς σκοπούς). Οι Adobe, Intel και Microsoft αλλά και το FBI είναι μόνο μερικά 

από τα παραδείγματα εφαρμογών επιχειρησιακών Wikis (enterprise ή corporate 

Wikis). Επιτυγχάνεται κατ’ αυτό τον τρόπο η ταχύτερη, οικονομικότερη και 

απλούστερη (τουλάχιστο συγκριτικά με μία κεντρικά ελεγχόμενη «αποθήκη 

πληροφοριών») διαμοίραση πληροφοριών μεταξύ των επιχειρησιακών χρηστών. 

Πολλές φορές μάλιστα τα επιχειρησιακά Wikis αντικαθιστούν τα, κατά τα άλλα, 

στατικά ενδοδίκτυα (intranets). Οι Wiki εφαρμογές, όπως είδη σημειώθηκε, 

υποστηρίζουν την επεξεργασία ιστοσελίδων που ήδη υπάρχουν ή και τη δημιουργία 

νέων στα πλαίσια του ιστοτόπου όπου φιλοξενούνται, απλά χρησιμοποιώντας 

κάποιον web browser χωρίς επιπλέον εφαρμογές ή επεκτάσεις λογισμικών 

προγραμμάτων. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μεγάλη διαμάχη για το κατά πόσο τα 

δεδομένα που αναρτώνται στα Wikis είναι αξιόπιστα καθώς είναι μικρός ή 

ανύπαρκτος ο κεντρικός έλεγχος σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύεται. 

Αντιθέτως η δικαιοδοσία αυτή βρίσκεται στα χέρια του κοινού.  Για παράδειγμα αν 

σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση ο ξενοδόχος παρουσιάσει λανθασμένα μια 

αριστοκρατική εικόνα του ξενοδοχείου του σε σχέση με άλλα της περιοχής σύντομα 

κάποιος άλλος χρήστης θα διορθώσει τη καταχώριση αυτή. 
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Το πιο διαδεδομένο wiki στο κόσμο 

http://el.wikipedia.org/wiki/Wiki 

 Cunningham, Ward (June 27, 2002), What is a Wiki, WikiWikiWeb, retrieved April 10, 200 

 

 

 

 

3.5.2 Ορισμός - Σημασία Ιστολογιών  (blogs) στις επιχειρήσεις  

 

 

 

To ιστολόγιο, γνωστό συχνά με την άκλιτη ονομασία μπλογκ ' (blog), είναι 

μορφή ιστοχώρου. Είναι λίστα καταχωρήσεων από την πιο πρόσφατη καταχώρηση 

στην παλαιότερη. O αγγλικός όρος blog προέρχεται από το weblog το οποίο έχει 

μεταφραστεί στα ελληνικά ως ιστολόγιο. Το weblog είναι επινόηση του Jorn Barger 

από τον Δεκέμβριο του 1997. Στις αρχές του 1999 όμως ο Peter Merholz ανακοίνωσε 

http://el.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Ward_Cunningham
http://www.wiki.org/wiki.cgi?WhatIsWiki
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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ότι θα το προφέρει «wee-blog» και έτσι καταλήξαμε στο σύντομο όρο blog αφού ο 

συντάκτης αναφερόταν ως blogger. 

 

 

 

 Ένα blog σύμφωνα με την Wikipedia αποτελεί μία ιστοσελίδα στην οποία 

καταχωρούνται εγγραφές χρηστών διάφορου περιεχομένου και θεματολογίας, που 

παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά. Τα blogs διαφέρουν ουσιαστικά από μία 

ιστοσελίδα στο γεγονός ότι η ανανέωσή τους είναι ιδιαίτερα απλή και τετριμμένη. 

Χαρακτηριστικά, το να καταχωρηθεί μία νέα εγγραφή σε ένα blog είναι τόσο απλό 

όσο η αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το γνωστό και 

καθημερινό σε όλους e-mail. Μπορεί βέβαια χάρη στις νέες τεχνολογίες η διατήρηση 

και ανανέωση μιας ιστοσελίδας να έχει επίσης απλουστευτεί ιδιαίτερα, ωστόσο, 

ακόμη και έτσι παραμένει συνθετότερη και σίγουρα περισσότερο χρονοβόρα 

διαδικασία. Δεύτερον, ένα blog συνοδεύεται από έναν μηχανισμό ανατροφοδότησης 

(feedback) από πλευράς του αναγνώστη - επισκέπτη κάτι που καθιστά τη διάδραση 

χρήση - blog άμεση και απλή. Σε αντιδιαστολή, στις περισσότερες ιστοσελίδες το 

αμεσότερο σύστημα επικοινωνίας που παρέχεται είναι κάποια φόρμα αποστολής ενός 

mail στον διαχειριστή ή στον κάτοχο της σελίδας, στα blogs όμως τα σχόλια και τα 

μηνύματα των χρηστών καταχωρούνται αυτόματα στην ίδια την ιστοσελίδα, 

δημιουργώντας έτσι ένα ανοιχτό φόρουμ επικοινωνίας. Τρίτον, και ίσως ιδιαίτερα 

σημαντικό σαν ανθρώπινος παράγοντας, τα blogs διατηρούν ένα ύφος και ένα στυλ 

προσωπικό - αυτό του συγγράφοντα και του εκάστοτε επισκέπτη - καθιστώντας τα 

έτσι διαφορετικά από τις γνώριμες ιστοσελίδες στις οποίες οι ιδιοκτήτες πάντα 

φροντίζουν για ένα όσο το δυνατόν επαγγελματικό ή τουλάχιστον επίσημο ύφος και 

περιεχόμενο. 

Τα επιχειρηματικά blogs όλο και περισσότερο αναπτύσσονται και 

πληθαίνουν. Στις περιπτώσεις αυτές το blog μπορεί να αποτελεί κανάλι επικοινωνίας 
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για το εσωτερικό της επιχείρησης, είτε εργαλείο μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων ή 

στοιχείο ενίσχυσης της μάρκας (branding). Τα blogs προσφέρουν στα μέλη μιας 

επιχείρησης νέες δυνατότητες επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας 

ακόμη και αν δεν βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο. Η καλλιέργεια της 

συνεργατικότητας μέσα από αυτά, εκτός από τη σύσφιξη σχέσεων, έχει και πρακτικά 

αποτελέσματα στην επίλυση διαφόρων θεμάτων.  Στα blogs μπορούν να 

συνεισφέρουν και άτομα εκτός εταιρίας που βρίσκουν ενδιαφέροντα τα θέματά τους. 

Η συμβολή τους, εκτός από την παροχή ιδεών και λύσεων, είναι σημαντική όταν η 

εταιρία απευθύνεται σε καταναλωτικό κοινό. Με την κατάθεση της άποψής τους, 

δίνουν στις εταιρίες ένα σαφές δείγμα για την τάση της αγοράς και έτσι συμβάλλουν 

στη διαμόρφωση ενός προϊόντος. Τέλος, υπάρχουν και ιστοσελίδες που 

χρησιμοποιούν blogs ή φόρουμ για να δώσουν λύση σε θέματα ή προβλήματα που 

απασχολούν εταιρίες (InnoCentive). Οι επισκέπτες τους έχουν σαν κίνητρο αμοιβές 

που αγγίζουν ακόμη και δεκάδες χιλιάδες δολάρια.  
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3.5.3  Υιοθέτηση εφαρμογών αρχιτεκτονικής WEB 2.0. 

 

 

 

 

 Σε πολλές περιπτώσεις μέχρι σήμερα, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στις 

επιχειρήσεις είναι ακριβά και δύσκολα στη χρήση προγράμματα, που συχνά δεν είναι 

συμβατά και με άλλες εφαρμογές. Η εγκατάσταση, συντήρηση και εκμάθησή τους 

δεν είναι εύκολη και οι αναβαθμίσεις τους κοστίζουν. Αντίθετα, οι εφαρμογές που 

βασίζονται στη φιλοσοφία του WEB 2.0 είναι ελαφριά προγράμματα, εύκολα στην 

εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση και ανανέωση. Συνήθως είναι ανοιχτού κώδικα και 

συνεργάζονται με πληθώρα άλλων. Πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχει η τάση να είναι 

της αρχιτεκτονικής SaaS (Software as a Service) σύμφωνα με την οποία οι 

εφαρμογές λειτουργούν μέσω του διαδικτύου. H αποθήκευση και επεξεργασία των 

δεδομένων γίνεται σε κεντρικό διαδικτυακό server. Ο χρήστης χρειάζεται να 

εγκαταστήσει ελάχιστα πράματα και μπορεί να έχει πρόσβαση στα προγράμματα και 

στα αρχεία της δουλειάς του από οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε ώρα, αρκεί να 

υπάρχει Η/Υ που να είναι online. Έτσι, ο τρόπος εργασίας γίνεται πολύ πιο ευέλικτος. 

Τα οφέλη σε παραγωγικότητα και οικονομία εξοπλισμού hardware / software είναι 

σημαντικά.  
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3.5.4.   Ορισμός Tagging και σημασία στην επιχείρηση  

 

Τα tags είναι λέξεις-κλειδιά που συνδέονται ή αποδίδονται σε κομμάτια 

πληροφορίας (όπως εικόνες, άρθρα, αρχεία βίντεο κλπ). Με τον τρόπο αυτό 

περιγράφουν το αντικείμενο και επιτρέπουν ταξινόμηση της πληροφορίας με βάση 

λέξεις-κλειδιά. Στα blogs, τα tags χρησιμοποιούνται ευρέως, καθώς είναι πιο 

δυναμικά και ευέλικτα από την κλασική μέθοδο ταξινόμησης με κατηγορίες.  

Η κοινωνική σήμανση στα πλαίσια της επιχείρησης προσφέρει ουσιαστικά πιο 

εύκολη ανεύρεση των εκάστοτε πληροφοριών που αναζητούν οι εργαζόμενοι. 

Διευκολύνεται η αναζήτηση συγκεκριμένων δεδομένων από τις τεράστιες βάσεις που 

αναπτύσσονται, με την προσθήκη περιγραφικών λέξεων που σχετίζονται με αυτά. 

Όπως είναι λογικό, επιτυγχάνεται μείωση του χρόνου που ξοδεύεται σε άσκοπες 

αναζητήσεις, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η παραγωγικότητα κι η οργάνωση της 

εταιρίας.  Όσον αφορά τη διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησης, οι ετικέτες (tags) 

βοηθούν στην καλύτερη εποπτεία των επισκεπτών σχετικά με τις πληροφορίες που 

βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα. Με ένα απλό κλικ πάνω στη «λέξη-κλειδί» 

που ενδιαφέρει τον επισκέπτη, μεταφέρεται αυτόματα στην αντίστοιχη τοποθεσία 

διευκολύνοντας έτσι την όλη διαδικασία ηλεκτρονικού εμπορίου.  

 Γίνεται επομένως κατανοητό ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπεριλάβουν 

το tagging στις ιστοσελίδες τους  καθώς το tagging μπορεί να επιφέρει τα παρακάτω 

πλεονεκτήματα. 

 Πολύ συχνά οι ιστοσελίδες δεν χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα και την 

ίδια ορολογία με τους χρήστες τους . Για αυτό οι επιχειρήσεις ανάλογα με 

το είδος τους θα πρέπει να υιοθετήσουν το tagging προκειμένου να 

βελτιώσουν την επικοινωνία με τους χρήστες κάνοντας τις ιστοσελίδες πιο 

φιλικές και ελκυστικές. 

 Το tagging βοηθά στην οργάνωση και παρουσίαση του περιεχομένου που 

δημιουργείται από τους χρήστες  και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες. Οι 

επιχειρήσεις  προσκαλούν τους χρήστες τους να δημοσιεύουν και να 

ανταλλάσουν  περιεχόμενο (π.χ κριτικές, φωτογραφίες, βίντεο, postcads) 
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στη συνέχεια προσπαθούν να φτιάξουν αυτό το περιεχόμενο προσιτό για 

άλλους χρήστες και τα tags συμβάλουν πολύ σε αυτό. 

 Οι επιχειρήσεις μπορούν να συγκεντρώσουν αξιόπιστες πληροφορίες για 

τους καταναλωτές τους σχετικά με την άποψη τους για την εταιρεία και 

πως αυτοί βλέπουν τα προϊόντα της. Αυτή η γνώση μπορεί έπειτα να 

χρησιμοποιηθεί για καμπανιά μάρκετινγκ της εταιρείας καθώς και για 

μελλοντική βελτίωση των προϊόντων της. 

 Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τους πελάτες μέσω tagging 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της θέσης της 

εταιρείας στις μηχανές αναζήτησης. 

Στις μέρες μας συνήθως προτιμάται οι επιχειρήσεις να παρέχουν τα δικά τους tags 

γιατί κάνουν τη διαδικασία του tagging πιο αποδοτική (αποφεύγονται ορθογραφικά 

λάθη χρηστών) και εύκολη στη χρήση της ενώ προωθείται και μια λογική συνέχεια 

των tags. Έτσι οι υποψήφιοι πελάτες παίρνουν πληροφορίες από τα προτεινόμενα 

tags ή προσθέτουν κάποιο δικό τους σύμφωνα με τη λογική που τους δίνεται. 

 

 

3.5.5   Ορισμός Podcasts και σημασία στην επιχείρηση  

 

 

 

 

 

 Πρόκειται για αρχεία audio ή και video (vidcasts) που περιλαμβάνουν το 

περιεχόμενο συναντήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων ή γενικότερα 
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οποιοδήποτε μήνυμα απευθύνεται στο εργατικό δυναμικό μιας επιχείρησης. Η 

τεχνολογία αυτή παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και διασύνδεσης των 

εργαζομένων αφού είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε κινητά τηλέφωνα 

(π.χ.iPHONE) . Η σωστή και δημιουργική χρήση της τεχνολογίας των Podcasts είναι 

σε θέση να αυξήσει την παραγωγικότητα, να ενδυναμώσει τους επικοινωνιακούς 

δεσμούς, καθώς να θεσπίσει ένα διαδραστικό περιβάλλον συνεργασίας με τους 

εξωτερικούς κρίκους της εταιρίας, δηλαδή το καταναλωτικό κοινό στο οποίο 

απευθύνεται. Η πιο δημοφιλής ιστοσελίδα για τη δημοσίευση τέτοιου υλικού είναι το 

Youtube που επιτρέπει του χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ 

ανεβάζοντας π. χ τα δικά τους video μέσω τεχνολογιών RSS. 

Όσον αφορά το Podcasting κατά την ενδοεταιρική του εφαρμογή, κυρίαρχος 

στόχος είναι η δημιουργική επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και η ανταλλαγή 

απόψεων, γνώσεων, συμπερασμάτων κι εμπειριών. Ακόμα, η ίδια η διοίκηση της 

εταιρίας παύει να είναι απρόσωπη, καθώς είναι δυνατό με βίντεο ή ηχητικά μηνύματα 

να επικοινωνεί με κάθε υπάλληλο ξεχωριστά και να τον ενημερώνει για το όραμα 

κάποιου τρέχοντος έργου ή προϊόντος , ενισχύοντας έτσι το αίσθημα ευθύνης και 

μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα.  

Μία ακόμα σημαντική λειτουργία των Podcasts σε μία επιχείρηση είναι η 

χρήση τους ως μέσο διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων. Η πραγματοποίηση σε 

φυσικό χρόνο και τόπο σεμιναρίων για όλο το προσωπικό μιας επιχείρησης (ειδικά 

όταν πρόκειται για πολυεθνική εταιρία με πολλά παραρτήματα) είναι κάτι παραπάνω 

από αδύνατη, λόγω οικονομικών, τεχνικών και χρονικών περιορισμών. Έτσι λοιπόν, 

οι πλέον δημιουργικές επιχειρήσεις μαγνητοσκοπούν τα ειδικά σεμινάρια και τα 

παρέχουν διαδικτυακά προς χρήση του προσωπικού τους, πολλές φορές με βίντεο 

διάρκειας το πολύ δεκαπέντε λεπτών που περιέχουν συγκεντρωτικά και κατανοητά τα 

βασικά σημεία (highlights). Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χρήση κι 

εφαρμογή μιας πολιτικής Podcasting στην επιχείρηση, αυξάνει τη δημιουργικότητα, 

ενισχύει την αποδοτικότητα και τη διαμοίραση γνώσης, ενώ καθιστά την οργάνωση 

συνεργατική κι ευέλικτη.  

Ενώ ενδοεταιρικά η τεχνολογία των Podcasts εστιάζει στους εργαζομένους, 

στην γενική τους χρήση, έξω από τα στενά πλαίσια της επιχείρησης, αφορούν στους 

πελάτες ή ακόμα γενικότερα στους καταναλωτές. Τα καλά οργανωμένα «πελατειακά 
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Podcasts» καθιστούν δυνατή την αλληλεπίδραση επιχείρησης-καταναλωτή με τρόπο 

επικερδή κι αποδοτικό. Αυτό που στην ουσία επιτυγχάνεται, είναι η δυνατότητα στον 

πελάτη να εκφράσει τις προτάσεις του, τις κριτικές του, τις ιδέες του σχετικά με τη 

πιθανότητα βελτίωσης της υπηρεσίας ή του προϊόντος που του παρέχεται. Η 

επιχείρηση με τη σειρά της, μπορεί να αξιοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να 

πραγματοποιήσει μια σειρά από αλλαγές προς βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της. 

Παράλληλα, λαμβάνει χώρα μια έμμεση «διαδικασία μάρκετινγκ», καθώς δύσπιστοι 

αγοραστές διαβάζουν κριτικές άλλων ευχαριστημένων πελατών τις εταιρίας, 

καθιστώντας έτσι δυνατή την ενίσχυση της καλής φήμης της. Συνοψίζοντας για να 

γίνει πιο κατανοητό θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα ανάρτησης  Podcasts  σε μία 

επιχείρηση μαζικής εστίασης. Το εστιατόριο ανεβάζει Podcasts στην ιστοσελίδα του 

για να δείξει διάφορα gourmet πιάτα, τις εγκαταστάσεις και κάποιες VIP επισκέψεις 

προσελκύοντας έτσι το κοινό. 

 

 

 

4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA 

4.1 Social Media ή Social Network 

Σύμφωνα με τον Andrea Kaplan και Michael Haenlein ορίζουν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ως ένα γκρουπ με βάση Διαδικτυακές εφαρμογές που αξιοποιούν τα 

ιδεολογικά και τεχνολογικά θεμέλια του Web 2.0 (δηλαδή του Internet που 

χρησιμοποιούμε), και που επιτρέπουν την ανταλλαγή ιδιοχρησιμοποιούμενων 

δεδομένων.  Ως επί το πλείστον, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται 

μέσω κινητών τηλεφώνων και μέσω διαδικτυακών βάσεων και δημιουργούν 

διαδραστικές πλατφόρμες μέσω των οποίων οι επισκέπτες – χρήστες και οι ομάδες 

χρηστών μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες, να συζητήσουν, να δημιουργήσουν, 

να μοιραστούν δημοσιεύσεις από άλλα site, blogs, forums ή άλλα social media με ως 

αποτέλεσμα την διαρκή ροή πληροφοριών. 
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Το χρονικό των Social Media-σε πατέντες και applications-Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Soc-

net-paten-growth-chart.png  

 

 

 

 

 

 

                                    

4.2 Social Media        

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Soc-net-paten-growth-chart.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Soc-net-paten-growth-chart.png
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        Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του διαδικτύου, από τα μέσα και έως τα 

τέλη της δεκαετίας του 1990,  πολλές επιχειρήσεις φοβούνταν ότι οι εργαζόμενοι θα 

έχαναν χρόνο σερφάροντας άσκοπα, για αυτό προσπάθησαν να ελέγξουν την 

πρόσβασή τους σε αυτό.  Παρότι ορισμένοι εργαζόμενοι όντως σέρφαραν άσκοπα,  

πολλοί ανακάλυψαν τρόπους να αξιοποιήσουν τη δύναμη του Internet ώστε να 

βελτιώσουν τη δουλειά τους,  και το διαδίκτυο γρήγορα εξελίχθηκε σε πολύτιμη πηγή 

πληροφοριών,  εξαιρετικό εργαλείο έρευνας και µέσο παρακολούθησης του 

ανταγωνισμού.   

Η τελευταία τεχνολογική καινοτομία που εμφανίστηκε στον χώρο εργασίας 

είναι τα Social Media – Facebook, LinkedIn, Twitter, Ning,  Plaxo,–  τα οποία έφεραν 

επανάσταση στον τρόπο που επικοινωνούμε, δηµιουργούµε δίκτυα και 

ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Τα Social Media είναι απόρροια του Web 2.0, όπου ο 

κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στη δημοσίευση περιεχομένου αλλά και στη 

διαδραστικότητα µε το δηµοσιευµένο περιεχόμενο ή άλλους χρήστες. Μια εικονική 

διαδικτυακή κοινότητα,  όπου μπορεί να χτιστεί ένα ατομικό δίκτυο από φίλους,  

συνεργάτες ή ανθρώπους µε κοινά ενδιαφέροντα.  Τα Social Media  είναι ο 

συνδυασμός της τεχνολογίας,  της διαδικτυακής κοινωνικοποίησης και της 

πληροφορίας (κείμενο, ήχος, video και φωτογραφίες). Τα Social Media   µμπορούν 

και εκφράζονται µέσα από διάφορες τεχνολογικές πλατφόρµες, όπως αυτές των 

Forum, Blog, Wikis, Message Boards, Podcasts,  Picture Sharing, Music Sharing, 

Online Gaming, κλπ. και αναπτύσσονται μαζί µε την ανάπτυξη της σχέσης των 

χρηστών µε το διαδίκτυο.  

Η διαφορά µε τις παραδοσιακές µμορφές επικοινωνίας είναι αρχικά το εύρος 

που μπορεί να µμεταδοθεί η πληροφορία και κατά δεύτερον ότι ο χρήστης είναι ο 

βασικός πρωταγωνιστής.  Τα Social Media  είναι ένα σύγχρονο απλοποιημένο 

εργαλείο επικοινωνίας.  Υπάρχουν αρκετοί τρόποι που προσφέρεται διαδραστικότητα 

στα µέλη από το κάθε δίκτυο, όπως e-mail, άμεσα μηνύµατα, video κ.ά.  Τα βασικά 

τους χαρακτηριστικά είναι τα εξής:  

 

• Συµµετοχή (participation): Eενθαρρύνουν τις συνεισφορές και την ανάδραση για 

όσους ενδιαφέρονται.  Καθιστούν ασαφή τα όρια µμεταξύ των µμέσων ενημέρωσης 
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και του κοινού.  Οι περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες των µμέσων ενημέρωσης 

είναι ανοιχτές στη συµµετοχή και στην ανατροφοδότηση. Ενθαρρύνουν την 

ψηφοφορία,  τα σχόλια,  και την ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχουν σπάνια 

οποιαδήποτε εμπόδια στην πρόσβαση και τη χρήση του 

περιεχομένου 

 

• Συνεκτικότητα (connectedness):  Τα περισσότερα είδη των κοινωνικών μέσων 

µμαζικής ενημέρωσης δίνουν πρωτεύοντα ρολό στη συνεκτικότητα τους κάνοντας 

χρήση συνδέσεων µε άλλες ιστοσελίδες , πόρους και ανθρώπους 

 

• Συνομιλία (conversation):  Ενώ τα παραδοσιακά µμέσα ενημέρωσης είναι σχετικά 

µε το broadcasting (περιεχόμενο που µμεταδίδεται η διανέμεται σε ένα ευρύ κοινό),  

τα κοινωνικά µμέσα ενημέρωσης είναι ορθότερο να θεωρηθούν ως ένας τρόπος 

συνομιλίας µμεταξύ δύο ατόμων. 

 

• Κοινότητα (community): Tα κοινωνικά µμέσα µμαζικής ενημέρωσης επιτρέπουν 

στις κοινότητες να σχηματίζονται γρήγορα και να επικοινωνούν µμεταξύ τους 

αποτελεσματικά.  Οι κοινότητες µμπορούν να έχουν κοινά συμφέροντα όπως είναι τα 

κοινά µμουσικά ακούσματα,  κοινές πολιτικές ή 

αθλητικές πεποιθήσεις και άλλα πολλά.   

 

4.2.1 Πλεονεκτήματα: 

Τα Social Media έχουν συγκεντρώσει αρκετές και ουσιαστικές θετικές κριτικές, μίας 

και προωθούν την δημοκρατία καθώς και την παγκοσμιοποίηση αφού ακούγονται και 

δημοσιεύονται όλες οι γνώμες και οι απόψεις από όλες τις γωνιές της Γης. 

Βασικότερο τους πλεονέκτημα είναι η συνεχής και εύκολή ανατροφοδότηση σχετικά 

με τη συμπεριφορά και τον βαθμό ικανοποίησης των καταναλωτών, γεγονός που 

διευκολύνει την έρευνα και συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχείρησης, άρα 

συμβάλουν και στην αύξηση του ΑΕΠ μίας χώρας. Αυτό φαίνεται και στον 

παρακάτω πίνακα: 
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Αναλυτικότερα, τα οφέλη τους είναι: 

 η δυνατότητα που προσφέρεται στην επιχείρηση να απευθυνθεί σε αγορά 

τεράστιου μεγέθους, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. 

 οι άμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργεί ο ίδιος ο κλάδος της πληροφορικής. 

Στον ευρύτερο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής απασχολούνται 

πάνω από 6 εκατομμύρια εξειδικευμένα στελέχη στην Ευρώπη. 

 Η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης και μετέπειτα της οικονομίας 

 η δυνατότητα διεύρυνσης των γνώσεων και των πνευματικών οριζόντων του 

ατόμου αλλά και του οργανισμού 

 η δυνατότητα άμεσης, ενημέρωσης για οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο 

Η χρήση online κοινωνικών δικτύων προσφέρει στους χρήστες τους πολλά οφέλη και 

πλεονεκτήματα. Στην περίπτωση του social networking, τα οφέλη είναι πολλά και  

πραγματικά. Ωστόσο, μόνο εάν οι οργανισμοί σκεφτούν δημιουργικά για το πλαίσιο 

χρήσης των social media θα καταφέρουν να αποκομίσουν αυτά τα οφέλη. 
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4.2.2 Μειονεκτήματα: 

Στα Social Media, ασκείται αρκετή και σκληρή κριτική, όσον αναφορά την 

αποκλειστικότητα που τα διακρίνει από άλλα site και γενικά η εύκολη μεταφορά 

πληροφοριών από τον έναν πομπό στον άλλο καταλύοντας και κλονίζοντας την 

έννοια της εχεμύθειας και γενικά της εμπιστοσύνης της αξιόπιστης πληροφορίας, 

αλλά και τo προσωπικό απόρρητο του καθενός. 

Οι Ιστοσελίδες των Κοινωνικών Δικτύων εγκυμονούν κινδύνους, όπως είναι οι 

εξωτερικές εισβολές στα εταιρικά ΙΤ δίκτυα. Επιθέσεις από χάκερ ή κακόβουλα 

λογισμικά που ενδέχεται να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πληροφορίες και 

δεδομένα και πιθανώς να βλάψουν.  

 

Τα κυριότερα μειονεκτήματα των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης είναι: 

1. κόστος χρόνου που συνεπάγεται η διαδικασία ενημέρωσης των πελατών, η 

δημιουργία και επεξεργασία πληροφοριών, 

2. μη αποδοχή της νέας εφαρμογής από το προσωπικό της εταιρείας λόγω 

έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων, 

3. μη ασφαλές περιβάλλον κατά την δημοσίευση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, 

και 

4. ελεύθερη δημοσίευση κριτικών από αστοιχείωτους και ανταγωνιστές. 

 

Ένα γεγονός το οποίο δεν αναφέρθηκε είναι ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

είναι άκρως εθιστικά προς το κοινό. Ο εθισμός του υπαλλήλου μπορεί να έχει τα 

καλά του όσον αναφορά την κοινητικότητα της επιχείρησης διαδικτυακά, αλλά 

μπορεί κάλλιστα να επηρεάσει την απόδοση του. Συγκεκριμένα αυτό το φαινόμενο 

δεν οδηγεί μόνο σε αντιπαραγωγικότητα αλλά και σε απώλεια χρημάτων. Η 

κινητικότητα των Ελλήνων στα social media φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&u

rl=http%3A%2F%2Fwww.tanea.gr%2Fnews%2Fculture%2Fbooks%2Farticle%2F4507088%2F%3Fii

d%3D2&ei=i1lPUcXHNLCQ7AaepoDQBA&usg=AFQjCNHmLxU4RjTqRokxqDiaTZ-

RTXH_dg&sig2=IBE1_7FI6SOI1LIsgCV_8g&bvm=bv.44158598,d.ZWU 

 

 

 

4.3 Κατηγορίες Social Media  

Αν και social media συνηθίζεται να ονομάζονται μόνο τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (social networks), όπως το Facebook και το Linkedin, τα συγκεκριμένα 

δεν είναι παρά μόνο δύο από αυτά. Στα social media περιλαμβάνονται και πολλά 

άλλα όπως τα blogs και media sharing sites, και χωρίζονται σε κατηγορίες: 

 

1. Social News. Πρόκειται για sites  µε ειδήσεις και άρθρα όπου ο χρήστης 

µμπορεί να ψηφίσει και να σχολιάσει. Τα άρθρα µε τις περισσότερες ψήφους 

αναβαθμίζονται και προωθούνται προς τους αναγνώστες. (π.χ digg.com) 

 

2. Social Bookmarking. Μέσω του social bookmarking, οι χρήστες 

αποθηκεύουν λίστες από πηγές στο Διαδίκτυο, τις οποίες βρίσκουν χρήσιμες 

και ενδιαφέρουσες. Αυτές οι λίστες είναι διαθέσιμες, είτε στο ευρύ κοινό, είτε 

σε μια συγκεκριμένη ομάδα, ώστε άτομα με κοινά ενδιαφέροντα να μπορούν 

να βλέπουν τα links ανά κατηγορία, ετικέτες ή ακόμα με τυχαία ταξινόμηση. 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tanea.gr%2Fnews%2Fculture%2Fbooks%2Farticle%2F4507088%2F%3Fiid%3D2&ei=i1lPUcXHNLCQ7AaepoDQBA&usg=AFQjCNHmLxU4RjTqRokxqDiaTZ-RTXH_dg&sig2=IBE1_7FI6SOI1LIsgCV_8g&bvm=bv.44158598,d.ZWU
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tanea.gr%2Fnews%2Fculture%2Fbooks%2Farticle%2F4507088%2F%3Fiid%3D2&ei=i1lPUcXHNLCQ7AaepoDQBA&usg=AFQjCNHmLxU4RjTqRokxqDiaTZ-RTXH_dg&sig2=IBE1_7FI6SOI1LIsgCV_8g&bvm=bv.44158598,d.ZWU
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tanea.gr%2Fnews%2Fculture%2Fbooks%2Farticle%2F4507088%2F%3Fiid%3D2&ei=i1lPUcXHNLCQ7AaepoDQBA&usg=AFQjCNHmLxU4RjTqRokxqDiaTZ-RTXH_dg&sig2=IBE1_7FI6SOI1LIsgCV_8g&bvm=bv.44158598,d.ZWU
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tanea.gr%2Fnews%2Fculture%2Fbooks%2Farticle%2F4507088%2F%3Fiid%3D2&ei=i1lPUcXHNLCQ7AaepoDQBA&usg=AFQjCNHmLxU4RjTqRokxqDiaTZ-RTXH_dg&sig2=IBE1_7FI6SOI1LIsgCV_8g&bvm=bv.44158598,d.ZWU
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Οι χρήστες κατηγοριοποιούν τις πηγές αυτές με λέξεις κλειδιά ή ετικέτες. Οι 

περισσότερες υπηρεσίες bookmarking δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες 

να ψάχνουν για bookmarks, που συνδέονται με τις ετικέτες και τις λέξεις 

κλειδιά που τους έχουν δοθεί και να αξιολογούν τα αποτελέσματα με βάση 

των αριθμό των ατόμων που τα έχουν μαρκάρει. Η συχνή χρήση των 

bookmarks και ο ανταγωνισμός από παρόμοιες υπηρεσίες, οδήγησε στην 

επέκταση των δυνατοτήτων που μπορούν να προσφερθούν, όπως αξιολόγηση, 

σχολιασμός, δυνατότητα εισαγωγής/εξαγωγής περιεχομένου, προσθήκη 

σημειώσεων, links από διευθύνσεις, αυτόματη ειδοποίηση για τυχόν αλλαγές 

και δημιουργία group και social network. Έτσι ο κάθε χρήστης μπορεί να 

ενημερώνεται αυτόματα για οποιοδήποτε θέμα τον ενδιαφέρει με ακόμα 

ευκολότερο τρόπο. Δίκτυα όπως το Delicious, Digg και Reddit μας δίνουν τη 

δυνατότητα να τοποθετήσουμε κάποιο άρθρο που θεωρούμε ενδιαφέρον στα 

bookmarks μας και να το αξιολογήσουμε σε κάποιες κατηγορίες, κάνοντάς το 

έτσι δημοφιλέστερο και κατά κάποιο τρόπο παροτρύνοντας και άλλους να το 

διαβάσουν. 

            http://en.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking 

            http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7001.pdf 

 

3. Media Sharing.  Τα δίκτυα στα οποία μπορούμε να δηµοσιεύσουµε και να 

µοιραστούµε αρχεία φωτογραφιών, video  και audio. Το flickr  είναι ο τόπος 

για τα φωτογραφικά άλµπουµ µας ενώ το Youtube επιτρέπει το upload video  

από τους χρήστες. Τα συγκεκριμένα δίκτυα συνήθως δίνουν τη δυνατότητα σε 

άλλες εφαρμογές να επικοινωνήσουν µμαζί τους µέσω διαδικτύου,  µε 

αποτέλεσμα να µπορούµε εύκολα να δηµοσιεύουµε ένα video από το Youtube  

στο Facebook ή ένα φωτογραφικό άλµπουµ από το flickr στο blog µας ή σε 

κάποιο µέρος της ιστοσελίδας µας..  

 

4. Social Networks. Πρόκειται ίσως για την πιο διαδεδομένη µμορφή social  

media,  µιας και προσφέρουν πιο άμεση επικοινωνία µμεταξύ των χρηστών.  

Εκμηδενίζουν τις αποστάσεις και ξεπερνούν τα παραδοσιακά µμέσα 

επικοινωνίας. Μέσα από αυτά τα sites οι χρήστες επικοινωνούν µμεταξύ τους,  

ενημερώνονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τα ενδιαφέροντα 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7001.pdf
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τους και τις δραστηριότητες τους. Facebook, MySpace, Twitter, είναι τα πιο 

δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα. 

 

 

 

 

 

4.4 Social Networks  

 

Πρόκειται ίσως για την πιο διαδεδομένη μορφή social media μιας και 

προσφέρει πιο άμεση επικοινωνία μεταξύ των χρηστών. Ένα τεράστιο μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης που εκμηδενίζει τις αποστάσεις και ξεπερνά τα παραδοσιακά 

μέσα επικοινωνίας. Μέσα από αυτά τα sites οι χρήστες επικοινωνούν μεταξύ τους, 

ενημερώνονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα τους και 

τις δραστηριότητες τους. Είναι ένας διαδικτυακός εικονικός καθρέπτης 

προσωπικότητας. (facebook,LinkedIn, Myspace, Twitter). Όλα αυτά θα αναλυθούν 

εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο. 

Τα κοινωνικά δίκτυα περιγράφουν τη τάση που υπάρχει στις ιστοσελίδες να 

δημιουργούνται ψηφιακές κοινότητες σε εικονικούς χώρους από μεγάλο αριθμό 

χρηστών. Επιτρέπουν τους χρήστες να δημιουργήσουν μια προσωπική ιστοσελίδα με 

το δικό τους προφίλ και να προσκαλέσουν άλλους χρήστες να δημιουργήσουν 

αντίστοιχες ιστοσελίδες. Τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα συνδυάζουν τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά ,  µε κύριο το Facebook χρησιμοποιούμενο ευρέως 

παγκοσμίως,  το MySpace,  το Twitter και το LinkedIn, το Orkut και άλλα.  Γενικά,  

οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης µπορούν να χωριστούν σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες: εσωτερική κοινωνική δικτύωση (Internal Social Networking)  και 
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εξωτερική κοινωνική δικτύωση (External Social Networkng)  µε χαρακτηριστικές 

ιστοσελίδες της δεύτερης κατηγορίας το MySpace, το Facebook και το Twitter. Ένα 

site εσωτερικής κοινωνικής δικτύωσης είναι µία κλειστή κοινότητα που απαρτίζεται 

από µια ομάδα ανθρώπων προερχομένων από µία επιχείρηση,  µια οργάνωση,  µία 

συγκεκριμένη µερίδα πληθυσμού,  µία ομάδα ατόμων µε συναφή ενδιαφέροντα ή 

ακόμα και µια ομάδα της οποίας όλα τα µέλη της πρέπει να έχουν προσκαλεστεί 

προσωπικά από κάποιο υπάρχον µέλος. Ένα site  εξωτερικής κοινωνικής δικτύωσης 

είναι ανοικτό και προσβάσιµο από όλους τους χρήστες του Internet και έχει ως σκοπό 

να προσελκύσει άτομα ή εταιρίες που ενδιαφέρονται να διαφημίσουν τα προϊόντα 

τους.  

Η πλειοψηφία των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης έχει κάποιες κοινές 

λειτουργίες οι οποίες απαιτούνται ώστε να θεωρείται ότι παρέχονται πλήρης 

υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα η δυνατότητα για τη δημιουργία 

και την τροποποίηση ενός profile, το ανέβασμα και την οργάνωση των φωτογραφιών 

του χρήστη σε άλµπουµ,  έναν χώρο όπου ο χρήστης µμπορεί να καταγράφει τις 

σκέψεις του,  τη δυνατότητα να αφήνει κανείς γραπτά σχόλια,  και να αποκλείσει 

κάποιος ένα ανεπιθύμητο µέλος από το να έρθει σε επαφή µμαζί του.  Μια δημοφιλής 

χρήση για αυτήν την νέα τεχνολογία είναι κοινωνική δικτύωση µμεταξύ των 

επιχειρήσεων.  Οι επιχειρήσεις έχουν διαπιστώσει ότι sites  κοινωνικών δικτύων,  

όπως το Facebook  και το Twitter,  αποτελούν ένα σπουδαίο μέσο για να 

προβάλλουν-διαφημίσουν την εικόνα των επιχειρήσεών τους. Τα κοινωνικά δίκτυα 

συνδέουν τους ανθρώπους µε πολύ χαμηλό κόστος πράγμα που μπορεί να 

ευεργετήσει τους επιχειρηματίες και τις µμικρές επιχειρήσεις που έχουν ως σκοπό να 

επεκτείνουν τις επαφές τους. Αυτά τα δίκτυα ενεργούν συχνά ως διοικητικό εργαλείο 

σχέσης πελατών για τις επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες.  Οι 

επιχειρήσεις µμπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα κοινωνικά δίκτυα για 

διαφήμιση.  Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν διεθνώς, τα κοινωνικά δίκτυα 

µμπορούν να καταστήσουν ευκολότερη τη διατήρηση επικοινωνίας µε τις επαφές από 

όλο τον κόσμο.  

Στα πλαίσια της χρήσης των κοινωνικών δικτύων για θέματα  επικοινωνίας 

και Μάρκετινγκ, έχουν υλοποιηθεί πολλές εφαρμογές δικτύωσης και σύνδεσης των 

δικτύων µμεταξύ τους.  Αυτό το γεγονός διευκολύνει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν 

µια ενιαία διαδικτυακή ταυτότητα και να µμεταδώσουν τα μηνύματα τους άμεσα,  
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στοιχείο που ενισχύει τη χρήση των κοινωνικών δικτύων σε θέματα Μάρκετινγκ.  

Επίσης έχουν αναπτυχθεί εργαλεία που επιτρέπουν την ενίσχυση του branding  μιας 

επιχείρησης και τη συνεχή επικοινωνία και αλληλεπίδραση µε το κοινό.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland,B., 2004, «The Analysis of Social Networks», στο: Hardy Melissa- Bryman Alan (εκδ.), London, 2004, pp. 
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http://www.whatissocialnetworking.com/ 

 

 

 

4.4.1 Κατηγορίες Social Networks 

 

4.4.1.1 Twitter Ορισμός και σημασία στην επιχείρηση 

 
 
 

 
Λογότυπο του twitter 

 

 
. 

http://www.whatissocialnetworking.com/
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Το Twitter δημιουργήθηκε ως μια κοινωνική πλατφόρμα μικρο-blogging. 

Κοινωνική γιατί επιτρέπει την επαφή και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών του, 

που μπορεί να έχουν κάτι κοινό. Tο Twitter λοιπόν είναι μια δωρεάν social network 

και micro-blogging υπηρεσία, η οποία επιτρέπει στους χρήστες του να γράφουν 

σύντομα μηνύματα και να διαβάζουν τα μηνύματα άλλων χρηστών της υπηρεσίας (τα 

γνωστά ως tweets). Social γιατί σου επιτρέπει να έρθεις σε επαφή και να 

αλληλεπιδράσεις με άλλα μέλη του, που μπορεί να έχετε κάτι κοινό. Μικρο-blogging 

γιατί μπορείς να γράψεις την κατάστασή σου μέσα σε 140 χαρακτήρες με εικόνες ή 

άλλα media. Έτσι γίνετε πολύ πιο εύκολο να γράψεις κάτι. 

  

 

Στην πορεία το Twitter έγινε και άλλα πράγματα, όπως μέρος προώθησης 

ιδεών, προϊόντων και νέων και φυσικά εξελίχθηκε σε μια πλατφόρμα asynchronous 

Chat, όπου η συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί σε μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά και με 

περισσότερα άτομα απ’ ότι ένα κλασικό Chat.  

 

Το twitter είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που παίζει πολύ βασικό ρόλο 

σε μια επιχείρηση για την προσέλκυση υποψήφιων πελάτες. Μια επιχείρηση 

χρησιμοποιώντας ένα επαγγελματικό προφίλ στο twitter μπορεί να στέλνει τα 

μηνύματά της στον κόσμο. Το twitter βοηθάει στην   αύξηση των πωλήσεων της 

βρίσκοντας υποψήφιους πελάτες, και δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να τους 

αναζητήσει μέσω κάποιων συγκεκριμένων εργαλείων και στην συνέχεια να 

τους προσελκύσει όλο και περισσότερο παρέχοντας τους πληροφορίες που μπορεί να 

τους ενδιαφέρουν. Μέσω του twitter η επιχείρηση συναναστρέφεται και 

αλληλεπιδρά με τους πελάτες και έτσι χτίζετε μια σχέση εμπιστοσύνης. Μπορεί 

επίσης να προωθεί συγκεκριμένα άρθρα ή συμβουλές, να ενημερώνει τον κόσμο για 

κάποιες αναβαθμίσεις στα προϊόντα της καθώς επίσης και για συγκεκριμένες 

πληροφορίες που θα ενδιαφέρουν τα άτομα με τα οποία είναι συνδεδεμένη. Τέλος, 

μια άλλη σημαντική δυνατότητα που δίνει το twitter στην επιχείρηση είναι η 

βελτίωση των δημοσίων σχέσεων της αλληλεπιδρώντας με δημοσιογράφους του 

δικού της πεδίου ενασχόλησης όπως επίσης και να  βελτιώσει την εξυπηρέτηση και 

υποστήριξη προς τους πελάτες της απαντώντας στις ερωτήσεις τους, και ζητώντας τη 

γνώμη τους για κάποια θέματα. 

http://www.businesscoachinglab.gr/page.aspx?itemID=SPG28
http://www.businesscoachinglab.gr/page.aspx?itemID=SPG28
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http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter 

Kafka, Peter (April 3, 2012). "Twitter Expands European Business". All Things Digital. Dow 

Jones & Company. Retrieved April 3, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.2 Facebook ορισμός και σημασία στην επιχείρηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τo Facebook  είναι μια ανοιχτή online  υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης όπου 

οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν µε τους φίλους τους,  να δημιουργήσουν νέες 

σχέσεις και να συγκροτήσουν ομάδες κοινού ενδιαφέροντος.  Η ιστορία του 

Facebook  ξεκίνησε το 2004  µμέσα από το Χάρβαρντ,  όταν ο τριτοετής φοιτητής 

τότε Μark Ζuckerberg, δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό δίκτυο για την επικοινωνία 

μεταξύ των συμφοιτητών του. Στην αρχή το Facebook προοριζόταν μόνον για τους 

φοιτητές του Χάρβαρντ.  Στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα πανεπιστήμια της 

Βοστόνης και της ευρύτερης περιοχής της Αγγλίας, αλλά παρέμενε   πάντα σε 

πλαίσια πανεπιστημιακά.  Το Σεπτέμβριο του 2006  η ιστοσελίδα όμως έγινε 

http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://allthingsd.com/20120403/twitter-expands-european-business/
http://en.wikipedia.org/wiki/All_Things_Digital
http://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_%26_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_%26_Company
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προσβάσιµη σε όλο τον κόσμο και έκτοτε ξεκίνησε η ραγδαία άνοδός του.  Οι 

χρήστες μπορούν να γραφτούν ελεύθερα και να ανεβάσουν φωτογραφίες τους,  να 

μοιραστούν νέα και ειδήσεις,  να επικοινωνήσουν µε φίλους τους και να μοιραστούν 

τις μουσικές τους προτιμήσεις. Το Facebook παγκοσμίως βρίσκεται στη δεύτερη θέση 

σε επισκεψιµότητα µετά τη μηχανή αναζήτησης της Google. Η μεγάλη του επιτυχία 

οφείλεται στις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί και οι άπειρες δυνατότητες που 

δίνονται τόσο σε έναν χρήστη για να ψυχαγωγείται και να δικτυώνεται όσο και σε μια 

επιχείρηση να προβάλλεται και να παράγει διαφημιστικά µηνύµατα ή να χτίζει το 

εταιρικό της προφίλ.  Η συλλογή πληροφοριών και η αξιοποίηση προσωπικών 

στοιχείων των χρηστών για εμπορικούς λόγους έχουν γίνει πολλές φορές βασικό 

αντικείμενο αντιδράσεων παγκοσμίως,  όμως το Facebook  παραμένει σταθερά το πιο 

διαδεδομένο κοινωνικό δίκτυο. 

 Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση πρέπει να 

δημιουργήσει μια επαγγελματική σελίδα σε αυτό και όχι προφίλ όπως πολύ συχνά 

βλέπουμε να δημιουργούν, λανθασμένα, οι επιχειρηματίες για την επιχείρηση τους. 

Το facebook profile αφορά προσωπική χρήση, ενώ το facebook page χρησιμοποιείται 

για επιχειρηματικούς σκοπούς. Με μια business page στο facebook η επιχείρηση 

μπορεί να είναι σε επικοινωνία με το πελατολόγιό της (δηλαδή με άτομα ή εταιρείες) 

που έχουν κάνει like στην σελίδα της και να τους ενημερώνει για νέα προϊόντα ή 

υπηρεσίες, προσφορές, διαγωνισμούς, events κτλ. Επίσης δημιουργώντας ενδιαφέρον 

και ελκυστικό περιεχόμενο, χτίζει μια κοινότητα γύρω από την επωνυμία (brand) της 

που συνεπάγεται περισσότερη εμπιστοσύνη προς την εταιρεία και τα προϊόντα της. 

Τέλος με μια business page στο facebook η επιχείρηση μπορεί μια δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για εύρεση νέου πελατολογίου, καθώς εκτός του ότι μπορούν τα άτομα 

που έχουν κάνει like στην σελίδα να μοιραστούν ή να προωθήσουν το περιεχόμενο 

της στους φίλους τους, κι εκείνοι με την σειρά τους σε άλλους, δίνεται η δυνατότητα 

μέσω διαφημίσεων στο facebook να προβληθεί η εταιρεία στα συγκεκριμένα target 

group που την ενδιαφέρουν. 

Και σε αυτό το εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης, όπως και το twitter ή το 

LinkedIn, δεν θα πρέπει να κάνει το λάθος ο επιχειρηματίας να προσπαθεί να 

πουλήσει τα προϊόντα ή της υπηρεσίες του. Θα πρέπει να δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις για να αυξήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και να προσελκύσει το 

http://www.businesscoachinglab.gr/page.aspx?itemID=SPG166
http://www.businesscoachinglab.gr/page.aspx?itemID=SPG149
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ενδιαφέρον του. Μετά, αφού κερδίσει την αποδοχή του πελάτη, να τον δρομολογήσει 

να ενεργήσει συγκεκριμένα. Δηλαδή, είτε να του στείλει ένα email για περαιτέρω 

ενημέρωση είτε να τον οδηγήσει σε μια συγκεκριμένη landing page όπου θα υπάρχει 

μια προσφορά. Ο σκοπός λοιπόν είναι η προσέλκυση του πελάτη στην ιστοσελίδα της 

επιχείρησης. Αξίζει να αναφερθεί ότι το facebook παρέχει στον χρήστη πάρα πολλές 

εφαρμογές με τις οποίες η επιχείρηση μπορεί να προσελκύσει τους υποψήφιους 

πελάτες της με ευρηματικούς τρόπους «καλλιεργώντας» τους καλύτερα με σκοπό να 

τους μετατρέψει σε ενεργούς πελάτες. Μία επιχείρηση καλό θα είναι να δημιουργήσει 

facebook page ακόμη και αν δεν έχει κατασκευάσει ακόμη εταιρική ιστοσελίδα γιατί 

φτιάχνοντας σωστά μια σελίδα στο facebook αποκτά μια πύλη στο internet κάνοντας 

έτσι αισθητή την παρουσία της.  

Συνοψίζοντας  με τη βοήθεια του facebook πολλές επιχειρήσεις προωθούν ένα προϊόν 

αν πραγματικά τους αρέσει μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μπορούν να: 

1. Προωθήσουν προϊόντα με πιο προσωπικό και φιλικό τρόπο, 

2. Κρατάνε ανοιχτή επικοινωνία με πολλούς δυνητικούς πελάτες, 

3. Κερδίζουν ακόμα περισσότερο στις μηχανές αναζήτησης και αυξάνουν την 

επισκεψιµότητα του Διαδικτυακού Τόπου τους, και 

4. Συμπληρώνουν αποτελεσματικά και φθηνά τη διαφήμισή τους. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Facebook 

http://www.businesscoachinglab.gr/page.aspx?itemID=SPG61 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.businesscoachinglab.gr/page.aspx?itemID=SPG86
http://el.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://www.businesscoachinglab.gr/page.aspx?itemID=SPG61
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4.4.1.3. MySpace  

 

 

 

Είναι ακόμα ένα Δίκτυο Διαδραστικής Επικοινωνίας που ξεκίνησε ως η ιδέα δύο 

φοιτητών (Tom Aderson, Chris De Wolfe) το 2003. Το MySpace καταμετράει 

περισσότερα από 100.000.000 μέλη, αριθμός που μεγαλώνει κατά 240.000 μέλη την 

ημέρα, αποτελώντας έτσι το 9
ο 

σε επισκέψεις site στον κόσμο. Είναι μια ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης αρκετά δημοφιλής, όπου ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα 

να διαμορφώσει την εμφάνιση και τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται στο προφίλ 

του, αλλά και να έρθει σε επικοινωνία με φίλους του και να μοιραστεί μαζί τους 

μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο κ.τ.λ. Παρόμοιες δημοφιλής υπηρεσίες είναι το 

Facebook, το Hi5 κτλ. Μπορεί το Facebook είναι το δημοφιλέστερο κοινωνικό 

δίκτυο, το myspace κρατάει την πρωτιά στην μουσική. Οι χρήστες του myspace 

μπορούν να ανεβάσουνε μουσική και να δημιουργήσουν λίστες αναπαραγωγής. 

 

 

 

4.4.1.4  Flickr 
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Λογότυπο flickr 

 

Το Flickr  είναι ένα κοινωνικό δίκτυο διαχείρισης, αναζήτησης και διανομής 

ψηφιακών φωτογραφιών.  Οι χρήστες του ανεβάζουν,  οργανώνουν και δημοσιεύουν 

τις φωτογραφίες τους.  Ήταν επίσης το πρώτο site που καθιέρωσε την χρήση των tag 

clouds, τα οποία είναι εννοιολογικοί χάρτες με βάση τις ετικέτες που υπάρχουν στις 

φωτογραφίες και τον τρόπο ταξινόμησης τους. Με αυτό τον τρόπο είναι πιο εύκολο 

να εντοπίσεις μια ετικέτα και να σε οδηγήσει σε όλες τις πιθανές συλλογές 

αντικειμένων που συνδέονται με αυτή, σε σχέση με την αλφαβητική εύρεσή τους. Το 

flickr επίσης δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να κατηγοριοποιούν τις 

φωτογραφίες τους σε ομάδες φωτογραφιών που μπορούν να μπουν κάτω από την ίδια 

επικεφαλίδα, γεγονός που δίνει μεγαλύτερη ευελιξία. Σημαντικό στοιχείο, που πρέπει 

να αναφερθεί για το flickr, είναι τα τέσσερα στάδια προστασίας που χρησιμοποιεί, η 

ιδιωτικότητα, που αναφέρεται στο ποιος μπορεί να βλέπει την φωτογραφία, η άδεια 

χρήσης ώστε να προφυλάσσεται από copyrights, το επίπεδο ασφαλείας, ώστε άλλα 

μέλη να βλέπουν εικόνες που να ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες και τέλος, το 

περιεχόμενο. 

 

el.wikipedia.org/wiki/Flickr  

 

 

 

 

 

 

4.4.1.5 Google+ 
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Το Google+ (προφέρεται και κάποιες φορές γράφεται ως Google Plus) είναι 

μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει και λειτουργεί από την Google. Η 

Google έχει περιγράψει το Google+ ως ένα "κοινωνικό στρώμα" που βελτιώνει 

πολλές από την online υπηρεσίες της, και ότι πως δεν είναι απλά μια ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης, αλλά επίσης ένα εργαλείο συγγραφικού δικαιώματος που 

συνοδεύει περιεχόμενο που βρίσκεται σε Παγκόσμιο Ιστό άμεσα με τον 

ιδιοκτήτη/συγγραφέα του. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ισόχωρος κοινωνικής 

δικτύωσης στο κόσμο μετά το Facebook. Τα δύο κύρια πλεονεκτήματα του Google+ 

είναι η φωτογραφία και το χαρακτηριστικό "Hangout". Μια ενημέρωση τον 

Οκτώβριο του 2013 εστίασε σε αυτά τα πλεονεκτήματα. 1.5 δισεκατομμύρια 

φωτογραφίες ανεβαίνουν στο Google+ κάθε εβδομάδα. Μπορεί να υπάρχουν ήδη 

πολλές διαφορετικές πλατφόρμες social media και η κάθε μία να έχει τα δυνατά και 

άλλα λιγότερα σημαντικά χαρακτηριστικά, αλλά η δραστηριοποίηση μιας 

επιχείρησης όπως ένα ξενοδοχείο, στις επαγγελματικές σελίδες Google+ είναι πολύ 

σημαντική λόγω της ενσωμάτωσης της με την μηχανή αναζήτησης Google, της πιο 

ισχυρής και δημοφιλής στο κόσμο. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν πρέπει να 

αγνοηθεί από κανένα υπεύθυνου marketing. Τα κοινωνικά δίκτυα και οι μηχανές 

αναζήτησης είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και αυτό δεν πρόκειται να 

αλλάξει στο μέλλον, αντιθέτως ο δεσμός τους θα γίνει ακόμα πιο δυνατός. 

Το Google+ πρόσφατα ξεπέρασε σε αριθμό χρηστών το Twitter, φέρνοντας το 

στη 2η θέση ανάμεσα στις πιο δημοφιλής πλατφόρμες Social Media. Αν και αυτό από 

μόνο τους μπορεί να σας λέει κάτι, μιας και δεν συνεπάγεται αυτομάτως μεγαλύτερη 

επαγγελματική δραστηριότητα και όφελος για εσάς, σας δίνει όμως μια ακτινογραφία 

του ποιοι είναι αυτοί που το χρησιμοποιούν περισσότερο και με ποιον τρόπο. 

Η γενιά των Millennials (άτομα 18-33 ετών με αυξημένη online 

δραστηριότητα) είναι αυτοί που το προτιμούν κατά κόρον.  Σύμφωνα με 

το SocialMediaToday, το 50% των χρηστών του Google+ είναι από 18-24 ετών, ενώ 

το 28% είναι από 25-34. Αυτή η πληροφορία μπορεί να φανεί χρήσιμη όταν 

επεξεργάζεστε το περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες που θα αναρτήσετε στη σελίδα 

του ξενοδοχείου σας στο Google+. Οι Millennials «ζούνε» στη κυριολεξία online, και 

προσδοκούν δωρεάν παροχή internet όπου μένουν. Μπορεί να έχουν ήδη πρόσβαση 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Google
http://el.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://socialmediatoday.com/


 

 

63 

 

από το κινητό ή το tablet τους, αλλά αν το ξενοδοχείο σας παρέχει τέτοια υπηρεσία, 

τότε μπαίνει εύκολα στη κορυφή της λίστας με τις extra παροχές που επιθυμούν να 

έχουν στο ξενοδοχείο που θα επιλέξουν. Όταν θα έρθει η ώρα να δραστηριοποιηθείτε 

σε επίπεδο marketing μέσω της πλατφόρμας Google+, αρχικά μπορεί να σας φανεί 

πολύπλοκο, πιθανόν διαφορετικό από άλλες πλατφόρμες με τις οποίες είστε 

εξοικειωμένοι.  Αλλά μην τα «βάψετε» μαύρα με το «καλημέρα». Αν δεν το έχετε 

κάνει ήδη, προτείνω να ξεκινήσετε φτιάχνοντας μια σελίδα Google+ Business 

Local.  Επειδή στο παρελθόν μπορεί κάποιος από το ξενοδοχείο σας (ακόμα και χωρίς 

να το γνωρίζετε) να είχε δημιουργήσει κάποια αντίστοιχη σελίδα στο Google Local, 

στο Places ή κάποια Business page, αφιερώστε λίγο χρόνο στο να τις βρείτε όλες μαζί 

και να τις συγχωνεύστε σε μια νέα σελίδα και την οποία θα χρησιμοποιείτε από εδώ 

και στο εξής. 

 

 

 

 

4.4.1.6 Skype 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Το Skype είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής εφαρμογή VoIP με εκατομμύρια 

χρήστες από όλον τον κόσμο. Αρχικά ήταν για επικοινωνία από Η/Υ σε Η/Υ. Πλέον 

προσφέρει κλήσεις σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε οποιοδήποτε δίκτυο 

τηλεφωνίας, σταθερής και κινητής, με χαμηλές χρεώσεις, Instant Messenger, 

δυνατότητα αποστολής  SMS, αποστολής αρχείων και δυνατότητα συνδιάσκεψης. 

Διατίθεται σε εκδόσεις για Windows, Mac και Linux όπως επίσης και για τις 

πλατφόρμες φορητών συσκευών Android, iOS και Symbian. Παλαιότερα ήταν 

διαθέσιμο και για Windows Mobile αλλά η έκδοση αυτή έχει διακοπεί. H σύνδεση 

που παρέχει μεταξύ των χρηστών γίνεται μέσω Peer-to-Peer άμεσων συνδέσεων, 

χωρίς την διαμεσολάβηση διακομιστών. Για να στείλετε SMS αλλά και για να 

http://www.google.com/+/business/
http://www.google.com/+/business/
http://el.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Instant_Messenger&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/SMS
http://el.wikipedia.org/wiki/Windows
http://el.wikipedia.org/wiki/Mac
http://el.wikipedia.org/wiki/Linux
http://el.wikipedia.org/wiki/Android
http://el.wikipedia.org/wiki/IOS
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Symbian&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
http://el.wikipedia.org/wiki/Peer-to-Peer
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
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τηλεφωνήσετε σε κινητά τηλέφωνα χρειάζεται πρώτα να αγοράσετε μονάδες 

SkypeOut. Η τελευταία έκδοση για Windows είναι η 5.5.0.124 η οποία κυκλοφόρησε 

στις 13 Οκτωβρίου 2011. Η τελευταία έκδοση για Linux είναι η 2.2.035 η οποία 

κυκλοφόρησε στις 2 Ιουνίου 2011. 

Το Skype Connect επιτρέπει στην επιχείρησή σας να αξιοποιήσει τα οφέλη 

του πασίγνωστου Skype. Συνεργάζεται απευθείας µε το τηλεφωνικό κέντρο µιας 

εταιρείας και προσφέρει τα ακόλουθα: 

 Άµεση και οικονοµική επικοινωνία µε τους πελάτες και τους 

συνεργάτες σας σε όλο τον κόσµο 

 Κεντρική διαχείριση όλων των εξόδων που σχετίζονται µε την 

εταιρική σας επικοινωνία. 

Για να εκμεταλλευτείτε το Skype Connect, θα χρειαστείτε, φυσικά, σύνδεση 

στο Internet µε δηµόσια IP, ένα SIP τηλεφωνικό κέντρο όπως και τη δυνατότητα να 

το ρυθµίσετε, ένα µοντέλο πληρωµών που να ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής 

σας και ένα λογαριασµό Skype. Αν πληρείται τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε 

µπορείτε να προχωρήσετε στο πρώτο βήµα, τη ρύθµιση του Skype Manager. 

 

http://www.skype.com/el/about/ 

 

 

 

 

 

4.4.1.7  LinkedIn ορισμός και σημασία στην επιχείρηση 
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Το LinkedIn είναι ένας Ιστοχώρος Κοινωνικής Δικτύωσης επαγγελματικού 

χαρακτήρα. Από την ίδρυσή του, το Φεβρουάριο του 2002, καταμετράει σήμερα 

περισσότερα από 60 εκατομμύρια συνδεδεμένα μέλη προερχόμενα από 200 περίπου 

διαφορετικές χώρες παγκοσμίως (τα 30 εκατομμύρια εντοπίζονται στις ΗΠΑ). Στο 

πλαίσιο της υπηρεσίας μεμονωμένοι επαγγελματίες αλλά κι ολόκληρες επιχειρήσεις 

μπορούν να δημιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ που χρησιμεύει στη συνέχεια 

για ανεύρεση εργασίας ή προσωπικού, ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και κάθε 

μορφή επικοινωνίας. Ο χρήστης έχει υψηλό επίπεδο ελέγχου στην ψηφιακή του 

ταυτότητα και στις προσωπικές του πληροφορίες. Από το Φεβρουάριο του 2008, το 

LinkedIn διατίθεται και σε ειδική έκδοση για κινητές συσκευές, προκειμένου να είναι 

ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο στους απανταχού χρήστες του. 

Το LinkedIn αποτελεί μια υπηρεσία επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης, η 

οποία ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2002, ενώ άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο του 

2003. Από τις 9 Αυγούστου 2010 αριθμεί περισσότερους από 75εκατομμύρια 

εγγεγραμμένους χρήστες σε περισσότερες από 200 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Ο κύριος σκοπός του LinkedIn είναι να παρέχει επιχειρηματικές ευκαιρίες  

μέσα από την οργάνωση και την επέκταση επαγγελματικών δικτύων. Το δίκτυο 

απευθύνεται τόσο σε εργοδότες όσο και σε εργαζόμενους, ενώ δίνεται η ευκαιρία για 

αναζήτηση εργασίας από τους εργαζόμενους και αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού 

από τις εταιρίες. Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν πιθανούς πελάτες, θέσεις 

εργασίας, ή συνεργάτες, να συζητούν επαγγελματικά ζητήματα και να κάνουν 

περισσότερο ορατή τη δική τους επιχείρηση ή/και τις ικανότητές τους. 

Οι χρήστες δημιουργούν προφίλ όπου παρουσιάζουν τα προσόντα και τα 

ενδιαφέροντα τους, παρόμοια με τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος. Κάθε 

μέλος του LinkedIn έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με άλλα μέλη παρόμοιων 

προσόντων μέσω αναζήτησης. Οι χρήστες δημιουργούν το περιεχόμενο και 

διαχειρίζονται τις πληροφορίες του προφίλ τους μόνοι τους. Το LinkedIn συμμετέχει 

στον οργανισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης(International Safe Harbor Privacy Principles) 

Το LinkedIn επιτρέπει επίσης στους χρήστες να αναζητούν εταιρείες για τις 

οποίες ενδέχεται να ενδιαφέρονται να εργαστούν. Με την εισαγωγή του ονόματος 

μιας συγκεκριμένης εταιρείας στο πεδίο αναζήτησης, παρέχονται διάφορα στατιστικά 
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στοιχεία της εταιρείας αυτής, όπως για παράδειγμα η σύστασή της, η έδρα και τα 

γραφεία της ή μια λίστα των σημερινών και πρώην υπαλλήλων της. 

Μεταξύ άλλων, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους και μια 

λειτουργία(LinkedIn Answers) η οποία αφορά στην παροχή πληροφοριών σχετικά με 

ερωτήματα που θέτουν. Η λειτουργία αυτή είναι δωρεάν και περισσότερο 

προσανατολισμένη σε επαγγελματικά ζητήματα, ενώ επιπλέον η ταυτότητα των 

συμμετεχόντων είναι γνωστή. Από την άλλη πλευρά, η λειτουργία αναζήτησης 

ομάδων (LinkedIn Groups) επιτρέπει στους χρήστες τη δημιουργία νέων 

επιχειρηματικών σχέσεων με την ένωση αποφοίτων, επιχειρήσεων, επαγγελματιών 

και άλλων σχετικών ομάδων. Τέτοιες ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν για 

οποιοδήποτε θέμα και από οποιοδήποτε μέλος του LinkedIn. Οι ομάδες ποικίλουν 

από εξειδικευμένες που εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς, μέχρι ομάδες με ευρύ 

και γενικό χαρακτήρα. 

Τον Οκτώβριο του 2008, το LinkedIn ανέπτυξε μια «πλατφόρμα εφαρμογών» 

που επιτρέπει σε άλλες online υπηρεσίες να μπορούν να ενσωματωθούν στη σελίδα 

του προφίλ των μελών. Για παράδειγμα, μεταξύ των αρχικών εφαρμογών ήταν οι 

Λίστα Ανάγνωσης του Amazon η οποία δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της κοινότητας 

να κοινοποιούν τα βιβλία που διαβάζουν, καθώς επίσης και συνδέσεις με Tripit, και 

Six Apart, WordPress και TypePad, που επιτρέπουν στα μέλη να εμφανίζουν στο 

LinkedIn προφίλ του στις τελευταίες δημοσιεύσεις που έχουν κάνει σε blogs. 

Επίσης, το Φεβρουάριο του 2008 ξεκίνησε μια έκδοση του site για κινητά 

τηλέφωνα, η οποία όμως παρέχει πρόσβαση σε μειωμένες λειτουργίες κινητή 

υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε έξι γλώσσες: Κινεζικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 

Ιαπωνικά και Ισπανικά. 
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Τα 14 εργαλεία  tips του LinkedIn  για την επιχείρηση σας. 

 

1. Χτίσιμο brand name: Νέες εποχές, νέα μέσα επικοινωνίας αλλάζουν τους 

κανόνες για τo χτίσιμο (brand building) και ορατότητα (brand visibility) της 

μάρκας σας. 

 

2. Απόκτηση νέων πελατών: Τα νέα media προσφέρουν εξελιγμένα εργαλεία 

εξεύρεσης νέων πελατών, π.χ. followers. Το LinkedIn είναι το κοινωνικό 

δίκτυο με το υψηλότερο μέσο εισόδημα χρήστη, από τους περίπου το 45% 

είναι decision makers. 

 

3. Σύσφιξη σχέσεων με πελάτες: Η επιχείρηση μπορεί ενημερώνει τους 

followers της σελίδας σας και να τους απαντάτε σε ερωτήσεις ή παράπονα για 

το προϊόν σας. Οι ενημερώσεις στη σελίδα της επιχείρησής θα φαίνονται 

άμεσα ως updates στους followers. 
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4. Επέκταση δικτύου συνεργατών: Η αναζήτηση νέων προμηθευτών και 

συνεργατών μπορεί να γίνει μέσα από groups και companies στο LinkedIn. 

Τα groups αποτελούν σημαντική ευκαιρία για επέκταση του δικτύου σας. 

 

5. Σύνδεση με κλαδικά όργανα, συνδέσμους, συνεργαζόμενες εταιρίες του 

κλάδου, πηγές ενημέρωσης 

 

6. Έρευνα ανταγωνισμού: Βρείτε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, 

παρακολουθήστε επιχειρήσεις της περιοχής σας, δείτε προσλήψεις, 

αποχωρήσεις, events, νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

7. Επιλογή ταλέντων: Το LinkedIn, είναι το απόλυτο επαγγελματικό κοινωνικό 

δίκτυο. Έχει ως μέλη στελέχη διαφορετικών επιπέδων, γνώσεων και 

backround.. 

 

8. Απαντήσεις από τους ειδικούς: Στο LinkedIn Answers θα βρείτε απαντήσεις 

από ειδικούς, όπως συμβούλους επιχειρήσεων, λογιστές, δικηγόρους, 

ειδικούς πληροφορικής και όποια άλλη ειδικότητα φανταστείτε.  

 

9. Ενίσχυση επαγγελματικού κύρους: Μπορεί κάποιος να γίνει μέλος σε 

επαγγελματικά group και απαντήστε σε ερωτήσεις εμπεριστατωμένα, έτσι 

ώστε να αυξήσετε το επαγγελματικό σας κύρος και να καθιερωθείτε ως 

expert στο πεδίο σας. Επίσης απαντήστε σε ερωτήσεις στο LinkedIn 

Answers. 

 

10. Αύξηση επισκεψιμότητας: Συνδέοντας  το λογαριασμό της επιχείρησης στο 

LinkedIn με το twitter account, το blog σας και άλλα social media, 

συγχρονίστε τα update σας, μπορεί να ανεβάσει  περιεχόμενο, όπως 

slideshows και αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό, την επισκεψιµότητα της 

σελίδας της επιχείρησής  στο LinkedIn. 

 

11. Συνεργασία online: Η επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει το δικό της 

κλειστό group για online collaboration με τους συνεργάτες της. 
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12. Αποτελεσματική διαφήμιση: Δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας, 

προώθηση προσφορών και πρόσκληση χρηστών του LinkeIn για να 

παραστούν σε εκδήλωσή σας. Με ένα click  η επιχείρηση μπορεί να να εξάγει  

τις επαφές  σε mailing list για τα newsletter. 

 

13. Αναζήτηση χρηματοδότησης: Το LinkedIn είναι δημοφιλές σε venture 

capitals και επενδυτές που αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες σε δυναμικά 

startups. 

 

14. Υψηλότερα στα αποτελέσματα αναζήτησης : Αναζητώντας στο Google μια 

μάρκα προϊόντος, μια εταιρία και ιδιαίτερα έναν επαγγελματία με το όνομά 

του, το προφίλ του στο LinkedIn εμφανίζεται στο top 5 των αποτελεσμάτων. 

Το ίδιο βεβαίως συμβαίνει και με τη σελίδα μιας επιχείρησης στο Facebook. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/LinkedIn 

http://en.wikipedia.org/wiki/LinkedIn 

www.socialmediaplan.gr/ 

 

4.5. Χρήσιμες Μικροεφαρμογές Κοινωνικής Δικτύωσης για την 

επιχείρηση.  

 

4.5.1.Facebook Apps 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
http://en.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
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Ονομάζονται οι μικροεφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί στην πλατφόρμα του 

Facebook  και έχουν γνωρίσει µμεγάλη άνθηση από το 2008  και µμετά.  Τόσο η 

προγραμματιστική ομάδα της πλατφόρμας,  όσο και άλλες εταιρίες λογισμικού,  

αναπτύσσουν προγράµµατα και εφαρμογές,  µε στόχο να προσφέρουν υπηρεσίες 

Μάρκετινγκ σε τρίτους. Οι σημαντικότερες μικροεφαρμογές είναι οι εξής:  

 

1. Social Plugins 

 

Αποτελούν μικροεφαρμογές που συνδέουν την ιστοσελίδα μιας επιχείρησης µε το 

Facebook. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση μπορεί να επικοινωνήσει µε το κοινό της 

µέσω του Page Fan  που διατηρεί στο Facebook  και να μοιράσει το υλικό και το 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας της.  Επίσης δίνει τη δυνατότητα στους υποστηρικτές 

της να συνδεθούν στη σελίδα της χωρίς να δημιουργήσουν έναν νέο λογαριασμό,  

αλλά η σύνδεση να γίνει µέσω του προφίλ τους στο Facebook. Μεγάλη χρησιμότητα 

έχουν τα κουμπιά Like, Comment  και Share,  που διευκολύνουν τη διαμοίραση του 

περιεχομένου της ιστοσελίδας και των µηνυµάτων που θέλει να μεταδώσει η 

επιχείρηση καθώς και την άμεση και διμερή επικοινωνία με το κοινό. 

 

2. Facebook for Business 

 

Σε κάθε σελίδα του Facebook υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής της περιήγησης 

στις διαφημιστικές υπηρεσίες που προσφέρει η σελίδα. Το Facebook σε κάθε προφίλ 

παρουσιάζει διαφημίσεις ανάλογα με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει για κάθε 

χρήστη. Οι διαφημίσεις αυτές έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή Facebook Ads, 

όπου ο διαφημιζόμενος δημιουργεί το δικό του μήνυμα, με τον τρόπο που επιθυμεί, 

το οποίο προβάλλεται όσες φορές επιθυμεί και σε όποια κατηγορία χρηστών επιλέξει. 

Επίσης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει το κόστος της καμπάνιάς του, τη διάρκεια 

και τον τρόπο χρέωσης. Το Facebook του προσφέρει αναλυτικά στοιχεία 

αποτελεσματικότητας της καμπάνιάς του. 

 

3. Δημιουργία Διαγωνισμών 

 

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μέσα από το Fan Page τους 

διαγωνισμούς, με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας της σελίδας τους και 
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γενικά του μεριδίου αγοράς. Γι’ αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί μικροεφαρμογές που 

δίνουν τη δυνατότητα για δημιουργία διαγωνισμών στη σελίδα στο Facebook και 

άμεση σύνδεση με την ιστοσελίδα της επιχείρησης, που συνήθως καταλήγει σε 

εγγραφή του χρήστη στο newsletter ή τη δημιουργία λογαριασμού. Επίσης 

δημιουργούνται και διαγωνισμοί με τη μορφή παιχνιδιών γνώσεων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν τα Multirama, που τρέχει όλους τους διαγωνισμούς του μέσα 

από τη σελίδα του στο Facebook, με τη μορφή παιχνιδιού γνώσεων. Επίσης τα 

McDonalds έχουν καθιερώσει τους διαγωνισμούς μέσω παιχνιδιών στη σελίδα τους 

στο Facebook, στοχεύοντας στο νεανικό κοινό. 

 

4. Προβολή ηλεκτρονικού καταστήματος στο Facebook 

 

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν ως στόχο την αύξηση των πωλήσεων μέσα από 

το Διαδίκτυο. Άρα δεν αρκούνται μόνο στην προβολή των προϊόντων τους αλλά και 

στην πώληση μέσα από το Facebook. Έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές που μεταφέρουν 

το ηλεκτρονικό κατάστημα και τις λειτουργίες μέσα στο Fan Page στο Facebook και 

δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν τις αγορές τους άμεσα. 

 

 

5. Εφαρμογές Διασύνδεσης Λογαριασμών 

 
Η χρήση πολλών κοινωνικών δικτύων και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο προσφέρει 

περισσότερες επιλογές και ολοκληρωμένες μεθόδους Μάρκετινγκ, αλλά δημιουργεί 

πολλές δυσκολίες στην ενημέρωση όλων των δικτύων. Οι μικροεφαρμογές 

διασύνδεσης του Facebook με τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα, την ιστοσελίδα της 

επιχείρησης αλλά και λογαριασμούς mail, προσφέρει ευελιξία στην επικοινωνία μέσω 

του Διαδικτύου. Ο διαφημιζόμενος έχει τη δυνατότητα αλλάζοντας την κατάστασή 

του στο Facebook ή γράφοντας ένα μήνυμα, να ενημερώσει συγχρόνως την 

κατάστασή του σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα που είναι συνδεδεμένος ή ακόμα και 

στην ιστοσελίδα του. 

 
 
 
 

 George-Cosh, David (2007-07-05). "Facebook users embracing the Marketplace". The Globe and 

Mail. Retrieved 2008-05-03. 
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 Kamil Dada (2007-11-30). "Kamil Dada from Stanford University explains the success of Facebook 

applications developed in a class at Stanford University". Archived from the original on January 18, 

2008. Retrieved 2007-12-15. 

 

"Can a Facebook app possibly be useful?". Valleywag.com. 2005-09-26 

 

 

 

 

4.5.2. Twittet Apps 
 
Το Twitter, στα πλαίσια του ανταγωνισμού με το Facebook, έχει αναπτύξει τα δικά 

του εργαλεία Μάρκετινγκ, τα οποία στην πλειοψηφία τους έχουν αρκετές ομοιότητες 

με τα αντίστοιχα του Facebook, όσον αφορά στη λογική και τη μεθοδολογία 

προβολής. 

 

1. Promoted Tweets and Trends 

 
Το Twitter χρησιμοποιεί την τεχνική του microblogging, δηλαδή επικοινωνία με τους 

υπόλοιπους χρήστες μέσω σύντομων μηνυμάτων. Μέσα σε 140 χαρακτήρες κάθε 

επιχείρηση προσπαθεί να μεταφέρει το μήνυμά της σε περισσότερους χρήστες. Το 

Twitter υποστηρίζει μικροεφαρμογές με τις οποίες το μήνυμα μεταδίδεται όχι μόνο 

στο δίκτυο φίλων (followers) αλλά και σε χρήστες που έχουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά με το δίκτυο της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα 

μεταδίδεται σε μεγάλο αριθμό χρηστών. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας 

συζητήσεων γύρω από ένα μήνυμα, με αποτέλεσμα την προβολή της επιχείρησης 

μέσω της συμμετοχής των χρηστών που την ακολουθούν στο Twitter. 

 

 

 

 

2. Twitter Management Application 

 

Η μικροεφαρμογή αυτή έχει τη δυνατότητα την πλήρη διαχείριση του λογαριασμού 

στο Twitter αυτόματα. Ο χρήστης αρχικά θέτει τις προδιαγραφές του λογαριασμού 

του, το target group του και τα μηνύματα που θέλει να μεταδώσει. Η μικροεφαρμογή 

στη συνέχεια εντοπίζει χρήστες που το προφίλ τους ταιριάζει στο target group της 

επιχείρησης και τους προσθέτει στο δίκτυό της. Σε χρονικά διαστήματα που έχουν 

οριστεί από το χρήστη, προβάλλει τα μηνύματα της επιχείρησης αυτόματα. Επίσης η 
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επιλογή των χρηστών που θα προβάλλονται τα μηνύματα μπορεί να γίνει με τη χρήση 

κατάλληλων keywords (λέξεις-κλειδιά). Τέλος δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης της 

εφαρμογής με το CRM της εταιρίας και η αποστολή μηνυμάτων σε συγκεκριμένες 

ομάδες χρηστών στο Twitter. 

 

3. Hootsuite 

 
Το Hootsuite είναι εφαρμογή, που συνδέει χρήστες μεταξύ τους μέσα από 

διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις επιχειρήσεις, μιας 

και δίνεται η δυνατότητα να συνδεθούν οι συνεργάτες στο λογαριασμό μιας 

επιχείρησης και να προβάλλουν τα μηνύματά τους μέσα από αυτόν. 

 

4. Objective Marketer 

 
Εφαρμογή η οποία μετατρέπει το Twitter σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο 

Μάρκετινγκ. Τα πλεονεκτήματά του είναι η δημιουργία διαφημιστικών καμπανιών 

στο Twitter, η παρουσίαση αναλυτικών στοιχείων απόδοσης και η πρόταση 

κατάλληλων εφαρμογών για τις καμπάνιες Μάρκετινγκ. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι οι μικροεφαρμογές που παρουσιάστηκαν αποτελούν ένα πολύ μικρό 

δείγμα των μικροεφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί. Καθημερινά νέες εφαρμογές 

εμφανίζονται, καλύπτοντας τις ειδικές ανάγκες που μπορεί να έχει μια επιχείρηση. Οι 

μικροεφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης κυριαρχούν στο Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και 

αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία σε μια στρατηγική Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας. 

 

 

http://twitstat.com/twitterclientusers.html 

http://www.aboutus.org/HootSuite.com 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 

 

 

Οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο έχουν αλλάξει τα δεδομένα 

στο επιχειρησιακό περιβάλλον, σε όλους τους τομείς. Η νέα γενιά του Web έχει 

δημιουργήσει εργαλεία τα οποία προσφέρουν ποικίλες λύσεις σε θέματα προβολής, 

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας . Η αξιοποίηση του Web 2.0 στις διάφορες λειτουργίες 

του μάρκετινγκ ( όπως δημόσιες σχέσεις, διαφήμιση, προώθηση, κ.τ.λ.) αποτελεί 

σήμερα την πλέον γνωστή και ευρέως υιοθετημένη εφαρμογή του Web 2.0 από τις 

επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι περισσότερες καινοτομικές επιχειρήσεις ενσωματώνουν 

Web 2.0 σε διάφορα στάδια της αλυσίδας παραγωγής τους, αποκομίζοντας πολλά 

οφέλη και ενισχύοντας την πελατειακή τους πιστότητα . Ακόμη, πολλές εταιρίες 

χρησιμοποιούν το Web 2.0 για την ενεργή συμμετοχή του πελάτη στην παραγωγή και 

κατανάλωση προϊόντων. 

Η τελευταία τεχνολογική καινοτομία που εμφανίστηκε στον χώρο εργασίας 

είναι τα social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Hi5) τα οποία έφεραν 

επανάσταση στον τρόπο που επικοινωνούμε, δημιουργούμε δίκτυα και 

ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Το Twitter, το Facebook και άλλες πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης έχουν ήδη αποδειχθεί ευεργετικές για τις επιχειρήσεις.  Η 

χρήση των κοινωνικών δικτύων από τους εργαζομένους στο πλαίσιο της εργασίας 

τους έχει τη δυναμική να μεταμορφώσει συνολικά τον κόσμο της εργασίας. Πολλές 

γνωστές εταιρίες αξιοποιούν τις δυνατότητες διασύνδεσης που προσφέρουν τα social 

media για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, την καινοτομία, τη φήμη, τη 
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συνεργασία και τη δέσμευση των εργαζομένων τους με την εταιρία. Όπως και με το 

Internet, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μπορεί να ανακαλύψουν τρόπους για να βελτιώσουν 

τη δουλειά τους. 

Οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν τα οφέλη και τη χρησιμότητα των κοινωνικών 

δικτύων χρησιμοποιώντας πολλά εργαλεία και μάλιστα δωρεάν ή σε πολύ χαμηλή 

τιμή, των οποίων η σωστή χρήση μπορεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο 

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας που θα οδηγήσει στην επίτευξη του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερη ανάπτυξη των 

μικροεφαρμογών σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες δημιουργήθηκαν για να 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία Επικοινωνίας .  

Αναμφισβήτητα το κοινωνικό δίκτυο με τη μεγαλύτερη ανταπόκριση και 

επιρροή παγκοσμίως είναι το Facebook. Παρόλο που δέχεται καθημερινά κριτικές για 

τον τρόπο που χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών και τις εφαρμογές που 

φιλοξενεί, παραμένει το κυρίαρχο εργαλείο Επικοινωνίας  στο Διαδίκτυο. 

 Οι μικροεφαρμογές στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν στόχο μόνο 

την προβολή και προώθηση μιας επιχείρησης, αλλά να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές 

και συνεπώς να αποκτηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα οδηγήσει σε 

αύξηση του μεριδίου αγοράς.  

Στατιστικές: Έχοντας γίνει στατιστικές αναλύσεις για την πολυχρηστικότητα των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο παρακάτω πίνακας δίνει τα ποσοστά κινητικότητας. 

To Facebook βρίσκεται στην πρώτη θέση και ακολουθεί το Google+. 

 

Εξετάζοντας 31 διαφορετικές χώρες με αποτελέσματα: 

1. Facebook: 51% 

2. Google+: 25% 

3. Twitter: 21% 
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http://toptech4u.wordpress.com/2013/01/28/1965-google-δεύτερο-δημοφιλέστερο-social-network  

 

Παραπάνω από το 65% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τα social media 

διευκολύνοντας τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις. Μίας και τα social 

Networks βοηθάνε και στην μείωση των πάγιων εξόδων της επιχείρησης, για 

παράδειγμα μείωση προσωπικού- εξόδων διαφήμισης μέσω youtube. 

Οι επιχειρήσεις αναπτύσουν τρόπους ώστε να προωθήσουν τα προϊόντα τους, αλλά 

και να προσελκύσουν πελάτες. Με την χρήση των social Media βελτιώνεται η 

συνεργασία και η επικοινωνία τόσο των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων 

όσο και των καταναλωτών με τα προϊόντα των επιχειρήσεων. Ποιο σημαντικό για 

όλα αυτά είναι ότι εισαγάγει νέα μορφή και ροή πληροφοριών στα σπλάχνα των 

επιχειρήσεων. Βέβαια τα οφέλη και οι προσδοκίες των εταιριών  ποικίλλουν ανάλογα 

με το αντικείμενο χρήσης τους και το κατά πόσο μπορούν να προσεγγύσουν το κοινό 

μέσω Social Networks. Έτσι σύμφωνα με σχετικές έρευνες οι συνεργασία των 

υπαλλήλων και των υφιστάμενων, το δίκτυο πελατών αλλά και με αποτελεσματική 

http://toptech4u.wordpress.com/2013/01/28/1965-google-δεύτερο-δημοφιλέστερο-social-network


 

 

77 

 

προώθηση μίας επιχείρησης με την χρήση των social media, μπορούν να 

συνεισφέρουν, σαν σύνολο, μέχρι και 1,3 τρίς. Αρκετά από τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας, μίας και 

διαπραγματεύονται στα μεγάλα χρηματιστήρια, όπως το Google ή το Facebook, 

συμβάλλοντας σημαντικά στην αναδόμηση και εξέλιξη της οικονομίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

78 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Καζάκη Μ. (1995). Ανθρώπινες Σχέσεις και Επικοινωνία. Εκδόσεις 

«ΕΛΛΗΝ», Αθήνα. 

 Λούτας Γ. (2002). Η θεωρία της επιχειρησιακής επικοινωνίας. Εκδόσεις 

«ΕΛΛΗΝ», Αθήνα. 

 Βαλάκας Ι. (2000). Marketing II, Τεχνικές Επικοινωνίας. Εκδόσεις «Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο», Πάτρα. 

 Μπίλλης Λ. (1999). Επικοινωνία-Δημόσιες Σχέσεις (Επιχειρησιακή και 

Κοινωνικοοικονομική Προσέγγιση). Εκδόσεις «Interbooks», Αθήνα. 

 Χολέβας  Γ. (1995). Οργάνωση και διοίκηση (Management). Εκδόσεις 

«Interbooks», Αθήνα. 

 Μαρία Γρ.Καζάζη(1995  )Ανθρώπινες σχέσεις και επικοινωνία, Αθήνα. 

 Λεωνίδας Λ.Μπίλλης (1999) Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις , Αθήνα. 

 Μαρία Γρ.Καζάζη(1995) Ανθρώπινες σχέσεις και επικοινωνία.  

 Πάρις Μηλίτσης (2004 )Αρχές Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων , 

Αθήνα  

 Γιάννης Χολέβας (1995  )Οργάνωση και Διοίκηση (Management).  

 Ι. Βαλάκας (2000 )Marketing II, Πάτρα. 

 Λεωνίδας Λ.Μπίλλης(1999) Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις ,Αθήνα. 

 Νικόλαος Μαυραντζάς (2008):Long Tail Learning, η μάχη ανάμεσα στις 

εξειδικευμένες γνώσεις και στο πρόγραμμα σπουδών. 

 



 

 

79 

 

 

 

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Stanton, N. (1986). What do you mean “Communication”. Pan books, London, 

p:329 

 Tim O'Reilly (2005-09-30). "What Is Web 2.0". O'Reilly Network. Retrieved 

2006-08-06 

 Cunningham, Ward (June 27, 2002), What is a Wiki, retrieved April 10, 2008 

 Roland,B., 2004, «The Analysis of Social Networks», στο: Hardy Melissa- 

Bryman Alan (εκδ.), London, 2004, pp. 505-526 

 Kafka, Peter (April 3, 2012). "Twitter Expands European Business". All 

Things Digital. Dow Jones & Company. Retrieved April 3, 2012. 

 Kamil Dada (2007-11-30). "Kamil Dada from Stanford University explains 

the success of Facebook applications developed in a class at Stanford 

University". Archived from the original on January 18, 2008. Retrieved 2007-

12-15. 

 George-Cosh, David (2007-07-05). "Facebook users embracing the 

Marketplace". The Globe and Mail. Retrieved 2008-05-03. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

www.mbasociety.gr/uploads/BW2008/Makri.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_1.0 

http://www2.uth.gr/main/help/help-desk/internet/internet2.html 

http://el.wikipedia.org/wiki  

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_1.0


 

 

80 

 

n.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 

http://el.wikipedia.org/wiki/Wiki 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking 

http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7001.pdf 

http://www.whatissocialnetworking.com/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter 

http://el.wikipedia.org/wiki/Facebook 

http://www.businesscoachinglab.gr/page.aspx?itemID=SPG61 ) 

el.wikipedia.org/wiki/Flickr 

http://el.wikipedia.org/wiki/LinkedIn 

http://en.wikipedia.org/wiki/LinkedIn 

www.socialmediaplan.gr/ 

http://twitstat.com/twitterclientusers.html 

http://www.aboutus.org/HootSuite.com 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7001.pdf
http://www.whatissocialnetworking.com/
http://www.socialmediaplan.gr/

