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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία πραγματεύεται την Ιεραρχική Κατάταξη Ιστοσελίδων τόσο της Ελλάδας όσο και 

του εξωτερικού με την βοήθεια της Διαδικασίας της Αναλυτικής Ιεράρχησης ( 

αγγλ.Analytic Hierarchy Progress – AHP ) για την λήψη αποφάσεων με πολλαπλά 

κριτήρια. Η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό 

ερευνητικό πεδίο στο χώρο της λήψης αποφάσεων , της διοικητικής επιστήμης και της 

επιχειρησιακής έρευνας.  Αρχικά στην παρακάτω εργασία , γίνεται μία εισαγωγή στις 

βασικές έννοιες και την μεθοδολογία της πολυκριτήριας  ανάλυσης αποφάσεων , 

επιχειρείται μια επισκόπηση των κύριων ερευνητικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί 

στα πλαίσια του χώρου αυτού , ενώ παράλληλα γίνεται και μια συνοπτική παρουσίαση των 

κυριότερων πρόσφατων εφαρμογών σε διάφορα πεδία του χώρου της πολυκριτήριας 

ανάλυσης αποφάσεων. Η παρούσα μελέτη πρόκειται να ασχοληθεί με το ζήτημα των 

τεχνολογιών  κοινωνικής δικτύωσης. Αρχικά θα γίνει λόγος για το διαδίκτυο και τα 

ιστορικά χαρακτηριστικά του από το ξεκίνημα μέχρι και σήμερα.  Έπειτα θα εστιάσει η 

μελέτη στο παγκόσμιο ιστό και τις ιστοσελίδες , τους άξονες και τα μοντέλα αξιολόγησης 

και πρόβλεψης. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους δικτυακούς τόπους αλλά και στη 

κριτική μελέτη μεθόδων αξιολόγησης νέων ιδεών.  

 

Λέξεις κλειδί: Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία, AHP, Θεμελιώδης κλίμακα, Expert 

Choice, Location problem, Λήψη Πολύ-κριτήριων Αποφάσεων 
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ABSTRACT 
 

The paper discusses the Hierarchical Ranking Web of both Greece and abroad with the help 

of Analytic Hierarchy Process (AHP) for decisions with multiple chooses. Multicriteria 

decision analysis has evolved into an important research area in the area of decision-

making, management science and operations research. Initially the following task, an 

introduction to the basic concepts and methodology of multicriteria decision analysis, 

which reviews the main research approaches developed in this area, while is a summary of 

the recent main applications in various fields Area multicriteria analysis desition.In this 

study is to address the issue of social networking technologies. Initially we will speak about 

the Internet and historical aspects from the beginning until today. Then the study will focus 

on web-sites, shafts and evaluation and forecasting models. Particular emphasis will be 

placed on the websites and in the critical study of methods for evaluating new ideas. 

 

Keywords: Analytic hierarchy process, AHP, fundamental scale, Expert Choice, Location 

Decision-Making, Multi-Criteria decision making. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



vi 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
Εισαγωγή- Σκοπός της εργασίας………………………………………………..ΣΕΛ 1- 2 

Περιγραφή - Αντικείμενο 

Σκοπός - Στόχοι μελέτης 

 

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στο διαδίκτυο ……………………………………...ΣΕΛ  3-24 

Το διαδίκτυο και η ιστορία του 

1.2 Εφαρμογές διαδικτύου 

1.2.1 Η χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα 
1.3 Ηλεκτρονικό εμπόριο 

1.4 Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

1.5 Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης 

1.5.1 Social media marketing 
 

Κεφάλαιο 2ο   Διαδικτυακοί τόποι………………………….………………. ΣΕΛ 25-36 

2.1 Παγκόσμιος Ιστός και Ιστοσελίδες 

2.2 Κατηγοριοποίηση ιστοσελίδων 

2.3 Αξιολόγηση του διαδικτύου και είδη υπηρεσιών 

2.4 Ιστορική αναδρομή αξιολόγησης ιστοσελίδων 

2.5 Βασικές διαστάσεις των κριτηρίων αξιολόγησης 

2.6 Μοντέλα αξιολόγησης 

2.7 Άξονες αξιολόγησης 

 

Κεφάλαιο 3ο  Επισκόπηση, περιγραφή και κριτική μελέτη μεθόδων αξιολόγησης νέων 

ιδεών……………………………………………………………………………ΣΕΛ 37 - 43 

3.1 Checklists 

3.2 Μulti-criteria analysis 

3.3 SWOT Analysis 

3.4 Applied Ethnography 

3.5 Focus Group 

3.6 Telephone and Online Surveys 

3.7 Rapid Prototype Development 

3.8 Feasibility Study 

3.9 Μέθοδοι πρόβλεψης 



vii 
 

3.9.1 Prediction Markets 
3.9.2 Delphi Technique 
3.9.3 Delphi vs. prediction markets 
3.10 Decision trees 

3.11 FMEA - Failure Modes and Effects Analysis 

3.12 Nominal group technique 

3.13 Voting 

3.14 Cost-benefit anaysis 

3.15 Kano model 

3.16 PMI analysis 

 

Κεφάλαιο 4ο Ποιότητα Ιστοσελίδων και Ηλεκτρονικών υπηρεσιών…………...ΣΕΛ 44- 54 

4.1 Εισαγωγή 

4.2 Κατηγορίες ιστοσελίδων 

4.3 Ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων 

4.4 Οι διαστάσεις της αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας 

4.5 Βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων 

4.6 Παράγοντες επιτυχίας ιστοσελίδων 

4.7 Ιεραρχική Ανάλυση Αποφάσεων-Analytical Hierarchy Process (AHP) 

4.8 Επιμέρους βάρη  σε προτεραιότητες των εναλλακτικών λύσεων. 

 

 

Κεφάλαιο 5ο Διαδικασία Ιεράρχησης Ιστοσελίδων……………….…………..ΣΕΛ 54 - 70 

5.1 Εισαγωγή 

5.2 Παρουσίαση ιστοσελίδων προς αξιολόγηση 

5.2.1 PalmosAnalysis-http://www.palmosanalysis.com/?l=1 
5.2.2 Metron Analysis –http://www.metronanalysis.gr 
5.2.3 MRB Hella Α.Ε.- http://www.mrb.gr 
5.2.4 ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε-http://www.kapa-research.com 
5.2.5 Media Service Α.Β.Ε.Ε-http://www.mediaservices.gr 
5.2.6 Nielsen - http://www.nielsen.com/gr/el.html 
5.2.7 D3systems- http://www.d3systems.com/ 
5.2.8 Epinion A/S- http://epinionglobal.com/ 
5.2.9 Ipsos MRBI- http://www.ipsosmrbi.com/ 
5.2.10 TNS Sofres- http://www.tns-sofres.com 



viii 
 

5.3 Επιλογή κριτηρίων ιεράρχησης 

 

Συμπεράσματα ………………………………………………………….……ΣΕΛ 71 - 76 

 

Βιβλιογραφία…………………………………………………………..……ΣΕΛ 77 – 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΙΚΟΝΩΝ & ΠΙΝΑΚΩΝ 

 
Σχήμα 1.1-Το δίκτυο του ΝSFNet το 1989………………………...…………….ΣΕΛ 4 
 
Σχήμα 1.2-Ποσοστά χρήσης ηλεκτρονικού εμπορίου..……………...……........ΣΕΛ 14 
 
Σχήμα 1.3-Υποδομή Ηλεκτρονικού εμπορίου………………………………….ΣΕΛ 15 
 
Σχήμα 1.4-Ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου………………………………………………………………………..ΣΕΛ 16 
 
Σχήμα 4.1-Το συνεργατικό σχήμα μεταξύ χρηστών και σχεδιαστών των 
ιστοσελίδων.…………………………………………………………………….ΣΕΛ 46 
 
Πίνακας 4.1-Παράγοντες επιτυχίας ιστοσελίδων…………………………...ΣΕΛ 47-50 
 

Εικόνα 4.8 Ιεραρχική κατάταξη μεθόδου ΑΗΡ με προεπιλογή προτεραιότητες….....ΣΕΛ 54 

Σχήμα 5.1-Διαδικασία Ιεράρχησης Ιστοσελίδων..……………………………...ΣΕΛ 55 
 
5.2.1  Εικόνα διαδικτύου : PalmosAnalysis…………………………………….ΣΕΛ 56 
5.2.2  Εικόνα διαδικτύου :  Metron Analysis…………………………………...ΣΕΛ 58 
5.2.3 Εικόνα διαδικτύου :  MRB Hella Α.Ε……………………..……………...ΣΕΛ 58 
5.2.4 Εικόνα διαδικτύου :  ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε………………..…………ΣΕΛ 60 
5.2.5 Εικόνα διαδικτύου :  Media Service Α.Β.Ε.Ε……………………..……...ΣΕΛ 61 
5.2.6 Εικόνα διαδικτύου:  Nielsen……………………………………………...ΣΕΛ 63 
5.2.7 Εικόνα διαδικτύου :  D3systems………………………………………….ΣΕΛ 64 
5.2.8 Εικόνα διαδικτύου :  Epinion A/S………………………………..……….ΣΕΛ 65 
5.2.9 Εικόνα διαδικτύου :  Ipsos MRBI………………………………………...ΣΕΛ 66 
5.2.10 Εικόνα διαδικτύου : TNS Sofres………………………………………...ΣΕΛ 67 
 
Πίνακας 5.3.2 Κριτήρια και τα υποκριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 
διπλωματική εργασία……………………………………………………………..ΣΕΛ 68-70 
 
Εικόνα Σ1 Αποτελέσματα μεθόδου AHP για  Palmos Analysis…………...……..ΣΕΛ 72 
 
Εικόνα Σ2 Αποτελέσματα μεθόδου AHP για MRB Hellas……..………..... …ΣΕΛ 73-75 
 
Πίνακας Σ1 Στοιχεία για Nielssn, D3systems, Epinio, Ipsos, A/S, 
MEBI…,…………………………………………………………………………..ΣΕΛ 76 

 

 



1 
 

Εισαγωγή – Σκοπός της μελέτης 

Περιγραφή – Αντικείμενο 
 
 Η παρούσα μελέτη πρόκειται να ασχοληθεί με το ζήτημα των τεχνολογιών  

κοινωνικής δικτύωσης. Αρχικά θα γίνει λόγος για το διαδίκτυο και τα ιστορικά 

χαρακτηριστικά του από το ξεκίνημα μέχρι και σήμερα.  Έπειτα θα εστιάσει η μελέτη στο 

παγκόσμιο ιστό και τις ιστοσελίδες , τους άξονες και τα μοντέλα αξιολόγησης και 

πρόβλεψης. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους δικτυακούς τόπους αλλά και στη κριτική 

μελέτη μεθόδων αξιολόγησης νέων ιδεών.  

 Η διαδικασία της Αναλυτικής Ιεράρχησης (ΑΗΡ) είναι μια δομημένη τεχνική για την 

οργάνωση και την ανάλυση πολύπλοκων αποφάσεις, με βάση τα μαθηματικά και την 

ψυχολογία. Αυτό αναπτύχθηκε από τον Thomas L. Saaty στη δεκαετία του 1970 και έχει 

μελετηθεί εκτενώς από τότε. 

 

Έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με αξιόπιστο και 

αποτελεσματικό τρόπο ,  χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο επειδή μπορεί να 

πραγματοποιήσει την σύνθεση όλων των παραμέτρων και κριτηρίων , έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η λήψη ορθολογικότερων αποφάσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί  σε τομείς 

όπως η κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία, την υγειονομική περίθαλψη, τη 

ναυπηγική βιομηχανία  και την εκπαίδευση κτλ . 

 

 Στα πλαίσια της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων , έχει προταθεί μία πληθώρα 

προσεγγίσεων , οι οποίες βασίζονται ουσιαστικά σε εναλλακτικούς τρόπους σύνθεσης των 

διαφόρων κριτηρίων λήψης αποφάσεων. Μία από αυτή είναι και η Διαδικασία της 

Αναλυτικής Ιεράρχησης (Analytical Hierarchy Progress).  Η μέθοδος αυτή βοηθά στο  να 

βρεθεί η καταλληλότερη τεχνική ή μέθοδος του υπό εξέτασης προβλήματος με  στόχο  την 

κατανόησή του  προβλήματος σε συνδυασμό διαφόρων παραμέτρων όπως η ευκολία 

χειρισμού της κάθε προσέγγισης , ο όγκος και το είδος των πληροφοριών που απαιτούνται. 

Παρέχει λοιπόν μια ολοκληρωμένη και ορθολογική προσέγγιση  για τη δόμηση ενός 

προβλήματος απόφασης, για την εκπροσώπηση και την ποσοτικοποίηση των στοιχείων 

του, για εκείνα τα στοιχεία που αφορούν τους γενικούς στόχους, καθώς και για την 

αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων. 
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Σκοπός – Στόχοι της μελέτης 

 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια επισκόπηση της Διαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης 

καθώς και μερικών ακόμα ευρέως χρησιμοποιημένων προσεγγίσεων από το ν χώρο της 

πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων όπως Checklists , Multi – criteria analysis , SWOT 

Analysis Applied Ethnography κτλ. 

Το  υπόλοιπο της εργασίας διαρθρώνεται ως εξής : Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται 

παρουσίαση , ιστορική αναδρομή , αξιολόγηση , βασικές διαστάσεις κριτηρίων , μοντέλα 

και άξονες αξιολόγησης των διαδικτυακών τόπων . 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση , περιγραφή και κριτική μελέτη μεθόδων 

αξιολόγησης νέων ιδεών όπως Checklists , Μulti-criteria analysis , SWOT Analysis , 

Applied Ethnography , Focus Group , Telephone and Online Surveys , Rapid Prototype 

Development ,Feasibility Study, Μέθοδοι Πρόβλεψης , Decision trees , FMEA , Nominal 

group technique , Voting , Cost – benefit analysis  , Kano model , PMI analysis. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στις κατηγορίες ιστοσελίδων , στον σχεδιασμό 

τους , στις διαστάσεις αξιολόγησης τους και των βασικών εργαλείων τους , στους 

παράγοντες επιτυχίας τους και στο τέλος του κεφαλαίου κλείνουμε με την Ιεραρχική 

Ανάλυση Αποφάσεων . 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται πλέον οι πέντε ελληνικές και οι πέντε ξένες 

ιστοσελίδες οι οποίες και θα αξιολογηθούν με την μέθοδο AHP . Αναφέρονται τα κριτήρια 

επιλογής ιεράρχησης καθώς και αιτιολογείται η επιλογή αυτών. 

Κλείνουμε την εργασία με τα συμπεράσματα όπου παρουσιάζονται πίνακες  με την μέθοδο 

AHP  όπου χρησιμοποιήσαμε για να αξιολογήσουμε της ιστοσελίδες καθώς και σχόλια επί 

των πινάκων αυτών .  
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Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή στο Διαδίκτυο 

1.1 Το διαδίκτυο και η ιστορία του 

Το Internet ως όρος προέκυψε από τη σύνθεση των λέξεων Inter και network. 

Στην ελληνική γλώσσα ο όρος εκφράζεται μέσα από τη λέξη διαδίκτυο. Το internet 

σήμερα αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο που φέρνει σ’ επαφή ανθρώπους από 

διάφορα μέρη του κόσμου, μέσα από τη χρήση του υπολογιστή τους. Το internet 

λειτουργεί ως πληροφοριακό εργαλείο, ως επικοινωνιακό και ενημερωτικό μέσο και 

η χρήση του πια είναι αποδεκτή σ’ όλες τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 

χώρες της γης.  

Το βασικό πλεονέκτημα του Ίντερνετ το οποίο το καθιστά σημαντικό για την 

εξέλιξη της κοινωνίας μας, είναι το δίνει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε πολύ 

εύκολα να αποκτήσει πρόσβαση χωρίς υψηλό κόστος (NUA, 2008). Σήμερα το 

ίντερνετ είναι ένα από τα ποιο φθηνά μέσα επικοινωνίας, προβολής και γενικότερα 

προώθησης ιδεών και αντιλήψεων.  

Σύμφωνα με τους Feinler  Ε. και Postel J. το 1978 το internet  εμφανίστηκε 

για πρώτη φορά το 1969 με την ονομασία Apranet, το οποίο για την εποχή του 

αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα πρωτοποριακό εργαλείο. Το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε 

από την Υπηρεσία Προηγμένων Αμυντικών Ερευνών (DAPRA- Defense Advanced 

Research Projects Agency) του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ (Feinler and Postel 

1978). 

Το αμέσως επόμενο πολύ σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη και διεύρυνση 

του Internet έγινε το 1986 από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (National Science 

Foundation, NSF) των ΗΠΑ, το οποίο έθεσε τις βάσεις για το πρώτο διαδικτυακό 

πανεπιστημιακό εργαλείο έρευνας, συλλογής και ανταλλαγής δεδομένων, το 

NSFNet (The Launch of NSFNet, 2010). 

Το NSF οραματίστηκε ένα δίκτυο, το οποίο θα καθιστούσε δυνατή τη ταχεία 

μεταφορά πληροφοριών μεταξύ των ήδη υπαρχόντων εθνικών δικτύων αλλά και των 

επιμέρους τοπικών ακαδημαϊκών δικτύων (Σχήμα 2-1), ώστε οι χρήστες του να 

έχουν άμεση πρόσβαση σε απομακρυσμένες πηγές πληροφορίας, χωρίς να 

χρειάζεται να μετακινηθούν από τον χώρο που εργάζονται. Από την συνένωση πέντε 
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διαφορετικών ακαδημαϊκών δικτύων προέκυψε το NSFNet, το οποίο στη συνέχεια 

ενσωματώθηκε στο Apranet, καθιστώντας το με αυτό τον τρόπο ως το πιο πολύτιμο 

εργαλείο της εποχής του για τους ερευνητές αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα 

των ΗΠΑ. 

 

 

Σχήμα 1.1-Το δίκτυο του ΝSFNet το 1989 του οποίοι οι  βασικοί συντελεστές ήταν 

τα πανεπιστημιακά δίκτυα «υπέρ-υπολογιστών», JVNCNet του Princeton, το 

NCSAnet του University of Illinois, το PCSnet του Super Computer Center of 

Pittsburg και το SDSCNet του Πανεπιστημίου του San Diego   

  Το 1990, το Διαδίκτυο διέθετε πλέον όλες τις προδιαγραφές που θα  το 

οδηγούσαν στην ευρεία αποδοχή των χρηστών παγκοσμίως, καθώς έχοντας ήδη 

δημιουργήσει ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον, πολύ σύντομα απορρόφησε με 

επιτυχία την πλειοψηφία των παλαιότερων δικτύων υπολογιστών.  

Η περιορισμένη χρήση μεταξύ κυβερνητικών προσώπων και 

πανεπιστημιακής κοινότητας που το χαρακτήριζε ως τότε και η απαγόρευση της 

εμπορικής του εκμετάλλευσης (εκτός αν ο σκοπός ήταν προς όφελος της 

επιστημονικής έρευνας) έληξε επίσημα το 1995, όταν το NSF αποσύρθηκε από την 

οικονομική υποστήριξη του διαδικτύου, αφήνοντας περιθώριο έτσι για την 

ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (AOL, Prodigy, CompuServe).  

Οπωσδήποτε πάντως, ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες που 



5 
 

συντέλεσε στην περεταίρω διάδοσή του, υπήρξε η έλλειψη κεντρικού ελέγχου και το 

μη ιδιοκτησιακό και διοικητικό καθεστώς από το οποίο διέπεται, γεγονός που 

αφενός ευνοεί την οργανική του ανάπτυξη και εμπλουτισμό και αφετέρου αποτρέπει 

την εκμετάλλευσή του -τόσο σε επίπεδο περιεχομένου, όσο και σε εμπορικό 

επίπεδο- από μία και μόνο εταιρεία (Kotler et all, 2002).  

Το επισφράγισμα της νέας εποχής στην οποία επρόκειτο να περιέλθει το 

Διαδίκτυο, σημειώθηκε τον Ιούνιο του 1998 με την κυκλοφορία των Windows 98 

από την Microsoft του Bill Gates, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι στα αμέσως 

επόμενα χρόνια, το Internet θα αποτελούσε το μείζον πεδίο στο οποίο θα δίνονταν 

στο εξής οι μάχες για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη.  

Με βάση τα παραπάνω κατανοούμε ότι το διαδίκτυο έχει πλέον μια ιστορία 

τριάντα πέντε χρόνων. Όπως είδαμε στο διάστημα αυτό μετασχηματίστηκε από ένα 

ερευνητικό πρόγραμμα που αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα των ΗΠΑ σ’ ένα παγκόσμιο επικοινωνιακό σύστημα που στη πορεία 

πέτυχε να μεταβάλλει τη καθημερινότητα του μέσου ανθρώπου, τον βοήθησε στην 

εργασία του, τον βοήθησε να επικοινωνήσει και τέλος λειτούργησε και ως μέσω 

διασκέδασης και αναψυχής (Λέανδρος, 2005). 

Η εξέλιξη μέσα στην ιστορία δεν ήταν κάτι το προσχεδιασμένο αντίθετα οι 

μεγάλες επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής έχοντας άλλες 

επιχειρηματικές δράσεις και ερευνητικές κατευθύνσεις οδηγήθηκαν σε τεχνολογικές 

και καινοτόμες δραστηριότητες, οι οποίες μέσα και από τις κινήσεις των χρηστών  

όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι φυλλομετρητές, οι μηχανές αναζήτησης 

οδήγησαν στην ανάπτυξη του διαδικτυακού περιβάλλοντος, ως πεδίο υποδοχής 

όλων των παραπάνω αναγκών και πηγών πληροφόρησης. 

Ουσιαστικά οι παραπάνω αναφορές, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το 

διαδίκτυο, ήταν και είναι μια τεχνολογική επανάσταση η οποία ήρθε να καλύψει την 

ανάγκη της άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας, δημιουργώντας και την εντύπωση 

όπως αναφέρει ο Λέανδρος Ν στο βιβλίο του «Το διαδίκτυο» ότι «οι πολίτες λόγω 

του Διαδικτύου θα μπορούσαν να ποντάρουν σε ένα νέο μοντέλο δημοκρατικής 

κοινωνικής λειτουργίας και γενικότερης εύρυθμης κοινωνικής ένταξης» (Λέανδρος, 

2005).   
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Σύμφωνα με την αναφορά του Λέανδρος Ν το 2005 μπορούμε να 

κατανοήσουμε και την ραγδαία και εξελικτική πορεία του Διαδικτύου. Σήμερα οι  

εμπλεκόμενες σε αυτό εταιρείες προσφέρουν στους χρήστες δωρεάν υπηρεσίες όπως 

απολαμβάνουν με αυτό τον τρόπο εμπορικά οφέλη από την διαφήμιση, 

απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τους χρήστες από οποιοδήποτε κόστος.   

Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) με 

πολλά επιτυχημένα παραδείγματα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων -όπως το Amazon 

και το EBay- έδωσαν νέα μορφή στην εμπορική πρακτική, καθιστώντας την 

καταρχάς ως συναλλαγή που διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεπακόλουθα 

όμως και σε παγκόσμιο ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα και σε αυτή την περίπτωση να 

ευνοείται ο καταναλωτής-χρήστης. 

Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού «επιχειρείν» παρατηρείται 

αμεσότητα πρόσβασης στην πληροφορία, σε τέτοιο βαθμό ώστε σήμερα να 

αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέσο εμπορικής προώθησης (Search Engine 

Optimization), το οποίο περιλαμβάνει τεχνικές κατασκευής και δικτύωσης 

ιστοσελίδων που να προσφέρουν καλύτερες θέσεις εμφάνισης στα αποτελέσματα 

των «λέξεων-κλειδιών» και οι οποίες παραπέμπουν ουσιαστικά σε ηλεκτρονικές 

σελίδες-επιχειρήσεις.    

 

1.2 Εφαρμογές διαδικτύου 

Η αρχική προσπάθεια πλοήγησης των χρηστών στο διαδίκτυο ήταν 

ανεπιτυχής. Η επίλυση της και η μετέπειτα βελτιωμένη μορφή της σε σχέση με την 

αναζήτηση, ήταν απόρροια της ανάπτυξης των εργαλείων αναζήτησης. 

Συγκεκριμένα αυτές ήταν: 1.Η Yahoo, 2.Η AltaVista, 3.Η Infoseek, 4.Η Excite, 5.Ο 

Lycos, 6.Το Hotbot, 7.Η Google. 

Όμως η συνεχής και χωρίς έλεγχο αύξηση των δικτυακών τόπων, οδήγησε 

στην αύξηση του όγκου του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στον ιστό, οπότε και 

στην αδύνατη εύρεση των κατάλληλων κάθε φορά πληροφοριών. Αυτό ήταν 

αποτέλεσμα κυρίως της μη οργανωμένης αναζήτησης με τη βοήθεια συγκεκριμένων 

εφαρμογών. Όπως αναφέρει Prettejohn, M το 1996 στο βιβλίο του «The First Year: 

August 1995-August 1996» το 1995 υπήρχαν περίπου 10.000 δικτυακοί τόποι, ενώ 8 



7 
 

χρόνια αργότερα ο αριθμός τους θα ξεπερνούσε τα 35. εκατομμύρια (Nielsen, et all, 

2000). 

Η δαιδαλώδης κατάσταση της περιόδου 1995-2005 οδήγησε στη σημερινή 

δυσχερή κατάσταση, κάτω από την οποία λειτουργεί, αναπτύσσεται και  λειτουργεί 

το διαδίκτυο. Η εστιασμένη προσπάθεια για βελτίωση στην εύρεση δεδομένων, είχε 

τελικά τα αντίθετα αποτελέσματα, μια και το διαδίκτυο βομβαρδίστηκε πολύ 

γρήγορα με αμέτρητες πληροφορίες, οι οποίες δίνονταν στο βωμό του 

ανταγωνισμού και της προσπάθειας για διαφοροποίηση. Σήμερα η κατάσταση αυτή 

θεωρείται ανεξέλεγκτη.   

Μέσα στη δεκαετία του 1990, η οποία θεωρείται η περίοδος των μεγάλων 

ανακατατάξεων αλλά και των μεγάλων αποκλίσεων από την αρχική σκέψη και 

προσπάθεια ανάπτυξης του διαδικτύου, εμφανίστηκαν τα πρώτα εργαλεία 

αναζήτησης που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν το αποτέλεσμα της εργασίας 

ερευνητών και φοιτητών μεγάλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων των ΗΠΑ, οι οποίοι 

επιδίωκαν με αυτό τον τρόπο να ενισχύσουν την ερευνητική τους προσπάθεια. 

Η αρχική φιλοσοφία του Yahoo, το οποίο δημιουργήθηκε το 1994 από τους 

David Filo και Jerry Yang υποψήφιους διδάκτορες στο Stanford University, 

αναφερόταν στη δημιουργία καταλόγων με αγαπημένους συνδέσμους επικοινωνίας 

ώστε να διευκολύνεται η πλοήγηση των χρηστών στον ιστό.  

Στη συνέχεια οι κατάλογοι αυτοί απέκτησαν κατηγορίες και υποκατηγορίες 

δημιουργώντας τη βασική δομή του Yahoo, αλλά και ένα ιστότοπο ο οποίος έδινε τη 

δυνατότητα στο χρήστη να πλοηγηθεί ευκολότερα και γρηγορότερα σε βασικούς 

καταλόγους εύρεσης. Ουσιαστικά οι χρήστες ήταν αυτοί που δημιουργούσαν το 

κατάλογο, με βάση τις προτιμήσεις τους και τις προτεραιότητες τις οποίες είχαν σε 

σχέση με τις διαδικασίες εύρεσης που ακολουθούσαν. Αρχικά η χρήση γινόταν μόνο 

από τους ιδρυτές και τους φίλους τους, αλλά στη συνέχεια η φήμη του εξαπλώθηκε 

στην ευρύτερη κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου. 

Η βάση της πληροφόρησης της yahoo, ήταν η δυνατότητα αξιολόγησης 

άλλων ιστοσελίδων αλλά και η διευρυμένη παρουσίαση καταλόγων, οι οποίοι είχαν 

ενδιαφέρον για τους χρήστες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ερευνήσουν σ’ 

αυτούς και να βρουν πιο εύκολα τα στοιχεία τα οποία έψαχναν.  Η yahoo 
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εκμεταλλεύτηκε την έλλειψη πληροφόρησης και τη μετέτρεψε, σε έναν 

«βομβαρδισμό» ανεξέλεγκτων και πολλές φορές χωρίς έλεγχο πληροφοριών. 

Η στήριξη της Yahoo από την εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου Sequoia 

Capital, έδωσε τη δυνατότητα στους ιδρυτές της να τη μετατρέψουν σε μια 

δυναμική, συνεχώς αναπτυσσόμενη και κερδοφόρα επιχείρηση η οποία 

δραστηριοποιείται σήμερα σ’ όλο τον κόσμο, έχοντας βάσης και δίκτυο σ’ όλες τις 

ηπείρους. H Yahoo προσπάθησε να αυξήσει τη δυναμική της όχι βελτιώνοντας τη 

δράση της στο τομέα της πληροφόρησης, αλλά παρέχοντας περισσότερες υπηρεσίες 

στους χρήστες της προκειμένου να καταφέρει να τους εγκλωβίσει στις τάξεις της.  

Η κίνηση της αυτή τη χαρακτήρισε ενώ χαρακτήρισε και των ευρύτερο 

ανταγωνισμό μέχρι και σήμερα. Η στρατηγική που ακολούθησε εστιάσθηκε στην 

οριζόντια ολοκλήρωση, εξαγοράζοντας μπρος και πίσω εταιρίες με οργάνωση 

θεματικών ενοτήτων, με υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων κλπ (Παπαδάκης, 2002). 

Οι κινήσεις της τη κατέστησαν ανταγωνιστική, δεν της έδωσαν όμως τη 

δυνατότητα να εστιάσει και να βελτιώσει τη δυναμική εύρεσης την οποία και 

παρείχε στους χρήστες της. Η Yahoo από τη στιγμή της ίδρυσης της προχωράει στη 

συνεχή αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, χωρίς να εστιάζει στη βελτίωση 

των δυνατοτήτων εύρεσης που δίνει. Οι πρόσφατες κινήσεις της στη παροχή 

υπηρεσιών αναφέρονται στην παροχή στους χρήστες της προσωπικού ημερολογίου, 

αλλά και άλλων δυνατοτήτων διαχείρισης του χρόνου τους και της καθημερινότητα 

τους. Τέλος η Yahoo τα τελευταία χρόνια δρα και στο τομέα, του ηλεκτρονικού 

εμπορίου δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες της να προβούν σ’ αγορές μέσω 

του διαδικτύου αλλά και να κάνουν ένα μεγάλο εύρος συναλλαγών.  

Αντίθετα με το Yahoo όλες οι ανταγωνίστριες ιστοσελίδες λειτούργησαν ως 

μηχανές αναζήτησης, δεν αποτέλεσαν ένα απλό πίνακα περιεχομένων αλλά μια 

αράχνη, η οποία έψαχνε και ψάχνει στον ιστό και διαμορφώνει ευρετήριο με τις 

λέξεις κλειδιά που βρίσκει. Σαν αποτέλεσμα συνήθως επιστρέφει πολύ περισσότερες 

θέσεις στις οποίες υπάρχουν λέξεις που ταιριάζουν με τα κριτήρια της αναζήτησης 

σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί το Yahoo. Το πρόβλημα αναφέρεται ότι δεν 

υπάρχει κάποια λογική και στοιχειώδης επιμέλεια, οπότε πολλές φορές ο χρήστης 

χάνεται ανάμεσα στις χιλιάδες των πληροφοριών ενώ οι περισσότερες από αυτές δε 
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σχετίζονται με το θέμα το οποίο των ενδιαφέρει. Με βάση τα παραπάνω 

κατανοούμε ότι το φαινόμενο της υπερπληροφόρησης σε σχέση με τις υπάρχουσες 

δυναμικές ιστοσελίδες εστιάζεται σε δυο πεδία αναφοράς (Λέανδρος, 2005). 

1. Στην λειτουργία ως καταλόγου και στην απλή παρουσίαση των ιστοσελίδων που 

υπάρχουν στο Ίντερνετ και θα μπορούσαν να βοηθήσουν, χωρίς όμως να δίνονται 

εγγυήσεις. 

2. Στη μη καλή γνώση του χρήστη των δυνατοτήτων εύρεσης, οπότε και η μη 

χρήση σωστά λέξεων κλειδιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άσκοπη εισροή 

πληροφοριών αλλά και τους συμβιβασμούς που μπορεί και προτίθεται να κάνει ο 

χρήστης. 

 

1.2.1 Η χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με την eurostat.com το διαδίκτυο έχει μπει για τα καλά στα σπίτια 

των Ελλήνων πολιτών. Κάθε χρόνο το ποσοστό χρήσης του διαδικτύου αυξάνεται 

κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες κατά προσέγγιση. Το 2008 το ποσοστό για την χρήση 

του διαδικτύου  στην Ελλάδα ανήλθε στο 38%, το 2009 στο 42% και το 2010 (όπου 

είναι και η τελευταία χρόνια μέτρησης σύμφωνα με την Eurostat.com) στο 44%.  

Από ότι φαίνεται από τα ποσοστά, ολοένα οι Έλληνες εξοικειώνονται στην 

ιδέα του διαδικτύου ως ένα λειτουργικό εργαλείο για πράγματα και υπηρεσίες 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home). Ωστόσο, αυτή η 

εξοικείωση δεν αρκεί.  

Οι Έλληνες κατέχουν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μη ενασχόλησης με το 

διαδίκτυο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ποσοστό για το 2011 ανήλθε στο 45% σε ηλικίες 

μεταξύ δεκαέξι (16) και εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση από το τέλος στη σχετική κατάταξη μετά τη 

Ρουμανία με ποσοστό 54% και την Βουλγαρία με ποσοστό 46%. Εντελώς, 

διαφορετική είναι η κατάσταση στην Βόρεια Ευρώπη, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό 

στην Σουηδία είναι 5% ενώ στην Δανία και την Ολλανδία 7%. Συνολικά, στην 

Ευρώπη των 27 το ποσοστό των πολιτών που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το 

διαδίκτυο φτάνει στο 24%. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home�
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Χαμηλά χαρακτηρίζονται και τα επίπεδα της χρήσης του διαδικτύου στα 

Ελληνικά νοικοκυριά. Το ποσοστό ενασχόλησης με το διαδίκτυο ανέρχεται στο 50% 

με την Ελλάδα να κατατάσσεται στην 25η θέση της λίστας. Αντίθετα, η Ολλανδία στο 

αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 94% καθώς σχολιάζεται και ως ρεκόρ για τα 

Ευρωπαϊκά δεδομένα. Τέλος, ο μέσος όρος ενασχόλησης με το Internet από τους 

ευρωπαίους πολίτες βρίσκεται πολύ παραπάνω από το ποσοστό των Ελλήνων και 

ανήλθε στο 73% για το 2011. 

Ως προς το πολύ σημαντικό θέμα της αξιοποίησης του διαδικτύου ως μέσο 

επικοινωνίας, παρατηρείται έντονη χρήση του με σκοπό την ανταλλαγή μηνυμάτων 

σε πραγματικό χρόνο (MSN 46%) αλλά και για την ανάγνωση και συμμετοχή σε 

ιστολόγια (blogs) και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (31%).  

Αρκετά σημαντικά ποσοστά καταγράφονται και για την πραγματοποίηση 

βιντεοκλήσης και για τα τηλεφωνήματα μέσω διαδικτύου (24% και 18% αντίστοιχα). 

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι ένας στους δέκα 

αντικατέστησε τις κλήσεις μέσω κινητού και σταθερού τηλεφώνου με τις κλήσεις 

μέσω διαδικτύου. Σε όλους τους τρόπους επικοινωνίας πάντως και πάλι οι άνδρες και 

τα νεαρά άτομα, κατά κύριο λόγο κάτοικοι της πρωτεύουσας, εμφανίζουν τα 

υψηλότερα ποσοστά χρήσης.  

Πολύ χαμηλό ποσοστό στην Ελλάδα, παρατηρείται και στη χρήση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Μόλις το 33% των Ελλήνων πολιτών πραγματοποιούν on 

line τις αγορές τους. Αντίθετα ο μέσος όρος για την Ευρώπη των 27 ανέρχεται στο 

58%. Αρκετοί  Έλληνες εξακολουθούν να νιώθουν ανασφαλείς με το ηλεκτρονικό 

εμπόριο καθώς πιστεύουν πως θα υπάρξουν προβλήματα στις συναλλαγές τους ή και 

ακόμη να εξαπατηθούν (http://www.tanea.gr). 

Σε σχετική έρευνα από την εταιρεία Boston Consulting Group (BCG)  σε 

συνεργασία με την εταιρεία Google, οι Έλληνες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πιο 

επιφυλακτικά από τους άλλους Ευρωπαίους. Το χρησιμοποιούν  κυρίως  για να 

διαβάζουν ειδήσεις και να επισκέπτονται τα κοινωνικά δίκτυα όμως διστάζουν να 

πραγματοποιήσουν της αγορές τους ηλεκτρονικά. Παρόλα αυτά η on line εγχώρια 

διαφήμιση αυξάνεται γοργά. 

Τέλος, από έρευνα από που διεξήχθη από την εταιρεία Interactive Advertising 

http://www.tanea.gr/news/greece/article/4680301/?iid=2�
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Bureau (IAB) και καλύπτει 28 Ευρωπαϊκές αγορές συμπεριλαμβανομένης και της 

Ελλάδας προκύπτει πως το 96% των Ευρωπαίων χρηστών του διαδικτύου 

πραγματοποιεί  on line έρευνες αγοράς.  

Όμως, μόλις το 19% των συνολικών αγορών πραγματοποιείται μέσω  Internet. 

Τις πρώτες θέσεις τις κατέχουν χώρες από την Βόρεια Ευρώπη καθώς στην Νορβηγία 

ξοδεύουν μηνιαίως περίπου στα 1,162 ευρώ για ηλεκτρονικές αγορές.  

Αντιθέτως, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ανασφαλείς για τις αγορές 

τους από το διαδίκτυο και προτιμούν τα «φυσικά» καταστήματα. Όσοι όμως 

πραγματοποιούν on line αγορές προτιμούν ιστοσελίδες του εξωτερικού παρά τις 

εγχώριες καθώς στις ελληνικές ιστοσελίδες δεν βρίσκουν πάντα αυτό που αναζητούν. 

Έτσι προκύπτει ότι η Ελλάδα εισάγει υπηρεσίες και αγαθά ηλεκτρονικού εμπορίου (e-

commerce) αξίας 1,8 δις ευρώ όταν μόλις οι εξαγωγές της αγγίζουν τα 0,7 δις ευρώ. 

Όμως υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις εταιρειών όπως η airtickets.gr και το skrutz.gr, 

οι οποίες ακόμα και εν μέσω κρίσης καταφέρνουν να εμφανίζουν ανοδική πορεία 

χάρη στην εκτεταμένη και σωστή αξιοποίηση του διαδικτύου με πωλήσεις στο 

εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Τελειώνοντας διαπιστώνεται πως η Ελλάδα έχει 

ακόμη δουλειά για να αξιοποιήσει και να εμπιστευτεί την on line αγορά. Και αυτό θα 

γίνει όταν ο Έλληνας πολίτης εξοικειωθεί με το διαδίκτυο ως μέσο ενημέρωσης, 

επικοινωνίας και διαφόρων χρήσεων που θα του απλουστεύσουν τον τρόπο ζωής. 

 

1.3 Ηλεκτρονικό εμπόριο 

Η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου μελετάται με έναν ευρύ τρόπο. 

Αναφέρεται σε συναλλαγές που σχετίζονται με αγαθά και υπηρεσίες και οι οποίες 

εκτελούνται από απόσταση, χωρίς την ύπαρξη των συναλλασσόμενων στο χώρο της 

συναλλαγής. 

 Στην έννοια αυτή εμπεριέχονται συναλλαγές που σχετίζονται, είτε με 

συναλλαγές που γίνονται από απόσταση, αλλά και με ηλεκτρονικά μέσα (με τη 

χρήση κλειστών δικτύων), είτε με δράσεις που έχουν την τεχνική υποστήριξη άλλων 

εφαρμογών όπως για παράδειγμα αυτές που βασίζονται στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο.  
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Σχετικός όρος με το ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι το ηλεκτρονικό «επιχειρείν».  

Το συγκεκριμένο αποτελεί το συνδυασμό βασικών επιχειρησιακών δράσεων μιας 

επιχείρησης με τις υποδομές της σε πληροφοριακά συστήματα αλλά και με τις 

υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό «επιχειρείν», εστιάζει στην 

αυτοματοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων, με στόχο 

την απλοποίηση των διαδικασιών που αναπτύσσονται μεταξύ τους, τη δημιουργία 

προϊόντων, υπηρεσιών αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ τους. 

Η ΙΒΜ (Corporation, 2000) ορίζει την ηλεκτρονική αγορά ως εξής. ‘ Μια 

ηλεκτρονική αγορά παρέχει μια ομαδοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών δίνοντας τη 

δυνατότητα στα μέλη της να συναλλάσσονται με τη χρήση διάφορων μηχανισμών οι 

οποίοι είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική αγορά. Η ηλεκτρονική αγορά υλοποιείται 

και συντηρείται από κάποιον ιδρυτή. Ο ιδρυτής αυτής της αγοράς καθώς επίσης και 

την ευθύνη της διαχείρισης της αγοράς καθώς επίσης και την ευθύνη της 

διατήρησης της με σκοπό να είναι ανοιχτή στην επιχειρηματικότητα’(Gay, R. (2011) 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια θετική εξέλιξη στην 

επιχειρηματικότητα και στο χώρο του εμπορίου. Παρά τα όσα προβλήματα 

αντιμετωπίζει σε σχέση με τεχνικές δυσκολίες αλλά και σε σχέση με τη προσαρμογή 

του επιχειρηματικού κόσμου στις νέες τεχνολογίες, οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις 

έχουν συνδράμει στη προσφορά πιο ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων σε 

καλύτερες τιμές.   

Οι χρόνοι αναμονής παραγγελιών και προμηθειών έχουν μειωθεί σημαντικά 

ενώ η αυξημένη ανταγωνιστικότητα και η κατάργηση των χωροχρονικών 

περιορισμών που έχουν οι παραδοσιακές επιχειρήσεις έχουν συμβάλει σημαντικά 

στη μείωση των τιμών των προϊόντων από ότι στο παρελθόν.  

Η εξυπηρέτηση των πελατών είναι πολύ πιο άμεση και γίνεται καλύτερη η 

διαχείριση των αποθεμάτων και της παραγωγικής αλυσίδας. Επιτυγχάνεται μεγάλη 

εξοικονόμηση πόρων με αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη μείωση στις τιμές των 

προϊόντων. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης των σχέσεων 

με τους πελάτες και τους προμηθευτές σε εξατομικευμένο επίπεδο. Η ανάπτυξη 

αυτών των νέων σχέσεων θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας 

όχι μόνο των εμπορικών επιχειρήσεων αλλά και των επιχειρήσεων κατασκευής και 
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παραγωγής προϊόντων.  

Σήμερα προσφέρονται μεγάλες δυνατότητες τηλεπικοινωνιακής κάλυψης 

συνεπώς κάτι τέτοιο δε θα είναι εμπόδιο στο μέλλον. Από αυτή την άποψη είναι 

βέβαιο πως το εμπόριο μέσα από συσκευές κινητής τηλεφωνίας θα γνωρίσει μια 

αλματώδη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Τα νέα ταχύτερα πρωτόκολλα επικοινωνίας 

στην κινητή τηλεφωνία παρέχουν μεγαλύτερη ταχύτητα ανταλλαγής δεδομένων 

αλλά και αποτελεσματικότερα standards για ασφαλείς συναλλαγές.  

Για όλους αυτούς τους λόγους το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω κινητής 

τηλεφωνίας καθώς επίσης και μέσω έξυπνων συσκευών και τηλεφώνων (smart 

devices and smart phones) θα συνεχίσει να εξαπλώνεται μέχρι να αποτελέσει βασικό 

κανάλι, ίσως το κυριότερο, στις εμπορικές συναλλαγές.   

Οι προμηθευτές και πωλητές οι οποίοι θα έχουν ήδη προετοιμαστεί 

κατάλληλα, θα είναι έτοιμοι να εκμεταλλευθούν μια μεγάλη ομάδα καταναλωτών – 

χρηστών του Διαδικτύου που θα αποτελεί βασικό ρυθμιστή των αγορών στο μέλλον.  

 Στην εξάπλωση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελληνική αγορά έρχονται 

να βοηθήσουν πρόσφατες συντονισμένες ενέργειες προερχόμενες τόσο από το 

Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα έχει ξεκινήσει μια σειρά 

εκδηλώσεων που οργανώνονται από διάφορους φορείς και έχουν ως βασικό στόχο 

την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων που σκέπτονται να οδηγηθούν προς τις 

διαδικασίες του λεγόμενου «ηλεκτρονικού επιχειρείν» 

 Μια σημαντικότατη έρευνα που έγινε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών (ΟΠΑ) έδειξε, ότι μόλις το 12% των ελληνικών επιχειρήσεων του 

δείγματος είναι χρήστες εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σε οργανωμένη βάση, 

ενώ το 15% δεν έχουν προγραμματίσει να χρησιμοποιήσουν κάποια στιγμή 

μεθόδους ηλεκτρονικού εμπορίου στη λειτουργία τους. Πάντως η μεγάλη 

πλειονότητα, περίπου το 47%, δεν είναι χρήστες ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά 

έχουν προγραμματίσει να γίνουν στο άμεσο μέλλον. Τα αποτελέσματα αυτά 

παρουσιάζονται στο σχήμα 1. 
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Σχήμα 1.2-Ποσοστά χρήσης ηλεκτρονικού εμπορίου 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013 

 Η πλειονότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων δείχνουν ενδιαφέρον για την 

προμήθεια της απαραίτητης υποδομής, που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου. Έτσι, πολύ μεγάλα ποσοστά 

χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (97%, εκ των οποίων 75.5% σε 

οργανωμένη βάση) ή έχουν πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό (Web) (93.5% εκ των 

οποίων 65% σε οργανωμένη βάση).  

Ακόμα το 67% διαθέτει εταιρικό Δικτυακό τόπο (site), το 22% έχει το δικό 

του εταιρικό δίκτυο με περιορισμένη εξωτερική πρόσβαση (extranet), ενώ το 25% 

διαθέτει υποδομή ανταλλαγής ηλεκτρονικών εγγράφων (EDI), αλλά μόνο το 11% το 

χρησιμοποιεί σε οργανωμένη βάση. ‘Όλα αυτά τα στοιχεία (τα οποία 

παρουσιάζονται στο σχήμα 2), δείχνουν ότι υπάρχει μία στοιχειώδης υποδομή για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και η ανάπτυξη ή όχι συναφών δραστηριοτήτων αποτελεί 

καθαρά θέμα στρατηγικής. 
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Σχήμα 1.3-Υποδομή Ηλεκτρονικού εμπορίου 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013 

 Οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις έχουν επικαλεστεί αρκετούς παράγοντες, τους 

οποίους θεωρούν ως ανασταλτικούς, για την πλήρη εφαρμογή του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στη χώρα μας.  Μερικά από τα σημαντικότερα εμπόδια στην υιοθέτηση 

και χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι: 

• Το μικρό ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών 

μέσων. 

• Η έλλειψη κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου. 

• Το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας. 

• Η έλλειψη εταίρων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. 

• Το γεγονός ότι η εξωτερική τεχνολογική υποδομή είναι χαμηλή. 

• Η δυσκολία στον ακριβή προσδιορισμό της λύσης και του “business case”. 

• Η έλλειψη γνώσης σχετικά με τα οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

• Το γεγονός ότι το κόστος υλοποίησης θεωρείται υψηλό. 
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 Τα παραπάνω στοιχεία (που αντιστοιχούν στο σχήμα 3) δείχνουν ότι για να 

αρχίσει να βρίσκει μεγαλύτερη εφαρμογή το ηλεκτρονικό εμπόριο και στη χώρα 

μας, οι παράγοντες αυτοί πρέπει να συρρικνωθούν ή και να εξαλειφθούν εντελώς. 
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Σχήμα 1.4-Ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2014 ανάκτηση από:: 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-

themes?p_param=A1901&r_param=SIN24&y_param=2014_00&mytabs=0 

 Η εισαγωγή σε νέες αγορές και η απόκτηση νέων πελατών, καθώς και η 

ευέλικτη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών και των επιχειρηματικών 

εταίρων, αποτελούν τα βασικά κίνητρα χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, 

καθώς το καθένα από αυτά συγκεντρώνει ποσοστό 70% μεταξύ των εταιρειών.  

Η διατήρηση της προνομιακής θέσης της επιχείρησης και ο ανταγωνισμός 

αποτελούν το τρίτο σημαντικότερο κίνητρο με ποσοστό 66%. Ο τεχνολογικός 

εκσυγχρονισμός αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό κίνητρο, καθώς συγκεντρώνει 

ποσοστό 34%. Τέλος η υιοθέτηση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, λόγω της 

πολιτικής της «μητρικής» εταιρίας, συγκεντρώνει ποσοστό 16,5% το οποίο 

προφανώς αναφέρεται σε εταιρείες-μέλη πολυεθνικών ομίλων (Μήλιου & 

Πομπόρτσης, 2004). 

 Οι εκτιμήσεις της Jupiter Research για το ηλεκτρονικό εμπόριο στη χώρα μας 

φαντάζουν ίσως υπεραισιόδοξες με τα παρόντα δεδομένα: η παγκόσμιας φήμης 
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εταιρεία ερευνών προβλέπει ότι από το 2003 έως και το 2007 η δαπάνη σε 

ηλεκτρονικές αγορές στην Ελλάδα θα αυξάνεται με ρυθμό 42%, κατά 10 

ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από αυτήν του μέσου όρου των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδια περίοδο (Μήλιου & Πομπόρτσης, 2004). 

 

1.4 Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

Η σύγχρονη οικονομία και κοινωνία απαιτούν η επιχείρηση να είναι πάντα 

διαθέσιμη, προσβάσιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Η ανάπτυξη του Διαδικτύου 

στις μέρες μας επιτρέπει την επίτευξη αυτών των απαιτήσεων για την οικοδόμηση των 

σχέσεων μιας εταιρίας με τους πελάτες. Λαμβάνοντας υπόψη την έννοια του e-

marketing, ο ορισμός υποτίθεται προκύπτει σύμφωνα με το όνομά του, τι θα 

προσδώσει στην κλασική έννοια του μάρκετινγκ, που εκτελείται μέσω Διαδικτύου ή 

μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για το μάρκετινγκ 

που έχει να κάνει με την ιστοσελίδα της εταιρείας, e-mails, forums, social media, 

διαφήμιση στο διαδίκτυο, κλπ. Αν ρίξουμε μια ματιά στις διαφορετικές έννοιες 

ανάλογα τον συγγραφέα, μπορούμε να βρούμε τα ακόλουθα. 

Σύμφωνα με τον Kotler  (2010: 135), e-marketing είναι «η πλευρά της του 

ηλεκτρονικού εμπορίου που αφορά το μάρκετινγκ. Αποτελείται από τις προσπάθειες 

της εταιρείας να επικοινωνούν σχετικά με, την προώθηση και πώληση των προϊόντων 

και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου». Μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

Internet στις λειτουργίες με πολλούς τρόπους, o Kotler (2010: 486) δίνει επτά (Kotler, 

2010): «να κάνει έρευνα, να παρέχει πληροφορίες, να τρέξει φόρουμ συζητήσεων, να 

παρέχει εκπαίδευση, να εξασκήσει online αγορές και πωλήσεις, να παρέχει online 

δημοπρασίες ή ανταλλαγές, και ακόμη να παραδώσει "bits" στους πελάτες». 

Άλλοι συγγραφείς βλέπουν, επίσης, το e-marketing με παρόμοιο πνεύμα, ως 

«τη διαδικασία της οικοδόμησης και διατήρησης πελατειακών σχέσεων μέσω της 

online δραστηριότητας για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή ιδεών, προϊόντων και 

υπηρεσιών που ικανοποιούν τους στόχους και των δύο μερών» (Gay, 2007). 

Σε γενικές γραμμές, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η όλη ιδέα του e-

marketing είναι η χρησιμοποίηση όλων των πιθανών τεχνολογιών διαδικτύου και της 

επικοινωνίας για την επίτευξη των στόχων μάρκετινγκ μιας εταιρείας. Κυρίως αυτό 



18 
 

περιλαμβάνει τα εταιρικά ή τα marketing websites, την online διαφήμιση και 

προώθηση, τα social media και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Kotler, 2010). 

Όπως ορίστηκε το e-marketing, είναι επίσης απαραίτητο να συζητηθούν τα 

χαρακτηριστικά που διακρίνουν το e-marketing από το κλασσικό μάρκετινγκ. Η ρίζα 

των διαφορών έγκειται στην ίδια την τεχνολογία του διαδικτύου, οι Chaffey et al 

(2003:27-33) αναφέρουν μερικές βασικές ιδιαιτερότητες, δίνοντας τα πλεονεκτήματα 

του e-marketing  

Ανεξαρτησία θέσης - ή απόλυτη διαθεσιμότητα οπουδήποτε όπου υπάρχει 

πρόσβαση στο internet. Το πρώτο, προφανές και ένα από τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά. Ακόμη και κάποια μικρή τοπική εταιρεία μπορεί να πωλεί τα 

προϊόντα της στην άλλη πλευρά του κόσμου. Ο πελάτης μπορεί να πάρει σήμερα ό, τι 

θέλει από τα καταστήματα στο διαδίκτυο. Αυτό είναι καλό πάτημα για το μάρκετινγκ 

και τις πωλήσεις της εταιρείας. 

Διαδραστικότητα - το Διαδίκτυο παρουσιάζει ένα πολύ ζωντανό και ενεργό 

χώρο αλληλεπίδρασης, ξεκινώντας από τα παράθυρα διαλόγων στην ιστοσελίδα μέχρι 

της εταιρείας στα κοινωνικά δίκτυα και κοινότητες, όπου η αλληλεπίδραση συμβαίνει 

όλη την ώρα. 

Νοημοσύνη - ή παροχή των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες. 

Η εταιρεία μπορεί να συλλέξει διαφορετικό είδος των πληροφοριών σχετικά με το 

κοινό-στόχο της, πρώτα απ 'όλα (αλλά και για τους ανταγωνιστές, συνεργάτες, 

τάσεις), πολύ εύκολα. Αυτή η έρευνα μάρκετινγκ είναι χαμηλού κόστους, σταθερή, 

και σε όλο τον κόσμο. 

Εξατομίκευση - το διαδίκτυο είναι μοναδικό μέσο από την πλευρά των 

επικοινωνιών των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι πραγματικά μαζικής 

επικοινωνίας, φθάνοντας δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο κάθε 

δευτερόλεπτο, όλες τις ώρες, αλλά την ίδια στιγμή είναι ατομικά προσαρμοσμένη 

επικοινωνία. Η δυνατότητα να έχουν τους προσωπικές τους λογαριασμούς σχεδόν σε 

όλες τις υπηρεσίες, e-mail, ενημερωτικά δελτία - όλα δημιουργούν 

προσαρμοστικότητα  και μια ατομική προσέγγιση για εκατομμύρια πελάτες. 

Ένταξη - πρώτα από όλα αφορά τεχνολογική δυνατότητα. Το διαδίκτυο 

συνδυάζει την οπτικοποίηση (ακόμη και σε 3D), τον ήχο, την διαδραστικότητα, την 
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δυνατότητα της μαζικής και ατομικής εργασία με τους πελάτες.  

Όλα αυτό επιτρέπει να συνδυαστούν διάφορα μέσα και τεχνικές στο ίδιο 

μήνυμα, καθώς και να κατευθυνθεί το μήνυμα εξίσου σε ένα κοινό ή ξεχωριστά σε 

κάθε έναν πελάτη. Οι Smith et al (2011:123-126) αντιμετωπίζουν τις δυνατότητες e-

marketing, με έναν ελαφρώς διαφορετικό τρόπο, και ορίζουν μερικά σημαντικά, από 

τη δική μας σκοπιά, χαρακτηριστικά που οι Chaffey et el δεν έχουν αναφέρει 

Πρώτα απ 'όλα, τονίζουν τον χαρακτήρα προσέλκυσης του e-marketing: Οι 

πελάτες πηγαίνουν στο διαδίκτυο για να πάρουν οι ίδιοι ορισμένες απαραίτητες 

πληροφορίες.. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης ξεκινά την αλληλεπίδραση, όχι η 

εταιρεία, και προσπαθεί να φτάσει τους ανθρώπους όσο το δυνατόν περισσότερο από 

τα μηνύματά του. Το Word-of-mouth οργανώνεται στο διαδίκτυο ευρύτερα και πιο 

γρήγορα.  

Οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να αφήσουν τα σχόλια σχετικά με το προϊόν, 

για να μοιραστούν τις απόψεις και τα links τους με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

σχετικά με τα προϊόντα πολύ πιο γρήγορα και με πολύ περισσότερους ανθρώπους από 

ό, τι προηγουμένως. Προϊόντα ή ειδήσεις μπορεί να γίνει δημοφιλείς σε λίγα λεπτά 

και μερικές ώρες σε όλο τον κόσμο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της σύγχρονης κοινωνίας και των 

ατόμων, μπορεί να παρατηρηθεί ότι το Διαδίκτυο παίρνει χρόνο και προσοχή, βοηθά 

στην επίλυση καθημερινών εργασιών, προσφέρει κοινωνικότητα, γνώση για τον 

κόσμο γύρω κ.α. Αυτό σημαίνει ότι το διαδίκτυο είναι πολύ διαφορετικό από τα 

παραδοσιακά διαφημιστικά  κανάλια: οι χρήστες του Διαδικτύου είναι πιο ελεύθεροι 

και ανεξάρτητοι στην επιλογή του περιεχομένου και των πληροφοριών που θέλουν 

και χρειάζονται. Αλλά την ίδια στιγμή, λόγω του απεριόριστο χώρο του Διαδικτύου 

υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για μια εταιρεία για να παρουσιάσει τον εαυτό της 

και να τραβήξει την προσοχή του πελάτη. Αλλά η εταιρεία οφείλει να προσέξει πως 

σήμερα υπάρχει έλλειψη χρόνου για όλους και ως εκ τούτου, όλο το περιεχόμενο του 

Διαδικτύου πρέπει να είναι λακωνικό, εύκολο να κατέβει και να χρησιμοποιηθεί κ.λπ. 

Σύμφωνα με όλα αυτά τα συμπεριφορική και τεχνολογικά βασικά στοιχεία της 

σύγχρονης ζωής οι Eastman & Iyer (2006:226) καθορίζουν ορισμένες αρχές της  

online προώθησης (Eastman  & Iyer, 2006). 
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Ο πρωτεύον παράγοντας για την αποτελεσματική χρήση του Διαδικτύου για 

προώθηση, είναι η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του χρήστη. Η αποτελεσματική 

προώθηση εκμεταλλεύεται την διαδραστική φύση του Διαδικτύου, προσφέροντας 

πολλές επιλογές. Αποτελεσματική διαφημιστικά μηνύματα είναι αυτά, που 

περιλαμβάνουν links σε πληρωτέες δραστηριότητες και προωθούν ταυτόχρονα άλλες 

επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης. Η αποτελεσματική προώθηση στο διαδίκτυο 

χρησιμοποιεί τεχνολογίες και συμπεριφορές που έχουν επίγνωση του πλαισίου 

χρήσης. 

 

1.5 Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης 

Επειδή το Ίντερνετ αποτέλεσε και αποτελεί τη βάση όλων των λοιπών μέσω, 

τα οποία όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή άλλαξαν τον τρόπο επικοινωνίας 

μεταξύ των ανθρώπων και διαμόρφωσαν σε διεθνές επίπεδο μια νέα τάξη 

πραγμάτων, στη πρώτη αυτή ενότητα θα γίνει μια πρώτη προσέγγιση σε σχέση με τη 

είναι και πως λειτουργεί επικοινωνιακά το διαδίκτυο.  

Ο λόγος βάση του οποίου το ίντερνετ είχε την επιτυχία που όλοι γνωρίζουν, 

δεν ήταν σίγουρα μόνο οι δυνατότητες εύρεσης που έδινε και δίνει μέσα από τις 

μηχανές αναζήτησης αλλά οι δυνατότητες επικοινωνίας τις οποίες παρείχε και 

παρέχει στους χρήστες του.  

Το ίντερνετ σήμερα αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης 

παγκόσμιας εμβέλειας (Norman,2005).  Το πρώτο βήμα το οποίο κατέστησε το 

Ίντερνετ ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας έγινε το Μάρτιο του 1972 από τον Ray 

Tomlinson, που έκανε το πρώτο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (για λογαριασμό του APRANET (Norman,2005). Την ίδια χρονιά 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά και το σύμβολο @, το οποίο παραπέμπε στο 

βασικό συστατικό μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης.  

Ο Lawrence Roberts την ίδια χρονιά, αναπτύσσει το RD το οποίο αποτέλεσε 

πρώτο πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με βάση το ίδιο 

λειτουργικό το 1979 δύο φοιτητές του Duke University δημιούργησαν ένα πιο 

άμεσο και αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας το οποίο έδινε τη δυνατότητα της 

αποστολής ηλεκτρινών επιστολών αλλά και newsletters. Το σύστημα αυτό για 
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πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία forums και newsgroups, τα 

οποία καθορίζουν τη διαδικασία της επικοινωνίας και βοηθούν στην αλληλεξάρτηση 

μεταξύ πολιτισμών, λαών και θεσμών. 

Το USENET, θέτει τα θεμέλια για διαδραστικές επαφές, οι οποίες 

αποτέλεσαν και αποτελούν ακόμα και σήμερα τον μελλοντικό συνδετικό κρίκο 

ομάδων κοινών ενδιαφερόντων των οποίων τα μέλη είχαν και σήμερα ακόμα 

περισσότερο, έχουν τη ικανότητα να συμμετέχουν ενεργά, ανεξάρτητα από το που 

βρισκόταν (Abbate,2000).   

Πέρα από το USENET, υπήρχαν και άλλα προγράμματα όπως το Bitnet,το 

FidoNet και το JuNet τα οποία έδωσαν τη δυνατότητα ανταλλαγής email, ενώ 

αναπτύχθηκαν και άλλες δράσεις όπως η ενημέρωση, η επιμόρφωση και η 

ψυχαγωγία. Τα τεχνολογικά αυτά μέσα διάδωσαν τη διαδικτυακής τεχνολογίας  

ανάμεσα και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.  

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980, στον χώρο της παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εισέρχεται δυναμικά ο ιδιωτικός παράγοντας, κυρίως 

από επιχειρήσεις του κλάδου των τηλεπικοινωνιών ή της τεχνολογίας ηλεκτρονικών 

υπολογιστών απλοποιώντας ακόμα περισσότερο την ηλεκτρονική ανταλλαγή email.  

Την ίδια χρονιά, αναπτύχθηκαν τα συστήματα συνδιασκέψεων, γνωστά με 

την ονομασία «online services». Στην αρχική τους μορφή, τα συστήματα 

συνδιασκέψεων δεν περιλάμβαναν στο πακέτο των παροχών τους και πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, αλλά παρείχαν δωρεάν λειτουργικά προγράμματα, online αγορές αλλά 

και τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να συζητούν με τους υπόλοιπους 

εγγεγραμμένους χρήστες.  

Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τρόπος επικοινωνίας ο οποίος σήμερα έχει 

αντικατασταθεί από πιο πρόσφατα μέσα θεωρείται ότι αποτέλεσε τη βάση 

ανάπτυξης όλων των επικοινωνιακών μέσων που έχουν θέσει σήμερα σε νέα βάση 

την επικοινωνία (Norman, 2005) 

Τα κοινωνικά δίκτυα βασίζονται στην ανάπτυξη του Web 2.0. Το Web 2.0 

αποτελεί τη δεύτερη γενιά του διαδικτύου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους 

χρήστες να έχουν πρόσβαση σε δημοσιευμένα κείμενα, να επικοινωνούν με άλλους 

χρήστες να κάνουν πλοήγηση σε ειδικές θεματολογίες στο διαδίκτυο.  
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 Οι κοινωνικές υπηρεσίες δικτύωσης μπορούν να οριστούν ευρέως ως: 

κοινωνικοί χώροι  στο Διαδίκτυο που είναι προσβάσιμοι και από κινητά τηλέφωνα, 

με σκοπό να διευκολύνουν την επικοινωνία, τη συνεργασία και το περιεχόμενο που 

μοιράζονται οι άνθρωποι σε δίκτυα επαφών.   

Μια κοινωνική υπηρεσία δικτύου εστιάζει στη δημιουργία σε άμεση σύνδεση 

κοινοτήτων. Οι περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες είναι στο Διαδίκτυο και 

παρέχουν πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες για τους χρήστες, δίνοντας τους 

κυρίως τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

των υπηρεσιών στιγμιαίων μηνυμάτων.   

Η κοινωνική δικτύωση βοηθά στο να δημιουργηθούν νέοι τρόποι για να 

μεταβιβάζονται και να μοιράζονται οι πληροφορίες και έχει ως αποτέλεσμα οι 

ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης να χρησιμοποιούνται τακτικά από εκατομμύρια 

ανθρώπους (Παπαηλιού, 2007).  

 Οι Garton, Haythornwaite και Wellman όπως αναφέρονται στον Hempell, 

2004 προσδιορίζουν τα κοινωνικά δίκτυα ως επικοινωνία μέσω υπολογιστή που 

συνδυάζει άτομα ή οργανώσεις ή μια ομάδα ανθρώπων, που συσχετίζονται με 

σχέσεις όπως η οικογένεια, η φιλία ή οι επαγγελματικοί δεσμοί (Hempell, 2004). 

 Ο Boyd (2003) αναφέρει ότι: «Οι άνθρωποι τείνουν με φυσικό τρόπο να 

χρησιμοποιήσουν λογισμικό ως μέσο για να προωθηθούν τα προσωπικά 

ενδιαφέροντα τους και να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά επομένως, σχεδόν 

οποιοδήποτε πρόγραμμα λογισμικού θα μπορούσε να θεωρηθεί κοινωνική 

δικτύωση» (Boyd  and Potter, 2003).  

 Οι πιο δημοφιλείς κοινωνικές υπηρεσίες δικτύωσης, είναι οι εξής: 

Facebook: Καθένας μπορεί να υπογράψει επάνω για Facebook και να αλληλεπιδράσει με 

τους ανθρώπους που ξέρο υν σε ένα εμπιστευμένο περιβάλλον. Η απλουστευμένη 

ναυσιπλοΐα του Facebook δίνει στους χρήστες την εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες και 

τις εφαρμογές περιοχών πυρήνων. Η πλατφόρμα Facebook είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης 

που επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους μηχανικούς για να ενσωματώσει βαθειά με στον 

ιστοχώρο Facebook και να αποκτήσει πρόσβαση στα εκατομμύρια των χρηστών μέσω της 

κοινωνικής γραφικής παράστασης.  



23 
 

Myspace: Το mySpace αποτελεί το δημοφιλέστερο social network (κοινωνικό δίκτυο) 

website που προσφέρει στους χρήστες του ένα online βασισμένο σε χρήστες δίκτυο που 

αποτελείται από προσωπικά προφίλ, blog, παγκοσμίως. Το myspace αυτήν την στιγμή 

εκτός του προσωπικού διαδικτυακού χώρου ανάρτησης προφίλ προσφέρει δωρεάν 

υπηρεσίες όπως είναι τα moods (η διάθεση των χρηστών με εικονίδια smilies), το blog, τα 

comments (σχόλια) , το profile customization (προσαρμογή του προφίλ) με HTML, τα 

multimedia, τα blurds και την μουσική.  

Youtube: Το YouTube είναι ένας τηλεοπτικός ιστοχώρος διανομής στον οποίο οι χρήστες 

μπορούν να φορτώσουν και να μοιραστούν βίντεο. Το YouTube ιδρύθηκε από τους Chad 

Hurley, Steve Chen και Jawed Karim, οι οποίοι ήταν όλοι οι πρώτοι υπάλληλοι της 

εταιρίας PayPal (Graham, Jefferson 2005). 

 

1.5.1 Social media marketing 

Το Social Media Marketing είναι μία μέθοδος προώθησης προϊόντων – 

υπηρεσιών ή προσώπων πλήρως προσανατολισμένη στο διαδίκτυο. Είναι το μοναδικό 

διαφημιστικό εργαλείο που μπορεί να φέρει αποτελέσματα σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα 

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι να αξιοποιήσει όλα τα νέα 

μέσα του διαδικτύου για να προσεγγίσει επισκέπτες – καταναλωτές ή να αυξήσει το 

brand name του πελάτη. Τα κοινωνικά μέσα (Social Media) είναι ο συνδυασμός της 

τεχνολογίας, της διαδικτυακής κοινωνικοποίησης και της πληροφορίας (κείμενο, 

ήχος, video και φωτογραφίες). Τα Social Media εκφράζονται μέσα από διάφορες 

τεχνολογικές πλατφόρμες, όπως αυτές των Forum, Blog,, κλπ. 

 Αναφορικά με τα κοινωνικά δίκτυα και τις επιχειρήσεις,  "οι δυο αυτές 

γενικές κατηγορίες σχετίζονται με την ανάπτυξη πολλών διαφορετικών υπηρεσιών 

οι οποίες σχετίζονται με τα ακόλουθα (Boyd and Potter, 2003):  

1. Με το άτομο και τις πληροφορίες του προφίλ του.  

2. Με τους ανθρώπους που το άτομο είναι συνδεμένο. 

3. Με τις ομάδες που ανήκει το μέλος.  

4. Με την ανάπτυξη σχέσεων.   
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Οι κοινωνικές υπηρεσίες δικτύωσης έχουν να κάνουν με του ανθρώπους και 

με το δίκτυο των σχέσεων που έχουν δημιουργήσει Καθοριστικά χαρακτηριστικά 

των κοινωνικών υπηρεσιών δικτύωσης είναι (Subhasish, 2010): 

o Τα εργαλεία για τη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων στο προφίλ ενός ατόμου 

και τη δημοσίευση περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από ένα χρήστη και το 

οποίο έχει σχέση με τα ενδιαφέροντα και την προσωπική ζωή του ατόμου. 

o Εργαλεία για εξατομικευμένες, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που βασίζονται 

γύρω από το προφίλ (π.χ. συστάσεις, συζητήσεις, έκθεση απόψεων, οργάνωση 

κοινωνικών εκδηλώσεων, εκθέσεις εκδηλώσεων) 

o Εργαλεία για τον καθορισμό των κοινωνικών σχέσεων που καθορίζουν ποιος 

έχει πρόσβαση στα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στις κοινωνικές υπηρεσίες 

δικτύωσης και ποιος μπορεί να επικοινωνήσει με ποιους και πώς. 
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Κεφάλαιο 2ο   Διαδικτυακοί τόποι 

2.1 Παγκόσμιος Ιστός και Ιστοσελίδες 

 Ο ιστός WWW αποτελεί το τεχνικό υπόβαθρο για τη λειτουργία των 

λεγόμενων ενδο-δικτύων (intranet) δηλαδή κλειστών δικτύων που συνενώνουν τα 

διάφορα τοπικά δίκτυα των παραρτημάτων μιας επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις 

μπορούν να επωφεληθούν με διάφορους τρόπους από τις ενδοεπιχειρησιακές 

ηλεκτρονικές αγορές. Σύμφωνα με τους Roberts & Mackay (1998) οι οργανισμοί θα 

μπορούσαν να προσαρμόσουν τις διαδικασίες εμπορικών συναλλαγών τους στις 

ηλεκτρονικές αγορές για να μειώσουν τις δαπάνες συναλλαγής και να βελτιώσουν τις 

ροές πληροφοριών, διευκολύνοντας έτσι το βελτιωμένο προγραμματισμό και 

περισσότερες συντονισμένες ενέργειες για να μειωθεί η αβεβαιότητα. Τα 

σημαντικότερα οφέλη των ηλεκτρονικών αγορών θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν 

σε τρεις ομάδες: βελτιώσεις διαδικασίας, μειώσεις δαπανών και νέα γενιά 

επιχειρήσεων (Roberts, and Mackay, 1998).    

Πολλοί παρατηρητές έχουν αποτύχει στις έρευνές τους επειδή οι επιχειρήσεις 

διαφέρουν αρκετά όσον αφορά το μέγεθος τους, την ικανότητά τους να επενδύσουν 

στην τεχνολογία και την προσαρμοστικότητα τους στις νέες απειλές και ευκαιρίες. Η 

συμβατική διάκριση ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις «ΜΜΕ» και στις 

μεγάλες είναι άχρηστη. Προτείνεται η παρακάτω διάκριση όσων αφορά τις 

επιχειρήσεις:  

• Μικρό – επιχειρήσεις (με 0-3 υπαλλήλους) 

• Μικρές επιχειρήσεις (με 3-100 υπαλλήλους) 

• Μέσου μεγέθους επιχειρήσεις (με 100-200 / 500 υπαλλήλους) 

• Μεγάλες επιχειρήσεις (με 200 / 500 – 5,000 υπαλλήλους) 

• Πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με πολύ περισσότερους υπαλλήλους από τα 

παραπάνω. 

• Συγκροτήματα επιχειρήσεων (δηλ. μεγάλες εταιρείες με τις πολλαπλάσιες, 

σχετικά ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες) 

• Πολυεθνικές εταιρίες (MNCs).  
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Εκτός από την παραπάνω παραδοσιακή κατηγοριοποίηση, το Διαδίκτυο και η 

χρήση Συστημάτων Πληροφοριών μας αναγκάζουν να αναγνωρίσουμε και μια 

πρόσθετη κατηγορία, για τις ιδεατές επιχειρήσεις (ή τα δυναμικά δίκτυα), που είναι 

επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τη χρήση Διαδικτύου, θα πρέπει να γίνει όπως 

ακριβώς  το e banking . 

Στην Ευρώπη, οι τράπεζες προσπαθούσαν να βρουν τη σωστή προσέγγιση στις 

ενδοεπιχειρησιακές πληρωμές διαδικασίας στον ιστό ώστε να παρουσιαστούν οι νέες 

μέθοδοι πληρωμής μέσω ιστού. Σύμφωνα με τις τράπεζες, οι on-line πληρωμές 

φαίνονται να γίνονται ευπρόσδεκτες στην Ευρώπη.  

 

2.2 Κατηγοριοποίηση ιστοσελίδων 

Το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο καθήκον κατά τον σχεδιασμό μιας 

σειράς ιστοσελίδων είναι η επιλογή των πληροφοριών που θα περιέχονται σε αυτές, 

και του τρόπου παρουσίασής τους. 

Το δεύτερο θέμα είναι ότι οι πελάτες κατά πάσα πιθανότητα θα μάθουν για την 

ιστοσελίδα της επιχείρησης από παραδοσιακά μέσα, όπως έντυπες διαφημίσεις, 

επιστολόχαρτα, συσκευασίες προϊόντων, κτλ.  

Οι ιστοσελίδες θα αποτελέσουν την ηλεκτρονική πύλη, ή αλλιώς τη βιτρίνα 

της επιχείρησής σας για τους επισκέπτες.  

Μέχρι πρόσφατα ο σχεδιασμός ιστοσελίδων θεωρούνταν δύσκολο έργο, που 

απαιτούσε τεχνικές γνώσεις για να εκτελεστεί. Σήμερα υπάρχουν εφαρμογές που 

επιτρέπουν τον σχεδιασμό ιστοσελίδων με μεγάλη ευκολία, και το καθήκον αυτό έχει 

περάσει από τους προγραμματιστές στους γραφίστες.  

Οι ιστοσελίδες αποτελούν ένα πολύ διακριτικό μέσο πληροφόρησης, που δεν 

επιβάλει την παρουσία του στους χρήστες. Έτσι, θα πρέπει να προβλέψετε τρόπους 

ώστε το κοινό να γνωρίσει τη διεύθυνση των ιστοσελίδων σας και να ενδιαφερθεί να 

τις επισκεφτεί. Αν δεν κάνετε τίποτε, είναι μάλλον απίθανο να ανακαλύψει κανείς 

τυχαία την ιστοσελίδα σας ανάμεσα σε 200 εκατομμύρια άλλες. 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να γίνει η σελίδα πιο «ορατή» στο δίκτυο, Οι πιο 

βασικοί είναι οι εξής: 
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• Να συμπεριλάβουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας σε παραδοσιακό 

υλικό όπως επιστολόχαρτα, διαφημίσεις, επισκεπτήρια, συσκευασίες προϊόντων.  

• Να καταχωρήσουμε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας στους διάφορους μηχανισμούς 

αναζήτησης του δικτύου.  

Να αναζητήσουμε άλλες σελίδες στις οποίες θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει ένας 

δεσμός (παραπομπή) για τη δική μας σελίδα.  

• Να σημιουργήσουμε μια ισχυρή πρώτη εντύπωση, μέσα από την ποιότητα και το 

βάθος των πληροφοριών  

• Να δίνεται η εντύπωση ότι οι σελίδες αλλάζουν συχνά περιεχόμενο.  

• Να διατηρείται τη γενική εμφάνιση των σελίδων σας σύμφωνη με την τρέχουσα 

αισθητική του δικτύου.  

• Να γίνουν οι  σελίδες κέντρο γνώσεων σε έναν εξειδικευμένο τομέα.  

• Να προστίθεται στη σελίδα κάτι που να διασκεδάζει τους επισκέπτες.  

 

2.3 Αξιολόγηση του διαδικτύου και είδη υπηρεσιών 

Σε σχέση με τη σημερινή χρήση των δικτυακών τόπων αλλά και την εισροή 

χιλιάδων πληροφοριών μέσα από τις καθημερινές ευρέσεις που γίνονται, μπορούμε 

να πούμε ότι ο τεράστιος όγκος πληροφοριών του Internet σε συνδυασμό με την 

ελάχιστη οργάνωση που υπάρχει στο Δίκτυο καθιστά χρονοβόρα την εύρεση των 

πληροφοριών. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

μέθοδοι, οι οποίοι με βάση και τη παραπάνω ανάλυση καταλήγουμε ότι είναι 

ανεπαρκείς. 

"Οι δύο πιο δημοφιλείς είναι οι indexes (ευρετήρια) και οι search engines 

(μηχανές αναζήτησης). Χρησιμοποιώντας τον Web browser αν γίνει κλικ σε μία 

κατηγορία θα οδηγηθεί ο χρήστης σε μία σειρά υποκατηγοριών. Στην κατηγορία 

αθλήματα για παράδειγμα θα οδηγηθείτε σε διάφορες κατηγορίες όπως ποδόσφαιρο, 

μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, κ.ο.κ. Ανάλογα με το μέγεθος του ευρετηρίου μπορεί να 

υπάρχουν διάφορα επίπεδα υποκατηγοριών" (Reid, 2004). 

Στο Internet υπάρχουν αρκετές μηχανές αναζήτησης και ευρετήρια, κάθε ένα 
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εκ των οποίων έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Όταν αναζητά ο 

χρήστης μία πληροφορία και για να καλύψει το μεγαλύτερο δυνατό τμήμα του 

Δικτύου θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αρκετές μηχανές αναζήτησης. Όμως η 

διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα και για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί ειδικό 

λογισμικό, ονόματι meta-search, το οποίο αυτοματοποιεί την αναζήτηση.  

Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, αν ήταν εφικτό σύμφωνα με την έρευνα 

ν’ αποθηκεύσει ο χρήστης όλα αυτά τα στοιχεία σε κοινές δισκέτες κομπιούτερ και 

τοποθετούσε τις δισκέτες τη μια επάνω στην άλλη, θα κατάληγε σε μια τεράστια 

στήλη 8 φορές ψηλότερη από την απόσταση Γης-Σελήνης.  

Η έρευνα αναφέρει ότι ενώ χρειάστηκαν 300.000 χρόνια για να παράγει η 

ανθρωπότητα 12 τρισεκατομμύρια μεγκαμπάιτ. Με το σημερινό ρυθμό, θα καλύψει 

το ίδιο νούμερο σε 4 χρόνια. Η έρευνα αναφέρει πως ποσοστό 93% του συνόλου 

των πληροφοριών είναι σε ψηφιακή μορφή. Η υπερπληροφόρηση, και δη με 

ιλιγγιώδεις ταχύτητες, αποτελεί χαρακτηριστικό συστατικό της εποχής. Η έρευνα 

καταλήγει ότι το φαινόμενο της υπερπληροφόρησης οδηγεί σ’ ένα από τα πολλά 

κεφάλαια του ολοκληρωτισμού – δηλαδή στην παραπληροφόρηση της κοινής 

γνώμης. 

  Με βάση το Λέανδρο Ν αν υποθέσουμε ότι κάποιος θέλει να ενημερωθεί 

για το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίηση και κυρίως για την οικολογική συνιστώσα 

του, θα πρέπει αρχικά να αξιοποιήσει τους δικτυακούς τόπους εγχώριους και 

διεθνείς που ήδη γνωρίζει και εκτιμά ότι θα του δώσουν χρήσιμες πληροφορίες 

αναφορικά με το πεδίο έρευνας του.  Συγχρόνως μπορεί να καταφύγει σε 

εκατομμύρια ιστοσελίδες στις οποίες θα τον οδηγήσουν οι ιστοσελίδες εύρεσης 

(Λέανδρος,2005). 

Αφού ο ενδιαφερόμενος συσσωρεύει ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών και 

διαβάσει έναν αριθμό κειμένων, είναι πιθανό να κρατήσει ορισμένες δικτυακές 

διευθύνσεις στα «αγαπημένα του». Αυτό θα τον βοηθήσει να παρακολουθεί αυτές 

τις ιστοσελίδες και στο μέλλον, το πρώτο πρόβλημα εδώ αναφέρεται στην 

υποκειμενικότητα των ιστοσελίδων σε σχέση με τις απόψεις που εκφέρουν. Το 

δεύτερο πρόβλημα αναφέρεται στην αύξηση των ιστοσελίδων που ελλοχεύει το 

κίνδυνο στο εγγύς μέλλον, ο χρήστης να μη μπορεί πια να τις παρακολουθεί 
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χάνοντας έτσι σημαντικές εξελίξεις, αλλά και πληροφορίες που πιθανόν να του ήταν 

χρήσιμες. Το τρίτο και τελευταίο πρόβλημα αναφέρεται στη γλώσσα, μια και πολλές 

από τις ιστοσελίδες θα είναι στα αγγλικά, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι εκ των 

χρηστών, δε θα μπορούν να τις διαβάσουν (Λέανδρος,2005). 

 

2.4 Ιστορική αναδρομή αξιολόγησης ιστοσελίδων 

Σε σχέση με τη σημερινή χρήση των δικτυακών τόπων αλλά και την εισροή 

χιλιάδων πληροφοριών μέσα από τις καθημερινές ευρέσεις που γίνονται, μπορούμε 

να πούμε ότι ο τεράστιος όγκος πληροφοριών του Internet σε συνδυασμό με την 

ελάχιστη οργάνωση που υπάρχει στο Δίκτυο καθιστά χρονοβόρα την εύρεση των 

πληροφοριών. "Οι δύο πιο δημοφιλείς είναι οι indexes (ευρετήρια) και οι search 

engines (μηχανές αναζήτησης). Χρησιμοποιώντας τον Web browser αν γίνει κλικ σε 

μία κατηγορία θα οδηγηθεί ο χρήστης σε μία σειρά υποκατηγοριών. Στην κατηγορία 

αθλήματα για παράδειγμα θα οδηγηθείτε σε διάφορες κατηγορίες όπως ποδόσφαιρο, 

μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, κ.ο.κ. Ανάλογα με το μέγεθος του ευρετηρίου μπορεί να 

υπάρχουν διάφορα επίπεδα υποκατηγοριών" (Reid, 2004). 

Στο Internet υπάρχουν αρκετές μηχανές αναζήτησης και ευρετήρια, κάθε ένα 

εκ των οποίων έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Όταν αναζητά ο 

χρήστης μία πληροφορία και για να καλύψει το μεγαλύτερο δυνατό τμήμα του 

Δικτύου θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αρκετές μηχανές αναζήτησης. Όμως η 

διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα και για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί ειδικό 

λογισμικό, ονόματι meta-search, το οποίο αυτοματοποιεί την αναζήτηση.  

Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, αν ήταν εφικτό σύμφωνα με την έρευνα 

ν’ αποθηκεύσει ο χρήστης όλ’ αυτά τα στοιχεία σε κοινές δισκέτες κομπιούτερ και 

τοποθετούσε τις δισκέτες τη μια επάνω στην άλλη, θα κατάληγε σε μια τεράστια 

στήλη 8 φορές ψηλότερη από την απόσταση Γης-Σελήνης. Η έρευνα αναφέρει ότι 

ενώ χρειάστηκαν 300.000 χρόνια για να παράγει η ανθρωπότητα 12 

τρισεκατομμύρια μεγκαμπάιτ. Με το σημερινό ρυθμό, θα καλύψει το ίδιο νούμερο 

σε 4 χρόνια. Η έρευνα αναφέρει πως ποσοστό 93% του συνόλου των πληροφοριών 

είναι σε ψηφιακή μορφή. Η υπερπληροφόρηση, και δη με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, 

αποτελεί χαρακτηριστικό συστατικό της εποχής. Η έρευνα καταλήγει ότι το 
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φαινόμενο της υπερπληροφόρησης οδηγεί σ’ ένα από τα πολλά κεφάλαια του 

ολοκληρωτισμού – δηλαδή στην παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης. 

  Με βάση το Λέανδρο Ν αν υποθέσουμε ότι κάποιος θέλει να ενημερωθεί 

για το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίηση και κυρίως για την οικολογική συνιστώσα 

του, θα πρέπει αρχικά να αξιοποιήσει τους δικτυακούς τόπους εγχώριους και 

διεθνείς που ήδη γνωρίζει και εκτιμά ότι θα του δώσουν χρήσιμες πληροφορίες 

αναφορικά με το πεδίο έρευνας του.  Συγχρόνως μπορεί να καταφύγει σε 

εκατομμύρια ιστοσελίδες στις οποίες θα τον οδηγήσουν οι ιστοσελίδες εύρεσης 

(Λέανδρος,2005). 

Αφού ο ενδιαφερόμενος συσσωρεύσει ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών και 

διαβάσει έναν αριθμό κειμένων, είναι πιθανό να κρατήσει ορισμένες δικτυακές 

διευθύνσεις στα «αγαπημένα του». Αυτό θα τον βοηθήσει να παρακολουθεί αυτές 

τις ιστοσελίδες και στο μέλλον, το πρώτο πρόβλημα εδώ αναφέρεται στην 

υποκειμενικότητα των ιστοσελίδων σε σχέση με τις απόψεις που εκφέρουν.  

Το δεύτερο πρόβλημα αναφέρεται στην αύξηση των ιστοσελίδων που 

ελλοχεύει το κίνδυνο στο εγγύς μέλλον, ο χρήστης να μη μπορεί πια να τις 

παρακολουθεί χάνοντας έτσι σημαντικές εξελίξεις, αλλά και πληροφορίες που 

πιθανόν να του ήταν χρήσιμες. Το τρίτο και τελευταίο πρόβλημα αναφέρεται στη 

γλώσσα, μια και πολλές από τις ιστοσελίδες θα είναι στα αγγλικά, πράγμα που 

σημαίνει ότι κάποιοι εκ των χρηστών, δε θα μπορούν να τις διαβάσουν 

(Λέανδρος,2005). 

Την σημερινή εποχή η ανταλλαγή σκέψεων, πληροφοριών και ιδεών έχουν κάνει 

επιτακτική την ανάγκη για βελτίωση των διαδικασιών επικοινωνίας. Η πρόοδος των 

διαφόρων τεχνολογιών έχει οδηγήσει στην απλούστευση της επικοινωνίας μεταξύ 

των ανθρώπων μέσα από την χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών 

υπολογιστών.  

 Μέσω της τεχνολογίας είναι πλέον δυνατή η επικοινωνία ατόμων από 

οποιοδήποτε σημείο. Η επικοινωνιακή ικανότητα και η αποτελεσματικότητα 

επηρεάζουν τις αποφάσεις, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις αντιλήψεις και τις 

στάσεις όλων των ατόμων. Η έλλειψη της επικοινωνίας οδηγεί σε δυσλειτουργίες, 

συγκρούσεις, ασυνεννοησία, κακές αποφάσεις, έλλειψη συντονισμού και 
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υποκίνησης. Συνεπώς η επικοινωνία αποτελεί ένα σημαντικό αντικείμενο μελέτης, 

την οποία καλούμαστε να προσεγγίσουμε σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες που 

έχουν αναπτυχθεί. 

 

2.5 Βασικές διαστάσεις των κριτηρίων αξιολόγησης 

 Την σημερινή εποχή η επανάσταση στις τεχνολογίες της επικοινωνίας, 

οδήγησαν σε μια νέα μορφή επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων, η οποία θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί ως απλοϊκή, ταχύτερη και ευκολότερη.  

 Τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο, η κινητή τηλεφωνία, η τηλεδιάσκεψη και το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λειτουργούν  ως εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας 

διευκολύνοντας τον πομπό και τον δέκτη στην άμεση μεταφορά και κατανόηση του 

μηνύματος.   

 Η ψηφιακή επανάσταση οδήγησε τον κόσμο σε ένα τεράστιο δίκτυο 

διακίνησης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του αποστολέα και του δέκτη. 

 Διάφορες γνώμες, απόψεις και θέσεις, μπορούσαν να διακινηθούν από 

οποιονδήποτε μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. Ο 

συνδυασμός της ανάλυσης της πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή και η δυνατότητα 

μετάδοσής της σε μορφή κατανοητή από τον άνθρωπο, ως κείμενο ή εικόνα, 

επιτρέπει την συμμετοχή οποιουδήποτε στην διαδικασία παραγωγής και διακίνησης 

της πληροφορίας.  

 Αυτό βέβαια δεν καθιστά και την κοινωνία της πληροφορίας περισσότερο 

δημοκρατική. Αν και η τεχνολογία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική στην 

διαδικασία της επικοινωνίας, παρόλα αυτά η παραγωγή της είναι εξαιρετικά 

πολύπλοκη, δαπανηρή, απαιτεί συγκέντρωση πόρων, και είναι συνήθως 

συγκεντρωμένη σε μεγάλες εταιρείες. Επί πλέον, η παραγωγή, ο έλεγχος και η 

διάθεση της πληροφορίας αποτελούν δύναμη και εξουσία για αυτούς που αποκτούν 

τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν την πληροφορία. Η οικονομική διάσταση της 

πληροφορίας, η παραγωγή, ο έλεγχος και η διάθεσή της, ενσωματώθηκε στις 

διαδικασίες της αγοράς και με την πάροδο του χρόνου εμπορευματοποιήθηκε.  

 Μέσω των νέων επικοινωνιακών τεχνολογιών επιτεύχθηκε η ανάπτυξη της 
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οικονομίας της αγοράς στο πλαίσιο των κρατών που τις ανέπτυξαν, αλλά και 

ενίσχυσε τους μηχανισμούς της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 Η μαζική παραγωγή και η πρόσβαση πολλών στα προϊόντα της ψηφιακής 

τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών με σχετικά μικρό κόστος, επέφερε την 

εξατομίκευση της πληροφορίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα δύο φαινομενικά αντίθετες 

τάσεις: την ενίσχυση της ατομικότητας αλλά και της συλλογικότητας.  

 Από τη μια, η δυνατότητα επικοινωνίας του ατόμου μέσω πολλαπλών 

δικτύων και η αναγωγή του (ατόμου) σε ενεργό πόλο επικοινωνίας, ενίσχυσε την 

ατομικότητα η οποία όμως για να ολοκληρωθεί απαιτεί μια κοινωνία της 

πληροφορίας, δηλαδή δέκτες και πόλους επικοινωνίας, στην οποία το άτομο 

συμμετέχει και ξεπερνά τον έλεγχό και την εμβέλειά του καθώς ολοκληρώνεται 

επικοινωνιακά σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς για να 

είναι αποτελεσματική η επικοινωνία απαιτεί έναν ενεργό πόλο (ατομικότητα) και 

την συνεργασία των πόλων μεταξύ τους για την αποδοτικότητα της επικοινωνίας 

(συλλογικότητα). 

 Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η τεχνολογία της επικοινωνίας εκτός από το ότι 

διευκόλυνε τις διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ του πομπού και του δέκτη, 

παράλληλα βοήθησε και στην ενίσχυση της ατομικότητας και της συλλογικότητας 

μεταξύ των ατόμων  

Το ταχυδρομείο το οποίο αποτελεί το παλαιότερο μέσω επικοινωνίας συνεχίζει 

να είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα μέσα επικοινωνίας της επιχείρησης με τον πελάτη. 

Συγκεκριμένα προκειμένου μια επιχείρηση να μπορέσει να παραδώσει άμεσα και 

αποτελεσματικά δέματα στους πελάτες της, τα οποία μάλιστα μπορεί να αποτελούν 

και προϊόν κάποιας τηλεφωνικής παραγγελίας ή παραγγελίας μέσω email πρέπει να 

χρησιμοποιήσει το ταχυδρομείο.  

 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα 

συνεργασίας αλλά και επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών. Το email 

έχει τα εξής πλεονεκτήματα (Kotler, 1997): 

1. Άμεση επαφή με τον πελάτη. 

2. Αποτελεί μια οικονομική λύση για να μπορέσει να επικοινωνήσει ο πελάτης με 
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την εταιρεία αλλά και το αντίστροφο 

3. Αποστολή φωτογραφιών γεγονός πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις.  

4. Εξάλειψη του προβλήματος της διαφοράς ώρας από χώρα σε χώρα αλλά και η 

πιθανότητα ενόχλησης του πελάτη  

5. Μέσω email η επιχείρηση μπορεί να ενημερώσει τον πελάτη της, να διαφημιστεί, 

να πουλήσει τα είδη της, να θερμάνει τις σχέσεις της μαζί του. 

6. Το email δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να εκφράσει το παράπονο, το αίτημα 

του άμεσα και οικονομικά, αλλά και στην επιχείρηση να τον εξυπηρετήσει άμεσα. 

    

2.6 Μοντέλα αξιολόγησης 

Ιστοσελίδα 

Η Ιστοσελίδα μιας εταιρείας είναι ένα αρχικό εργαλείο  που ορίζει την 

παρουσία της εταιρείας στον κυβερνοχώρο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ιστοσελίδων, 

ανάλογα με τους σκοπούς της εταιρείας και την επικοινωνία της με το κοινό. Η ίδια 

εταιρεία μπορεί να έχει πολλά web sites, ανεξάρτητα ή ενωμένα κάτω από ένα κύριο. 

Για παράδειγμα, όταν μια εταιρεία έχει να προωθήσει  νέο προϊόν ή υπηρεσία, ή να 

οργανώσει κάποιο διαγωνισμό μπορεί να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο site. 

Μιλώντας για web sites από την πλευρά του e-marketing, η ταξινόμηση του Kotler 

(2010:145) μπορεί να χρησιμοποιηθεί: εταιρικά και μάρκετινγκ web sites (Kotler, 

2010). 

Εταιρική ιστοσελίδα - είναι ένα site που έχει συσταθεί από την εταιρεία στο 

διαδίκτυο, το οποίο μεταφέρει τις πληροφορίες και τις λειτουργίες που έχουν 

σχεδιαστεί για να απαντήσει σε ερωτήσεις πελατών, να οικοδομήσει σχέσεις με τους 

πελάτες και να δημιουργήσει ενθουσιασμό για την εταιρεία, αντί να πουλά τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας άμεσα. Η ιστοσελίδα χειρίζεται διαδραστική 

επικοινωνία με πρωτοβουλία του πελάτη (Kotler, 2010).  

Ιστοσελίδα Marketing - ένα site στο διαδίκτυο που δημιουργήθηκε από μια 

εταιρεία για να αλληλεπιδρά με τους πελάτες για να τους φέρει πιο κοντά σε μια 

αγορά ή άλλες εκβάσεις μάρκετινγκ. Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για να  
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χειριστεί διαδραστική επικοινωνία με πρωτοβουλία της εταιρείας (Kotler, 2010). 

Ιστοσελίδες μάρκετινγκ είναι, για παράδειγμα, promo sites και ηλεκτρονικά 

καταστήματα. 

Όλες οι ιστοσελίδες θα πρέπει να είναι πρακτικές και εύκολο στη χρήση από 

τους επισκέπτες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι καλά και λογικά οργανωμένη, να 

έχει έναν τίτλο (επίσης σύντομο και σαφή). Ο σχεδιασμός του θα πρέπει να γίνεται 

σύμφωνα με το ύφος, τις πολιτικές και τους στόχους της εταιρείας. Αλλά πρέπει να 

είναι ελκυστικό και ευχάριστο στο μάτι. Το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι 

ισορροπημένο: με την απαραίτητη αναλογία κειμένου και εικόνων, όχι πάρα πολύ και 

όχι πολύ λίγο. Επίσης, ανάλογα με το περιεχόμενο του site μπορεί να έχει επιπλέον 

επιλογές όπως κοινότητες, forums, προσωπικούς λογαριασμούς και άλλες επιλογές, 

απαραίτητες για την επικοινωνία με τους πελάτες. 

 

2.7 Άξονες αξιολόγησης 

Την σημερινή εποχή η ανταλλαγή σκέψεων, πληροφοριών και ιδεών έχουν κάνει 

επιτακτική την ανάγκη για βελτίωση των διαδικασιών επικοινωνίας. Η πρόοδος των 

διαφόρων τεχνολογιών έχει οδηγήσει στην απλούστευση της επικοινωνίας μεταξύ 

των ανθρώπων μέσα από την χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών 

υπολογιστών.  

 Μέσω της τεχνολογίας είναι πλέον δυνατή η επικοινωνία ατόμων από 

οποιοδήποτε σημείο. Η επικοινωνιακή ικανότητα και η αποτελεσματικότητα 

επηρεάζουν τις αποφάσεις, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις αντιλήψεις και τις 

στάσεις όλων των ατόμων. Η έλλειψη της επικοινωνίας οδηγεί σε δυσλειτουργίες, 

συγκρούσεις, ασυνεννοησία, κακές αποφάσεις, έλλειψη συντονισμού και 

υποκίνησης. Συνεπώς η επικοινωνία αποτελεί ένα σημαντικό αντικείμενο μελέτης, 

την οποία καλούμαστε να προσεγγίσουμε σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες που 

έχουν αναπτυχθεί. 

 Την σημερινή εποχή η επανάσταση στις τεχνολογίες της επικοινωνίας, 

οδήγησαν σε μια νέα μορφή επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων, η οποία θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί ως απλοϊκή, ταχύτερη και ευκολότερη.  
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 Τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο, η κινητή τηλεφωνία, η τηλεδιάσκεψη και το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λειτουργούν  ως εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας 

διευκολύνοντας τον πομπό και τον δέκτη στην άμεση μεταφορά και κατανόηση του 

μηνύματος.   

 Η ψηφιακή επανάσταση οδήγησε τον κόσμο σε ένα τεράστιο δίκτυο 

διακίνησης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του αποστολέα και του δέκτη. 

Διάφορες γνώμες, απόψεις και θέσεις, μπορούσαν να διακινηθούν από 

οποιονδήποτε μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. Ο 

συνδυασμός της ανάλυσης της πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή και η δυνατότητα 

μετάδοσής της σε μορφή κατανοητή από τον άνθρωπο, ως κείμενο ή εικόνα, 

επιτρέπει την συμμετοχή οποιουδήποτε στην διαδικασία παραγωγής και διακίνησης 

της πληροφορίας.  

 Αυτό βέβαια δεν καθιστά και την κοινωνία της πληροφορίας περισσότερο 

δημοκρατική. Αν και η τεχνολογία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική στην 

διαδικασία της επικοινωνίας, παρόλα αυτά η παραγωγή της είναι εξαιρετικά 

πολύπλοκη, δαπανηρή, απαιτεί συγκέντρωση πόρων, και είναι συνήθως 

συγκεντρωμένη σε μεγάλες εταιρείες. Επί πλέον, η παραγωγή, ο έλεγχος και η 

διάθεση της πληροφορίας αποτελούν δύναμη και εξουσία για αυτούς που αποκτούν 

τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν την πληροφορία. Η οικονομική διάσταση της 

πληροφορίας, η παραγωγή, ο έλεγχος και η διάθεσή της, ενσωματώθηκε στις 

διαδικασίες της αγοράς και με την πάροδο του χρόνου εμπορευματοποιήθηκε.  

 Μέσω των νέων επικοινωνιακών τεχνολογιών επιτεύχθηκε η ανάπτυξη της 

οικονομίας της αγοράς στο πλαίσιο των κρατών που τις ανέπτυξαν, αλλά και 

ενίσχυσε τους μηχανισμούς της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 Η μαζική παραγωγή και η πρόσβαση πολλών στα προϊόντα της ψηφιακής 

τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών με σχετικά μικρό κόστος, επέφερε την 

εξατομίκευση της πληροφορίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα δύο φαινομενικά αντίθετες 

τάσεις: την ενίσχυση της ατομικότητας αλλά και της συλλογικότητας.  

 Από τη μια, η δυνατότητα επικοινωνίας του ατόμου μέσω πολλαπλών 

δικτύων και η αναγωγή του (ατόμου) σε ενεργό πόλο επικοινωνίας, ενίσχυσε την 

ατομικότητα η οποία όμως για να ολοκληρωθεί απαιτεί μια κοινωνία της 
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πληροφορίας, δηλαδή δέκτες και πόλους επικοινωνίας, στην οποία το άτομο 

συμμετέχει και ξεπερνά τον έλεγχό και την εμβέλειά του καθώς ολοκληρώνεται 

επικοινωνιακά σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς για να 

είναι αποτελεσματική η επικοινωνία απαιτεί έναν ενεργό πόλο (ατομικότητα) και 

την συνεργασία των πόλων μεταξύ τους για την αποδοτικότητα της επικοινωνίας 

(συλλογικότητα). 

 Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η τεχνολογία της επικοινωνίας εκτός από το ότι 

διευκόλυνε τις διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ του πομπού και του δέκτη, 

παράλληλα βοήθησε και στην ενίσχυση της ατομικότητας και της συλλογικότητας 

μεταξύ των ατόμων (Σταματόπουλος, 2001). 

Το ταχυδρομείο το οποίο αποτελεί το παλαιότερο μέσω επικοινωνίας συνεχίζει 

να είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα μέσα επικοινωνίας της επιχείρησης με τον πελάτη.     

Συγκεκριμένα προκειμένου μια επιχείρηση να μπορέσει να παραδώσει άμεσα και 

αποτελεσματικά δέματα στους πελάτες της, τα οποία μάλιστα μπορεί να αποτελούν 

και προϊόν κάποιας τηλεφωνικής παραγγελίας ή παραγγελίας μέσω email πρέπει να 

χρησιμοποιήσει το ταχυδρομείο.  

 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα 

συνεργασίας αλλά και επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών. Το email 

έχει τα εξής πλεονεκτήματα (Kotler, 1997): 

7. Άμεση επαφή με τον πελάτη. 

8. Αποτελεί μια οικονομική λύση για να μπορέσει να επικοινωνήσει ο πελάτης με 

την εταιρεία αλλά και το αντίστροφο 

9. Αποστολή φωτογραφιών γεγονός πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις.  

10. Εξάλειψη του προβλήματος της διαφοράς ώρας από χώρα σε χώρα αλλά και η 

πιθανότητα ενόχλησης του πελάτη  

11. Μέσω email η επιχείρηση μπορεί να ενημερώσει τον πελάτη της, να διαφημιστεί, 

να πουλήσει τα είδη της, να θερμάνει τις σχέσεις της μαζί του. 

12. Το email δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να εκφράσει το παράπονο, το αίτημα 

του άμεσα και οικονομικά, αλλά και στην επιχείρηση να τον εξυπηρετήσει άμεσα. 
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Κεφάλαιο 3ο  Επισκόπηση, περιγραφή και κριτική μελέτη μεθόδων 

αξιολόγησης νέων ιδεών  

3.1 Checklists  

 Μια από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους για την αξιολόγηση μιας καινοτόμας 

ιδέας είναι η χρήση ενός συνόλου ερωτήσεων με στόχο να εξεταστεί η δυναμική της 

καινοτόμας ιδέας. Η εν λόγω μέθοδος χρησιμεύει στις επιχειρηματικές ιδέες εφόσον 

μπορούν να υποστηριχτούν οικονομικά (Scriven, 2000). Ενδεικτικές περιπτώσεις από 

checklists αναφέρονται στη συνέχεια: 

1. Βαθμολόγηση της ιδανικής επιχειρηματικής ιδέας: Η εν λόγω προσέγγιση είναι 

πιο σωστή όταν λαμβάνεται το στήσιμο μιας καινοτόμας επιχείρησης. 

2. Αξιολόγηση μια ιδέας για μια εταιρία ή ένα προϊόν: Εμπεριέχει λίστα ελέγχου 

με κριτήρια αξιολόγησης ιδεών. 

3. Αξιολόγηση μιας καινοτόμας ιδέας για το εκάστοτε προϊόν  

 

3.2 Μulti-criteria analysis  

 Η AHP θεωρείται ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος υποστήριξης 

αποφάσεων. Ένα πολύ σημαντικό ωφέλημα της AHP είναι ότι μπορεί να αναλύσει 

τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία της απόφασης. Ούτως ώστε να εφαρμοστεί 

η μέθοδος, πρέπει να ληφθούν υπόψη ένα σύνολο αξιολογητικά κριτήρια  και μια 

δέσμη εναλλακτικών ιδεών. Η AHP συνδέει τα βάρη των στόχων και των ιδεών, 

προσφέροντας ποικίλα σενάρια με καθορισμένη ιεραρχία. Χρησιμεύει στη λύση 

προβλημάτων (Saaty, 1980). 

 

3.3 SWOT Analysis  

 H SWOT Analysis αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο αναγνώρισης των 

Δυνατών 

(Strengths) και Αδύνατων σημείων (Weaknesses) μίας επιχείρησης. Για τις 

πληροφορίες αυτές γίνεται χρήση σε  ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους. Ο πιο απλός 
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τρόπος διεξαγωγής μίας SWOT Analysis αποτελεί την χρήση ενός ερωτηματολογίου 

όπως αυτό που δίνεται στη συνέχεια: 

Δυνατά σημεία: 

• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εκάστοτε εταιρίας  

Αδύνατα σημεία: 

• Τι λάθη έχουν γίνει 

Ευκαιρίες: 

• Ποιες ευκαιρίες υπάρχουν για την εταιρία  

Απειλές : 

• Ποια εμπόδια υπάρχουν για την επιχείρηση (Learned et all, 1969). 

 

3.4 Applied Ethnography  

 Η μέθοδος αφορά τη παρατηρητική έρευνα με στόχο να γίνει αξιολόγηση του 

πώς οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα της εταιρίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την εφεύρεση καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιακών ευκαιριών, κατά το 

σχεδιασμό των νέων προϊόντων ή υπηρεσιών , όταν το νέο προϊόν ή υπηρεσία έχουν 

ήδη σχεδιαστεί, καθώς και στην αξιολόγηση ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας από 

την άποψη της χρηστικότητας και της αποδοχής. στην αγορά (Sanders, 2002). 

 

3.5 Focus Group  

 Μια άλλη μέθοδος ποιοτικής έρευνας είναι το Focus Group που ως ειδική 

ομάδα εμπεριέχει ένα μεσολαβητή που αξιολογεί  μια νέα ιδέα κυμαινόμενο από 5 

έως 12 άτομα και εμπεριέχει μια σειρά ερωτήσεων αναφορικά  με ένα καθορισμένο 

θέμα (American Statistical Association, 1998). 

 

3.6 Telephone and Online Surveys  

 Οι τηλεφωνικές μελέτες είναι ποσοτικές μέθοδοι μελέτης αγοράς που 



39 
 

εμπεριέχουν κλήσεις και συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ανθρώπων σε μια 

γεωγραφική περιοχή η οποία εξυπηρετείται από μια επιχείρηση ή οργανισμό με σκοπό 

να γίνει η αξιολόγηση μιας νέας ιδέας. Οι συνεντεύξεις στηρίζονται σε ιδανικά 

διατυπωμένα ερωτηματολόγια. Τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή 

ανάλογων μελετών οδηγούνται σε στατιστική ανάλυση, ούτως ώστε να προκύψουν 

πορίσματα αναφορικά με την εμπορευσιμότητα της νέας ιδέας (Alreck and Settle, 

1995). 

 

3.7 Rapid Prototype Development  

 Η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των καινοτόμων 

προϊόντων μιας εταιρίας . Η πρόοδος στις τεχνολογίες δίνει την άδεια για ταχεία 

εφαρμογή των νέων ιδεών του προϊόντος, με ειδικά υλικά. Μέσα από, δοκιμές του 

προϊόντος και οι αξιολογήσεις είναι δυνατόν να υλοποιηθούν. Η βιομηχανία 

λογισμικού κάνει χρήση της ταχείας κατασκευής πρωτοτύπων με την επωνυμία 

«ευέλικτος προγραμματισμός» σύμφωνα με τον οποίο γίνεται η ανάληψη έργων 

λογισμικού. 

 

3.8 Feasibility Study  

 Μια άλλη μέθοδος αξιολόγησης είναι η διεξαγωγή μιας μελέτης σκοπιμότητας 

Είναι μια προκαταρκτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε πριν από την πραγματική 

εργασία του έργου , προκειμένου να αξιολογηθεί η νέα ιδέα και να εξακριβωθεί η 

ενδεχόμενο  επιτυχίας της. Αφορά ανάλυση κάθε λύση σχεδίου και μία σύσταση 

αναφορικά  με την ιδανικότερη λύση , που περιλαμβάνει μια αξιολόγηση για το πως 

θα ενταχτεί το έργο στο σύνολο της οργάνωσης.  

 

3.9 Μέθοδοι πρόβλεψης  

3.9.1 Prediction Markets  

 Αφορά μέθοδο για προβλέψεις με στόχο την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων 

των εκλογών . Τα τελευταία χρόνια η μέθοδος αυτή έχει αρχίσει να εδραιώνεται 
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ανάμεσα στις μεθόδους αξιολόγησης ιδεών σε επιχειρήσεις. Οι προβλέψεις 

συνδέονται με ένα γεγονός ή με μια παράμετρο.  

 

3.9.2 Delphi Technique  

 Αφορά μέθοδο πρόβλεψης που σχετίζεται με τις απόψεις ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων αξιολογώντας μια καινοτόμα ιδέα. Το πλαίσιο αξιολόγησης 

χρειάζεται αναλυτική προετοιμασία από τον ηγέτη της τεχνικής ο οποίος έπειτα από 

κάθε γύρο δίνει μια ανώνυμη περίληψη των προβλέψεων και τις αιτίες που οδήγησαν 

στις τις κρίσεις (Chua, 2003). 

 

3.9.3 Delphi vs. prediction markets  

 Η Delphi Technique έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τα Prediction markets. 

Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές που μπορεί να είναι καθοριστικές στη σχετική 

δυνατότητα εφαρμογής τους για τα διάφορα προβλήματα. Μερικά πλεονεκτήματα 

των Prediction markets προκύπτουν από τη δυνατότητα τους να παρέχουν κίνητρα για 

τη συμμετοχή. 

 

3.10 Decision trees  

 Τα δέντρα απόφασης είναι εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων που 

χρησιμοποιούν μια γραφική παράσταση ή ένα μοντέλο των αποφάσεων και τις 

ενδεχόμενες συνέπειες τους, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τυχαίων 

περιπτώσεων , το κόστος των πόρων, και τη χρησιμότητα τους. Η μέθοδος 

χρησιμοποιείται σε διάφορες περιοχές με σκοπό την αξιολόγηση μιας καινοτόμας 

ιδέας σε μια επιχείρηση. Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται για την επίλυση 

σύνθετων προβλημάτων και προσδιορίζουν τη στρατηγική με την οποία είναι 

πιθανότερο να επιτευχθεί ένας στόχος. Ο υπολογισμός των πιθανοτήτων γίνεται με 

συγκεκριμένα βάρη. Τα δέντρο αποφάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοντέλα 

για να εξηγήσουν την πολυπλοκότητα τις προβλέψεις και τη στρατηγική σκέψη. Τα 

δέντρα αποφάσεων ξεκινάνε με μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί. 
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3.11 FMEA - Failure Modes and Effects Analysis  

 Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως στον τομέα του σχεδιασμού και της 

ανάπτυξης του προϊόντος με σκοπό την αξιολόγηση του. Ο σκοπός της είναι να 

ληφθούν μέτρα για την εξάλειψη ή τη μείωση των βλαβών με συγκεκριμένη 

προτεραιότητα.  Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των κινδύνων, τις 

προτεραιότητες διαχείρισης και για την αντιμετώπιση γνωστών απειλών. 

 Η τεχνική FMEA χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις ως κεντρικός 

στυλοβάτης της διαδικασίας σχεδιασμού τους. Παρέχει μια δομημένη προσέγγιση 

στην ανάλυση των κύριων αιτιών μίας πιθανής αστοχίας υλικών του νέου προϊόντος, 

την εκτίμησης της δριμύτητας του αντίκτυπου στο προϊόν, και της 

αποτελεσματικότητας των στρατηγικών για την πρόληψη της πιθανής αστοχίας 

(Robertson & Shaw 2004). 

 

3.12 Nominal group technique  

 Η τεχνική αυτή παρέχει μια δομημένη μέθοδο για τη συλλογή και την 

οργάνωση των σκέψεων μιας ομάδας με σκοπό την αξιολόγηση μιας νέας ιδέας. 

Πρόκειται για μια δομημένη μορφή του καταιγισμού ιδεών με έως και 10 

συμμετέχοντες και έναν έμπειρο ηγέτη. Η μέθοδος συγκεντρώνει πληροφορίες, 

ζητώντας από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε ερωτήσεις και, στη συνέχεια 

ζητώντας τους να δώσουν προτεραιότητα στις ιδέες ή προτάσεις όλων των μελών της 

ομάδας.  

Η διαδικασία αποτρέπει την κυριαρχία ενός και μόνο προσώπου και 

ενθαρρύνει όλα τα μέλη της ομάδας να συμμετάσχουν με αποτελέσματα να 

δημιουργηθεί μια σειρά προτεραιότητας λύσεων και συστάσεων που 

αντιπροσωπεύουν τις προτιμήσεις όλης της ομάδας. Η μέθοδος πραγματοποιείται 

μέσω των ακόλουθων βημάτων. Ανώνυμη παραγωγή ιδεών γραπτώς η οποία αρχίζει 

με τον ηγέτη ο οποίος αναφέρει το πρόβλημα και δίνει στους συμμετέχοντες μέχρι και 

10 λεπτά για να σημειώσουν τις αρχικές ιδέες. Ο ηγέτης γράφει, επίσης γράφει τις 

δικές του ιδέες. 2. Στη συνέχεια, ο κάθε συμμετέχων που διαβάζει μια ιδέα, την 



42 
 

οποία ο αρχηγός γράφει επάνω σε ένα flip chart και προβάλετε αριθμημένα. Αυτό 

γίνεται κυκλικά για να εξασφαλιστεί ότι δεν εμφανίζεται κάποια ιδέα 2 φορές. 

3. Συζήτηση ώστε να διευκρινιστούν οι ιδέες και να ενθαρρυνθεί από τον ηγέτη. 

4. Προκαταρκτική ανώνυμη ψηφοφορία 

5. Περαιτέρω συζήτηση και ψηφοφορία λαμβάνει χώρα, εάν η ψηφοφορία δεν έφερε 

αποτέλεσμα. Τα βήματα 3 έως 4 μπορεί να επαναληφθούν (Vedros ,1979). 

 

3.13 Voting  

 Η ψηφοφορία είναι μια μέθοδος την οποία χρησιμοποιεί μια ομάδα, όπως πχ 

ένα εκλογικό σώμα με σκοπό να λάβει μια απόφαση ή να εκφέρει μια γνώμη συχνά 

μετά από συζητήσεις, ή προεκλογικές εκστρατείες. Χρησιμοποιείται και στα πλαίσια 

αξιολόγησης νέων ιδεών στις επιχειρήσεις και είναι μια χρήσιμη μέθοδος για την 

επιλογή μεταξύ πολλών ιδεών. Ξεκινάει με κατάλογο των ιδεών από τη διαδικασία 

παραγωγής της ιδέας. Κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι είναι πολύ 

υποκειμενική και βασίζεται μονό στη γνώμη όσων ψηφίζουν.  Είναι κυρίως 

κατάλληλη σε πρώιμες φάσεις στη διαδικασίας επιλογής ιδεών.  Ο ηγέτης 

αποφασίζει τον αριθμό των ιδεών που ο κάθε συμμετέχων μπορεί να επιλέξει από τη 

λίστα (Turoff and Helmer, 2002). 

 

3.14 Cost-benefit analysis  

 H ανάλυση κόστους-ωφέλειας (Cost-benefit analysis) χρησιμοποιείται ευρέως 

και είναι ένα σχετικά απλό εργαλείο για να κριθεί αν θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή ή 

όχι κατά την αξιολόγηση μιας νέας ιδέας. Η ποιότητα των αποφάσεων εξαρτάται από 

το βάθος της ανάλυσης της ωφέλειας-κόστους η οποία συνδέεται με την ιδέα. Η 

ανάλυση αυτή κυρίως διεξάγεται με χρήση μεγεθών όπως το κόστος και το όφελος, 

ωστόσο θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει κ ορισμένα άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

Ωστόσο όμως θέλει προσοχή καθώς τα άυλα, μη οικονομικά στοιχεία θα μπορούσαν 

να αποφέρουν πολλά υποκειμενικά στοιχεία στην ανάλυση.  
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3.15 Kano model  

 Το μοντέλο Kano είναι μια θεωρία της ανάπτυξης προϊόντων και της 

ικανοποίησης των πελατών η οποία αναπτύχθηκε στη δεκαετία του ‘80 από τον 

καθηγητή Noriaki Kano που χαρακτηρίζει τις προτιμήσεις των πελατών σε πέντε 

κατηγορίες: α) Ελκυστικό, β) μονοδιάστατο, γ) Must-Be, δ) Αδιάφορο, ε) 

Αντίστροφο. Το Kano model κάνει ανάλυση των προτιμήσεων των πελατών. Είναι 

κατάλληλο για την φάση ανάπτυξης του προϊόντος κατά την διαδικασία αξιολόγησης 

του (Ullman et all, 1997). 

3.16 PMI analysis  

 Η ιδέα της μεθόδου είναι να εντοπίσει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

στο στάδιο αξιολόγησης μιας καινοτόμας ιδέας. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

ατομικά είτε στα πλαίσια μιας ομάδας. Η ανάλυση PMI (Plus/Minus/Implications) 

αποτελεί μια βελτίωση της τεχνικής “Weighting the pros and Cons”. Όταν κάποιος 

επιλέξει ένα σχέδιο δράσης, η ανάλυση PMI είναι μια ιδανική μέθοδος αξιολόγησης 

του σχεδίου αυτού (http://www.mindtools.com) 
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Κεφάλαιο 4ο Ποιότητα Ιστοσελίδων και Ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

4.1 Εισαγωγή  

 Όπως διαπιστώθηκε από τις προηγούμενες ενότητες, η ταχεία ανάπτυξη  του 

διαδικτύου δίνει τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να έχει πρόσβαση σε σωρεία 

πληροφοριών ενώ βοηθά στην απλούστευση της επικοινωνίας μεταξύ 

απομακρυσμένων σημείων. Σήμερα ο Παγκόσμιος ιστός αυξάνει συνεχώς της 

ιστοσελίδες του με αποτέλεσμα να έχει φτάσει σήμερα ο αριθμός τους να είναι πάνω 

από 1 δισεκατομμύριο. Το εύρος έχει γεννήσει την ανάγκη της αξιολόγησης  και 

ευρύτερα την ανάγκη της επιλογής ανά περίπτωση της πιο ολοκληρωμένης της 

καλύτερης.  

Η αξιολόγηση γίνετε βάση συγκεκριμένων μεταβλητών. Κατά την ανάλυση 

των ιστοσελίδων, οι συνηθισμένοι παράγοντες που είναι σημαντικό να λαμβάνονται 

υπόψη είναι ο τρόπος που οργανώνονται, ο τρόπος με τον οποίο διοχετεύουν τις 

πληροφορίες προς το κοινό, αλλά και η πρόσβαση και η πλοήγηση στη δομή τους.  

Ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων καθιστά απαραίτητη τη κατανόηση και 

ανάπτυξη λειτουργικών και αισθητικών δράσεων οι οποίες να συνδέονται με το 

καθορισμό των απαραίτητων πληροφοριών αλλά και των κατάλληλων τρόπων 

παρουσίασης, προκειμένου το μέσο να είναι εύχρηστο ενώ την ίδια στιγμή να 

αποτελεί και ένα καλά δομημένο μέσο ενημέρωσης για το χρήστη.  

Ο τελικός σκοπός μιας ιστοσελίδας είναι να είναι αποδοτική ενώ επιδιώκει να 

έχει ομαλή επικοινωνία με τους χρήστες της. Βασικός παράγον στην επικοινωνία 

χρήστη ιστοσελίδας είναι η αισθητική σε σχέση με τα χρώματα, τα σχήματα, το 

ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας της.  

 

4.2 Κατηγορίες ιστοσελίδων 

Οι ιστοσελίδες διαχωρίζονται ανάλογα με το σκοπό, τις υπηρεσίες και το 

στόχο τον οποίο επιδιώκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Ιστοσελίδες οργανισμών και ιδρυμάτων: Στη κατηγορία αυτή ανήκουν 

ιστοσελίδες πανεπιστημίων, ιδρυμάτων, κυβερνητικών φορέων κ.λ.π. 



45 
 

2. Ιστοσελίδες Portals: Οι σελίδες αυτές αποτελούν δίοδο σε πολλές άλλες 

ιστοσελίδες συνήθως με παρόμοιο ή σχετικό περιεχόμενο. Πρόκειται για 

ιστοσελίδες που αναφέρονται στον αθλητισμό, στα ταξίδια, στη μουσική κ.λ.π. 

3. Προσωπικές ιστοσελίδες: Εδώ ανήκουν ιστοσελίδες δημοσιοτήτων και γενικά 

ανθρώπων αποδεκτών από ένα ευρύ κοινό.  

4. Εμπορικές ιστοσελίδες: Οι εμπορικές σελίδες αναφέρονται σε αγοροπωλησίες 

είτε σε επίπεδο καταναλωτών είτε σε βιομηχανικό επίπεδο. 

 

4.3 Ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων 

 Όπως και άλλα προϊόντα έτσι και οι ιστοσελίδες θα πρέπει να ικανοποιούν τις 

ανάγκες των καταναλωτών τόσο σε επίπεδο χρηστικότητας όσο και σε σχέση με το 

περιεχόμενο τους(Fleming,1998). Το πρώτο βήμα σε σχέση με το σχεδιασμό μιας 

ιστοσελίδας είναι η ο προγραμματισμός του πληροφοριακού της υλικού, δηλαδή το 

περιεχόμενο βάση του οποίου θα ενημερώνει το κοινό και θα καλύπτει τις ανάγκες 

των χρηστών της (Chang-Lin et al., 2008).  

Το δεύτερο βήμα εστιάζει στο σχεδιασμό του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

θα επικοινωνεί ικανοποιητικά με το κοινό. Στο δεύτερο βήμα σημαίνον ρόλο παίζουν 

ο σχεδιασμός της οπτικής παρουσίασης, συγκεκριμένα όσο πιο καλά δομημένο και 

σχεδιασμένο είναι ένα site, τόσο περισσότερο αυτό παρακινεί το κοινό να το 

χρησιμοποιήσει. 

Η σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ του χρήστη και της ιστοσελίδας καθορίζει 

όχι μόνο την άποψη του ατόμου σχετικά με την ιστοσελίδα, αλλά και τον τρόπο 

οργάνωσής του, καθώς και την αξιολόγηση της αποδοτικότητάς του.  

 

4.4 Οι διαστάσεις της αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας 

Σύμφωνα με τους Mich, Franch& Gaio(2003) τα άτομα τα οποία εμπλέκονται 

στη κατασκευή μιας  ιστοσελίδας διαφέρουν και έτσι αποκτούν διαφορετικούς ρόλους 

όπως managers, χρήστες κ.λ.π. Τα παραπάνω σχετικά με τη σχέση των χρηστών με τις 

ιστοσελίδες μπορούν να πραγματοποιηθούν αν και οι δυο πλευρές επιδιώκουν το 
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καλύτερο (Σχήμα 4.1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.1-Το συνεργατικό σχήμα μεταξύ χρηστών και σχεδιαστών των ιστοσελίδων  

Πηγή: Mich, L., Franch, M., Gaio, L,2003 

Το βασικό για την αξιολόγηση μιας ιστοσελίδας είναι μέσα από την 

αξιολόγηση των απαιτήσεων του χρήστη, να γίνει κατανοητό ότι η συγκεκριμένη 

καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη παρέχοντας του ότι χρειάζεται. Οι διαστάσεις της 

αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας είναι αλληλεξαρτώμενες. Συγκεκριμένα το αίσθημα 

της ικανοποίησης των χρηστών καθορίζεται κατά κύριο λόγο, από το κατά πόσο μια 

ιστοσελίδα καλύπτει τις απαιτήσεις  του. 

Η επίτευξη των στόχων του σχεδιαστή καθορίζεται από την ικανοποίηση του 

χρήστη. Όσο περισσότερο ο δεύτερος είναι ικανοποιημένος, τόσο περισσότερο είναι 

πιθανό να επισκεφθεί την ιστοσελίδα αλλά και να παραμείνει για αρκετή ώρα, πράγμα 

που τελικά αποτελεί το βασικό σκοπό ενός χρήστη, δηλαδή οι επισκέπτες να 

παραμένουν για αρκετή ώρα στη σελίδα τους, η διάρκεια θα επιφέρει και τη 

συνεργασία.  

Με βάση ότι αναφέρθηκε, η ικανοποίηση του χρήστη επηρεάζει τόσο έντονα 

το σχεδιασμό και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας πράγμα που σημαίνει ότι είναι το 

πιο αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης. 

 

 
Στόχοι του σχεδιαστή 

Κατηγορία Ιστοσελίδας Ικανοποίηση του χρήστη 



47 
 

4.5 Βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων 

Τα βασικά  εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης του περιεχομένου μιας 

ιστοσελίδας είναι τα ακόλουθα: α) Ερωτηματολόγια, β) Εργαλεία παρατήρησης 

λειτουργίας, γ) Αυτοματοποιημένα εργαλεία αξιολόγησης. Αναλυτικά σε σχέση με τα 

προαναφερόμενα εργαλεία, διαπιστώνονται τα εξής:. 

1. Ερωτηματολόγια: Τα ερωτηματολόγια αναφέρονται στους χρήστες και αποτελούν 

ένα από τα πιο σημαντικά αλλά και συνηθισμένα εργαλεία αξιολόγησης του χρήστη. 

Δεδομένου ότι τα ερωτηματολόγια είναι μια συνηθισμένη και για πολλά χρόνια 

εδραιωμένα τεχνική, είναι πολύ εύκολο σήμερα για τους χρήστες τους με βάση τις 

διάφορες πηγές που υπάρχουν να γνωρίζουν τη βήματα ανάπτυξη τους, από τη 

κατάρτιση των ερωτήσεων μέχρι και την ανάλυση σε συγκεκριμένο στατιστικό 

πρόγραμμα αλλά ενώ είναι γνωστοί και οι διάφοροι μέθοδοι εξαγωγής και 

παρουσίασης των αποτελεσμάτων τους (Ghiselli et al.1981; Sudman & 

Bradburn,1982; Stecher & Davis,1987; Aiken,1996). 

2. Εργαλεία αξιολόγησης της συμπεριφοράς: Τα συγκεκριμένα εργαλεία 

χρησιμοποιούνται στη ψυχολογική έρευνα. Βασικός τους στόχος είναι η παρατήρηση 

συμπεριφορών των χρηστών μέσα από τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένα τεστ. 

Χρησιμοποιούνται ως μέσα έρευνας τα τεστ, οι δοκιμασίες, οι ψυχομετρικές 

εκτιμήσεις κ.λ.π. 

3.  Αυτόματα εργαλεία: Τα συγκεκριμένα είναι τα πιο εξειδικευμένα σε επίπεδο 

τεχνολογικής υποδομής και λειτουργίας. Συγκεκριμένα εστιάζουν στη χρήση 

μηχανών που προβαίνουν στον έλεγχο του κειμένου αλλά και στα λοιπά μέρη μιας 

ιστοσελίδας.  

 

4.6 Παράγοντες επιτυχίας ιστοσελίδων 

Στο παρόν σημείο με βάση το άρθρο των Iwaarden et al(2004) θα γίνει η 

παράθεση των βασικών παραγόντων επιτυχίας όπως τους αναφέρει στη μελέτη του, 

μέσα από την έρευνα την οποία έκανε σε μελέτες άλλων συγγραφέων. Οι παράγοντες 

αυτοί είναι οι ακόλουθοι(Βλέπε Πίνακα 4.1): 
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Ερευνητές Παράγοντες-Κριτήρια 

Zeithaml et al, 1990 Σαφήνεια 

Αξιοπιστία Ανταπόκριση Ασφάλεια 

Φιλικό Περιβάλλον 

Aladwani & Palvia, 2002 Σαφήνεια 

Εξειδικευμένο περιεχόμενο 

Ποιότητα περιεχομένου 

Τεχνική επάρκεια 

Fink & Laupase, 

2000 

Σαφήνεια 

Εθνική κουλτούρα 

Madu & Madu, 2002 Σαφήνεια 

Αξιοπιστία Ανταπόκριση 

Ασφάλεια 

Φιλικό Περιβάλλον 

Δυνατότητα αποθήκευσης 

Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών 

Εμπιστοσύνη 

Πελατοκεντρικότητα 

Πολιτικές αποθήκευσης ιστοσελίδων 

Fink & Laupase, 

2000 

Σαφήνεια 

Εθνική κουλτούρα 

Madu & Madu, 2002 Σαφήνεια 

Αξιοπιστία Ανταπόκριση 
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Ασφάλεια 

Ασφάλεια 

Φιλικό Περιβάλλον 

Δυνατότητα αποθήκευσης 

Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών 

Εμπιστοσύνη 

Πελατοκεντρικότητα 

Πολιτικές αποθήκευσης ιστοσελίδων 

Fink & Laupase, 

2000 

Σαφήνεια 

Εθνική κουλτούρα 

Madu & Madu, 2002 Σαφήνεια 

Αξιοπιστία Ανταπόκριση 

Ασφάλεια 

Ασφάλεια 

Φιλικό Περιβάλλον 

Δυνατότητα αποθήκευσης 

Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών 

Εμπιστοσύνη 

Πελατοκεντρικότητα 

Πολιτικές αποθήκευσης ιστοσελίδων 

Fink & Laupase, 

2000 

Σαφήνεια 

Εθνική κουλτούρα 

Madu & Madu, 2002 Σαφήνεια 

Αξιοπιστία Ανταπόκριση 
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Ασφάλεια 

Φιλικό Περιβάλλον 

Δυνατότητα αποθήκευσης 

Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών 

Εμπιστοσύνη 

Πελατοκεντρικότητα 

Πολιτικές αποθήκευσης ιστοσελίδων 

Fink & Laupase, 

2000 

Σαφήνεια 

Εθνική κουλτούρα 

Με βάση το παραπάνω πίνακα αυτό που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι 

ιστορικά όπως αναπτύχθηκαν τα κριτήρια επιτυχίας και αξιολόγησης μιας 

ιστοσελίδας, διατηρήθηκαν αρκετά κοινά στοιχεί, τα οποία θεωρούμε ως και 

επικρατέστερα γιαυτό και παραθέτονται στις επόμενες ενότητες. Οι παράγοντες που 

εμφανίστηκαν ποιο συχνά στις διάφορες έρευνες είναι η σαφήνεια, η αξιοπιστία, η 

ανταπόκριση, η ασφάλεια και η κατανόηση. Παρακάτω αναλύονται αυτοί οι 

παράγοντες μέσα από τα κριτήρια κατανόησης και χρήσης τους. Συγκεκριμένα: 

1. Σαφήνεια: Έχει να κάνει με την παρουσίαση της ιστοσελίδας, με το φαίνεστε 

με την εξωτερική εμφάνιση και τη λειτουργικότητα μιας ιστοσελίδας. 

2. Αξιοπιστία: Αναφέρεται στη πληρότητα της πληροφόρησης που παρέχεται από 

μια ιστοσελίδα αλλά και κατά πόσο αυτές παρέχονται έγκαιρα. Η αξιοπιστία 

έχει να κάνει με τη πληρότητα των θεμάτων που παρουσιάζουν, την 

εγκυρότητα στη πληροφόρηση, με την ταχύτητα κ.λ.π. 

3. Ανταπόκριση: Αναφέρεται στη ταχύτητα εμφάνισης μιας ιστοσελίδας και 

γενικότερα στο χρόνο αναμονής του χρήστη. 

4. Ασφάλεια: Σχετίζεται με το κατά πόσο οι χρήστες νοιώθουν ασφαλείς κατά τη 

χρήση μιας ιστοσελίδας ειδικά αν πραγματοποιούν συναλλαγές. 

5. Φιλικό περιβάλλον: Σχετίζεται με την ύπαρξη εργαλείων που προάγουν την 

ευκολία στη πλοήγηση, αλλά και την ευκολία στη εύρεση αυτού που ψάχνει ο 
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χρήστης.  

 

4.7 Ιεραρχική Ανάλυση Αποφάσεων-Analytical Hierarchy Process (AHP) 

 Έχοντας αναπτύξει ευρύτερα τη διαδικασία αξιολόγησης των ιστοσελίδων, 

έχοντας καθορίσει κριτήρια ανάλυσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν  αργότερα και 

στο πρακτικό μέρος της μελέτης, θα γίνει μια προσπάθεια στο παρόν σημείο να 

αναπτυχθεί το βασικό εργαλείο ανάλυσης αποφάσεων το οποίο θα εφαρμοστεί ως 

μέσο αξιολόγησης και ιεράρχησης των εταιρειών δημοσκόπησης οι οποίες θα 

παρατεθούν στο επόμενο κεφάλαιο.  

Η AHP αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους πολυκριτηριακής 

ανάλυσης. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια ιεραρχική ανάλυση αποφάσεων. Αυτό που 

αρχικά ασχολήθηκε με τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι ο Saaty στη δεκαετία του 1970. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός προβλήματος 

απόφασης προκειμένου να επιτευχθεί να επιλεγεί η βέλτιστη εναλλακτική μέθοδος. Ο 

Saaty(1980) χρησιμοποίησε τις ιεραρχίες ώστε να αναπτύξει τη παρούσα μέθοδο. Η 

παρούσα μέθοδος διασπά ένα πρόβλημα σε μικρότερα υπό προβλήματα προκειμένου 

μέσα από συγκεκριμένες συγκρίσεις να οδηγηθεί σε ιεράρχηση αλλά και στην επιλογή 

της καλύτερης δυνατής λύσης. Οι αρχές που χαρακτηρίζουν την AHP είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Οι αρχές της αποσύνθεσης, 

2. Οι αρχές των συγκριτικών κρίσεων και οι αρχές της σύνθεσης προτεραιοτήτων  

Η διαδικασία της αποσύνθεσης αναφέρεται στο διαχωρισμό της ιεραρχίας σε 

υπό τμήματα ώστε μέσα από τη μελέτη ενός γενικού προβλήματος μέσα από μερικά 

προβλήματα να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Η ιεραρχία σχετίζεται με κριτήρια 

που θέτονται ανάλογα με τη δυναμική της απόφασης, του φορέα κ.λ.π με βάση τα 

κριτήρια αυτά υπάρχει η τελική εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Η διαδικασία των συγκριτικών κρίσεων, αναφέρεται στη δημιουργία ενός 

πίνακα βάση του οποίου γίνονται κατά ζεύγη συγκρίσεις οπότε ανά επίπεδο του 

πίνακα και πάντα σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο αλλά και με βάση δεδομένα 

στοιχεία δημιουργείται η τελική ιεράρχηση. 
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Οι χρήστες της ΑΗΡ ξεκινούν με το  ζητούμενο- πρόβλημα και το επιμερίζουν σε   

ευκολότερα κατανοητά υπο-προβλήματα, καθένα από τα οποία μπορεί να αναλυθεί 

ξεχωριστά. Τα στοιχεία της ιεραρχίας μπορεί να αφορούν οποιαδήποτε πτυχή της 

απόφασης - πρόβλημα, ενσώματα ή άυλα, μετρημένα ή περίπου  , καλά ή ελάχιστα 

κατανοητά-οτιδήποτε που μπορεί να ισχύει για την απόφαση. 

 

Μόλις η ιεραρχία είναι χτισθεί , οι αναλυτές  αξιολογούν συστηματικά τα διάφορα στοιχεία 

, συγκρίνοντάς τα  σε έναν χρόνο, σε σχέση με τις επιπτώσεις τους σε ένα στοιχείο πάνω 

στην ιεραρχία. Κατά την πραγματοποίηση των συγκρίσεων, οι φορείς λήψης αποφάσεων 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία, αλλά 

χρησιμοποιούν συνήθως τις αποφάσεις τους σε  σχετική έννοια και με τη σημασία των 

στοιχείων. Είναι η ουσία της ΑΗΡ ότι η ανθρώπινη απόφαση , και όχι μόνο η βασική 

πληροφόρηση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των αξιολογήσεων.  

 

Η ΑΗΡ μετατρέπει τις αξιολογήσεις αυτές σε αριθμητικές τιμές που μπορεί να 

επεξεργαστεί και να συγκριθούν σε όλο το εύρος του προβλήματος. Ένα αριθμητικό βάρος 

ή προτεραιότητα προκύπτει για κάθε στοιχείο της ιεραρχίας, επιτρέποντας ποικίλες και 

συχνά ασύμβατα στοιχεία  να συγκριθούν μεταξύ τους σε ένα ορθολογικό και συνεκτικό 

τρόπο. Η δυνατότητα αυτή διακρίνει την μέθοδο  ΑΗΡ από άλλες τεχνικές λήψης 

αποφάσεων. 

 

Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, οι αριθμητικές προτεραιότητες υπολογίζεται για κάθε 

μία από τις εναλλακτικές λύσεις απόφασης. Οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν σε σχέση 

με την ικανότητα των εναλλακτικών λύσεων για την επίτευξη του στόχου- απόφαση, έτσι 

ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση εξέταση των διαφόρων εξισώσεων  της δράσης. 

 

Αρκετές εταιρείες παρέχουν λογισμικό υπολογιστή για να βοηθήσουν στη χρήση της 

διαδικασίας. 

 Τέλος οι προτεραιότητες αναφέρονται στο δεύτερο μέρος της ιεραρχίας και κάτω 

πολλαπλασιάζοντας τις τοπικές προτεραιότητες με την προτεραιότητα του 

αντίστοιχού τους κριτηρίου στο ανώτερο επίπεδο και προσθέτοντας αυτές για κάθε 
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στοιχείο σε ένα επίπεδο σύμφωνα με τα κριτήρια που επηρεάζει(Saaty,1986). 

4.8 Επιμέρους βάρη  σε προτεραιότητες των εναλλακτικών λύσεων. 

Οι προτεραιότητες  είναι αριθμοί που σχετίζονται με τους κόμβους μιας ιεραρχικής 

ανάλυσης αποφάσεων ΑΗΡ δηλώνοντας τη σχετική βαρύτητα των κόμβων σε οποιαδήποτε 

ομάδα. 

Οι προτεραιότητες  είναι απόλυτοι αριθμοί  μεταξύ μηδέν και ένα, χωρίς μονάδες και 

διαστάσεις. Ένας κόμβος με προτεραιότητα 0.400 έχει τετραπλάσιο βάρος στην επίτευξη 

του στόχου του ως προς έναν με προτεραιότητα 0.100, ο οποίος έχει δέκα φορές το βάρος 

του ενός με προτεραιότητα 0.040, και ούτω καθεξής. Ανάλογα με το ζητούμενο , το 

"βάρος" μπορεί να αναφέρεται σε προτίμηση, σημείο , την πιθανότητα, ή τον  παράγοντας 

που αντιπροσωπεύει και έχει επιλεχθεί  από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. 

Οι προτεραιότητες κατανέμονται σε μια ιεραρχία σύμφωνα με την δοθείσα δομή τους και 

οι τιμές τους εξαρτώνται από τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί από τους υπευθύνους της 

διαδικασίας. Προτεραιότητα του στόχου είναι τα κριτήρια και οι εναλλακτικές λύσεις οι 

οποίες  είναι αλληλένδετες , παρόλο αυτά πρέπει να εξεταστούν χωριστά. 

 Βάση της μεθόδου μέτρησης  του Saaty(Saaty,1986)  η προτεραιότητα του στόχου είναι 

1.000. Οι προτεραιότητες των εναλλακτικών λύσεων  πρέπει πάντα να έχουν άθροισμα έως 

και 1.000.Μπορεί να γίνουν  σύνθετα τα πράματα  όταν έχουμε πολλαπλά επίπεδα 

κριτηρίων, αλλά αν υπάρχει μόνο ένα επίπεδο , ο επιθυμητός στόχος πρέπει να βγάζει 

άθροισμα  1.000. Στην  εικόνα  4.8 φαίνονται όλα τα σχετικά βάρη των στοιχείων . 
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.  

Εικόνα 4.8 Ιεραρχική κατάταξη μεθόδου ΑΗΡ με προεπιλογή προτεραιότητες. 

Πηγή : AHPHierarchy1.1.png  (625 × 424 pixels, file size: 18 KB, MIME type: image/png) 

Οι προτεραιότητες σε κάθε επίπεδο της εικόνας 4.8, τα κριτήρια και οι εναλλακτικές 

λύσεις, όταν τα προσθέτουμε το σύνολό τους αθροίζει  μέχρι 1.000.(www.analytic 

hierarchy progress.org) 

. 

Κεφάλαιο 5ο Διαδικασία Ιεράρχησης Ιστοσελίδων  

5.1 Εισαγωγή 

 Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ιεράρχηση 5 ελληνικών και 5 ξένων 

εταιρειών δημοσκόπησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ακολουθήθηκαν 

συγκεκριμένα βήματα τα οποία απεικονίζονται στο Σχήμα 5.1 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.analytic/�


55 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.1- Διαδικασία Ιεράρχησης Ιστοσελίδων 

Πηγή: Papadomichelaki, X., Mentzas, G.(2010) 

 

5.2 Επιλογή ιστοσελίδων προς αξιολόγηση  

Η εύρεση των ιστοσελίδων δημοσκόπησης έγινε με βάση τη δυναμική που 

έχουν σήμερα στην εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα με βάση τη φήμη και τη συχνότητα 

χρήσης τους, η συγγραφέας προχώρησε στη τελική επιλογή του και αργότερα στην 

ανάλυση τους. Οι ιστοσελίδες που επιλέχτηκαν από την  Ελλάδα είναι οι ακόλουθες: 

1. PalmosAnalysis-http://www.palmosanalysis.com/?l=1 

2. Metron Analysis –http://www.metronanalysis.gr 

3. MRB Hella Α.Ε.- http://www.mrb.gr 

4. ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε-http://www.kapa-research.com 

5. Media Service Α.Β.Ε.Ε-http://www.mediaservices.gr 

 Οι ιστοσελίδες που επιλέχτηκαν από το εξωτερικό ήταν οι εξής: 

1. Nielsen Corporation- http://en.wikipedia.org/wiki/Nielsen_Corporation 

2. D3systems- http://www.d3systems.com/ 

3. Epinion A/S- http://epinionglobal.com/ 

4. Ipsos MRBI- http://www.ipsosmrbi.com/ 

5. TNS Sofres- http://www.tns-sofres.com/ 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Επιλογή Ιστοσελίδων προς αξιολόγηση Επιλογή Κριτηρίων και υποκριτηρίων 

Ιεράρχηση Ιστοσελίδων 

http://www.metronanalysis.gr/�
http://www.mrb.gr/�
http://en.wikipedia.org/wiki/Nielsen_Corporation�
http://www.d3systems.com/�
http://epinionglobal.com/�
http://www.ipsosmrbi.com/�
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5.2 Παρουσίαση ιστοσελίδων προς αξιολόγηση  

5.2.1 PalmosAnalysis-http://www.palmosanalysis.com/?l=1 

 

Η Palmos Analysis ιδρύθηκε το 2006, βασική της αποστολή από τη στιγμή της 

ίδρυσης της ήταν η συνδυαστική αξιοποίηση επιστήμης και τεχνολογίας, ενώ βασικός 

της στόχος ήταν και είναι η δημιουργία σύγχρονων-καινοτόμων εργαλείων και 

εφαρμογών διοίκησης & επικοινωνίας για οργανισμούς και επιχειρήσεις, τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.  

Η Βασική φιλοσοφία της εταιρείας εστιάζει σε μια βασική δράση, τη ποιότητα 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εταιρεία αντιμετωπίζει κάθε έργο και κάθε συνεργασία, 

ανεξαρτήτως μεγέθους ή πολυπλοκότητας, με την ίδια φροντίδα και την ίδια 

σχολαστικότητα με στόχο να παρέχει, στους πελάτες της, υπηρεσίες και προϊόντα 

υψηλής προστιθέμενης αξίας.  

Τα στελέχη της, έχουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και μεγάλη εργασιακή 

εμπειρία και γνώση των αντικειμένων τους. Παράλληλα, αναπτύσσει ένα ευρύ δίκτυο 

ειδικών συνεργατών και στελεχών, από το χώρο της επιστήμης και της αγοράς, 

προκειμένου να ενδυναμώσει στο μέγιστο βαθμό τις ομάδες έργου που αναλαμβάνουν 

να φέρνουν εις πέρας τα έργα της. Η PalmosAnalysis ΕΠΕ είναι πιστοποιημένη στα 
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Συστήματα Ποιότητας: ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1435:2009, γεγονός που 

διασφαλίζει απόλυτα το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Σε σχέση με την ιστοσελίδα είναι χωρισμένη σε 3 επίπεδα, στις υπηρεσίες 

έρευνας αγοράς, στη κατασκευή ιστοσελίδων και τέλος στις συμβουλευτικές 

υπηρεσίες. Ακόμα μέσα από το site παρέχει ενημέρωση για τα τρέχοντα έργα της, 

παραθέτει σχετικά άρθρα με υπό εξέλιξη δημοσκοπήσεις, παρέχει επίκαιρες ενώ δίνει 

και μια ευρύτερη ενημέρωση σε σχέση με πρόσφατες εξελίξεις για την εταιρεία σε 

επίπεδο υπηρεσιών. Η εταιρεία μέσω του site της παραθέτει πλούσιο οπτικό-

ακουστικό υλικό από πρόσφατες συμμετοχές της σε έρευνες αλλά και σε άλλες 

επίκαιρες δράσεις. Στο site της ακόμα μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε εν εξέλιξη 

έρευνες, απαντώντας σε ερωτηματολόγια μέσω της βάσης δεδομένων της εταιρείας. 

 

 

 

 5.2.2 Metron Analysis –http://www.metronanalysis.gr 

 

Η συγκεκριμένη εταιρεία Ιδρύθηκε το 1996, με όραμα την τεκμηρίωση και την 

καινοτομία στο χώρο της έρευνας και της ανάλυσης, οδηγό την αξιοπιστία και δύναμη 

το Know-how των ανθρώπων. Σήμερα, είναι μια από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες 

εταιρείες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα. 
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Η εταιρεία αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με ερευνητικά δίκτυα του 

εξωτερικού, επεκτείνοντας το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών της. Η εταιρεία 

πραγματοποιεί συνεχείς επενδύσεις, βελτιώνοντας διαρκώς την ποιότητα των 

υπηρεσιών της, αυξάνοντας την ταχύτητα απόκρισης στις ανάγκες των πελατών της. 

Η εταιρεία μέσα από την ιστοσελίδα της αλλά και γενικότερα είναι αρωγός σε δράσεις 

πολιτικών κομμάτων, εταιρειών, δημοσιογραφικών οργανισμών κ.λ.π. 

Η Metron Analysis είναι μέλος του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Συλλόγου 

Εταιρειών Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ και ESOMAR) του Παγκοσμίου Συλλόγου 

Εταιρειών Δημοσκοπήσεων (WAPOR) και ακολουθεί διαδικασίες διασφάλισης 

Ποιότητας πιστοποιημένες από τον Ποιοτικό Έλεγχο Συλλογής Στοιχείων των 

Εταιρειών Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων. Το site της είναι καλά δομημένο 

και τα βασικά πεδία ανάπτυξης του είναι η παρουσίαση της εταιρείας, η παράθεση 

προηγούμενων έργων και οι παράθεση επιτυχημένων δράσεων της εταιρείας, ένα 

καλά δομημένο αρχείο ερευνών που κάποιος μπορεί να δει τα έργα της εταιρείας, 

ακόμα παρέχει πολλαπλούς τρόπους πρόσβασης.  

 

5.2.3 MRB Hella Α.Ε.- http://www.mrb.gr 

 

 Η MRB Hellas A.E. ιδρύθηκε το 1969 και από τότε μέχρι και σήμερα έχει 

 συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη της Έρευνας Αγοράς στην Ελλάδα κατέχοντας 

http://www.sedea.gr/�
http://www.esomar.org/�
http://wapor.org/�
http://www.mrb.gr/�
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πάντα μία από τις ηγετικές θέσεις στον κλάδο. Tην τελευταία τετραετία ηγείται του 

κλάδου τόσο σε επίπεδο Μεγέθους (Κύκλος Εργασιών - Στελέχη) όσο και στην 

επένδυση σε επίπεδο Γνώσης και Καινοτομίας, προσεγγίζοντας την Ελληνική 

Κοινωνία και την Αγορά με έναν ιδιαίτερα διεισδυτικό τρόπο, προσφέροντας 

εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές λύσεις. 

 Η εταιρεία σε επίπεδο μετοχών δομείται από ένα από τα μεγαλύτερα Ελληνικά 

Management Consulting Groups (PRC Group - The Management House) και ένα από 

τα κορυφαία διεθνή ερευνητικά δίκτυα στον κόσμο (KANTAR 

/ KMR / Millward Brown).  

Η Εταιρία έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική συνεργασία για την Ελλάδα των 

διεθνών δικτύων R.I.S.C. (Research Institute on Socio-cultural Change) και  Walker 

Information (Stakeholders Satisfaction Measurements). 

Οι παραπάνω σχέσεις και συνεργασίες  εξασφαλίζουν την διεύρυνση των 

δραστηριοτήτων της Εταιρίας πέρα από τα όρια της Έρευνας Αγοράς και της 

Κοινωνικής Έρευνας προς την κατεύθυνση της παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. 

Η MRB Hellas A.E. εστιάζοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία, στην καινοτομία στη 

σκέψη και στην ικανότητα εντοπισμού με ακρίβεια και διορατικότητα των 

ζητούμενων "insights / ιδεών" συμμετέχει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων των 

πελατών της. 

Το site της είναι βασισμένο στις πολλές και ποικίλες υπηρεσίες που παρέχει. 

Συγκεκριμένα είναι δομημένο με βάση τη λογική παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες και 

ιδιώτες αλλά και με τη λογική παροχής υπηρεσιών σε πολιτικά κόμματα. Η εταιρεία 

ασχολείται με την έρευνα σε όλα τα επίπεδο και μέσα από το site οι πολίτες μπορούν 

να συμμετέχουν ηλεκτρονικά σε όποια έρευνα θέλουν, η να μελετήσουν 

αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών. 

 

 

http://www.prc.gr/�
http://www.prc.gr/�
http://www.kmr-group.com/gateway.asp�
http://www.millwardbrown.com/Sites/millwardbrown/�
http://www.millwardbrown.com/Sites/millwardbrown/�
http://www.risc-int.com/�
http://www.walkerinfo.com/�
http://www.walkerinfo.com/�
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5.2.4 ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε-http://www.kapa-research.com 

 

 Η Καπα Research εστιάζει στον χώρο των ερευνών αγοράς, των ερευνών 

κοινής γνώμης, των μετρήσεων media, της οργάνωσης, της λειτουργίας και της 

διαχείρισης τηλεφωνικών κέντρων και γραμμών εξυπηρέτησης πολιτών. Παρέχει, 

επίσης, υπηρεσίες σε ζητήματα στρατηγικής, οργάνωσης, χρηματοοικονομικών, 

ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, περιφερειακής ανάπτυξης και διαχείρισης 

προγραμμάτων τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιους οργανισμούς. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Καπα Research αποτελεί μία από τις κορυφαίες 

εταιρείες στον κλάδο των υπηρεσιών έρευνας αγοράς, στρατηγικής, επικοινωνίας και 

επιχειρησιακού σχεδιασμού στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Η εταιρεία σχεδιάζει καινοτόμες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στη βάση της 

επιχειρησιακής ολοκλήρωσης, συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα, τη στρατηγική, την 

αξιοπιστία και τη διεθνή εμπειρία και προσφέρει στους πελάτες της.  

Στρατηγικό στόχο της Καπα Research αποτελεί η συνεχής συμβολή της στις 

ανάγκες των πελατών της, τα μεγάλα media, τους μεγάλους κρατικούς φορείς και 

οργανισμούς της χώρας, τις μεγάλες επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, 

κρατικούς και μη κρατικούς φορείς και επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
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Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται στενά με καταξιωμένες εταιρείες και 

πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, με ειδίκευση στο 

χώρο της κοινωνικής έρευνας, της πολιτικής, των διεθνών σχέσεων, της διαφήμισης, 

των τηλεπικοινωνιών, των νέων τεχνολογιών και του marketing. Το site της εταιρείας 

κάνει μια λεπτομερή και διεξοδική παράθεση των υπηρεσιών της εταιρείας 

εστιάζοντας σε όλα τα επίπεδα υπηρεσιών της με την ίδια φιλοσοφία και λογική.  

Συγκεκριμένα εστιάζει στη προβολή των ερευνητών που έκανε αλλά και που 

πρόκειται να κάνει, προβάλει τις συνεργασίες που έχει, αναλαμβάνει έργα σχετικά με 

τις επιχειρήσεις οπότε παρουσιάζει τις υπηρεσίες της και τέλος δίνει τη δυνατότητα 

συμμετοχής σε έρευνες, ενώ δίνει και τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες στην 

έρευνα να έχουν εικόνα σε σχέση με τη διαφάνεια και την εγκυρότητα των ερευνών 

που συμμετέχουν. 

 

5.2.5 Media Service Α.Β.Ε.Ε-http://www.mediaservices.gr 

 

Η εταιρεία αποτελεί μια Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με 

διακριτικό τίτλο Media Services SA, η οποία ιδρύθηκε το 1988 στην Αθήνα και έχει 

την έδρα της στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 64 στον Πύργο Απόλλων.  Σκοπός ίδρυσης 

της εταιρείας αποτελεί η διενέργεια ερευνών και μετρήσεων αναφορικά με τις 

διαφημιστικές ή άλλες εμφανίσεις που μεταδίδονται στα ηλεκτρονικά μέσα ή 

πραγματοποιούνται σε έντυπα μέσα και σε υπαίθρια μέσα.  

Το βασικό αντικείμενο της είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρωτογενούς 

έρευνας σχετικά με τη διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιείται στην Ελληνική 

διαφημιστική αγορά. Στο site της παρέχονται πληροφορίες οι οποίες πηγάζουν από 
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την παρακολούθηση, την αρχειοθέτηση, την καταγραφή, την μέτρηση και την 

αποδελτίωση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 

Στόχος της εταιρείας ο οποίος εκφράζεται μέσα από το site της εταιρείας είναι 

οι πελάτες της να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, ούτως ώστε να έχουν 

τη σωστή πληροφορία στη σωστή ώρα, επιτυγχάνοντας έτσι ομαλή λειτουργική ροή, 

έλεγχο του ανταγωνισμού, καλύτερη απόδοση και κατά συνέπεια καλύτερα 

αποτελέσματα.  

Η φιλοσοφία της εταιρείας, σχετίζεται με την δημιουργία σχέσεων 

εμπιστοσύνης και αφοσίωσης από τους πελάτες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

παροχής ποιοτικών, εξειδικευμένων και μοναδικών υπηρεσιών. Μέσα από το site της 

εταιρείας δίνεται η δυνατότητα για πλήρη ηλεκτρονική ψηφιοποίηση της 

παραγωγικής διαδικασίας αναφορικά με τη τηλεόραση και το ραδιόφωνο.  

Ακόμα δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης, ανάλυσης, επεξεργασίας και 

αρχειοθέτησης ψηφιακά όλης της παραγωγικής διαδικασίας. Η νέα αυτή τεχνολογική 

αναβάθμιση έχει σαν αποτέλεσμα την ολική βελτιστοποίηση στην παραγωγή των 

αποτελεσμάτων και των μετρήσεων μέσω της μείωσης του απαιτούμενου χρόνου, της 

μείωσης των λανθασμένων καταγραφών και της ταχύτατης εύρεσης συγκεκριμένων 

στοιχείων  

 

http://media.mediaservices.gr/home/msclients_el.asp�
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5.2.6 Nielsen - http://www.nielsen.com/gr/el.html 

 

Η Nielsen Corporation, παλαιότερα γνωστή ως ACNielsen ή AC Nielsen είναι 

μία διεθνής εταιρεία ερευνών μάρκετινγκ με έδρα στην Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Τα 

περιφερειακά κεντρικά γραφεία της στην Βόρεια Αμερική βρίσκονται στο προάστιο 

του Σικάγου, το Schaumburg, στο Ιλινόις. Από τον Μάιο του 2010 είναι μέρος της 

Nielsen Holdings. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1923 στο Σικάγο από τον Arthur C. Nielsen 

προκειμένου να παρέχει στους υπευθύνους του μάρκετινγκ αξιόπιστη και 

αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με τον αντίκτυπο του μάρκετινγκ και των 

πωλήσεων προγραμμάτων. Η ACNielsen ξεκίνησε να επεκτείνεται διεθνώς το 1939 

και τώρα δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες. 

Μία από τις πιο γνωστές δημιουργίες της Nielsen είναι οι εκτιμήσεις Nielsen 

εκτιμήσεις (Nielsen ratings), ένα σύστημα μέτρησης της τηλεθέασης στην τηλεόραση, 

της ακροαματικότητας στο ραδιόφωνο και της αναγνωσιμότητας στις εφημερίδες. 

Ένα άλλο εργαλείο έρευνας αγοράς είναι το πρόγραμμα Homescan, όπου τα μέλη του 

δείγματος παρακολουθούν και αναφέρουν όλα τα ψώνια τους και τις αγορές λιανικής, 

επιτρέποντας την σύνδεση των αγοραστικών συνηθειών με τα δημογραφικά στοιχεία 

των νοικοκυριών. Το Homescan καλύπτει αρκετές χώρες, όπως την Αυστραλία, τον 

Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2004, η ACNielsen 

επέλεξε το CipherLab CPT-8001 ως τερματικό συλλογής δεδομένων για το 

πρόγραμμα Homescan σε όλη την Ασία. 
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5.2.7 D3systems- http://www.d3systems.com/ 

 

Η D3 Systems Inc. είναι μία εταιρεία που παρέχει πλήρεις υπηρεσίες ερευνών 

κοινωνικών επιστημών και ερευνών αγοράς που εξυπηρετεί τις ερευνητικές ανάγκες 

για τον σχεδιασμό, τα δεδομένα και τις αποφάσεις της διεθνούς πελατείας της από το 

1985. 

Η D3 έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην παροχή λύσεων διεθνών ερευνών για 

οργανισμούς ειδήσεων, την διεθνή ανάπτυξη και τον βοηθητικό προγραμματισμό, την 

διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής και την μέτρηση της ακροαματικότητας και των 

μέσων ενημέρωσης. Διεξάγει περιφερειακές και ειδικές ανά χώρα έρευνες σε 

περισσότερες από 120 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων κρατών και 

περιβαλλόντων με συγκρούσεις. Διαχειρίζεται την ταυτόχρονη συλλογή δεδομένων 

σε πολλές χώρες και οι πελάτες της αποζητούν υπηρεσίες διαχείρισης ερευνητικών 

δεδομένων, καθώς και λεπτομερείς, στρατηγικές συστάσεις. 

Αναγνωρίζοντας ότι οι συγκρούσεις και η αστάθεια επηρεάζουν αρνητικά 

εκατομμύρια ζωές και θέτουν ειδικές προκλήσεις τόσο για τις ανεπτυγμένες, όσο και 

τις αναπτυσσόμενες χώρες, η D3 έχει καλλιεργήσει σημαντικές και επιτυχημένες 

σχέσεις για να ενισχύσει τις πράξεις στο πεδίο σε δύσκολα περιβάλλοντα όπου δεν 

υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν 

το Αφγανιστάν, την Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Ιράκ, όπου η D3 έχει χρησιμοποιήσει 

την μεταφορά γνώσεων και πόρων για την οικοδόμηση ακμαίων εταιρειών ερευνών. 

http://www.d3systems.com/�
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5.2.8 Epinion A/S- http://epinionglobal.com/ 

 

Η Epinion είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία έρευνας αγοράς που 

ιδρύθηκε το 1999. Έχει σκανδιναβικές ρίζες και την έδρα της στην Κοπεγχάγη. Αυτή 

τη στιγμή διαθέτει επιπλέον γραφεία στο Aarhus, το Αμβούργο, την Τζακάρτα, το 

Λονδίνο, το Μάλμο, το Nuuk, το Όσλο, την Σαϊγκόν, το Stavanger και την Βιέννη. 

Παρέχει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών στον τομέα της έρευνας αγοράς: CATI, 

CAWI, CAPI, ομάδες εστίασης, μελέτες παρατήρησης. 

Η εταιρεία παρέχει τεχνολογικές λύσεις για τις διεθνείς έρευνες αγοράς. 

Προκειμένου για να τροφοδοτήσει τα προϊόντα τεχνολογίας για την έρευνα αγοράς, 

διαθέτει ομάδες προγραμματιστών πληροφορικής που εργάζονται συνεχώς και 

βελτιώνουν τις παρεχόμενες λύσεις μέτρησης και αναφοράς του κοινού σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 

Η Epinion είναι μία αξιοκρατική εταιρεία που οφείλει τα πάντα στην 

ικανότητα, τον ενθουσιασμό και την επιχειρηματικότητα που έφεραν στην εταιρεία 

τόσοι πολλοί μοναδικοί άνθρωποι. Είναι σταθερά προσανατολισμένη στην κουλτούρα 

της σκανδιναβικής ισοπολιτείας και αποτελεί γεγονός ότι η επόμενη μεγάλη ιδέα 

http://epinionglobal.com/�
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μπορεί να προέρχεται από έναν μαθητευόμενο εξίσου όπως και από τον πρόεδρο του 

διοικητικού συμβουλίου. 

Η εταιρεία έχει αγκαλιάσει την ποικιλομορφία και το προσωπικό της 

απολαμβάνει χαλαρές συνομιλίες τα απογεύματα της Παρασκευής για τα πάντα, από 

την πολιτική, τις στατιστικές και την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Ασία μέχρι τον 

απίστευτο πληθωρισμό των τιμών στην σύγχρονη κοινωνία. 

Η πρώτη υπόσχεση που δίνει κάθε μάνατζερ σε αυτήν την εταιρεία είναι ότι θα 

εργαστεί σκληρά. Όλα τα στελέχη αποδίδουν αρκετά καλά και νέα εντυπωσιακά 

ταλέντα συνεχώς μπαίνουν στο δυναμικό της εταιρείας, η οποία είναι βέβαιο ότι θα 

συνεχίσει το ταξίδι της ανάπτυξης και στα επόμενα χρόνια. Η Epinion είναι μία 

εταιρεία έρευνας της ποιότητας της αγοράς, η οποία χρησιμοποιεί τα αυστηρότερα 

πρότυπα στον κλάδο. Με πολλές προσπάθειες εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι θα είναι 

προσηλωμένοι στο έργο τους και εξαιρετικά ικανοί. 

 

 

5.2.9 Ipsos MRBI- http://www.ipsosmrbi.com/ 

 

Η Ipsos MRBI ιδρύθηκε το 1962 και είναι η πιο έμπειρη εταιρεία ερευνών 

στην Ιρλανδία. Διαθέτει ένα μόνιμο προσωπικό 35 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 12 
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υψηλόβαθμων διευθυντικών στελεχών, μία ομάδα από 140 έμπειρους ερευνητές σε 

εθνικό επίπεδο και 50 εξειδικευμένα άτομα στις τηλεφωνικές συνεντεύξεις που 

εργάζονται στην εξωτερική μονάδα τηλεφωνικών ερευνών στο Blackrock, στο 

Δουβλίνο. 

Η MRBI πρόσφατα έγινε μέρος της ερευνητικής ομάδας Ipsos, μιας 

ανεξάρτητης εταιρείας της οποίας μοναδικός στόχος είναι η έρευνα αγοράς. Ο Όμιλος 

Ipsos ιδρύθηκε το 1975 και έχει παρουσία σε 64 χώρες σε όλο τον κόσμο, 

απασχολώντας περισσότερους από 9.000 ανθρώπους και διεξάγοντας πάνω από 20 

εκατομμύρια συνεντεύξεις κάθε χρόνο. 

Η Ipsos MRBI έχει δημιουργήσει μία αξιοζήλευτη φήμη για την αξιοπιστία και 

την ακρίβεια των υπηρεσιών της για πάνω από 50 και πλέον έτη. Η Ipsos MRBI είναι 

επίσης η μοναδική ιρλανδική εταιρεία έρευνας αγοράς που είναι διαπιστευμένη με το 

βιομηχανικό πρότυπο ISO 9001, καταδεικνύοντας έτσι την δέσμευσή της για την 

ποιότητα. Η εταιρεία είναι ιδρυτικό μέλος του AIMRO (Σύνδεσμος οργανισμών 

έρευνας αγοράς της Ιρλανδίας) και μέλος της ESOMAR. 

 

5.2.10 TNS Sofres- http://www.tns-sofres.com 

 

Η παρούσα εταιρεία έχει 50 χρόνια προϋπηρεσία στο πεδίο της έρευνας. 

http://www.tns-sofres.com/�
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Στελεχώνεται από γνώστες του αντικειμένου σε ακαδημαϊκό και επιστημονικό 

επίπεδο. Η εταιρεία όπως φαίνεται και μέσα από την ιστοσελίδα της ειδικεύεται 

κυρίως στο marketing και στις έρευνες αγοράς για λογαριασμό μικρών και μεγάλων 

εταιρειών. Η εταιρεία μέσα από την ιστοσελίδα της παρέχει υπηρεσίες B2B ενώ 

αναπτύσσει έρευνες και δίνει τη δυνατότητα να απαντηθούν σημαντικά ζητήματα τα 

οποία η ίδια θέτει στη κρίση του κοινού για έρευνα.  Η εταιρεία εστιάζει κυρίως σε 

έρευνες κοινής γνώμης.  

 

5.3 Επιλογή κριτηρίων ιεράρχησης 

 Η συγγραφέας επέλεξε ως μέσω αξιολόγησης και ιεράρχησης τον καθορισμό 

κριτηρίων βάση των οποίων η ίδια προχώρησε στην αξιολόγηση των ελληνικών και 

ξένων εταιρειών δημοσκόπησης. Το εργαλείο όπως προαναφέρθηκε είναι το AHP. Τα 

κριτήρια επιλέχτηκαν μέσα από το Πίνακα κριτηρίων που παρατέθηκε σε 

προηγούμενη ενότητα. 

Τα κριτήρια και υποκριτήρια δίνονται με την μορφή ερωτήσεων εξετάζοντας σε κάθε 

περίπτωση συγκεκριμένα στοιχεία για την ποιότητα της κάθε ηλεκτρονικής ιστοσελίδας. Αξίζει 

να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι τα κριτήρια και υποκριτήρια αυτά αφορούν τη διαδικασία 

ιεράρχησης των ιστοσελίδων. Παρακάτω παρουσιάζεται ο Πίνακας 5.3. 2 με τα κριτήρια και τα 

υποκριτήρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία. 

1. Αποδοτικότητα (Efficiency)  

1.1. Η δομή του site είναι ευδιάκριτη και διευκολύνει την πλοήγηση  

1.2. Η μηχανή αναζήτησης του site είναι αποτελεσματική  

1.3. Ο χάρτης πλοήγησης site είναι καλά οργανωμένος  

1.4. Οι σελίδες του site προσαρμόζονται στις ξεχωριστές ανάγκες των χρηστών  

1.5. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο site είναι αρκετά λεπτομερείς  

1.6. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο site είναι επίκαιρες  



69 
 

1.7. Το επίπεδο προ-συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη στις φόρμες στο site είναι 

ικανοποιητικό  

2. Εμπιστοσύνη (Trust)  

2.1. Η διαδικασία απόκτησης όνομα χρήστη και κωδικού για το site είναι ασφαλής  

2.2. Η πιστοποίηση χρήστη σε αυτό το site απαιτεί την παροχή μόνο των απολύτως 

αναγκαίων προσωπικών δεδομένων  

2.3. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες του site αποθηκεύονται με ασφάλεια  

2.4. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του site χρησιμοποιούνται μόνο για τον λόγω 

για τον οποίο υποβλήθηκαν  

3. Αξιοπιστία (Reliability)  

3.1. Οι φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων του site εμφανίζονται στην οθόνη σε σύντομο 

χρόνο  

3.2. Το site είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο, όποτε το χρειάζεστε  

3.3. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το site πραγματοποιούνται επιτυχώς με την πρώτη 

υποβολή του αιτήματος, χωρίς να χρειαστεί επανυποβολή  

3.4. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του site παρέχονται έγκαιρα  

3.5. Οι σελίδες του site εμφανίζονται γρήγορα  

3.6. Η εμφάνιση και λειτουργία του site δεν εμφανίζει πρόβλημα με τον browser που 

χρησιμοποιείτε  

4. Υποστήριξη χρηστών  

4.1. Η φόρμα επικοινωνίας λειτουργεί  

4.2. Όλα τα πεδία της είναι εύκολα στη συμπλήρωση 
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4.3. Η ανταπόκριση στη προσπάθεια επικοινωνίας είναι άμεση  και αποτελεσματική ως 

προς τη χρήση 

4.4. Η εταιρεία απαντά άμεσα στις όποιες ερωτήσεις  

5. Φιλικό προς το χρήστη 

5.1 Το site είναι εύκολο στη χρήση του 

5.2 Το site έχει πολλά χρώματα, σχήματα, είναι φωτεινό και σε προδιαθέτει να 

προηγηθείς σε αυτό 

Με βάση τα παραπάνω επιλέχτηκαν πέντε βασικά κριτήρια: Αποδοτικοτητα,  

Εμπιστοσύνη, Αξιοπιστία, Υποστήριξη χρήστη, φιλικό προς το χρήστη. 

 

 Αναλυτικά τα κριτήρια θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία ανάλυσης του 

κάθε κριτηρίου. Συγκεκριμένα: 

1. Αποδοτικότητα: Σαφήνεια και ευκολία στη πλοήγηση, Αποτελεσματικότητα 

μηχανής αναζήτησης, Οργάνωση ιστοσελίδας, Προσαρμογή ιστοσελίδας στις 

ανάγκες των χρηστών, Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών, Παρουσίαση 

επίκαιρων πληροφοριών, Ικανοποιητικό επίπεδο προ-συμπλήρωσης δεδομένων 

του χρήστη. 

2. Εμπιστοσύνης: Ασφαλή απόκτηση ονόματος χρήστη και κώδικα. Παροχή των 

απολύτως απαραιτήτων προσωπικών δεδομένων, Αποθήκευση δεδομένων 

χρηστών, Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για τον αντίστοιχο λόγο 

υποβολής τους. 

3. Αξιοπιστία: Ταχύτητα εμφάνισης φορμών συμπλήρωσης δεδομένων, 

Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα ιστοσελίδας, Επιτυχής υποβολή αιτήματος 

υπηρεσιών, Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, Γρήγορη εμφάνιση 

επιμέρους σελίδων, Συμβατότητα ιστοσελίδας με browser του χρήστη. 

4. Υποστήριξη χρηστών: Ευκολία στην επικοινωνία, άμεση απάντηση από site 

προς τα σχετικά ερωτήματα των χρηστών, ευκολία στην ενημέρωση. 
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5. Φιλικό για το χρήστη: Χρώματα, σχήματα ευχάριστο στο μάτι, Ευκολία στη 

χρήση όλων των υπηρεσιών ευκολία εύρεσης και χρήσης.  
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Συμπεράσματα 

 Μέσα από τη παρούσα εργασία η συγγραφέας επιδίωξε να δείξει τη διαδικασία 

ιεράρχησης ιστοσελίδων. Η ιεραρχική κατάταξη αποτελεί σήμερα μια σημαίνουσα διαδικασία 

βάση της οποίας διαδικτυακά κατατάσσονται οι ιστοσελίδες. Η κατάταξη αυτή βοηθά από τη 

μια στη διαδικασία της εύρεσης τους και από την άλλη βοηθά στη κατανομή τους σε επίπεδα 

ώστε να μπορούν οι χρήστες να βρίσκουν τις διάφορες ιστοσελίδες κατόπιν εύρεσης που 

κάνουν στο διαδίκτυο.  

Η εύρεση γίνεται μέσου των μηχανών αναζήτησης οι οποίες προχωρούν σε κατάταξη 

των ιστοσελίδων με βάση την ιεράρχηση που γίνεται. Η ιεράρχηση είναι απόρροια κριτηρίων, 

κριτηρίων που έχουν οριστεί και αποτελούν σημεία αναφοράς. Τα κριτήρια αξιολογούνται είτε 

μέσα από  τους χρήστες είτε μέσα από μηχανισμούς που έχουν προς αξιολόγηση των 

ιστοσελίδων.  

Μέσα από τις αξιολογήσεις που έγιναν με τη χρήση του προγράμματος AHP, 

διαπιστώθηκε ότι όλες οι ιστοσελίδες που επιλέχτηκαν ελληνικές και ξένες είχαν ένα αξιόλογο 

προφίλ και κάλυπταν σε ένα ικανοποιητικό βαθμό τις απαιτήσεις σε σχέση με τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια ιστοσελίδα για να είναι αποδεκτή από τους χρήστες.  

Οι ιστοσελίδες που επιλέχτηκαν ήταν εταιρείες δημοσκοπήσεων, η επιλογή έγινε με 

κριτήριο τη σημασία που δίνεται από τους συγκεκριμένους οργανισμούς, λόγω της οντότητας 

του περιεχομένου τους, να είναι εύχρηστες, καλά ενημερωμένες, να έχουν ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα, να είναι εύκολα προσβάσιμες, να διοχετεύουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες 

που θέλουν στο ευρύ κοινό. Συμπερασματικά μέσα από τα αποτελέσματα του AHP και με 

βάση τις ιστοσελίδες που επιλέχτηκαν είναι δυνατόν ανά σελίδα να εξαχθούν κάποια 

συγκεκριμένα συμπεράσματα, σε σχέση με τη ποιότητα του περιεχομένου τους, αλλά και σε 

σχέση με τη διαδικασία ιεράρχηση τους. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης που επιλέχτηκαν, προήλθαν από τη μελέτη της διεθνής 

βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα αυτά ήταν η αποδοτικότητα, η εμπιστοσύνη,  η αξιοπιστία,  η 

υποστήριξη των χρηστών και η φιλικότητα προς το χρήστη.  Η αξιο λόγηση έγινε από 1 0 

χρήστες. Η πρώτη εταιρεία ήταν ο Palmos Anlysis, η οποία παρουσίασε το μεγαλύτερο 

ποσοστό στη φιλικότητα προς το χρήστη. Η φιλικότητα αναφέρεται στη μορφή του site, στις 

παροχές του, στην ευχρηστία του. Το site παρουσίασε χαμηλά ποσοστά σε επίπεδο 

εμπιστοσύνης και αποδοτικότητας, αυτά όμως τα δεδομένα μπορεί να μην έχουν σχέση με την 

ιστοσελίδα μπορεί να αναφέρονται καθαρά στην ευρύτερη αξιοπιστία της εταιρείας. Η 
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αξιοπιστία η οποία επηρεάζεται από τα άλλα μεγέθη ήταν επίσης σε χαμηλά επίπεδα στο 13%. 

Τέλος σε επίπεδο υποστήριξης χρηστών το ποσο στό ήταν στο 1 3 %.  Ο παλμός έβγαλε σε 

γενικές γραμμές ένα μέσο όρο κοντά στο 65%, ο οποίος το καθιστά σε ικανοποιητικά επίπεδα 

αξιολόγησης(Βλέπε Εικόνα Σ1)  

 

Η Metron analysis,  παρουσίασε από τη μια υψηλά ποσοστά σε επίπεδο υποστήριξη 

χρηστών, πράγμα που σημαίνει λειτουργικότητα και διευκολύνσεις στη χρήση και από την 

άλλη υψηλά ποσοστά στη φιλικότητα, όπου εκεί έχει τα υψηλότερα τα οποία φτάνουν στο 

54%.  

Χαμηλά ποσοστά έχει σε όλα τα λοιπά μεγέθη στην αποδοτικότητα, εμπιστοσύνη και 

αξιοπιστία όπου παρουσιάζει ποσοστά της τάξεως του 6%. Ο μέσος όρος του είναι στο 41%, 

ποσοστό που το κατατάσσει χαμηλότερα. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα πρέπει να βελτιώσει το 

προφίλ της, μέσα από τη παρουσίαση καλύτερα και πιο ξεκάθαρα των διαφόρων θεματικών 

ενοτήτων του, διευκολύνοντας τη χρήση για τους χρήστες και γενικά δίνοντας περισσότερες 

πληροφορίες ώστε οι χρήστες να δείξουν στο μέλλον μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα(Βλέπε Εικόνα Σ2).  
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Η MRB Hellas, με βάση τη παρούσα έρευνα παρουσιάζει υψηλά ποσοστά στη 

φιλικότητα και στην υποστήριξη από τους χρήστες.  Η αξιοπιστία της είναι χαμηλή ενώ σε 

επίπεδο εμπιστοσύνης οι χρήστες δείχνουν να μην εμπιστεύονται τη παρούσα ιστοσελίδα. Όλα 

αυτά επηρεάζουν επίσης την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας. Γενικά η ιστοσελίδα της MRB, 

έχει ένα ποσοστό χαμηλότερο στο 38%, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να βελτιώσει 

άμεσα τη παρούσα κατάσταση σε σχέση με τα ποσοστά της ειδικά σε επίπεδο εμπιστοσύνης 

(Βλέπε Εικόνα Σ2). 

 

Η ΚΑΠΑ Research κυμαίνετε στα ίδια επίπεδα με την MRB Hellas. Ουσιαστικά και 

εδώ υπάρχει πρόβλημα σε επίπεδο αποδοτικότητας και εμπιστοσύνης προς τη παρούσα 
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ιστοσελίδα. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τη δυσκολία εύρεση της ιστοσελίδας, με την 

πολυπλοκότητα της, με τη δυσκολία εύρεσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.  

 

Η ιστοσελίδα έχει χαμηλή αξιοπιστία, έχει όμως την υποστήριξη των χρηστών η οποία 

σίγουρα σχετίζεται με το ευρύτερο προφίλ της εταιρείας αλλά και χαίρει μια φιλική 

αντιμετώπιση από τους χρήστες. Μέσος δείκτης ο οποίος καθορίζει και την ιεραρχία είναι 

32%, το οποίο θεωρείται αρκετά χαμηλό.  Τέλος η Media Service Α.Β.Ε.Ε με μέσο όρο 

ιεράρχησης στο 20%, υποστηρίζετε από τους χρήστες πράγμα που σημαίνει ότι την 

αποδέχονται ενώ έχει ικανοποιητικά ποσοστά και στη φιλικότητα και αξιοπιστία, στην 

αξιοπιστία έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης.  
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Η αποδοτικότητα και ειδικά η εμπιστοσύνη των χρηστών κυμαίνετε σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα. Σε σχέση με τις 5 ξένες εταιρείες που μελετήθηκαν τα δεδομένα είναι παρόμοια με τις 

ελληνικές δηλαδή παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά φιλικότητας προς το χρήστη, έχουν την 

υποστήριξη των χρηστών, έχουν όμως πολύ χαμηλά ποσοστά σε επίπεδο αποδοτικότητας και 

εμπιστοσύνης, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουν σε επίπεδο πληροφόρησης, 

νέων που προβάλουν, αλλά και γενικότερης ευχρηστίας στο σύνολο της λειτουργίας των site 

(Στο Πίνακα Σ1 παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις 4 από τις 5 ιστοσελίδες. 

Κριτήρια/Εταιρίες Nielssn D3systems Epinio 

A/S 

Ipsos 

MEBI 

Αποδοτικότητα 5% 6% 6% 5% 

Εμπιστοσύνη 2% 3% 3% 2% 

Αξιοπιστία 12% 13% 27% 12% 

Υποστήριξη 

χρηστών 

55% 26% 12% 25% 

Φιλικό προς το 

χρήστη 

25% 52% 52% 55% 

Όπως παρατηρείτε υπάρχει μια ισορροπία στα ποσοστά δηλαδή όλες είναι πεσμένες 

στην αποδοτικότητα και εμπιστοσύνη, πράγμα που θέλει βελτίωση, ενώ είναι ανεβασμένες στα 

άλλα τρία μεγέθη ανάλογα που εστιάζει η κάθε μια περισσότερο.  

Τα συνολικά ποσοστά τους,  τα ο ποία καθορίζουν την ιεράρχηση,  είναι 3 8 %,  3 4%, 

33%, 40%, τα ποσοστά θέλουν βελτίωση και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τις δράσεις που θα 

αναπτύξουν οι εταιρείες προς βελτίωση των συνολικό δεικτών τους.  

Οι αναλύσεις ολοκληρώνονται με την TNS Sofres, η οποία είχε το υψηλότερο ποσοστό 

έτεινε στη τελειότητα με 9% σε αποδοτικότητα και εμπιστοσύνη και γενικά μια ισορροπία στα 

άλλα μεγέθη με την αξιοπιστία στο 33%, την υποστήριξη στο 24% και τη φιλικότητα προς το 

χρήστη στο 24%. Όλα τα παραπάνω θέτουν τη συγκεκριμένη εταιρεία ιεραρχικά ποιο ψηλά 

από τις άλλες εταιρείες. Κλείνοντας διαπιστώθηκε ότι η ιεράρχηση μιας ιστοσελίδας δεν έχει 

να κάνει με την ευρύτερη δυναμική που έχει στην αγορά, αλλά με τον τρόπο που παρουσιάζετε 
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και προβάλλεται στο διαδίκτυο. Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία μια εταιρεία γίνετε 

αποδεκτή σε όλα τα επίπεδα και έχει υψηλό ποσοστό κατάταξης. 
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