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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το διαδίκτυο θεωρείται ως ένα σηµαντικό µέσο παγκόσµιας επικοινωνίας, αλλά και 

µέσο προβολής και προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών διαφόρων εταιρειών, 

µεταξύ των οποίων και των εταιρειών τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, παραµένει ερώτηµα 

το κατά πόσο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν µε τις εταιρείες αυτές, µέσα από τις 

ενέργειες διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων των τελευταίων, χρησιµοποιώντας τα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ερώτηµα αυτό απορρέει από το γεγονός ότι διάφορες 

έρευνες αγοράς που έχουν κατά καιρούς διεξαχθεί, δείχνει ότι υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις, ακόµα και στη βάση των δηµογραφικών στοιχείων των 

καταναλωτών. Η παρούσα έρευνα εξετάζει αυτά τα ερωτήµατα, χρησιµοποιώντας την 

ποσοτική µέθοδο µε ερωτηµατολόγια σε ένα δείγµα 127 καταναλωτών από το κέντρο 

του Δήµου Θεσσαλονίκης. 

 

Η έρευνα κατέδειξε ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα δεν έχει 

αγοράσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία από διαφήµιση στα κοινωνικά δίκτυα, δεν 

επηρεάζεται η αγοραστική τους απόφαση από τις διαφηµίσεις των εταιρειών, αλλά 

συµµετέχει σε διαγωνισµούς εταιριών που διοργανώνονται στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Επίσης, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη τάση ως προς το αν οι 

καταναλωτές παρακολουθούν τις διαφηµίσεις των εταιρειών τηλεπικοινωνιών στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Παρ’ όλα αυτά, έχουν σχηµατίσει θετική άποψη για κάποια 

εταιρία τηλεπικοινωνιών εξαιτίας της παρουσίας τους στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Αντίθετα, οι ενέργειες διαφήµισης και προβολής δεν έχουν οδηγήσει τους καταναλωτές 

να εµπιστεύονται περισσότερο τις υπηρεσίες µίας εταιρίας τηλεπικοινωνιών µε έντονη 

παρουσία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περαιτέρω έρευνα κρίνεται αναγκαία σε 

ένα µεγαλύτερο δείγµα καταναλωτών από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, προκειµένου 

τα αποτελέσµατα να είναι γενικεύσιµα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: καταναλωτής, διαφήµιση, δηµόσιες σχέσεις, social media, 

τηλεπικοινωνίες, Θεσσαλονίκη 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τοποθέτηση του προβλήµατος 

Το διαδίκτυο θεωρείται από διάφορους ερευνητές ένα σηµαντικό µέσο παγκόσµιας 

επικοινωνίας (Marcoccia, 2012; Liu, 2014). Η διείσδυση του διαδικτύου µπορούµε να 

ισχυριστούµε ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δεδοµένου ότι 2,3 εκατοµµύρια άτοµα 

παγκοσµίως είχαν πρόσβαση σε διαδίκτυο το τέλος του 2011, σχεδόν το 1/3 του 

παγκόσµιου πληθυσµού, ενώ το 2002 το ποσοστό χρηστών του διαδικτύου παγκοσµίως 

έφτανε το 11% (Grazzi και Vergara, 2014). 

 

Το διαδίκτυο επέτρεψε τη δηµιουργία των τεχνολογιών Web 2.0. Ο όρος Web 2.0 

δηµιουργήθηκε για να περιγράψει την ανάπτυξη νέων εργαλείων και υπηρεσιών που 

άλλαξαν τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο, 

καθιστώντας πιο εύκολη τη συνεργασία, την επικοινωνίας και τη διάχυση της 

πληροφορίας. Το Web 2.0 επί της ουσίας δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να 

δηµιουργήσει και να δηµοσιεύσει online το δικό του περιεχόµενο, αλλά και να 

µοιράζεται απόψεις και εµπειρίες, αναπτύσσοντας ένα διαδικτυακό περιβάλλον  

(Richardson, 2007; Arya και Mishra, 2011). 

 

Η τεράστια εξάπλωση του διαδικτύου και οι τεχνολογίες Web 2.0 που βασίστηκαν σε 

αυτό, έδωσαν ώθηση στη δηµιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων (Castells, 2000), καθώς 

τα άτοµα εκµεταλλεύτηκαν αυτές τις τεχνολογίες για να συνδεθούν µε άλλα άτοµα µε 

παρόµοια χαρακτηριστικά και παρόµοια ενδιαφέροντα, αλλά και να δηµιουργήσουν ένα 

εξατοµικευµένο περιεχόµενο στο διαδίκτυο στον αντίποδα του µοντέλου της µαζικής 

κοινωνίας (Blank και Reisdorf, 2012). Σε αυτό το πλαίσιο της ραγδαίας εξάπλωσης της 

τεχνολογίας εντάσσεται και η γένεση και ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, τα οποία 

περιλαµβάνουν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και τα ψηφιακά 

κοινωνικά δίκτυα (social networks). Οι Munoz και Towner (2009) προσδιορίζουν τους 

τόπους κοινωνικής δικτύωσης ως ιδιαίτερα εύχρηστους και ευρείας υποδοχής µε 

πολλαπλά οφέλη, καθώς προσφέρουν πρόσβαση στην πληροφορία, δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης µε ανθρώπους µε κοινά ενδιαφέροντα και δυνατότητα για συγκρότηση 

κοινών οµάδων.  Συνολικά, τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα φαινόµενο το οποίο ενώνει 

τους ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας και γεωγραφικής απόστασης σε όλον τον κόσµο 

(McVey, 2009). 
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Εκτός από τα παραπάνω, όµως, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης συµβάλλουν και στη 

διαφήµιση των προϊόντων και υπηρεσιών των εταιρειών, στο πλαίσιο των δηµοσίων 

σχέσεων αυτών. Οι δηµόσιες σχέσεις και οι διαφηµίσεις αφορούν µία ποικιλία 

προγραµµάτων που έχουν σκοπό την προώθηση της εικόνας µία εταιρείας ή / και των 

επιµέρους προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει και προσφέρει (Kotler και Keller, 

2006). Κατά συνέπεια, έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί η αλληλεπίδραση µεταξύ 

καταναλωτών και µέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο της διαφήµισης από 

µέρους των εταιρειών. 

 

Στόχος της έρευνας και ερευνητικά ερωτήµατα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τον τρόπο και τον βαθµό στον 

οποίο η χρήση των κοινωνικών δικτύων επιδρούν στην καταναλωτική συµπεριφορά. 

Πιο συγκεκριµένα, τα ερευνητικά ερωτήµατα στα οποία θα προσπαθήσει να δώσει 

απάντηση η παρούσα έρευνα είναι τα εξής: 

1. Πώς αλληλοεπιδρούν οι καταναλωτές µε τις προωθητικές ενέργειες από µέρους 

των επιχειρήσεων στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

2. Κατά πόσο τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επηρεάζουν τις 

απόψεις τους στα παραπάνω ερωτήµατα; 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η ποσοτική έρευνα, µε τη 

µέθοδο του ερωτηµατολογίου. Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 127 

καταναλωτές από το Δήµο Θεσσαλονίκης. 

 

Συνεισφορά και προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

Μέσα από τη συγκεκριµένη έρευνα, θα γίνει µία προσπάθεια να δοθεί απάντηση στο 

βασικό ερώτηµα που απασχολεί τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της επιχειρησιακής τους 

επικοινωνίας: την αλληλοεπίδραση των καταναλωτών µε τις προωθητικές ενέργειες από 

µέρους των επιχειρήσεων στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ερώτηµα αυτό είναι 

ακόµα περισσότερο σηµαντικό σήµερα, δεδοµένου ότι οι καταναλωτές έχουν αλλάξει 

τα καταναλωτικά τους πρότυπα εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και των συνεχών 

µεταρρυθµίσεων των ελληνικών κυβερνήσεων.  
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Δοµή της εργασίας 

Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας ασχολείται µε τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και το πώς αυτά σχετίζονται µε την επιχειρησιακή επικοινωνία των 

εταιρειών, ιδίως στο πλαίσιο της διαφήµισης και των δηµοσίων σχέσεων. Το δεύτερο 

κεφάλαιο εξετάζει τη συµπεριφορά του καταναλωτή και την επίδραση των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης στην αγοραστική απόφαση των καταναλωτών. Το τρίτο 

κεφάλαιο της έρευνας αποτελεί τη µελέτη περίπτωσης, καθώς εξετάζει τη χρήση των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης από µέρους των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών. Το 

επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζει τη µεθοδολογία της έρευνας, ενώ το τέταρτο τα 

αποτελέσµατα από τη στατιστική ανάλυση. Τέλος, το έκτο κεφάλαιο συνοψίζει τα 

κυριότερα συµπεράσµατα της έρευνας, καταθέτει προτάσεις πρακτικής εφαρµογής για 

τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών στη βάση των κυριοτέρων ευρηµάτων, ενώ τέλος 

καταθέτει προτάσεις για µελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. SOCIAL MEDIA 

 

1.1 Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

Πολλές φορές οι όροι µέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα 

χρησιµοποιούνται ως ταυτόσηµοι, χωρίς, ωστόσο, να ισχύει αυτό. Πιο συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε τις Μανούσου και Χαρτοφύλακα (2011, σελ. 498), ο όρος social media 

«αναφέρεται στα µέσα (εργαλεία) διαµοιρασµού της πληροφορίας, των δεδοµένων και 

της επικοινωνίας στο κοινό». Ο ορισµός των µέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν 

προσδιορίζεται από όλους ενιαία, το οποίο είναι αποτέλεσµα των διάφορων και 

διαφορετικών τεχνολογικών υποστρωµάτων και δυνατοτήτων, του πεδίου εφαρµογής 

τους αλλά και των πολύπλευρων πτυχών τους (Jacka και Scott, 2011). Σύµφωνα µε τους 

Kaplan και Haenlain (2010), τα κοινωνικά µέσα (social media) είναι ένα σύνολο 

διαδικτυακών εφαρµογών που δοµήθηκαν στις ιδεολογικές και τεχνολογικές βάσεις του 

WEB 2.0 και επιτρέπουν τη δηµιουργία και ανταλλαγή περιεχοµένου από τους χρήστες.  

Κατά τον Sebastio (2011), τα κοινωνικά δίκτυα είναι η φυσιολογική εξέλιξη των 

τεχνολογικών της κοινωνικής ζωής, αποτελούν νέα σηµεία συνάντησης των ανθρώπων 

και είναι σε θέση να συνδέσουν άτοµα που µοιράζονται µεταξύ τους πληροφορίες.  

Ένας ακόµα ορισµός προέρχεται από τον Drury (2008) όπου ορίζει τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ως πόρους που χρησιµοποιούν οι άνθρωπο σε απευθείας σύνδεση για να 

διαµοιράζονται περιεχόµενα όπως, βίντεο, φωτογραφίες, εικόνες, κείµενο, ιδέες, 

χιούµορ, ειδήσεις και άποψη. 

 
Επίσης, οι Safko και Brake (2008) ορίζουν περαιτέρω τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

ως δραστηριότητες, πρακτικές και συµπεριφορές ανάµεσα στις κοινότητες των 

ανθρώπων που συγκεντρώνονται σε απευθείας σύνδεση για την ανταλλαγή 

πληροφορικών γνώσεων και απόψεων.  Τέλος, ένας ακόµη ορισµός (Τζικόπουλος, 

2010), προσδιορίζει τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ως δικτυακούς τόπους που 

παρέχουν υπηρεσίες παραγωγής και δηµοσίευσης περιεχοµένου από τους ίδιους τους 

χρήστες του διαδικτύου.   

 

Αντίθετα, ο όρος social networking «αναφέρεται στη δηµιουργία και την αξιοποίηση 

κοινοτήτων για τη διασύνδεση ανθρώπων µε κοινά ενδιαφέροντα» (Μανούσου και 

Χαρτοφύλακα, 2011, σελ. 498). Τα κοινωνικά δίκτυα προσδιορίστηκαν υπό το πρίσµα 
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της επιστήµης της κοινωνιολογίας ως το άθροισµα των προσωπικών επαφών µέσω των 

οποίων το άτοµο διατηρεί την κοινωνική του ταυτότητα, λαµβάνει συναισθηµατική 

υποστήριξη, υλική ενίσχυση, ενώ συµµετέχει σε υπηρεσίες και έχει πρόσβαση σε 

πληροφορίες δηµιουργώντας νέες κοινωνικές επαφές (Walkeretal., 1977). Σύµφωνα µε 

τον Pescosolido (2006) τα κοινωνικά δίκτυα περιγράφονται ως µια δοµή που 

αποτελείται από κόµβους, δεσµούς, µέγεθος, πυκνότητα, δύναµη και πολυπλοκότητα. 

Επίσης η Παπαηλιού (2007) ορίζει το κοινωνικό δίκτυο ως µια κοινωνική δοµή 

αποτελούµενη από κόµβους (άτοµα ή επιχειρήσεις) οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους 

µε ένα ή περισσότερους τύπους αλληλεξάρτησης όπως, αξίες, οράµατα, ιδέες, 

οικονοµικές συναλλαγές, φιλία, αντιπάθεια, συγκρούσεις ή επιγραµµικές  (web) επαφές 

 

Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονται σε ένα σύνολο online εργαλείων που 

σχεδιάστηκαν για κοινωνική αλληλεπίδραση (Lee και Kwak, 2012). Ως εκ τούτου, 

µπορούµε να θεωρήσουµε ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν κόµβους 

ατόµων και οµάδων, που επιτρέπουν τη δηµιουργία ψηφιακών κοινωνικών δικτύων 

(Zhang, 2011; Baird και Parasnis, 2011). 

 

Οι Μανούσου και Χαρτοφύλακα (2011) διακρίνουν τρεις κατηγορίες των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης:  

1. Την κατηγοριοποίηση κατά Bard 

2. Την κατηγοριοποίηση κατά Zhang 

3. Την κατηγοριοποίηση κατά Owyang 

 

1. Κατηγοριοποίηση κατά Bard 

Σύµφωνα µε αυτήν την κατηγοριοποίηση, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης εµπίπτουν σε 

23 κατηγορίες, µε κεντρικό σηµείο αναφοράς, όµως, τις επιχειρήσεις, όπως φαίνεται 

και στο παρακάτω σχήµα. 
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Εικόνα 1. Κατηγορίες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά Bard 

Πηγή: Μανούσου και Χαρτοφύλακα, 2011, σελ. 500 

 

2. Κατηγοριοποίηση κατά Zhang 

Ο Zhang πρότεινε µία πιο συνοπτική κατηγοριοποίηση των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, όπως αυτή αναπτύσσεται αµέσως παρακάτω (Μανούσου και Χαρτοφύλακα, 

2011): 

1. Ιστολόγια (blogging, microblogging), όπως είναι τα Blogger, Word Press, 

Twitter, στα οποία µπορεί κανείς να διαβάσει απόψεις, σχόλια και άρθρα για 

οποιοδήποτε θέµα. 

2. Κοινωνικά δίκτυα (social networking), άλλους είναι τα Facebook, MySpace, 

Ning, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα άλλους χρήστες να αναζητήσουν και να 

συνδεθούν µε άλλους χρήστες µε παρόµοια χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα, 

ώστε να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν πληροφορίες αλλά και υλικό.  

3. Κοινωνική σελιδοσήµανση (social bookmarking), όπως είναι τα Delicious, 

Diggo, Faves, BlogMarks, StumbleUpon, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε 

έναν χρήση να επισηµάνει τις σελίδες που επιθυµεί και να τις µοιραστεί µε 

άλλους χρήστες.  

4. Συνεργατικήσυγγραφή (collaborative authoring), όπωςείναιτα Wikipedia, 

Google Docs. 
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5. Διαµοιρασµός πολυµέσων (multimedia sharing), όπως είναι τα YouTube, Flickr, 

Snapfish, Jumpcut, στα οποία οι χρήστες µπορούν να διαµοιράζονται αρχεία 

ήχου και εικόνας. 

6. Διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις (web conferencing), όπως είναι τα  WebEx και 

το GoToMeeting. 

7. Ειδήσεις (News Site ή Social News), όπως τα Digg, Sphinn, BallHype, στα 

οποία οι χρήστες µπορούν να διαβάζουν άρθρα και νέα σχετικά µε την 

επικαιρότητα, να ψηφίζουν και να σχολιάζουν τα άρθρα αυτά. 

 

3.  Κατηγοριοποίηση κατά Owyang 

Σύµφωνα µε αυτήν την κατηγοριοποίηση, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης εντάσσονται 

σε οµάδες µε βάση τις δυνατότητές τους, µε αποτέλεσµα να διακρίνονται πέντε στάδια 

(Μανούσου και Χαρτοφύλακα, 2011, σελ. 501): 

1. «Επίπεδο ή Περίοδος Κοινωνικών Σχέσεων, στο οποίο οι άνθρωποι συνδέονται 

και επικοινωνούν µε άλλους ανθρώπους 

2. Επίπεδο ή Περίοδος Κοινωνικής Λειτουργικότητας, στο οποίο τα κοινωνικά 

δίκτυα παίζουν το ρόλο ενός λειτουργικού συστήµατος σε έναν Η/Υ 

3. Επίπεδο ή Περίοδος Κοινωνικής Εποίκισης, στο οποίο η κάθε εµπειρία έχει 

νόηµα σε κοινωνικό επίπεδο 

4. Επίπεδο ή Περίοδος Κοινωνικού Περιεχοµένου, όπου αποδίδεται – 

παρουσιάζεται ακριβές προσωπικό περιεχόµενο από τους χρήστες 

5. Επίπεδο ή Περίοδος Κοινωνικής Αγοράς, στο οποίο οι διαδικτυακές κοινότητες 

καθορίζουν τα µελλοντικά προϊόντα και τις υπηρεσίες» 

 

Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν µια τεχνολογική πλατφόρµα που αξιοποιεί 

τα χαρακτηριστικά του Web 2.0 και προσφέρουν διαδικτυακές υπηρεσίες που 

επιτρέπουν στους χρήστες την δηµιουργία προφίλ, τη δηµιουργία λίστας άλλων 

χρηστών µε τους οποίους µοιράζονται κοινούς χώρους και την περιήγηση και µεταφορά 

των λιστών που δηµιουργήθηκαν από τους ίδιους ή άλλους χρήστες. Το κάθε κοινωνικό 

δίκτυο έχει διαφορετική ονοµασία, περιεχόµενο τοποθεσία και κανόνες λειτουργίας.  

Είναι σχεδιασµένα για την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και επικοινωνία όλων 

των ατόµων που µετέχουν σε αυτό ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου και εθνικότητας 

(Σωτηριάδου και Παπαδάκης, 2012). 
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Σύµφωνα µε τον  Mayfield (2008), τα κοινωνικά δίκτυα παρουσιάζουν κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η συµµετοχή (Participation). Σύµφωνα µε αυτό το 

χαρακτηριστικό, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ενθαρρύνουν την συνεισφορά και τα 

σχόλια από τους ενδιαφεροµένους. Η συµµετοχή των χρηστών θολώνει τα όρια 

ανάµεσα στο µέσο επικοινωνίας και το κοινό. Το δεύτερο είναι η διαφάνεια 

(Openness), σύµφωνα µε την οποία οι περισσότερες υπηρεσίες των κοινωνικών 

δικτύων είναι ανοιχτές σε ανατροφοδότηση και συµµετοχή, ενώ σπάνια υπάρχουν 

εµπόδια στην πρόσβαση και στην χρήση του περιεχοµένου. Το επόµενο είναι η 

συνοµιλία (Conversation). Σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης που 

αφορούν µόνο την µετάδοση (broadcasting) ενός περιεχοµένου σε ένα ακροατήριο, τα 

κοινωνικά δίκτυα αποτελούν µια συνοµιλία διπλής κατεύθυνσης ενθαρρύνοντας τον 

διάλογο. Το τέταρτο είναι η κοινότητα (Community). Σύµφωνα µε αυτό το 

χαρακτηριστικό, τα κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν την εύκολη και άµεση δηµιουργία 

κοινοτήτων που επικοινωνούν αποτελεσµατικά.  Οι κοινότητες µοιράζονται κοινά 

ενδιαφέροντα, όπως την αγάπη για τη φωτογραφία ένα πολιτικό θέµα ή µια τηλεοπτική 

εκποµπή. Το τελευταίο είναι η συνεκτικότητα (Connectedness), βάσει του οποίου τα 

περισσότερα είδη των µέσων κοινωνικής δικτύωσης αναπτύσσουν την συνεκτικότητα 

τους κάνοντας χρήση συνδέσεων µε άλλες ιστοσελίδες, πόρους και ανθρώπους. 

 

Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι, ενώ τα γενικά χαρακτηριστικά των 

κοινωνικών δικτύων είναι κοινά, το κάθε ένα διατηρεί τη δική του «κουλτούρα». Οι 

χρήστες κοινωνικών δικτύων έχουν µια πληθώρα δυνατοτήτων οι οποίες υλοποιούνται 

µε τη βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων που η κάθε ιστοσελίδα κοινωνικής 

δικτύωσης διαθέτει και συντηρεί.  Έτσι το κεντρικό σηµείο λειτουργίας των 

κοινωνικών δικτύων αποτελεί το προφίλ του χρήστη.  Μέσω του προφίλ ο χρήστης 

«παρουσιάζεται» στο κοινωνικό δίκτυο παρέχοντας πληροφορίες.  

 

1.2 Χρήση των κοινωνικών δικτύων από ενήλικα άτοµα 

 

Αναφορικά µε τις ηλικίες, άτοµα 18-29 ετών είναι τα πιο ενεργά στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, όπως φαίνεται από το παρακάτω σχήµα, το οποίο αφορά την Αµερική. Το 

76% όλων των ενηλίκων χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύµφωνα µε 

τα στοιχεία του Ιουλίου 2015. 
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Γράφηµα 1. Χρήστες µέσων κοινωνικής δικτύωσης ανά ηλικία στην Αµερική, 2006-

2014 

Πηγή: http://www.pewresearch.org/data-trend/media-and-technology/social-

networking-use/ 

 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, το Facebook χρησιµοποιείται από 1.44 δισεκατοµµύρια 

ενεργούς χρήστες το µήνα, ηλικίας άνω των 18 ετών, µε το 77% αυτών να είναι 

γυναίκες. Πιο συγκεκριµένα, το Facebook χρησιµοποιείται από το 87% των ατόµων 18-

29 ετών, από το 73% των ατόµων 30-49 ετών, το 63% των ατόµων 50-64 ετών και το 

56% των ατόµων ηλικίας άνω των 65 ετών. Οι πιο ενεργοί χρήστες βρίσκονται στις 

Η.Π.Α. (14%), ενώ ακολουθούν η Ινδία (9%), η Βραζιλία (7%), η Ινδονησία (5%) και 

το Μεξικό (4%) (Patterson, 2015).  

 

Το Instagram έχει πάνω από 300 εκατοµµύρια χρήστες. Το 29% των γυναικών και το 

22% των αντρών ενηλίκων ηλικίας άνω των 18 ετών χρησιµοποιεί το συγκεκριµένο 

µέσο κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριµένα, το Instagram χρησιµοποιείται από το 

53% των ατόµων 18-29 ετών, από το 25% των ατόµων 30-49 ετών, το 11% των ατόµων 

50-64 ετών και το 6% των ατόµων ηλικίας άνω των 65 ετών (Patterson, 2015).  

 

Το Twitter χρησιµοποιείται σε µικρότερο ποσοστό, αφού µόνο το 24% των αντρών και 

το 21% των γυναικών άνω των 18 ετών χρησιµοποιούν αυτό το µέσο κοινωνικής 

δικτύωσης. Πιο συγκεκριµένα, το Twitter χρησιµοποιείται από το 37% των ατόµων 18-

29 ετών, από το 25% των ατόµων 30-49 ετών, το 12% των ατόµων 50-64 ετών και το 

10% των ατόµων ηλικίας άνω των 65 ετών (Patterson, 2015).  

 

Στο LinkedIn υπάρχουν περισσότερα από 347 εκατοµµύρια µέλη σε πάνω από 200 

χώρες. Οι περισσότεροι χρήστες ανήκουν στις Η.Π.Α (11 εκ.), ενώ ακολουθούν η 
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Ευρώπη (84 εκ.), η Ασία και ο Ειρηνικός (64 εκ.) και τέλος η Λατινική Αµερική (48 

εκ.). Το 27% των γυναικών και το 28% των αντρών ενηλίκων ηλικίας άνω των 18 ετών 

χρησιµοποιεί το συγκεκριµένο µέσο κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριµένα, το 

LinkedIn χρησιµοποιείται από το 23% των ατόµων 18-29 ετών, από το 31% των 

ατόµων 30-49 ετών, το 30% των ατόµων 50-64 ετών και το 21% των ατόµων ηλικίας 

άνω των 65 ετών (Patterson, 2015).  

 

Το Pinterest χρησιµοποιείται κυρίως από επιχειρήσεις, αλλά και από ιδιώτες, αν και σε 

µικρότερο ποσοστό. Το 13% των αντρών και το 42% των γυναικών άνω των 18 ετών 

χρησιµοποιούν αυτό το µέσο κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριµένα, το Pinterest 

χρησιµοποιείται από το 34% των ατόµων 18-29 ετών, από το 28% των ατόµων 30-49 

ετών, από το 27% των ατόµων 50-64 ετών και το 17% των ατόµων ηλικίας άνω των 65 

ετών (Patterson, 2015).  

 

Συνολικά, το 58% των ενηλίκων παγκοσµίως χρησιµοποιεί το Facebook, το 23% 

χρησιµοποιεί LinkedIn, το 22% Pinterest, το 21% Instagram και το 19% χρησιµοποιεί 

το Twitter. Επίσης, το 24% των ενηλίκων έχει προφίλ σε δύο µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, το 16% σε τρία, το 8% σε τέσσερα και το 4% σε πέντε. Τέλος, σε 

καθηµερινή βάση, το Facebook χρησιµοποιείται από το 70% των ενηλίκων 

παγκοσµίως, το Instagram από το 49%, το Twitter από το 36%, το Pinterest από το 

127% και το LinkedIn από το 13% (Patterson, 2015).  

 

Αναφορικά µε την Ελλάδα, η πιο πρόσφατη έρευνα έγινε από το Οικονοµικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών και αφορά τα έτη 2012 και 2013, σε ένα δείγµα 1.250 χρηστών 

την περίοδο Νοέµβριος-Δεκέµβριος 2013 (Eltrun, χ.χ.). Από την έρευνα βρέθηκε ότι η 

πλειοψηφία του δείγµατος (93%) χρησιµοποιεί το YouTube. Ακολουθούν τα facebook 

(82%), linkedin (61%), review pages (58%), blogs (49%) και twitter (46%). Το 

YouTube χρησιµοποιείται περισσότερο για την ακρόαση τραγουδιών (77%), αλλά και 

ως µηχανή αναζήτησης (68%), καθώς και ειδησεογραφίας (30%). Το linkedin 

χρησιµοποιείται κυρίως για την προβολή των προσωπικών/ επαγγελµατικών στοιχείων 

των χρηστών (95%) και την επαγγελµατική στήριξη των ατόµων που βρίσκονται στο 

δίκτυο τους (ενίσχυση χαρακτηριστικών, congrats, likes) (78%). 
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1.3 Social Media, διαφήµιση και δηµόσιες σχέσεις 

 

Οι δηµόσιες σχέσεις και η διαφήµιση εντάσσονται στην έννοια της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας. Σκοπός της επιχειρησιακής επικοινωνίας είναι η µεταφορά, η ανταλλαγή 

πληροφοριών, ιδεών, απόψεων και αισθηµάτων, µε το γραπτό η µε τον προφορικό 

λόγο, µε τη χρήση διάφορων σηµάτων η µηχανικών µέσων. Πιο συγκεκριµένα, η 

επιχειρησιακή επικοινωνία είναι ο σχεδιασµός καθώς και ο προγραµµατισµός «των 

διαδικασιών, µεθόδων, τρόπων και µέσων επικοινωνίας τα οποία χρησιµοποιεί η 

επιχείρηση για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Η επικοινωνιακή πολιτική της 

επιχείρησης συνδέεται και συνδυάζεται µε κάθε λειτουργία αυτής, όπως µε τη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού και των εργασιακών σχέσεων, τις στρατηγικές 

του µάρκετινγκ και των δηµοσίων σχέσεων» (Μπόγκα – Καρτέρη, 2007, σελ. 1). 

Ουσιαστικά η επιχειρησιακή επικοινωνία αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο οι 

επιχειρήσεις επικοινωνούν τόσο εσωτερικά, όπως για παράδειγµα µε τους 

εργαζόµενους, τη διοίκηση, όσο και εξωτερικά, όπως για παράδειγµα µε τους 

καταναλωτές και το κοινό – στόχο στο οποίο απευθύνονται (Argenti, 2005, σελ. 2). 

 

Σύµφωνα µε τον Λούτα (2002, σελ. 30) η επιχειρησιακή επικοινωνία είναι ένα βασικό 

στοιχείο της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, αποτελεί τον κύριο παράγοντα 

ανάπτυξης της επιχειρηµατικής δράσης και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α) είναι µια 

καθαρά διανοητική λειτουργία και προσαρµόζεται στη βάση της ανθρώπινης 

ψυχολογίας και στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, β) έχει αµφίδροµο 

χαρακτήρα, γ) αναπτύσσεται µέσα και έξω από τον οργανισµό, δ) εκδηλώνεται µε µια 

ποικιλία λόγων, έργων, ιδεών, απόψεων, αισθηµάτων η κινήσεων, τα οποία αποτελούν 

σύµβολα αντιληπτά από τα µέρη που µετέχουν σε αυτή. 

 

Έτσι, δύο από τα σηµαντικότερα στοιχεία του συστήµατος επικοινωνίας είναι η 

διαφήµιση και οι δηµόσιες σχέσεις, στα οποία συµβάλλουν αποτελεσµατικά τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Οι δηµόσιες σχέσεις «είναι η προµελετηµένη, 

προδιαγεγραµµένη και συστηµατική προσπάθεια για τη δηµιουργία και τη διατήρηση 

αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού γενικότερα και του 

κοινού» (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2002, σελ. 374). Αναφορικά µε τη διαφήµιση, η 

επιχείρηση προσπαθεί, δια µέσου των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, να επικοινωνήσει µε 

τους καταναλωτές εκείνου του τµήµατος της αγοράς, στο οποίο απευθύνει τα προϊόντα 
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ή / και τις υπηρεσίες της (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2002). Το ζήτηµα αυτό, δηλαδή 

η αλληλοεπίδραση καταναλωτών, διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων, θα συζητηθεί 

αναλυτικά στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου θα αναπτυχθεί το θέµα της συµπεριφοράς 

καταναλωτή και του marketing. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

2.1 Ορισµός της συµπεριφοράς καταναλωτή 

 

Σύµφωνα µε τον Σιώµκο (2002) η συµπεριφορά του Καταναλωτή ορίζεται ως εξής: 

όλες οι σχετικές µε την αγορά προϊόντος δραστηριότητες, οι σκέψεις και οι επιδράσεις 

που συµβαίνουν πριν, στην διάρκεια, και µετά την αγορά του προϊόντος, όπως αυτές 

πραγµατοποιούνται από αγοραστές και καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών καθώς 

και από αυτούς που επηρεάζουν την αγορά. O Jacoby (1976, όπως παρατίθεται στον 

Γεωργακόπουλο, 2013, σελ. 6) σηµειώνει ότι «η συµπεριφορά του καταναλωτή 

αντανακλά στο σύνολο των αποφάσεων των καταναλωτών σε σχέση µε την απόκτηση, 

την κατανάλωση και την απόρριψη αγαθών, υπηρεσιών, χρόνου και ιδεών από 

ανθρώπινες µονάδες λήψης αποφάσεων διαχρονικά». Επιπλέον, ο Hawkins (2001, όπως 

παρατίθεται στον Γεωργακόπουλο, 2013, σελ. 6) ορίζει τη συµπεριφορά του 

καταναλωτή ως την «µελέτη των οµάδων, των ατόµων, ή οργανισµών και τις 

διαδικασίες που χρησιµοποιούν για να επιλέξουν, να εξασφαλίσουν, να 

χρησιµοποιήσουν και να απορρίψουν προϊόντα, υπηρεσίες, εµπειρίες ή ιδέες 

προκειµένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και τις επιπτώσεις που αυτές οι 

διαδικασίες έχουν στον Καταναλωτή και την κοινωνία». 

 

Στο πλαίσιο της συµπεριφοράς του καταναλωτή εντάσσεται και η αγοραστική 

διαδικασία. Η αγοραστική διαδικασία περιλαµβάνει την αναγνώριση της ανάγκης από 

πλευράς καταναλωτών, τη συλλογή πληροφοριών, την αξιολόγηση των εναλλακτικών 

λύσεων και την τελική επιλογή της αγοράς. Ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει τις 

αιτίες που προµηθεύεται ένα προϊόν. Τη στιγµή που συλλαµβάνει την ιδέα της ανάγκης 

στο µυαλό του για ένα συγκεκριµένο προϊόν, αποτελεί στην πραγµατικότητα και την 

αγορά του προϊόντος. Με λίγα λόγια, η αγοραστική διαδικασία αποτελεί µια διαδικασία 

που ξεκινά πολύ πιο πριν από την πραγµατική αγορά του προϊόντος ή υπηρεσίας. 

 

Τα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας είναι πέντε και αναλύονται ως εξής (Σιώµκος, 

2002): 

 

1ο στάδιο: Αναγνώριση προβλήµατος 
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Οι αγοραστικές συµπεριφορές του καταναλωτή ενεργοποιούνται βασικά µε τον 

εντοπισµό ενός ερεθίσµατος – κινήτρου. Αφού δεχθεί το ερέθισµα ο καταναλωτής, 

ενεργοποιεί τη σκέψη του σχετικά µε τη µη ικανοποίηση κάποιας ανάγκης, είτε 

πραγµατικής είτε ιδεατής. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ο βαθµός 

σπουδαιότητας που ενέχεται πίσω από κάθε ανάγκη, βάσει της οποίας ο καταναλωτής 

είναι διατεθειµένος να καταβάλλει µικρή ή µεγάλη προσπάθεια ικανοποίησής της. 

 

2ο στάδιο: Αναζήτηση σχετικής πληροφόρησης 

Ο αγοραστής τείνει να αναζητά και να συλλέγει πληροφορίες για το προϊόν που 

πρόκειται να αγοράσει. Η συλλογή πληροφοριών αποτελεί µια διεργασία η οποία 

διενεργείται στα περισσότερα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας, και ακολουθεί την 

παρακάτω διαδικασία: 

• Αποδοχή πληροφοριών µε τη µορφή διαφηµίσεων ή σχολίων διαµέσου του 

κοινωνικό-εργασιακού περιβάλλοντος. 

• Ερµηνεία πληροφοριών ανάλογα µε τις εµπειρίες, τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά και την κοινωνική του θέση. 

• Αξιολογεί τα διαθέσιµα ανταγωνιστικά προϊόντα. 

• Αναπτύσσει πεποιθήσεις και προθέσεις. 

• Ενεργεί βάσει εσωτερικών ψυχολογικών κανόνων. 

• Επαναξιολογεί τις στάσεις και τις προθέσεις του. 

• Αποθηκεύει τις νέες στάσεις και προθέσεις στο µυαλό του ως µελλοντική 

αναφορά. 

 

Όσον αφορά την ποιότητα και την ποικιλία των υπό συλλογή πληροφοριών µια σειρά 

παραγόντων αποτελούν καθοριστικής σηµασίας όπως: Οι πληροφορίες marketing, οι 

προσωπικές επαφές, ο αντιλαµβανόµενος κίνδυνος, η αβεβαιότητα που νιώθει ο 

καταναλωτής και το επίπεδο µόρφωσης.  

 

3ο στάδιο: Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων 

Στο συγκεκριµένο στάδιο ο καταναλωτής επεξεργάζεται τις πληροφορίες που έχει 

συλλέξει για τις ανταγωνιστικές µάρκες ούτως ώστε να καταλήξει σε µια επιλογή. Η 

αξιολόγηση των εναλλακτικών-ανταγωνιστικών λύσεων λαµβάνει χώρα βάσει κάποιων 

κριτηρίων επιλογής. Τα κριτήρια αυτά αφορούν την τιµή, τη χρησιµότητα, το στυλ του 

προϊόντος, τις ιδιότητες και τη φήµη της µάρκας. 
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4ο στάδιο: Απόφαση αγοράς 

Ο καταναλωτής θα επιλέξει, τελικά, το προϊόν εκείνο που έχει συλλέξει τα περισσότερα 

θετικά στοιχεία κατά την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων. Ωστόσο υπάρχουν 

τρεις παράγοντες που µπορούν να αλλάξουν την απόφαση του καταναλωτή: 

• Στάση του κοινωνικού περιβάλλοντος απέναντι στην άποψη του για το προϊόν 

• Απρόβλεπτους παράγοντες που αποτελούν απρόβλεπτες καταστάσεις που 

εµποδίζουν την αγορά του προϊόντος (π.χ. πιθανή απώλεια θέσεως εργασίας και 

συνεπώς εισοδήµατος). 

• Ο αναλαµβανόµενος κίνδυνος, που µπορεί να οδηγήσει στην αναβολή και στην 

απόρριψη της πρόθεσης για αγορά. 

 

5ο στάδιο: Μετά-αγοραστική συµπεριφορά 

Αποτελεί τη φύση των συναισθηµάτων ικανοποίησης ή απογοήτευσης, που έχει ο 

καταναλωτής. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε τον ιδιαίτερο ρόλο της λειτουργίας 

του marketing καθώς ο καταναλωτής όταν διακατέχεται από αισθήµατα δυσαρέσκειας, 

η αγοραστική διαδικασία επαναλαµβάνεται εκ νέου µε διαφοροποιηµένα όµως 

δεδοµένα, τα οποία οι marketers θα πρέπει να είναι ήδη σε θέση να αναγνωρίζουν. 

 

2.2 Συµπεριφορά καταναλωτή και marketing 

 

Το marketing αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης των επιχειρήσεων, 

συνδεδεµένο µε κάθε άλλη διοικητική δραστηριότητα το οποίο προσανατολίζει σε µία 

νέα διοικητική προσέγγιση. Το marketing εκφράζει την µακροχρόνια επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης δια µέσου της συνεχούς ικανοποίησης των σύγχρονων 

αναγκών των πελατών (Πατρινός, 2002). Ένα πρώτο χαρακτηριστικό του marketing 

είναι ότι δεν υπάρχει ένας σαφής και ξεκάθαρος ορισµός. Ωστόσο, παρόλο που ο 

αριθµός των ορισµών που έχουν κατά καιρούς δοθεί ποικίλουν, µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε δύο οµάδες (Μπενετάτος και συν., 2004): α) ορισµοί που 

επικεντρώνονται  στις ενέργειες και στις λειτουργίες του marketing και β) ορισµοί που 

επικεντρώνονται στην έννοια της φιλοσοφίας του marketing.  

 

Σύµφωνα µε το Βρετανικό Ινστιτούτο Marketing που αναπαράχθηκε από τους 

Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη (2002, σελ. 30) «marketing είναι η διαδικασία της 
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διοίκησης, µε την οποία εντοπίζονται, προβλέπονται και ικανοποιούνται οι ανάγκες του 

καταναλωτή µε κάποιο κέρδος για την επιχείρηση». Το CharteredInstitute of Marketing 

που αναπαράχθηκε από τους Holloway και Robinson 1995, σε. 17) ορίζει ότι 

«marketing είναι µια διοικητική λειτουργία, η οποία οργανώνει και κατευθύνει όλες 

εκείνες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που εµπλέκονται στην αξιολόγηση των 

αναγκών του πελάτη και στη µετατροπή της αγοραστικής δύναµής του σε 

αποτελεσµατική ζήτηση για συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία και στη µετακίνηση 

αυτού του προϊόντος ή της υπηρεσίας στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί ο στόχος του κέρδους ή άλλο σύνολο αντικειµενικών στόχων από την 

εταιρεία ή άλλο οργανισµό. Τέλος, οι Kotler and Keller (2006, σελ. 6) αναφέρουν ότι 

«το Marketing είναι µία λειτουργία ενός οργανισµού και ένα σύνολο διεργασιών για τη 

δηµιουργία, την επικοινωνία, και την παροχή αξίας σε πελάτες και για τη διαχείριση 

των σχέσεων µε τους πελάτες, µε τρόπους επωφελείς για τον οργανισµό και για τις 

οµάδες που ενδιαφέρονται για αυτόν».  

 

Για το σκοπό αυτής της εργασίας, θα υιοθετηθεί ο ορισµός που δίνεται από τους 

Ηγουµενάκη και Ηγουµενάκη (2004), καθώς κρίνουµε ότι είναι ο πλέον 

ολοκληρωµένος ορισµός και ο οποίος εστιάζει τόσο στις ενέργειες και στις λειτουργίες 

του marketing, όσο και στην έννοια της φιλοσοφίας του marketing. Έτσι, το marketing 

ορίζεται ως (Ηγουµενάκης και Ηγουµενάκης, 2004, σελ. 21): 

«ένα ολοκληρωµένο σύστηµα επιχειρηµατικών ενεργειών και 

δραστηριοτήτων, που εφαρµόζουν µε κοινωνική υπευθυνότητα οι 

επιχειρήσεις, προκειµένου να διαπιστώσουν τις ανάγκες ή/και τις 

επιθυµίες της αγοράς, ώστε στη συνέχεια να προγραµµατίσουν και να 

αναπτύξουν προϊόντα, που µπορούν να τις ικανοποιήσουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο γίνεται, να τιµολογήσουν σωστά τα προϊόντα 

αυτά και τέλος να προκαλέσουν την κατάλληλη στιγµή µια έντονη 

ζητησή τους, που θα διευκολύνει την απρόσκοπτη διάθεσή τους στους 

καταναλωτές ή χρήστες αντί κάποιο κέρδους, που µπορεί να είναι 

χρηµατικό, υλικό ή και ιδεολογικό». 

 

Μέσα από τις δηµόσιες σχέσεις η επιχείρηση προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα κοινό 

πεδίο εµπειρίας µεταξύ αυτής και των πιθανών αγοραστών των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών της. Το κοινό πεδίο εµπειρίας αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειµένου η 

επιχείρηση να κερδίσει την προσοχή εκείνων προς τους οποίους απευθύνει τα µηνύµατά 
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της. Ως εκ τούτου, οι δηµόσιες σχέσεις θεωρούνται ότι αποτελούν τη βάση του 

προγράµµατος προβολής κάθε επιχείρησης (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2002). Ο 

ρόλος των δηµοσίων σχέσεων δεν είναι να υποκαθιστούν τις πρακτικές marketing, αλλά 

να αποτελούν συµπλήρωµα αυτών. Οι Holloway και Robinson (1995) και Kotler και 

Keller (2006) αναφέρουν τις εξής δραστηριότητες που έχουν σχέση µε το ρόλο των 

δηµοσίων σχέσεων: 

1. Σχέσεις µε τον τύπο: οι σχέσεις αυτές απαιτούν από την εταιρεία να διατηρεί µια 

στενή λειτουργική σχέση µε τα άτοµα εκείνα που έχουν σχέση µε τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης, µε απώτερο σκοπό να παράγεται ευνοϊκή δηµοσιότητα σε 

κάθε διαθέσιµη ευκαιρία. Επίσης, γίνεται παρουσίαση ειδήσεων και 

πληροφοριών για την εταιρεία µε τον πιο θετικό τρόπο. 

2. Δηµοσιότητα του προϊόντος: η δηµοσιότητα περιλαµβάνει την εφαρµογή 

τακτικών που έχουν σκοπό να προκαλέσουν την προσοχή του κοινού για τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία, είτε µε τη χρήση των µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης είτε µε άλλον τρόπο. 

3. Εταιρική δηµοσιότητα: αναφέρεται στις προσπάθειες προβολής της ίδιας της 

εταιρείες, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, προκειµένου να δηµιουργηθεί µία 

ευνοϊκή εικόνα. 

 

Η διαφήµιση έχει αναδειχθεί ως βασικό εργαλείο του marketing. Οι εταιρείες απαιτούν 

από τους πιθανούς πελάτες να στηρίξουν τις αγοραστικές αποφάσεις τους. Ως 

αποτέλεσµα, η διαφήµιση είναι µία κρίσιµη µεταβλητή στο µείγµα του marketing των 

επιχειρήσεων, και καλύπτει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και φορέων. Ο ρόλος του 

αντανακλά γενικά εκείνον της προώθησης, ο οποίος είναι να επηρεάσει τις στάσεις και 

συµπεριφορά των καταναλωτών µε τρείς κύριους τρόπους: επιβεβαιώνοντας και 

ενισχύοντας, δηµιουργώντας νέα πρότυπα συµπεριφοράς, ή µεταβαλλόµενες στάσεις 

και συµπεριφορές. Έτσι, οι εταιρείες χρησιµοποιούν εικόνες, ήχους, σύµβολα για να 

περιγράψουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους µέσω των διαφηµίσεων και να 

επηρεάσουν τις αγοραστικές τους αποφάσεις (Hudson, 2008). 

 

2.3 Συµπεριφορά καταναλωτή και Social media 

 

Ένας από τους λόγους για τον οποίον οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε διαφηµίσεις στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ο οποίος έχει σηµαντική επίδραση στη 

συµπεριφορά των καταναλωτών, είναι το ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των 
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µέσων κοινωνικής δικτύωσης: το φαινόµενο της κοινωνικής επιρροής. Η κοινωνική 

επιρροή µπορεί να οριστεί ως η αντιλαµβανόµενη εξωτερική πίεση που δέχονται τα 

άτοµα αφενός κατά τη διαδικασία της ενηµέρωσής τους για ένα προϊόν ή / και µία 

υπηρεσία και αφετέρου κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης αν θα κάνουν χρήση 

αυτού του προϊόντος ή / και αυτής της υπηρεσίας. Επίσης, η κοινωνική επιρροή αφορά 

και το βαθµό στον οποίο τα άτοµα αντιλαµβάνονται ότι άλλα άτοµα, τα οποία θεωρεί 

ως σηµαντικά, είναι θετικά ως προς αυτό το προϊόν ή / και αυτήν την υπηρεσία. Κατά 

συνέπεια, η θεωρία της κοινωνικής επιρροής αναφέρει ότι τα άτοµα µπορούν να 

επηρεαστούν στις αποφάσεις τους από άλλα, µόνο και µόνο επειδή εκφράζονται θετικές 

ή και αρνητικές απόψεις (Nistor, 2011).  

 

Παράλληλα, η θεωρία της κοινωνικής επιρροής µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά και 

σε πολύ µεγάλο βαθµό στην προσέλκυση νέων πελατών. Δεδοµένης της έξαρσης της 

τεχνολογίας και του διαδικτύου, αλλά και τον συνεχόµενα αυξανόµενο αριθµό χρηστών 

των κοινωνικών δικτύων, µπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει ότι η προσέλκυση νέων 

πελατών µπορεί να επιτευχθεί µε χαµηλότερο κόστος και σε λιγότερο χρόνο από ότι µε 

τα παραδοσιακά µέσα διαφήµισης. Επιπρόσθετα, τα κοινωνικά δίκτυα συµβάλλουν και 

στη διακράτηση παλαιών πελατών. Επί παραδείγµατι, οι Schweideletal. (2011) βρήκαν 

στη µελέτη τους ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ του χρόνου του οποίου µία 

επιχείρηση προσελκύει νέους πελάτες και του χρόνου διατήρησης αυτών. Ωστόσο, αυτή 

η θετική σχέση θα πρέπει να συγκριθεί µε το κόστος και το χρόνο τον οποίο η 

επιχείρηση δαπανά προκειµένου να προσελκύσει νέους πελάτες µέσω των κοινωνικών 

δικτύων. 

 

Η κοινωνική επιρροή και η συµµετοχή σε µία οµάδα έχει βρεθεί ότι είναι ο κύριος 

λόγος για τον οποίον ένας χρήστης µπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα µίας 

εταιρείας/µάρκας της οποίας διαφήµιση προβλήθηκε στα social media (Chu, 2011; 

Muketal., 2014). Επίσης, έχει βρεθεί ότι η χρηστικότητα ενός προϊόντος/υπηρεσίας 

είναι εκείνη που οδηγεί τους καταναλωτές να επισκεφθούν τον ιστότοπο µίας 

διαφηµιζόµενης στα social media εταιρείας, ενώ αντίθετα η στάση των χρηστών 

απέναντι στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης δε συνδέεται µε την πρόθεση των 

καταναλωτών να επισκεφθούν µία εταιρεία (Muketal., 2014).  

 

Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι καταναλωτές επικοινωνούν µέσω των κοινωνικών 

δικτύων µε διάφορες επιχειρήσεις είναι για να αισθάνονται συνδεδεµένοι (Baird και 
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Parasnis, 2011). Ωστόσο, αυτό που έχει σηµασία να τονιστεί στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας των καταναλωτών µε τις επιχειρήσεις µέσω των κοινωνικών δικτύων είναι 

το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν ελέγχουν αυτήν την επικοινωνία, 

Αντίθετα, οι καταναλωτές είναι εκείνοι που επηρεάζουν τα κοινωνικά δίκτυα και 

µπορούν να επηρεάσουν τη διαφήµιση µίας επιχείρησης σε αυτά τα δίκτυα και συνεπώς 

τις πωλήσεις και την κερδοφορία τους. Χαρακτηριστική είναι η επισήµανση των Baird 

και Parasnis (2011) ότι η τεχνολογία Web 2.0 είναι από τον χρήστη για τον χρήστη.  

 

Μία πολύ σηµαντική πτυχή της σχέσης των κοινωνικών µέσων, της διαφήµισης και των 

online κοινοτήτων είναι η επίδραση που έχουν στην από στόµα σε στόµα επικοινωνία 

(word of mouth) (Caoetal., 2009; Chenetal., 2011; Ackeretal., 2011). Η από στόµα σε 

στόµα επικοινωνία αφορά τη χρησιµοποίηση άτυπων µεθόδων επικοινωνίας (informal), 

ούτως ώστε να προωθηθούν συγκεκριµένα προϊόντα / υπηρεσίες / µάρκες / 

πληροφορίες. Οι Schweideletal. (2011) υποστηρίζουν ότι όσοι έχουν µία πολύ θετική ή 

πολύ αρνητική άποψη για ένα προϊόν / µία υπηρεσία ή έναν οργανισµό είναι πολύ πιο 

πιθανό να την κοινοποιήσουν σε µία online κοινότητα, σε σύγκριση µε όσους έχουν µία 

σχετικά µέτρια άποψη. Αν συνδυάσουµε αυτή την επισήµανση µε την θεωρία της 

κοινωνικής επιρροής που προτάθηκε από τον Nistor (2001), τότε µπορεί κανείς πολύ 

εύκολα να καταλάβει τη σχέση µεταξύ των κοινωνικών δικτύων και της από στόµα σε 

στόµα επικοινωνίας. Η ενέργεια αυτή, ήτοι η από στόµα σε στόµα επικοινωνία, σε ένα 

online περιβάλλον µπορεί να λειτουργήσει ως viral διαφήµιση (Trusovetal., 2008), 

καθώς τα άτοµα τείνουν να συνδέονται µε άλλα άτοµα που µοιράζονται τα ίδια 

ενδιαφέροντα και για αυτόν τον λόγο η άποψη ενός ατόµου σε µία διαδικτυακή 

κοινότητα µπορεί να επηρεάσει την άποψη ενός άλλου ατόµου. 

 

Συνεπώς, µια επιχείρηση που αλληλοεπιδρά µέσα από τα social media µε τους 

καταναλωτές, είτε έχοντας προφίλ, είτε µέσω διαφήµισης, µπορεί να προσφέρει ανοιχτή 

επικοινωνία µε τους καταναλωτές, οδηγώντας την στην ανακάλυψη διαφόρων 

πληροφοριών, ενώ παράλληλα διευρύνονται οι επιχειρηµατικές επαφές και 

δηµιουργείται ένα ευρύ ακροατήριο-πιθανοί αγοραστές ενός προϊόντος/υπηρεσίας. 

Επιπλέον, οι υπάλληλοι αποκτούν την ευκαιρία να συζητήσουν διάφορες προτάσεις και 

να µοιραστούν τις ιδέες τους. Επίσης, η ελάχιστη και χωρίς υψηλό κόστος διαφήµισης 

συντελεί στην βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι, 

τα κύρια χαρακτηριστικά της διαφήµισης µέσα από τα social media είναι (Vadell, 
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2005): α) η αλληλεπιδραστικότητα των µέσων, β) η µαζική και διαπροσωπική 

επικοινωνία και γ) η αποστολή εξατοµικευµένων διαφηµιστικών µηνυµάτων. 

 

Εκτός των παραπάνω, θα πρέπει να τονιστεί πως ένας σηµαντικός παράγοντας που 

µεσολαβεί στη σχέση καταναλωτών-επιχειρήσεων στα social media είναι το µοντέλο 

αποδοχής της τεχνολογίας. Αυτό συµβαίνει διότι το µοντέλο αυτό από τη µία πλευρά 

προσδιορίζει αν και πόσο οι επιχειρήσεις θα προβούν σε διαφηµίσεις στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, ενώ από την άλλη καθορίζει αν οι καταναλωτές θα υιοθετήσουν 

τα κοινωνικά µέσα και θα παρακολουθούν τις διαφηµίσεις των επιχειρήσεων που 

προβάλλονται σε αυτά τα µέσα.  

 

Ο Davis (1986) ήταν ένας από τους ερευνητές που αξιοποίησε τη θεωρία της 

αιτιολογηµένης δράσης (TRA) και πρότεινε το µοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας 

(Technology Adoption Model) για να εξηγήσει τις συµπεριφορές αποδοχής της 

τεχνολογίας που εκδηλώνουν τα άτοµα.  Είναι ένα µοντέλο που εξηγεί τη συµπεριφορά 

υιοθέτησης τεχνολογιών πληροφορίας (ή πληροφοριακά συστήµατα) από τους χρήστες 

και µετράει το βαθµό αποδοχής του συστήµατος αλλά και τη συµπεριφορική πρόθεση 

του χρήστη να χρησιµοποιήσει την τεχνολογική καινοτοµία.  Εµφανίζεται στη 

βιβλιογραφία ως ένα από τα πρώιµα και πιο διαδεδοµένα µοντέλα που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να διερευνήσει το βαθµό υιοθέτησης και τη συχνότητα µε την οποία 

χρησιµοποιείται ένα σύστηµα, τα χαρακτηριστικά του συστήµατος αλλά και τους 

λόγους για τους οποίους οι χρήστες αποδέχονται ή απορρίπτουν το σύστηµα.  Επίσης, η 

δηµοφιλία του TAM (Leeetal., 2003) οφείλεται στα θεωρητικά χαρακτηριστικά του 

όπως, η απλότητα, το ότι υποστηρίζεται από τα δεδοµένα (επαληθευσιµότητα) και 

µπορεί να εφαρµοστεί και να προβλέψει την αποδοχή και τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών σε διάφορους τοµείς.  Το TAM χρησιµοποιήθηκε σε πολλές  έρευνες για 

την εξήγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση τεχνολογιών της 

πληροφορίας και έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµο ως βάση για την πρόγνωση της 

αποδοχής των τεχνολογιών αυτών από τους χρήστες (George, 2002). 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε το προτεινόµενο µοντέλο, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες από τους 

οποίους εξαρτάται η απόφαση των χρηστών για την πρόθεση χρήσης και την αποδοχή 

µιας τεχνολογικής καινοτοµίας.  Οι σηµαντικότεροι από αυτούς τους παράγοντες είναι  

οι κάτωθι (Davis, 1989). Ο πρώτος είναι η αντιλαµβανόµενη χρησιµότητα (Perceived 

Usefulness). Ορίστηκε ο βαθµός στον οποίο ένα άτοµο θεωρεί πως χρησιµοποιώντας 
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µια συγκεκριµένη τεχνολογία (εφαρµογή ή σύστηµα) θα βελτιώσει τη επίδοση του στις 

εργασίες που εκτελεί στο πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται. Η αντιλαµβανόµενη 

χρησιµότητα δηλώνει την επίδραση που έχει ένα τεχνολογικό σύστηµα ή εφαρµογή 

στην εργασία ενός ατόµου, ειδικότερα στην πεποίθηση του ατόµου για αυτή την 

απόδοση και συναντάται ως αντιλαµβανόµενη σηµασία, απόδοση και 

αποτελεσµατικότητα. 

 

Ο δεύτερος είναι η Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης (Perceived Easy of Use). 

Ορίστηκε ο βαθµός στον οποίο για ένα άτοµο η χρήση µιας συγκεκριµένης τεχνολογίας 

(εφαρµογή ή σύστηµα) θα γίνεται µε ευκολία, χωρίς επιπλέον προσπάθεια. Η 

αντιλαµβανόµενη ευκολία χρήσης σχετίζεται µε την έννοια της αντίληψης που διαθέτει 

το άτοµο για το πόσο ικανό είναι για να διεκπεραιώσει κάποιες λειτουργίες, όχι µε 

βάση τις εµπειρίες του, αλλά ως πρόβλεψη των ικανοτήτων του.  Σχετίζεται µε έννοιες 

όπως, κάτι που δεν είναι διφορούµενο αλλά κατανοητό και σαφές, δεν παρουσιάζει 

πολυπλοκότητα αλλά συµβατότητα. 

 

Το µοντέλο του Davis (1989) συµπληρώνεται από ορισµένες επιπρόσθετες έννοιες. Μία 

από αυτές είναι οι εξωτερικές παράµετροι (External Variables). Ορίστηκαν οι 

µεταβλητές που διαµορφώνουν την αντιλαµβανόµενη ευκολία χρήσης και την 

αντιλαµβανόµενη χρησιµότητα. Μία ακόµη είναι η Στάση προς τη Χρήση (Attidute 

Towards Using), η οποία αφορά την αξιολόγηση του συστήµατος από το χρήστη και τα 

θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα του προς τη χρήση. Η επόµενη έννοια είναι η 

Συµπεριφορική Πρόθεση για Χρήση (Behavior alIntension to Use), η οποία καθορίζει 

τη δυναµική πρόθεση κάποιου στο να εκτελέσει µια συγκεκριµένη συµπεριφορά.  

Συµπεριφορικές προθέσεις είναι οι προσδοκίες, οι στόχοι, και οι αντιδράσεις στο 

αντικείµενο συµπεριφοράς. Η τελευταία είναι η Πραγµατική Χρήση (Actual System 

Use) και η οποία αφορά στην πραγµατική χρήση του συστήµατος. 

 

Η στάση του χρήστη προς το σύστηµα καθορίζεται από την εντύπωση που αυτό 

δηµιουργεί σχετικά µε τη χρησιµότητά του και την ευκολία χρήσης, δηλαδή την 

Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα (PU) και την Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης 

(PEOU). Η στάση αυτή διαµορφώνει την πρόθεση του χρήση στο ενδεχόµενο να 

χρησιµοποιήσει αυτό το σύστηµα, η οποία µε τη σειρά της καθορίζει την πραγµατική 

χρήση του συστήµατος. Οι εξωτερικοί παράµετροι ποικίλουν ανάλογα µε το σύστηµα 

που αξιολογείται (Davis, 1989). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

3.1 O Κλάδος των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα 

 

Ο Κλάδος των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, ακολουθεί τα τελευταία χρόνια πτωτική 

πορεία καταγράφοντας πολύ χαµηλότερα έσοδα και κέρδη, συγκριτικά µε τα 

προηγούµενα έτη. Παρόµοια είναι και η κατάσταση που επικρατεί στο στην Ελλάδα, 

λόγω των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης, του δυσµενούς επενδυτικού 

περιβάλλοντος που έχει προκληθεί, της αυξηµένης φορολογίας καθώς και της µείωσης 

της καταναλωτικής δύναµης των αγοραστών. Πιο συγκεκριµένα, τα έσοδα του κλάδου 

έχουν µειωθεί κατά 38% από το 2007 έως και το 2014. Βέβαια, κρίνεται σηµαντικό να 

αναφερθεί πως σηµειώνονται αρκετές αλλαγές στις παρεχόµενες υπηρεσίες από την 

πλευρά των εταιριών καθώς οι καταναλωτές έχουν διαφορετικές ανάγκες. 

Χαρακτηριστικά (Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας, 2016): 

 

• «Η φωνή σε όγκους τόσο στα σταθερά όσο και στα κινητά δίκτυα είναι στάσιµη, 

ενώ σε έσοδα µειώνεται συνεχώς. 

•  Η ψηφιακή τηλεόραση αποτελεί ένα ανερχόµενο κλάδο µε αυξανόµενη 

διείσδυση στον πληθυσµό. 

• Ακολουθώντας µε καθυστέρηση τις διεθνείς τάσεις, σηµειώνεται ταχύτατη 

αύξηση της χρήσης δεδοµένων µέσω κινητών συσκευών και µείωση της χρήσης 

µηνυµάτων. 

• Γρήγορη ανάπτυξη και µεγάλες µελλοντικές δυνατότητες παρουσιάζουν οι 

κινητές εφαρµογές (MobileApps). 

• Οι πάροχοι κινητής και σταθερής τηλεφωνίας συγχωνεύονται ή συνεργάζονται 

και προωθούν συνδυαστικά πακέτα που παρέχουν στους συνδροµητές 

υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου και ψηφιακής 

τηλεόρασης». 

 

Σύµφωνα µε τον Μανδραβέλη (2015), στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, 

δραστηριοποιούνται πλέον, µόλις 5 επιχειρήσεις. Λόγω των οικονοµικών συνθηκών 

των τελευταίων χρόνων αρκετές επιχειρήσεις, που κατείχαν µικρά µερίδια της αγοράς, 

δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν τη 

δραστηριοποίησή τους στο χώρο. Από τον παρακάτω πίνακα γίνεται εύκολα αντιληπτό, 
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ότι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, κυριαρχείται από 5 µεγάλες 

επιχειρήσεις, οι οποίες κατέχουν σηµαντικά µερίδια στην αγορά. Χαρακτηριστικά, ο 

ΟΤΕ κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στη σταθερή τηλεφωνία, ενώ ακολουθούν 

η Forthnet, Vodafone, Wind και η Cyta. Στην περίπτωση της κινητής τηλεφωνίας, την 

πρώτη θέση κατέχει και πάλι ο ΟΤΕ, ενώ ακολουθούν η Vodafone και η Wind. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι το ποσοστό που κατέχει η Cyta στο χώρο της κινητής είναι πολύ 

µικρό, µε αποτέλεσµα να µην παρουσιάζεται αξιόλογος ανταγωνισµός από µέρους της 

και ο χώρος να κυριαρχείται από 3 επιχειρήσεις. Στο χώρο της τηλεόρασης, πρωταρχική 

θέση κατέχει η Forthnet και έπειτα ο ΟΤΕ. 

 

 

 
 

Εικόνα 2. Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών 
Πηγή: Καθηµερινή (2015, 

http://www.kathimerini.gr/820159/article/oikonomia/epixeirhseis/pente-omiloi-elegxoyn-pleon-

ton-thlepikoinwniako-klado)  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα οικονοµικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν την 

συγκριτική πορεία του κλάδου για τα έτη 2013 και 2014. Από την εικόνα του κλάδου, 

φαίνεται το 2014, να δραστηριοποιούνται στον κλάδο 20 εταιρείες, µε συνολικό κύκλο 

εργασιών που προσεγγίσει τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ, ποσό το οποίο είναι µειωµένο 

κατά 3,31% από το προηγούµενο έτος. Η ζηµία που καταγράφηκε στον κλάδο για το 

έτος 2014 ανήλθε στα 164 εκατοµµύρια ευρώ. Ακόµη ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο 
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είναι ότι οι 8 από τις 20 επιχειρήσεις που λειτουργούν στον κλάδο είναι ζηµιογόνες ενώ 

οι 12 από αυτές, παρουσιάζουν κερδοφορία. 

 

 
Εικόνα 3. Η ταυτότητα της αγοράς του κλάδου τηλεπικοινωνιών 

Πηγή: Business News (2016, http://www.businessnews.gr/article/38986/elliniki-agora-ton-

tilepikoinonion-ta-oikonomika-stoiheia-toy-kladoy)  

 

3.2 Οι µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών 

 

Μία από τις σηµαντικότερες επιχειρήσεις του χώρου, αποτελεί ο όµιλος του ΟΤΕ κάτω 

από τον οποίο βρίσκονται πολλές εταιρείες, όπως είναι ο ΟΤΕ, η Cosmote, η 

OTEGLOBE, o Γερµανός, η E-Value, η OTESAT-MARITEL, η OTEESTATE, η 

OTEACADEMY, η COSMOONE και η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Πρόκειται για έναν όµιλο 

µε έντονη παρουσία στη Νοτιανατολική Ευρώπη, ο οποίος παρέχει πληθώρα 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως είναι σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ευρυζωνικές 

υπηρεσίες και συνδροµητική τηλεόραση.  Πλέον, οι υπηρεσίες του οµίλου παρέχονται 

στους καταναλωτές κάτω από την οµπρέλα της COSMOTE (ΟΤΕ, 2016). 

Ακόµη, κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί πως είναι ένας όµιλος ο οποίος επενδύει στις 

νέες τεχνολογίες και στις υποδοµές, πραγµατοποιώντας επενδύσεις σηµαντικών 

κεφαλαίων. Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις, έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες, 

κινητής και σταθερής σε πολύ µεγάλο αριθµό καταναλωτών. Για το οικονοµικό έτος 
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2015, ο Όµιλος κατέγραψε τζίρο €3.902,9 εκατ., ποσό που κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα 

µε το 2014. Η προσαρµοσµένη κερδοφορία EBITDA διαµορφώθηκε στα €1.343εκατ. 

και το περιθώριο EBITDA στο 34,4%. Τέλος, ένα ακόµη πολύ σηµαντικό στοιχείο που 

απεικονίζει την καλή οικονοµική κατάσταση του οµίλου είναι ότι έχει περιορίσει τον 

καθαρό δανεισµό του κατά 80%, µε αποτέλεσµα να αποτελεί µία πολύ υγιή επιχείρηση 

(ΟΤΕ, 2016). 

 

Άλλη µία πολύ σηµαντική εταιρεία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών είναι η Vodafone 

Ελλάδας, η οποία είναι εταιρεία του οµίλου Vodafone, ο οποίος έχει πολύ µεγάλη και 

ισχυρή παρουσία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών σε παγκόσµιο επίπεδο. Παρέχει 

υπηρεσίες, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες Internet. Πρόκειται 

για έναν όµιλο, ο οποίος επενδύει στην καινοτοµία και πραγµατοποιεί επενδύσεις, ώστε 

να ικανοποιεί τους καταναλωτές της και να µπορεί να δηµιουργηθεί ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα, ώστε οι υπηρεσίες που παρέχει να πρωτοπόρες και υψηλής ποιότητας. 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σηµαντικό να αναφερθεί, ότι η υπό µελέτη επιχείρηση, 

υιοθετεί µία ιδιαίτερα πελατοκεντρική στάση, παρέχοντας υποστήριξη στους 

καταναλωτές τόσο µέσω των καταστηµάτων της όσο και µέσω της τηλεφωνικής 

γραµµής εξυπηρέτησης πελατών (Vodafone, 2016). 

 

Η Wind είναι ακόµη µία εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών. Όπως και οι προηγούµενες εταιρείες, έτσι και η Wind, παρέχει 

υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσίες Internet. Η υπό εξέταση 

επιχείρηση έχει περισσότερους από 4,5 εκατοµµύρια πελάτες και µε γνώµονα την 

καινοτοµία προσπαθεί να διατηρήσει το πελατολόγιο της και το σηµαντικό µερίδιο που 

κατέχει στην αγορά. Σκοπός της εταιρείας, είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας µε σκοπό την ικανοποίηση των πελατών της και τη δηµιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, το οποίος θα τη βοηθήσει να εξασφαλίσει τη 

βιωσιµότητα της σε βάθος χρόνου (Wind, 2016). 

 

Η Forthnet είναι µία ακόµη εταιρεία που λειτουργεί στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, 

αλλά σηµειώνει µία ειδοποιό διαφορά, συγκριτικά µε τις προαναφερθείσες εταιρείας, 

δεν παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Πιο συγκεκριµένα, παρέχει υπηρεσίες 

σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσίας Internet καθώς και υπηρεσίες συνδροµητικής 

τηλεόρασης (NOVA). Η υπό µελέτη επιχείρηση είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο 

Αθηνών από το 2000 και έχει πάνω από 130 σηµεία πώλησης, πανελλαδικά. Όπως και 
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οι παραπάνω εταιρείες έτσι και η Forthnet, δίνει µεγάλη έµφαση στην καινοτοµία ώστε 

να µπορεί να δηµιουργεί ελκυστικά προϊόντα για τους σύγχρονους καταναλωτές, 

εταιρικούς και οικιακούς (Forthnet, 2016). 

 

Η Cyta είναι η τελευταία εταιρεία του χώρου, της οποίας η σύντοµη περιγραφή 

λαµβάνει χώρα στην παρούσα εργασία. Πρόκειται για τον Εθνικό Οργανισµό 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, ο οποίος έχει µεγάλη παράδοση στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών και µεγάλη εµπειρία. Στην Ελλάδα, η θυγατρική του οµίλου, Cyta 

Ελλάδος, άρχισε να δραστηριοποιείται στο 2008 και να παρέχει υπηρεσίες τόσο σε 

οικιακούς όσο και σε εταιρικούς καταναλωτές. Η υπό µελέτη εταιρεία, χαρακτηρίζεται 

για την καινοτοµία της καθώς έχει χρησιµοποιήσει καινοτοµίες, προγενέστερα των 

ανταγωνιστών της, τοποθετώντας την, στη συνείδηση των καταναλωτών, ως εταιρεία 

παροχής καινοτόµων υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

της εταιρείας, είναι ότι ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να προσαρµόσει τις 

υπηρεσίες που δέχεται σύµφωνα µε τις ανάγκες του και όχι να δεχτεί µία υπηρεσία που 

του προσφέρει είτε λιγότερα µε καλό κόστος είτε περισσότερα από αυτά που 

χρειάζεται, µε την προϋπόθεση να καταβάλει περισσότερα χρήµατα (Cyta, 2016). 

 

3.3 Η χρήση των Social media από εταιρίες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα 

 

Η Cosmote, αποτελεί µία εταιρεία η οποία χρησιµοποιεί τη τεχνολογία και την 

καινοτοµία για την παροχή υπηρεσιών. Για αυτό το λόγο δε θα µπορούσε να µη 

χρησιµοποιεί τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή των προϊόντων και των 

υπηρεσιών της όπως και για άλλων ενεργειών που πραγµατοποιεί προς όφελος του 

κοινωνικού συνόλου.  Η σελίδα, στο Facebook, επιτρέπει στους χρήστες αφενός να 

επικοινωνήσουν µε τους διαχειριστές και να επιλύσουν κάθε τους πρόβληµα ή να 

ενηµερωθούν για κάποιες ενέργειες και υπηρεσίες, όπως και να αγοράσουν απευθείας 

κάποιο προϊόν ή κάποια υπηρεσία. Πρόκειται για ένα µέσο, το οποίο επιτρέπει την 

ύπαρξη αυξηµένης επικοινωνίας, που πολλοί χρήστες χρειάζονται.  

 

Επίσης, η εταιρία µέσα από αυτή τη σελίδα στο Facebook, µπορεί και επικοινωνεί στο 

καταναλωτικό κοινό τις υπηρεσίες που παρέχει και τα προϊόντα της. Είναι ένα µέσο 

διαφήµισης, σε συγκεκριµένο καταναλωτικό κοινό, µε άµεσο και σχεδόν ανέξοδο 

τρόπο. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιλογή αγοράστε τώρα,  η οποία 
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βρίσκεται σε µπλε πλαίσιο και µεταφέρει το χρήστη άµεσα στο ηλεκτρονικό κατάστηµα 

της επιχείρησης.  

 

 
Εικόνα 4. H Cosmote στο Facebook 

 

Στη συνέχεια φαίνεται ότι η υπό εξέταση εταιρεία χρησιµοποιεί και το Linkedin, για το 

προβάλει ένα πιο επαγγελµατικό προφίλ, κατά το οποίο παρουσιάζει το εργασιακό της 

περιβάλλον και τις απαιτήσεις που υπάρχουν µέσα σε αυτό. Οι ενδιαφερόµενοι να 

εργαστούν στην επιχείρηση, µπορούν να καταλάβουν αν πρόκειται για ένα εργασιακό 

περιβάλλον, το οποίο τους ταιριάζει. 

 

 
Εικόνα 5. H Cosmote στο Linkedin 
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Επίσης, πρέπει να αναφερθεί πως η εταιρεία χρησιµοποιεί και το Twitter, για τους 

ίδιους λόγους µε το Fecebook, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από την επικοινωνία µε το 

κοινό, την προβολή και την προώθηση των προϊόντων της καθώς και για την 

ενηµέρωσή του, στοιχεία τα οποία φαίνονται στην αρχική σελίδα του προφίλ της, στο 

υπό µελέτη κοινωνικό δίκτυο 

 

 
Εικόνα 6. H Cosmote στο Twitter 

 

Η Vodafone έχει σελίδα στο Facebook, για δύο διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος από 

αυτούς σχετίζεται µε το ζήτηµα των δηµόσιων σχέσεων καθώς οι χρήστες έχουν τη 

δυνατότητα να επικοινωνήσουν µε το διαχειριστή και να αναζητήσουν πληροφορίες ή 

ακόµη και να επιλύσουν κάποιο πρόβληµά τους. Ο δεύτερος λόγος, είναι ότι αποτελεί 

έναν πολύ εύκολο τρόπο για να προβάλει τις υπηρεσίες που παρέχει και κατά συνέπεια 

να διαφηµίσει τα προϊόντα της. Παρέχει πολλές πληροφορίες για όλα της τα προϊόντα 

και δίνει πολύ µεγάλη βαρύτητα, στα νέα προϊόντα, τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν 

και στους χρήστες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, προβάλλονται 

προωθητικές ενέργειες, οι οποίες πραγµατοποιούνται µε άλλες εταιρείες, όπως είναι 

εταιρείες καφεστίασης και κινηµατογράφους.  
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Εικόνα 7. H Vodafone στο Facebook 

Η σελίδα της Vodafone στο Linkedin, δεν φαίνεται ιδιαίτερα προσεγµένη και 

παρουσιάζεται να έχει σκοπό, την αναζήτηση συγκεκριµένων ατόµων για τη στελέχωση 

της εταιρίας. Μπορεί, το συγκεκριµένο κοινωνικό δίκτυο να έχει πιο επαγγελµατικό 

περιεχόµενο, αλλά στην περίπτωση της Vodafone, λειτουργεί καθαρά ως χώρος 

αγγελιών. 

 

 
Εικόνα 8. H Vodafone στο Linkedin 

 

Η Vodafone φαίνεται να έχει δυναµική παρουσία και στο Twitter καθώς το 

χρησιµοποιεί µε τον ίδιο τρόπο που χρησιµοποιεί και το Fecebook. Το προφίλ είναι το 

ίδιο και στα δύο µέσα κοινωνικής δικτύωσης που εξετάζονται. 
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Εικόνα 9. H Vodafone στο Twitter 

	

Οι εταιρείες  έχουν αναγνωρίσει τη σηµασία των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και 

αυτό δε θα µπορούσε να µην επηρεάσει και την Wind. Αναγνωρίζοντας τα οφέλη, η 

υπό εξέταση εταιρεία έχει δηµιουργήσει τη δική της σελίδα στο Facebook, για να 

µπορεί να αναπτύσσει σχέσεις µε τους πελάτες της καθώς και για να προωθεί µε απλό 

και ιδιαίτερα οικονοµικό τρόπο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Όπως φαίνεται, είναι 

µία σελίδα, στην οποία διαφηµίζονται όλα τα νέα προϊόντα της επιχείρησης αλλά και τα 

ήδη υπάρχοντα. Επίσης, γίνονται ανακοινώσεις σχετικά µε µελλοντικές υπηρεσίες αλλά 

και µε προσφορές που ισχύουν για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Πρόκειται για µία 

σελίδα, πολύ καλά ενηµερωµένη, η οποία επιτρέπει στην εταιρεία να επικοινωνήσει µε 

τους χρήστες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι αποτελούν και βασική αγορά 

στόχο. 

 

 
Εικόνα 10. Η Wind στο Facebook 
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Η Wind χρησιµοποιεί και το Linkedin, τόσο για την προώθηση και την προβολή των 

προϊόντων και των υπηρεσιών της όσο και για τη συλλογή βιογραφικών, τα οποία θα 

φανούν χρήσιµα, στη διαδικασία της κάλυψης θέσεων µέσα στην εταιρεία.  

 

 
Εικόνα 11. Η Wind στο Linkedin 

 

Η Wind, όπως γίνεται αντιληπτό, φαίνεται να έχει έντονη παρουσία και στο Twitter 

καθώς το χρησιµοποιεί µε τον ίδιο τρόπο που χρησιµοποιεί και το Fecebook. Το προφίλ 

διαφοροποιείται στα διάφορα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 
Εικόνα 12. Η Wind στο Twitter 
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Η Cyta, φαίνεται ότι χρησιµοποιεί τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να επιτυγχάνει 

µία στενότερη σχέση µε τους καταναλωτές της. Ειδικότερα, διαθέτει σελίδα στο 

Facebook, η οποία ενηµερώνεται συνεχώς για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν στο 

χώρο. Επίσης, µέσα από αυτό, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προβάλει και να 

διαφηµίσει τα προϊόντα της, σε πολύ µεγάλο αριθµό καταναλωτών. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζεται ως εικόνα, το προφίλ της εταιρείας στο Facebook. Είναι πολύ σηµαντικό 

να αναφερθεί ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει µε το διαχειριστή της 

σελίδας καθώς και να κάνει κάποια ανάρτηση η οποία σχετίζεται µε τα προϊόντα της 

επιχείρησης.  

 

 
Εικόνα 13. H Cyta στο Facebook 

 

Ακόµη, η Cyta, έχει προφίλ και στο Linkedin, το οποίο λειτουργεί κατά κύριο λόγο εκ 

µέρους της διοίκησης ανθρωπίνου δυναµικού. Πιο συγκεκριµένα, παρέχει πληροφορίες 

για το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας και για τις απαιτήσεις που έχει από τους 

εργαζόµενους της. Δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να επικοινωνήσουν µε 

αυτή, ώστε να αναζητήσουν µία θέση εργασίας. Πέρα όµως από αυτό το στοιχείο, η 

εταιρεία διαφηµίζει και τις υπηρεσίες της, όπως και δίνει και έµφαση στην ποιότητα και 

στην καινοτοµία αυτών. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το προφίλ της εταιρείας στο 

Linkedin.  
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Εικόνα 14. H Cyta στο Linkedin 

 

Η Cyta, έχει προφίλ στο Τwitter, το οποίο είναι όµοιο µε το Facebook. Γίνεται εύκολα 

αντιληπτό, ότι και αυτός ο λογαριασµός έχει τον ίδιο σκοπό µε το αντίστοιχο στο 

Facebook. 

 
Εικόνα 15. H Cyta στο Τwitter 

	

Όπως και οι υπόλοιπες εταιρίες του χώρου έτσι και η Forthnet, φαίνεται να 

χρησιµοποιεί τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να έχει δυναµική παρουσία στο 

χώρο και να µπορεί να ενηµερώνει τόσο τους πελάτες της όσο και τους εν δυνάµει 

καταναλωτές της, σχετικά µε τις υπηρεσίες που παρέχει και τα προϊόντα της. Αξίζει να 

αναφερθεί πως στη συγκεκριµένη σελίδα του Facebook, πέρα από την προβολή και την 
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παρουσίαση των προϊόντων της εταιρίας, προβάλλονται και οι πρωτοβουλίες που 

λαµβάνει η εταιρία στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Καταληκτικά, η 

σελίδα επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ των διαχειριστών και των χρηστών, ώστε να 

επιτυγχάνεται εύκολα η ανταλλαγή πληροφοριών και η αµεσότερη ενηµέρωση των 

δεύτερων σχετικά µε διάφορα ζητήµατα που αφορούν στις υπηρεσίες και στα προϊόντα 

της εταιρίας. Η εταιρεία έχει σελίδα και στο Linkedin, στο οποίο αφενός παρουσιάζει 

το προφίλ της και τα προϊόντα της και αφετέρου δίνει την ευκαιρία στους χρήστες να 

αναζητήσουν µία θέση εργασίας.  Στη συνέχεια, ακολουθεί η εικόνα µε το προφίλ της 

υπό µελέτης εταιρίας στο Facebook και από το Linkedin.  

 

 
Εικόνα 16. Η Forthnet στο Facebook 

 

 
Εικόνα 17. Η Forthnet στο Linkedin 
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Όπως και οι παραπάνω εταιρείες τηλεπικοινωνιών, έτσι και η Forthnet, δε θα µπορούσε 

να µην έχει παρουσία στο Twitter. Μέσα από τη διατήρηση του συγκεκριµένου 

λογαριασµού, η εταιρεία από τη µία πλευρά έχει επικοινωνία µε τους χρήστες και από 

την άλλη αποκτά την ευκαιρία να επικοινωνήσει στο καταναλωτικό κοινό τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες της. 

 

 
Εικόνα 18. Η Forthnet στο Twitter 

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί, πως και οι πέντε παραπάνω εταιρείες στο χώρο 

των τηλεπικοινωνιών έχουν παρουσία και στο Instagram, στο οποίο έχουν τη 

δυνατότητα να ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο, από εκδηλώσεις που έχουν 

πραγµατοποιήσει στο πλαίσιο των δηµοσίων σχέσεων. Πρόκειται για ένα µέσο 

κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο διαφοροποιείται ως προς τη χρήση από τα παραπάνω 

καθώς ενισχύει την οπτική σχέση µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών. Καταληκτικά, 

είναι σαφές πως όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, έχουν έντονη 

παρουσία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω ότι γνωρίζουν πόσο σηµαντικά είναι 

τόσο στη δηµιουργία µίας πιο πελατοκεντρικής συµπεριφοράς όσο και στην προβολή 

και διαφήµιση των προϊόντων και των υπηρεσιών που διαθέτουν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

4.1 Η ποσοτική µέθοδος έρευνας 

 

Όπως επισηµαίνει η Scanlon (2001), υπάρχουν δύο µεθοδολογίες έρευνας: η ποσοτική 

και η ποιοτική. Η ποιοτική σχετίζεται µε τη συλλογή, ανάλυση και ερµηνεία δεδοµένων 

που προκύπτουν από τη µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς (Boodhoo και 

Purmessur, 2009). Η ποιοτική έρευνα επιτρέπει στον ερευνητή να αποκτήσει µίας εις 

βάθος πληροφόρηση των φαινοµένων που εξετάζονται (Greenhalgh και Taylor, 1997), 

ακολουθώντας µία ερµηνευτική προσέγγιση (Dey και Nentwich, 2006). Για τους 

σκοπούς της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα. 

 

Πιο συγκεκριµένα, η ποσοτική έρευνα επιλέχθηκε καθώς σχετίζεται µε τη συλλογή, 

ανάλυση και ερµηνεία δεδοµένων που προκύπτουν από την µελέτη αριθµών και 

αριθµητικών σχηµάτων, και εν γένει δεδοµένα τα οποία µπορούν να ποσοτικοποιηθούν 

και να παρουσιαστούν µε αριθµητική µορφή (Boodhoo και Purmessur, 2009). 

Επιπρόσθετα, η ποσοτική έρευνα βασίζεται σε αξιόπιστες, αριθµητικές και στατιστικές 

µετρήσεις του συνολικού πληθυσµού που εφαρµόζεται. Αυτό σηµαίνει ότι η ποσοτική 

έρευνα σχετίζεται µε την ποσοτικοποίηση της προβληµατικής που έχει διαµορφωθεί. 

Επιπλέον, η ποσοτική έρευνα προσπαθεί να συλλέξει δεδοµένα από ένα δείγµα ατόµων, 

το οποίο θεωρείται ως αντιπροσωπευτικό του ευρύτερου πληθυσµού, σε µια δεδοµένη 

χρονική στιγµή, έτσι ώστε να ελεγχθούν κάποιες υποθέσεις (Bryman, 1992).  

 

Το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της ποσοτικής µεθόδου είναι ότι επιτρέπει τη 

σύνδεση δύο ή περισσότερων χαρακτηριστικών για µεγάλο αριθµό περιπτώσεων, 

αναδεικνύοντας µε αυτόν τον τρόπο τις γενικές τάσεις που εµφανίζονται στο δείγµα. 

Έτσι, η ποσοτική µέθοδος επιλέχθηκε κυρίως επειδή θα µας επιτρέψει να συσχετίσουµε 

διάφορες µεταβλητές προκειµένου να δώσουµε απάντηση στα ερευνητικά ερωτήµατα. 

Όπως επισηµαίνει η Κυριαζή (2009, σελ. 49) «η ποσοτική έρευνα εκθέτει τα 

θετικιστικά της στοιχεία στην αναγκαιότητα µέτρησης και εµπειρικής υπόστασης των 

θεωρητικών εννοιών, στη σηµασία ανεύρεσης αιτιωδών συνδέσεων των µεταβλητών, 

καθώς και στην έµφαση στις εµπειρικές γενικεύσεις και συνεπώς στις κανονικότητες 

των κοινωνικών φαινοµένων». Έτσι, η ποσοτική έρευνα θα χρησιµοποιηθεί 

προκειµένου να διερευνήσουµε τις απαντήσεις του δείγµατος, να παράγουµε τα 
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αποτελέσµατα και να συσχετιστούν αυτά µε τη θεωρητική ανασκόπηση που 

προηγήθηκε. 

 

Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως, στην παρούσα µελέτη υπήρξε συνδυασµός 

ποσοτικής και ποιοτικής, καθώς η έρευνα αυτή είναι ποσοτική ως προς τις µετρήσεις, 

αλλά µε ποιοτικού χαρακτήρα διαπιστώσεις, δεδοµένου πρόκειται για µία µελέτη 

περίπτωσης. Όπως θα αναλυθεί και στην υποενότητα για το δείγµα της έρευνας, καθώς 

τα υποκείµενα της έρευνας προέρχονται από µία συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, 

χρησιµοποιήθηκε η µελέτη περίπτωσης (Cohen et al., 2007).  

 

4.2 Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας 

 

Προκειµένου να συλλεχθούν οι πληροφορίες που χρειάζονται για να απαντηθούν τα 

ερευνητικά ερωτήµατα, υπάρχουν τρεις τρόποι συλλογής (Κιόχος, 1997): 

i. Η µέθοδος της παρατήρησης: η παρατήρηση χρησιµοποιείται κυρίως όταν η 

έρευνα επικεντρώνεται στη µελέτη πιο ανθρωπολογικών στοιχείων και 

γενικότερα στη µελέτη και καταγραφή της ανθρώπινης συµπεριφοράς. 

ii. Η µέθοδος της προσωπικής συνέντευξης: η µέθοδος αυτή έχει αρκετά 

πλεονεκτήµατα, καθώς επιτρέπει τη συγκέντρωση ποιοτικότερων 

αποτελεσµάτων, καθώς ο ερευνητής είναι σε θέση να απαντήσει σε 

οποιεσδήποτε ερωτήσεις και να διευκρινίσει απορίες, προκειµένου οι 

ερωτηθέντες να δώσουν πιο ολοκληρωµένες και σωστές απαντήσεις. Επιπλέον, 

το ποσοστό απόκρισης των ερωτηθέντων είναι µεγαλύτερο, αλλά το 

µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι είναι µία διαδικασία χρονοβόρα 

iii. Η µέθοδος της ταχυδροµικής αποστολής του ερωτηµατολογίου: το πλεονέκτηµα 

αυτής της µεθόδου είναι η συλλογή στοιχείων ταυτόχρονα από ερωτηθέντες µε 

γεωγραφική διασπορά. Ωστόσο, το ποσοστό απόκρισης των ερωτηθέντων δεν 

είναι τόσο µεγάλο όσο µε τη µέθοδο της συνέντευξης, ενώ δεν µπορούν να 

δοθούν και διευκρινίσεις όπως στην προηγούµενη µέθοδο  

 

Δεδοµένων των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων των πιο πάνω µεθόδων, του 

διαθέσιµου χρόνου και κόστους για την εκπόνηση της έρευνας, χρησιµοποιήθηκε ως 

κύρια µέθοδος το ερωτηµατολόγιο. Το ερωτηµατολόγιο είναι δοµηµένο, γεγονός που 

επιτρέπει στην ερευνήτρια να θέσει τις ίδιες ερωτήσεις µε την ίδια σειρά σε όλους τους 
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ερωτηθέντες και ως εκ τούτου έχει πιο αυστηρό πλαίσιο, είναι λιγότερο υποκειµενικό 

και περισσότερο ακριβές (United States Office of Personnel Management, 2008).  

 

Οι ερωτήσεις που έχουν χρησιµοποιηθεί στο ερωτηµατολόγιο είναι τριών ειδών: 

1. Δηµογραφικές, οι οποίες είναι «απλά και απευθείας περιγραφικά ερωτήµατα 

σχετικά µε τα προσωπικά χαρακτηριστικά του« συµµετέχοντος», τα οποία ο 

ερευνητής θα πρέπει να λάβει υπόψη του στην ανάλυση, όπως το φύλο, η 

ηλικία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, έτη προϋπηρεσίας κλπ (King και Horrocks, 

2010). 

2. Πολλαπλής επιλογής: Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι ερωτηθέντες 

µπορούν να επιλέξουν µεταξύ πολλών απαντήσεων, ενώ έχουν χρησιµοποιηθεί 

και ερωτήσεις διαζευκτικού τύπου, όπου οι απαντήσεις περιορίζονται στο «ναι» 

και «όχι» (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2002). 

3. Κλίµακας: Αναφορικά µε τις ερωτήσεις κλίµακας, έχει χρησιµοποιηθεί η 

κλίµακα Likert, σύµφωνα µε την οποία οι ερωτήσεις κυµαίνονται από 

«καθόλου» έως «πάρα πολύ», ή το «διαφωνώ απόλυτα» έως το «συµφωνώ 

απόλυτα» (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2002).  

 

Το ερωτηµατολόγιο που έχει χρησιµοποιηθεί για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας 

έχει  ερωτήσεις κλειστού τύπου. Όπως αναφέρει ο Oppenheim (1992, όπως παρατίθεται 

από τους Cohenetal., 2007, σελ. 417), «εξαιρετικά δοµηµένες, κλειστές ερωτήσεις είναι 

χρήσιµες, καθώς µπορούν να παράγουν συχνότητες απαντήσεων που επιδέχονται 

στατιστικούς χειρισµούς και ανάλυση. Επίσης, δίνουν τη δυνατότητα συγκρίσεων 

µεταξύ οµάδων του δείγµατος». Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις είναι περιοριστικές, 

καθώς παραθέτουν µία σειρά δεδοµένων απαντήσεων από τις οποίες πρέπει να επιλέξει 

ο συµµετέχων. Παράλληλα, ερωτήσεις αυτού του τύπου είναι εύκολες στη συµπλήρωση 

και κωδικοποίηση, αλλά και τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων (Cohenetal., 2007).   

 

4.3 Το δείγµα της έρευνας 

 

Ο ερευνητής αρχικά απευθύνθηκε σε 150 καταναλωτές. Ωστόσο, οι 23 εξ αυτών 

δήλωσαν ότι δεν έκαναν χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, που ήταν 

απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να λάβουν µέρος στην έρευνα. Κατά συνέπεια, το τελικό 

δείγµα της έρευνας αποτελείται από 127 καταναλωτές. Καµία άλλη προϋπόθεση δεν 
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τέθηκε για τη συµµετοχή των καταναλωτών στην έρευνα. Συνεπώς, πρόκειται για µία 

ευκαιριακή δειγµατοληψία, µε ένα ευκαιριακό δείγµα (convenience sample).  

 

Για την προσέλκυση του δείγµατος ο ερευνητής απευθύνθηκε σε καταναλωτές στο 

κέντρο της Θεσσαλονίκης, έξω από διάφορα καταστήµατα (καφετέριες, supermarkets, 

τραπεζικά καταστήµατα, καταστήµατα τηλεπικοινωνιών). Καθώς ο ερευνητής δεν έθετε 

κάποιο συγκεκριµένο όριο ως προς την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το ετήσιο 

εισόδηµα, σκοπός ήταν να προσελκυσθεί ένα ποικίλο δείγµα ερωτηθέντων.  

 

4.4 Διαδικασία της έρευνας 

 

Προκειµένου να γίνει ο σχεδιασµός της έρευνας και του ερωτηµατολογίου, η επιλογή 

του δείγµατος, η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων και η συλλογή των 

αποτελεσµάτων, ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήµατα: 

1. Διατύπωση της έρευνας. Κατά το στάδιο αυτό αποφασίστηκε η µέθοδος που θα 

χρησιµοποιηθεί για την εκπόνηση της έρευνας, βάσει του σκοπού αυτής, αλλά 

και τη µελέτη της διαθέσιµης βιβλιογραφίας. Επίσης, σε αυτό το στάδιο 

αποφασίστηκε το µεθοδολογικό εργαλείο που θα χρησιµοποιηθεί.  

2. Διατύπωση στόχων και ερευνητικών υποθέσεων. Στο στάδιο αυτό, 

προσδιορίστηκαν µε ακρίβεια οι επιµέρους στόχοι της έρευνας και η µετατροπή 

αυτών σε ερευνητικά ερωτήµατα, τα οποία θα βοηθήσουν στο να απαντηθεί ο 

κύριος σκοπός της έρευνας.  

3. Προσδιορισµός του δείγµατος. Το στάδιο αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιµο, καθώς 

τόσο το είδος του δείγµατος, όσο και το µέγεθός του θα πρέπει να 

προσδιοριστούν µε ακρίβεια, προκειµένου το δείγµα να είναι αντιπροσωπευτικό 

του υπό διερεύνηση πληθυσµού, αλλά και να απαντηθούν κατάλληλα και 

επαρκώς τα ερευνητικά ερωτήµατα που έχουν τεθεί.  

4. Σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου. Ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου 

βασίστηκε τόσο στην θεωρητική ανασκόπηση της επιλεγµένης βιβλιογραφίας, 

όσο και στους στόχους και τα ερωτήµατα που καλείται η έρευνα να θεµελιώσει. 

Επίσης, ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου έλαβε υπόψη του τις βασικές 

κατευθυντήριες γραµµές, όπως αυτές αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία.  

5. Συλλογή των δεδοµένων. Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της προσωπικής 

συνέντευξης προκειµένου να συλλεχθούν τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. 

Προκειµένου να συλλεχθούν τα δεδοµένα, ο ερευνητής: 
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i.  Ενηµέρωσε τους συµµετέχοντες σχετικά µε τον σκοπό της 

έρευνας 

ii.  Ενηµέρωσε τους συµµετέχοντες σχετικά µε τον εκτιµώµενο 

χρόνο διάρκειας συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου  

iii.  Διαβεβαίωσε τους συµµετέχοντες ότι θα τηρηθεί η ανωνυµία 

και η εµπιστευτικότητα των οποιονδήποτε προσωπικών 

δεδοµένων  

iv.  Σεβάστηκε όσους δεν ήθελαν να συµµετέχουν στην έρευνα 

v.  Διεξήγαγε τις συνεντεύξεις µόνο µετά τη σύµφωνη γνώµη των 

ερωτηθέντων 

vi.  Δεν πίεσε κανέναν από τους ερωτηθέντες να συµµετέχουν στην 

έρευνα, αλλά αντίθετα όλοι οι ερωτηθέντες συµµετείχαν µε τη 

θέλησή τους  

6. Αρίθµηση των ερωτηµατολογίων. Η αρίθµηση των ερωτηµατολογίων είναι 

χρήσιµη, προκειµένου να αποφευχθούν οποιαδήποτε λάθη κατά την εισαγωγή 

των στοιχείων και των δεδοµένων στο στατιστικό πρόγραµµα.  

7. Ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσµάτων χρησιµοποιώντας την 

περιγραφική στατιστική. Για την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της 

έρευνας χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό SPSS. Η περιγραφική στατιστική 

χρησιµοποιήθηκε ανάλογα µε την περίπτωση ως προς το επίπεδο µέτρησης των 

βασικών µεταβλητών. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε και ανάλυση συσχετίσεων.  

8. Εµπειρική διερεύνηση. Κατά το τελευταίο στάδιο ο ερευνητής προχώρησε στην 

εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων, αλλά και στη σύνδεση της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης που προηγήθηκε µε τα αποτελέσµατα της 

έρευνας, προκειµένου να προσδιοριστεί ένα πλαίσιο ανάλυσης του σκοπού 

 

4.5 Περιορισµοί της έρευνας 

 

Ο µεγαλύτερος περιορισµός της έρευνας είναι ότι το δείγµα προέρχεται από µία 

συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή και πιο συγκεκριµένα από το Δήµο Θεσσαλονίκης. 

Ως εκ τούτου, εξαιτίας του ότι το δείγµα είναι ευκαιριακό, δεν µπορούν να γενικευθούν 

τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας. 

 

Ο δεύτερος περιορισµός αυτής της µελέτης είναι ότι χρησιµοποιείται µόνο µία µέθοδος, 

η ποσοτική, µε ένα συγκεκριµένο µεθοδολογικό εργαλείο, το ερωτηµατολόγιο. Ωστόσο, 
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η επιλογή της χρησιµοποίησης µίας µόνο µεθόδου και όχι συνδυασµού µεθόδων, για 

παράδειγµα ποσοτική και ποιοτική, δεν οδηγεί στην παραγωγή γνώσης που βασίζεται 

στις εµπειρίες των υποκειµένων και στην ερµηνεία αυτών, όπως στην ποιοτική έρευνα. 

Αντίθετα, τα αποτελέσµατα είναι ποσοτικοποιηµένα, στη βάση των συγκεκριµένων 

ερωτήσεων και απαντήσεων που έχει θέσει ο ερευνητής. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 

τριγωνοποίηση των αποτελεσµάτων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

5.1 Περιγραφική στατιστική 

 

Από το σύνολο των ερωτηθέντων, η πλειοψηφία σε ποσοστό 48% (Ν=61), 

χρησιµοποιεί τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης κάθε µέρα. Ακολουθούν όσοι 

χρησιµοποιούν τα µέσα αυτά µία φορά την εβδοµάδα (20,5%, Ν=26), 2-3 φορές το 

µήνα (16,5%, Ν=21) και τέλος 2-3 φορές την εβδοµάδα (15%, Ν=19). 

 

 
Γράφηµα 2. Βαθµός στον οποίον οι ερωτηθέντες χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 
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Στον πιο κάτω πίνακα απεικονίζεται το ποσοστό των ατόµων που χρησιµοποιούν το 

κάθε µέσο κοινωνικής δικτύωσης. Όπως παρατηρούµε, η συντριπτική πλειοψηφία 

(70,1%, Ν=89) χρησιµοποιεί το Facebook, το Instagram (61,4%, Ν=78), αλλά και το 

Twitter (74,1%, Ν=94). Επίσης αρκετοί από τους ερωτηθέντες χρησιµοποιούν το 

YouTube (67,7%, Ν=86), καθώς και το LinkedIn (50,4%, Ν=64). Αντίθετα, ένα πολύ 

µικρό ποσοστό (29,1%, Ν=37) χρησιµοποιεί το Google+. 

 

Πίνακας 1. ποσοστό ερωτηθέντων που χρησιµοποιεί τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Facebook 

 

Ναι 89 70,1 70,1 70,1 

Όχι 38 29,9 29,9 100,0 

Σύνολο 127 100,0 100,0  

 Twitter 

 

Ναι 94 74,0 74,0 74,0 

Όχι 33 26,0 26,0 100,0 

Σύνολο 127 100,0 100,0  

 Instagram 

 

Ναι 78 61,4 61,4 61,4 

Όχι 49 38,6 38,6 100,0 

Σύνολο 127 100,0 100,0  

 LinkedIn 

 

Ναι 64 50,4 50,4 50,4 

Όχι 63 49,6 49,6 100,0 

Σύνολο 127 100,0 100,0  

 YouTube 

 

Ναι 86 67,7 67,7 67,7 

Όχι 41 32,3 32,3 100,0 

Σύνολο 127 100,0 100,0  

 GooglePlus 
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Ναι 37 29,1 29,1 29,1 

Όχι 90 70,9 70,9 100,0 

Σύνολο 127 100,0 100,0  

 

Αναφορικά µε το βαθµό στον οποίον οι ερωτηθέντες διαβάζουν τις διαφηµίσεις που 

προβάλλονται στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι περισσότεροι απάντησαν σε πολύ 

(25,2%, Ν=32) και πάρα πολύ (25,2%, Ν=32) µεγάλο βαθµό. Ακολουθούν όσοι 

διαβάζουν αυτές τις διαφηµίσεις σε αρκετά µεγάλο βαθµό (17,3%, Ν=22), σε µικρό 

βαθµό (16,5%, Ν=21), και τέλος, όσοι δεν τις διαβάζουν καθόλου (Ν=15,7%, Ν=20). 

 

 
Γράφηµα 3. Ποσοστό ερωτηθέντων που διαβάζουν τις διαφηµίσεις που προβάλλονται 

στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

Σε πολύ µεγάλο βαθµό απάντησαν οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες ότι τους 

ενοχλούν οι διαφηµίσεις στα κοινωνικά δίκτυα (22,8%, Ν=29). Ωστόσο, το ποσοστό 

αυτό δε διαφέρει σχεδόν καθόλου από το ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι 

οι διαφηµίσεις στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν τους ενοχλούν, παρά σε µικρό 

βαθµό (22%, Ν=28), αλλά και από το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι τους ενοχλούν σε 

πάρα πολύ µεγάλο βαθµό (21,3%, Ν=27). Χαµηλότερο ποσοστό ερωτηθέντων ανέφερε 
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ότι οι διαφηµίσεις που προβάλλονται στα κοινωνικά δίκτυα τους ενοχλούν σε αρκετά 

µεγάλο βαθµό (18,1%, Ν=23), αλλά και καθόλου (15,7%, Ν=20).  

 

 
Γράφηµα 4. Ποσοστό ερωτηθέντων που τους ενοχλούν οι διαφηµίσεις στα κοινωνικά 

δίκτυα 

 

Όπως παρατηρούµε από το παρακάτω γράφηµα, η πλειοψηφία των συµµετεχόντων 

στην έρευνα δήλωσε ότι δεν έχει αγοράσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία από διαφήµιση 

στα κοινωνικά δίκτυα (55,1%, Ν=70). Αντίθετα, ένα µικρότερο ποσοστό απάντησε 

θετικά σε αυτήν την ερώτηση (44,9%, Ν=57). 
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Γράφηµα 5. Ποσοστό ερωτηθέντων που έχει αγοράσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία από 

διαφήµιση στα κοινωνικά δίκτυα 

 

Σε αντίθεση µε την προηγούµενη ερώτηση, σε αρκετά µεγάλο βαθµό (24,4%, Ν=31), 

αλλά και πολύ µεγάλο βαθµό (22,8%, Ν=29) οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 

ανέφεραν ότι συµµετέχουν σε διαγωνισµούς εταιριών που διοργανώνονται στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Σχετικά υψηλό είναι και το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι 

συµµετέχουν σε αυτούς τους διαγωνισµούς σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό (18,9%, 

Ν=24), αλλά και όσων δήλωσαν ότι συµµετέχουν σε µικρό βαθµό (18,1%, Ν=23). 

Τέλος, ένα ποσοστό της τάξης του 15,7% (Ν=20) ανέφερε ότι δε συµµετέχει καθόλου 

σε αυτούς τους διαγωνισµούς. 
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Γράφηµα 6. Ποσοστό ερωτηθέντων που συµµετέχει σε διαγωνισµούς εταιριών που 

διοργανώνονται στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

Όπως φαίνεται από το παρακάτω γράφηµα, σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό πιστεύει το 

26% (Ν=33) των συµµετεχόντων στην έρευνα ότι οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών 

χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προβάλουν τα προϊόντα, τις 

υπηρεσίες και τις προσφορές τους. Αντίθετα, το 20,5% (Ν=26) θεωρεί ότι σε αρκετά 

µεγάλο βαθµό οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για να προβάλουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές τους. Σε 

πολύ µεγάλο και σε µικρό βαθµό δήλωσε το 18,1% (Ν=23) και το 17,3% (Ν=22), ενώ 

το 18,1% (Ν=23) δήλωσε ότι οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών δε χρησιµοποιούν καθόλου 

τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προβάλουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις 

προσφορές τους. 
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Γράφηµα 7. Ποσοστό ερωτηθέντων που θεωρεί ότι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών 

χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προβάλουν τα προϊόντα, τις 

υπηρεσίες και τις προσφορές τους 

 

Καθόλου δεν παρακολουθούν τις διαφηµίσεις των εταιριών τηλεπικοινωνιών στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες στην έρευνα (30,7%, 

Ν=39). Αντίθετα, σε πολύ και πάρα πολύ µεγάλο βαθµό δήλωσε το 20,5% (Ν=26). Σε 

µικρό βαθµό το 15% (Ν=19) και σε αρκετά µεγάλο βαθµό το 13,4% (Ν=17) 

παρακολουθεί τις διαφηµίσεις των εταιριών τηλεπικοινωνιών στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 
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Γράφηµα 8. Ποσοστό ερωτηθέντων που παρακολουθούν τις διαφηµίσεις των εταιρειών 

τηλεπικοινωνιών στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

Σε µικρό βαθµό οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες στην έρευνα (38,6%, Ν=49) 

αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών που έχουν έντονη παρουσία στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε πολύ µεγάλο βαθµό αγοράζει το 20,5% (Ν=26), σε 

πάρα πολύ µεγάλο το 14,2% (Ν=18), σε αρκετά µεγάλο το 11,8% (Ν=15), ενώ το 15% 

(Ν=19) δήλωσε ότι δεν αγοράζει καθόλου προϊόντα ή υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών που 

έχουν έντονη παρουσία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 



[					]	
	

54	

 
Γράφηµα 9. Ποσοστό ερωτηθέντων που αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες 

τηλεπικοινωνιών που έχουν έντονη παρουσία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

Το 54,3% των συµµετεχόντων στην έρευνα (Ν=69) έχει σχηµατίσει θετική άποψη για 

κάποια εταιρία τηλεπικοινωνιών λόγω της έντονης προβολής της στα κοινωνικά δίκτυα, 

ενώ το 12,6% (Ν=16) ανέφερε ότι συµφωνεί µε αυτήν την άποψη απόλυτα. Αντίθετα, 

το ίδιο ποσοστό δήλωσε ότι δεν έχει σχηµατίσει καθόλου θετική άποψη για κάποια 

εταιρία τηλεπικοινωνιών λόγω της έντονης προβολής της στα κοινωνικά δίκτυα. Τέλος, 

το 11% (Ν=14) διαφωνεί µε την άποψη ότι σχηµατίζεται θετική άποψη για κάποια 

εταιρία τηλεπικοινωνιών λόγω της έντονης προβολής της στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ το 

9,4% (Ν=12) ούτε διαφωνεί, ούτε συµφωνεί µε αυτήν την άποψη. 
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Γράφηµα 10. Ποσοστό ερωτηθέντων που έχει σχηµατίσει θετική άποψη για κάποια 

εταιρία τηλεπικοινωνιών λόγω της έντονης προβολής της στα κοινωνικά δίκτυα 

 

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα σε ποσοστό 55,9% (Ν=71) ούτε 

συµφωνούν, αλλά ούτε και διαφωνούν µε την άποψη ότι εµπιστεύονται περισσότερο τις 

υπηρεσίες µίας εταιρίας τηλεπικοινωνιών µε έντονη παρουσία στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Το 13,4% (Ν=17) και το 12,6% (Ν=16) συµφωνούν απόλυτα και 

συµφωνούν αντίστοιχα µε αυτήν την άποψη. Το 10,2% (Ν=13) διαφωνεί απόλυτα µε 

την άποψη ότι εµπιστεύονται περισσότερο τις υπηρεσίες µίας εταιρίας τηλεπικοινωνιών 

µε έντονη παρουσία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 7,9% (Ν=10) απλώς 

διαφωνεί. 
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Γράφηµα 11. Ποσοστό ερωτηθέντων που εµπιστεύονται περισσότερο τις υπηρεσίες 

µίας εταιρίας τηλεπικοινωνιών µε έντονη παρουσία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες στην έρευνα σε ποσοστό 37% (Ν=47) 

διαφωνούν µε την άποψη ότι η διαφήµιση και η προβολή των εταιριών 

τηλεπικοινωνιών µπορεί να διαµορφώσει την αγοραστική τους απόφαση, ενώ το 26% 

(Ν=33) ούτε διαφωνεί, ούτε συµφωνεί µε την άποψη αυτή. Αντίθετα, το 14,2% (Ν=18) 

συµφωνεί και το ίδιο ποσοστό συµφωνεί απόλυτα. Τέλος, µόνο το 8,7% (Ν=11) των 

ερωτηθέντων διαφωνεί απόλυτα µε το ότι η διαφήµιση και η προβολή των εταιριών 

τηλεπικοινωνιών µπορεί να διαµορφώσει την αγοραστική τους απόφαση. 
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Γράφηµα 12. Ποσοστό ερωτηθέντων που θεωρεί ότι η διαφήµιση και η προβολή των 

εταιριών τηλεπικοινωνιών µπορεί να διαµορφώσει την αγοραστική σας απόφαση 

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στην έρευνα (51,2%, Ν=65) είναι γυναίκες, µε τους 

άντρες να αντιπροσωπεύουν το 48,8% (Ν=62). 

 

 
Γράφηµα 13. Φύλο ερωτηθέντων 
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Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (39,4%, Ν=50) είναι 18-25 ετών, αλλά και 26-

35 ετών (34,6%, Ν=44). Ακολουθούν όσοι είναι 36-45 ετών (17,3%, Ν=22), ενώ πολύ 

λίγοι είναι 46-55 ετών (3,1%, Ν=4) και 56-65 ετών (5,5%, Ν=7). 

 

 
Γράφηµα 14. Ηλικία ερωτηθέντων 

 

Αναφορικά µε το εκπαιδευτικό επίπεδο των συµµετεχόντων στην έρευνα, το 60,6% 

(Ν=77) είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ ακολουθούν όσοι είναι απόφοιτοι γυµνασίου 

(17,3%, Ν=22). Το 11% (Ν=14) είναι απόφοιτοι λυκείου, ενώ το ίδιο ποσοστό είναι και 

κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 
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Γράφηµα 15. Εκπαιδευτικό επίπεδο ερωτηθέντων 

 

Το 30,7% (Ν=39) έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 10.0001-20.000, ενώ το ίδιο 

ποσοστό έχει 20.001-30.000. ακολουθούν όσοι έχουν εισόδηµα άνω των 30.000 

(20,5%, Ν=26), ενώ τέλος το 18,1% (Ν=23) έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 

10.000 Ευρώ. 
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Γράφηµα 16. Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα ερωτηθέντων 

 

5.2 Επαγωγική στατιστική 

 

Αρχικά εξετάστηκε η κατανοµή των δεδοµένων. Τόσο µέσα από το Kolmogorov-

Smirnov, όσο και µέσα από το Shapiro-Wilk καταδείχθηκε ότι τα δεδοµένα δεν 

ακολουθούν την κανονική κατανοµή. Εποµένως, για τον έλεγχο των στατιστικά 

σηµαντικών συσχετίσεων θα χρησιµοποιούν µη παραµετρικά τεστ. Το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας για όλους τους ελέγχους είναι ίσο µε α=0,05.  

 

Αρχικά εξετάστηκε αν το φύλο επηρεάζει τις απόψεις που εξέφρασαν οι ερωτηθέντες. 

Για τον έλεγχο χρησιµοποιήθηκε το Mann-Whitney. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

στον πιο κάτω πίνακα. Όπως παρατηρούµε, δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

συσχετίσεις µεταξύ του φύλου και των απόψεων των συµµετεχόντων στην έρευνα. 

 

 

 

Πίνακας 2. Στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις των απόψεων των ερωτηθέντων µε 

βάση το φύλο τους 
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  N MeanRank p-value 

Βαθµός χρησιµοποίησης των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης 

Άντρας 62 65,53 0,624 

Γυναίκα 65 62,54  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του Facebook 

Άντρας 62 67,53 0,183 

Γυναίκα 65 60,63  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του Twitter 

Άντρας 62 65,94 0,446 

Γυναίκα 65 62,15  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του Instagram 

Άντρας 62 68,18 0,138 

Γυναίκα 65 60,02  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του LinkedIn 

Άντρας 62 60,15 0,184 

Γυναίκα 65 67,67  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του YouTube 

Άντρας 62 58,86 0,058 

Γυναίκα 65 68,90  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του Google+ 

Άντρας 62 64,06 0,980 

Γυναίκα 65 63,94  

Σύνολο 127   

Βαθµός στον οποίον διαβάζουν τις 

διαφηµίσεις που προβάλλονται στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Άντρας 62 68,77 0,145 

Γυναίκα 65 59,45  

Σύνολο 127   

Βαθµός στον οποίον ενοχλούν οι 

διαφηµίσεις στα κοινωνικά δίκτυα 

Άντρας 62 59,60 0,179 

Γυναίκα 65 68,19  

Σύνολο 127   

Αγορά κάποιου προϊόντος ή 

υπηρεσίας από διαφήµιση στα 

κοινωνικά δίκτυα 

Άντρας 62 66,90 0,315 

Γυναίκα 65 61,24  

Σύνολο 127   

Συµµετοχή σε διαγωνισµούς εταιριών 

που διοργανώνονται στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

Άντρας 62 60,48 0,282 

Γυναίκα 65 67,35  

Σύνολο 127   
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Οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών 

χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για να προβάλουν τα 

προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις 

προσφορές τους 

Άντρας 62 62,56 0,661 

Γυναίκα 65 65,37  

Σύνολο 

127   

Παρακολούθηση των διαφηµίσεων 

των εταιριών τηλεπικοινωνιών στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Άντρας 62 64,89 0,785 

Γυναίκα 65 63,15  

Σύνολο 127   

Αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών 

τηλεπικοινωνιών που έχουν έντονη 

παρουσία στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

Άντρας 62 60,70 0,305 

Γυναίκα 65 67,15  

Σύνολο 
127   

Θετική άποψη για κάποια εταιρία 

τηλεπικοινωνιών λόγω της έντονης 

προβολής της στα κοινωνικά δίκτυα 

Άντρας 62 69,93 0,052 

Γυναίκα 65 58,35  

Σύνολο 127   

Περισσότερη εµπιστοσύνη τις 

υπηρεσίες µίας εταιρίας 

τηλεπικοινωνιών µε έντονη παρουσία 

στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Άντρας 62 61,81 0,470 

Γυναίκα 65 66,08  

Σύνολο 
127   

Η διαφήµιση και η προβολή των 

εταιριών τηλεπικοινωνιών µπορεί να 

διαµορφώσει την αγοραστική τους 

απόφαση 

Άντρας 62 61,98 0,529 

Γυναίκα 65 65,93  

Σύνολο 
127   

 
Στη συνέχεια εξετάστηκε αν η ηλικία επηρεάζει τις απόψεις που εξέφρασαν οι 

ερωτηθέντες. Για τον έλεγχο χρησιµοποιήθηκε το Kruskal-Wallis. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Όπως παρατηρούµε, υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ της ηλικίας και των εξής απόψεων των συµµετεχόντων 

στην έρευνα: 

- Ως προς το βαθµό στον οποίον συµµετέχουν σε διαγωνισµούς εταιριών που 

διοργανώνονται στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (p=0.045), µε όσους είναι 

νεαρής ηλικίας να συµµετέχουν περισσότερο 

- Ως προς το αν έχουν σχηµατίσει θετική άποψη για κάποια εταιρία 

τηλεπικοινωνιών λόγω της έντονης προβολής της στα κοινωνικά δίκτυα 



[					]	
	

63	

(p=0.008), µε όσους είναι νεαρής ηλικίας να έχουν σχηµατίσει περισσότερο 

θετική άποψη 

 

Πίνακας 3. Στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις των απόψεων των ερωτηθέντων µε 

βάση την ηλικία τους 

  N MeanRank p-value 

Βαθµός χρησιµοποίησης των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης 

18-25 50 55,32 00093 

26-35 44 64,85  

36-45 22 78,23  

46-55 4 62,50  

56-65 7 76,79  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του Facebook 

18-25 50 62,78 0,597 

26-35 44 66,65  

36-45 22 62,32  

46-55 4 45,00  

56-65 7 72,21  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του Twitter 

18-25 50 69,09 0,187 

26-35 44 61,93  

36-45 22 53,27  

46-55 4 63,38  

56-65 7 74,71  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του Instagram 

18-25 50 63,63 0,966 

26-35 44 64,03  

36-45 22 65,48  

46-55 4 71,25  

56-65 7 57,64  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του LinkedIn 

18-25 50 61,71 0,167 

26-35 44 64,25  

36-45 22 72,91  

46-55 4 80,13  
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56-65 7 41,57  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του YouTube 

18-25 50 61,28 0,489 

26-35 44 66,59  

36-45 22 69,48  

46-55 4 43,50  

56-65 7 61,64  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του Google+ 

18-25 50 68,53 0,082 

26-35 44 59,41  

36-45 22 70,95  

46-55 4 34,88  

56-65 7 55,29  

Σύνολο 127   

Βαθµός στον οποίον διαβάζουν τις 

διαφηµίσεις που προβάλλονται στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

18-25 50 62,49 0,134 

26-35 44 71,00  

36-45 22 65,43  

46-55 4 48,50  

56-65 7 35,14  

Σύνολο 127   

Βαθµός στον οποίον ενοχλούν οι 

διαφηµίσεις στα κοινωνικά δίκτυα 

18-25 50 56,76 0,088 

26-35 44 69,19  

36-45 22 77,48  

46-55 4 42,38  

56-65 7 53,07  

Σύνολο 127   

Αγορά κάποιου προϊόντος ή 

υπηρεσίας από διαφήµιση στα 

κοινωνικά δίκτυα 

18-25 50 62,02 0,551 

26-35 44 67,97  

36-45 22 66,52  

46-55 4 60,75  

56-65 7 47,14  

Σύνολο 127   

Συµµετοχή σε διαγωνισµούς 

εταιριών που διοργανώνονται στα 

18-25 50 63,80 0,045 

26-35 44 65,73  
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µέσα κοινωνικής δικτύωσης 36-45 22 56,20  

46-55 4 33,38  

56-65 7 96,57  

Σύνολο 127   

Οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών 

χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για να προβάλουν τα 

προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις 

προσφορές τους 

18-25 50 64,37 0,974 

26-35 44 65,77  

36-45 22 62,77  

46-55 4 59,63  

56-65 7 56,57  

Σύνολο 127   

Παρακολούθηση των διαφηµίσεων 

των εταιριών τηλεπικοινωνιών στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

18-25 50 58,83 0,348 

26-35 44 71,28  

36-45 22 57,30  

46-55 4 79,75  

56-65 7 67,21  

Σύνολο 127   

Αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών 

τηλεπικοινωνιών που έχουν έντονη 

παρουσία στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

18-25 50 67,36 0,328 

26-35 44 63,11  

36-45 22 56,23  

46-55 4 43,50  

56-65 7 81,71  

Σύνολο 127   

Θετική άποψη για κάποια εταιρία 

τηλεπικοινωνιών λόγω της έντονης 

προβολής της στα κοινωνικά δίκτυα 

18-25 50 74,38 0,008 

26-35 44 51,11  

36-45 22 64,98  

46-55 4 87,63  

56-65 7 54,29  

Σύνολο 127   

Περισσότερη εµπιστοσύνη τις 

υπηρεσίες µίας εταιρίας 

τηλεπικοινωνιών µε έντονη 

παρουσία στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

18-25 50 59,38 0,076 

26-35 44 61,42  

36-45 22 75,50  

46-55 4 46,00  

56-65 7 87,36  

Σύνολο 127   
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Η διαφήµιση και η προβολή των 

εταιριών τηλεπικοινωνιών µπορεί 

να διαµορφώσει την αγοραστική 

τους απόφαση 

18-25 50 58,05 0,195 

26-35 44 62,10  

36-45 22 73,34  

46-55 4 92,25  

56-65 7 72,93  

Σύνολο 127   

 
Στη συνέχεια εξετάστηκε αν η εκπαίδευση επηρεάζει τις απόψεις που εξέφρασαν οι 

ερωτηθέντες. Για τον έλεγχο χρησιµοποιήθηκε το Kruskal-Wallis. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Όπως παρατηρούµε, υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του εκπαιδευτικού επιπέδου των ερωτηθέντων και του 

βαθµού στον οποίον διαβάζουν τις διαφηµίσεις που προβάλλονται στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (p=0.038), µε όσους είναι απόφοιτοι λυκείου να τις διαβάζουν περισσότερο. 

 

Πίνακας 4. Στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις των απόψεων των ερωτηθέντων µε 

βάση το εκπαιδευτικό τους επίπεδο 

  N MeanRank p-value 

Βαθµός χρησιµοποίησης των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 69,89 0,502 

Απόφοιτος Λυκείου 14 70,82  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 60,25  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 68,54  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του Facebook 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 65,20 0,900 

Απόφοιτος Λυκείου 14 58,61  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 64,79  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 63,14  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του Facebook 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 61,93 0,700 

Απόφοιτος Λυκείου 14 56,57  
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Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 65,64  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 65,64  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του Instagram 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 56,82 0,655 

Απόφοιτος Λυκείου 14 62,18  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 65,89  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 66,71  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του LinkedIn 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 67,14 0,262 

Απόφοιτος Λυκείου 14 73,32  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 59,71  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 73,32  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του YouTube 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 63,70 0,212 

Απόφοιτος Λυκείου 14 61,64  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 61,64  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 79,79  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του Google+ 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 59,41 0,560 

Απόφοιτος Λυκείου 14 64,36  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 63,53  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 73,43  

Σύνολο 127   

Βαθµός στον οποίον διαβάζουν 

τις διαφηµίσεις που 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 68,98 0,038 
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προβάλλονται στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

Απόφοιτος Λυκείου 14 85,50  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 61,49  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 48,46  

Σύνολο 127   

Βαθµός στον οποίον ενοχλούν οι 

διαφηµίσεις στα κοινωνικά 

δίκτυα 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 68,25 0,209 

Απόφοιτος Λυκείου 14 74,00  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 58,79  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 75,96  

Σύνολο 127   

Αγορά κάποιου προϊόντος ή 

υπηρεσίας από διαφήµιση στα 

κοινωνικά δίκτυα 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 63,64 0,979 

Απόφοιτος Λυκείου 14 60,75  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 64,46  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 65,29  

Σύνολο 127   

Συµµετοχή σε διαγωνισµούς 

εταιριών που διοργανώνονται 

στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 65,07 0,536 

Απόφοιτος Λυκείου 14 67,14  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 60,97  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 75,82  

Σύνολο 127   

Οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών 

χρησιµοποιούν τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για να 

προβάλουν τα προϊόντα, τις 

υπηρεσίες και τις προσφορές 

τους 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 63,34 0,487 

Απόφοιτος Λυκείου 14 59,86  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 62,41  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 77,93  

Σύνολο 127   
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Παρακολούθηση των 

διαφηµίσεων των εταιριών 

τηλεπικοινωνιών στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 74,48 0,178 

Απόφοιτος Λυκείου 14 64,50  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 58,83  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 75,46  

Σύνολο 127   

Αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών 

τηλεπικοινωνιών που έχουν 

έντονη παρουσία στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 64,75 0,390 

Απόφοιτος Λυκείου 14 74,07  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 64,31  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 51,07  

Σύνολο 127   

Θετική άποψη για κάποια εταιρία 

τηλεπικοινωνιών λόγω της 

έντονης προβολής της στα 

κοινωνικά δίκτυα 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 60,45 0,411 

Απόφοιτος Λυκείου 14 56,96  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 63,97  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 76,75  

Σύνολο 127   

Περισσότερη εµπιστοσύνη τις 

υπηρεσίες µίας εταιρίας 

τηλεπικοινωνιών µε έντονη 

παρουσία στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 63,70 0,389 

Απόφοιτος Λυκείου 14 72,82  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 60,66  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 74,00  

Σύνολο 127   

Η διαφήµιση και η προβολή των 

εταιριών τηλεπικοινωνιών µπορεί 

να διαµορφώσει την αγοραστική 

τους απόφαση 

Απόφοιτος 

Γυµνασίου 

22 67,89 0,429 

Απόφοιτος Λυκείου 14 51,11  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 77 63,85  

Κάτοχος 

µεταπτυχιακού 

14 71,61  



[					]	
	

70	

Σύνολο 127   

 

Τέλος, εξετάστηκε αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα επηρεάζει τις απόψεις που 

εξέφρασαν οι ερωτηθέντες. Για τον έλεγχο χρησιµοποιήθηκε το Kruskal-Wallis. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Όπως παρατηρούµε, υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος των 

ερωτηθέντων και του βαθµού στον οποίον χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (p=0.005), µε όσους έχουν εισόδηµα 30.001 και πάνω να χρησιµοποιούν 

περισσότερο τα µέσα. Επίσης, υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του 

ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος των ερωτηθέντων και το βαθµό στον οποίον η 

διαφήµιση και η προβολή των εταιριών τηλεπικοινωνιών µπορεί να διαµορφώσει την 

αγοραστική τους απόφαση (p=0.002), µε µεγαλύτερη επιρροή σε όσους έχουν εισόδηµα 

έως 10.000 Ευρώ. 

Πίνακας 5. Στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις των απόψεων των ερωτηθέντων µε 

βάση το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα 

  N MeanRank p-value 

Βαθµός χρησιµοποίησης των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

0-10.000 23 69,11 0,005 

10.0001-20.000 39 48,71  

20.001-30.000 39 67,15  

30.001 και πάνω 26 77,69  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του Facebook 

0-10.000 23 61,57 0,932 

10.0001-20.000 39 62,91  

20.001-30.000 39 66,17  

30.001 και πάνω 26 64,54  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του Facebook 

0-10.000 23 64,07 0,110 

10.0001-20.000 39 67,04  

20.001-30.000 39 55,64  

30.001 και πάνω 26 71,92  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του Instagram 

0-10.000 23 64,35 0,975 

10.0001-20.000 39 62,29  

20.001-30.000 39 65,55  
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30.001 και πάνω 26 63,92  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του LinkedIn 

0-10.000 23 57,35 0,095 

10.0001-20.000 39 56,92  

20.001-30.000 39 73,21  

30.001 και πάνω 26 66,69  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του YouTube 

0-10.000 23 60,07 0,428 

10.0001-20.000 39 64,67  

20.001-30.000 39 69,55  

30.001 και πάνω 26 58,15  

Σύνολο 127   

Χρησιµοποίηση του Google+ 

0-10.000 23 68,70 0,389 

10.0001-20.000 39 64,59  

20.001-30.000 39 66,22  

30.001 και πάνω 26 55,63  

Σύνολο 127   

Βαθµός στον οποίον διαβάζουν 

τις διαφηµίσεις που 

προβάλλονται στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

0-10.000 23 57,20 0,742 

10.0001-20.000 39 66,83  

20.001-30.000 39 63,27  

30.001 και πάνω 26 66,87  

Σύνολο 127   

Βαθµός στον οποίον ενοχλούν οι 

διαφηµίσεις στα κοινωνικά 

δίκτυα 

0-10.000 23 73,33 0,165 

10.0001-20.000 39 55,47  

20.001-30.000 39 69,82  

30.001 και πάνω 26 59,81  

Σύνολο 127   

Αγορά κάποιου προϊόντος ή 

υπηρεσίας από διαφήµιση στα 

κοινωνικά δίκτυα 

0-10.000 23 64,89 0,908 

10.0001-20.000 39 63,19  

20.001-30.000 39 66,45  

30.001 και πάνω 26 60,75  

Σύνολο 127   

Συµµετοχή σε διαγωνισµούς 

εταιριών που διοργανώνονται 

0-10.000 23 71,78 0,665 

10.0001-20.000 39 61,71  
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στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 20.001-30.000 39 64,44  

30.001 και πάνω 26 59,90  

Σύνολο 127   

Οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών 

χρησιµοποιούν τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για να 

προβάλουν τα προϊόντα, τις 

υπηρεσίες και τις προσφορές 

τους 

0-10.000 23 77,98 0,063 

10.0001-20.000 39 61,74  

20.001-30.000 39 66,77  

30.001 και πάνω 26 50,87  

Σύνολο 
127   

Παρακολούθηση των 

διαφηµίσεων των εταιριών 

τηλεπικοινωνιών στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

0-10.000 23 66,20 0,259 

10.0001-20.000 39 58,87  

20.001-30.000 39 72,45  

30.001 και πάνω 26 57,08  

Σύνολο 127   

Αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών 

τηλεπικοινωνιών που έχουν 

έντονη παρουσία στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

0-10.000 23 73,26 0,407 

10.0001-20.000 39 65,15  

20.001-30.000 39 62,50  

30.001 και πάνω 26 56,33  

Σύνολο 127   

Θετική άποψη για κάποια εταιρία 

τηλεπικοινωνιών λόγω της 

έντονης προβολής της στα 

κοινωνικά δίκτυα 

0-10.000 23 62,43 0,902 

10.0001-20.000 39 67,38  

20.001-30.000 39 62,33  

30.001 και πάνω 26 62,81  

Σύνολο 127   

Περισσότερη εµπιστοσύνη τις 

υπηρεσίες µίας εταιρίας 

τηλεπικοινωνιών µε έντονη 

παρουσία στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

0-10.000 23 65,30 0,475 

10.0001-20.000 39 57,67  

20.001-30.000 39 69,49  

30.001 και πάνω 26 64,12  

Σύνολο 127   

Η διαφήµιση και η προβολή των 

εταιριών τηλεπικοινωνιών µπορεί 

να διαµορφώσει την αγοραστική 

τους απόφαση 

0-10.000 23 83,67 0,002 

10.0001-20.000 39 51,32  

20.001-30.000 39 70,79  

30.001 και πάνω 26 55,42  

Σύνολο 127   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

6.1 Συµπεράσµατα της έρευνας 

 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα αφορά το πώς οι καταναλωτές αλληλοεπιδρούν µε τις 

προωθητικές ενέργειες από µέρους των επιχειρήσεων στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Μέσα από την έρευνα, αρχικά διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι από τους 

συµµετέχοντες στην έρευνα χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης κάθε µέρα. 

Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία χρησιµοποιεί το Facebook, το Instagram, αλλά και 

το Twitter. Σε µικρότερο βαθµό χρησιµοποιείται το YouTube και το LinkedIn, ενώ σε 

ακόµα µικρότερο το Google+. Το γεγονός ότι το Facebook είναι το µέσο κοινωνικής 

δικτύωσης που χρησιµοποιείται περισσότερο από τους καταναλωτές, το οποίο 

ακολουθείται από το Instagram και έπειτα τοTwitter, αναφέρθηκε και στη θεωρητική 

ανασκόπηση, βάσει άλλων ερευνών (Patterson, 2015). Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αυτά 

δεν συµφωνούν µε τα ευρήµατα από παλαιότερη έρευνα στην Ελλάδα (Eltrun, χ.χ.), , 

καθώς στην έρευνα βρέθηκε υψηλό ποσοστό χρήσης του YouTube. Παρ’ όλα αυτά, η 

έρευνα αυτή αφορούσε τα έτη 2012-2013, κάτι που σηµαίνει ότι πλέον οι συνήθειες 

των καταναλωτών ως προς τη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης ενδεχοµένως να 

έχουν µεταβληθεί.  

 

Επίσης, µέσα από τη στατιστική ανάλυση βρέθηκε ότι περισσότεροι από τους µισούς 

καταναλωτές που συµµετείχαν στην έρευνα διαβάζουν τις διαφηµίσεις που 

προβάλλονται στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης σε πολύ και πάρα πολύ µεγάλο βαθµό. 

Επιπρόσθετα, αρκετοί ανέφεραν ότι δεν παρακολουθούν καθόλου τις διαφηµίσεις των 

εταιριών τηλεπικοινωνιών στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρ’ όλα αυτά, ένα 

σχετικά υψηλό ποσοστό δήλωσαν ότι ενοχλούνται από τις διαφηµίσεις στα κοινωνικά 

δίκτυα, ενώ παρόµοιο ποσοστό δήλωσαν ακριβώς το αντίθετο. Συνεπώς, παρατηρούµε 

ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη τάση ως προς τις συνήθειες των καταναλωτών 

σχετικά µε το αν παρακολουθούν και διαβάζουν τις διαφηµίσεις που προβάλλονται στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 

Εκτός των παραπάνω, βρέθηκε ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα δεν 

έχει αγοράσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία από διαφήµιση στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά 

συµµετέχει σε διαγωνισµούς εταιριών που διοργανώνονται στα µέσα κοινωνικής 
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δικτύωσης. Ένα πολύ µικρό ποσοστό δήλωσε ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες 

τηλεπικοινωνιών που έχουν έντονη παρουσία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

Σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό πιστεύει η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα 

ότι οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 

προβάλουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές τους. Αυτή η έντονη στα 

κοινωνικά δίκτυα παρουσία από µέρους των εταιρειών τηλεπικοινωνιών έχει οδηγήσει 

περισσότερους από τους µισούς ερωτηθέντες να έχουν σχηµατίσει θετική άποψη για 

κάποια εταιρία τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, ούτε συµφωνούν, αλλά ούτε και διαφωνούν 

µε την άποψη ότι εµπιστεύονται περισσότερο τις υπηρεσίες µίας εταιρίας 

τηλεπικοινωνιών µε έντονη παρουσία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίθετα, 

µάλλον είναι ουδέτεροι ως προς την εµπιστοσύνη που δείχνουν στις εταιρείας, µε βάση 

την παρουσία των τελευταίων στα κοινωνικά δίκτυα. Ενδεχοµένως αυτό να δικαιολογεί 

και την άποψη ότι η διαφήµιση και η προβολή των εταιριών τηλεπικοινωνιών δε µπορεί 

να διαµορφώσει την αγοραστική τους απόφαση, όπως δήλωσαν οι περισσότεροι.  

 

Μέσα από την προηγηθείσα ανάλυση, καταδείχθηκε ότι δεν υπάρχει κάποια 

συγκεκριµένη τάση ως προς την επίδραση των διαφηµίσεων και των ενεργειών 

προβολής και προώθησης των εταιρειών τηλεπικοινωνιών στην αγοραστική απόφαση 

των καταναλωτών και στην τελική τους απόφαση να καταναλώσουν. Περισσότερο 

φαίνεται ότι οι καταναλωτές δεν είναι τόσο δεκτικοί σε αυτές τις διαφηµίσεις. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε διάφορες έρευνες που αναφέρονται στον Kapko (2016), τα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελούν αποτελεσµατικό και προσοδοφόρο κανάλι 

πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς οι καταναλωτές δεν αγοράζουν από αυτά. 

Ενδεχοµένως αυτό να µπορεί να αιτιολογηθεί µέσα από τη θεωρία της αιτιολογηµένης 

δράσης και το µοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας (Davis, 1986). Πιο συγκεκριµένα, οι 

καταναλωτές ενδεχοµένως να έχουν χαµηλό βαθµό αντιλαµβανόµενης χρησιµότητας 

και / ή αντιλαµβανόµενης ευκολίας χρήσης.  

 

Μία άλλη παράµετρος που ενδεχοµένως να αιτιολογεί το γεγονός ότι οι καταναλωτές δε 

δίνουν τόση µεγάλη σηµασία στις διαφηµίσεις των εταιρειών και δεν επηρεάζονται από 

αυτές και την παρουσία των εταιρειών στα κοινωνικά δίκτυα ως προς τις αγοραστικές 

τους αποφάσεις, είναι το γεγονός ότι εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης έχουν µεταβληθεί 

τα αγοραστικά τους πρότυπα και οι αγοραστικές τους συνήθειες. Υποστηρίζεται πως 

εξαιτίας της µείωσης του διαθεσίµου εισοδήµατος των καταναλωτών, οι αγοραστικές 
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τους συνήθειες έχουν µεταβληθεί, στρέφοντας τους καταναλωτές σε περισσότερο 

ορθολογικές αποφάσεις και στην αγορά των αναγκαίων προϊόντων και υπηρεσιών, 

µέσα από τη θέσπιση προτεραιοτήτων (Mansoor και Jalal, 2011). Με βάση τη διαπίστωση 

αυτή, ίσως οι Έλληνες καταναλωτές να αγοράζουν µε βάση αυτές τις προτεραιότητες και για το 

λόγο αυτό δεν επηρεάζονται από τις διαφηµίσεις που προβάλλονται στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και δεν αγοράζουν προϊόντα που προβάλλονται σε αυτά. Επιπρόσθετοι παράγοντες 

που ίσως να αιτιολογούν το γεγονός ότι οι καταναλωτές δεν αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες 

από διαφήµιση στα κοινωνικά δίκτυα είναι η ανησυχία σχετικά µε την ασφάλεια, µε το 

χρόνο ανταπόκρισης των εταιρειών σε ενδεχόµενες απορίες και προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές, αλλά και η περιορισµένη λειτουργικότητα (eMarketer, 

2016).  

 

Ωστόσο, οι καταναλωτές φαίνεται να συµµετέχουν σε διαγωνισµούς των εταιρειών 

τηλεπικοινωνιών που διοργανώνονται στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι το οποίο 

τονίζεται και από την Morrison (2014). Αυτό ίσως να αιτιολογείται µέσα από το 

γεγονός ότι αυτή η αλληλεπίδραση συµβάλλει στο να είναι αισθάνονται περισσότερο 

δεσµευµένοι οι καταναλωτές µε τις εταιρείες (Baird και Parasnis, 2011), αλλά και το ότι 

προσδοκούν κάποια επιβράβευση για αυτή την αλληλεπίδραση και δέσµευση 

(Coppinger, 2016).  

 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα αφορούσε το κατά πόσο τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επηρεάζουν τις απόψεις που εξέφρασαν σχετικά µε 

την αλληλεπίδρασή τους µε τις προωθητικές ενέργειες από µέρους των επιχειρήσεων 

στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από τη στατιστική ανάλυση καταδείχθηκε ότι 

το φύλο δεν επηρεάζει τις απόψεις τους σχετικά µε την παρουσία των εταιρειών 

τηλεπικοινωνιών στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και το πώς αυτή επιδρά στους 

καταναλωτές. Ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

χρησιµοποιούνται τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες, αλλά και στο ότι οι 

καταναλωτές πλέον έχουν µεταβάλλει την αγοραστική τους διαδικασία, εξαιτίας των 

οικονοµικών αλλαγών.  

 

Αντίθετα, η ηλικία διαδραµατίζει έναν µικρό ρόλο, µε τα άτοµα µικρότερης ηλικίας να 

συµµετέχουν περισσότερο σε διαγωνισµούς εταιριών που διοργανώνονται στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, και να έχουν σχηµατίσει περισσότερο θετική άποψη για κάποια 

εταιρία τηλεπικοινωνιών λόγω της έντονης προβολής της στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό 
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µπορεί να οφείλεται στο ότι, η ηλικία επηρεάζει τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης που 

χρησιµοποιούν οι καταναλωτές (Patterson, 2015). Η εκπαίδευση φαίνεται να επηρεάζει 

ακόµα λιγότερο τις απόψεις των καταναλωτών, καθώς επηρεάζει µόνο το βαθµό στον 

οποίον διαβάζουν τις διαφηµίσεις που προβάλλονται στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Τέλος, το εισόδηµα επηρεάζει επίσης σε µικρό βαθµό αφενός τη χρήση των µέσων, µε 

όσους έχουν υψηλότερο εισόδηµα να χρησιµοποιούν περισσότερο τα µέσα, αλλά και 

την επιρροή στη διαµόρφωση της αγοραστικής τους απόφασης, µε όσους έχουν 

χαµηλότερο εισόδηµα να επηρεάζονται περισσότερο. Το γεγονός ότι τα δηµογραφικά 

στοιχεία των καταναλωτών επηρεάζουν τη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

αναφέρεται και από άλλες έρευνες (BusinessInsider, 2015; Duggan, 2015; Patterson, 

2015). 

 

Με βάση τα όσα βρέθηκαν στην παρούσα έρευνα, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα 

πρέπει να λάβουν υπόψη τους το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις αγοραστικές 

συνήθειες των καταναλωτών και πιο συγκεκριµένα το πώς η συνεχής µείωση του 

διαθεσίµου εισοδήµατος επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίον πραγµατοποιούν τις αγορές 

τους, αλλά και τα κανάλια που χρησιµοποιούν για αυτές τις αγορές. Επίσης, το γεγονός 

ότι οι καταναλωτές συµµετέχουν σε διαγωνισµούς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αυτή η στρατηγική περισσότερο από τις εταιρείες, 

προκειµένου να αυξήσουν την αλληλοεπίδρασή τους µε τους καταναλωτές. Τέλος, το 

δηµογραφικό προφίλ των καταναλωτών βρέθηκε ότι επηρεάζει εν µέρει τις αγοραστικές 

συνήθειες των καταναλωτών και το πώς αλληλοεπιδρούν µε τις εταιρείες µέσα από την 

προβολή των τελευταίων στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει 

να πραγµατοποιηθεί µία συστηµατική µελέτη των χαρακτηριστικών των καταναλωτών, 

ώστε να αυξηθεί η επίδραση που ασκεί η προβολή των εταιρειών στους καταναλωτές 

µέσα από τα διάφορα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 

6.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε µε τη συµµετοχή ενός αριθµού καταναλωτών από το 

Δήµο Θεσσαλονίκης. Κατά συνέπεια, δε µπορούν να γενικευθούν στο ευρύτερο 

πληθυσµό. Ως εκ τούτου, µία πρώτη έρευνα που θα πρέπει να διεξαχθεί στο µέλλον 

αφορά µία µελέτη σε ένα µεγαλύτερο αριθµό καταναλωτών, σε πανελλήνιο επίπεδο. 

Μία τέτοια έρευνα µπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσµατα που θα είναι γενικεύσιµα. Σε 

αυτό το πλαίσιο, µία µελλοντική έρευνα µπορεί να εστιάσει και στο πώς οι εταιρείες 
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τηλεπικοινωνιών κρίνουν την αλληλοεπίδρασή τους µε τους καταναλωτές από τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύγκλιση ή όχι 

απόψεων, αλλά και να προσδιοριστούν οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτή τη 

διαφοροποίηση, στην περίπτωση που υπάρχει.  

 

Επιπρόσθετα, µία µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να διερευνήσει εις βάθος τους 

λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές δεν αλληλοεπιδρούν µε τις εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης σε τόσο µεγάλο βαθµό, όσο 

ενδεχοµένως θα επιθυµούσαν αυτές οι εταιρείες. Τα αποτελέσµατα από µία τέτοια 

έρευνα θα µπορούσαν να φανούν χρήσιµα ως προς το πώς οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών 

µπορούν να αυξήσουν αυτήν την αλληλοεπίδραση, αλλά και το πώς θα µπορέσουν να 

καταστήσουν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεσµατικά κανάλια πώλησης 

προϊόντων και υπηρεσιών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Εισαγωγικό σηµείωµα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τον τρόπο και τον βαθµό στον 

οποίο η χρήση των κοινωνικών δικτύων επιδρούν στην καταναλωτική συµπεριφορά.  

Ερωτηµατολόγιο 

1. Χρησιµοποιείτε το διαδίκτυο; 

Ναι   

Όχι   

 

Αν απαντήσατε Όχι’ στην προηγούµενη ερώτηση, µην προχωρήσετε στις υπόλοιπες 

ερωτήσεις. 

2. Σε ποιο βαθµό χρησιµοποιείται τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης;  

       

Κάθε µέρα 2-3 φορές 

την 

εβδοµάδα 

Μία φορά 

την 

εβδοµάδα 

2-3 φορές 

το µήνα 

1 φορά το 

µήνα 

Ποτέ  

 

3. Ποια από τα παρακάτω µέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιµοποιείτε (Σηµειώστε 

όλα όσα χρησιµοποιείτε).  

Facebook  

Twitter  

Instagram  

LinkedIn   

YouTube  

g +  

Άλλο   
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4. Σε ποιο βαθµό διαβάζετε τις διαφηµίσεις που προβάλλονται στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης; 

      

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

 

5. Σε ποιο βαθµό σας ενοχλούν οι διαφηµίσεις στα κοινωνικά δίκτυα;  

      

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

 

6. Έχετε αγοράσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία από διαφήµιση στα κοινωνικά 

δίκτυα;  

Ναι   

Όχι   

 

7. Σε ποιο βαθµό συµµετέχετε σε διαγωνισµούς εταιριών που διοργανώνονται στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης;  

      

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

 

8. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών χρησιµοποιούν τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για να προβάλουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις 

προσφορές τους; 

      

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

 

9. Σε ποιο βαθµό παρακολουθείτε τις διαφηµίσεις των εταιριών τηλεπικοινωνιών 

στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης;  

      

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 
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10. Σε ποιο βαθµό αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών που έχουν 

έντονη παρουσία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης;  

      

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

 

11. Σε ποιο βαθµό έχετε σχηµατίσει θετική άποψη για κάποια εταιρία 

τηλεπικοινωνιών λόγω της έντονης προβολής της στα κοινωνικά δίκτυα;  

      

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ, 

ούτε συµφωνώ  

Συµφωνώ  Συµφωνώ 

απόλυτα  

 

12. Σε ποιο βαθµό εµπιστεύεστε περισσότερο τις υπηρεσίες µίας εταιρίας 

τηλεπικοινωνιών µε έντονη παρουσία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης;  

      

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ, 

ούτε συµφωνώ  

Συµφωνώ  Συµφωνώ 

απόλυτα  

 

13. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι η διαφήµιση και η προβολή των εταιριών 

τηλεπικοινωνιών µπορεί να διαµορφώσει την αγοραστική σας απόφαση;  

      

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ  Ούτε διαφωνώ, 

ούτε συµφωνώ  

Συµφωνώ  Συµφωνώ 

απόλυτα  

 

 

 

14. Φύλο 

Άντρας  

Γυναίκα  
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15. Ηλικία 

18-25  

26-35  

36-45  

46-55  

56-65  

66 και πάνω  

 

16. Εκπαίδευση 

Απόφοιτος Δηµοτικού  

Απόφοιτος Γυµνασίου  

Απόφοιτος Λυκείου  

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ  

Κάτοχος µεταπτυχιακού  

Κάτοχος διδακτορικού  

 

17. Οικογενειακό Εισόδηµα 

0-10.000  

10.0001-20.000  

20.001-30.000  

30.001 και πάνω  

 

 

 

 

 

 

 

 


