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Περίληψη 
 

Οι νέες τεχνολογίες βελτιώνονται και προοδεύουν καθημερινά προσφέροντας ολοένα και 

περισσότερες δυνατότητες για να έχουμε αυτοματισμούς στην καθημερινότητα μας. Όλο και 

περισσότερες συσκευές συνδέονται στο διαδίκτυο επιτρέποντας μας να ελέγχουμε τα πάντα 

εξ αποστάσεως. Το απαύγασμα αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης είναι το έξυπνο σπίτι. Το 

μεγάλο στοίχημα της εποχής μας όμως είναι το αν και κατα πόσο αποδέχεται την χρήσης του 

ο μέσος καταναλωτής. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός 

αποδοχής των υπηρεσιών έξυπνης οικιακής τεχνολογίας απο τους Έλληνες καταναλωτές  και 

να διερευνηθεί το ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την αποδοχή τεχνολογιών έξυπνης οικίας 

στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη ποσοτική έρευνα με χρήση κατάλληλου 

ερωτηματολογίου σε δείγμα 108 καταναλωτών. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι 

Έλληνες καταναλωτές αναγνωρίζουν σε μέτριο επίπεδο τη χρησιμότητα των νέων 

τεχνολογιών ενώ σε μέτριο βαθμό εμπιστεύονται τις νέες τεχνολογίες. Επιπρόσθετα, οι 

αναγνωρίζουν Έλληνες καταναλωτές σε μέτριο προς υψηλό επίπεδο την ευκολία χρήσης των 

νέων τεχνολογιών, τη συμβατότητα των νέων τεχνολογιών αλλά σε μέτριο προς υψηλό 

επίπεδο αναγνωρίζουν και το υψηλό κόστος αυτών των τεχνολογιών. Αντίθετα, οι Έλληνες 

καταναλωτές δεν αναγνώρισαν ότι επηρεάζονται απο τον κοινωνικό τους περίγυρο για τη 

χρήση νέων τεχνολογιών. Τα αποτελέσματα σχετικά με την πρόθεση χρήσης/αγοράς 

έξυπνων συσκευών και νέων τεχνολογιών ανέδειξαν ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι 

αρκετά πρόθυμοι. Από την ανάλυση για το ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πρόθεση 

χρήσης υπηρεσιών έξυπνης τεχνολογίας προέκυψε ότι οι σημαντικότεροι είναι η αντιληπτή 

χρησιμότητα και η αντιληπτή συμβατότητα. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι Έλληνες 

καταναλωτές αρχίζουν να έχουν θετική στάση προς τις έξυπνες οικιακές τεχνολογίες ενώ 

σημαντικοί παράγοντες που συμβάλουν σε αυτή τη θετική στάση είναι η χρησιμότητα των 

συγκεκριμένων τεχνολογιών καθώς και η συμβατότητα τους. 

Λέξεις κλειδιά: Έξυπνη τεχνολογία, έξυπνο σπίτι, Έλληνες καταναλωτές, Μοντέλο Αποδοχής 

Τεχνολογίας 
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Abstract 
 

New technologies are improving and advancing daily, offering more and more possibilities 

for us to have automation in our daily lives. More and more devices are connecting to the 

internet allowing us to control everything remotely. The highlight of this technological 

development is the smart home. The big bet of our time, however, is whether and to what 

extent the average consumer accepts its use. The purpose of this study was to investigate the 

degree of acceptance of smart home technology services by Greek consumers and to 

investigate what factors affect the acceptance of smart home technologies in Greece. For this 

purpose, a quantitative survey was conducted using an appropriate questionnaire on a sample 

of 108 consumers. The findings of the research showed that Greek consumers recognize to a 

moderate level the usefulness of new technologies while to a moderate degree they trust new 

technologies. In addition, Greek consumers recognize at a moderate to high level the ease of 

use of new technologies, the compatibility of new technologies but at a moderate to high 

level they also recognize the high cost of these technologies. On the contrary, Greek 

consumers did not recognize that they are influenced by their social environment for the use 

of new technologies. The results regarding the intention to use / purchase smart devices and 

new technologies showed that Greek consumers are quite willing. The analysis of what 

factors influence the intention to use smart technology services showed that the most 

important are perceived usefulness and perceived compatibility. These results show that 

Greek consumers are beginning to have a positive attitude towards smart home technologies, 

while important factors that contribute to this positive attitude are the usefulness of these 

technologies and their compatibility. 

Keywords: Smart technology, smart home, Greek consumers, Technology Acceptance Model 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

1.Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή θέματος 

 

Στις μέρες μας το ίντερνετ παίζει καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα μας και είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της. Σε πρώτη φάση το χρησιμοποιήσαμε στην δουλειά μας, καθώς οι 

εφαρμογές όπως email και Skype κάνουν πιο εύκολη την συνεννόηση μεταξύ συνεργατών και 

ενίσχυσαν την αποδοτικότητα του εργατικού δυναμικού λόγω της ευκολότερης επικοινωνίας. 

Πλέον όμως το ίντερνετ έχει μπει κυριολεκτικά μέσα στο σπίτι μας, με την τεχνολογία να λύνει 

τα χέρια του μέσου ιδιοκτήτη και της νοικοκυράς, προσφέροντας ανέσεις και ευκολίες σε 

δουλειές που τελούνταν μέχρι πρότινος με τις παραδοσιακές μεθόδους όπως καθάρισμα χώρων 

και ασφάλιση σπιτιού. Χωρίς περαιτέρω ανάλυση, το έξυπνο σπίτι είναι το σύνολο των 

αυτοματισμών καθημερινών εργασιών του σπιτιού, τις οποίες μέχρι πρότινος χειρίζονταν οι 

άνθρωποι, και ο τρόπος με τον οποίο αυτές ομαδοποιούνται και εκτελούνται σύμφωνα με τις 

ανάγκες μας. Οι αυτοματισμοί αυτοί ελέγχονται κυρίως με την χρήση κινητού τηλεφώνου ή 

παρόμοιας έξυπνης συσκευής όπως tablet, με μόνη απαίτηση την σύνδεση της συσκευής σε 

ασύρματο δίκτυο.  

Οι αυτοματισμοί έξυπνου σπιτιού εμφανίστηκαν για πρώτη φορά πριν δύο δεκαετίες. Ωστόσο 

η δημοτικότητα τους αυξήθηκε περισσότερο τα τελευταία χρόνια, λόγω της έξαρσης και 

εξέλιξης στην αγορά των smartphone και του διαδικτύου γενικότερα. Η υιοθέτηση ενός 

έξυπνου σπιτιού παρέχει σημαντικά οφέλη όπως είναι η ασφάλεια και η εξοικονόμηση 

ενέργειας. Σε περίπτωση απουσίας, μπορούμε να ρυθμίσουμε τον φωτισμό του σπιτιού μέσω 

του κινητού μας, κάτι που ωφελεί και στο θέμα της ασφάλειας, καθώς δίνουμε την εντύπωση 

πως υπάρχει κινητικότητα περιμετρικά του σπιτιού που μειώνει τις πιθανότητες διάρρηξης. 

Επίσης μπορεί να αποτραπεί διάρρηξη με την ενεργοποίηση σειρήνας ή το κατέβασμα ρολών 

με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στο smartphone ή tablet. Αναφορικά με την εξοικονόμηση 

ενέργειας , το έξυπνο σπίτι προσφέρει πλήθος λειτουργιών, όπως η απομακρυσμένη ρύθμιση 

ενός θερμοστάτη ή ενός ψυγείου. Το έξυπνο σπίτι συνοδεύεται  από μια σειρά υπηρεσιών και 

συσκευών, οι οποίες λειτουργούν μεμονωμένα αλλά και μαζί και επικοινωνούν μεταξύ τους 

χάρις στο Internet of Things (IoT), δηλαδή το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Ο όρος ‘’Internet of 

Things” επινοήθηκε από τον Kevin Aston της Procter and Gamble το 1999. Θεωρήθηκε πως η 

αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων (RFID)  ήταν κάτι απαραίτητο για το Διαδίκτυο των 

Πραγμάτων, που θα επιτρέπει στους υπολογιστές να διαχειρίζονται όλα τα μεμονωμένα 

πράγματα. Ορίζοντας το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, ως «απλώς το χρονικό σημείο όπου 

περισσότερα πράγματα και αντικείμενα ήταν συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, από ότι οι 

άνθρωποι», η Cisco Systems υπολόγισε ότι το IoT «γεννήθηκε» μεταξύ 2008 και 2009, με την 
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αναλογία πραγμάτων/ανθρώπων να αυξάνεται από 0,08 το 2003 σε 1,84 το 2010 (Hendricks, 

2014). 

 

1.2  Πεδίο έρευνας και περιγραφή στόχων 

Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί μία 

επισκόπηση στον τομέα της τεχνολογίας του έξυπνου σπιτιού και της αποδοχή του από το 

κοινό και κυρίως τους Έλληνες καταναλωτές. Θα επιτευχθεί μια διερεύνηση των στάσεων και 

απόψεων των Ελλήνων καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη το τεχνολογικό τους υπόβαθρο 

καθώς και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την τεχνολογική εκμετάλλευση. Για την 

υλοποίηση της έρευνας κατασκευάστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε απο 

108 καταναλωτές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και πιο 

συγκεκριμένα στον νομό Θεσσαλονίκης. Αφού συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα 

επεξεργάστηκαν στατιστικά με την βοήθεια του υπολογιστικού προγράμματος SPSS version 

25. 

Η δομή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο που ακολουθεί 

παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει την τεχνολογία την έξυπνη οικιακή 

τεχνολογία, καταγράφοντας τις βασικές έννοιες, το ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης τους, τις 

τεχνολογίες και τις συσκευές από τις οποίες υποστηρίζεται, την ανάπτυξη της ανα τον κόσμο 

και ιδιαίτερα στην Ελλάδα , καθώς και τα οφέλη και εμπόδια υιοθέτησης της. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο επιχειρείται μια βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με την υιοθέτηση της 

τεχνολογίας αυτής, στην οποία καταγράφονται τα διεθνή δεδομένα, τα μοντέλα υιοθέτησης 

και τα ευρήματα των μελετών για τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας και και στο τέταρτο παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της. Το τελευταίο κομμάτι της εργασίας αποτελεί η συζήτηση των ευρημάτων, 

τα συμπεράσματα που εξάγονται και παρουσιάζονται οι περιορισμοί της παρούσας εργασίας 

και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

 

1.3 Εννοιολογικό και Ιστορικό Υπόβαθρο 

 

Το «έξυπνο σπίτι» είναι ένα φυσικό σύστημα στον κυβερνοχώρο όπου τα σπίτια είναι 

εξοπλισμένα με διασυνδεδεμένους αισθητήρες και έξυπνες εφαρμογές, οι οποίες ελέγχονται 

μέσω του ίντερνετ, κάτι που διευκολύνει την παρακολούθηση του γύρω περιβάλλοντος 

εξασφαλίζοντας την ιδιωτική και οικιακή ασφάλεια. Ένα παραδοσιακό έξυπνο σπίτι, 

εφαρμόζεται συχνά υπό την κεντρική αρχιτεκτονική, κατά την οποία διαφορετικές οικιακές 

εφαρμογές είναι συνδεδεμένες μέσω ενός εσωτερικού οικιακού δικτύου και ελέγχονται από 

μια οικιακή πύλη. Οι χρήστες επιδρούν με τις έξυπνες εφαρμογές και με παροχείς έξυπνης 

τεχνολογίας με την βοήθεια smartphone ή tablet μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων (Wu, Liao, 

& Fu, 2007). Τα έξυπνα σπίτια βρίσκονται σε ένα πρώιμο στάδιο διάχυσης παρόλη την μακριά 
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γκάμα δυνατοτήτων και ωφελειών που προσφέρουν. Στην εικόνα που ακολουθεί βλεπουμε μια 

παραδοσιακή μορφή ενός έξυπνου δικτύου. 

 

       

Εικόνα 1. Αρχιτεκτονική Έξυπνου Σπιτιού  

 

Η τεχνολογία του έξυπνου σπιτιού αναπτύχθηκε αρχικά απο την IBM και αναφέρεται ως 

“ανάλυση πρόβλεψης αποτυχίας”. Υπάρχουν όμως και άλλοι ορισμοί που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την εννοιολόγηση και ορισμό του “έξυπνου σπιτιού”. Ανάμεσα σε 

διάφορες προσεγγίσεις, οι ορισμοί των Aldrich (2003) και Lutolf (1992) καλύπτουν το κομμάτι 

της φύσης του έξυπνου σπιτιού με ένα διαβρωτικό τρόπο. Ο Aldrich ορίζει το έξυπνο σπίτι ως 

«μία κατοικία εξοπλισμένη με υπολογιστική και πληροφοριακή τεχνολογία, η οποία 

ανταπεξέρχεται στις ανάγκες του χρήστη, λειτουργώντας με στόχο να αυξήση την άνεση, την 

ασφάλεια και την διασκέδαση του μέσω της διαχείριση της τεχνολογίας μέσα στο σπίτι και με 

τον υπόλοιπο κόσμο». Ο ορισμός αυτός εναγκαλίζει την τεχνολογική συνιστώσα του 

φαινομένου, τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που προσφέρει και τις μορφές των αναγκών  που 

το έξυπνο σπίτι στοχεύει να καλύψει. Μια παρόμοια ερμηνεία ακολουθεί και ο Lutolf (1992) 

, ο οποίος περιγράφει τα έξυπνα σπίτια ως μία «ενσωμάτωση διαφόρων υπηρεσιών εντός 

σπιτιού χρησιμοποιώντας ένα κοινό σύστημα επικοινωνίας. Διασφαλίζει ένα οικονομικό, 

ασφαλές και άνετο περιβάλλον και περιλαμβάνει έξυπνη λειτουργικότητα και ευελιξία υψηλού 

βαθμού» (Aldrich, 2003) (Lutolf, 1992). Παρόλο που και οι δύο ερμηνείες ενστερνίζονται τις 

ίδιες αρχές, διαφέρουν στις υπηρεσίες και στους τύπους αναγκών που προσπαθούν να 

προσφέρουν στους χρήστες. Ευρύτερα διαδεδομένο είναι το γεγονός πως η πλειοψηφία των 

μελετητών αναφέρονται σε τεχνολογικά γνωρίσματα όταν μιλάνε για έξυπνα σπίτια. Η 

ερμηνεία των Balta-Ozkan et al., (Balta-Ozkan, Whitmarsh, Davidson, & Bicket, 2013) 

δηλώνει πως «το έξυπνο σπίτι είναι μια κατοικία εξοπλισμένη με δίκτυο υψηλής τεχνολογίας, 

διασυνδεδεμένους αισθητήρες, οικιακές συσκευές, εφαρμογές και χαρακτηριστικά τα οποία 

μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να ελέγξουμε από απόσταση, προσφέροντας υπηρεσίες 

που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων». 
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Υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία ανάμεσα στους παραπάνω ορισμούς, απο τα οποία τα πιο 

σημαντικά είναι τρία: τεχνολογία, υπηρεσίες και η ικανότητα να ικανοποιούνται οι ανάγκες 

του χρήστη. Ο πυρήνας του έξυπνου σπιτιού είναι η τεχνολογία, η οποία αποτελείται από 

λογισμικό και υλικό, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων και των οικιακών συσκευών. 

Για χρόνια, η τεχνολογία του έξυπνου σπιτιού υπήρχε μόνο στις ταινίες της επιστημονικής 

φαντασίας. Η συγκεκριμένη αναδρομή αναφέρεται στο υλικό κομμάτι της έξυπνης 

τεχνολογίας, δηλαδή σε εφευρέσεις οι οποίες οδήγησαν στην σύλληψη της ιδέα του έξυπνου 

σπιτιού. Το 1908 συναντάμε την πρώτη ουσιαστικά έξυπνη εφεύρεση, την ηλεκτρική σκούπα. 

O Αμερικάνος εφευρέτης James Spangler πούλησε την ιδέα για ένα ηλεκτρικό σκουπόξυλο με 

μάλλινο φίλτρο σκόνης και μία σακούλα για την σκόνη προσκολλημένη στη λαβή στον 

Γουίλιαμ Χούβερ το 1908. Αυτή ήταν η πρώτη ηλεκτρική σκούπα εσωτερικού χώρου. 

Αργότερα, το 1966 με 1967 έρχεται η σειρά της πρώτης έξυπνης οικιακής συσκευής, του 

ECHO IV, η οποία δημιουργήθηκε απο τον James Sutherland της Westinghouse Electric 

Engineer. Αυτή η συσκευή μπορούσε να αναθεωρήσει την λίστα των αγαθών που ήθελε να 

αγοράσει ο χρήστης, να ελέγξει την θερμοκρασία του σπιτιού και να ανοιγοκλείσει οικιακές 

συσκευές. Ήταν ο πρώτος οικιακός υπολογιστής. Έπειτα ακολούθησε η εισαγωγή της 

Gerontechnology, δηλαδή ένας επιστημονικός και επαγγελματικός τομέας της τηλεϊατρικής 

που συνδυάζει γεροντολογία και τεχνολογία. Αφορά την αντιστοίχιση τεχνολογικών 

περιβαλλόντων με την υγεία, την εργασία και την καθημερινότητα των ηλικιωμένων. Οι τομείς 

της καθημερινότητας των ηλικιωμένων είναι η βάση του γενικού πλαισίου της τεχνολογίας 

αυτής. Εντοπίζεται  ως υποσύνολο της HealthTech και αναφέρεται συχνά ως AgeTech στην 

Ευρώπη και στην Αμερική (Wikipedia.org, 2020). 

1.4 Βασικές τεχνολογίες και συσκευές. 

 

Η τεχνολογία έξυπνου σπιτιού οφείλει την σύλληψη και εφαρμογή της στην εξέλιξη του 

Διαδικτύου των Πραγμάτων, γνωστό κ ως Internet of Things (IoT).  Το Internet of Things 

περιγράφει το δίκτυο των φυσικών αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα με αισθητήρες, 

λογισμικό και άλλες τεχνολογίες με σκοπό την σύνδεση και την ανταλλαγή δεδομένων με 

άλλες συσκευές μέσω του διαδικτύου. Είναι ένα δυναμικό παγκόσμιο δίκτυο από 

δισεκατομμύρια ετερογενή έξυπνα αντικείμενα που είναι ικανά να αντιληφθούν, να 

συλλέξουν, να μοιράσουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες με το να επικοινωνούν και να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Στην αγορά καταναλωτών , η τεχνολογία του IoT είναι πιο 

συνώνυμη με προϊόντα που σχετίζονται με την έννοια του έξυπνου σπιτιού, 

συμπεριλαμβανομένων συσκευών και εφαρμογών που υποστηρίζουν ένα ή περισσότερα 

οικοσυστήματα που μπορούν να ελεγχθούν μέσω συσκευών που σχετίζονται με αυτά, όπως 

smartphone. Αναμένεται πως  η παγκόσμια αγορά του Δικτύου των Πραγμάτων, θα αξίζει απο 

3.9 μέχρι 11.1 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2025 και ο αριθμός των διασυνδεδεμένων έξυπνων 
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πραγμάτων θα φτάσει τα 212 δις μέχρι το τέλος του 2020 (Al-Fuqaha, Guizani, Mohammadi, 

Aledhari, & Ayyash, 2015).  

Η τεχνολογία έξυπνου σπιτιού αποτελείται από μια σειρά απο τεχνολογικές υπηρεσίες που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με τον χρήστη. 

• Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης: Η υπηρεσία περιλαμβάνει λειτουργία δικτύου 

και πληροφορίες συντήρησης., τιμή ηλεκτρικού σε πραγματικό χρόνο, πολιτική 

ηλεκτρικού, υπηρεσίες ηλεκτρισμού, κατανάλωση ηλεκτρικού του χρήστη, 

εναπομείνουσα ηλεκτρική ενέργεια και αρχείο αγοράς ηλεκτρικού (Qiao, Zhai, Meng, 

Zhang, & Wang, 2013). 

• Έλεγχος αλληλεπίδρασης οικιακών συσκευών: Σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη, η 

ανάλυση του ηλεκτρικού της οικίας αναπτύσσει και εξισορροπεί το πρόγραμμα 

ηλεκτρικής ενέργειας για να καθοδηγήσει τους χρήστες ως προς μία λογική χρήση της 

(Kaneko M. A., 2017). Τέτοιες υπηρεσίες είναι η Google Nest και η Siri της Apple. H 

Siri είναι ένας εικονικός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, που αποτελεί μέρος του 

λειτουργικού συστήματος iOS της εταιρείας Αpple. Χρησιμοποιεί φωνητικά 

ερωτήματα, έλεγχο μέσω χειρονομιών, παρακολούθηση συσκευών εστίασης και 

διεπαφή χρήστη φυσιολογικής γλώσσας για να απαντά σε ερωτήσεις, να προτείνει ιδέες 

και να εκτελεί εντολές μεταβιβάζοντας τις απαιτήσεις του χρήστη σε ένα σύνολο 

διαδικτυακών υπηρεσιών. Η Google Nest είναι μία μάρκα που παράγεται από την 

Google που περιλαμβάνει προϊόντα έξυπνης οικιακής τεχνολογίας  όπως έξυπνα 

ακουστικά, έξυπνες οθόνες, συσκευές πραγματικής ροής, θερμοστάτες, ανιχνευτές 

καπνού, routers και συστήματα ασφαλείας, όπως έξυπνες κλειδαριές, έξυπνα 

κουδούνια και κάμερες. 

• Υπηρεσία πληρωμής: τέτοια είναι η Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων ή web 

banking( e-banking). Είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής που επιτρέπει σε 

πελάτες ή τράπεζες να εκτελούν συναλλαγές μέσω ιστοσελίδας ενός 

χρηματοπιστωτικού ινστιτούτου. Το σύστημα e-banking παρέχει προσωπικές και 

εταιρικές τραπεζικές υπηρεσίες, προσφέροντας την δυνατότητα στους πελάτες να δουν 

διαδικτυακά τους λογαριασμούς τους, να μεταφέρουν χρήματα μεταξύ λογαριασμών 

και να πραγματοποιήσουν πληρωμές. Για να αποκτήσει ένας πελάτης πρόσβαση στην 

ηλεκτρονική τραπεζική εγκατάσταση ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ένας 

πελάτης πρέπει να έχει αρχικα πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έπειτα πρέπει να εγγραφεί 

στο σύστημα του ιδρύματος που ασχολείται με την υπηρεσία που επιθυμεί, να ορίσει 

ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης όπως και άλλα διαπιστευτήρια ( π.χ. 

αριθμός ταυτότητας) για να γίνει η ταυτοποίηση του. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 

ποσοστό του πληθυσμού που εκτέλεσε διαδικτυακές συναλλαγές το 2018 έφτασε το 

61% του πληθυσμού. Απο την άλλη, μία έρευνα στην Νορβηγία το 2019 έδειξε πως το 

93% του πληθυσμού εκτελεί συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, με το ποσοστό αυτό να 

είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, με την Δανία και την Ολλανδία να ακολουθούν. 

Αυτές οι συναλλαγές είναι συνήθως στόχος ανθρώπων που προσπαθούν με μεθόδους 

εξαπάτησης να κλέψουν κωδικούς ασφαλέιας και προσωπικά δεδομένα απο τους 

χρήστες, με σκοπό να επωφεληθούν απο εικονικές συναλλαγές μεταφέροντας χρήματα 
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σε διάφορους λογαριασμούς. Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν την εισαγωγή ιών σε 

υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση συναλλαγής, που μετατρέπουν 

την λειτουργία του προγράμματος συναλλαγής με τέτοιο τρόπο ώστε να φάινονται τα 

πραγματικά νούμερα στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη και άλλα να είναι τα 

νούμερα που μεταφέρονται απο τον έναν λογαριασμό στον άλλον (Wikipedia.org, 

2020).   

Η τεχνολογία έξυπνου σπιτιού περιλαμβάνει μια γκάμα έξυπνων εφαρμογών που 

αλληλεπιδρούν μαζί τους σε διάφορα μέρη του σπιτιού. Μία από αυτές είναι ο έλεγχος 

φωτισμού. Συστήματα έξυπνου οικιακού φωτισμού, προσφέρουν αυτοματοποιημένο έλεγχο 

μέσω LED λαμπών και χειριστηρίων που ανιχνεύουν ανθρώπινες κινήσεις και φώς. Το 

σύστημα αυτό ρυθμίζει την ένταση και την λειτουργία του οικιακού φωτισμού σύμφωνα με τις 

προτιμήσεις του χρήστη και στο κομμάτι της ενεργειακής χρήσης. Ο τελευταίος τύπος ελέγχου 

φωτισμού χρησιμοποιεί σύνδεση bluetooth, στην βάση του συστήματος φωτισμού και ήρθε 

στο προσκήνιο απο τον Philips Hue. Το σύστημα χρειάζεται ένα smartphone ή tablet στο οποίο 

ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει την ειδική εφαρμογή Philips Hue bluetooth και να ρυθμίσει 

το σύστημα χωρίς να είναι συνδεδεμένος σε κάποιο δίκτυο (Colon & Moscaritolo, 2020). 

Άλλη μία περίπτωση είναι ο έλεγχος οικιακών συσκευών όπως ψυγεία, φούρνους και μηχανές 

πλυντηρίου, οι οποίες περιέχουν εφαρμογές που επιτρέπουν τον έλεγχο της λειτουργίας τους. 

Παραδοσιακά αυτές οι συσκευές έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργίας, και 

περιλάμβαναν σύστημα που ήλεγχε αποκλειστικά μια συσκευή. Σημαντικό ρόλο σε ένα σπίτι 

παίζουν και οι συσκευές ψυχαγωγίας. Ένα τυπικό σπίτι στις μέρες μας περιλαμβάνει ένα 

δωμάτιο ψυχαγωγίας που περιλαμβάνει συσκευές όπως μια έξυπνη τηλεόραση, 

αποκωδικοποιητή, tablet, smartphone, συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και ακουστικά η 

ηχεία ασύρματα. Αυτα τα συστήματα ψυχαγωγίας προσφέρουν συνδεσιμότητα μεταξύ των 

συσκευών αυτών και αναδιανομή περιεχομένων των πολυμέσων ανάμεσα στους διάφορους 

χρήστες του σπιτιού. Σε αυτό τον τομέα συσκευών, δηλαδή συσκευές που έχουν να κάνουν με 

την οικιακή οικονομία και την διασκέδαση ή παρακολούθηση του χρήστη, τάσσονται και τα 

οικιακά ρομπότ. Τα οικιακά ρομπότ, είναι κατασκευές οικιακής χρήσης που χρησιμοποιούνται 

για διάφορες δουλειές του σπιτιού, αλλά και για ψυχαγωγία ή και εκπαίδευση του χρήστη.Τα 

περισσότερα μοντέλα δρουν με απλό τρόπο και έχουν περιορισμένες δυνατότητες, αλλα 

μερικά λειτουργούν και μέσω σύνδεσης με το ασύρματο δίκτυο του σπιτιού ή με ένα έξυπνο 

περιβάλλον και είναι αυτόνομα σε μεγάλο βαθμό.  Παραδείγματα ρομποτ οικιακού τύπου είναι 

οι έξυπνες σκούπες και τα ρομπότ πλύσης δαπέδων, τα οποία καθαρίζουν χώρους όπως θα 

έκανε και μια παραδοσιακή σφουγγαρίστρα ή σκούπα (Reynolds, 2016). 

Το έξυπνο σπίτι προσφέρει και την δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας του σπιτιού, με την 

χρήσης συστημάτων εξαερισμού, κλιματισμού και θέρμανσης, όπως ο έξυπνος θερμοστάτης. 

Αυτα τα συστήματα μπορούν να ενσωματωθούν στις αντίστοιχες συσκευές και να ελέγχονται 

παράλληλα με αυτές, προσφέροντας έλεγχο καθορισμένο από τον χρήστη και ταυτόχρονη 

εξοικονόμηση ενέργειας. Η θερμοκρασία του κάθε δωματίου ξεχωριστά μπορεί να ρυθμιστεί 

ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη, όπως για παράδειγμα πτώση της θερμοκρασίας σε 

ζεστές μέρες αλλά και όταν δεν υπάρχει παρουσία στον χώρο. Όλα τα παραπάνω 

προϋποθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο (Lee, Zappaterra, Kwanghee, & Hyeong-Ah, 2014). 



14 
 

Επιπροσθέτως, έχουμε το σύστημα υποβοηθούμενης διαβίωσης κατοίκων όπως οι 

ηλικιωμένοι. Αυτα τα συστήματα βοηθούν τους ηλικιωμένους σε θέματα μετακίνησης και 

επικοινωνίας, όπως παρέχουν και την δυνατότητα παρακολούθησης τους σε καταστάσεις 

ανάγκη, με στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Αισθητήρες μπορούν να 

αναγνωρίσουν την κίνηση και την δράση ενός τέτοιου ατόμου στον χώρο και να προσφέρουν 

ανάλογη βοήθεια, όπως για παράδειγμα το άναμμα των φώτων του σπιτιού την νύχτα σε 

περίπτωση κίνησης για να αποτραπεί ένας ενδεχόμενος τραυματισμός του ατόμου (Lee, 

Zappaterra, Kwanghee, & Hyeong-Ah, 2014).  

Το πιο σημαντικό κομμάτι της έξυπνης οικιακής τεχνολογίας είναι το σύστημα ασφαλείας. 

Αποτελείται από ανιχνευτές καπνού, συναγερμούς παραβίασης, κάμερες παρακολούθησης, τα 

οποία λειτουργούν παράλληλα με το σύστημα επικοινωνίας και πληροφοριών που έχει ορίσει 

ο χρήστης. Οι αυτοματοποιημένες συσκευές αυτές θα ενημερώσουν τους αρμόδιους η τους 

κάτοικους για παραβίαση της ασφάλειας σε ελάχιστο χρόνο. Κάμερες ασφαλείας, είναι 

κάμερες IP ή κυκλώματα κλειστού τύπου που συνδέονται μέσω ιντερνετ και εμφανίζονται στα 

κινητά των χρηστών μέσω wifi. Κλειστά κυκλώματα καμερών δείχνουν στους χρήστες σε 

πραγματική ροή τι γίνεται στο οπτικό πεδίο που καλυπτουν. Κάτι παρόμοιο κάνουν και οι 

ανιχνευτές κίνησης, οι οποίοι επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν ενημέρωση για την κίνηση 

σε περιοχές του σπιτιού που δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση, όπως η οροφή (The National 

Council For Home Safety and Security, 2019). 

1.5 Η τεχνολογία έξυπνου σπιτιού στην Ελλάδα. 

 

Ολοένα και περισσότεροι  Έλληνες έχουν αρχίσει να δείχνουν ενδιαφέρον για την τεχνολογία 

«έξυπνου σπιτιού», παρόλο που η συγκεκριμένη αγορά στην χώρα μας βρίσκεται καιρό τώρα 

σε πρώιμο στάδιο. Η ελληνική νομοθεσία παρουσιάζει κενά αναφορικά με τις μελέτες που 

έχουν ως αντικείμενο την εισαγωγή αυτοματισμών στις κατοικίες. Ανεξάρτητα αυτής της 

κατάστασης, με την κατάλληλη χρήση των διαθέσιμων αυτοματισμών, οι ιδιοκτήτες των 

«έξυπνων σπιτιών» μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι και 

35%, να αυξήσουν την οικιακή ασφάλεια με τον αυτοματισμών των ρολών ασφαλείας και των 

παραθύρων, να ρυθμίσουν τον θερμοσίφωνα με την βοήθεια ενός κινητού. Τα έξυπνα σπίτια 

μπορούν να ρυθμίσουν διάφορες καταστάσεις του σπιτιού, όπως η θερμοκρασία, να 

προσομοιώσουν κίνηση σε ένα σπίτι ανοιγοκλείνοντας τα φώτα και να δώσουν σήμα στον 

συναγερμό. Μελλοντικά, εφαρμογές όπως η τηλεϊατρική εκτιμάται οτι θα δοθεί σε εμπορική 

χρήση μέσα στα επόμενα χρόνια. Ο πρόεδρος του ΣΜΗΥΠΒΕ Γιάννης Μαυρίδης αναφέρει 

πως ο χώρος των «έξυπνων σπιτιών» δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα στο αναμενόμενο 

επίπεδο,παρόλο που είναι σημαντική διεθνής τάση. Ένα παράδειγμα έξυπνης ενεργειακής 

διαχείρισης, λειτουργεί στο Τελλόγλειο Ίδρυμα, όπου σε ένα κτήριο έκτασης 5.500 χιλιάδων 

τ.μ. αποτελείται από αισθητήρες (ενεργοποιητές), ελεγκτές και διατάξεις ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, διδάκτορας τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών ΑΠΘ). Ο Παναγιώτης Ρωμανός, επιστημονικός συνεργάτης του πανεπιστημίου 

Kassel, αναφέρεται στο επιτυχημένο παράδειγμα ενός κτιρίου στο Γέρακα Αττικής, όπου 

εφαρμόζεται η ενεργειακή διαχείριση ψύξης θερμότητας και φωτισμού σπιτιών με την 
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υποστήριξη αυτοματοποιημένης οθόνης, με την βοήθεια της τεχνολογίας KONNEX. Αυτό  

επιφέρει την εξοικονόμηση ενέργειας κατα 30% (ΤΕΕ/ΤΚΜ, 2018).  

Τα παραδείγματα όμως έξυπνου συστήματος στην Ελλάδα δεν σταματούν εδώ. Η HellasCom, 

εταιρεία του ομίλου εταιρειών ΟΤΕ, παρουσίασε το 2004 το Hellas Dom, δηλαδή ένα 

ενοποιημένο σύστημα υπηρεσιών και διαχείρισης του σπιτιού που δίνει την δυνατότητα 

διαχείρισης οπτικοακουστικού υλικού, αλλά και παροχή υπηρεσιών όπως η τηλεδιάσκεψη. Η 

HellasCom είχε δεχθεί τουλάχιστον 1.500 αιτήσεις ενδιαφέροντος. Αργότερα ακολούθησε το 

Hellas Dom Pro που απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρηματικούς χώρους και σε 

τουριστικούς. Το Hellas Dom διαθέτει ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και συσκευών 

που στοχεύει στην διαχείριση των διάφορων χώρων του σπιτιού, την παρακολούθηση της 

ασφάλειας μέσω προγραμμάτων με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την παροχή υπηρεσίας 

πυρασφάλειας και την διαχείριση ηλεκτρονικών εφαρμογών. Υποστηρίζει όλες τις μορφές 

επικοινωνίας και την διανομή σημάτων ήχου και εικόνας σε προεπιλεγμένους χώρους 

(Θεοδωράτος, 2004). 

Τέλος, ή έξαρση του κορονοϊού παγκοσμίως έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αναταράξεις και 

αντιδράσεις στην κοινωνία παγκοσμίως. Άλλαξε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας μας, 

ειδικά στον τρόπο που επικοινωνούμε. Λόγω της αποφυγής συναθροίσεων, το ίντερνετ είναι 

το μόνο μέσο επικοινωνίας εν μέσω κορονοϊού και της αποξένωσης που επιφέρει. Μέχρι 

πρότινος ακουμπούσαμε πόρτες και έπιπλα χωρίς να το σκεφτόμαστε, ενώ πλέον οποιαδήποτε 

επιφάνεια είναι πιθανός φορέας του μικροβίου. Έτσι, ή έξυπνη τεχνολογία και συσκευές όπως 

έξυπνες κλειδαριές και ανιχνευτές κίνησης σε πόρτες, που δουλεύουν μέσω φωνητικών 

εντολών όπως η Siri της Apple και το Google Home, κάνουν την καθημερινότητα μας πιο 

ασφαλής απο άποψη υγιεινής. Γενικότερα, η παγκόσμια αγορά τεχνολογίας δείχνει πως θα 

φτάσει την αυξηση σε ποσοστό 4% μέχρι τα μέσα του 2021 σε σχέση με το 2019, ενώ ο τζίρος 

της αγοράς θα φτάσει τα 317 δις δολάρια το 2026. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία η Αμερική 

και αρκετές άλλες έχουν οδηθηγεί σε lockdown για να περιοριστεί η μεταφορά του ιού και να 

μην καταρρεύσει το κρατικό σύστημα υγείας (Yang, 2020). Στην χώρα μας εφαρμόζεται το 

σύστημα αποστολής μηνυμάτων του 13033, που επιτάσσει η κυβέρνηση με στόχο να 

αποτυπώνονται και να ταυτοποιούνται τα δεδομένα το ανθρώπων που μετακινούνται εντός των 

πόλεων , και να περιορίζεται η μετακίνηση αυτών που δεν έχουν λόγο να βρίσκονται εκτός της 

οικίας τους εν μέσω πανδημίας και lockdown. Η υπηρεσία αυτή, μετατράπηκε σε εφαρμογή 

για έξυπνες συσκευές όπως το smartphone, με στόχο να κάνει την χρήση της πιο προσιτή σε 

άτομα που δεν έχουν καλή σχέση με την τεχνολογία, επιτρέποντας τους να μετακινηθούν 

στέλνοντας απλά την ανάγκη μετακίνησης τους μέσω φωνητικών εντολών στο smartphone 

τους. Την εφαρμογή δημιούργησε ένας φοιτητής του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα. Η εφαρμογή μπορεί να την βρεί κανείς στο Google 

Play όποτε θέλει να εξυπηρετηθεί γρηγορότερα σε περιπτώσεις μετακίνησης. Η ιδέα προήλθε 

από το γεγονός ότι οι πολίτες χρειάζεται να στέλνουν καθημερινά μεγάλο αριθμό μηνυμάτων 

στην υπηρεσία μηνυμάτων του 13033. Η εφαρμογή αποθηκεύει τα στοιχεία του χρήστη, κάτι 

που εξοικονομεί χρόνο για αυτόν και εξασφαλίζει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων 

σύμφωνα με τον δημιουργό της Θεόδωρο Ίτσιο (Skai.gr, 2020). 
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1.6 Οφέλη χρηστών έξυπνων σπιτιών 

 

Σε αυτό το κομμάτι επικεντρωνόμαστε στα πιθανά και αντιληπτά οφέλη των έξυπνων σπιτιών 

από την άποψη των άμεσων πλεονεκτημάτων που προσφέρουν στους χρήστες και το 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο τους στη ζωή και στον περιβάλλον. Τα οφέλη αυτής της 

τεχνολογίας μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις ομάδες, υγείας, περιβαλλοντικά, οικονομικά 

και ψυχολογικά που σχετίζονται με την ευημερία και την κοινωνική κατάσταση των χρηστών 

(Reeder, Meyer, Lazar, & Chaudhuri, 2013). Η έξυπνη οικιακή τεχνολογία μπορεί να 

υποστηρίξει τον γηράσκοντα πληθυσμό, τα ευάλωτα άτομα και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις 

τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού.Τα πλεονεκτήματα για άτομα με προβλήματα υγείας είναι η 

προσβασιμότητα στην φροντίδα και σε συνδυασμό με την διαθεσιμότητα σχετικών 

λειτουργιών και την παροχή ασφαλείας στους χρήστες, κάτι που θα επιφέρει ποιοτική 

υγειονομική περίθαλψη (Marie, Campo, Esteve, & Fourniols, 2009). Σημαντική λειτουργία της 

έξυπνης τεχνολογίας αναφορικά με την υγεία των χρηστών είναι η παρακολούθηση και 

διαχείριση ασθενειών (Czaja, 2016). Κατά την παρακολούθηση χρόνιων ασθενειών, η χρήση 

της ηλεκτρονικής υγειονομική παρακολούθησης, τα αποθηκευμένα αρχεία υγείας και οι 

ηλεκτρονικές συνταγές που συμπληρώνονται και δίνονται από απόσταση, αλλάζουν τα 

δεδομένα και συμβάλλουν στην διατήρηση ενος μητρώου, που θα οδηγήσει σε μείωση 

ιατρικών σφαλμάτων (Cavicchi & Vagnoni, 2017). Από την μία πλευρά, εμπειρικές μελέτες  

έχουν δείξει ότι οι ερωτώμενοι είναι θετικοί απέναντι στην έξυπνη τεχνολογία, επισημαίνοντας 

μια σειρά απο τα πιο σημαντικά οφέλη όπως είναι η μείωση του χρόνου και του κόστους που 

προσφέρει η τηλεϊατρική σε αντίθεση με την φυσική παρουσία στα νοσοκομεία (Rahimpour, 

2008). 

Στο περιβαλλοντικό κομμάτι, τα έξυπνα σπίτια είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας 

αναφορικά με την μείωση και τον έλεγχο της ενεργειακής χρήσης μέσα σε μια οικία, κάτι πολύ 

σημαντικό αν αναλογιστούμε πως ο τομέας του σπιτιού αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της 

παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας και το 17% της παγκόσμιας παραγωγής του διοξειδίου 

του άνθρακα. Η χρήση έξυπνων ενεργειακών συσκευών και οι καινοτόμες τεχνολογίες έκανα 

πραγματικότητα την μείωση της ενεργειακής σπατάλης, γεγονός ζωτικής σημασίας για την 

αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης και χρήσης ενέργειας (Zhou, et al., 2016). 

Τα οικονομικά οφέλη των έξυπνων σπιτιών είναι τυπικά συσχετισμένα με τα περιβαλλοντικά 

και τα υγειονομικά. Το άμεσο όφελος της αποδοτικής διαχείρισης ενέργειας είναι η μείωση 

του κόστους ηλεκτρικού. Τα οικονομικά οφέλη μπορούν να πραγματοποιηθούν με δύο 

τρόπους. Αρχικά, η χρήση έξυπνων εφαρμογών και των έξυπνων μετρητών οδηγεί σε 

καλύτερη επίγνωση των συνηθειών χρήσης, με συνεχής παρακολούθηση της ενεργειακής 

χρήσης (Darby & McKenna, 2012). Σε σχέση με τα άλλα οφέλη, ο οικονομικός παράγοντας 

μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο ή ένα δευτερεύοντα ρόλο. Η ευκολία εγκατάστασης της 

τεχνολογίας αυτής και η συμβατότητα της σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπερτερεί της 

κυριαρχίας του οικονομικού οφέλους. Πιθανά οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με τα 

υγειονομικά, είναι αποτέλεσμα της στροφής του χρήστη στην κατ’οίκον φροντίδα, που θα 

οδηγήσει στην εξοικονόμηση χρημάτων (Ehrenhard, Kijl, & Nieuwenhuis, 2014). 
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Στον τομέα της ευημερίας και της ψυχολογίας, τα έξυπνα σπίτια μπορούν να βελτιώσουν την 

κοινωνικότητα του χρήστη και να τον ωθήσουν να ξεπεράσει το αίσθημα της απομόνωσης. Το 

παραπάνω μπορεί να επιτευχθεί μέσω των υπηρεσιών που εκτελούνται σχετικά με την 

υποστήριξη και βοήθεια. Οι δυνατότητες που παρέχει η έξυπνη τεχνολογία στους χρήστες στο 

τομέα της στήριξης και βοήθειας τονώνει την αυτογνωσία τους σε θέματα αυτοεκτίμησης, 

προσαρμοστικότητας και ικανοτήτων (Chan, Esteve, Escriba, & Campo, 2008). Παρόλα αυτά 

αρκετές μελέτες δείχνουν πως χρήστες δηλώνουν κατά της χρήσης έξυπνης βοηθητικής 

τεχνολογίας με το σκεπτικό πως μπορεί να στιγματιστούν από αυτήν και να γίνονται 

αντιληπτοί ως ευάλωτα άτομα (Damodaran & Olphert, 2010). Έτσι για πολλούς ο ρόλος της 

τεχνολογίας στην ανεξαρτητοποίηση των χρηστών είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. 

Περισσότερο επικρατεί η θεωρία πως άτομα με περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες απο την 

φύση τους και με δυσμενής κοινωνική θέση, έχουν μόνο να κερδίσουν απο την χρήση έξυπνης 

τεχνολογίας σε τομείς κοινωνικοποίησης (Facebook,Skype), λόγω του ότι χωρίς την βοήθεια 

της τεχνολογίας δεν έχουν τον τρόπο να βελτιώσουν οι ίδιοι τις δεξιότητες τους. 

Εκτός από το κομμάτι της τεχνολογίας που είναι το κυριότερο μέρος που θα επηρεάσει την 

συμπεριφορά του καταναλωτή, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα εμπόδια που σχετίζονται με το 

ηθικό και νομικό σκέλος της τεχνολογίας αυτής. Πρόβλημα υπάρχει και στον τομέα της 

νομικής κάλυψης, καθώς η έξυπνη οικιακή τεχνολογία είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουν 

αναπτυχθεί νομικές δικλείδες και γραπτοί νόμοι, ειδικά στο κομμάτι της τηλεϊατρικής και 

κοινωνικής περίθαλψης των χρηστών. Γι αυτό τον λόγο προτείνεται η καθιέρωση νόμων 

σχετικά με την ασφάλεια των χρηστών, ακόμα και σε περιπτώσεις που ο χρήστης παραδίδει τα 

στοιχεία του ηθελημένα σε ένα νοσοκομείο ή ιδιωτικό γιατρό, λόγω του ότι σε αυτή την 

περίπτωση η νομική κάλυψη που θα καθορίσει το κράτος ενδέχεται να μην καλύπτει πρακτικές 

ιδιωτών (Amerighi, Balta-Ozkan, & Boteler, 2014).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΥΠΝΩΝ 

ΣΠΙΤΙΩΝ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

2.1 Βαθμός υιοθέτησης 

 

Παρά τα εμφανή οφέλη της τεχνολογιας έξυπνων σπιτιών,  υπάρχουν δεδομένα από μελέτες 

που καταδεικνύουν πως τα αντίστοιχα συστήματα δεν υιοθετούνται από μεγάλο κομμάτι του 

κόσμου. Σύμφωνα με τους Balta-Ozkan et al., λόγω του κόστους συντήρησης και τα χαμηλά 

ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας, οι χρήστες δεν βρίσκουν οικονομικό όφελος από την 

υιοθέτηση της έξυπνης τεχνολογίας (Balta-Ozkan, Whitmarsh, Davidson, & Bicket, 2013). 

Αναφορικά με τα οφέλη στο ψυχολογικό κομμάτι, αρκετοί χρήστες δεν τάσσονται υπέρ της 

χρήσης της βοήθειας που παρέχει η έξυπνη τεχνολογία, γιατί φοβούνται πως θα στιγματιστούν 

και θα επιβαρύνουν την κοινωνική τους θέση.  

Το ταίριασμα της τεχνολογίας αυτής, δηλαδή με λίγα λόγια η αντίληψη των χρηστών για την 

συμβατότητα, την συνδεσιμότητα της τεχνολογίας και την αξιοπιστία του συστήματος είναι το 

σημείο αναφοράς στην μελέτη για ανάπτυξη της τεχνολογίας έξυπνων σπιτιών (Park, Eunil; 

Kim, Youngseok; Kim, Sunghyun, 2017). Συνδέεται άρρηκτα με την αντίληψη της 

χρησιμότητας της τεχνολογίας. Υπάρχουν και φράγματα που έχουν καθοριστικό ρόλο στην 

αποδοχή του έξυπνου σπιτιού, το οποίο αναφέρεται στην αξιοπιστία και ευκολία χρήσης της 

τεχνολογίας, όπου μία πιθανή πολυπλοκότητα στην εγκατάσταση ορισμένων έξυπνων 

συσκευών  μπορεί να οδηγήσει τον χρήστη στην άρνηση για υιοθέτηση (Alsulami, M.H.; 

Atkins, A.S.;, 2016). Απο την άλλη ο παράγοντας αξιοπιστία έχει να κάνει με την δυνατότητα 

της τεχνολογίας να εξυπηρετεί τους χρήστες για μεγάλο χρονικό διάστημα (οι προσδοκίες για 

την διάρκεια ζωής ενός τέτοιου προϊόντος είναι συνήθως από 5 ως 10 χρόνια), (Balta-Ozkan, 

Whitmarsh, Davidson, & Bicket, 2013). 

Στην Ευρώπη, μία διακρατική μελέτη για τα έξυπνα σπίτια που διεξήχθη σε 3 χώρες, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία και την Ιταλία έδειξε ότι τα απτά οφέλη και η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής θα δείξουν τον δρόμο για την ανάπτυξη των έξυπνων σπιτιών. Αποκάλυψε 

επίσης εμπόδια στην υιοθεσία τους όπως η έλλειψη κατανόησης της τεχνολογίας, ανησυχίες 

σχετικά με την αστοχία στην εγκατάσταση και δυσκολία στην χρήση, ανησυχίες σχετικά με 

την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και μια πιθανή απώλεια ελευθερίας (Amerighi, Balta-

Ozkan, & Boteler, 2014). Παρόλα αυτά, ο βαθμός διείσδυσης των έξυπνων σπιτιών στην 

καθημερινότητα των ανθρώπων είναι ακόμα σε χαμηλά επίπεδα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες 

να έχουν την πρωτιά στην αγορά έξυπνων σπιτιών με 3.7%, με την Ιαπωνία, την Γερμανία, την 

Σουηδία και την Νορβηγία να ακολουθούν με 0.8%. Επιπροσθέτως, η αγορά του «έξυπνου 
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σπιτιού» τμηματοποιείται σε πέντε κατηγορίες έξυπνων συσκευών που υιοθετούνται απο τους 

καταναλωτες, σε μαγειρικές συσκευές με ποσοστό 26,4%, κλιματιστικά δωματίου με ποσοστό 

20,1%, συσκευές πλύσης με ποσοστό 19,1%, πλυντήρια πιάτων με 18,6% και ψυγεία και 

καταψύκτες με 15,6% (Baudier, Ammi, & Deboeuf- Rouchon, 2020). Με βάση τα παραπάνω 

πρώτη θέση στην υιοθέτηση απο τους καταναλωτές έχουν οι έξυπνες συσκευές που 

χρησιμοποιούνται στην κουζίνα. Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα , ο βαθμός υιοθέτησης των 

έξυπνων σπιτιών από τα νοικοκυριά αγγίζει το 7,5%, με τον ετήσιο τζίρο να φτάνει τα 

46.252.000 δολάρια το 2018 (Statista, 2018). 

Αρκετή δουλειά έχει γίνει στο κομμάτι της έξυπνης οικιακής τεχνολογίας που σχετίζεται με 

την τηλεϊατρική, και πιο συγκεκριμένα με την περίθαλψη ηλικιωμένων ανθρώπων και 

ανθρώπων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως αλτσχάϊμερ. Σε μια έρευνα που εξετάζει 

την χρηστικότητα των ανιχνευτών κίνησης για τυχόν πτώσεις ατόμων προχωρημένης ηλικίας, 

το 58% των ανθρώπων που συμμετείχαν δήλωσαν πως ένιωσαν περισσότερο ανεξάρτητοι με 

την χρήση της οικιακής τεχνολογίας. Το 61% δήλωσε πως ένιωσε πιο ασφαλής, ενώ το 72% 

δήλωσε πως ένιωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με το 90% των συμμετεχόντων να νιώθει 

ευχαρίστηση που επέλεξε να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει ανιχνευτή κίνησης στο 

χώρο του (Liu, Stroulia, Nikolaidis, Miguel-Cruz, & Rincon, 2016). 

 

2.2 Θεωρητικά μοντέλα υιοθέτησης 

 

Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση 

υιοθέτησης της τεχνολογίας έξυπνου σπιτιού από τους καταναλωτές, καθώς ο χαμηλός βαθμός 

υιοθέτησης αυτής της τεχνολογίας είναι ένα ζήτημα που κεντρίζει το ενδιαφέρον του 

ερευνητικού κόσμου. Έτσι διάφορα θεωρητικά μοντέλα έχουν αξιοποιηθεί για να πλαισιώσουν 

το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, εκ των οποίων τα δημοφιλέστερα είναι το μοντέλο 

αποδοχής τεχνολογίας (TAM) και το μοντέλο διάχυσης καινοτομίας (Innovation Diffusion 

Theory - IDT). 

Το μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας, γνωστό ως Technology Acceptance Model, αρχικά 

αναπτύχθηκε από τον Davis το 1989, είναι μία από τις πιο διαθέσιμες μεθοδολογίες για την 

ανάλυση προθέσεων αποδοχής των καταναλωτών. Το μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας αναλύει 

τις προθέσεις αποδοχής τεχνολογίας των καταναλωτών μέσω της αντιληπτής χρησιμότητας 

(Perceived Ease of Use – PEU) και μέσω της αντιληπτής ευκολίας χρήσης (Perceived 

Usefulness – PU). Σύμφωνα με τον Davis η αντιληπτή χρησιμότητα ορίζεται ως η ικανότητα 

του χρήστη να αξιοποιήσει το σύστημα έτσι ώστε να βελτιώσει την απόδοση του, ενώ η 

ευκολία χρήσης είναι ο βαθμός στον οποίο ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα 

χωρίς βοήθεια (Davis, 1989). Σε άλλη έρευνα, το μοντέλο αυτό όπως επισημαίνουν οι Legris 

et al., είναι απαραίτητο να επεκταθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας που 

αναλύεται, επειδή οι στόχοι των καταναλωτών είναι διαφορετικοί σε κάθε τεχνολογία. Έτσι 



20 
 

στο μοντέλο προστέθηκαν και άλλοι παράγοντες προς μέτρηση όπως η συμβατότητα και η 

προστασία της ιδιωτικότητας του χρήστη. Σύμφωνα με τους Legris et al., η συμβατότητα είναι 

ένας κρίσιμος παράγοντας για την υιοθέτηση έξυπνων υπηρεσιών εφόσον είναι σημαντικό να 

οριστεί αν και κατά πόσο οι οικιακές υπηρεσίες είναι διαλειτουργικές με διάφορες οικιακές 

συσκευές και εξωτερικές υπηρεσίες (Legris, Ingham, & Collerette, 2003). Σύμφωνα με τα 

παραπάνω το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για την κατανόηση και ερμηνεία των στάσεων 

των καταναλωτών απέναντι στην τεχνολογία έξυπνων σπιτιών, καθώς και για την διερεύνηση 

των παραγόντων που επιδρούν στην υιοθέτηση τους.  

Ενώ το TAM εξετάζει διάφορους παράγοντες που εξηγούν την αποδοχή της τεχνολογίας, όπως 

τη συμβατότητα και την ευκολία χρήσης, οι παράγοντες που συζητούνται στο μοντέλο 

διάχυσης της καινοτομίας εστιάζουν αποκλειστικά σε κριτήρια σχετικά με την τεχνολογία 

(Blut, Wang, & Schoefer, 2016). Το μοντέλο αυτό εξηγεί ολόκληρη την διάδοση της 

διαδικασίας καινοτομίας που περνά από την ανάπτυξη καινοτομίας στην διαμόρφωση των 

στάσεων του χρήστη και στην τελική απόφαση υιοθέτησης η απόρριψης. Σύμφωνα με τον 

Rogers (2003), η διάχυση της καινοτομίας είναι μια διαδικαστική ακολουθία στην οποία μια 

καινοτομία κοινοποιείται μέσω ορισμένων καναλιών μεταξύ των μελών ενός κοινωνικού 

συστήματος. Ο ρυθμός διάδοσης καθορίζεται απο τον ρυθμό υιοθέτησης, ο οποίος σχετίζεται 

με διάφορα χαρακτηριστικά της καινοτομίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πέντε και είναι 

σχετικά μεταξύ τους, απο την οπτική του δυνητικού χρήστη: σχετικό πλεονέκτημα, 

πολυπλοκότητα, συμβατότητα (ο βαθμός στον οποίο η καινοτομία είναι σύμφωνη με τις 

τρέχουσες κοινωνικοπολιτικές αξίες, τις αντιληπτές ανάγκες και τις προηγούμενες ιδέες), την 

δυνατότητα δοκιμής της (ο βαθμός στον οποίο μπορεί να δοκιμαστεί και να βιωθεί απο τον 

χρήστη) και παρατηρησιμότητα της καινοτομίας (ο βαθμος στον οποίο τα τα αποτελέσματα 

της είναι ορατά στους δυνητικούς χρήστες) (Rogers, 2003). Βάσει αυτής της θεωρητικής 

προσέγγισης, η απόφαση υιοθέτησης της τεχνολογίας έξυπνου σπιτιού μπορεί να εξηγηθεί από 

τις αντιλήψεις του μεμονωμένου καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά της. Συνολικά, τα 

διάφορα μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην ερευνητική βιβλιογραφία έχουν αναδείξει 

διάφορους παράγοντες που επιδρούν στην υιοθέτηση της τεχνολογίας έξυπνων σπιτιών, όπως 

αναλύεται διεξοδικότερα παρακάτω. 

 

2.3 Παράγοντες υιοθέτησης 

2.3.1 Παράγοντες δημογραφικού χαρακτήρα 

 

Το κοινωνικό και δημογραφικό προφίλ των καταναλωτών αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική 

μεταβλητή της υιοθέτησης της τεχνολογίας έξυπνων σπιτιών. Σε μια ανάλυση σχετικών 

ερευνών, διαπιστώθηκε οτι το εκπαιδευτικό επίπεδο, η ηλικία και ο βαθμός εξοικείωσης με 

την τεχνολογία των καταναλωτών είναι βασικοί παράγοντες υιοθέτησης της ιδέας του έξυπνου 

σπιτιού. Αρχικά, ο Schooneboom (2014) ανακάλυψε πως οι καταναλωτές με υψηλό επίπεδο 

μόρφωσης υιοθετούν την καινοτομία πιο εύκολα από τους λιγότερο μορφωμένους. 

Συγκεκριμένα, η έλλειψη σε επίπεδο γνώσεων σχετικό με την τεχνολογία θα επηρεάσει την 



21 
 

πρόθεση αγοράς έξυπνων συσκευών αρνητικά, ενώ η διευρυμένη γνώση παρόμοιων 

τεχνολογιών θα βοηθήσει αισθητά στην υιοθέτηση της έξυπνης τεχνολογίας, αφού θα δώσει 

την δυνατότητα στον καταναλωτή να αξιολογήσει τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα της. 

Έτσι το επίπεδο μόρφωσης, εάν δεν είναι υψηλό, μπορεί να θεωρηθεί και εμπόδιο αντίστασης 

εφόσον οι άνθρωποι δεν αντιστέκονται επίτηδες στις νέες τεχνολογίες (Neumann, 2018). 

Αναφορικά με την ηλικία, τα ευρήματα είναι μοιρασμένα. Οι νεότεροι άνθρωποι είναι λογικό 

να έχουν μεγαλύτερες προθέσεις αναφορικά με την υιοθέτηση της έξυπνης τεχνολογίας, λόγω 

του ότι είναι πιο εξοικειωμένοι με την πρόοδο της τεχνολογίας και βρίσκουν πιο εύκολη την 

χρήση της και αντιμετωπίζουν καλύτερα την διαδικασία εγκατάστασης έξυπνων συσκευών. 

Άλλωστε σχεδόν όλοι οι νέοι είναι χρήστες συσκευών όπως το smartphone. Από την άλλη, η 

έρευνα των Jungwoo Shin et al., δείχνει πως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, συγκεκριμένα 

απο 40 εως 65 ετών, είναι πιο θετικοί στο να υιοθετήσουν την έξυπνη τεχνολογία, λόγω του 

ότι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα, ενώ οι νέοι και οι μικρές οικογένειες αγοράζουν λιγότερες 

έξυπνες συσκευές (Jungwoo, Park, & Lee, 2018). Σύμφωνα και με την έρευνα των Sebastian 

T.M. Peek et al., οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν την 

τεχνολογία έξυπνου σπιτιού, λόγω της διευκόλυνσης που προσφέρει σε άτομα της τρίτης 

ηλικίας, γεγονός που αναλύθηκε και παραπάνω στο κομμάτι των προτερημάτων της 

τεχνολογίας αυτής, όπως η δυνατότητα απομακρυσμένης φροντίδας και παρακολούθησης των 

γηραιότερων ατόμων. Βέβαια υπάρχει και η άποψη ότι οι γηραιότεροι αποφεύγουν την 

υιοθέτηση έξυπνης τεχνολογίας λόγω του ότι θα στιγματιστούν απο την χρήση της και θα τους 

κάνει να ξεχωρίσουν αρνητικά, ενώ είναι θετικοί μόνο ως πρός τις συσκευές που προσδίδουν 

μια διακριτικότητα και ευκολία στη χρήση (T.M. Peek, et al., 2014). 

Τέλος, αναφορικά με τον παράγοντα φύλο, τα αποτελέσματα και οι μετρήσεις δείχνουν πως 

δεν έχει μεγάλη επιρροή στην έκβαση της απόφασης για την υιοθέτηση των έξυπνων σπιτιών. 

Αρχικά η μελέτη των Park et al. δείχνει πως οι άνδρες τείνουν να αγοράζουν έξυπνα προϊόντα 

ακόμα και αν δεν είναι τόσο συμβατά με το υπόλοιπο σύστημα οσο χρήσιμα κ αν είναι, ενώ οι 

γυναίκες δίνουν περισσότερο αξία στην συμβατότητα των προϊόντων έξυπνης τεχνολογίας με 

άλλα προϊόντα που υπάρχουν ήδη στο σπίτι, ακόμα κι αν το έξυπνο προϊόν αυτό είναι χρήσιμο 

μόνο του χωρίς να χρειάζεται σύνδεση με τα υπόλοιπα (Jungwoo, Park, & Lee, 2018). Στην 

μελέτη των Venkatesh et al.(2003) η επίδραση της ευκολίας χρήσης και η κοινωνική πλευρά 

του θέματος είναι μεγαλύτερη για τις γυναίκες με περιορισμένη τεχνολογική εμπειρία. Η ίδια 

μελέτη δείχνει πως το φύλλο δεν επηρεάζει τις συνθήκες διευκόλυνσης για τον καταναλωτή 

(Venkatesh, G. Morris, B. Davis, & D. Davis, 2003). 

2.3.2 Τεχνολογικοί Παράγοντες 

 

Η δεύτερη κατηγορία παραγόντων που επηρεάζουν τις στάσεις των καταναλωτών απέναντι 

στην υιοθέτηση της τεχνολογίας έξυπνου σπιτιού σχετίζεται με την ίδια την τεχνολογία, 

περιλαμβάνοντας μεταβλητές όπως η αντιληπτή χρησιμότητα, η πρόθεση χρήσης, η αντιληπτή 

ευκολία χρήσης, η συμβατότητα, η συμπεριφορά των καταναλωτών και το κόστος. Αναφορικά 

με την αντιληπτή χρησιμότητα, όπως είπε και ο Rogers το 1995, οι καταναλωτές είναι 

πρόθυμοι να υιοθετήσουν καινοτομίες και νέες τεχνολογίες, εάν προσφέρουν ένα σχετικό 
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πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπαρκτές λύσεις. Ο Niklas Neumann στην έρευνα του έδειξε πως 

η αντιληπτή χρησιμότητα είναι ο καλύτερος παράγοντας πρόγνωσης της πρόθεσης χρήσης 

έξυπνων οικιακών συσκευών. Στην μελέτη του είναι εμφανές πως καταναλωτές στην Γερμανία 

που συμμετείχαν σε συνεντεύξεις δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν έξυπνη τεχνολογία αν 

δεν την θεωρούν χρήσιμη (Neumann, 2018). 

Όσο αναφορά τον παράγοντα κόστος, αυτός σχετίζεται άμεσα με την αντιληπτή χρησιμότητα. 

Οι καταναλωτές που θα προτίθενται να υιοθετήσουν την έξυπνη τεχνολογία, θέλουν να ξέρουν 

εάν τα οφέλη που θα έχουν από την αγορά μιας έξυπνης υπηρεσίας η συσκευής, θα είναι 

μεγαλύτερο από το κόστος που θα έχει αυτή η κίνηση. Αρκετοί μελετητές στο παρελθόν 

ορίζουν το αντιληπτό κόστος ως το σύνολο των αμφιβολιών των καταναλωτών για το κόστος 

αγοράς, συντήρησης, εγκατάστασης και λειτουργίας ενός έξυπνου συστήματος σε ένα οικιακό 

περιβάλλον (Park, Han, Kwon, & Jongwoo, 2017). 

Επιπροσθέτως, εκτός της αντιληπτής χρησιμότητας, η ευκολία χρήσης είναι ένας ακόμη 

σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης των στάσεων απέναντι στην υιοθέτησης των έξυπνων 

σπιτιών. Αυτή η μεταβλητή μπορεί να οριστεί ως η αντιληπτή προσπάθεια των καταναλωτών  

κατα την χρήση έξυπνης τεχνολογίας στο οικιακό τους περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Ashton 

(2014) οι προσδοκίες των καταναλωτών για την αξιοπιστία μιας έξυπνης συσκευής αφορά και 

επηρεάζει την αντιληπτή ευκολία χρήσης της. Η αντιληπτή ευκολία χρήσης σχετίζεται άμεσα 

και με την συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στην έξυπνη τεχνολογία. Αυτό συμβαίνει 

γιατί για να έχουν οι καταναλωτές μια θετική συμπεριφορά για περιβάλλοντα που ανήκουν 

στο διαδίκτυο των πραγμάτων, πρέπει να νιώθουν πως η τεχνολογία αυτή είναι εύκολη στη 

χρήση (Van Bloemendaal, 2018). Ακόμα, η ευκολία χρήσης μπορεί να επηρεαστεί και από ένα 

άλλο παράγοντα όπως είναι η κοινωνική επιρροή (Social Influence-SI). Με λίγα λόγια η 

κοινωνία θα δώσει ερεθίσματα στον καταναλωτή που δεν έχει επίγνωση της έξυπνης 

τεχνολογίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των εφημερίδων και της τηλεόρασης 

(Van Bloemendaal, 2018). 

Ένας τελευταίος παράγοντας που επηρεάζει την πρόθεση υιοθέτησης της έξυπνης τεχνολογίας 

από τους καταναλωτές είναι η συμβατότητα. Οι καταναλωτές θέλουν να ξέρουν αν τα έξυπνα 

προϊόντα η υπηρεσία που θα αγοράσουν, προσφέρουν την δυνατότητα διαλειτουργικότητας με 

άλλες συσκευές και εφαρμογές στο οικιακό τους περιβάλλον. Έτσι η συμβατότητα του 

προϊόντος επηρεάζει άμεσα και τις μεταβλητές που προαναφέρθηκαν, την αντιληπτή 

χρησιμότητα και την αντιληπτή ευκολία χρήσης. Σύμφωνα με την μελέτη των Jungwoo et al., 

η συμβατότητα ήταν πολύ σημαντική για άτομα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και ειδικότερα 

για το γυναικείο κοινό (Jungwoo, Park, & Lee, 2018). 
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2.3.3 Προσωπικοί παράγοντες 

 

Η τελευταία κατηγορία παραγόντων που επηρεάζουν την στάση του καταναλωτή απέναντι 

στην τεχνολογία των έξυπνων σπιτιών είναι οι μεταβλητές που έχουν να κάνουν με την 

προσωπικότητα του ανθρώπου. Τέτοιες μεταβλητές είναι η εμπιστοσύνη και η αντιληπτή 

απόλαυση. Αναφορικά με την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, αυτή παίζει σημαντικό ρόλο 

στην προσπάθεια τους να ξεπεράσουν τις όποιες αμφιβολίες και αβεβαιότητα για την 

υιοθέτηση της έξυπνης τεχνολογίας. Έτσι στο γενικό πλαίσιο της έξυπνης τεχνολογίας, η 

εμπιστοσύνη  για τα έξυπνα σπίτια σχετίζεται θετικά με την συμπεριφορά των καταναλωτών 

στο κομμάτι της πρόθεση χρήσης τους (Van Bloemendaal, 2018). 

Αναφορικά με την αντιληπτή απόλαυση στο πλαίσιο της τεχνολογία έξυπνων σπιτιών, αυτή 

έχει να κάνει με την πεποίθηση πως η χρήση έξυπνης τεχνολογίας είναι απολαυστική από μόνη 

της, ανεξάρτητα απο τις τυχόν επιπτώσεις απόδοσης που μπορεί να προκύψουν. Στην παρούσα 

εργασία η αντιληπτή απόλαυση ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο η χρήση της έξυπνης οικιακής 

τεχνολογίας είναι διασκεδαστική και απολαυστική (Park, Han, Kwon, & Jongwoo, 2017). H 

έρευνα των Park et al. που αναφέρθηκε, είναι η πρώτη που εξετάζει την αντιληπτή απόλαυση 

ως παράγοντα που επηρεάζει την υιοθέτηση της έξυπνης οικιακής τεχνολογίας. Στο ίδιο 

πλαίσιο η αντιληπτή απόλαυση σχετίζεται με την αντιληπτή ευκολία χρήσης, λόγω του ότι μια 

τεχνολογία εύκολη στην χρήση και στη λειτουργία θα επιφέρει μόνο θετικό συναίσθημα στον 

χρήστη και θα του τονώσει την αυτοπεποίθηση του.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Μεθοδολογία Έρευνας 

3.1 Είδος έρευνας 

 

Σύμφωνα με την έρευνα του θεωρητικού πλαισίου του θέματος και τους στόχους και σκοπούς  

που ορίστηκαν, φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι το καλύτερο αποτέλεσμα θα υπαρξει εάν 

συνδεθεί με μια στατιστική μελέτη. Έτσι πάρθηκε η απόφαση να γίνει μία έρευνα ποσοτική με 

την χρήση ερωτηματολογίου κλειστού τύπου. 

Η ποσοτική έρευνα απαρτίζεται από μια σειρά σημαντικών αποτελεσμάτων. Η ποσοτική 

έρευνα έχει σταθερή μορφή, επιτρέπει την σύνδεση δύο ή περισσότερων χαρακτηριστικών για 

μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, αναδεικνύει γενικές τάσεις και συσχετίζει τα χαρακτηριστικά 

που συλλέγονται με σκοπό την ανάδειξη τους. Ακόμα επιτρέπει αυστηρότερο και εγκυρότερο 

έλεγχο των υποθέσεων, επιτρέποντας σε αυτές τις υποθέσεις να γίνουν μέσω έρευνας σε 

μεγάλο δείγμα του πληθυσμού. Οι τάσεις που ορίζονται στην συνέχεια αναλύονται εμπειρικά 

με κατάλληλους δείκτες. 

Αναφορικά με την ποσοτική έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίου, αυτή έχει αρκετά 

πλεονεκτήματα. Αρχικά το ερωτηματολόγιο είναι οικονομικότερο, μπορεί να αποσταλεί σε 

μεγάλο αριθμό ανθρώπων, δημιουργείται εύκολα και χειρίζεται ακόμα πιο εύκολα, οι 

ερωτώμενοι έχουν μεγαλύτερη ελευθερία στο κομμάτι των απαντήσεων, ενώ τα σύγχρονα 

υπολογιστικά πακέτα καθιστούν πιο εύκολη την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την 

διαδικασία λιγότερο χρονοβόρα. Παρόλα αυτά θα πρέπει να τονιστούν μερικά μειονεκτήματα, 

με τα πιο σημαντικά να είναι η θέση του ερευνητή, ο οποίος δεν μπορεί να αποσαφηνίσει 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, ενώ η θέση του ερωτηθέντα είναι και αυτή λεπτή γιατί πρέπει να 

απαντήσει με συγκεκριμένο τρόπο (Παπαγεωργίου , 2014).  

 

3.2 Ερευνητικό εργαλείο 

 

Το ερευνητικό εργαλείο της μελέτης δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο για τη 

συγκεκριμένη έρευνα δεδομένων του σκοπού και των στόχων της στατιστικής ανάλυσης. 

Πρόκειται για ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου το οποίο περιλαμβάνει 2 ενότητες. Στην πρώτη 

ενότητα παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων και συγκεκριμένα η 

ηλικία, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης τους, η εργασιακή τους κατάσταση, το ετήσιο 

εισόδημα τους, ο αριθμός ατόμων της οικογένειας που ασχολούνται με την έξυπνη τεχνολογία 

και το επίπεδο γνώσης/χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και κινητών.  
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Στην δεύτερη ενότητα υπάρχει μια σειρά από ερωτήσεις κλίμακας που δείχνουν του 

παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση της οικιακής τεχνολογίας από τους έλληνες 

καταναλωτές. Με τις ερωτήσεις από 1 μέχρι και 23, μέσω 5 στοιχείων οι απαντήσεις των 

οποίων προσδιορίζονται με 5βάθμια αύξουσα κλίμακα Likert, διερευνάται ο βαθμός της 

συμφωνίας ή ασυμφωνίας του καταναλωτή σχετικά με τις προτιμήσεις του για την αντιληπτή 

χρησιμότητα (ερωτήσεις 1,10,22), την πρόθεση χρήσης (ερωτήσεις 21,22,23), την αντιληπτή 

ευκολία χρήσης ( ερωτήσεις 2,3,4), την αντιληπτή συμβατότητα (ερωτήσεις 12,13,14), το 

αντιληπτό κόστος ( ερωτήσεις 15,16,17)  και την κοινωνική επιρροή ( ερωτήσεις 5,6,11) ενώ 

υπάρχουν και οι προσωπικοί παράγοντες που έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη (ερωτήσεις 

7,8,9) και την αντιληπτή απόλαυση ( ερωτήσεις 18,19,20) των καταναλωτών απέναντι στην 

νέα τεχνολογία.  Οι ερωτήσεις 21,22,23 αναφέρονται στα προϊόντα και υπηρεσίες που 

γνωρίζουν, χρησιμοποιούν ή προτίθενται να χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές στο μέλλον.  

Τέλος, οι ερωτήσεις 11 στοιχείων οι απαντήσεις των οποίων προσδιορίζονται με 5βάθμια 

αύξουσα κλίμακα Likert διερευνούν τον βαθμό της σημαντικότητας των ωφελειών της έξυπνης 

τεχνολογίας, ενώ μέσω 8 στοιχείων οι απαντήσεις των οποίων προσδιορίζονται με 5βάθμια 

αύξουσα κλίμακα Likert ερευνάται ο βαθμός της σημαντικότητας των εμποδίων που μπορεί 

να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής στην προσπάθεια υιοθέτησης της οικιακής τεχνολογίας. Οι 

ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την αντίστοιχη κατηγορία έχουν ως εξής: 

 

• 1. Θεωρώ ότι η χρήση έξυπνων οικιακών υπηρεσιών και συσκευών διευκολύνει τον 

έλεγχο λειτουργίας του σπιτιού μου, γιατί μπορώ να τον παρακολουθώ ακόμα κι όταν 

λείπω από το σπίτι με την χρήση του smartphone μου( π.χ.  έλεγχος δράσης ατόμων 

που χρειάζονται βοήθεια η βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία.). 

• 2. Είμαι ικανός να χρησιμοποιήσω τις έξυπνες συσκευές του σπιτιού μου χωρίς 

εκμάθηση ή τεχνολογική εξειδίκευση. 

• 3. Δεν είναι δύσκολο για τα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος που βρίσκονται 

σε προχωρημένη ηλικία να χειριστούν έξυπνες οικιακές συσκευές όπως για 

παράδειγμα η χρήση ενός έξυπνου ψυγείου από τους γονείς μου. 

• 4. Είναι πιο εύκολη η χρήση υπηρεσιών όπως η Τηλεϊατρική για άτομα με κινητικές 

δυσκολίες ή προχωρημένης ηλικίας παρά η επίσκεψη σε γιατρό ή νοσοκομείο που 

προϋποθέτει μετακίνηση. 

• 5. Εάν κάποιος από το κοινωνικό μου περιβάλλον αγοράσει μια συσκευή τελευταίας 

τεχνολογίας όπως το πιο πρόσφατο smartphone, θα επηρεάσει και μένα ως προς την 

αγορά του. 

• 6. Η νέα υπηρεσία μηνυμάτων του 13033, την χρήση της οποίας συνιστά το κράτος 

κατά την περίοδο του lockdown με οδηγεί στο να χρησιμοποιώ όλο και περισσότερο 

το κινητό μου τηλέφωνο. 

• 7. Φοβάμαι να χρησιμοποιήσω υπηρεσίες όπως η Τηλεϊατρική λόγω του ότι μπορεί 

και να μην με εξυπηρετήσει όπως η φυσική παρουσία ενός γιατρού. 

• 8. Φοβάμαι να χρησιμοποιήσω ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμής όπως το e-

banking, υπό τον φόβο υποκλοπής των στοιχείων μου. 

• 9. Θεωρώ ασφαλές να παραχωρήσω τα στοιχεία μου σε παρόχους έξυπνων 

υπηρεσιών ελέγχου αλληλεπίδρασης συσκευών όπως το Google Nest ή το Cloud της 

Apple. 
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• 10. Προτιμώ να χρησιμοποιώ υπηρεσίες σε τομείς όπως η οικιακή ασφάλεια που θα 

βασίζονται σε νέες τεχνολογίες (π.χ. κάμερες ασφαλείας) αντί για τις παραδοσιακές 

μεθόδους ασφάλειας όπως ο τυπικός συναγερμός. 

• 11. Θέλω να είμαι ο πρώτος που αγοράζει ένα νέο προϊόν, λόγω του ότι θα ξεχωρίσω 

απο τους υπόλοιπους που χρησιμοποιούν συσκευές παλαιότερης τεχνολογίας. 

• 12. Η χρήση έξυπνων υπηρεσιών και συσκευών είναι συμβατή με τις καθημερινές 

μου ασχολίες, όπως ο προγραμματισμός των συσκευών πλύσης από την δουλειά 

μέσω του smartphone μου. 

• 13. Η χρήση μιας υπηρεσίας φωνητικών εντολών όπως η Google Nest ή η Siri της 

Apple, είναι ιδανική για να αλληλεπιδράσω με τις οικιακές μου συσκευές, κι αυτές 

μεταξυ τους. 

• 14. Νιώθω άνετα με  τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληρωμής όπως το e-banking γιατί 

μπορώ να διαχειριστώ τους λογαριασμούς μου μέσω κινητού ανά πάσα στιγμή χωρίς 

πρόβλημα. 

• 15. Το κόστος εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης της έξυπνης οικιακής 

τεχνολογίας είναι υψηλό για μένα. 

• 16. Μπορώ να ικανοποιήσω τις ανάγκες μου πληρώνοντας χαμηλότερες τιμές από 

αυτές των υπηρεσιών έξυπνων σπιτιών (για παράδειγμα η χρήση της παραδοσιακής 

σκούπας συγκριτικά με μια ρομποτική συσκευή καθαρισμού). 

• 17. Η χρήση έξυπνης οικιακής τεχνολογίας με βοηθάει να εξοικονομήσω χρήματα 

μέσω εφαρμογών της (π.χ. έλεγχος ενεργειακής χρήσης του θερμοστάτη). 

• 18. Η χρήση έξυπνων οικιακών υπηρεσιών και συσκευών ψυχαγωγίας (π.χ. smart tv) 

είναι διασκεδαστική όταν αναγκάζομαι να περάσω πολλές ώρες στο σπίτι(π.χ. κατα 

την περίοδο του lockdown). 

• 19. Η χρήση συσκευών με κάνουν να νιώθω άνετα κατά την περίοδο του lockdown 

γιατί μπορώ να έρθω σε επαφή με όποιο άτομο επιθυμώ μέσω του internet με την 

χρήση ενός smartphone η tablet. 

• 20. Μπορώ να παρακολουθώ την ίδια ταινία η να ακούω την ίδια μουσική σε 

διαφορετικές συσκευές μέσω της σύνδεσης τους στο οικιακό δίκτυο (π.χ. ένωση 

τηλεόραση και κινητού μέσω εφαρμογής ). 

Οι ερωτήσεις 21,22,23 αναφέρονται στα προϊόντα και υπηρεσίες που γνωρίζουν, 

χρησιμοποιούν ή προτίθενται να χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές στο μέλλον. Αυτές 

είναι: 

• Υπηρεσίες Ενεργειακής Πληροφόρησης 

• Έλεγχος αλληλεπίδρασης οικιακών συσκευών ( Google Home) 

• E-banking  

• Έξυπνες συσκευές ψυχαγωγίας 

• Έξυπνες κάμερες ασφαλείας 

• Έξυπνοι ανιχνευτές καπνού 

• Λευκά είδη 

• Έξυπνος φωτισμός 
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• Τηλεϊατρική 

• Συσκευές Δικτύου 

• Έξυπνοι θερμοστάτες 

• Οικιακά ρομπότ 

Τέλος, οι ερωτήσεις 11 στοιχείων οι απαντήσεις των οποίων προσδιορίζονται με 5βάθμια 

αύξουσα κλίμακα Likert ερευνούν τον βαθμό της σημαντικότητας των ωφελειών της έξυπνης 

τεχνολογίας, ενώ μέσω 8 στοιχείων οι απαντήσεις των οποίων προσδιορίζονται με 5βάθμια 

αύξουσα κλίμακα Likert ερευνάται ο βαθμός της σημαντικότητας των εμποδίων που μπορεί 

να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής στην προσπάθεια υιοθέτησης της οικιακής τεχνολογίας.Τα 

οφέλη παρουσιάζονται ως εξής: 

• Παρακολούθηση και διαχείριση ασθενών και ηλικιωμένων 

• Αποθήκευση αρχείων υγείας και ηλεκτρονικές συνταγές 

• Έλεγχος και διαχείριση ενεργειακής χρήσης 

• Βελτίωση της κοινωνικότητας του χρήστη και αντιμετώπιση του αισθήματος 

απομόνωσης 

• Έλεγχος θερμοκρασίας σπιτιού από απόσταση. 

• Ταυτόχρονη χρήση διαφόρων συστημάτων ψυχαγωγίας 

• Βελτίωση συστημάτων οικιακής ασφάλειας. 

• Αυτοματοποιημένος έλεγχος λευκών ειδών σπιτιού. 

• Εξοικονόμηση χρημάτων συγκριτικά με παλαιότερες μεθόδους. 

Τα εμπόδια υιοθέτησης της έξυπνης οικιακής τεχνολογίας : 

• Η πολυπλοκότητα στην εγκατάσταση και την διαχείριση της έξυπνης τεχνολογίας 

• Πιθανή παραβίαση δεδομένων ασφαλείας. 

• Συνδεσιμότητα συσκευών ανάμεσα σε διαφορετικές μάρκες. 

• Έλλειψη σύνδεσης στο δίκτυο. 

• Έλλειψη νομικής κάλυψης 

• Κόστος εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής. 

• Βοήθεια από ειδικό . 

• Έλλειψη επίγνωσης και αντίσταση στην αλλαγή 

 

3.3 Πλαίσιο διεξαγωγής έρευνας 

 

Για την επιλογή του δείγματος, επιλέχθηκε η δειγματοληψία ευκολίας (τεχνική μη 

πιθανότητας) δεδομένου ότι ήταν η καταλληλότερη τεχνική δειγματοληψίας με βάση το χρόνο 

και τους πόρους που είχε ο συγγραφέας. Η δειγματοληψία ευκολίας επιλέγει δείγματα από τον 

πληθυσμό με βάση τη βολική προσβασιμότητα και εγγύτητα του ερευνητή. Το 

ερωτηματολόγιο μοιράστηκε στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και της ευρύτερης περιοχής της 

κεντρικής Θεσσαλονίκης, και μοιράστηκε διαδικτυακά σε 158 άτομα, από τα οποία τα 20 δεν 
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συμπληρώθηκαν, ενώ 30 αποκλείστηκαν λόγω ελλιπούς συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. 

Η συλλογή των ερωτηματολογίων διήρκησε 10 ημέρες ( 13/12/2020 έως 23/12/2020). Το 

τελικό δείγμα ανήλθε σε 108 άτομα, με το ποσοστό ανταποκρισιμότητας να ισούται με 87,3%. 

 

3.3 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

 

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας SPSS 

version 25. Για την ανάλυση των δεδομένων έγινε χρήση τόσο τεχνικών και δεικτών 

περιγραφικής ανάλυσης, ποσοστό (%)-συχνότητα (n) και μέση τιμή (ΜΤ)-τυπική απόκλιση 

(ΤΑ). Για τη διερεύνηση διαφορών ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι t-test και οne-way ANOVA. Για να διερευνηθεί 

το κατά πόσο υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων που συνδέονται με τη 

χρήση  έξυπνης τεχνολογίας με την πρόθεση χρήσης υπηρεσιών έξυπνης τεχνολογίας 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson. Για να διερευνηθεί το κατά πόσο τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών αλλά και οι αντιλήψεις τους αναφορικά με τις 

υπηρεσίες έξυπνης τεχνολογίας μπορούν να προβλέψουν την πρόθεση χρήσης υπηρεσιών 

έξυπνης τεχνολογίας χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 

μέσω της μεθόδους της προς τα εμπρός εισαγωγής (forward selection). Όλες οι αναλύσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε ελάχιστο επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. 

 

3.4 Εξωτερική αξιοπιστία έρευνας 

 

Όσον αφορά στην αξιοπιστία των μετρήσεων, απαραίτητη κρίνεται η χρήση κάποιου τεστ 

αξιοπιστίας με το οποίο εκτιμάται η εσωτερική συνέπεια των στοιχείων ενός 

ερωτηματολογίου. Ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες αξιοπιστίας είναι αυτός που 

προτάθηκε από τον Cronbach (1951) ή καλύτερα ως δείκτης εσωτερικής συνάφειας (internal 

consistency coefficient) με τιμές άνω του 0.6 να θεωρούνται αποδεκτές. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας για τις διαστάσεις 

του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. Από τον συντελεστή 

προκύπτει ότι η αξιοπιστία του εργαλείου είναι αρκετά καλή καθώς ο δείκτης αξιοπιστίας πήρε 

τιμές μεταξύ α=0.655 έως α=0.852. Συνολικά το ερωτηματολόγιο εμφάνισε αξιοπιστία 

α=0.802. Συμπερασματικά το ερωτηματολόγιο καθώς και οι διαστάσεις που ορίστηκαν σε 

αυτό κρίνονται αξιόπιστες και δεν χρειάστηκε να προβούμε σε καμία αλλαγή στη δομή του. 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα συντελεστή αξιοπιστίας α του Cronbach ανά διάσταση του 

ερωτηματολογίου 

Διάσταση 
Δείκτης α του 

Cronbach 

Αντιληπτή συμβατότητα 0.818 
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Αντιληπτή ευκολία χρήσης 0.781 

Αντιληπτή χρησιμότητα 0.689 

Αντιληπτό κόστος 0.703 

Κοινωνική επιρροή 0.812 

Αντιληπτή απόλαυση 0.774 

Εμπιστοσύνης 0.695 

Πρόθεση αγοράς/ χρήσης 0.852 

Συμπεριφορά 0.655 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

4.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος 

 

Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται τα ευρήματα 

αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος καθώς και για τα 

χαρακτηριστικά που αφορούν τη χρήση έξυπνης τεχνολογίας. Συνολικά στην έρευνα 

συμμετείχαν 108 άτομα, εκ των οποίων 59 (54.6%) ήταν γυναίκες και 49 (45.4%) ήταν άντρες. 

Αναφορικά με την ηλικιακή κατανομή του δείγματος παρατηρήθηκε ότι το 38.9% (n=42) ήταν 

ηλικίας έως 25 ετών και το 38.9% (n=42) ήταν ηλικίας 26 έως 35 ετών. Μικρότερο ποσοστό 

συμμετοχής παρατηρήθηκε από άτομα ηλικίας 36 ετών και άνω. Τα αποτελέσματα σχετικά με 

το εκπαιδευτικό επίπεδο του δείγματος έδειξαν ότι το 62% (n=67) ήταν απόφοιτοι 

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 25.9% (n=28) ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών. Μικρότερη συμμετοχή παρατηρήθηκε από απόφοιτους Πρωτοβάθμιας (n=4, 3.7%) 

και Δευτεροβάθμιας (n=9, 8.3%) εκπαίδευσης.  

Απο την ανάλυση των δεδομένων σχετικά με την εργασιακή κατάσταση και το ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα των συμμετεχόντων παρατηρήθηκε ότι το 27.8% (n=30) του δείγματος 

ήταν φοιτητές και το 26.9% (n=29) ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι. Επιπρόσθετα, το 13.9% (n=15) 

του δείγματος ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, το 12% (n=12) ήταν δημόσιοι υπάλληλοι ενώ το 

8.3% (n=9) δήλωσαν άνεργοι. Τέλος, από την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων 

παρατηρήθηκε ότι το 46.3% (n=50) είχαν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6000 ευρώ ενώ 

το 23.1% (n=25) είχαν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 6001 έως 10000 ευρώ. Μικρότερο 

ποσοστό του δείγματος είχαν εισόδημα από 10001 έως 15000 ευρώ (18, 16.7%) και άνω των 

15001 ευρώ (n=15, 13.9%). 
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Πίνακας 2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος 

 n % 

Φύλο Άντρας 49 45.4% 

Γυναίκα 59 54.6% 

Ηλικία Έως 25 ετών 42 38.9% 

26-35 42 38.9% 

36-45 7 6.5% 

46-55 7 6.5% 

56 και άνω 10 9.3% 

Εκπαιδευτικό επίπεδο Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 4 3.7% 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 9 8.3% 

Τριτοβάθμια 67 62.0% 

Μεταπτυχιακός τίτλος 28 25.9% 

Διδακτορικός τίτλος 0 0.0% 

Εργασιακή κατάσταση Άνεργος 9 8.3% 

Φοιτητής 30 27.8% 

Συνταξιούχος 8 7.4% 

Ιδιωτικός υπάλληλος 29 26.9% 

Δημόσιος υπάλληλος 13 12.0% 

Ελεύθερος επαγγελματίας 15 13.9% 

Άλλο 4 3.7% 

Ετήσιο εισόδημα 0-6.000 50 46.3% 

6001-10000 25 23.1% 

10001-15000 18 16.7% 

15001-20000 6 5.6% 

20001 και άνω 9 8.3% 

 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με τη χρήση έξυπνης τεχνολογίας. Απο 

την ανάλυση των απαντήσεων στο δείγμα της έρευνας παρατηρήθηκε ότι το 31.5% (n=34) των 

συμμετεχόντων δήλωσε ότι έως 2 άτομα στην οικογένεια τους  ασχολούνται με έξυπνη 
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τεχνολογία, το 27.8% (n=30) των συμμετεχόντων δήλωσε ότι περισσότερα από 3 άτομα στην 

οικογένεια τους  ασχολούνται με έξυπνη τεχνολογία ενώ το 21.3% (n=23) δήλωσε ότι έως 1 

άτομο στην οικογένεια τους  ασχολείται με έξυπνη τεχνολογία. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι το 

41.7% (n=45) των συμμετεχόντων είχαν αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης/ικανότητας 

χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και κινητών και το 37% (n=40) είχαν υψηλό επίπεδο 

γνώσης/ικανότητας χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και κινητών. Αντίθετα, μόλις το 1.9% 

(n=2) και το 19.4% (n=21) δήλωσε μικρό ή μέτριο επίπεδο γνώσης/ικανότητας χρήσης 

τεχνολογιών πληροφορικής και κινητών. 

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά που αφορούν τη χρήση έξυπνης τεχνολογίας 

 N % 

Αριθμός ατόμων 

οικογένειας που 

ασχολούνται με έξυπνη 

τεχνολογία 

Έως 1 23 21.3% 

Έως 2 34 31.5% 

Έως 3 21 19.4% 

Πάνω απο 3 30 27.8% 

Επίπεδο 

γνώσης/ικανότητας 

χρήσης τεχνολογιών 

πληροφορικής και 

κινητών. 

Χαμηλό 0 0.0% 

Λίγο ικανοποιητικό 2 1.9% 

Μέτρια ικανοποιητικό 21 19.4% 

Αρκετά ικανοποιητικό 45 41.7% 

Υψηλό 40 37.0% 

 

4.2 Τεχνολογικοί παράγοντες που συνδέονται με τη χρήση υπηρεσιών 

έξυπνης τεχνολογίας 

 

Στην επόμενη ενότητα του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα ευρήματα της ανάλυσης αναφορικά 

με τους παράγοντες που συνδέονται με τη χρήση υπηρεσιών έξυπνης τεχνολογίας. Τα 

αποτελέσματα σχετικά με το βαθμό στον οποίο η χρήση μιας νέας τεχνολογίας θα προσφέρει 

περισσότερα από μια διαφορετική η προγενέστερη τεχνολογία (διάσταση αντιληπτής 

χρησιμότητας) παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Απο την ανάλυση παρατηρήθηκε ότι οι 

συμμετέχοντες αναγνωρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη χρήση έξυπνων οικιακών υπηρεσιών 

και συσκευών που διευκολύνει τον έλεγχο λειτουργίας του σπιτιού (Μ.Ο.=4.3, Τ.Α.=0.9). 

Παρόμοια, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι συμμετέχοντες προτιμούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες 

σε τομείς όπως η οικιακή ασφάλεια που θα βασίζονται σε νέες τεχνολογίες (π.χ. κάμερες 

ασφαλείας) αντί για τις παραδοσιακές μεθόδους ασφάλειας όπως ο τυπικός συναγερμός 
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(Μ.Ο.=3.9, Τ.Α.=1.1). Τέλος, από τις απαντήσεις τους για το ποιες υπηρεσίες και συσκευές 

έξυπνης τεχνολογίας χρησιμοποιούν συχνότερα, προέκυψε ότι οι δημοφιλέστερες υπηρεσίες/ 

συσκευές είναι οι υπηρεσίες πληρωμής (e-banking) (Μ.Ο.=4.4, Τ.Α.=1.0), οι έξυπνες 

συσκευές ψυχαγωγίας (smart tv, ακουστικά, ηχεία) (Μ.Ο.=4.4, =1.0) και οι συσκευές Δικτύου 

(router, smartphones, εκτυπωτές) (Μ.Ο.=4.3, =1.2). Σε μικρότερο βαθμό δήλωσαν ότι κάνουν 

χρήση υπηρεσίες ενεργειακής Πληροφόρησης και διαχείρισης ηλεκτρικού (Μ.Ο.=2.4, 

Τ.Α=1.4), υπηρεσίες ελέγχου αλληλεπίδρασης και λειτουργίας οικιακών συσκευών 

(Μ.Ο.=2.4, Τ.Α=1.3), υπηρεσίες Πληροφοριών Επιχείρησης (Μ.Ο.=2.5, Τ.Α=1.5), έξυπνους 

ανιχνευτές καπνού (Μ.Ο.=2.0, Τ.Α=1.2), υπηρεσίες τηλεϊατρικής (Μ.Ο.=2.5, Τ.Α=1.4), 

έξυπνους θερμοστάτες (Μ.Ο.=2.2, Τ.Α=1.3) και οικιακά Ρομπότ και ρομποτικές συσκευές 

καθαρισμού (Μ.Ο.=2.0, Τ.Α=1.2).  

Ο συνολικός βαθμός αντιληπτής χρησιμότητας βρέθηκε ίσος με 3.0 (Τ.Α=0.7) αναδεικνύοντας 

ένα μέτριο επίπεδο αντιληπτής χρησιμότητας για τις νέες τεχνολογίες. 

Πίνακας 4. Αντιληπτή χρησιμότητα (βαθμός στον οποίο η χρήση μιας νέας τεχνολογίας θα 

προσφέρει περισσότερα από μια διαφορετική ή προγενέστερη τεχνολογία) της έξυπνης 

τεχνολογίας 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

M.O. T.A. 

n % n % n % n % n % 

Θεωρώ ότι η χρήση 

έξυπνων οικιακών 

υπηρεσιών και 

συσκευών 

διευκολύνει τον 

έλεγχο λειτουργίας 

του σπιτιού μου, 

γιατί μπορώ να τον 

παρακολουθώ 

ακόμα κι όταν 

λείπω από το σπίτι 

με την χρήση του 

smartphone μου 

1 0.9% 3 2.8% 14 13.0% 38 35.2% 52 48.1% 4.3 0.9 
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Προτιμώ να 

χρησιμοποιώ 

υπηρεσίες σε τομείς 

όπως η οικιακή 

ασφάλεια που θα 

βασίζονται σε νέες 

τεχνολογίες (π.χ. 

κάμερες 

ασφαλείας) αντί για 

τις παραδοσιακές 

μεθόδους 

ασφάλειας όπως ο 

τυπικός συναγερμός 

4 3.7% 4 3.7% 29 26.9% 32 29.6% 39 36.1% 3.9 1.1 

Υπηρεσίες 

ενεργειακής 

Πληροφόρησης και 

διαχείρισης 

ηλεκτρικού. 

42 38.9% 23 21.3% 19 17.6% 11 10.2% 13 12.0% 2.4 1.4 

Έλεγχος 

αλληλεπίδρασης 

και λειτουργίας 

οικιακών 

συσκευών(π.χ. 

Google Nest) 

37 34.3% 22 20.4% 25 23.1% 13 12.0% 11 10.2% 2.4 1.3 

Υπηρεσίες 

πληρωμής(e-

banking) 

3 2.8% 3 2.8% 9 8.3% 30 27.8% 63 58.3% 4.4 1.0 

Υπηρεσίες 

Πληροφοριών 

κοινής ωφέλειας 

25 23.1% 18 16.7% 27 25.0% 15 13.9% 23 21.3% 2.9 1.4 

Υπηρεσίες 

Πληροφοριών 

Επιχείρησης 

41 38.0% 13 12.0% 23 21.3% 16 14.8% 15 13.9% 2.5 1.5 

Έξυπνες συσκευές 

ψυχαγωγίας( smart 

tv, ακουστικά, 

ηχεία κτλπ.) 

2 1.9% 4 3.7% 11 10.2% 18 16.7% 73 67.6% 4.4 1.0 



35 
 

Έξυπνες κάμερες 

ασφαλείας και 

κλειδαριές. 

40 37.0% 9 8.3% 35 32.4% 13 12.0% 11 10.2% 2.5 1.4 

Έξυπνοι ανιχνευτές 

καπνού 
56 51.9% 17 15.7% 23 21.3% 6 5.6% 6 5.6% 2.0 1.2 

Λευκά είδη ( έξυπνο 

κλιματιστικα, 

ψυγεία, πλυντήρια 

πιάτων και ρούχων) 

23 21.3% 11 10.2% 23 21.3% 17 15.7% 34 31.5% 3.3 1.5 

Έξυπνος φωτισμός 35 32.4% 18 16.7% 17 15.7% 18 16.7% 20 18.5% 2.7 1.5 

Τηλεϊατρική 40 37.0% 17 15.7% 25 23.1% 14 13.0% 12 11.1% 2.5 1.4 

Συσκευές Δικτύου 

(router, 

smartphones, 

εκτυπωτές κτλπ.) 

5 4.6% 7 6.5% 11 10.2% 13 12.0% 72 66.7% 4.3 1.2 

Έξυπνοι 

θερμοστάτες 
47 43.5% 16 14.8% 27 25.0% 9 8.3% 9 8.3% 2.2 1.3 

Οικιακά Ρομπότ και 

ρομποτικές 

συσκευές 

καθαρισμού 

56 51.9% 17 15.7% 22 20.4% 9 8.3% 4 3.7% 2.0 1.2 

Αντιληπτή χρησιμότητα 3.0 0.7 

 

Τα αποτελέσματα σχετικά με το βαθμό που δείχνει κατα πόσο ο καταναλωτής θα προσπαθήσει 

να αφομοιώσει τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης τεχνολογίας (διάσταση αντιληπτής 

ευκολίας χρήσης) παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Απο την ανάλυση παρατηρήθηκε ότι οι 

συμμετέχοντες αναγνωρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι είναι πιο εύκολη η χρήση υπηρεσιών 

όπως η Τηλεϊατρική για άτομα με κινητικές δυσκολίες ή προχωρημένης ηλικίας παρά η 

επίσκεψη σε γιατρό η νοσοκομείο που προϋποθέτει μετακίνηση (Μ.Ο.=4.3, Τ.Α.=1.0). 

Παρόμοια, σε αρκετά μεγάλο βαθμό οι συμμετέχοντες νιώθουν ικανοί να χρησιμοποιήσουν τις 

έξυπνες συσκευές του σπιτιού τους χωρίς εκμάθηση ή τεχνολογική εξειδίκευση (Μ.Ο.=3.9, 

Τ.Α.=1.0). Τέλος, από τις απαντήσεις τους προέκυψε ότι υπάρχουν μετρίου βαθμού δυσκολίες 

για τα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος που βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία να 

χειριστούν έξυπνες οικιακές συσκευές (Μ.Ο.=2.9, Τ.Α.=1.2).  

 Ο συνολικός βαθμός αντιληπτής ευκολίας βρέθηκε ίσος με 3.7 (Τ.Α=0.7) 

αναδεικνύοντας ένα μέτριο προς υψηλό επίπεδο αντιληπτής ευκολίας για τις νέες τεχνολογίες. 
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Πίνακας 5. Αντιληπτή ευκολία χρήσης (βαθμός που δείχνει κατα πόσο ο καταναλωτής θα 

προσπαθήσει να αφομοιώσει τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης τεχνολογίας) της έξυπνης 

τεχνολογίας 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

M.O. T.A. 

n % n % n % n % n % 

Είμαι ικανός να 

χρησιμοποιήσω τις 

έξυπνες συσκευές 

του σπιτιού μου 

χωρίς εκμάθηση ή 

τεχνολογική 

εξειδίκευση. 

1 0.9% 9 8.3% 22 20.4% 41 38.0% 35 32.4% 3.9 1.0 

Δεν είναι δύσκολο 

για τα άτομα του 

οικογενειακού 

περιβάλλοντος που 

βρίσκονται σε 

προχωρημένη 

ηλικία να 

χειριστούν έξυπνες 

οικιακές συσκευές 

όπως για 

παράδειγμα η 

χρήση ενός έξυπνου 

ψυγείου από τους 

γονείς μου 

9 8.3% 39 36.1% 31 28.7% 15 13.9% 14 13.0% 2.9 1.2 

Είναι πιο εύκολη η 

χρήση υπηρεσιών 

όπως η Τηλεϊατρική 

για άτομα με 

κινητικές δυσκολίες 

ή προχωρημένης 

ηλικίας παρά η 

επίσκεψη σε γιατρό 

η νοσοκομείο που 

προϋποθέτει 

μετακίνηση 

4 3.6% 4 3.6% 13 11.7% 28 25.2% 62 55.9% 4.3 1.0 

Αντιληπτή ευκολία χρήσης 3.7 0.7 
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Τα αποτελέσματα σχετικά με το βαθμό στον οποίο η νέα τεχνολογία θα συνεργάζεται και θα 

διαλειτουργεί με τις υπόλοιπες συσκευές του σπιτιού που προϋπάρχουν ή θα αγοραστούν 

παράλληλα (διάσταση αντιληπτής συμβατότητας) παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Απο την 

ανάλυση παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες σε πολύ μεγάλο βαθμό νιώθουν άνετα με  τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληρωμής όπως το e-banking γιατί μπορούν να διαχειριστούν τους 

λογαριασμούς τους μέσω κινητού ανά πάσα στιγμή χωρίς πρόβλημα (Μ.Ο.=4.3, Τ.Α.=1.0). 

Αντίθετα, σε μέτριο βαθμό οι συμμετέχοντες νιώθουν ότι η χρήση έξυπνων υπηρεσιών και 

συσκευών είναι συμβατή με τις καθημερινές τους ασχολίες (Μ.Ο.=3.2, Τ.Α.=1.4). Τέλος, από 

τις απαντήσεις τους προέκυψε ότι σε μέτριο βαθμό οι υπηρεσίας φωνητικών εντολών όπως η 

Google Nest ή η Siri της Apple, είναι ιδανική για να αλληλεπιδράσουν με τις οικιακές τους 

συσκευές (Μ.Ο.=3.2, Τ.Α.=1.2).  

 Ο συνολικός βαθμός αντιληπτής συμβατότητας βρέθηκε ίσος με 3.7 (Τ.Α=0.7) 

αναδεικνύοντας ένα μέτριο προς υψηλό επίπεδο συμβατότητας για τις νέες τεχνολογίες. 

 

Πίνακας 6. Αντιληπτή συμβατότητα (βαθμός στον οποίο η νέα τεχνολογία θα συνεργάζεται και 

θα διαλειτουργεί με τις υπόλοιπες συσκευές του σπιτιού που προϋπάρχουν ή θα αγοραστούν 

παράλληλα) της έξυπνης τεχνολογίας 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

M.O. T.A. 

n % n % n % n % n % 

Η χρήση έξυπνων 

υπηρεσιών και 

συσκευών είναι 

συμβατή με τις 

καθημερινές μου 

ασχολίες 

16 

1

4

.

8

% 

19 17.6% 25 23.1% 25 23.1% 23 21.3% 3.2 1.4 

Η χρήση μιας 

υπηρεσίας 

φωνητικών εντολών 

όπως η Google Nest 

ή η Siri της Apple, 

είναι ιδανική για να 

αλληλεπιδράσω με 

τις οικιακές μου 

συσκευές 

11 

1

0

.

2

% 

18 16.7% 35 32.4% 30 27.8% 14 13.0% 3.2 1.2 
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Νιώθω άνετα με  τις 

υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής 

πληρωμής όπως το 

e-banking γιατί 

μπορώ να 

διαχειριστώ τους 

λογαριασμούς μου 

μέσω κινητού ανά 

πάσα στιγμή χωρίς 

πρόβλημα 

4 

3

.

7

% 

4 3.7% 12 11.1% 27 25.0% 61 56.5% 4.3 1.0 

Αντιληπτή συμβατότητα 3.5 0.9 

 

 

Τα αποτελέσματα σχετικά με το βαθμό στον βαθμός στον οποίο το κόστος εγκατάστασης 

συντήρησης και επισκευής της νέας τεχνολογίας διαφέρει από το κόστος της παλιάς ή μιας 

άλλης τεχνολογίας (διάσταση αντιληπτού κόστους) παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. Απο την 

ανάλυση παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες σε πολύ μεγάλο βαθμό αναγνωρίζουν ότι η 

χρήση έξυπνης οικιακής τεχνολογίας τους βοηθάει να εξοικονομήσουν χρήματα μέσω 

εφαρμογών της (Μ.Ο.=3.9, Τ.Α.=0.9). Επιπλέον, σε μέτριο προς αρκετά μεγάλο βαθμό οι 

συμμετέχοντες νιώθουν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους πληρώνοντας 

χαμηλότερες τιμές από αυτές των υπηρεσιών έξυπνων σπιτιών (Μ.Ο.=3.6, Τ.Α.=1.1). Τέλος, 

από τις απαντήσεις τους προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι το κόστος 

εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης της έξυπνης οικιακής τεχνολογίας είναι υψηλό 

(Μ.Ο.=3.4, Τ.Α.=1.1).  

 Ο συνολικός βαθμός αντιληπτού κόστους βρέθηκε ίσος με 3.7 (Τ.Α=0.7) 

αναδεικνύοντας ένα μέτριο προς υψηλό επίπεδο αντιληπτού κόστους για τις νέες τεχνολογίες. 

 

Πίνακας 7. Αντιληπτό κόστος (βαθμός στον οποίο το κόστος εγκατάστασης συντήρησης και 

επισκευής της νέας τεχνολογίας διαφέρει από το κόστος της παλιάς η μιας άλλης τεχνολογίας) της 

έξυπνης τεχνολογίας 

 

Καθ

όλου 
Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

M.O. T.A. 

n % n % n % n % n % 

Το κόστος εγκατάστασης, 

επισκευής και συντήρησης 

της έξυπνης οικιακής 

τεχνολογίας είναι υψηλό 

για μένα. 

4 

3

.

7

% 

12 11.1% 46 42.6% 24 22.2% 22 20.4% 3.4 1.1 
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Μπορώ να ικανοποιήσω τις 

ανάγκες μου πληρώνοντας 

χαμηλότερες τιμές από 

αυτές των υπηρεσιών 

έξυπνων σπιτιών 

5 

4

.

6

% 

11 10.2% 33 30.6% 28 25.9% 31 28.7% 3.6 1.1 

Η χρήση έξυπνης οικιακής 

τεχνολογίας με βοηθάει να 

εξοικονομήσω χρήματα 

μέσω εφαρμογών της 

τεχνολογίας 

2 

1

.

9

% 

4 3.7% 28 25.9% 42 38.9% 32 29.6% 3.9 9.9 

Αντιληπτό κόστος 3.7 0.7 

 

 

Τα αποτελέσματα σχετικά με το βαθμό στον οποίο ο κοινωνικός περίγυρος ή το κράτος και τα 

μμε επιδρά στην πρόθεση χρησιμοποίησης και αγορά μια νέας τεχνολογίας (διάσταση 

κοινωνικής επιρροής) παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. Απο την ανάλυση παρατηρήθηκε ότι οι 

συμμετέχοντες σε μέτριο βαθμό θα επηρεαστούν αν  το κοινωνικό τους περιβάλλον αγοράσει 

μια συσκευή τελευταίας τεχνολογίας (Μ.Ο.=2.9, Τ.Α.=1.2). Επιπλέον, σε μέτριο βαθμό οι 

συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι η εφαρμογή για την νέα υπηρεσία μηνυμάτων του 13033, την 

χρήση της οποίας συνιστά το κράτος κατά την περίοδο του lockdown τους οδηγεί στο να 

χρησιμοποιούν περισσότερο το κινητό (Μ.Ο.=2.8, Τ.Α.=1.5). Τέλος, από τις απαντήσεις τους 

προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν σε μικρό βαθμό ότι θέλουν να είναι οι πρώτο 

που αγοράζουν ένα νέο προϊόν, λόγω του ότι θα ξεχωρίσουν από τους υπολοίπους που 

χρησιμοποιούν συσκευές παλαιότερης τεχνολογίας (Μ.Ο.=1.8, Τ.Α.=1.2).  

 Ο συνολικός βαθμός κοινωνικής επιρροής βρέθηκε ίσος με 2.5 (Τ.Α=0.9) 

αναδεικνύοντας ένα μέτριο προς χαμηλό επίπεδο κοινωνικής επιρροής στη χρήση νέων 

τεχνολογιών. 

 

Πίνακας 8. Κοινωνική επιρροή (βαθμός στον οποίο ο κοινωνικός περίγυρος ή το κράτος και τα 

ΜΜΕ επιδρά στην πρόθεση χρησιμοποίησης και αγορά μια νέας τεχνολογίας)  

 

Καθ

όλου 
Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

M.O. T.A. 

n % n % n % n % n % 
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Εάν κάποιος από το 

κοινωνικό μου περιβάλλον 

αγοράσει μια συσκευή 

τελευταίας τεχνολογίας 

όπως το πιο πρόσφατο 

smartphone, θα επηρεάσει 

και εμένα ως προς την 

αγορά 

13 

1

2

.

0

% 

27 25.0% 32 29.6% 25 23.1% 11 10.2% 2.9 1.2 

Η νέα εφαρμογή για την 

νέα υπηρεσία μηνυμάτων 

του 13033, την χρήση της 

οποίας συνιστά το κράτος 

κατά την περίοδο του 

lockdown με οδηγεί στο να 

χρησιμοποιώ όλο και 

περισσότερο το κινητό μου 

τηλέφωνο 

31 

2

8

.

7

% 

16 14.8% 20 18.5% 24 22.2% 17 15.7% 2.8 1.5 

 Θέλω να είμαι ο πρώτος 

που αγοράζει ένα νέο 

προϊόν, λόγω του ότι θα 

ξεχωρίσω απο τους 

υπόλοιπους που 

χρησιμοποιούν συσκευές 

παλαιότερης τεχνολογίας 

65 

6

0

.

2

% 

18 16.7% 14 13.0% 3 2.8% 8 7.4% 1.8 1.2 

Κοινωνική επιρροή 2.5 0.9 

 

Τα αποτελέσματα σχετικά με το βαθμό στον οποίο ο καταναλωτής εμπιστεύεται μια νέα 

τεχνολογία και την λειτουργία της (διάσταση εμπιστοσύνης) παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. 

Απο την ανάλυση παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες σε μέτριο βαθμό φοβούνται να 

χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες όπως η Τηλεϊατρική λόγω του ότι μπορεί και να μην τους 

εξυπηρετήσουν όπως η φυσική παρουσία ενός γιατρού (Μ.Ο.=3.2, Τ.Α.=1.2). Επιπλέον, σε 

μέτριο βαθμό οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι είναι ασφαλές να παραχωρήσουν τα στοιχεία 

τους σε παρόχους έξυπνων υπηρεσιών ελέγχου αλληλεπίδρασης συσκευών όπως το Google 

Nest ή το Cloud της Apple (Μ.Ο.=3.2, Τ.Α.=1.3). Τέλος, από τις απαντήσεις τους προέκυψε 

ότι οι συμμετέχοντες σε μικρό βαθμό φοβούνται να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

πληρωμής όπως το e-banking, υπό τον φόβο υποκλοπής των στοιχείων τους (Μ.Ο.=2.1, 

Τ.Α.=1.2).  

 Ο συνολικός βαθμός εμπιστοσύνης βρέθηκε ίσος με 2.8 (Τ.Α=0.9) αναδεικνύοντας ένα 

μέτριο επίπεδο εμπιστοσύνης στη χρήση νέων τεχνολογιών. 
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Πίνακας 9. Εμπιστοσύνη (βαθμός στον οποίο ο καταναλωτής εμπιστεύεται μια νέα τεχνολογία και 

την λειτουργία της)  στις νέες τεχνολογίες 

 

Καθ

όλου 
Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

M.O. T.A. 

n % n % n % n % n % 

Φοβάμαι να 

χρησιμοποιήσω υπηρεσίες 

όπως η Τηλε-ιατρική λόγω 

του ότι μπορεί και να μην 

με εξυπηρετήσει όπως η 

φυσική παρουσία ενός 

γιατρού. 

10 

9

.

3

% 

23 21.3% 31 28.7% 24 22.2% 20 18.5% 3.2 1.2 

Φοβάμαι να 

χρησιμοποιήσω 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

πληρωμής όπως το e-

banking, υπό τον φόβο 

υποκλοπής των στοιχείων 

μου. 

45 

4

1

.

7

% 

30 27.8% 17 15.7% 10 9.3% 6 5.6% 2.1 1.2 

Θεωρώ ασφαλές να 

παραχωρήσω τα στοιχεία 

μου σε παρόχους έξυπνων 

υπηρεσιών ελέγχου 

αλληλεπίδρασης συσκευών 

όπως το Google Nest ή το 

Cloud της Apple. 

16 

1

4

.

8

% 

15 13.9% 33 30.6% 24 22.2% 20 18.5% 3.2 1.3 

Εμπιστοσύνη 2.8 0.9 

 

Τα αποτελέσματα σχετικά με το βαθμό στον οποίο ο καταναλωτής θα τονωθεί ψυχολογικά και 

θα διασκεδάσει με την χρήση μιας νέα τεχνολογίας (διάσταση αντιληπτής απόλαυσης) 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 10. Απο την ανάλυση παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες σε 

πολύ μεγάλο βαθμό αναγνωρίζουν ότι η χρήση έξυπνων οικιακών υπηρεσιών και συσκευών 

ψυχαγωγίας είναι διασκεδαστική όταν αναγκάζονται να περάσουν πολλές ώρες στο σπίτι 

(Μ.Ο.=4.3, Τ.Α.=1.0). Επιπλέον, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι η 

χρήση συσκευών τους κάνουν να νιώθουν άνετα κατά την περίοδο του lockdown γιατί 

μπορούν να έρθουν σε επαφή με όποιο άτομο επιθυμούν μέσω του internet με την χρήση ενός 

smartphone η tablet (Μ.Ο.=4.6, Τ.Α.=0.8). Τέλος, απο τις απαντήσεις τους προέκυψε ότι οι 

συμμετέχοντες σε πολύ μεγάλο βαθμό αναγνωρίζουν ότι μπορούν να παρακολουθούν την ίδια 

ταινία η να ακούουν την ίδια μουσική σε διαφορετικές συσκευές μέσω της σύνδεσης τους στο 

οικιακό δίκτυο (Μ.Ο.=4.4, Τ.Α.=0.9).  
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 Ο συνολικός βαθμός αντιληπτής απόλαυσης βρέθηκε ίσος με 4.4 (Τ.Α=0.7) 

αναδεικνύοντας ένα υψηλό επίπεδο αντιληπτής απόλαυσης από τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

 

Πίνακας 10. Αντιληπτή απόλαυση (βαθμός στον οποίο ο καταναλωτής θα τονωθεί ψυχολογικά 

και θα διασκεδάσει με την χρήση μιας νέα τεχνολογίας)  από τη χρήση νέων τεχνολογιών 

 

Καθ

όλου 
Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

M.O. T.A. 

n % n % n % n % n % 

Η χρήση έξυπνων οικιακών 

υπηρεσιών και συσκευών 

ψυχαγωγίας(π.χ. smart tv) 

είναι διασκεδαστική όταν 

αναγκάζομαι να περάσω 

πολλές ώρες στο σπίτι(π.χ. 

κατα την περίοδο του 

lockdown) 

3 

2

.

8

% 

1 0.9% 16 14.8% 25 23.1% 63 58.3% 4.3 1.0 

Η χρήση συσκευών με 

κάνουν να νιώθω άνετα 

κατά την περίοδο του 

lockdown γιατί μπορώ να 

έρθω σε επαφή με όποιο 

άτομο επιθυμώ μέσω του 

internet με την χρήση ενός 

smartphone η tablet 

0 

0

.

0

% 

4 3.7% 6 5.6% 23 21.3% 75 69.4% 4.6 0.8 

Μπορώ να παρακολουθώ 

την ίδια ταινία η να ακούω 

την ίδια μουσική σε 

διαφορετικές συσκευές 

μέσω της σύνδεσης τους 

στο οικιακό δίκτυο 

1 

0

.

9

% 

2 1.9% 16 15.1% 21 19.8% 66 62.3% 4.4 0.9 

Αντιληπτή απόλαυση 4.4 0.7 

 

4.3 Πρόθεση χρήσης υπηρεσιών έξυπνης τεχνολογίας 

 

Η πρόθεση αγοράς/χρήσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. Απο την ανάλυση προέκυψε πως 

οι συμμετέχοντες εκδήλωσαν υψηλό επίπεδο πρόθεσης χρήσης/αγοράς υπηρεσιών 

πληρωμής(e-banking) (Μ.Ο.=4.5, Τ.Α.=0.8), έξυπνων συσκευών ψυχαγωγίας (smart tv, 

ακουστικά, ηχεία) (Μ.Ο.=4.5, ΤΑ=0.8), συσκευών Δικτύου (router, smartphones, εκτυπωτές) 
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(Μ.Ο.=4.4, Τ.Α.=0.9) και λευκών συσκευών ( έξυπνο κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια πιάτων 

και ρούχων) (Μ.Ο.=3.8, Τ.Α.=1.4). 

 Ο συνολικός βαθμός πρόθεσης χρήσης/αγοράς βρέθηκε ίσος με 3.7 (Τ.Α=0.7) 

αναδεικνύοντας ένα μέτριο προς υψηλό επίπεδο πρόθεσης χρήσης/αγοράς έξυπνων συσκευών 

και νέων τεχνολογιών. 

 

Πίνακας 11. Πρόθεση χρήσης/ αγοράς (βαθμός στον οποίο ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής 

γνωρίζει και προτίθεται να αγοράσει και να χρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη τεχνολογία)  νέων 

τεχνολογιών 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

M.O. T.A. 

n % n % n % n % n % 

Υπηρεσίες 

ενεργειακής 

Πληροφόρησης και 

διαχείρισης 

ηλεκτρικού. 

16 14.8% 13 12.0% 23 21.3% 24 22.2% 32 29.6% 2.9 1.4 

Έλεγχος 

αλληλεπίδρασης 

και λειτουργίας 

οικιακών 

συσκευών(π.χ. 

Google Nest) 

10 9.3% 9 8.3% 26 24.1% 29 26.9% 34 31.5% 3.1 1.3 

Υπηρεσίες 

πληρωμής(e-

banking) 

2 1.9% 4 3.7% 13 12.0% 19 17.6% 70 64.8% 4.5 0.8 

Υπηρεσίες 

Πληροφοριών 

κοινής ωφέλειας 

14 13.0% 14 13.0% 23 21.3% 24 22.2% 33 30.6% 3.4 1.3 

Υπηρεσίες 

Πληροφοριών 

Επιχείρησης 

19 17.6% 16 14.8% 21 19.4% 20 18.5% 32 29.6% 3.0 1.4 

Έξυπνες συσκευές 

ψυχαγωγίας( smart 

tv, ακουστικά, 

ηχεία κτλπ.) 

4 3.7% 2 1.9% 12 11.1% 18 16.7% 72 66.7% 4.5 0.8 
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Έξυπνες κάμερες 

ασφαλείας και 

κλειδαριές. 

7 6.5% 5 4.6% 21 19.4% 19 17.6% 56 51.9% 3.3 1.3 

Έξυπνοι ανιχνευτές 

καπνού 
24 22.2% 7 6.5% 14 13.0% 23 21.3% 40 37.0% 2.8 1.4 

Λευκά είδη ( έξυπνο 

κλιματιστικα, 

ψυγεία, πλυντήρια 

πιάτων και ρούχων) 

7 6.5% 4 3.7% 15 13.9% 18 16.7% 64 59.3% 3.8 1.4 

Έξυπνος φωτισμός 7 6.5% 1 0.9% 14 13.0% 22 20.4% 64 59.3% 3.6 1.3 

Τηλεϊατρική 9 8.3% 3 2.8% 11 10.2% 28 25.9% 57 52.8% 3.3 1.5 

Συσκευές Δικτύου 

(router, 

smartphones, 

εκτυπωτές κτλπ.) 

2 1.9% 3 2.8% 7 6.5% 19 17.6% 77 71.3% 4.4 .9 

Έξυπνοι 

θερμοστάτες 
13 12.0% 10 9.3% 16 14.8% 25 23.1% 44 40.7% 3.0 1.4 

Οικιακά Ρομπότ και 

ρομποτικές 

συσκευές 

καθαρισμού 

14 13.0% 6 5.6% 15 13.9% 15 13.9% 58 53.7% 2.9 1.5 

Πρόθεση αγοράς/ χρήσης 3.7 0.7 

 

 

4.4 Οφέλη  και εμπόδια από τη χρήση έξυπνης τεχνολογίας 

 

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα ευρήματα αναφορικά με τα οφέλη από τη χρήση έξυπνης 

οικιακής τεχνολογίας. Απο την ανάλυση των απαντήσεων παρατηρήθηκε ότι τα 

σημαντικότερα οφέλη που έχουν οι χρήστες έξυπνης οικιακής τεχνολογίας είναι η 

παρακολούθηση και διαχείριση ασθενών και ηλικιωμένων (Μ.Ο.=4.5, Τ.Α.=0.8), η βελτίωση 

συστημάτων οικιακής ασφάλειας (Μ.Ο.=4.4, Τ.Α.=0.8), η εξοικονόμηση χρημάτων 

συγκριτικά με παλαιότερες μεθόδους (Μ.Ο.=4.4, Τ.Α.=0.8), η ταυτόχρονη χρήση διαφόρων 

συστημάτων ψυχαγωγίας (Μ.Ο.=4.3, Τ.Α.=0.8), ο έλεγχος και διαχείριση ενεργειακής χρήσης 

(Μ.Ο.=4.2, Τ.Α.=1.1),  ο έλεγχος θερμοκρασίας σπιτιού από απόσταση (Μ.Ο.=4.1, Τ.Α.=0.9) 

και  ο αυτοματοποιημένος έλεγχος λευκών ειδών σπιτιού (Μ.Ο.=4.0, Τ.Α.=1.1).   
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Πίνακας 12. Οφέλη από τη χρήση έξυπνης οικιακής τεχνολογίας 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

M.O. T.A. 

n % n % n % n % n % 

Παρακολούθηση 

και διαχείριση 

ασθενών και 

ηλικιωμένων. 

2 1.9% 1 0.9% 6 5.6% 36 33.3% 63 58.3% 4.5 0.8 

Αποθήκευση 

αρχείων υγείας και 

ηλεκτρονικές 

συνταγές 

0 0.0% 1 0.9% 9 8.3% 35 32.4% 63 58.3% 4.5 0.7 

Μείωση κόστους 

και χρόνου 

περίθαλψης λόγω 

της Τηλε-ιατρικής 

10 9.3% 4 3.7% 21 19.4% 25 23.1% 48 44.4% 3.9 1.3 

 Έλεγχος και 

διαχείριση 

ενεργειακής χρήσης 

3 2.8% 5 4.6% 14 13.0% 30 27.8% 56 51.9% 4.2 1.1 

Βελτίωση της 

κοινωνικότητας του 

χρήστη και 

αντιμετώπιση του 

αισθήματος 

απομόνωσης 

7 6.5% 9 8.3% 20 18.5% 24 22.2% 48 44.4% 3.9 1.2 

Έλεγχος 

θερμοκρασίας 

σπιτιού από 

απόσταση. 

2 1.9% 6 5.6% 19 17.6% 38 35.2% 43 39.8% 4.1 0.9 

Ταυτόχρονη χρήση 

διαφόρων 

συστημάτων 

ψυχαγωγίας 

2 1.9% 2 1.9% 16 14.8% 30 27.8% 58 53.7% 4.3 0.9 

Βελτίωση 

συστημάτων 

οικιακής ασφάλειας. 

2 1.9% 1 0.9% 9 8.3% 35 32.4% 61 56.5% 4.4 0.8 
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Αυτοματοποιημένος 

έλεγχος λευκών 

ειδών σπιτιού. 

4 3.7% 8 7.4% 18 16.7% 30 27.8% 48 44.4% 4.0 1.1 

Εξοικονόμηση 

χρημάτων 

συγκριτικά με 

παλαιότερες 

μεθόδους. 

1 0.9% 3 2.8% 10 9.3% 29 26.9% 65 60.2% 4.4 0.8 

 

 

Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται τα ευρήματα αναφορικά με τα εμπόδια από τη χρήση έξυπνης 

οικιακής τεχνολογίας. Απο την ανάλυση των απαντήσεων παρατηρήθηκε ότι τα 

σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι χρήστες έξυπνης οικιακής τεχνολογίας είναι η 

έλλειψη επίγνωσης και αντίσταση στην αλλαγή (Μ.Ο.=4.0, Τ.Α.=1.1), το κόστος 

εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής (Μ.Ο.=3.9, Τ.Α.=1.1), η πιθανή παραβίαση 

δεδομένων ασφαλείας (Μ.Ο.=3.9, Τ.Α.=1.2), η πολυπλοκότητα στην εγκατάσταση και την 

διαχείριση της έξυπνης τεχνολογίας (Μ.Ο.=3.8, Τ.Α.=0.9) και η συνδεσιμότητα συσκευών 

ανάμεσα σε διαφορετικές μάρκες (Μ.Ο.=3.7, Τ.Α.=1.0).   

 

Πίνακας 13. Εμπόδια στη χρήση έξυπνης οικιακής τεχνολογίας 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

M.O. T.A. 

n % n % n % n % n % 

 Η πολυπλοκότητα 

στην εγκατάσταση 

και την διαχείριση 

της έξυπνης 

τεχνολογίας 

2 1.9% 10 9.3% 22 20.4% 50 46.3% 24 22.2% 3.8 0.9 

Πιθανή παραβίαση 

δεδομένων 

ασφαλείας. 

4 3.7% 14 13.0% 14 13.0% 34 31.5% 42 38.9% 3.9 1.2 

 Συνδεσιμότητα 

συσκευών ανάμεσα 

σε διαφορετικές 

μάρκες. 

3 2.8% 6 5.6% 44 40.7% 26 24.1% 29 26.9% 3.7 1.0 
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 Έλλειψη σύνδεσης 

στο δίκτυο. 
8 7.4% 14 13.0% 30 27.8% 25 23.1% 31 28.7% 3.5 1.2 

 Έλλειψη νομικής 

κάλυψης 
4 3.7% 21 19.4% 29 26.9% 23 21.3% 31 28.7% 3.5 1.2 

 Κόστος 

εγκατάστασης, 

συντήρησης και 

επισκευής. 

4 3.7% 6 5.6% 26 24.1% 36 33.3% 36 33.3% 3.9 1.1 

Βοήθεια από ειδικό 4 3.7% 15 13.9% 31 28.7% 33 30.6% 25 23.1% 3.6 1.1 

Έλλειψη επίγνωσης 

και αντίσταση στην 

αλλαγή 

3 2.8% 8 7.4% 19 17.6% 29 26.9% 49 45.4% 4.0 1.1 

 

 

4.5 Διαφοροποίηση τεχνολογικών παραγόντων και πρόθεσης χρήσης  

υπηρεσιών έξυπνης τεχνολογίας ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Στη συνέχεια διερευνήθηκε κατά πόσο οι αντιλήψεις των χρηστών υπηρεσιών έξυπνης 

τεχνολογίας διαφοροποιούνται ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (φύλο, ηλικιακή 

ομάδα, εκπαιδευτικό επίπεδο και εισόδημα). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι 

επαγωγικής στατιστικής, t-test και one-way ANOVA. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου t-test ως προς το φύλο των χρηστών δίνονται στον Πίνακα 14. 

Η ανάλυση έδειξε σημαντική διαφορά ως προς το φύλο αναφορικά με το επίπεδο αντιληπτής 

χρησιμότητας (t=2.033, p=0.003), το επίπεδο αντιληπτής ευκολίας χρήσης (t=2.442, p=0.016) 

και την πρόθεση χρήσης (t=3.169, p=0.002). Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

άντρες εκφράζουν υψηλότερο επίπεδο αντιληπτής χρησιμότητας και αντιληπτής ευκολίας 

χρήσης ενώ έχουν μεγαλύτερο βαθμό πρόθεσης χρήσης τεχνολογιών έξυπνης οικιακής 

τεχνολογίας. 

 

Πίνακας 14. Αποτελέσματα ελέγχου t-test για τη διαφοροποίηση τεχνολογικών παραγόντων και 

πρόθεσης χρήσης  υπηρεσιών ως προς το φύλο 

 

Φύλο t p 

Άντρας Γυναίκα 
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ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

Αντιληπτή 

χρησιμότητα 

3.3 0.7 2.9 0.7 2.033 0.003 

Πρόθεση χρήσης 3.9 0.7 3.5 0.7 3.169 0.002 

Αντιληπτή ευκολία 

χρήσης 

3.9 0.7 3.5 0.7 2.442 0.016 

Αντιληπτή 

συμβατότητα 

3.7 0.9 3.4 0.8 1.522 0.131 

Αντιληπτό κόστος 3.7 0.6 3.6 0.7 0.936 0.351 

Κοινωνική επιρροή 2.5 1.0 2.5 0.8 0.165 0.870 

Προσωπικοί 

Παράγοντες 

Εμπιστοσύνη 

2.7 .9 2.9 0.8 1.649 0.102 

Αντιληπτή απόλαυση 4.5 0.6 4.4 0.8 1.052 0.295 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου one-way ANOVA ως προς την ηλικιακή ομάδα των χρηστών 

δίνονται στον Πίνακα 15. Η ανάλυσε έδειξε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς 

την ηλικιακή σε καμία από τις διαστάσεις που μελετήθηκαν (p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις). 

 

Πίνακας 15. Αποτελέσματα ελέγχου t-test για τη διαφοροποίηση τεχνολογικών παραγόντων και 

πρόθεσης χρήσης  υπηρεσιών ως προς την ηλικιακή ομάδα 

 

Ηλικία 

F p Έως 25 26-35 36-55 56+ 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

Αντιληπτή χρησιμότητα 2.9 0.6 3.2 0.7 3.1 0.5 3.1 1.3 1.209 0.310 

Πρόθεση χρήσης 3.6 0.7 3.8 0.7 3.8 0.7 3.6 0.9 0.528 0.664 

Αντιληπτή ευκολία χρήσης 3.6 0.7 3.7 0.7 3.8 0.8 4.0 0.9 1.239 0.299 

Αντιληπτή συμβατότητα 3.6 0.9 3.5 0.8 3.4 0.8 3.9 1.0 0.802 0.496 

Αντιληπτό κόστος 3.6 0.6 3.6 0.7 3.9 0.4 3.7 0.8 0.859 0.465 
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Κοινωνική επιρροή 2.4 0.8 2.5 0.9 2.6 0.7 3.2 1.1 2..478 0.070 

Προσωπικοί Παράγοντες 

Εμπιστοσύνη 
2.9 0.8 2.9 0.9 2.3 0.6 2.6 1.2 2.273 0.084 

Αντιληπτή απόλαυση 4.4 0.7 4.4 0.8 4.7 0.4 4.4 0.7 1.069 0.366 

 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου one-way ANOVA ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

χρηστών δίνονται στον Πίνακα 16. Η ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο σε καμία από τις διαστάσεις που μελετήθηκαν (p>0.05 σε 

όλες τις περιπτώσεις). 

Πίνακας 16. Αποτελέσματα ελέγχου t-test για τη διαφοροποίηση τεχνολογικών παραγόντων και 

πρόθεσης χρήσης  υπηρεσιών ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο 

 

Έως 

Δευτεροβ

άθμια 

Τριτοβάθμια 
Μεταπτυχι

ακό 
F p 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

Αντιληπτή χρησιμότητα 2.9 0.9 3.0 0.7 3.1 0.6 0.286 0.752 

Πρόθεση χρήσης 3.6 0.8 3.7 0.8 3.8 0.5 0.562 0.572 

Αντιληπτή ευκολία χρήσης 3.4 0.8 3.7 0.8 3.7 0.6 1.337 0.267 

Αντιληπτή συμβατότητα 3.2 1.1 3.6 0.9 3.4 0.8 1.450 0.239 

Αντιληπτό κόστος 3.5 0.7 3.8 0.7 3.5 0.6 1.649 0.197 

Κοινωνική επιρροή 2.7 0.8 2.5 0.9 2.6 0.9 0.453 0.637 

Προσωπικοί Παράγοντες 

Εμπιστοσύνη 
2.8 0.7 2.8 0.9 2.8 0.7 0.026 0.974 

Αντιληπτή απόλαυση 4.0 1.0 4.5 0.6 4.4 0.7 3.030 0.053 

 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου one-way ANOVA ως προς το εισόδημα των χρηστών δίνονται 

στον Πίνακα 17. Η ανάλυση έδειξε σημαντική διαφορά ως προς το εισόδημα αναφορικά με το 

επίπεδο αντιληπτής χρησιμότητας (F=2.749, p=0.047) και την κοινωνική επιρροή (F=2.891, 

p=0.039). Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα άτομα με υψηλότερο εισόδημα 
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εκφράζουν υψηλότερο επίπεδο αντιληπτής χρησιμότητας ενώ τα άτομα με εισόδημα έως 6000 

ετησίως εμφανίζουν χαμηλότερο βαθμό κοινωνικής επιρροής. 

 

Πίνακας 17. Αποτελέσματα ελέγχου t-test για τη διαφοροποίηση τεχνολογικών παραγόντων και 

πρόθεσης χρήσης  υπηρεσιών ως προς το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

 

Εισόδημα 

F p Έως 6000 6001-10000 
10001-

15000 
15000+ 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

Αντιληπτή χρησιμότητα 2.9 0.7 3.1 0.6 3.1 0.9 3.4 0.7 2.749 0.047 

Πρόθεση χρήσης 3.6 0.7 3.8 0.7 3.5 0.8 3.9 0.7 1.130 0.341 

Αντιληπτή ευκολία χρήσης 3.6 0.8 3.5 0.6 4.0 0.6 3.8 0.6 2.137 0.100 

Αντιληπτή συμβατότητα 3.4 1.0 3.6 0.7 3.6 0.8 3.8 0.9 1.026 0.384 

Αντιληπτό κόστος 3.7 0.7 3.7 0.7 3.5 0.5 3.8 0.5 0.689 0.561 

Κοινωνική επιρροή 2.3 0.8 2.9 0.9 2.6 1.2 2.7 0.6 2.891 0.039 

Προσωπικοί Παράγοντες 

Εμπιστοσύνη 
2.9 0.9 3.0 0.8 2.6 0.8 2.4 0.8 2.297 0.082 

Αντιληπτή απόλαυση 4.4 0.8 4.4 0.6 4.5 0.5 4.6 0.7 0.396 0.756 

 

 

4.6 Συσχέτιση τεχνολογικών παραγόντων με την πρόθεση χρήσης υπηρεσιών 

έξυπνης τεχνολογίας 

 

Τέλος, δίνονται τα ευρήματα της ανάλυσης αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την πρόθεση χρήσης υπηρεσιών έξυπνης τεχνολογίας. Αρχικά, διερευνήθηκε με το συντελεστή 

συσχέτισης του Pearson το κατά πόσο υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων 

που συνδέονται με τη χρήση  έξυπνης τεχνολογίας με την πρόθεση χρήσης υπηρεσιών έξυπνης 

τεχνολογίας. Από τον Πίνακα 18 προκύπτει ότι η αντιληπτή χρησιμότητα (r=0.778, p=0.000), 

η αντιληπτή ευκολίας χρήσης (r=0.443, p=0.000), η αντιληπτή συμβατότητα (r=0.462, 

p=0.000), η κοινωνική επιρροή (r=0.290, p=0.002) και η αντιληπτή απόλαυση (r=0.221, 

p=0.023) σχετίζονται θετικά με την πρόθεση χρήσης υπηρεσιών έξυπνης τεχνολογίας.  
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Από τις υπόλοιπες συσχετίσεις παρατηρήθηκε ότι η αντιληπτή συμβατότητα σχετίζεται θετικά 

με την αντιληπτή ευκολία χρήσης (r=0.598, p=0.000) και την αντιληπτή χρησιμότητα 

(r=0.438, p=0.000) ενώ η αντιληπτή ευκολία χρήσης σχετίζεται θετικά με την αντιληπτή 

χρησιμότητα (r=0.470, p=0.000). Τέλος, η κοινωνική επιρροή σχετίζεται θετικά με την 

αντιληπτή χρησιμότητα (r=0.356, p=0.000). 

 

Πίνακας 18. Αποτελέσματα συσχέτισης μεταξύ τεχνολογικών παραγόντων και πρόθεσης χρήσης 

υπηρεσιών έξυπνης τεχνολογίας 

 

Αντιληπτή 

χρησιμότητα 

Αντιληπτ

ή ευκολία 

χρήσης 

Αντιληπ

τή 

συμβατ

ότητα 

Αντιληπ

τό 

κόστος 

Κοινωνικ

ή επιρροή 

Προσωπι

κοί 

Παράγοντ

ες 

Εμπιστοσ

ύνη 

Αντιλη

πτή 

απόλα

υση 

Πρόθεσ

η 

χρήσης 

Αντιληπτή 

χρησιμότητα 

r 1 .470** .438** .025 .356** .199* .171 .778** 

p  .000 .000 .796 .000 .039 .079 .000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Αντιληπτή 

ευκολία χρήσης 

r .470** 1 .598** .333** .247** .200* .465** .443** 

p .000  .000 .000 .010 .037 .000 .000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Αντιληπτή 

συμβατότητα 

r .438** .598** 1 .254** .254** .093 .467** .462** 

p .000 .000  .008 .008 .340 .000 .000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Αντιληπτό 

κόστος 

r .025 .333** .254** 1 .117 .200* .416** .031 

p .796 .000 .008  .226 .038 .000 .748 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Κοινωνική 

επιρροή 

r .356** .247** .254** .117 1 .378** .011 .290** 

p .000 .010 .008 .226  .000 .911 .002 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 
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Προσωπικοί 

Παράγοντες 

Εμπιστοσύνης 

r .199* .200* .093 .200* .378** 1 -.028 .124 

p .039 .037 .340 .038 .000  .778 .199 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Αντιληπτή 

απόλαυση 

r .171 .465** .467** .416** .011 -.028 1 .221* 

p .079 .000 .000 .000 .911 .778  .023 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Πρόθεση 

χρήσης 

r .778** .443** .462** .031 .290** .124 .221* 1 

p .000 .000 .000 .748 .002 .199 .023  

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

 

 

Για να διερευνηθεί το κατά πόσο τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών αλλά και οι 

αντιλήψεις τους αναφορικά με τις υπηρεσίες έξυπνης τεχνολογίας μπορούν να προβλέψουν 

την πρόθεση χρήσης υπηρεσιών έξυπνης τεχνολογίας χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της 

πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης μέσω της μεθόδους της προς τα εμπρός εισαγωγής 

(forward selection). Απο την ανάλυση παρατηρήθηκε ότι οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες 

που προβλέπουν την πρόθεση  χρήσης υπηρεσιών έξυπνης τεχνολογίας είναι η αντιληπτή 

χρησιμότητα (b=0.700, p=0.000) και η αντιληπτή συμβατότητα (p=0.118, p=0.032). Αυτές οι 

δύο παράμετροι ερμηνεύουν το 62.7% της μεταβλητότητας της πρόθεσης  χρήσης υπηρεσιών 

έξυπνης τεχνολογίας (Πίνακας 19). 

 

 

Πίνακας 19. Αποτελέσματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για τους σημαντικότερους 

παράγοντες πρόβλεψης της πρόθεσης χρήσης υπηρεσιών έξυπνης τεχνολογίας 

Μοντέλα με τη μέθοδο της προς 

τα εμπρός εισαγωγής (forward 

selection method) 

Μη τυποποιημένοι 

συντελεστές 

Τυποποιημένοι 

συντελεστές t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Σταθερά) 1.361 .187  7.273 .000 

Αντιληπτή χρησιμότητα .763 .060 .781 12.740 .000 
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2 (Σταθερά) 1.136 .211  5.383 .000 

Αντιληπτή χρησιμότητα .700 .066 .716 10.673 .000 

Αντιληπτή συμβατότητα .118 .054 .146 2.179 .032 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

5.1 Συζήτηση ευρημάτων 

 

Το διαδίκτυο εξελίσσεται συνεχώς και με γρήγορο ρυθμό. Τα λεγόμενα Web 2.0 και Web 3.0 

έχουν φέρει επανάσταση στο Διαδίκτυο και εισήγαγαν τεράστιες τεχνολογικές εξελίξεις. 

Ωστόσο, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) είναι το πεδίο που αποκτά τεράστια προσοχή τον 

τελευταίο καιρό (Ma, Pogrebna & Ng, 2014). Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων έχει σημειώσει 

σημαντικές προόδους τα τελευταία χρόνια και γίνεται όλο και πιο σημαντικό (Lee & Lee, 

2015). Ο όρος IoT παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Kevin Ashton το 1999 ως τίτλος 

της παρουσίασής του στη Procter & Gamble (P&G). Η αναγνώριση της αυξανόμενης σημασίας 

της τεχνολογίας IoT είναι αναπόφευκτη στις μέρες μας. Περίπου 127 συσκευές IoT συνδέονται 

στο Διαδίκτυο κάθε δευτερόλεπτο (Neumann, 2018). Επιπλέον, ο Neumann (2018) εκτιμά ότι 

ο αριθμός των μονάδων IoT θα αυξηθεί από περίπου 6,4 το 2016 σε σχεδόν 20,5 

δισεκατομμύρια το 2020. Οι εφαρμογές των καταναλωτών θα αντιστοιχούν σε περισσότερο 

από το 63% των συνολικών μονάδων και ως εκ τούτου είναι ένας κρίσιμος τομέας εστίασης 

για εταιρείες παραγωγής τεχνολογίας IoT. Ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτικών εφαρμογών 

είναι έξυπνες οικιακές συσκευές. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός αποδοχής των υπηρεσιών 

έξυπνης οικιακής τεχνολογίας απο τους Έλληνες καταναλωτές, να καταγραφούν τα οφέλη και 

τα μειονεκτήματα απο τη χρήση υπηρεσιών έξυπνης οικιακής τεχνολογίας  και να διερευνηθεί 

ποιοι από τους παράγοντες επηρεάζουν την αποδοχή των τεχνολογιών έξυπνης οικίας στην 

Ελλάδα. Στην παρούσα έρευνα ως βασικό μοντέλο ερμηνείας της συμπεριφοράς των 

καταναλωτών χρησιμοποιήθηκε το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας και για το λόγο αυτό 

οι παράγοντες που αξιολογήθηκαν και θεωρήθηκε ότι επιδρούν στην αποδοχή/πρόθεση 

χρήσης της έξυπνης οικιακής τεχνολογίας είναι η αντιληπτή χρησιμότητα, η αντιληπτή 

ευκολία, το αντιληπτό κόστος, η αντιληπτή συμβατότητα, η κοινωνική επιρροή και η 

αντιληπτή απόλαυση. Οι συγκεκριμένες διαστάσεις έχουν διερευνηθεί απο πληθώρα μελετών 

οι οποίες έχουν αναδείξει ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών μπορεί να επηρεαστεί απο 

καθεμιά από αυτές τις διαστάσεις (Schooneboom, 2014; Neumann, 2018; Jungwoo, Park, & 

Lee, 2018; Venkatesh et al., 2003; Ashton, 2014).  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας ανέδειξαν ότι οι Έλληνες καταναλωτές αναγνωρίζουν σε 

μέτριο επίπεδο τη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών, με τις δημοφιλέστερες υπηρεσίες/ 

συσκευές είναι οι υπηρεσίες πληρωμής (e-banking), οι έξυπνες συσκευές ψυχαγωγίας (smart 

tv, ακουστικά, ηχεία) και οι συσκευές δικτύου (router, smartphones, εκτυπωτές). Επιπρόσθετα, 

οι Έλληνες καταναλωτές αναγνωρίζουν σε μέτριο επίπεδο τις ευκολίες που παρέχουν οι νέες 

τεχνολογίες. Μια απο τις πιο σημαντικές ευκολίες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες είναι η 

πιο εύκολη η χρήση υπηρεσιών όπως η Τηλεϊατρική για άτομα με κινητικές δυσκολίες ή 

προχωρημένης ηλικίας. Παρόμοια, οι Έλληνες καταναλωτές αναγνωρίζουν σε μέτριο προς 

υψηλό επίπεδο τη συμβατότητα των νέων τεχνολογιών και ένα υψηλό επίπεδο αντιληπτής 
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απόλαυσης από τη χρήση νέων τεχνολογιών. Αντίθετα, οι Έλληνες καταναλωτές  

αναγνωρίζουν το υψηλό κόστος των νέων τεχνολογιών. Αναφορικά με την πιθανή κοινωνική 

επιρροή οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται να είναι δέκτες, σε μέτριο προς χαμηλό βαθμό, 

κοινωνικής επιρροής στη χρήση νέων τεχνολογιών. Τέλος, οι Έλληνες καταναλωτές 

εμφανίζουν μέτριο επίπεδο εμπιστοσύνης στη χρήση νέων τεχνολογιών. Τα αποτελέσματα 

αυτά επιβεβαιώνουν ότι η χρήση έξυπνης οικιακής τεχνολογίας προσφέρει σε κάποιο βαθμό 

ευκολίες στους χρήστες (Ehrenhard, Kijl, & Nieuwenhuis, 2014; Damodaran & Olphert, 2010) 

και προσφέρει υψηλό βαθμό συμβατότητας (Park, Kim & Kim, 2017; Legris, Ingham, & 

Collerette, 2003). Οι κυριότεροι αρνητικοί παράγοντες χρήσης έξυπνης οικιακής τεχνολογίας 

είναι η χαμηλή εμπιστοσύνη των χρηστών προς αυτές τις τεχνολογίες (Park, Han, Kwon, & 

Jongwoo, 2017) και το υψηλό κόστος (Balta-Ozkan, Whitmarsh, Davidson, & Bicket, 2013). 

Αναφορικά με τα οφέλη και τα εμπόδια από τη χρήση έξυπνης οικιακής τεχνολογίας 

επιβεβαιώθηκε ότι τα σημαντικότερα οφέλη είναι η παρακολούθηση και διαχείριση ασθενών 

και ηλικιωμένων (Lee, Zappaterra, Kwanghee, & Hyeong-Ah, 2014), η εξοικονόμηση 

χρημάτων συγκριτικά με παλαιότερες μεθόδους (Ehrenhard, Kijl, & Nieuwenhuis, 2014), ο 

έλεγχος και διαχείριση ενεργειακής χρήσης (Lee, Zappaterra, Kwanghee, & Hyeong-Ah, 2014) 

και  ο έλεγχος θερμοκρασίας σπιτιού από απόσταση (Lee, Zappaterra, Kwanghee, & Hyeong-

Ah, 2014). Τα σημαντικότερα εμπόδια αναφορικά με τη χρήση έξυπνης οικιακής τεχνολογίας 

που επιβεβαιώθηκαν από την παρούσα έρευνα είναι η έλλειψη επίγνωσης και αντίσταση στην 

αλλαγή (Neuman, 2018), το κόστος εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής (Neumann, 

2018; Park, Han, Kwon, & Jongwoo, 2017), η πιθανή παραβίαση δεδομένων ασφαλείας 

(Amerighi, Balta-Ozkan, & Boteler, 2014), η πολυπλοκότητα στην εγκατάσταση και την 

διαχείριση της έξυπνης τεχνολογίας (Rogers, 2003) και η συνδεσιμότητα συσκευών ανάμεσα 

σε διαφορετικές μάρκες (Alsulami, &Atkins, 2016). 

Τέλος, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η αντιληπτή χρησιμότητα, η αντιληπτή 

ευκολίας χρήσης, η αντιληπτή συμβατότητα, η κοινωνική επιρροή και η αντιληπτή απόλαυση 

σχετίζονται θετικά με την πρόθεση χρήσης υπηρεσιών έξυπνης οικιακής τεχνολογίας (Reeder, 

Meyer, Lazar, & Chaudhuri, 2013; Neuman, 2018; Ehrenhard, Kijl, & Nieuwenhuis, 2014; 

Lee, Zappaterra, Kwanghee, & Hyeong-Ah, 2014). Από αυτούς τους παράγοντες οι 

σημαντικότεροι στην πρόβλεψη της πρόθεσης χρήσης υπηρεσιών έξυπνης οικιακής 

τεχνολογίας είναι η αντιληπτή χρησιμότητα και η αντιληπτή συμβατότητα. 

 

5.2 Συμπεράσματα 

 

Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) είναι ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων και μοναδικά 

αναγνωρίσιμων υπολογιστικών συσκευών ενσωματωμένων σε καθημερινά αντικείμενα. 

Τέτοιες συσκευές συλλέγουν δεδομένα μέσω αισθητήρων, επεξεργάζονται δεδομένα και 

ελέγχουν τα αντικείμενα στα οποία ενσωματώνονται. Ενεργοποιημένο με την πρόοδο στην 

αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων (RFID), τους έξυπνους αισθητήρες, τις τεχνολογίες 

επικοινωνιών και τα πρωτόκολλα διαδικτύου, το IoT διαθέτει παρέχει σημαντικές δυνατότητες 

για τη βιομηχανία, τους καταναλωτές, τις κοινότητες και το περιβάλλον. Σε επίπεδο 

καταναλωτή, η εφαρμογή IoT εμφανίζεται στον αυτοματισμό του σπιτιού, στις φορητές 

συσκευές και στην προσωπική υγεία.  
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Στην παρούσα μελέτη, εξετάζουμε την αποδοχή του IoT στο πλαίσιο της έξυπνης οικιακής 

τεχνολογίας (έξυπνα σπίτια). Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς στον κλάδο αυτό αναμένεται 

να υπερβεί τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025 και η πώληση μονάδων έξυπνων 

οικιακών μονάδων στην Αμερική μόνο αναμένεται να φτάσει τα 165 εκατομμύρια μονάδες. 

Οι έξυπνες οικιακές τεχνολογίες αντιπροσωπεύουν έναν ξεχωριστό πληθυσμό καταναλωτών 

και ως εκ τούτου αποτελούν ένα βιώσιμο πλαίσιο για μια εμπειρική μελέτη των παραγόντων 

που επηρεάζουν την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών. Οι έξυπνες οικιακές τεχνολογίες 

περιλαμβάνουν οικιακές συσκευές και συσκευές που συνδέονται μέσω δικτύου, είναι ικανές 

να επικοινωνούν μεταξύ τους και μπορούν να παρακολουθούνται, ενώ παρέχουν πρόσβαση ή 

ελέγχονται από απόσταση από οποιαδήποτε τοποθεσία στον κόσμο μέσω τηλεφώνου ή μέσω 

διαδικτύου. Οι τεχνολογίες ενεργοποιούνται με αισθητήρες και συστήματα επικοινωνίας, τα 

οποία τους επιτρέπουν να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τους χρήστες και να 

ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες του νοικοκυριού. Παραδείγματα 

τεχνολογιών έξυπνης οικίας κυμαίνονται από μεγάλες καταναλωτικές συσκευές και υπηρεσίες, 

όπως έξυπνα ψυγεία και τηλεϊατρική, έως μικρές καταναλωτικές συσκευές, όπως μια έξυπνη 

κλειδαριά. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι παράγοντες οι οποίες επιδρούν στην 

υιοθέτηση έξυπνων οικιακών τεχνολογιών στους Έλληνες καταναλωτές. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι οι Έλληνες καταναλωτές αναγνωρίζουν σε κάποιο βαθμό τη χρησιμότητα 

των έξυπνων οικιακών τεχνολογιών καθώς και τις ευκολίες που παρέχουν αναγνωρίζοντας 

οφέλη όπως η παρακολούθηση και διαχείριση ασθενών και ηλικιωμένων, η εξοικονόμηση 

χρημάτων συγκριτικά με παλαιότερες μεθόδους και η διαχείριση ενεργειακής χρήσης. Οι 

έλληνες καταναλωτές με τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν πως έρχονται κοντά με την έξυπνη 

οικιακή τεχνολογία λόγω των οικονομικών ευκολιών που προσφέρει, σε μια χώρα όπου η 

οικονομική κρίση και η ανεργεία έχουν ανέλθει σε υψηλά επίπεδα, κάτι που μαστίζει ιδιαίτερα 

και τους ηλικιωμένους που πρέπει να διαθέσουν ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων τους στην 

υγειονομική τους περίθαλψη. Από την άλλη πλευρά οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται να 

έχουν μέτριο επίπεδο εμπιστοσύνης προς αυτές τις τεχνολογίες δείχνοντας ότι ακόμη δεν έχουν 

πειστεί για θέματα όπως η παραχώρηση στοιχείων τους σε παρόχους έξυπνων υπηρεσιών ενώ 

καταγράφηκε και μέτριος βαθμός φόβου για υποκλοπή των στοιχείων τους, με την ανασφάλεια 

των καταναλωτών να είναι έκδηλη. Ωστόσο, η αναγνώριση αυτών των οφελών δεν αρκεί για 

την υιοθέτηση των έξυπνων τεχνολογιών, με τα  σημαντικότερα εμπόδια που παρατηρήθηκαν 

να είναι η έλλειψη γνώσης για τις νέες αυτές τεχνολογίες, το κόστος εγκατάστασης, 

συντήρησης και επισκευής καθώς και η πιθανή παραβίαση δεδομένων ασφαλείας. Παρόλα 

αυτά οι σημαντικότεροι παράγοντες που φαίνεται να συμβάλλουν στην αποδοχή της έξυπνης 

οικιακής τεχνολογίας και στην πιθανή μελλοντική χρήση τους είναι το αντιληπτό επίπεδο 

χρησιμότητας και συμβατότητας, δεδομένα στο οποίο μπορούν να βασιστούν οι προμηθευτές 

και πάροχοι έξυπνης τεχνολογίας για να το χρησιμοποιήσουν προς όφελος τους, 

προσελκύοντας ακόμα μεγαλύτερο κοινό. 

 

5.3 Περιορισμοί και προτάσεις μελλοντικής έρευνας 

 

Ο βασικός περιορισμός της παρούσας μελέτης είναι το μικρό μέγεθος δείγματος και η μη 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Επιπρόσθετα, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

παρατηρήθηκε ότι από όλες τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί έως τώρα καμία δεν 

πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με αποτέλεσμα τα ευρήματα της παρούσας έρευνας να μην 
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είναι άμεσα συγκρίσιμα με κάποια άλλη έρευνα λόγω της διαφορετικής κουλτούρας των 

Ελλήνων καταναλωτών από καταναλωτές άλλων χωρών. Μία βασική σύσταση για μελλοντική 

έρευνα είναι η επέκταση της μελέτης σε καταναλωτές άλλων χωρών με διαφορετικές 

κουλτούρες, προκειμένου να διαπιστωθούν διαφορές μεταξύ της συμπεριφοράς των Ελλήνων 

καταναλωτών με καταναλωτές άλλων χωρών.  Δεύτερον, θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε 

στη μελλοντική έρευνα περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, επεκτείνοντας τη μελέτη σε 

περισσότερα μέρη της Θεσσαλονίκης και της κεντρικής Μακεδονίας γενικότερα. Αυτό θα 

μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση της εξωτερικής εγκυρότητας της έρευνας και στην 

αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης με πιο αξιόπιστο τρόπο.  Επιπλέον, λόγω του 

γεγονότος ότι αυτή η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε μια χώρα που αντιμετωπίζει οικονομική 

κρίση τα τελευταία χρόνια, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν μπορούσαμε να συγκρίνουμε τα 

αποτελέσματα με παρόμοιες μελέτες από άλλες χώρες που έχουν ένα πιο υγιές οικονομικό 

περιβάλλον ή με μελέτες από χώρες που έχουν υποστεί επίσης οικονομική κρίση. Επίσης, το 

γεγονός πως η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε κατα την διάρκεια της πανδημίας του 

κορονοϊού, θα ήταν ενδιαφέρον να γίνουν παρόμοιες έρευνες την συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή σε διάφορα μέρη της χώρας ή ακόμα και σε άλλες χώρες, για να αποτυπωθούν οι 

προθέσεις των καταναλωτών σε μια εποχή όπου η χρήση έξυπνης τεχνολογίας διευκολύνει την 

καθημερινότητα του χρήστη σε καταστάσεις όπως η εργασία και η εκπαίδευση, που την 

δεδομένη στιγμή πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Τέλος, μια άλλη 

σύσταση για μελλοντική έρευνα είναι να χρησιμοποιηθεί ένα αναλογικό στρωματοποιημένο 

δείγμα προκειμένου κάθε υποομάδα του δείγματος  να εκπροσωπείται επαρκώς σε ολόκληρο 

τον πληθυσμό της έρευνας. 
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