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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Στις μέρες μας  η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας αλλάζει 

με γοργούς ρυθμούς. Η παραγωγικότητα των εργαζομένων έχει αλλάξει ριζικά 

λόγω της χρήσης των υπολογιστών. Παρόλο που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που 

διαφωνούν σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και 

επικοινωνίας , αυτή έχει ευρέως εγκαθιδρυθεί. Οι ταχείς εξελίξεις της τεχνολογίας 

της πληροφορίας και επικοινωνίας αποτέλεσε το λόγο των αντίστοιχων αλλαγών 

στις μεθόδους με τις οποίες λειτουργούν οι οργανισμοί και οι εταιρίες. Αλλά ίσως 

η πιο σημαντική εξέλιξη να ήταν η διαφοροποίηση και η βελτίωση του 

μάνατζμεντ καθώς και η παραγωγικότητα των διευθυντών. Η γρήγορη πρόσβαση 

σε απαραίτητες πληροφορίες συνείσφερε στην παραγωγικότητα και την απόδοση 

όχι μόνο του μάνατζμεντ αλλά και των υπόλοιπων εργαζομένων. 

Αυτή η εργασία αποτελείται από τρεις ενότητες. Στη πρώτη γίνεται συζήτηση 

για τις νέες τεχνολογίες πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης οι οποίες 

επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων των διοικητικών στελεχών. Επίσης σε αυτό το 

μέρος σχολιάζεται ο ρόλος του σύγχρονου μάνατζμεντ. Γίνεται αναλυτική 

συζήτηση για τα τεχνικά θέματα και τη λειτουργία των νέων τεχνολογικών 

επιτευγμάτων. Επιπροσθέτως δίνετε έμφαση στις υπηρεσίες εκείνες που 

υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων. Στη δεύτερη ενότητα μιλάμε για τεχνολογίες 

εκτός πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης , μερικές από αυτές είναι η 

τηλεδιάσκεψη , η βιντεοδιάσκεψη και η διάσκεψη δεδομένων. Στη τελευταία 

ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται τα συμπεράσματα που εξάγονται από μια 

σειρά συνεντεύξεων με υψηλά διευθυντικά στελέχη ποικίλων οργανισμών και 

εταιριών και γίνεται προσπάθεια να εξεταστούν τα οφέλη που προκύπτουν από τη 

καθημερινή χρήση των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης μέσα από τη 

σκοπιά της νέας τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας.       
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ABSTRACT 

 

 

Nowadays information and communication technology is changing at a rapid 

pace. The employees’ productivity has significantly changed due to the use of 

computers. Although there were a lot of people arguing against the use of ICT 

(Information and Communication Technology), nowadays it is well established. 

Over the years ICT based on widespread use of computer systems came forward 

and became part of the daily life of companies and organizations. The rapid 

developments in the ICT became the reason for corresponding changes in the 

operational methods of organizations and enterprises. But, perhaps, the most 

important new development was the differentiation and improvement of 

management and the productivity of managers. Having access to needed 

information in a short time contributed to the productivity and efficiency of 

management and other employees.  

This thesis consists of three parts. In the first part we discuss new management 

informational systems that affect managers’ decision-making. We also discuss in 

this part the role of contemporary management. We talk in detail about technical 

issues and the function of new technological advances. Furthermore we emphasize 

on those services which support decision-making. In the second part we discuss 

technologies other than management informational systems; some of these are 

Teleconferencing, Videoconferencing and Data conferencing. In the final part we 

present and analyze the findings that emerged from a series of interviews with 

high ranking management representatives from various organizations and 

enterprises and we try to assess the benefits derived from the daily use of 

management information systems within the realm of modern ICT.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η χρήση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις σήμερα 

  

 

Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε μια σημαντική αλλαγή στον 

επιχειρηματικό  κόσμο. Εταιρίες κάθε είδους και μεγέθους έκαναν μεγάλα άλματα 

στην αποδοχή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών . Η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι σήμερα ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας μας , ενώ τα ενδοδίκτυα εσωτερικής 

πρόσβασης και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων έχουν αρχίσει να 

μεταλλάσσουν τις σχέσεις των προμηθευτών και των πελατών. Η πρόκληση που 

αντιμετωπίζουν τώρα οι επιχειρήσεις είναι η εύρεση τρόπου υποβοήθησης του 

προσωπικού τους , ώστε αυτό να αποκομίσει τα μέγιστα από τις υπάρχουσες 

τεχνολογίες , διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία ανάμεσα στα οφέλη της 

υιοθέτησης τους και στο σχετικό κόστος και ρίσκο που αυτή συνεπάγεται. 

Το ελληνικό κράτος για να παροτρύνει τις επιχειρήσεις να εισάγουνε τις 

νέες τεχνολογίες στον εργασιακό χώρο έχει ξεκινήσει την εφαρμογή μιας σειράς 

προγραμμάτων. Παράλληλα  αρκετές έρευνες έχουν γίνει για την καταγραφή των 

αποτελεσμάτων της καμπάνιας και την χρήση νέων τεχνολογιών από τις 

επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα από την γενική έρευνα του 2002 για τη χρήση του 

προσωπικού υπολογιστή , του internet και της κινητής τηλεφωνίας από το γενικό 

πληθυσμό προκύπτει πως η χώρα μας συγκλίνει δυναμικά προς τους μέσους 

ευρωπαϊκούς όρους. Η έρευνα αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα για την Κοινωνία της πληροφορίας.  
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Παρακάτω θα αναφερθούν στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα που  

εξάχθηκαν από την μελέτη του e-business forum για τη διείσδυση των πρακτικών 

του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις [1] . 

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 1 οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

κυρίως τις παρακάτω τεχνολογίες : 

 

1. Virtual Private Network (VPN), Voice Over IP (VOIP) 

Ένα VPN χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση δεδομένων για την ασφαλή πρόσβαση 

στο δίκτυο μιας εταιρίας μέσω Internet. Είναι σημαντικά φθηνότερο από τη 

σύνδεση απομακρυσμένων γραφείων με αγορασμένες ή νοικιασμένες  γραμμές [2]. 

 

2. Value added network 

3. Computerized process control 

4. Wireless WAN 

Τα ασύρματα μητροπολιτικά δίκτυα είναι ένας τρόπος σύνδεσης των υπολογιστών 

σε διαφορετικές και απομακρυσμένες μεταξύ τους θέσεις σε έναν κοινό χώρο , ο 

οποίος επιτρέπει την από κοινού χρήση πληροφοριών και περιφερειακών 

συσκευών. 

5. WAN 

Αντίστοιχα τα ενσύρματα μητροπολιτικά δίκτυα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. 

6. LAN 

Πρόκειται για ένα τρόπο σύνδεσης υπολογιστών μεταξύ τους που επιτρέπει την 

κοινή χρήση πληροφοριών και περιφερειακών συσκευών.  

7. Integrative automated telephone systems 

8. Remote terminal synchronized to your main network 

9. Remote or mobile terminal 

10. EDI(Electronic Data Interchange) 

Το EDI είναι η ανταλλαγή επιχειρηματικών εγγράφων όπώς οι παραγγελίες και τα 

τιμολόγια , μεταξύ των υπολογιστών των εμπορικά συναλλασσόμενων μερών. 
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Είναι γρήγορη , γλιτώνει από την επεξεργασία έντυπων εγγράφων , παρέχει τη 

δυνατότητα μεγαλύτερου ελέγχου στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια 

επιχείρηση και αναπτύσσει πιο στενές εμπορικές συνεργασίες . 

11. Extranet 

Τα ενδοδίκτυα εξωτερικής πρόσβασης μπορούν να θεωρηθούν ως μια ιστοσελίδα 

περιορισμένης πρόσβασης η οποία χρησιμοποιείται για την ασφαλή από κοινού 

χρήση επιχειρηματικών πληροφοριών με πελάτες και προμηθευτές  . 

12. Intranet 

Τα ενδοδίκτυα εσωτερικής πρόσβασης μπορούν να θεωρηθούν ως μια ιστοσελίδα 

που προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση σε έναν οργανισμό. 

13. Videoconferencing 

Η βιντεοδιάσκεψη είναι η επικοινωνία βίντεο και ήχου μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων μερών. 

14. Email για εξωτερική επικοινωνία 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι μια σημαντική υπηρεσία του Internet που 

επιτρέπει ην ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου , ήχου και εικόνας από υπολογιστή 

σε υπολογιστή. Στη περίπτωση της εξωτερικής επικοινωνίας χρησιμοποιείται για 

ανταλλαγή δεδομένων με υπολογιστές εκτός της επιχείρησης. 

15. Email για εσωτερική επικοινωνία 

Στη περίπτωση αυτή δίνεται η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων μεταξύ των 

εργαζομένων μιας επιχείρησης και αυτό μπορεί να γίνει και με την εφαρμογή ενός 

τοπικού δικτύου.   

16. Website 

Μια ιστοσελίδα στο Internet που πολλές επιχειρήσεις σήμερα φροντίζουν να 

διατηρούν είναι ένας χώρος στο διαδίκτυο όπου παρουσιάζεται η εικόνα μιας 

εταιρίας  

17. Internet 

Το Internet είναι ένα παγκοσμιοποιημένο δίκτυο υπολογιστών που δίνει τη 

δυνατότητα πρόσβασης στις διαθέσιμες πληροφορίες από όλο τον κόσμο. 
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διάγραμμα 1: χρήση τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις 

 

 

 Έτσι   βλέπουμε ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις και μάλιστα αυτές με αριθμό 

εργαζομένων άνω των 250 κάνουν χρήση του Internet. Σε πολύ μεγάλα ποσοστά 

κυμαίνονται και η χρήση Email και τοπικών δικτύων καθώς και η ύπαρξη 

ιστοσελίδας. Όσο αφορά την εφαρμογή ασύρματων μητροπολιτικών δικτύων , 

Extranet και βιντεοδιάσκεψης η χρήση είναι πιο περιορισμένη. Έπειτα οι πιο νέες 

τεχνολογίες όπως οι VPN,VOIP ,Value added network , EDI , Computerized 

process control δεν είναι  ακόμα διαδεδομένες. 

Έπειτα αξίζει να σχολιαστεί σε ποιους τομείς των επιχειρήσεων βρίσκουν 

εφαρμογή οι τεχνολογίες. Το διάγραμμα 2 παρουσιάζει τα ποσοστά  που 

περιγράφουν αυτή τη χρήση. Η παραγωγή, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων , η 

Οικονομική Διαχείριση , η Διαχείριση Αποθηκών ,η Διοίκηση Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας , η Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση πελάτη , η Έρευνα και Ανάπτυξη , οι 

αγορές και οι προμήθειες , οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ  υποστηρίζονται από τις 
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νέες τεχνολογίες. Στην  Οικονομική Διαχείριση  χρησιμοποιείται περισσότερο 

η τεχνολογία  αλλά ακολουθούν με χαμηλότερο ποσοστό οι Πωλήσεις και η 

Διαχείριση Αποθηκών. 

 

 

 

 

 

διάγραμμα 2 : βαθμός χρήσης της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις 

 

 

Αναλυτικά αναφέρεται στα αποτελέσματα της έρευνας ότι 61 επιχειρήσεις 

εμφανίζουν πολύ μεγάλο βαθμό χρήσης τεχνολογιών , 378 μέτριο και άλλες 61 

μικρό. 

 Σημαντική όμως παρουσιάζεται και η χρήση εξειδικευμένων συστημάτων. 

Η χρήση τους έχει δημιουργήσει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε πλέον  

γνωστές εταιρίες με διεθνή επικράτεια. Τέτοιου είδους συστήματα είναι τα ERP 
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που όπως φαίνεται και από τρίτο διάγραμμα  εφαρμόζονται αρκετά στις ελληνικές 

επιχειρήσεις.  

Το ASP (Application Service Provider) είναι ένα είδος εταιριών που 

παρέχει λογισμικό και υπηρεσίες τεχνολογίας της πληροφορίας μέσω Internet . 

Αναλαμβάνει εργασίες με τη μορφή της υπεργολαβίας δίνοντας δυνατότητα σε 

πελάτες να αποφεύγουν την επένδυση σε υλικό , λογισμικό και τεχνική εμπειρία 

για την παροχή των υπηρεσιών τους , χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων [2]. 

Η τεχνολογία CRM(Customer Relationship Management ή Marketing) 

δηλώνει τη μεθοδολογία που βοηθά στην επισήμανση και την προσέλκυση των 

καταναλωτών , μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων. 

Πρόκειται για μια μεθοδολογία που θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο της 

επιχειρηματικής διαδικασίας. Στόχος   του πελατοκεντρικού χαρακτήρα CRM 

είναι η διαχρονική πώληση κι εξυπηρέτηση πελατών , πιστών στα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες , μέσα από ένα συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης [3]. 
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διάγραμμα 3: εξειδικευμένα συστήματα 

 

Αξιολογώντας όλα τα παραπάνω δεδομένα της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε διαπιστώνει κανείς ότι οι περισσότερες τεχνολογίες που 

εφαρμόζονται σήμερα στις επιχειρήσεις είναι αυτές των πληροφοριακών 

συστημάτων. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την χρήση τους είναι 

πολλαπλά. Η αύξηση της ταχύτητας της πρόσβασης σε πληροφορίες είναι πολύ 

σημαντική αφού τώρα εύκολα μπορεί κάποιος να βρει μέσω του διαδικτύου τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή μιας έρευνας. Έπειτα η 

αξιοποίηση του χρόνου των εργαζομένων κρίνεται αποδοτικότερη ,ενώ οι 

διαδικασίες τυποποιούνται και κατά συνέπεια απλοποιούνται. 

Για την υιοθέτηση όμως των συστημάτων αυτών χρειάζεται να πληρούνται 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έτσι ένας βασικός  παράγοντας είναι η 

συμβατότητα των ήδη υπαρχόντων συστημάτων μιας επιχείρησης με τα νέα , αλλά 

και η συμβατότητα τους με τα συστήματα των συνεργατών και πελατών. Έπειτα 

είναι απαραίτητο το προσωπικό να έχει τις κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις 
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που απαιτούνται για το χειρισμό νέων συστημάτων και αντίληψη των νέων 

τεχνολογιών. Έπειτα συχνά προκύπτει το πρόβλημα του υψηλού κόστους 

εγκατάστασης και συντήρησης. Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνει αρχικά μια 

οικονομική εκτίμηση μιας νέας εγκατάστασης  και αν αποτελεί όφελος για την 

επιχείρηση. 

Σχετικά με το προφίλ των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες 

πληροφορικής παρατηρείται ότι πρόκειται για ισχυρές και εδραιωμένες εταιρίες. 

Κάτι τέτοιο δεν είναι τυχαίο αφού η διάθεση κεφαλαίου για εκσυγχρονισμό και 

ανάπτυξη είναι δυνατή από επιχειρήσεις αυτού του είδους. Συγκεκριμένα αυτές 

που εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό και μάλιστα σε όλες τις επιχειρησιακές 

λειτουργίες ,τεχνολογίες πληροφορικής, είναι οι μεγάλες ·  δηλαδή  με αριθμό 

εργαζομένων άνω των 250. Παρατηρείται επίσης ότι  είναι μέλη ομίλων 

ελληνικών επιχειρήσεων ή θυγατρικές με έδρα το εξωτερικό. Επίσης έχουν 

περισσότερα σημεία φυσικής παρουσίας στο εξωτερικό , δραστηριοποιούνται σε 

ανταγωνιστικές αγορές, ειδικά ως προς τη τιμή και εμφανίζουν πολύ δομημένες 

επιχειρησιακές διαδικασίες με μεγάλη τυπικότητα και εξειδίκευση ρόλων [1].  

Όσο αφορά τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας διαπιστώνεται ότι οκτώ στις 

δέκα έχουν πλήρη διασύνδεση των επιχειρησιακών τους συστημάτων, ενώ 

διαθέτουν πολύ περισσότερα εξειδικευμένα συστήματα σε σχέση με άλλες 

επιχειρήσεις. Έπειτα το Internet αποτελεί για αυτές το βασικό μέσο για την 

αναζήτηση προμηθευτών , για την έρευνα της αγοράς και την ηλεκτρονική 

παρακολούθηση παραγγελιών. Οι περισσότερες διαθέτουν ιστοσελίδα στο Internet 

και σύστημα  on-line πωλήσεων και αυτό επιτρέπει την αποδοτικότερη ανάπτυξη 

του μάρκετινγκ. Έτσι  καθίσταται δυνατή η αποτελεσματικότερη επαφή με τους 

πελάτες, η ευκολότερη ανάλυση της αγοράς και η βελτίωση της συνεργασίας με 

τους ενδιάμεσους. 

Τέλος συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι η εφαρμογή πρακτικών 

ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκεται στο πρώτο στάδιο. 

Η αξιοποίηση δηλαδή του διαδικτύου και η ύπαρξη ιστοσελίδας  ανήκουν στα 
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πρώτα σκαλοπάτια της υιοθέτησης των πρακτικών αυτών. Η αβεβαιότητα για την 

ασφάλεια στις συναλλαγές αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την περαιτέρω  

χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου αφού εκτιμάται ότι ο αριθμός των συστημάτων 

αυτών έχει σταθεροποιηθεί και δε προβλέπεται η αύξηση του. Παρόλο  όμως που 

τα πλεονεκτήματα από τη χρήση νέων τεχνολογιών γνωστοποιούνται και κάποια 

επιχορηγούνται, σημαντικό εμπόδιο στην εφαρμογή τους στέκεται η 

συμβατότητα , το κόστος σε σχέση με τα αναμενόμενα οφέλη και οι ειδικές 

γνώσεις που απατούνται για την διαχείριση τέτοιων συστημάτων.  

 

 

Ο ρόλος των διοικητικών στελεχών 

  

 

Επί σειρά δεκαετιών πολλοί προσπάθησαν να εξηγήσουν το ρόλο των 

μάνατζερ στις επιχειρήσεις. Ένας από αυτούς ήταν και ο Mintzberg (1973) ο 

οποίος όρισε δέκα ρόλους για αυτούς που χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα. 

Επίσης διέκρινε έξι σύνολα χαρακτηριστικών των ρόλων ενός μάνατζερ. 

Συγκεκριμένα αυτά περιγράφουν τον διευθυντή σαν ένα δραστήριο άνθρωπο που 

χειρίζεται τρέχοντα και συγκεκριμένα   θέματα. Τις δραστηριότητες τις 

διεκπεραιώνει  κυρίως μέσω  της προφορικής επικοινωνίας με ένα τρόπο που 

χαρακτηρίζεται από περιεκτικότητα  , ποικιλία και σπασμωδικότητα [14].  

Τα αποτελέσματα όλων των θεωριών που αναπτύχθηκαν κατέληξαν στο ότι 

ο μάνατζερ δίνει μια κατεύθυνση στην επιχείρηση , παρέχει διοίκηση και 

αποφασίζει πως θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα ώστε να πραγματοποιηθούν οι 

στόχοι της εταιρίας [15]. Στην κυριολεξία οι κύριες αρμοδιότητες ενός μάνατζερ 

είναι ο σχεδιασμός , η οργάνωση , η εκπροσώπηση και ο έλεγχος , αλλά ο ρόλος 

αυτός δεν γίνεται εύκολα κατανοητός από κάποιον που δεν έχει αναλάβει 

διευθυντικά καθήκοντα. Ο Carlson ήταν ο πρώτος που έκανε μια εμπειρική 
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μελέτη σχετικά με τη δουλειά ενός διευθυντή και από τότε αναπτύχθηκαν πολλές 

έρευνες με σκοπό να δώσουν εξήγηση πάνω σε αυτό το θέμα [16].   

 Τις επόμενες δεκαετίες ακολούθησαν και άλλες μελέτες αξιόλογων 

ερευνητών και διαπιστώθηκαν διαφορές στη συμπεριφορά ενός μάνατζερ με τη 

πάροδο του χρόνου. Κάτι τέτοιο βέβαια οφείλεται στις κοινωνικές , πολιτικές και 

οικονομικές αλλαγές που συμβαίνουν στο κόσμο που κατά συνέπεια μεταβάλουν 

τους ρόλους των εργαζομένων. 

 Αφού ένας από τους πιο σημαντικούς που ασχολήθηκαν με τις 

αρμοδιότητες ενός διευθυντή σε μια επιχείρηση ήταν  και ο Mintzberg θα 

αναφέρω αναλυτικά τους δέκα ρόλους που διέκρινε. Αυτοί ομαδοποιούνται σε 

τρείς κατηγορίες : 

1. Διαπροσωπικοί ρόλοι 

2. Πληροφοριακοί ρόλοι 

3. Ρόλοι λήψης αποφάσεων 

 

Συνοπτικά η πρώτη κατηγορία αφορά τη σχέση μεταξύ των εισερχόμένων 

και εξερχόμενων ατόμων , μέσο των οποίων ο μάνατζερ επιδρά και λαμβάνει 

πληροφορίες. Στη  δεύτερη κατηγορία ο διευθυντής θεωρείται το πιο κύριο άτομο 

της επιχείρησης αφού αυτό λαμβάνει και συλλέγει πληροφορίες τις οποίες 

επεξεργάζεται και διοχετεύει έπειτα στην επιχείρηση με έμμεσο τρόπο ώστε να 

λειτουργεί επιτυχώς. Η τελευταία κατηγορία της λήψης αποφάσεων αναφέρεται 

στις λύσεις που πρέπει να βρει ο διευθυντής και τη δράση που χρειάζεται να 

αναλάβει. 

 Πιο αναλυτικά σχετικά με τη πρώτη κατηγορία , τους διαπροσωπικούς 

ρόλους , μια από τις κύριες ασχολίες ενός μάνατζερ είναι να δημιουργήσει 

αξιόλογες  σχέσεις με ανθρώπους που μπορούν να συντελέσουν θετικά στη 

λειτουργία της επιχείρησης. Αυτό όμως μπορεί να επιτευχθεί μέσο τριών 

διαφορετικών ρόλων που αναφέρονται παρακάτω : 
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1. Ο ρόλος του αντιπροσώπου 

Σύμφωνα με αυτό ο διευθυντής παρίσταται ως ο αντιπρόσωπος της επιχείρησης 

για την οποία εργάζεται και εκτελεί καθήκοντα στο όνομα του ανώτατου 

στελέχους της εταιρίας. Έτσι έχει ένα συμβολικό ρόλο σε περιπτώσεις όπως είναι 

η υπογραφή κάποιου συμβολαίου ή η παρουσία σε μια επαγγελματική συνάντηση. 

2. Ο αρχηγικός ρόλος 

Μέσω αυτού του ρόλου οι υφιστάμενοι λαμβάνουν συμβουλές ,καθοδήγηση και 

παρακίνηση. Ανάλογα με τη στάση του μάνατζερ η απόδοση των εργαζομένων 

επηρεάζεται αφού από αυτόν ενθαρρύνονται ή το αντίθετο. Δύο είναι οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία του μάνατζερ σε αυτό το 

μέρος. Πρώτα πρέπει να κατορθώσει να συνταιριάσει τις ανάγκες των ατόμων με 

τους οργανωτικούς στόχους και δεύτερο να κάνει αισθητή την ισχύ του ως 

διευθυντής. 

3. Ο ρόλος του ενδιάμεσου  

Σε αυτό το στάδιο ο μάνατζερ πρέπει να αναπτύξει δεσμούς με εξωτερικές πηγές 

από τις οποίες αντλεί πληροφορίες. Πρέπει επίσης να παρακολουθεί και να 

διεισδύει σε διαφορετικά δίκτυα  από όπου θα λαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες 

για τον τομέα που εργάζεται. Για παράδειγμα πρέπει να παρακολουθεί συνέδρια 

και να παρουσιάζεται σε κοινωνικές συνεστιάσεις. 

 Η δεύτερη κατηγορία των πληροφοριακών ρόλων αναφέρεται στη λήψη 

πληροφοριών από τους μάνατζερ που αργότερα χρησιμοποιούνται για τη 

λειτουργία της επιχείρησης. Αποτελείται από το ρόλο του ελεγκτή , του εκφραστή 

ιδεών και του αντιπροσώπου. 

1. Σύμφωνα με το ρόλο του ελεγκτή ο μάνατζερ αναζητεί 

πληροφορίες που θα τον κρατήσουν ενήμερο για το τι επικρατεί μέσα και έξω από 

την επιχείρηση. Έτσι θα είναι σε θέση να ανιχνεύσει τις τυχόν αλλαγές , τα πιθανά 

προβλήματα και τις ευκαιρίες , αλλά και να διαπιστώσει πότε πρέπει να παρθεί 

μια απόφαση. Αυτό μπορεί να το πετύχει με το να διαβάζει αναφορές και 
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εκτιμήσεις , να παρατηρεί τι συμβαίνει στο εργασιακό περιβάλλον , να 

παρακολουθεί συνέδρια και να εντοπίζει τις αλλαγές. 

2. Ο δεύτερος ρόλος του εκφραστή ιδεών χαρακτηρίζει τον μάνατζερ  

σαν τη καρδία μέσω της οποίας όλες οι εξωτερικές πληροφορίες μεταφέρονται 

στην επιχείρηση και όλες οι εσωτερικές διακινούνται ανάμεσα στους 

εργαζομένους ή τα τμήματα. Η πληροφορία μπορεί να έχει πραγματικό τύπο ή 

αριθμητικό τύπο . Το πραγματικό δεδομένο θα μπορούσε να είναι μια πρόσκληση 

σε ένα συνέδριο ή μια γραπτή αναφορά από το παράπονο ενός πελάτη. Και τα δυο 

μεταβιβάζονται απ’ ευθείας στους αρμόδιους υφισταμένους. Το αριθμητικό 

δεδομένο  έχει να κάνει κυρίως με το πώς πρέπει να είναι κάτι και το αν είναι 

σωστό ή λάθος. Ο μάνατζερ είναι αυτός που αντιλαμβάνεται  τις προτιμήσεις των 

ανθρώπων  και αυτός που τις εισάγει , τις συνδυάζει και έπειτα τις μετατρέπει σε 

στόχους της επιχείρησης. 

3. Ο τρίτος ρόλος είναι αυτός του αντιπροσώπου. Σε αυτόν ο  

μάνατζερ πρέπει να κρατάει ενήμερους για τα μελλοντικά σχέδια της εταιρίας, τις 

αρχές της και τα αποτελέσματα της, δυο τομείς. Αυτοί είναι το γενικότερο κοινό 

και οι καταλυτικοί παράγοντες της επιχείρησης. Ο μάνατζερ για να αποκτήσει 

κύρος και αξιοπιστία από τους εξωτερικούς φορείς , πρέπει να παρουσιάζει τη 

θέση της εταιρίας του σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον αποδοτικά.     

 Το τελευταίο τμήμα που ονομάζεται ρόλοι λήψης αποφάσεων, 

αντιπροσωπεύει το ότι όταν ένας μάνατζερ δε μεταφέρει πληροφορίες τις 

χρησιμοποιεί για να λάβει αποφάσεις ποικίλων θεμάτων. Για παράδειγμα να 

χειριστεί μια συμφωνία , να κάνει ένα χρονοδιάγραμμα, να ορίσει μια συνάντηση 

για στρατηγικά θέματα , να χειριστεί προβλήματα και να συζητήσει με άλλες 

επιχειρήσεις. Ο Mintzberg όρισε πέντε ρόλους που χαρακτηρίζουν αυτό το τμήμα. 

Πρώτος είναι ο ρόλος του επιχειρηματία , δεύτερος ο ρόλος του διαμεσολαβητή , 

τρίτος του κατανεμητή  και τελευταίος του διαπραγματευτή. 

1. Ο μάνατζερ αναλαμβάνει αυτό το ρόλο όταν λαμβάνει μια απόφαση 
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με προληπτικό τρόπο. Αυτές οι αποφάσεις προκύπτουν με το χρόνο ως 

αποτέλεσμα μιας σειράς ενδείξεων που έχουν προκύψει από ποικίλες 

κατευθύνσεις. Τότε η απόφαση ακολουθείται από μια φάση σχεδιασμού όπου 

δίνεται η επίλυση. Εδώ τώρα ο μάνατζερ πρέπει να αποφασίσει αν θα αναλάβει ο 

ίδιος αυτό το έργο ή θα το αναθέσει σε κάποιο υφιστάμενο πρόσωπο. Τις 

περισσότερες φορές συμβαίνει το πρώτο και ο αριθμός των τρεχόντων αυτών 

θεμάτων είναι μεγάλος και απαιτεί ιδιαίτερη αφοσίωση. 

2. Όταν προκύπτουν μη προγραμματισμένες καταστάσεις που δεν 

είναι στην αρμοδιότητα ενός μάνατζερ τότε αυτός καλείται να αναλάβει το ρόλο 

του διαμεσολαβητή. Σε τέτοιες περιπτώσεις δημιουργείται μια αναστάτωση στην 

επιχείρηση και χρειάζεται να ληφθεί άμεση δράση από το μάνατζερ. Η ξαφνική 

απώλεια ενός εργαζομένου , η διαφωνία μεταξύ δυο συναδέλφων ή η απώλεια 

ενός σημαντικού πελάτη , αποτελούν έκτακτες καταστάσεις. Η στάση που πρέπει 

να ακολουθήσει εδώ ένας μάνατζερ είναι συγκεκριμένη και προκαθορισμένη. 

3. Ο τρίτος ρόλος είναι ο πιο σημαντικός για τη διαμόρφωση 

στρατηγικής σε μια επιχείρηση. Έτσι ο διευθυντής είναι ο αρμόδιος για τη 

διαχείριση και τη κατανομή των χρημάτων , του χρόνου , των υλικών ή του 

εξοπλισμού. Ένας καλός μάνατζερ πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας να 

κάνει σκέψεις για το πώς πρέπει να κατανέμει το χρόνο του , το πώς πρέπει να 

αναθέσει σωστά τις δουλείες στους εργαζομένους και να εγκρίνει αποφάσεις και 

ενέργειες. Στην πραγματικότητα πρέπει να ελέγχει όλες τις αποφάσεις  που 

λαμβάνονται στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια της ημέρας.  Και αφού 

ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ξεκαθαρίζεται ποιες ενέργειες θα ακολουθήσουν 

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και τι πρέπει ο διευθυντής να βάλει σε 

προτεραιότητα. Αφού λοιπόν αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει τον τελικό λόγο σε 

όλα τα θέματα ,είναι και ο πιο κατάλληλος για να κατανέμει τους πόρους. 

4. Τέλος ο ρόλος του διαπραγματευτή υιοθετείται όταν ο μάνατζερ  

συνομιλεί με άλλες επιχειρήσεις και άτομα. Συνήθως αυτός αντιπροσωπεύει την 

επιχείρηση και μεταφέρει την κοινή πολιτική. Έπειτα του αναλογεί αυτός ο ρόλος 
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διότι είναι το ανώτερο στέλεχος μιας εταιρίας και θεωρείται αξιόπιστος ,ενώ έχει 

τη δυνατότητα να εγκρίνει αμέσως ένα απαιτούμενο κονδύλιο [14].             

 Με τη πάροδο του χρόνου έγιναν πολλές έρευνες σχετικά με το τι 

πραγματικά κάνει ένας διευθυντής κατά τη διάρκεια μιας εργασιακής ημέρας. Η 

πρώτη έγινε από τον Mintzberg το 1973 και έπειτα ακολούθησαν  άλλες 

βασιζόμενες πάνω σε αυτή που παρουσιάζουν ομοιότητες και διαφορές. Έγινε 

όμως ο διαχωρισμός των ρόλων που έχει ένας  μάνατζερ σε μια μεγάλη και μια 

μικρή επιχείρηση αντίστοιχα. Το 1984 οι Bohman και Boter ισχυρίστηκαν ότι σε 

μια μικρή επιχείρηση ένας διευθυντής αναλαμβάνει μεγαλύτερες υποχρεώσεις και 

κατέχει πιο κυρίαρχο ρόλο. Τις περισσότερες φορές οι μικρές εταιρίες ανήκουν σε 

ένα ιδιοκτήτη και αυτός αποφασίζει για τη λειτουργία της [17]. Στις μεγάλες 

εταιρίες οι  αρμοδιότητες των διευθυντών είναι πολύ εξειδικευμένες. Δηλαδή  

είναι υπεύθυνοι για τη  λειτουργία ενός μόνο τομέα μιας επιχείρησης όπως είναι για 

παράδειγμα ο τομέας της παραγωγής , οι πωλήσεις , το προσωπικό ή και ο 

οικονομικός. Από την άλλη πλευρά όμως σε μια μικρή επιχείρηση ο διευθυντής 

είναι υπεύθυνος για όλα τα παραπάνω άρα ο ρόλος του είναι πιο περίπλοκος και 

δύσκολος [18].               
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (DSS) 

 

Τι είναι τα DSS 

 

 

Τα Συστήματα Υποστήριξης Λήψεως Αποφάσεων DSS αποτελούν μια 

περιοχή της επιστήμης των υπολογιστών , στην οποία η ακαδημαϊκή έρευνα 

ξεκινά από τις αρχές του 1970. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν 

διατυπωθεί μια σειρά από ορισμούς που όμως όλοι συμφωνούν στο ότι τα 

συστήματα αυτά εστιάζουν σε μια περιοχή λήψεως αποφάσεων συγκεκριμένου 

εύρους και στο ότι δεν υποκαθιστούν τον χρήστη στη διαδικασία λήψεων 

αποφάσεων αλλά τον υποστηρίζουν.  

Η αξία των DSS στα χρόνια που έχουν περάσει είναι αδιαμφισβήτητη και 

αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αναρίθμητες εφαρμογές. Ένα 

Σύστημα Λήψης Αποφάσεων μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. 

Γενικά ,μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα υπολογιστικό σύστημα που 

βοηθάει στη λήψη αποφάσεων. Μια απόφαση είναι η επιλογή ανάμεσα σε 

δεδομένα που βασίζονται σε κάποιες εκτιμήσεις ,ενώ το να υποστηρίζεις μια 

απόφαση  σημαίνει να βοηθάς τους ανθρώπους που δουλεύουν μόνοι τους ή σε 

ομάδες , να  συλλέξουν γνώση , να παράγουν συμπεράσματα και τελικά να 

κάνουν την επιλογή. Η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης απόφασης 

περιλαμβάνει την υποστήριξη της  αρχικής εκτίμησης , την εξέταση ή την 

σύγκριση των δεδομένων. Αυτόν τον υποστηρικτικό ρόλο τον παρέχει μια 

εφαρμογή σε υπολογιστή [22] . 

 Ο όρος DSS έχει χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους και έχει 

διατυπωθεί επίσης διαφορετικά ανάλογα με την άποψη του κάθε συγγραφέα. Ο 

Finlay και άλλοι ορίζουν τα εν λόγο συστήματα ως αυτά που βασίζονται σε 

υπολογιστές για την υποβοήθηση της διαδικασίας λήψης απόφασης [23]. Μια 
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άλλη πιο συγκεκριμένη άποψη είναι του Turban που χαρακτηρίζει τα συστήματα 

αυτά σαν ένα πληροφοριακό σύστημα εύκολα εφαρμόσιμο , ευέλικτο και 

ενδιάμεσο , που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να υποστηρίζει την επίλυση 

διοικητικών προβλημάτων σχετικά με τη λήψη αποφάσεων [24]. Για τον Keen και 

Scott ένα DSS συνδυάζει την ικανότητα των στελεχών να λαμβάνουν αποφάσεις 

με αυτή των υπολογιστών να τις βελτιώνουν [25].   

 Όπως παρατηρούμε δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ορισμός για τα 

DSS και πέρα από τους παραπάνω τρεις υπάρχουν  ακόμα περισσότεροι ορισμοί 

αξιόλογων ερευνητών. 

 

 

Η αρχιτεκτονική και οι εφαρμογές των DSS 

 

 

Και σε αυτή τη περίπτωση πολλοί ορισμοί έχουν διατυπωθεί για την 

αρχιτεκτονική των Συστημάτων Λήψης Αποφάσεων. Σύμφωνα όμως με τους 

Sprague και Carlson διακρίνονται τρία βασικά χαρακτηριστικά [26] : 

1. Το σύστημα διαχείρισης βάσης (DBMS) 

2. Το σύστημα διαχείρισης μοντέλου (MBMS) 

3. Και το σύστημα διαχείρισης διαλόγου (DGMS) 

Το πρώτο αποθηκεύει δεδομένα τα οποία προέρχονται είτε από τα ήδη κλασσικά 

αρχεία που καταγράφει μια επιχείρηση , είτε από εξωτερικές πηγές όπως το 

διαδίκτυο ,  είτε από την εμπειρία και τα συμπεράσματα των χρηστών. 

 Το δεύτερο χρησιμοποιώντας κατάλληλα μοντέλα χειρίζεται γεγονότα , 

καταστάσεις ή παράγοντες. 

 Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι το μέρος που επιτρέπει στο χρήστη να 

επιδρά στο σύστημα [27] . 

 Τα συστήματα DSS μπορούν θεωρητικά να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε 

τομέα γνώσεων. Ένα παράδειγμα αποτελεί ένα σύστημα λήψης αποφάσεων σε μια 
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κλινική για μια ιατρική διάγνωση. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μια 

τράπεζα όπου ο υπάλληλος χορήγησης δανείων έχει τη δυνατότητα να εξετάσει 

την αξιοπιστία του ατόμου που αιτείται το δάνειο. Ανάλογη περίπτωση αποτελεί 

και μια εταιρία μηχανικής που έχει επενδύσει σε πολλά έργα και θέλει να 

διαπιστώσει αν θα αποβούν ωφέλιμα οικονομικά.  

 Τα DSS χρησιμοποιούνται ευρέως στις επιχειρήσεις και τη διοίκηση. Με το 

λογισμικό που παρέχουν είναι τώρα πιο εύκολη και γρήγορη η λήψη αποφάσεων , 

η ανίχνευση των μη επιθυμητών ενεργειών και η καλύτερη κατανομή των πόρων 

της επιχείρησης [28]. Υπάρχει όμως και νέα προοπτική για τα Συστήματα Λήψης 

Αποφάσεων σε διάφορους τομείς όπως είναι η αγροτική παραγωγή και το 

μάρκετινγκ για τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μια εφαρμογή 

σχετικά με τον αγροτικό τομέα αποτελεί το πακέτο DSSAT4 που επιχορηγήθηκε 

από το USAID και επέτρεψε στους αγρότες να αποφασίζουν για νομικά θέματα 

που τους αφορούν και για  τη σοδειά τους [29] . 

  Γενικά τα DSS μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε απαιτείται 

οργάνωση και έχουν βοηθήσει στην εξέλιξη πολλών επιχειρηματικών τομέων. 

Τέλος   μπορούν να σχεδιαστούν για να αποφασιστεί πια είναι η κατάλληλη 

περιοχή που μπορεί να προωθηθεί ένα προϊόν πιο αποτελεσματικά αλλά και για να 

λαμβάνονται αποφάσεις στο χρηματιστήριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (GIS)

 

Τι είναι τα (GIS) και η αρχιτεκτονική τους 

 

 

Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής στις επιχειρήσεις ξεκίνησε το 

1950 στον κλάδο της μισθοδοσίας , των τιμολογίων , των λογαριασμών και 

εφαρμογών διεργασίας. Αυτές οι εφαρμογές βασίστηκαν σε τεχνικές διεργασιών 

δεδομένων που είχαν προηγουμένως εφαρμοστεί σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Τα 

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα έχουν τις ρίζες τους στη Νότιο Αμερική, 

την ίδια περίοδο με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων που σχετίζονται με 

γεωγραφικά θέματα. Τέτοιου είδους εφαρμογές ήταν αυτές που προγραμματιζόταν 

από το κράτος ,όπως για παράδειγμα ο σχεδιασμός των μέσων μεταφοράς στο 

Detroit και το Chicago. Οι πρώτες εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων 

στις επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν τις απλές διεργασίες εκείνης της εποχής που 

μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν με τη βοήθεια της γνωστής τεχνολογίας των 

υπολογιστών. Ένα παράδειγμα αποτελεί η διεργασία της μισθοδοσίας όπου 

απαιτούνταν μόνο τέσσερις ή πέντε  υπολογιστικές λειτουργίες για κάθε 

εργαζόμενο. Αυτός ο υπολογισμός με μια απλή αριθμητική διεργασία αποτελούσε 

την αυτοματοποίηση  της δουλειάς ενός υπαλλήλου. Βέβαια το κόστος της 

εγκατάστασης υπολογιστών ήταν τόσο μεγάλο εκείνη την εποχή που συνεπάγεται 

ότι αυτή η διεργασία αυτοματισμού μπορούσε να υιοθετηθεί μόνο από 

κερδοφόρες επιχειρήσεις που μπορούσαν να παρέχουν το κεφάλαιο που 

απαιτούνταν. Ενώ αυτές οι εφαρμογές διεργασιών δεδομένων ήταν σχετικά 

ελλιπής και σε πρώιμο στάδιο , επηρέασαν σημαντικά τη περαιτέρω εξέλιξη των 

λειτουργιών στις επιχειρήσεις. Οι τεχνικές των διεργασιών δεδομένων επέτρεψαν 

σε  αυτές τις λειτουργίες   να αναπτυχθούν πιο γρήγορα , πιο συγκεκριμένα και με 
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οικονομικότερο τρόπο. Έτσι παρά το  υψηλό κόστος των υπολογιστών εκείνη την 

εποχή , η εφαρμογή της αυτοματοποίησης της υπαλληλικής εργασίας κατόρθωσε 

να μειώσει αισθητά το κόστος παραγωγής. Με παρόμοιο τρόπο οι αρχικές 

εφαρμογές των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων ενδιέφεραν μόνο 

μικρό αριθμό εταιριών που ασχολούνταν με τη κατασκευή χαρτών , ερευνών ή 

παρόμοιων γεωγραφικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα στην βιομηχανία 

πετρελαίου τα GIS χρησιμοποιούνταν για την εύρεση της πρώτης ύλης. Πολλοί 

ιδιωτικοί οργανισμοί παρείχαν συμβουλευτικές υπηρεσίες ή GIS λογισμικό σε 

δημόσιους. Ένα παράδειγμα αποτελεί η εταιρία  Tomlinson Associates που 

ιδρύθηκε στην Ottawa το 1977 που ήταν μια από τις πρωτοπόρες εταιρίες στα GIS.  

Ένα άλλο αντίστοιχο παράδειγμα είναι και ο εμπορικός οργανισμός 

Environmental Systems Research Institute που αργότερα ονομάστηκε ESRI [7]. 

Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα είναι μια νέα τεχνολογία με 

ευρεία εφαρμογή όχι μόνο στις επιχειρήσεις αλλά στους οργανισμούς και τις 

δημόσιες υπηρεσίες. Η πολυμερής χρήση τους και οι δυνατότητες που 

προσφέρουν εμφανίζονται και σε εφαρμογές μάρκετινγκ και κατ’ επέκταση 

βοηθούν στη λήψη αποφάσεων.  

Πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί κατά καιρούς για τα  GIS λόγω του ότι τα 

συστήματα αυτά ενσωματώνουν πολλά επιστημονικά πεδία. Έτσι αναφέρεται ως ο 

επικρατέστερος ορισμός αυτός του Hanigan [4] o οποίος ορίζει ως  GIS 

οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα μπορεί να: 

• Συλλέγει , αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες βασιζόμενο στην χωρική 

τους διάσταση. 

• Αναγνωρίζει τοποθεσίες εντός ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος οι οποίες 

απαντούν σε συγκεκριμένα κριτήρια. 

• Ανακαλύπτει σχέσεις ανάμεσα σε σετ δεδομένων του περιβάλλοντος. 

• Αναλύει χωρικά τα δεδομένα βοηθώντας στην λήψη αποφάσεων σε σχέση με 

το υπό εξέταση περιβάλλον 
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• Διευκολύνει την επιλογή και το σερβίρισμα δεδομένων σε εφαρμογές ικανές 

να εκτιμούν με την χρήση αναλυτικών μοντέλων την επίδραση της 

μεταβολής των δεδομένων στο περιβάλλον. 

• Παρουσιάζει το επιλεγμένο περιβάλλον τόσο γραφικά όσο και αριθμητικά 

πριν ή μετά από ανάλυση. 

 

Πιο απλά τα GIS είναι Πληροφοριακά Συστήματα που εντοπίζουν , 

αποθηκεύουν , ελέγχουν ,ενσωματώνουν , χειρίζονται , αναλύουν και εκθέτουν 

δεδομένα που σχετίζονται με σημεία πάνω στην επιφάνεια της γης. Τυπικά ένα 

GIS χρησιμοποιείται για το χειρισμό ενός χάρτη. Κάτι τέτοιο μπορεί να αποδοθεί 

σαν διαφορετικά στρώματα όπου το καθένα κρατά δεδομένα σχετικά με ένα 

συγκεκριμένο είδος χαρακτηριστικού. Κάθε χαρακτηριστικό αντιστοιχεί σε μια 

θέση στη γεωγραφική απεικόνιση ενός χάρτη και η καταχώριση γίνεται σε μια 

συγκεκριμένη θέση ενός πίνακα. Τα GIS επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

αποκαλύψουν κρυμμένους τύπους ,  σχέσεις και τάσεις που δεν είναι εμφανείς στα 

στατιστικά πακέτα και να εξάγουν νέες πληροφορίες από τις ήδη υπάρχουσες 

πηγές δεδομένων[5]. 

Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά  Συστήματα είναι ένα αναλυτικό σετ 

εργαλείων για τη συλλογή , αποθήκευση , ανάκτηση και απεικόνιση χωρικών 

πληροφοριών . 

Τα βασικά δομικά στοιχεία αρχιτεκτονικής του λογισμικού ενός GIS είναι 

το γραφικό περιβάλλον χρήσης (GUI) , η βάση δεδομένων , το σύστημα ανάλυσης 

και απεικόνισης με γραφικά των δεδομένων. Σύμφωνα με τα παραπάνω θα 

μπορούσαμε συνοπτικά να πούμε ότι τα εν λόγο συστήματα ενθυλακώνουν 

δεδομένα από διαφορετικές πηγές και με διαφορετικές μορφές και παράγουν 

πληροφορίες για μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Τα υπόλοιπα 

Πληροφοριακά Συστήματα διαφέρουν από τα Γεωγραφικά στο ότι οι βάσεις 

δεδομένων τους σχετίζεται με ένα χωρικό σύστημα συντεταγμένων. 
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 Τα   GIS έχουν την ικανότητα να δέχονται δεδομένα από πίνακες , χάρτες 

και αισθητήρες και να παράγουν προϊόντα όπως αναφορές , χάρτες και στατιστικά 

δεδομένα. Έτσι τα GIS συνδέονται με ένα σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων 

(DBMS) , με προγράμματα στατιστικής , με προγράμματα ανάλυσης , με 

προγράμματα CAD (Computer assisted drafting) και προγράμματα επεξεργασίας  

εικόνας. 

 Επίσης τα  GIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο με ανυσματικά 

δεδομένα (vector) δηλαδή σημεία , γραμμές , πολύγωνα · όσο και με 

ψηφιοποιημένα δεδομένα (raster) [6]. 
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Τα GIS ως εργαλεία λήψης αποφάσεων 

 

 

Η χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων από τις 

επιχειρήσεις λειτουργεί ως βοηθητικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων των 

διοικητικών στελεχών. Έτσι αρχικά μπορούμε να πούμε ότι η συλλογή στοιχείων  

για τους ήδη υπάρχοντες πελάτες αλλά και για νέους είναι πιο εύκολη και 

αποτελεσματική με τη χρήση της εν λόγο τεχνολογίας. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό 

με τη χρήση χωρικών δεδομένων. Για τις περισσότερες χώρες του κόσμου 

υπάρχουν άφθονα χωρικά δεδομένα όπως και γεωγραφικά που χρησιμοποιούνται 

από πολλές επιχειρήσεις. Τα πιο πολλά από αυτά αφορούν στοιχεία για πελάτες, 

προμηθευτές , εργαζομένους και πολλά άλλα. Στην Αμερική τα γεωγραφικά 

δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν από το κράτος και να διατεθούν στις 

επιχειρήσεις με λίγο ή και καθόλου κόστος. Έτσι ένας μάνατζερ έχει τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσει το ετήσιο ποσοστό διακύμανσης του 

πελατολογίου  , να καταγράφει που συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος αυτού , 

να συνδυάσει και άλλες πληροφορίες όπως η οικονομική κατάσταση ή  ηλικία και   

να εξάγει τα συμπεράσματα του. 

Τα GIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα μέσο αυτοματοποίησης των 

χωρικών δεδομένων ή σαν ένα εργαλείο για τη συλλογή πιο έγκυρων 

πληροφοριών σχετικά με τις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Ακόμα πιο χρήσιμη 

εμφανίζεται και η αυτοματοποίηση ενός χάρτη. Για παράδειγμα σε ένα 

εργοστάσιο μπορούμε να καταγράψουμε πιο παραστατικά σε σχέση με πριν τη 

κάτοψη και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες του χώρου , όπως για παράδειγμα 

το δίκτυο των σωληνώσεων. Η γρήγορη εύρεση της θέσης ενός καλωδίου ή ενός 

σωλήνα σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού ή αερίων είναι πολύ 

σημαντική και καθιστά πιο εύκολο το έργο των μηχανικών. 

Τέλος τα GIS χρησιμοποιούνται σαν ένα εργαλείο γρήγορης 

πληροφόρησης για στατιστικά στοιχεία. Για παράδειγμα ενώ κοιτάμε το χάρτη 
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των πωλήσεων της εταιρίας μας σε μια επικράτεια έχουμε ταυτόχρονα τη 

δυνατότητα να πληροφορηθούμε μέσα από ένα διάγραμμα ,για τις πωλήσεις της 

ανταγωνίστριας εταιρίας στην ίδια περιοχή. Ακόμη μπορούμε αντίστοιχα να 

δούμε την αύξηση του πληθυσμού μιας περιοχής, την οικιστική ανάπτυξη ή ακόμα 

και την οικονομική κατάσταση των κατοίκων. Είναι λοιπόν είναι εμφανής η 

χρησιμότητα αυτής της τεχνολογίας για τη διαμόρφωση της στρατηγικής που θα 

ακολουθήσει μια επιχείρηση [7].       

 

 

Οι γενικές εφαρμογές τους 

 

 

Οι επιχειρήσεις σήμερα παλεύουν να επικρατήσουν σε ένα περιβάλλον 

πολύ ανταγωνιστικό. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι για την απόκτηση  ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος η χρήση νέων τεχνολογιών πρέπει να γίνει στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό. Η απαίτηση για βελτιστοποίηση των διαδικασιών λήψης απόφασης σε 

προβλήματα τα οποία σχετίζονται με γεωγραφικά δεδομένα οδήγησε στην 

ανάπτυξη εφαρμογών GIS για ένα ευρύτερο φάσμα παραγωγικών τομέων. Έτσι 

συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων βρίσκουν μεγάλη 

εφαρμογή σε πολλούς κλάδους και παρέχουν καλύτερα αποτελέσματα και 

εξοικονόμηση χρόνου  στους χρήστες. Σε τομείς όπως η δημόσια διοίκηση , η 

βιομηχανία , η έρευνα, αναγνωρίζεται η ύπαρξη και η αναγκαιότητα των GIS σε 

κάθε δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει γεωγραφικό περιεχόμενο.  Στον 

παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι κλάδοι και οι εφαρμογές αντίστοιχα ,της νέας 

τεχνολογίας των GIS [4]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

INTERNET 

 

Η ιστορία του 

 

 

 Το Internet έχει φέρει την επανάσταση στη χρήση των υπολογιστών και την 

επικοινωνία των ανθρώπων. Μπορούμε να πούμε ότι το διαδίκτυο είναι ένας 

τρόπος μετάδοσης δεδομένων και ένα μέσο επικοινωνίας των ατόμων και των 

υπολογιστών τους παγκοσμίως. Το Internet σήμερα είναι ένα διαδεδομένο επίπεδο 

πληροφοριών , το αρχικό πρωτότυπο του ονομάζεται συχνά Διεθνές ή Παγκόσμιο 

επίπεδο πληροφοριών. Η ιστορία του είναι περίπλοκη και περιλαμβάνει πολλά 

κεφάλαια , τεχνολογικά , κοινωνικά και οργάνωσης. Έπειτα η επιρροή του αγγίζει 

εκτός από τους τεχνολογικούς τομείς και τους κοινωνικούς νόμους αφού 

χρησιμοποιούμε ένα μεγάλο αριθμό εργαλείων αυτού για εφαρμογές όπως του 

ηλεκτρονικού εμπορίου , της εύρεσης πληροφοριών και τις λειτουργίες της 

κοινωνίας [20] . 

 Το σημερινό Internet αποτελεί εξέλιξη του ARPANET, ενός δικτύου που 

άρχισε να αναπτύσσεται πειραματικά στα τέλη της δεκαετίας του 60 στις ΗΠΑ. 

Στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ οι ερευνητές ξεκινούν να πειραματίζονται με τη 

διασύνδεση απομακρυσμένων υπολογιστών μεταξύ τους. Το δίκτυο ARPANET 

γεννιέται το 1969 με πόρους του προγράμματος ARPA (Advanced Research 

Project Agency) του Υπουργείου Άμυνας, με σκοπό να συνδέσει το Υπουργείο με 

στρατιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς και να αποτελέσει ένα πείραμα για τη 

μελέτη της αξιόπιστης λειτουργίας των δικτύων. Στην αρχική του μορφή, το 

πρόγραμμα απέβλεπε στον πειραματισμό με μια νέα τεχνολογία γνωστή σαν 

μεταγωγή πακέτων (packet switching), σύμφωνα με την οποία τα προς μετάδοση 

δεδομένα κόβονται σε πακέτα και πολλοί χρήστες μπορούν να μοιραστούν την 

ίδια επικοινωνιακή γραμμή. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός διαδικτύου που θα 
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εξασφάλιζε την επικοινωνία μεταξύ απομακρυσμένων δικτύων, έστω και αν 

κάποια από τα ενδιάμεσα συστήματα βρίσκονταν προσωρινά εκτός λειτουργίας. 

Κάθε πακέτο θα είχε την πληροφορία που χρειάζονταν για να φτάσει στον 

προορισμό του, όπου και θα γινόταν η επανασύνθεσή του σε δεδομένα τα οποία 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο τελικός χρήστης. Το παραπάνω σύστημα θα 

επέτρεπε σε υπολογιστές να μοιράζονται δεδομένα και σε ερευνητές να 

υλοποιήσουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το 1973, ξεκινά ένα νέο ερευνητικό 

πρόγραμμα που ονομάζεται Internetting Project (Πρόγραμμα Διαδικτύωσης) 

προκειμένου να ξεπεραστούν οι διαφορετικοί τρόποι που χρησιμοποιεί κάθε 

δίκτυο για να διακινεί τα δεδομένα του. Στόχος είναι η διασύνδεση πιθανώς 

ανόμοιων δικτύων και η ομοιόμορφη διακίνηση δεδομένων από το ένα δίκτυο στο 

άλλο. Από την έρευνα γεννιέται μια νέα τεχνική, το Internet Protocol (IP) 

(Πρωτόκολλο Διαδικτύωσης), από την οποία θα πάρει αργότερα το όνομά του το 

Internet. Διαφορετικά δίκτυα που χρησιμοποιούν το κοινό πρωτόκολλο IP 

μπορούν να συνδέονται και να αποτελούν ένα διαδίκτυο. Σε ένα δίκτυο IP όλοι οι 

υπολογιστές είναι ισοδύναμοι, οπότε τελικά οποιοσδήποτε υπολογιστής του 

διαδικτύου μπορεί να επικοινωνεί με οποιονδήποτε άλλον. Επίσης, σχεδιάζεται 

μια άλλη τεχνική για τον έλεγχο της μετάδοσης των δεδομένων, το Transmission 

Control Protocol (TCP) (Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης). Ορίζονται 

προδιαγραφές για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών (FTP) και για το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail). Σταδιακά συνδέονται με το ARPANET 

ιδρύματα από άλλες χώρες, με πρώτα το University College of London (Αγγλία) 

και το Royal Radar Establishment (Νορβηγία).Το 1983, το πρωτόκολλο TCP/IP  

αναγνωρίζεται ως πρότυπο από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Η έκδοση του 

λειτουργικού συστήματος Berkeley UNIX το οποίο περιλαμβάνει το TCP/IP 

συντελεί στη γρήγορη εξάπλωση της διαδικτύωσης των υπολογιστών. 

Εκατοντάδες Πανεπιστήμια συνδέουν τους υπολογιστές τους στο ARPANET, το 

οποίο επιβαρύνεται πολύ και το 1983, χωρίζεται σε δύο τμήματα, στο MILNET 

για στρατιωτικές επικοινωνίες , και στο νέο ARPANET για χρήση αποκλειστικά 
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από την πανεπιστημιακή κοινότητα και συνέχιση της έρευνας στη δικτύωση. Το 

1985, το National Science Foundation (NSF) δημιουργεί ένα δικό του γρήγορο 

δίκτυο, το NSFNET χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP, προκειμένου να 

συνδέσει πέντε κέντρα υπερ-υπολογιστών μεταξύ τους και με την υπόλοιπη 

επιστημονική κοινότητα. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, όλο και περισσότερες 

χώρες συνδέονται στο NSFNET (Καναδάς, Γαλλία, Σουηδία, Αυστραλία, 

Γερμανία, Ιταλία, κ.α.). Χιλιάδες πανεπιστήμια και οργανισμοί δημιουργούν τα 

δικά τους δίκτυα και τα συνδέουν πάνω στο παγκόσμιο αυτό δίκτυο το οποίο 

αρχίζει να γίνεται γνωστό σαν INTERNET και να εξαπλώνεται με τρομερούς 

ρυθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 1990, το ARPANET πλέον καταργείται. 

Όλο και περισσότερες χώρες συνδέονται στο NSFNET, μεταξύ των οποίων και η 

Ελλάδα τo 1990. Το 1993, το εργαστήριο CERN στην Ελβετία παρουσιάζει το 

World Wide Web (WWW) (Παγκόσμιο Ιστό) που αναπτύχθηκε από τον Tim 

Berners-Lee. Πρόκειται για ένα σύστημα διασύνδεσης πληροφοριών σε μορφή 

πολυμέσων  που βρίσκονται αποθηκευμένες σε χιλιάδες υπολογιστές του Internet 

σε ολόκληρο τον κόσμο και παρουσίασής τους σε ηλεκτρονικές σελίδες, στις 

οποίες μπορεί να περιηγηθεί κανείς χρησιμοποιώντας το ποντίκι. To γραφικό αυτό 

περιβάλλον έκανε την εξερεύνηση του Internet προσιτή στον απλό χρήστη. 

Παράλληλα, εμφανίζονται στο Internet διάφορα εμπορικά δίκτυα που ανήκουν σε 

εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers - ISP) και 

προσφέρουν πρόσβαση στο Internet για όλους. Οποιοσδήποτε διαθέτει PC και 

modem μπορεί να συνδεθεί με το Internet σε τιμές που μειώνονται διαρκώς. Το 

1995, το NSFNET καταργείται πλέον επίσημα και το φορτίο του μεταφέρεται σε 

εμπορικά δίκτυα. 
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Εικόνα 1: Η κατάσταση σύνδεσης ανά χώρα, όπως είχε στις 15/6/1997.  

Η ανακάλυψη του WWW σε συνδυασμό με την ευκολία απόκτησης πρόσβασης 

στο Internet προσέλκυσε έναν μεγάλο αριθμό καινούργιων χρηστών και έφερε την 

“έκρηξη” που παρακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια [21] . 

Σήμερα, όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα, το μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού της Γης ζει σε χώρες που είναι συνδεδεμένες στο Internet.  
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Η χρήση σήμερα – Στατιστικά στοιχεία   

 

 

Τα αποτελέσματα της Εθνικής Έρευνας για τις Νέες Τεχνολογίες και την 

Κοινωνία της Πληροφορίας του 2002 δείχνουν ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών 

πληροφορίας στον γενικό πληθυσμό αυξάνεται µε γρήγορους ρυθμούς στο σύνολο 

της χώρας ,  στις διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού και  σε όλες τις 

γεωγραφικές περιφέρειες . 

 Η χρήση Internet στον πληθυσµό αυξήθηκε σχεδόν 10 ποσοστιαίες 

µονάδες έναντι του 2001 (19,3% έναντι 10,15%) και φαίνεται να βρίσκεται πλέον 

σε φάση απογείωσης.  Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι επίσης και η προκύπτουσα 

δυναµική για την κατοχή Η/Υ και σύνδεσης Internet σε επίπεδο νοικοκυριού. Το 

2002, ένα στα τρία νοικοκυριά κατέχει Η/Υ, ενώ δύο στα δεκαπέντε νοικοκυριά 

έχουν σύνδεση Internet.  Παρά το γεγονός ότι η χώρα µας βρίσκεται σηµαντικά 

πίσω από τους αντίστοιχους µέσους βαθµούς διείσδυσης της ΕΕ, οι 

προβλεπόµενοι ρυθµοί αύξησης των παραπάνω µεγεθών για το επόµενο εξάµηνο 

έχουν ιδιαίτερα ενθαρρυντική δυναµική ως προς τη µείωση του παρατηρούµενου 

χάσµατος µε την ΕΕ τόσο στο γενικό πληθυσµό όσο και στα νοικοκυριά.  

Η χρήση Η/Υ και Internet παρουσίασε ανοδική πορεία σε όλες 

ανεξαρτήτως τις γεωγραφικές περιφέρειες τις χώρας και τις διαφορετικές οµάδες 

του πληθυσµού. Συνολικά, για το 2002, παρατηρείται τάση µείωσης του 

ψηφιακού χάσµατος τόσο ανάµεσα σε διαφορετικές οµάδες του ελληνικού 

πληθυσµού, αλλά και της Ελλάδας έναντι της ΕΕ.  Η χρήση Η/Υ και Internet 

εξαπλώνεται στο σπίτι, στην εργασία, στο σχολείο και σε άλλους χώρους, ενώ 

αυξάνεται και ο αριθµός των διαφορετικών εφαρµογών τις οποίες υιοθετούν οι 

χρήστες  . 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρείται η εξέλιξη του διαδικτύου στην 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Εξέλιξη χρήσης Internet στην Ελλάδα και την ΕΕ 

 

 

 

Αναλυτικά αναφέρονται με βάση την έρευνα τα παρακάτω στοιχεία 

[19] .Ένας στους τρεις Έλληνες σήµερα κάνει χρήση Η/Υ και ένας στους πέντε 

κάνει χρήση Internet. Το ποσοστό χρηστών του Internet αυξήθηκε στο 19,3% του 

πληθυσµού, αύξηση κατά 10 σχεδόν ποσοστιαίων µονάδων έναντι του 2001. Η 

χρήση του Internet στην Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται σε φάση απογείωσης. Το 

ποσοστό των χρηστών Η/Υ που κάνει και χρήση Internet αυξήθηκε στο 67% το 

2002 έναντι 50% το 2001 παρουσιάζοντας τάση γρήγορης σύγκλισης προς το 

100%. Ο διπλάσιος σχεδόν ρυθµός αύξησης της χρήσης Internet έναντι του 

ρυθµού αύξησης της χρήσης Η/Υ οφείλεται, αφενός στην επεκτατική επίδραση 

της αύξησης χρήσης των Η/Υ και αφετέρου στην εντατική επίδραση της αύξησης 

του ποσοστού της χρήσης Internet προς τη χρήση Η/Υ.  Η ηλικιακή κατηγορία 15-



 34

24 χρησιµοποιεί Η/Υ και Internet περισσότερο από κάθε άλλη ηλικιακή ή άλλη 

κατηγορία του πληθυσµού. Το 2002 έξι στους 10 νέους της κατηγορίας αυτής 

χρησιµοποιεί Η/Υ, ενώ πέντε στους έντεκα χρησιµοποιούν το Internet. Για τους 

φοιτητές τα αντίστοιχα ποσοστά είναι οκτώ στους δέκα και 6 έξι στους έντεκα.  

Αξιοσηµείωτα είναι τα και τα ποσοστά χρήσης Η/Υ στις ηλικιακές κατηγορίες 5-9 

και 10-14 ετών. Δύο στα δεκατρία παιδιά ηλικίας 5-9 ετών χρησιµοποιούν H/Y, 

ενώ πέντε στα έντεκα παιδιά ηλικίας 10-14 ετών χρησιµοποιούν Η/Υ και τέσσερα 

στα έντεκα χρησιµοποιούν Internet.  

Εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές στην χρήση Internet στην Ελλάδα 

µεταξύ των διαφορετικών οµάδων του πληθυσµού ανάλογα µε το επίπεδο 

εισοδήµατος, το επίπεδο εκπαίδευσης, το µέγεθος της επιχείρησης κ.τλ., καθώς 

επίσης περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Όµως παρατηρούνται 

δύο γενικές τάσεις: πρώτον, η διείσδυση Internet αυξάνεται σε όλο το εύρος των 

υποκατηγοριών µιας οµάδας και δεύτερον οι υποκατηγορίες µε την χαµηλότερη 

διείσδυση το 2001 τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερους ρυθµούς αύξησης το 

2002 από τον µέσο ρυθµό αύξησης. Το αποτέλεσµα των δύο αυτών τάσεων είναι 

ότι παρά τις διαφοροποιήσεις υπάρχει αξιοσηµείωτη τάση µείωσης του ψηφιακού 

χάσµατος σε διαφορετικές δηµογραφικές κατηγορίες.  

Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε την εξέλιξη της χρήσης Internet κατά 

μέγεθος επιχείρησης 
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Εξέλιξη χρήσης Internet κατά μέγεθος επιχείρησης 

Το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα για 

την χρήση Η/Υ και Internet. Η µεγάλη ώθηση στον φετινό ρυθµό αύξησης 

οφείλεται κατά κύριο λόγο σε άτοµα µε δευτεροβάθµιο επίπεδο εκπαίδευσης. Δύο 

στα δέκα άτοµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τέσσερα στα δέκα άτοµα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι χρήστες Internet.   

Από τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό, οι εργαζόµενοι σε πολύ µικρές 

επιχειρήσεις (1-5 ατόµων) παρουσίασαν σηµαντικούς ρυθµούς αύξησης στη 

χρήση Η/Υ και Internet µειώνοντας το χάσµα µε τους εργαζόµενους σε 

επιχειρήσεις µε περισσότερους εργαζόµενους. Δύο στα δεκαπέντε άτοµα που 

εργάζονται σε πολύ µικρές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν Internet το 2002, έναντι 

ενός στα δεκαεπτά άτοµα το 2001.  

 Οι χρήστες Η/Υ και Internet στις ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές 

παρουσίασαν υψηλούς ρυθµούς αύξησης έναντι του 2001 µειώνοντας το χάσµα 

µε τις αστικές περιοχές. Γενικά παρουσιάζεται τάση σύγκλισης των ποσοστών 

χρήσης ΤΠΕ τόσο σε επίπεδο αστικότητας, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, 
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καθώς περιφέρειες µε χαµηλά ποσοστά διείσδυσης το 2001 παρουσιάζουν 

υψηλότερους ρυθµούς αύξησης το 2002.   

Τρεις στους έντεκα Έλληνες δηλώνουν ως κυριότερο λόγο χρήσης Η/Υ την 

διασκέδαση και τη ψυχαγωγία, τρεις στους δώδεκα την εργασία, και τρεις τους 

δεκατέσσερις χρήστες το Internet και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.  Από τους 

Έλληνες που χρησιµοποιούν Η/Υ κυρίως για εργασία, οι τέσσερις στους δέκα 

δηλώνουν ότι κάνουν χρήση Η/Υ για εργασία και στο σπίτι, ενώ µόνο ο ένας 

στους δέκα δηλώνει ότι χρησιµοποιεί το Internet για να στείλει την εργασία που 

κάνει στο σπίτι σε άλλο χώρο εργασίας, σε συνεργάτες ή σε πελάτες.  

 Από τους Έλληνες που χρησιµοποιούν Η/Υ ο ένας στους δύο κάνει 

καθηµερινή χρήση, Ο µέσος όρος ωρών χρήσης Η/Υ την εβδοµάδα στο σύνολο 

των χρηστών ανέρχεται σε 14,2 ώρες.   

Οι Έλληνες χρησιµοποιούν το Internet για ένα αυξανόµενο αριθµό 

εφαρµογών. Δύο στους δέκα χρήστες δηλώνουν ως κυριότερο λόγο χρήσης το e-

mail, ενώ το ίδιο περίπου ποσοστό δηλώνει ως κύριο λόγο την αναζήτηση 

πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες ή ψυχαγωγία. Δύο στους δεκαπέντε 

δηλώνουν κύριο λόγο χρήσης την ενηµέρωση (νέα, καιρό, αθλητικά). Ένας στους 

62 δηλώνει ως κύριο λόγο χρήσης τις αγορές προϊόντων/υπηρεσιών, ενώ στα ίδια 

επίπεδα βρίσκονται και µια σειρά άλλων εφαρµογών (π.χ. τραπεζικές συναλλαγές, 

χρήση υπηρεσιών δηµοσίου κα).  Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, παρά τη 

µικρή διείσδυση που εµφανίζουν σήµερα, έχει αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των 

δραστηριοτήτων για τις οποίες γίνεται πλέον καταγραφή χρήσης στον γενικό 

πληθυσµό. Αναµένεται ότι η εξέλιξη αυτή θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην 

δυναµική ανάπτυξης της χρήσης του Internet στην Ελλάδα, παράλληλα µε τη 

βελτίωση της παροχής τέτοιου είδους υπηρεσιών στο Internet.  

 Από τους Έλληνες που χρησιµοποιούν Internet, τρεις στους έντεκα κάνει 

καθηµερινή χρήση. Ο µέσος όρος ωρών χρήσης Internet την εβδοµάδα στο 

σύνολο των χρηστών ανέρχεται σε 6,3 ώρες.  Οι έξι στους δέκα Έλληνες που δεν 

χρησιµοποιούν Η/Υ δηλώνουν ως κύριο λόγο ότι δεν το χρειάζονται ή ότι δεν 
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τους ενδιαφέρει, ενώ τρεις στους δέκα απαντούν ότι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ µε 

Η/Υ. Βασικός ανασταλτικός παράγοντας χρήσης Η/Υ σε αυτή τη φάση δεν 

φαίνεται να είναι κάποιου είδους τεχνοφοβία ή θέµα κόστους αλλά είναι κυρίως 

θέµα άγνοιας ή έλλειψης κατάλληλων εφαρµογών που θα µπορούσαν να 

προσελκύσουν το ευρύ κοινό, που αποτελείται κυρίως από αυτές τις οµάδες που 

πληθυσµού που δεν συµµετέχουν στη χρήση των ΤΠΕ σήµερα.   

Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι στην 

παρουσίαση εναλλακτικών κινήτρων που θα µπορούσαν να τους ωθήσουν στη 

χρήση Η/Υ σχεδόν έξι στους δέκα Έλληνες απάντησαν ότι τίποτα δεν θα τους 

έκανε να ενδιαφερθούν για τη χρήση Η/Υ.  Από τους Έλληνες που χρησιµοποιούν 

Η/Υ αλλά όχι Internet, οι τρεις στους δέκα απάντησαν ως κύριο λόγο µη χρήσης 

την έλλειψη σύνδεσης στο Ιnternet. Πέντε στους δέκα ανέφεραν είτε ότι δεν το 

χρειάζονται, είτε ότι δεν τους ενδιαφέρει, είτε ότι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ µε το 

Internet. Στο θέµα αυτό οι χρήστες Η/Υ που δεν χρησιµοποιούν Internet φαίνεται 

να παρουσιάζουν παρόµοια στάση µε αυτή των µη χρηστών Η/Υ.  

 Όµως η παραπάνω κατηγορία διαφοροποιείται σηµαντικά από τους µη 

χρήστες Η/Υ στο ότι οι δέκα στους έντεκα εξεδήλωσαν θετική προδιάθεση στη 

παρουσίαση εναλλακτικών κινήτρων που θα τους ωθούσε στη χρήση Internet. 

Ένας στους δέκα δήλωσε ως κύριο λόγο τη χρήση e-mail, ενώ περίπου 3 στους 

δέκα δήλωσαν ως λόγο την ενηµέρωση ή την αναζήτηση πληροφοριών. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τα ποσοστά των ατόµων που δηλώνουν ως 

κύριο ενδιαφέρον τη χρήση υπηρεσιών όπως αγορές προϊόντων/υπηρεσιών, 

αναζήτηση εργασίας, αναζήτηση πληροφοριών για υπηρεσίες του δηµοσίου, 

χρήση υπηρεσιών δηµοσίου και αναζήτηση πληροφοριών για υγεία/περίθαλψη, 

είναι δύο µε τρεις φορές µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα ποσοστά αυτών που 

δηλώνουν τις υπηρεσίες αυτές ως κύριο λόγο χρήσης Internet σήµερα [19].  

 Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι κυριότεροι λόγοι χρήσης του 

Internet. 
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Κυριότεροι λόγοι χρήσης Internet 

 

 

Σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό  χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτύου και όσες ακόμα δεν το έχουν 

πράξει δηλώνουν την επιθυμία να το κάνουν σύντομα. Συγκεκριμένα το 12,6% 

των επιχειρήσεων έχουν πολύ υψηλό βαθμό χρήσης , το 64,4% έχουν μέτριο και 

το 23% πολύ χαμηλό. 

 Αυτές που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το διαδίκτυο ανήκουν στη 

κατηγορία των μεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων , δηλαδή διαθέτουν 50 έως 250 

εργαζομένους που  το χρησιμοποιούν για την συστηματική εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Είναι εδραιωμένες στο χώρο  με έντονα ανταγωνιστικές αγορές 

και εμφανίζουν πολύ δομημένες επιχειρησιακές διαδικασίες με μεγάλη 

τυπικότητα και εξειδίκευση ρόλων. Τέλος διαθέτουν ιστοσελίδα και την 

ανανεώνουν πολύ συχνότερα από τις άλλες εταιρίες. 
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Από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το διαδίκτυο το 

80,6% διαθέτει ιστοσελίδα και ενώ από το υπόλοιπο ποσοστό το 76% προτίθεται 

να το πράξει σύντομα. Οι λόγοι ύπαρξης Site συγκεντρώνονται στο παρακάτω 

διάγραμμα [1] .   
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Υπηρεσίες που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων 
 

 

 

Το Internet διαθέτει μια σειρά υπηρεσιών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ώστε ένα διοικητικό στέλεχος να λαμβάνει πιο εύκολα τις 

αποφάσεις που απαιτούνται στην εργασία του.  

Αρχικά εφόσον το διαδίκτυο αποτελεί μια μεγάλη πηγή πληροφοριών όλων 

των κλάδων είναι πολύ χρήσιμο για την έρευνα κάθε μορφής. Για παράδειγμα 

ένας αρμόδιος διευθυντής μπορεί πολύ εύκολα να πραγματοποιήσει μια έρευνα 

αγοράς αναζητώντας στοιχεία μέσω του παγκόσμιου ιστού.  Η ανάλυση του 

ανταγωνισμού είναι επίσης  δυνατή αφού πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να 

ενημερωθεί για τον αριθμό των επιχειρήσεων  κάθε είδους , αλλά και των 

οικονομικών  στοιχείων της κάθε μιας. Το πιο σημαντικό θέμα για τις επιχειρήσεις 

σήμερα αποτελεί η εύρεση αγοραστικού κοινού. Με τη τεχνολογία όμως των 

Cookies που προσφέρεται μέσω του Internet και τη διατήρηση ιστοσελίδας είναι 

δυνατή η αναζήτηση νέων πελατών. Άρα ο ρόλος ενός υπεύθυνου πωλήσεων μιας 

εταιρίας καθίσταται πιο εύκολος αφού η προσέγγιση των πελατών είναι τώρα πιο 

εύκολη , εντοπισμένη και αποδοτική. Όμως στις αρμοδιότητες ενός υψηλόβαθμου 

στελέχους μιας εταιρίας είναι και η παρακολούθηση των παραγγελιών με σκοπό 

τον υπολογισμό του τζίρου και τη χάραξη στρατηγικής πορείας. Αυτό είναι εφικτό 

με τη χρήση του διαδικτύου αφού πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν online σύστημα 

πωλήσεων που εκτός της   άμεσης ενημέρωσης και επεξεργασίας των εισροών  

και εκροών , παρέχει και διευκόλυνση στους πελάτες. Έπειτα  η αναζήτηση 

εναλλακτικών προμηθευτών είναι ένα θέμα που μπορεί να απασχολήσει ένα 

διευθυντή σήμερα , αφού αυτοί παίζουν σημαντικό ρόλο στο καθορισμό της τιμής 

ενός προϊόντος άρα και στο περιθώριο κέρδους μιας επιχείρησης. Βέβαια μια πολύ 

διαδεδομένη υπηρεσία του διαδικτύου σήμερα είναι και η χρήση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην προκειμένη περίπτωση το στέλεχος 
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μιας εταιρίας μπορεί εύκολα και γρήγορά να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει 

ιδέες ,εικόνες και αρχεία με όποιον επιθυμεί. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 

διότι η εξοικονόμηση του χρόνου είναι σημαντική.       

Στο παρακάτω διάγραμμα συγκεντρώνονται οι κύριες χρήσεις  του internet 

από τις επιχειρήσεις  και το αντίστοιχο ποσοστό τους [1] . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 DATA MINING 

 

Τι είναι το Data mining 

 

 

Τα Data mining είναι μια νέα τεχνολογία που σκοπό έχει να βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις να εστιάσουν στις πιο χρήσιμες πληροφορίες που υπάρχουν στις 

βάσεις δεδομένων τους. Χρησιμοποιούνται δηλαδή για την εξαγωγή πληροφοριών 

από μεγάλες βάσεις δεδομένων και την αξιοποίηση αυτών ώστε οι επιχειρήσεις να 

είναι σε θέση να λάβουν προληπτικές αποφάσεις. Όπως για παράδειγμα την 

αύξηση των πωλήσεων και τη μείωση των δαπανών.  Τα εργαλεία της 

προκειμένης τεχνολογίας παρουσιάζονται ιδιαίτερα χρήσιμα   για να δίνουν 

απαντήσεις σε ερωτήματα που παλαιότερα αποτελούσαν μια χρονοβόρα 

διαδικασία. 

 Παρόλο που τα Data mining βρίσκονται ακόμα στην αρχή της εξέλιξης 

τους , χρησιμοποιούνται από πολλές επιχειρήσεις στον κλάδο της υγείας , των 

οικονομικών , της παραγωγής και του εμπορίου με σκοπό την εκμετάλλευση 

ιστορικών δεδομένων. Έτσι με τη βοήθεια μαθηματικών και στατιστικών 

τεχνικών καθώς και τη τεχνολογία αναγνώρισης τύπων, τα Data mining βοηθούν  

τους αναλυτές να διακρίνουν σημαντικούς παράγοντες , σχέσεις και 

ιδιαιτερότητες που διαφορετικά δε θα μπορούσαν να ανιχνευθούν. Κατά συνέπεια 

διαπιστώνουμε τη σπουδαιότητα της νέας αυτής τεχνολογίας στη λήψη 

αποφάσεων  από τα ανώτατα στελέχη μιας επιχείρησης. Αναλυτικά μπορούμε να 

εντοπίσουμε το αγοραστικό ενδιαφέρον , να βελτιώσουμε τις καμπάνιες του 

marketing και να προβλέψουμε την προτίμηση των καταναλωτών. Οι πιο ειδικές 

εφαρμογές των Data mining περιλαμβάνουν [8] :  

1. τον καθορισμό των κοινών χαρακτηριστικών των πελατών μιας 

εταιρίας με τις ίδιες προτιμήσεις προϊόντων. 
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2. την πρόβλεψη των πιθανών πελατών που θα μπορούσαν να 

προτιμήσουν μια άλλη εταιρία για τις αγορές τους. 

3. την αναγνώριση των συναλλαγών που θα μπορούσαν να 

εξαπατηθούν. 

4. την πρόβλεψη του αγοραστικού ενδιαφέροντος ενός επισκέπτη μιας 

ιστοσελίδας. 

5. την πρόβλεψη των προϊόντων που η αγορά τους γίνεται ταυτόχρονα. 

Για παράδειγμα καφές και ζάχαρη. 

Μια όμως από τις πιο σημαντικές εφαρμογές του Data mining αποτελεί η 

επιλογή προσωπικού. Επειδή η απόδοση του προσωπικού μιας επιχείρησης είναι 

ένας σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος οι 

περισσότερες εταιρίες σήμερα χρησιμοποιούν τεχνολογίες που στηρίζονται στις 

αρχές του   Data mining για την πρόσληψη εργαζομένων. Μέχρι τώρα οι 

εργοδότες στηρίζονταν σε μια σειρά από τεστ ευφυΐας , γνώσεων , 

προσωπικότητας και άλλα. Λαμβάνοντας όμως υπ ’ όψη τη ραγδαία αλλαγή του 

μορφωτικού επιπέδου των υποψήφιων εργαζομένων, δεν είναι δυνατή η επιλογή 

προσωπικού με αυτά τα μέσα ιδιαίτερα στο τομέα των υψηλόβαθμων στελεχών.  

Έτσι η τεχνική του  Data mining μπορεί να βοηθήσει σήμερα όχι μόνο να επιλεγεί 

ο πιο καταρτισμένος εργαζόμενος αλλά και αυτός που θα μείνει μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα σε μια επιχείρηση [9]. 
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Ο τρόπος που λειτουργεί το Data mining και η αρχιτεκτονική του. 

 

 

H τεχνική που χρησιμοποιείται από την συγκεκριμένη τεχνολογία 

ονομάζεται μοντελισμός. Κάτι τέτοιο είναι η πράξη του να δημιουργείς ένα 

μοντέλο σε μια κατάσταση όπου η απάντηση είναι γνωστή και έπειτα να την 

εφαρμόζεις σε μια άλλη κατάσταση όπου δεν γνωρίζεις την απάντηση. Για 

παράδειγμα αν ψάχνει κανείς για  μια Ισπανική γαλέρα στον ωκεανό , το πρώτο 

πράγμα που είναι απαραίτητο να κάνει είναι να βρεί τις  χρονικές περιόδους που 

έχει ανακαλυφθεί Ισπανικός θησαυρός από άλλους στο παρελθόν. Τότε πιθανόν 

θα ανακαλύψει  ότι αυτά τα πλοία συνήθως συναντώνται στις ακτές των 

Βερμούδα και την εποχή που έπλεαν ακολουθούσαν συγκεκριμένη πορεία. Έτσι 

αφού σημειωθούν αυτές οι ομοιότητες μπορεί να δημιουργήσει ένα μοντέλο που 

περιλαμβάνει τα κοινά χαρακτηριστικά από τους τόπους που βρέθηκαν οι 

θησαυροί. Με  διαθέσιμα αυτά τα μοντέλα είναι πιο εύκολο να ψάξεις για ένα 

θησαυρό που πιθανότατα να βρίσκεται σε μια  τοποθεσία ίδια με αυτές του 

παρελθόντος.  

 Ο τρόπος αυτός δημιουργίας ενός μοντέλου είναι κάτι που οι άνθρωποι 

ακολουθούν πριν την ανακάλυψη των υπολογιστών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

οτιδήποτε συμβαίνει στους υπολογιστές είναι παρόμοιο με τον τρόπο που οι 

άνθρωποι φτιάχνουν μοντέλα. Οι υπολογιστές τροφοδοτούνται με ένα μεγάλο 

πλήθος πληροφοριών σχετικές με μια ποικιλία υποθέσεων όπου η λύση είναι 

γνωστή. Έπειτα το λογισμικό του Data mining επιλέγει τα δεδομένα που πρέπει να 

εισαχθούν στο μοντέλο. Αφού κατασκευαστεί μπορεί στη συνέχεια να 

χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες περιπτώσεις όπου η λύση δεν είναι γνωστή. Για 

παράδειγμα αν υποθέσουμε ότι ο διευθυντής του marketing μιας εταιρίας 

τηλεπικοινωνιών επιθυμεί να προσεγγίσει νέους πελάτες απομακρυσμένων 

περιοχών. Τότε ένας τρόπος θα ήτανε να ταχυδρομήσει ενημερωτικά φυλλάδια σε 

τυχαία άτομα και φυσικά κάτι τέτοιο δε θα είχε την επιθυμητή απόδοση. Με τη 
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χρήση όμως της τεχνολογίας του   Data mining και την αξιοποίηση των 

αποθηκευμένων στον υπολογιστή πληροφοριών είναι δυνατή η δημιουργία ενός 

μοντέλου που θα μας υποδείξει τους πιθανούς νέους πελάτες [10]. 

Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω τεχνικών που αναφέρθηκαν είναι 

απαραίτητη η ενσωμάτωση μια βάσης δεδομένων με εργαλεία ανάλυσης. Πολλά 

εργαλεία του Data mining συνήθως λειτουργούν έξω από τη βάση και απαιτούν 

περαιτέρω βήματα για την επεξεργασία των δεδομένων.  Ο ιδανικός τρόπος 

έναρξης είναι ο συνδυασμός των εισερχόμενων δεδομένων για πελάτες που 

σχετίζονται με εξερχόμενα δεδομένα που αφορούν τη δράση της ανταγωνίστριας 

εταιρίας. Επίσης πολύ σημαντικές είναι και οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε 

μια βάση για πιθανούς πελάτες. Αυτός ο αποθηκευτικός χώρος μπορεί να 

υποστηριχθεί από πολλά συστήματα σχεσιακών βάσεων δεδομένων όπως είναι το 

Sybase , η Oracle , το Redbrick και άλλα.  

Στη συνέχεια απαιτείται ένας   διακομιστής (Server) on-line  αναλυτικής 

επεξεργασίας (OLAP) για να είναι δυνατή η πλοήγηση στη βάση όταν 

εφαρμόζεται ένα πιο απαιτητικό μοντέλο τερματικού χρήστη. Ο   διακομιστής του 

Data mining πρέπει να ενσωματωθεί με τη βάση δεδομένων και ο διακομιστής της 

OLAP να στηρίξει την ανάλυση κατά ROI κατευθείαν σε αυτή την υποδομή. Η 

άμεση επικοινωνία με τη βάση δεδομένων διευκολύνει  την ανίχνευση των 

λειτουργικών αποφάσεων. Καθώς η βάση αυξάνεται με τη δημιουργία των νέων 

αποτελεσμάτων , η επιχείρηση μπορεί να διακρίνει τις καλύτερες στρατηγικές και 

να τις χρησιμοποιεί σε μελλοντικά σενάρια [10].   
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Το  Data mining στην επιλογή προσωπικού 

 

 

 Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο η επιλογή προσωπικού 

είναι μια διαδικασία που απασχολεί πολύ τους εργοδότες σήμερα καθότι 

διαμορφώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης κατά συνέπεια και 

τις εισροές αυτής. Το 2001 οι ερευνητές Borman , Hanson , & Hedge, Robertson 

&Smith, αφού μελέτησαν τους τρόπους επιλογής προσωπικού διαπίστωσαν ότι τα 

κριτήρια μιας πρόσληψης επηρεάζονται από τις κοινωνικές αλλαγές , τις αλλαγές 

στην εργασία , στο προσωπικό , στους νόμους και το marketing [11]. Αλλά και οι  

αναλυτές Hough και Oswald κάνοντας την ίδια διαδικασία κατέληξαν στο ότι η 

φύση και η ανάλυση της δουλειάς μεταβάλλονται και επηρεάζουν τις πρακτικές 

της επιλογής προσωπικού  [12].  

 Ταυτόχρονα η πρόοδος που σημειώνεται στην τεχνολογία της 

πληροφορικής επηρεάζει την επιλογή προσωπικού και τη διεύθυνση ανθρώπινων 

πόρων [13]. Στη  περίοδο του 2003 αρχίζουν να βρίσκουν απήχηση τα συστήματα 

λήψης αποφάσεων  και λιγότερο του Data mining και να διαφοροποιούν τα μέσα 

που χρησιμοποιούνται για τις προσλήψεις.  
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Ένα διάγραμμα επιλογής προσωπικού 

  

 

 Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει μια διαδικασία που ακολουθείται για 

τον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ του προφίλ ενός εργαζομένου και της 

συμπεριφοράς του στη δουλειά. Μέσα από αυτή τη μεθοδολογία θα εξαχθούν 

χρήσιμες πληροφορίες από ένα μεγάλο μέρος προσωπικών δεδομένων και έτσι οι 

αρμόδιοι θα διευκολυνθούν σχετικά με τη λήψη της απόφασης τους. Έτσι 

αναφέρουμε αναλυτικά τα παρακάτω στάδια [9]: 

1. Καθορισμός προβλήματος 
Σε αυτό το βήμα εντοπίζεται το πρόβλημα και τα αντικείμενα. Η ακριβής 

κατανόηση του προβλήματος είναι σημαντική για την αποδοτική λειτουργία του 

data mining. 

2. Συλλογή δεδομένων και προετοιμασία 

Στο δεύτερο βήμα η επιλογή των σωστών δεδομένων είναι η βάση της 

διαμόρφωσης του data mining. Μετά από αυτή τα στοιχεία πρέπει να ετοιμαστούν 

για περαιτέρω ανάλυση. 

3.  Κατασκευή μοντέλου data mining 

Στο σημείο αυτό εντοπίζεται το πρόβλημα της πρόβλεψης της συμπεριφοράς των 

ατόμων στην εργασία. Το εργαλείο που χρησιμοποιείται εδώ είναι ο αλγόριθμος  

CHAID. 

4. Ανάλυση μοντέλου και αξιολόγηση 

Το μοντέλο που έχει κατασκευαστεί πρέπει πρώτα να εκτιμηθεί και να διορθωθεί 

πριν χρησιμοποιηθεί για τη λήψη αποφάσεων. 

5. Ερμηνεία και εξαγωγή γνώσεων 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διαδικασία του data mining πρέπει να 

ερμηνευθούν από τους ειδικούς οι οποίοι θα λάβουν τις αποφάσεις τους 

συνδυάζοντας την εμπειρία τους και τα δεδομένα που προέκυψαν από τη 
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διαδικασία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο παράλογο συμπέρασμα θα 

χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση για την εξακρίβωση της ορθότητας του.  

 

6. Η χρήση του εξαγόμενου αποτελέσματος 

Στο τελευταίο αυτό στάδιο έχει τελειώσει η διαδικασία και έχουν εξαχθεί κάποια 

αποτελέσματα τα οποία θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στη διαμόρφωση της 

στρατηγικής στην επιλογή προσωπικού και της διεύθυνσης ανθρώπινου 

δυναμικού. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των ήδη 

υπαρχόντων ενεργειών management. Τέλος εφόσον τα εμπειρικά μοντέλα 

προέρχονται από την εξόρυξη δεδομένων , πρέπει να ελέγχονται και να 

ανανεώνονται περιοδικά.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ 
 

 

Ήδη  δικτύων 

 

 

Ένα δίκτυο είναι απλώς ένα σύνολο από υπολογιστές συνδεδεμένους 

μεταξύ τους που έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μοιράζονται 

δεδομένα , λογισμικό , αποθηκευτικό χώρο , εκτυπωτές και άλλου είδους 

περιφερειακά. 

 Ανάλογα με τη γεωγραφική τους κατανομή , το μέγεθος και την έκταση 

τους τα Δίκτυα μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. 

1. Τοπικά Δίκτυα (LAN) 

Αυτά συνήθως αποτελούνται από σταθμούς συνδεδεμένους σε μια κοντινή 

απόσταση όπως π.χ. σε ένα γραφείο , σε ένα κτίριο ή σε μικρό συγκρότημα. Ο 

ρόλος ενός Τοπικού Δικτύου είναι η κοινή χρήση των πόρων του , είτε αυτό 

αφορά υλισμικό , είτε αφορά λογισμικό. Ανάλογα με τις ανάγκες ενός οργανισμού 

και με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται ένα Τοπικό Δίκτυο μπορεί να 

αποτελείται κατ΄ ελάχιστο από δυο υπολογιστές και ίσως κάποια περιφερειακή 

συσκευή (π.χ. ένα εκτυπωτή) ή να εκτείνεται σε ένα κτίριο με μεγάλο αριθμό 

σταθμών εργασίας και ειδικό εξοπλισμό για μεταφορά φωνής και εικόνας. 

2. Μητροπολιτικά Δίκτυα (MAN) 

Τα Μητροπολιτικά Δίκτυα εκτείνονται σε μια ευρύτερη περιοχή π.χ. μια 

πόλη  , συνδέοντας διάφορα Τοπικά Δίκτυα μεταξύ τους ή και σταθμούς σε ένα 

μεγαλύτερο δίκτυο. Παράδειγμα Μητροπολιτικού Δικτύου αποτελεί η συνένωση 

των Τοπικών Δικτύων μιας εταιρίας σε μια πόλη. 

3. Δίκτυα Ευρείας Ζώνης (WAN) 
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  Τα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης εκτείνονται σε μεγάλες αποστάσεις , 

διασυνδέοντας υπολογιστές σε μια χώρα ,σε μια ήπειρο ή και σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Τα δίκτυα αυτά πολλές φορές δεν διαθέτουν δικό τους εξοπλισμό και 

γραμμές αλλά χρησιμοποιούν το δημόσιο δίκτυο ή μισθωμένες γραμμές , ή 

συνδυασμό αυτών για να καλυφθούν μεγάλες αποστάσεις [29].  

 

  Πολύ συχνά σήμερα ακούμε τους όρους Intranet και Extranet που 

χαρακτηρίζουν κάποια δίκτυα που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις. 

 Ένα Intranet είναι ένα ιδιωτικό δίκτυο για τους εργαζόμενους μιας 

επιχείρησης. Το intranet χρησιμοποιεί ένα φυλλομετρητή σελίδων διαδικτύου για 

την πρόσβαση σε πληροφορίες και την παρουσίαση τους. Όπως και με τις 

ιστοσελίδες του διαδικτύου ,οι σελίδες του intranet μπορεί να είναι απλές σελίδες 

με νέα  στοιχεία επικοινωνίας έως πολύπλοκες εφαρμογές λογισμικού και βάσεις 

δεδομένων. Τα intranet μπορούν να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην από 

κοινού χρήση πληροφοριών , όπως φόρουμ συζητήσεων , προφίλ εργαζομένων 

και δεδομένα on-line κατάρτισης , βελτιώνοντας , έτσι , την αποτελεσματικότητα 

και ενισχύοντας το ηθικό των εργαζομένων. Μερικές μεγάλες επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν τα intranet που διαθέτουν ως ένα νέο τρόπο διεξαγωγής on-line 

διοικητικών και διαχειριστικών λειτουργιών , καθώς και εργαλείων διαχείρισης 

ροής εργασιών. Για την επιτυχία της εισαγωγής τέτοιων σημαντικών αλλαγών 

στον τρόπο εργασίας , απαιτείται η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού. 

 Τα Extranet είναι δίκτυα που επιτρέπουν τη δυνατότητα σε ένα 

περιορισμένο και αυστηρά καθορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών να 

μοιράζονται μεταξύ τους εμπιστευτικές πληροφορίες μιας επιχείρησης. Όπως μια 

ιστοσελίδα και ένα extranet γίνεται προσπελάσιμο μέσω ενός φυλλομετρητή 

σελίδων διαδικτύου. Μπορεί να είναι μια ασφαλής ,απλή περιοχή ανταλλαγής 

εγγράφων που είναι πολύ μεγάλα για να αποσταλούν μέσω e-mail ή ένας χώρος 

όπου η εργασία μπορεί να παρακολουθείται και να εγκρίνεται από απόσταση. Η 

δυνατότητα που παρέχεται στους πελάτες για παρακολούθηση και έλεγχο της 
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προόδου μπορεί να μειώσει την ανάγκη για ταξίδια και να ενισχύσει το αίσθημα 

συμμετοχής και συνεργασίας στα προγράμματα που εκτελούνται. Οι επιχειρήσεις 

που έχουν ήδη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο μπορούν να εγκαταστήσουν ένα extranet 

με πολύ χαμηλό κόστος. Με μεγαλύτερη επένδυση ως, ωστόσο , μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα extranet που θα επιτρέπει στους πελάτες να έχουν πρόσβαση 

στο λογαριασμό τους , στα προϊόντα και στις πληροφορίες σχετικά με τα 

αποθέματα ή ακόμα και να κάνουν παραγγελίες [2] . 

 

 

Πλεονεκτήματα χρήσης 

 

 

Οι δικτυακές τεχνολογίες όπως : 

• τα Ευρυζωνικά Δίκτυα 

• τα Ασύρματα Δίκτυα 

• τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα 

• η Τηλεφωνία πάνω από δίκτυα δεδομένων όπως το Ίντερνετ 

 

είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση που θέλει να ανοίξει και να διευρύνει 

την αγορά της να αποκτήσει σταθερότερους δεσμούς με τους πελάτες της και να 

αξιοποιήσει καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι τεχνολογίες αυτές δίνουν τη 

δυνατότητα σε εταιρίες κάθε μεγέθους να αποκτήσουν παρουσία στην τοπική 

αλλά και στην παγκόσμια αγορά , αλλά και να είναι ευέλικτες και γρήγορες σε 

κάθε μεταβολή.  

 Η επίτευξη επιχειρηματικής απόδοσης με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι 

πολύ περισσότερο από την απλή απόσβεση της επένδυσης για ένα κομμάτι 

εξοπλισμού. Η επιχειρηματική αξία , που πηγάζει από την τεχνολογία , 

ενσωματώνει μια σειρά από δυνατότητες όπως : 
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• Αύξηση ικανοποίησης πελάτη 

• Αύξηση εσόδων αλλά και κερδοφορίας 

• Αύξηση παραγωγικότητας 

• Καλύτερες συνθήκες εργασίας 

• Μείωση επιχειρηματικών κινδύνων 

• Βελτιστοποίηση επιχειρησιακών πόρων 

• Αύξηση Μεριδίου Αγοράς 

 

Το ποσοστό υλοποίησης των παραπάνω εξαρτάται από το ποσοστό 

υλοποίησης και ενσωμάτωσης   των τεχνολογιών αλλά και από τις ιδιαιτερότητες 

του κάθε κλάδου. Υπάρχουν τομείς που τα αποτελέσματα φαίνονται γρήγορα και 

άλλοι που χρειάζονται βάθος χρόνου. 

• Στα αμεσότερα αποτελέσματα μπορούμε να κατατάξουμε την αύξηση 

παραγωγικότητας , την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την 

βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών πόρων. 

• Στα μεσοπρόθεσμα μπορούμε να κατατάξουμε την αύξηση της 

γεωγραφικής επιρροής , την αύξηση ικανοποίησης του πελάτη , την 

αύξηση μεριδίου αγοράς και την αύξηση εσόδων. 

• Στα μακροπρόθεσμα μπορούμε να κατατάξουμε την αύξηση της 

κερδοφορίας και την μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου. 

 

Πρέπει να τονίσουμε ότι και σε συνθήκες βέλτιστης αξιοποίησης των τεχνολογιών 

για επιχειρηματικούς σκοπούς θα υπάρχει ένα αρχικό διάστημα κατά το οποίο θα 

ωριμάζει η συνεργασία επιχειρηματικών πρακτικών τεχνολογίας. Στο διάστημα 

αυτό θα πρέπει  η επιχείρηση να εξοικειωθεί με τις νέες πρακτικές , οι οποίες θα 

πρέπει να επεκταθούν και στους πελάτες και συνεργάτες [29] . 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
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Teleconferencing 

 

 

H τηλεδιάσκεψη είναι η τηλεφωνική επικοινωνία ή η επικοινωνία μέσω 

βίντεο μεταξύ συνομιλητών που μπορεί να βρίσκονται σε δύο ή και περισσότερες 

διαφορετικές τοποθεσίες.  Η τεχνολογία αυτή είναι παρόμοια με του τηλεφώνου 

αλλά δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας με περισσότερα από δύο άτομα. Επίσης 

στη συνομιλία μπορούν να συμμετέχουν όλοι ταυτόχρονα. Για τη λειτουργία της 

τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιείται μια τεχνολογία δικτύου, ενώ για την επικοινωνία 

των συνομιλητών χρησιμοποιούνται μικρόφωνα και ένα σύστημα ράδιο διπλής 

επικοινωνίας. Σε περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών χρειάζεται η βοήθεια 

δορυφόρου για να είναι δυνατή η σύνδεση.    

Η χρήση της τηλεδιάσκεψης από τις επιχειρήσεις σήμερα είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη και ωφέλιμη. Ενώ στο παρελθόν  ήταν δυνατή η ανταλλαγή απόψεων και 

η συνομιλία μόνο ανάμεσα σε δύο στελέχη μιας εταιρίας ,τώρα η εξοικονόμηση 

χρόνου και χρήματος είναι σημαντική με τη χρήση της τεχνολογίας αυτής. Αν 

σκεφτούμε ότι ένας διευθυντής χρειάζεται να παρίσταται σε περισσότερες από 

τρεις συναντήσεις την εβδομάδα σε απομακρυσμένες περιοχές, διαπιστώνουμε 

πόσο η τεχνολογία της τηλεδιάσκεψης μπορεί να αυξήσει την απόδοση ενός 

εργαζομένου αφού προκύπτεί αρκετός χρόνος που μπορεί να διατεθεί σε άλλου 

είδους ασχολίες. Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι η πραγματοποίηση ενός meeting 

μέσω τηλεδιάσκεψης είναι πάντα δυνατή και δεν παρεμποδίζεται από καιρικά 

φαινόμενα όπως συμβαίνεί με τη πραγματοποίηση μιας πτήσης.   

Το κόστος εγκατάστασης μιας τηλεδιάσκεψης ποικίλει ανάλογα με την 

εφαρμογή. Για παράδειγμα το κόστος μιας απλής εφαρμογής που περιλαμβάνει 

ένα δίκτυο διπλής διαδρομής είναι ελάχιστο. Όταν η εγκατάσταση είναι πιο 

πολύπλοκη και  απαιτεί τη χρήση ράδιο , βίντεο ή δορυφόρου  η δαπάνη είναι 

πολύ μεγαλύτερη. Επίσης αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν χρησιμοποιηθεί 

κατάλληλος εξοπλισμός για τη σύνδεση περισσότερων γεωγραφικών σημείων. 
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Είναι όμως δυνατό να ελαχιστοποιηθεί η δαπάνη όταν μοιραστεί με άλλους 

χρήστες ,δηλαδή άλλες εταιρίες και με την ενοικίαση της πρόσβασης από 

τηλεοπτικούς σταθμούς που διαθέτουν μεγάλης εμβέλειας κανάλια. 

Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα κατά τη χρήση της τεχνολογίας 

τηλεδιάσκεψης που πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψιν προτού αποφασιστεί η έγκριση 

της δαπάνης της από ένα διοικητικό συμβούλιο μιας επιχείρησης. Αν και δίνεται η 

δυνατότητα επικοινωνίας περισσότερο από δυο ατόμων στην πραγματικότητα η 

αποδοτική συνομιλία και ανταλλαγή απόψεων πολλών ατόμων δεν είναι εφικτή. 

Αυτό αποδεικνύεται αν σκεφτούμε ότι ακόμα και σε μια συνάντηση με τη φυσική 

παρουσία των συμμετεχόντων η αρμονική επικοινωνία καθίσταται δύσκολη και 

απαιτείται ένας συντονιστής για να αποφεύγονται οι διχογνωμίες. Έπειτα το 

κόστος που απαιτείται για την εγκατάσταση  της τεχνολογίας αυτής είναι πολλές 

φορές δυσβάσταχτο για μια εταιρία αφού εκτός από τον εξοπλισμό πρέπει να 

υπολογιστεί και το κόστος της πρόσληψης τεχνικών και το κόστος εκπαίδευσης. 

Πολλές φορές έχει διαπιστωθεί ότι τα έξοδα αυτά ξεπερνούν αυτά που 

απαιτούνται για τη μεταφορά και τη διαμονή ενός στελέχους στο χώρο 

συνάντησης. Πολύ σημαντικό παράγοντα για την σωστή διεξαγωγή μιας 

τηλεδιάσκεψης αποτελεί και η σωστή τεχνική προετοιμασία. Η μη κατάλληλή 

λειτουργία των μικροφώνων και άλλων εργαλείων οδήγησε πολλές φορές στη 

διακοπή μιας συνομιλίας και τη σπατάλη πολύτιμου χρόνου. Τέλος πρέπει να 

λάβουμε υπ ’ όψιν και τα πλεονεκτήματα της διαπροσωπικής επαφής μεταξύ δυο 

συνομιλητών. Αυτή είναι πιο αποτελεσματική όταν πρόκειται για θέματα υψίστης 

σημασίας που αυτά πολλοί άνθρωποι έχουν το χάρισμα να τα χειρίζονται και να 

τα φέρνουν εις πέρας κατά πρόσωπο [30] .    

 

 

 

 

 



 57

Videoconferencing 

 

 

Η τεχνολογία Videoconferencing ή αλλιώς βιντεοδιάσκεψη είναι απλή και 

μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά ανακαλύφθηκε την ίδια εποχή με τη 

τηλεόραση. Ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται από δυο κλειστά κυκλώματα 

τηλεόρασης που συνδέονται με καλώδιο. Η NASA ήταν αυτή που 

χρησιμοποιείσαι πρώτη τέτοια κυκλώματα κατά τις πρώτες αποστολές ανθρώπων 

στο διάστημα. Χρησιμοποιήθηκαν τότε δυο ραδιοσυχνότητες η UHF και η VHF 

καθεμία για μια κατεύθυνση. Επίσης τα τηλεοπτικά κανάλια χρησιμοποιούν αυτή 

τη μέθοδο όταν λαμβάνουν δεδομένα από μακρινές αποστάσεις. 

Αυτή η τεχνολογία ήταν ιδιαίτερα ακριβή και για αυτό το λόγο δε 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλες εφαρμογές  όπως την τηλεϊατρική , την 

εκπαίδευση από απόσταση και τη πραγματοποίηση συσκέψεων. Έτσι τα 

συστήματα Videoconferencing  εξελίχθηκαν ραγδαία κατά τη δεκαετία του 1990 

όταν άλλες τεχνολογίες που υποβοήθησαν την ανάπτυξη τους ήταν διαθέσιμες με 

λογικό κόστος [28].   

 Το Videoconferencing επιτρέπει σε χρήστες να δουν και να μιλήσουν με 

τους πελάτες τους οπουδήποτε στον κόσμο , για την παρουσίαση των προϊόντων 

τους και για συζήτηση νέων ιδεών.  Τα πλεονεκτήματα της χρήσης αυτής της 

τεχνολογίας είναι πολύ σημαντικά για τις επιχειρήσεις. Έτσι είναι δυνατή η 

πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ των στελεχών μιας επιχείρησης χωρίς να 

είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία. Κάτι τέτοιο αποτελεί μεγάλη 

εξοικονόμηση χρημάτων αφού αποφεύγονται οι δαπάνες για εισιτήρια , διαμονή 

και άλλα έξοδα. Όμως σημαντική είναι και η εξοικονόμηση του χρόνου , αφού η 

επικοινωνία είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται πιο 

εύκολα και γρήγορα. Η ποιότητα των συναντήσεων μέσω Videoconferencing έχει 

αποδειχθεί πιο αποδοτική από τις συνηθισμένες συναντήσεις. Η   επικοινωνία με 
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βιντεοδιάσκεψη  είναι εφικτή παγκοσμίως ενώ οι δυνατότητες που παρέχει   

βελτιώνονται όλο και περισσότερο. 

  

 

Data conferencing 

 

 

Το Data conferencing που στη δική μας γλώσσα θα μπορούσε να ειπωθεί 

ως διάσκεψη δεδομένων επιτρέπει σε δυο άτομα να ανταλλάσσουν απ’ ευθείας 

πληροφορίες και στοιχεία που βρίσκονται στον υπολογιστή τους μέσω της 

μεταφοράς αρχείων. Κάτι τέτοιο ευνοεί την πιο αποδοτική συνεργασία σε 

πραγματικό χρόνο δυο εργαζομένων σε σχέση με τις ευρέως γνωστές τεχνολογίες 

του φαξ και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μέχρι τώρα αυτή η δυνατότητα 

ήταν πέρα από τη προοπτική των μεγάλων εταιριών ακόμα και αυτών που 

διέθεταν αυθεντίες σε θέματα υπολογιστών. Αυτό οφείλεται στο υψηλό κόστος 

των διακομιστών μεταφοράς δεδομένων , της περιορισμένης χωρητικότητας ενός 

διακομιστή , την  πολυπλοκότητα και την μη επαρκή συνεργασία με το διαδίκτυο 

και το φυλλομετρητη.        

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας Data 

conferencing είναι ποικίλα. Η εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου για μια εταιρία 

είναι δυνατή αφού η φυσική παρουσία ενός ατόμου δεν είναι απαραίτητη για την 

ανταλλαγή και συζήτηση δεδομένων. Η λήψη μιας απόφασης γίνεται πιο εύκολα 

και γρήγορα και η παρουσίαση των δεδομένων είναι πιο άμεση , κατανοητή και 

παραστατική. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια συνάντηση είναι 

slides , απλά αρχεία κειμένου αλλά και πιο ασυνήθιστα όπως προγράμματα των 

windows. Αυτά τα δεδομένα δε θα μπορούσαν να μεταφερθούν με πιο απλό, 

εύκολο και γρήγορο τρόπο αν δεν υπήρχε η εν λόγο τεχνολογία.         

Επίσης είναι δυνατή η ταυτόχρονη συνομιλία δυο ατόμων ή ενός γκρουπ 

κατά τη διάρκεια ενός meeting. Ο διάλογος αυτός μπορεί να καταγραφεί όπως 



 59

επίσης και οι σημειώσεις που μπορούμε να κρατάμε και να διανεμηθούν στο τέλος 

της διάσκεψης σε όλους τους συμμετέχοντες. Το πιο πρωτοποριακό όμως 

πλεονέκτημα που διαθέτει η τεχνολογία της διάσκεψης δεδομένων είναι ότι 

παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια συνάντηση από οποιοδήποτε σημείο 

ακόμη και κινητό , δηλαδή ένα αυτοκίνητο ή άλλο μέσο μεταφοράς. Τέλος θα 

μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς αν όλη αυτή η μεταφορά στοιχείων είναι 

ασφαλής. Σε κάθε συνάντηση χρησιμοποιείται κωδικός πρόσβασης που γνωρίζουν 

μόνο οι συμμετέχοντες και είναι διαφορετικός για κάθε διάσκεψη. Έτσι η 

πιθανότητα υποκλοπής του ελαχιστοποιείται [31] .     

 

 

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας στις επιχειρήσεις 

 

 

Οι ηλεκτρικές τηλεπικοινωνίες μέσω υπολογιστών έχουν καθιερωθεί 

παγκοσμίως για την άμεση επικοινωνία των ανθρώπων , τη συνομιλία , την 

ανταλλαγή εικόνων και άλλων δεδομένων. Εκτός όμως από αυτό έχει 

παρατηρηθεί και η βελτίωση της ταχύτητας στη λήψη αποφάσεων , λόγω της 

εύκολης και γρήγορης πρόσβασης σε μεγάλες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες 

πληροφοριών. Το μειονέκτημα που μπορεί να προκύψει σε αυτή τη περίπτωση 

είναι ότι οι διευθυντές και οι εργοδότες δε διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο ώστε 

να κατανοήσουν και να ψάξουν διεξοδικά μια τόσο μεγάλη πηγή πληροφοριών. 

Λόγω της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών, οι δουλείες , οι χώροι εργασίας 

και οι συνήθειες αλλάζουν. Ο όρος Telecommuting χρησιμοποιείται για 

ανθρώπους που δουλεύουν από το σπίτι  ή που συνδέονται μέσω ενός μόντεμ και 

ενός τερματικού με το γραφείο τους. Τα συστήματα πληροφοριών των τοπικών 
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και μητροπολιτικών δικτύων , το φαξ  και τα μόντεμ μεταφοράς δεδομένων 

χρησιμοποιούνται σαν ένα προσωπικό υπολογιστή που επιτρέπει  σε ένα μάνατζερ 

να έχει πρόσβαση σε συνδέσμους επικοινωνίας παγκοσμίως. 

Το μέγεθος της διαπροσωπικής προφορικής επικοινωνίας αναμένεται να 

μειωθεί λόγο της χρήσης νέων τεχνολογιών. Τα πλεονεκτήματα αυτής της 

μεθόδου  είναι τα εξής : 

 

1. Ταχύτητα μετάδοσης. 

2. Δυνατότητα μεταβολής δεδομένων.  

Για παράδειγμα το φαξ μπορεί να αλλάξει αριθμούς , γράμματα ή γραφικά. 

3. Ακρίβεια.  

Ελέγχεται δηλαδή η ορθότητα ενός ηλεκτρονικού μηνύματος που στέλνεται σε 

ένα απομακρυσμένο χρήστη και δίνεται η δυνατότητα επιβεβαίωσης. 

Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα από τη χρήση ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας στις επιχειρήσεις όπως παρουσιάζονται παρακάτω : 

 

1. Η ένταση των μεταφερόμενων δεδομένων.  

Η ένταση μετάδοσης των τηλεπληροφοριών  είναι τόσο υψηλή που δεν είναι 

εφικτή η αποκόμιση της στο διαθέσιμο χρονικό διάστημα. 

2. Κόστος.  

Το κόστος χρήσης των εν λόγο τεχνολογιών είναι υψηλό αλλά  αναμένεται η 

μείωση του καθώς αναπτύσσεται η αγορά και εμφανίζονται προϊόντα νεότερα.  

3. Άμεση παράδοση.  

Η άμεση παράδοση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων στα τοπικά και μητροπολιτικά 

δίκτυα μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με αποτέλεσμα την λανθασμένη αποστολή 

τους. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ   ΕΡΕΥΝΑ 
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Συνέντευξη με τον Διευθυντή Τηλεπικοινωνιακής Περιφέρειας 

Β.Ελλάδος ΟΤΕ 

   

 

Έρευνα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη λήψη αποφάσεων 

διοικητικών στελεχών  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Ερώτηση 1η  

 

Γνωρίζετε κάποιες από τις παρακάτω τεχνολογίες ; 

 

Απάντηση  

 

√ Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα ( GIS) 

√ Data mining ( για την επιλογή προσωπικού) 

√ Συστήματα Λήψης Αποφάσεων  (DSS) 

√ Ίντερνετ 

√ Δικτύωση (δίκτυα εσωτερικής πρόσβασης, δίκτυα εξωτερικής πρόσβασης) 

√ Τηλεδιάσκεψη 

√ Βιντεοδιάσκεψη 

√ Διάσκεψη δεδομένων ( Dataconferencing) 
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Ερώτηση 2η  

 

Ποιες από τις παραπάνω τεχνολογίες χρησιμοποιείται καθημερινά στην εργασίας  

σας ; 

 

Απάντηση  

 

Χρησιμοποιώ το Internet για να διαβάζω τα ηλεκτρονικά μου μηνύματα και να 

απαντώ σε αυτά .Η δουλειά μου ως Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών είναι να 

αναπτύξω, να εξαπλώσω και να μειώσω το κόστος των τηλεπικοινωνιών. Αυτό 

συνεπάγεται  ότι πρέπει να είμαι γνώστης αυτών. Το internet μου δίνει τη 

δυνατότητα να συλλέγω πληροφορίες εύκολα και γρήγορα που διαφορετικά θα 

χρειαζόταν μια μεγάλη έρευνα αγοράς για να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα. Για 

παράδειγμα μπορώ να εξετάσω τη πορεία του  ADSL στο εξωτερικό , τα νούμερα , 

τη ζήτηση που έχει , αν έχει προοδεύσει ή και τις υπηρεσίες που καλύπτει και 

τελικά να διαπιστώσω την αντίστοιχη εξέλιξη στην Ελλάδα και τις προοπτικές 

βέλτιστης προώθησης του. 

 

Ερώτηση 3η  

 

Πόσο καιρό τις χρησιμοποιείτε ; 

 

Απάντηση  

 

Το internet το χρησιμοποιώ πολλά χρόνια γύρω στα δέκα. 

 

Ερώτηση 4η 

  

Είναι δύσκολο να εκπαιδευτεί κανείς σε αυτές; 
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Απάντηση 

 

Παρόλο που προσωπικά δε χρησιμοποιώ όλες τις παραπάνω τεχνολογίες γνωρίζω 

ότι δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εκπαιδευτεί κανείς σε αυτές. Ειδικά για το 

internet όλοι γνωρίζουμε ότι δεν απαιτείται κάποια ειδική εκπαίδευση και ότι όλοι 

στις μέρες μας είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του. 

 

Ερώτηση 5η  

 

Πόσοι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε αυτές; 

 

Απάντηση  

 

Στην υπηρεσία μου όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όλα τα 

γραφεία είναι εξοπλισμένα με υπολογιστές που είναι διαρκώς on-line. 

 

Ερώτηση 6η   

 

Πόσο σας βοηθούν στη λήψη αποφάσεων που καλείστε να λάβετε καθημερινά; 

 

Απάντηση 

 

Καθόλου  

Λίγο 

√ Πολύ 

Πάρα πολύ 
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Ερώτηση 7η  

 

Σε σχέση με πριν έχει βελτιωθεί η απόδοση σας στην εργασία; 

 

Απάντηση  

 

Έχω παρατηρήσει ότι έχω κατορθώσει να κερδίσω πολύ χρόνο. Η επικοινωνία με 

την ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι πιο εύκολη και γρήγορη αφού μπορώ εκτός 

από μηνύματα να ανταλλάσω και αρχεία. Επίσης οποιαδήποτε πληροφορία 

χρειαστώ είναι στη διάθεση μου. Το internet είναι   σαν να έχω μια πλήρως 

εξοπλισμένη βιβλιοθήκη στο γραφείο μου. Η απόδοση μου στην εργασία έχει 

βελτιωθεί αισθητά και έχω  γλιτώσει και από πολλές μετακινήσεις. 

 

Ερώτηση 8η  

 

Είναι κάποια άλλη τεχνολογία την οποία γνωρίζετε και πιστεύετε ότι θα   

βοηθούσε πιο πολύ στο καθημερινό σας έργο; 

 

Απάντηση  

 

 Η αποστολή  αρχείων μεγάλου μεγέθους που μπορεί να περιέχουν εικόνες και  

βίντεο δεν είναι δυνατή με το e-mail. Σε αυτή τη περίπτωση είναι απαραίτητη η 

ηλεκτρονική διακίνηση αλληλογραφίας , η σάρωση και αποστολή εγγράφων. 

 

Ερώτηση 9η  

 

Βρίσκετε το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιείτε σημαντικό ή αμελητέο σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει; 

Αναφέρετε μου αναλυτικά για κάθε τεχνολογία χωριστά.   
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Απάντηση 

 

Σχετικά με το κόστος της εγκατάστασης και λειτουργίας των τεχνολογιών αυτών , 

γνωρίζω ότι είναι μικρό για όλες εκτός από του GIS. Τα Γεωγραφικά 

Πληροφοριακά Συστήματα είναι ένα μέσο που σου δίνει λύσεις σε πολλές 

περιπτώσεις αλλά και πολύ δαπανηρό. Το υψηλό του κόστος οφείλεται στο ότι 

λειτουργεί με μια βάση που περιέχει δεδομένα των οποίων η απόκτηση στοιχίζει.   
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Συνέντευξη με τον Υποδιευθυντή Τεχνικών Θεμάτων 

Τηλεπικοινωνιακής Περιφέρειας Β.Ελλάδος ΟΤΕ 

   

 

 

Έρευνα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη λήψη αποφάσεων 

διοικητικών στελεχών  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Ερώτηση 1η  

 

Γνωρίζετε κάποιες από τις παρακάτω τεχνολογίες ; 

 

Απάντηση  

 

√ Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα ( GIS) 

√ Data mining ( για την επιλογή προσωπικού) 

√ Συστήματα Λήψης Αποφάσεων  (DSS) 

√ Ίντερνετ 

√ Δικτύωση (δίκτυα εσωτερικής πρόσβασης, δίκτυα εξωτερικής πρόσβασης) 

√ Τηλεδιάσκεψη 

√ Βιντεοδιάσκεψη 

√ Διάσκεψη δεδομένων ( Data conferencing) 
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Ερώτηση 2η  

 

Ποιες από τις παραπάνω τεχνολογίες χρησιμοποιείται καθημερινά στην εργασίας  

σας ; 

 

Απάντηση  

 

Από όλες τις παραπάνω χρησιμοποιώ καθημερινά το GIS ,το internet και τη 

δικτύωση. 

 

Ερώτηση 3η  

 

Πόσο καιρό τις χρησιμοποιείτε ; 

 

Απάντηση  

 

Όλες τις χρησιμοποιώ εντατικά πάνω από τέσσερα χρόνια. 

 

Ερώτηση 4η 

  

 Είναι δύσκολο να εκπαιδευτεί κανείς σε αυτές; 

      

Απάντηση 

 

Σαν συστήματα είναι εύκολα στη χρήση τους και θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι 

δύσκολο να εκπαιδευτεί κανείς σε αυτά. Εξαρτάται όμως σημαντικά από τις 

γνώσεις που διαθέτει ο καθένας σε θέματα υπολογιστών. Δεν είναι βέβαια δυνατό 

ένας εργαζόμενος που δεν έχει προηγούμενη εμπειρία σε βασική χρήση 

υπολογιστή να μάθει να λειτουργεί τέτοια συστήματα. 
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Ερώτηση 5η  

 

Πόσοι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε αυτές; 

 

Απάντηση  

 

Στο GIS οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση είναι λίγοι διότι με αυτό το σύστημα 

γίνεται συγκεκριμένη και εξειδικευμένη δουλειά. Για την ακρίβεια το 

χρησιμοποιούν δέκα άνθρωποι. Το internet   το χρησιμοποιούν όλοι ανεξαιρέτως , 

δηλαδή 400. Τέλος σε δίκτυο είναι οι υπολογιστές 70 υπαλλήλων που μοιράζονται 

πληροφορίες και επικοινωνούν διαρκώς μεταξύ τους. 

 

Ερώτηση 6η   

 

Πόσο σας βοηθούν στη λήψη αποφάσεων που καλείστε να λάβετε καθημερινά; 

 

Απάντηση 

             

Καθόλου  

Λίγο 

√ Πολύ 

Πάρα πολύ 

 

Ερώτηση 7η  

 

Σε σχέση με πριν έχει βελτιωθεί η απόδοση σας στην εργασία; 
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Απάντηση  

 

Σίγουρα η απόδοση μου στην εργασία έχει βελτιωθεί. Το GIS έχει κάνει 

σημαντική διαφορά στον τρόπο που εργάζομαι και μου δίνει τρομερές 

δυνατότητες. 

 

Ερώτηση 8η  

 

Είναι κάποια άλλη τεχνολογία την οποία γνωρίζετε και πιστεύετε ότι θα   

βοηθούσε πιο πολύ στο καθημερινό σας έργο; 

 

Απάντηση  

 

Το Data mining είναι χρήσιμο εργαλείο. Όταν έχεις έναν όγκο πληροφοριών που 

θέλεις να συγκεκριμενοποιήσεις για να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε μια βάση 

δεδομένων τότε αυτή η τεχνολογία είναι η μοναδική που μπορεί να κάνει αυτή τη 

δουλειά. 

 

Ερώτηση 9η  

 

Βρίσκετε το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιείτε σημαντικό ή αμελητέο σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει; 

Αναφέρετε μου αναλυτικά για κάθε τεχνολογία χωριστά.   

  

Απάντηση 

 

Το GIS έχει μεγάλο κόστος διότι περιλαμβάνει αυτό της εγκατάστασης , της 

αγοράς υποβάθρου , της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των χρηστών. Άρα 

είναι μια ετήσια δαπάνη. Όσον αφορά το internet έχει μικρό κόστος και είναι 
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αναγκαίο κακό. Έπειτα όταν είσαι μεγάλη επιχείρηση χρειάζεσαι οπωσδήποτε την 

ενδοεπικοινωνία. Εμείς σαν οργανισμός που χρησιμοποιεί δικτύωση δε δαπανάμε 

χρήματα για την εγκατάσταση αυτής της τεχνολογίας αφού εμείς την παράγουμε. 

Όταν πουλάς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες διαθέτεις όλων των ειδών τα δίκτυα  

και το κόστος μεταφέρεται στον πελάτη. Όταν όμως πρόκειται για μια άλλη 

εταιρία θεωρώ ότι τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της δικτύωσης είναι 

τόσο μεγάλα που το κόστος εγκατάστασης φαίνεται ελάχιστο.  
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Συνέντευξη με τον Διευθυντή Πωλήσεων  της εταιρίας εμπορίας 

ιατρικών ειδών AMVIS . 

   

 

 

Έρευνα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη λήψη αποφάσεων 

διοικητικών στελεχών  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Ερώτηση 1η  

 

Γνωρίζετε κάποιες από τις παρακάτω τεχνολογίες ; 

 

Απάντηση  

 

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα ( GIS) 

√ Data mining ( για την επιλογή προσωπικού) 

√ Συστήματα Λήψης Αποφάσεων  (DSS) 

√ Ίντερνετ 

√ Δικτύωση (δίκτυα εσωτερικής πρόσβασης, δίκτυα εξωτερικής πρόσβασης) 

√ Τηλεδιάσκεψη 

√ Βιντεοδιάσκεψη  

Διάσκεψη δεδομένων ( Data conferencing) 
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Ερώτηση 2η  

 

Ποιες από τις παραπάνω τεχνολογίες χρησιμοποιείται καθημερινά στην εργασίας  

σας ; 

 

Απάντηση  

 

Χρησιμοποιώ καθημερινά το DSS, το Internet και τη δικτύωση. Γενικά στη 

δουλειά μου ασχολούμαι πολλές ώρες με τον υπολογιστή.   

 

Ερώτηση 3η  

 

Πόσο καιρό τις χρησιμοποιείτε ; 

 

Απάντηση  

 

Το DSS  το χρησιμοποιώ από το 2001 , το internet σχεδόν δέκα χρόνια και τη 

δικτύωση από το 2000. 

 

Ερώτηση 4η 

  

 Είναι δύσκολο να εκπαιδευτεί κανείς σε αυτές; 

      

Απάντηση 

 

Τρεις με τέσσερις εβδομάδες υπολογίζεται ο χρόνος εκπαίδευσης των 

εργαζομένων. Είναι απαραίτητη όμως η βασική γνώση υπολογιστών για να δεχθεί 

κάποιος τις γνώσεις αυτές πιο εύκολα. Εμείς στην εταιρία έχουμε εργαζόμενους 

που εξακολουθούν να κάνουν τη δουλεία τους χωρίς  υπολογιστή γιατί ακριβώς 
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δεν έχουν αυτή την εξοικείωση. Για παράδειγμα ενώ έχουμε δώσει σε όλους τους 

πωλητές συσκευές PDA ,διαπιστώνω από τη δυνατότητα που έχω να  

παρακολουθώ τα μηχανάκια τους από το δικό μου, ότι σχεδόν κανένας δε το 

χρησιμοποιεί.    

 

Ερώτηση 5η  

 

Πόσοι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε αυτές; 

 

Απάντηση  

 

Δεν έχουν όλοι οι εργαζόμενοι πρόσβαση σε όλες τις τεχνολογίες , υπάρχει 

διαβάθμιση ανάλογα με τις αρμοδιότητες του καθένα. Για παράδειρα τον κύκλο 

εργασιών τον βλέπει μόνο ο Γενικός Διευθυντής. Και φυσικά κάτι τέτοιο γίνεται 

για λόγους ασφαλείας. Αν  είχαν τη δυνατότητα όλοι οι εργαζόμενοι να 

πληροφορηθούν για τα κέρδη και τους στόχους της επιχείρησης τότε θα 

μπορούσαν να μεταφέρουν στοιχεία σε ανταγωνιστές. Έτσι υπάρχει κωδικός 

πρόσβασης που εξασφαλίζει την ασφάλεια του συστήματος. 

 

Ερώτηση 6η   

 

Πόσο σας βοηθούν στη λήψη αποφάσεων που καλείστε να λάβετε καθημερινά; 

 

Απάντηση 

 

Καθόλου  

Λίγο 

Πολύ 

√ Πάρα πολύ 
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Ερώτηση 7η  

 

Σε σχέση με πριν έχει βελτιωθεί η απόδοση σας στην εργασία; 

 

Απάντηση  

 

Έχω παρατηρήσει βελτίωση σε όλους τους τομείς που αφορούν την απόδοση μου. 

Κάνω  καλύτερη κατανομή χρόνου και έχω πετύχει τους στόχους που έχω θέσει  

σχετικά με τις πωλήσεις. Πριν είχα μια σκέψη και μια άποψη που βασιζότανε στο 

ένστικτο μου , τώρα αυτό αποδεικνύεται με νούμερα και ποσοστά. Έτσι μπορώ να 

αποδείξω και στους υπόλοιπους την ορθότητα της σκέψης μου. 

 

Ερώτηση 8η  

 

Είναι κάποια άλλη τεχνολογία την οποία γνωρίζετε και πιστεύετε ότι θα   

βοηθούσε πιο πολύ στο καθημερινό σας έργο; 

 

Απάντηση  

 

Εμείς εδώ κάνουμε τις παραγγελίες μας μέσω συστημάτων CRM. Δηλαδή για 

κάποιες ώρες την ημέρα έχουμε πρόσβαση στην αποθήκη του κατασκευαστή και 

κάνουμε τις παραγγελίες μας. Όταν βλέπουμε ότι ένα προϊόν είναι διαθέσιμο τότε 

μπορούμε να πούμε στον πελάτη μας με ακρίβεια την ημερομηνία της παράδοσης 

που θα έχει. Όταν δεν είναι διαθέσιμο και χρειάζεται να κατασκευαστεί δεν 

έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Θα  ήταν πολύ χρήσιμο να μπορούσαμε να 

ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή τη φάση παραγωγής. Εννοώντας ότι σήμερα για 

παράδειγμα βγήκε από το εργοστάσιο, την επόμενη ημέρα εκτελωνίστηκε κτλ.    
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Ερώτηση 9η  

 

Βρίσκετε το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιείτε σημαντικό ή αμελητέο σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει; 

Αναφέρετε μου αναλυτικά για κάθε τεχνολογία χωριστά.   

  

Απάντηση 

 

Δώσαμε 200.000 ευρώ για την αγορά του πληροφοριακού μας συστήματος καθώς 

και κάποια για την εγκατάσταση του και την εκπαίδευση των εργαζομένων. 

Επίσης δίνουμε ετησίως χρήματα για τη συντήρηση του λογισμικού. Το όφελος 

που έχουμε σαν εταιρία είναι τόσο μεγάλο που τα χρήματα που επενδύσαμε τα 

έχουμε εισπράξει πολλαπλά.  
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Συνέντευξη με τον Γενικό Διευθυντή του Κέντρου Επιχειρηματικής και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. 

   

 

 

Έρευνα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη λήψη αποφάσεων 

διοικητικών στελεχών  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Ερώτηση 1η  

 

Γνωρίζετε κάποιες από τις παρακάτω τεχνολογίες ; 

 

Απάντηση  

 

√ Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα ( GIS) 

Data mining ( για την επιλογή προσωπικού) 

Συστήματα Λήψης Αποφάσεων  (DSS) 

√ Ίντερνετ 

√ Δικτύωση (δίκτυα εσωτερικής πρόσβασης, δίκτυα εξωτερικής πρόσβασης) 

√ Τηλεδιάσκεψη 

√ Βιντεοδιάσκεψη 

Διάσκεψη δεδομένων ( Data conferencing) 
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Ερώτηση 2η  

 

Ποιες από τις παραπάνω τεχνολογίες χρησιμοποιείται καθημερινά στην εργασίας  

σας ; 

 

Απάντηση  

 

Το internet το χρησιμοποιώ καθημερινά. Χωρίς αυτό είναι αδύνατο να δουλέψω. 

Πέρα βέβαια από τη χρήση του E-mail το χρειάζομαι  για την άντληση 

πληροφοριών. Εμείς εδώ ενημερώνουμε τους επιχειρηματίες για ευρωπαϊκά 

προγράμματα τα οποία πολλές φορές βρίσκουμε στο διαδίκτυο. Έπειτα 

διαθέτουμε τη δική μας ιστοσελίδα και κάνουμε οικονομοτεχνικές μελέτες και 

μελέτες επιχειρηματικότητας. Πολλά από αυτά τα στοιχεία τα βρίσκουμε στο 

διαδίκτυο. 

 

Ερώτηση 3η  

 

Πόσο καιρό τις χρησιμοποιείτε ; 

 

Απάντηση  

 

Το internet το χρησιμοποιώ από την αρχή της πρωτοεμφάνισης του.  

 

Ερώτηση 4η 

  

Είναι δύσκολο να εκπαιδευτεί κανείς σε αυτές; 
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Απάντηση 

 

Πιστεύω ότι δεν είναι δύσκολο να εκπαιδευτεί κανείς σε αυτές τις τεχνολογίες 

αρκεί να γνωρίζει καλά την Αγγλική γλώσσα και να έχει στοιχειώδη γνώση 

υπολογιστών. 

 

Ερώτηση 5η  

 

Πόσοι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε αυτές; 

 

Απάντηση  

 

Στον εργασιακό αυτό χώρο βρίσκονται είκοσι  άτομα και οι υπολογιστές όλων 

βρίσκονται σε δίκτυο και έχουν πρόσβαση στο internet. Αυτό που διαφέρει είναι η 

πρόσβαση στα αρχεία του κάθε υπολογιστή. Εγώ σαν Διευθυντής έχω πρόσβαση 

σε όλα αλλά στα δικά μου λίγα άτομα. 

 

Ερώτηση 6η   

 

Πόσο σας βοηθούν στη λήψη αποφάσεων που καλείστε να λάβετε καθημερινά; 

 

Απάντηση 

 

Καθόλου  

Λίγο 

Πολύ 

√ Πάρα πολύ 
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Ερώτηση 7η  

 

Σε σχέση με πριν έχει βελτιωθεί η απόδοση σας στην εργασία; 

 

Απάντηση  

 

Η απόδοση μου στην εργασία σαφώς και έχει παρουσιάσει βελτίωση στο μέγιστο 

βαθμό. 

 

Ερώτηση 8η  

 

Είναι κάποια άλλη τεχνολογία την οποία γνωρίζετε και πιστεύετε ότι θα   

βοηθούσε πιο πολύ στο καθημερινό σας έργο; 

 

Απάντηση  

 

Η τηλεδιάσκεψη θα με βοηθούσε πολύ. Εμείς διαθέτουμε πολλά υποκαταστήματα 

σε όλη την Κεντρική Μακεδονία και τουλάχιστον μια φορά το μήνα κάνουμε 

συναντήσεις. Αυτό που στοιχίζει στη δική μας περίπτωση δεν είναι το κόστος 

μετακίνησης αλλά η σημαντική απώλεια χρόνου. Δηλαδή αναφέρομαι στο κόστος 

ωρών εργασίας. 

    

 Ερώτηση 9η  

 

Βρίσκετε το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιείτε σημαντικό ή αμελητέο σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει; 

Αναφέρετε μου αναλυτικά για κάθε τεχνολογία χωριστά.   
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Απάντηση 

 

Το θεωρώ προσιτό σε σχέση με αυτό που προσφέρει. 
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Συνέντευξη με τον Διευθυντή EΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.  

   

 

 

Έρευνα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη λήψη αποφάσεων 

διοικητικών στελεχών  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Ερώτηση 1η  

 

Γνωρίζετε κάποιες από τις παρακάτω τεχνολογίες ; 

 

Απάντηση  

 

√ Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα ( GIS) 

          Data mining (για την επιλογή προσωπικού) 

√ Συστήματα Λήψης Αποφάσεων  (DSS) 

√ Ίντερνετ 

√ Δικτύωση (δίκτυα εσωτερικής πρόσβασης, δίκτυα εξωτερικής πρόσβασης) 

√ Τηλεδιάσκεψη 

√ Βιντεοδιάσκεψη 

          Διάσκεψη δεδομένων ( Data conferencing) 
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Ερώτηση 2η  

 

Ποιες από τις παραπάνω τεχνολογίες χρησιμοποιείται καθημερινά στην εργασίας  

σας ; 

 

Απάντηση  

 

Καθημερινά χρησιμοποιώ το σύστημα GIS , το internet και τη δικτύωση. Το 

πρώτο είναι απαραίτητο εργαλείο για τη δουλειά μου. Σαν διευθυντής σε εταιρία 

παροχής φυσικού αερίου χρειάζεται να βλέπω ανά πάσα στιγμή το διαθέσιμο 

δίκτυο. Τη περιοχή δηλαδή που καλύπτεται από αέριο και την πορεία των 

σωληνώσεων. Αυτή η αναλυτική χαρτογράφηση και η απλή χρήση του 

συστήματος κάνει πιο ακριβή και αποδοτική την εργασία μου. Έπειτα το 

διαδίκτυο το χρησιμοποιώ πρωτίστως  για την επικοινωνία με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο αλλά  και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του. Όσον αφορά τη δικτύωση 

όλοι οι υπολογιστές των υπαλλήλων στην εταιρία είναι σε δίκτυο. Αυτό εμένα με 

εξυπηρετεί ιδιαίτερα διότι έχω πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο χρειάζομαι. 

 

Ερώτηση 3η  

 

Πόσο καιρό τις χρησιμοποιείτε ; 

 

Απάντηση  

 

Χρησιμοποιώ πολλά χρόνια τις τεχνολογίες αυτές, περίπου 10 χρόνια.   

 

Ερώτηση 4η 

  

Είναι δύσκολο να εκπαιδευτεί κανείς σε αυτές; 
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Απάντηση 

 

Δεν είναι δύσκολο να εκπαιδευτεί κανείς σε αυτές. Θα έλεγα ότι με κλίμακα 

δυσκολίας το 10 ο βαθμός 2-3 αντιπροσωπεύει αυτές τις τεχνολογίες.  

 

Ερώτηση 5η  

 

Πόσοι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε αυτές; 

 

Απάντηση  

 

Στην εταιρία μου σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση. Αναλυτικά στο 

internet και τη δικτύωση έχουν όλοι ενώ  στο GIS λιγότεροι. 

 

Ερώτηση 6η   

 

Πόσο σας βοηθούν στη λήψη αποφάσεων που καλείστε να λάβετε καθημερινά; 

 

Απάντηση 

 

Καθόλου  

Λίγο 

      Πολύ 

√ Πάρα πολύ 

 

 

Ερώτηση 7η  

 

Σε σχέση με πριν έχει βελτιωθεί η απόδοση σας στην εργασία; 



 85

Απάντηση  

 

Σε αυτή την ερώτηση δε μπορώ να σας δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση διότι 

εγώ προσελήφθηκα στην εταιρία λόγω των γνώσεων μου σε αυτά τα 

πληροφοριακά συστήματα. Δεν έχω εργαστεί χωρίς αυτά και έτσι δε μπορώ να 

κρίνω ποια θα ήταν η απόδοση μου πριν την εφαρμογή τους. 

 

Ερώτηση 8η  

 

Είναι κάποια άλλη τεχνολογία την οποία γνωρίζετε και πιστεύετε ότι θα   

βοηθούσε πιο πολύ στο καθημερινό σας έργο; 

 

Απάντηση  

 

Η τεχνολογία του GPS είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την γεωαναγνώριση στην δική 

μου περίπτωση. Έπειτα το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι η εύκολη μεταφορά της. 

 

Ερώτηση 9η  

 

Βρίσκετε το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιείτε σημαντικό ή αμελητέο σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει; 

Αναφέρετε μου αναλυτικά για κάθε τεχνολογία χωριστά.   

  

Απάντηση 

 

Συνολικά το κόστος παραγόμενης εργασίας με τη χρήση των ως άνω τεχνολογιών 

μειώνεται τόσο θεαματικά ώστε τελικά το κόστος μιας τέτοιας επένδυσης να είναι 

αμελητέο.  
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Συνέντευξη με τον Γενικό Διευθυντή Τεχνικών Θεμάτων της Εγνατίας 

Τράπεζας. 

   

 

 

Έρευνα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη λήψη αποφάσεων 

διοικητικών στελεχών  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Ερώτηση 1η  

 

Γνωρίζετε κάποιες από τις παρακάτω τεχνολογίες ; 

 

Απάντηση  

 

√ Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα ( GIS) 

√ Data mining ( για την επιλογή προσωπικού) 

√ Συστήματα Λήψης Αποφάσεων  (DSS) 

√ Ίντερνετ 

√ Δικτύωση (δίκτυα εσωτερικής πρόσβασης, δίκτυα εξωτερικής πρόσβασης) 

√ Τηλεδιάσκεψη 

√ Βιντεοδιάσκεψη 

√ Διάσκεψη δεδομένων ( Data conferencing) 
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Ερώτηση 2η  

 

Ποιες από τις παραπάνω τεχνολογίες χρησιμοποιείται καθημερινά στην εργασίας  

σας ; 

 

Απάντηση  

 

Χρησιμοποιώ καθημερινά το Data mining , το DSS , το INTERNET , τη δικτύωση 

και τη τηλεδιάσκεψη. Πιο σπάνια χρησιμοποιώ τη βιντεοδιάσκεψη. 

 

Ερώτηση 3η  

 

Πόσο καιρό τις χρησιμοποιείτε ; 

 

Απάντηση  

 

Τις περισσότερες τις χρησιμοποιώ πάνω από επτά χρόνια ενώ εγώ  βρίσκομαι σε 

αυτή τη θέση δεκαπέντε χρόνια. το Data mining είναι καινούρια τεχνολογία και τη 

δουλεύω τα τελευταία τρία χρόνια εντατικά. 

  

Ερώτηση 4η  

 

 Είναι δύσκολο να εκπαιδευτεί κανείς σε αυτές; 

      

 Απάντηση 

 

Ένας χρήστης δεν είναι δύσκολο να εκπαιδευτεί σε αυτές. Είναι όμως απαραίτητο 

να γνωρίζει καλά Αγγλικά και υπολογιστή. Αυτό που είναι δύσκολο είναι να 

δημιουργήσεις το τελικό περιβάλλον εργασίας, με κάτι τέτοιο ασχολούμαστε εμείς 
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εδώ. Το να φτιάξεις δηλαδή ένα Data warehouse είναι δύσκολο διότι πρέπει να 

μεταφέρεις ποικίλα δεδομένα σε μια βάση.    

 

Ερώτηση 5η  

 

Πόσοι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε αυτές; 

 

Απάντηση  

 

Ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων έχει πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες. Από 

τους 2500  στην Εγνατία Τράπεζα όλοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στις πιο 

εξειδικευμένες τεχνολογίες λιγοστεύει ο αριθμός αυτός. Για παράδειγμα στο Data 

mining , τη δικτύωση και το  DSS  η πρόσβαση μειώνεται στα 500 άτομα. Τη 

τηλεδιάσκεψη τη χρησιμοποιούν  μόνο τα διοικητικά στελέχη όπως και τη 

βιντεοδιάσκεψη.  

 

Ερώτηση 6η   

 

Πόσο σας βοηθούν στη λήψη αποφάσεων που καλείστε να λάβετε καθημερινά; 

 

Απάντηση 

 

     Καθόλου  

     Λίγο 

     Πολύ 

√ Πάρα πολύ 
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Ερώτηση 7η  

 

Σε σχέση με πριν έχει βελτιωθεί η απόδοση σας στην εργασία; 

 

Απάντηση  

 

Η απόδοση μου στην εργασία κρίνεται από αυτές τις τεχνολογίες και οποιαδήποτε 

άλλη νέα προκύψει. Η δουλειά μου βασίζεται στην εφαρμογή αυτών και δε μπορεί 

να υπάρξει χωρίς αυτές. Με λίγα λόγια η δική μου θέση εργασίας δημιουργήθηκε 

λόγω της ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών. 

 

Ερώτηση 8η  

 

Είναι κάποια άλλη τεχνολογία την οποία γνωρίζετε και πιστεύετε ότι θα   

βοηθούσε πιο πολύ στο καθημερινό σας έργο; 

 

Απάντηση  

 

Σε γενικές γραμμές οτιδήποτε χρειαστώ μου παρέχεται. Στην τράπεζα ήμαστε 

στην αιχμή της τεχνολογίας. Ένα όμως πράγμα που σκεφτόμαστε να 

υλοποιήσουμε τώρα και βρίσκεται σε στάδιο μελέτης είναι μια εφαρμογή που 

βασίζεται στο Google earth. Η  τράπεζα διαθέτει κάποια ακίνητα που τα πουλάει 

σε πελάτες  και θα έχει τη δυνατότητα να τα προωθεί με καλύτερο τρόπο αφού ο 

ενδιαφερόμενος θα βλέπει στη οθόνη του υπολογιστή την ακριβή τοποθεσία του 

οικοπέδου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.      
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Ερώτηση 9η  

 

Βρίσκετε το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιείτε σημαντικό ή αμελητέο σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει; 

Αναφέρετε μου αναλυτικά για κάθε τεχνολογία χωριστά.   

  

Απάντηση 

 

Θεωρώ ότι όσες δαπάνες έχω κάνει για τις τεχνολογίες αυτές έχουν αποδώσει στο 

μέγιστο. Είναι σημαντικό να είσαι εξοπλισμένος  σήμερα που ο ανταγωνισμός 

είναι ισχυρός , αν το αγνοήσεις αυτό σίγουρα θα βρεθείς εκτός αγοράς σύντομα. 

Ίσως μπορώ να πω ότι η τηλεδιάσκεψη έχει μεγάλο κόστος εγκατάστασης που δεν 

συμφέρει όταν χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με πελάτες και αυτό διότι 

στην Ελλάδα η προσωπική επαφή παίζει σημαντικό ρόλο. Σίγουρα όμως αξίζει η 

δαπάνη για την επικοινωνία μεταξύ των στελεχών.   
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Συνέντευξη με την Διευθύντρια του υποκαταστήματος Ν.Κρήνης της 

τράπεζας Eurobank. 

   

 

Έρευνα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη λήψη αποφάσεων 

διοικητικών στελεχών  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Ερώτηση 1η  

 

Γνωρίζετε κάποιες από τις παρακάτω τεχνολογίες ; 

 

Απάντηση  

 

√ Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα ( GIS) 

      Data mining (για την επιλογή προσωπικού) 

      Συστήματα Λήψης Αποφάσεων  (DSS) 

√ Ίντερνετ 

√ Δικτύωση (δίκτυα εσωτερικής πρόσβασης, δίκτυα εξωτερικής πρόσβασης) 

√ Τηλεδιάσκεψη 

√ Βιντεοδιάσκεψη 

     Διάσκεψη δεδομένων ( Data conferencing) 
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Ερώτηση 2η  

 

Ποιες από τις παραπάνω τεχνολογίες χρησιμοποιείται καθημερινά στην εργασίας  

σας ; 

 

Απάντηση  

 

Χρησιμοποιώ το Internet , τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα , τη 

δικτύωση και τη τηλεδιάσκεψη. Πρέπει βέβαια να αναφέρω ότι οποιοδήποτε 

πρόγραμμα παρέχεται από άλλη υπηρεσία της τράπεζας που ασχολείται με τα 

θέματα τεχνικής φύσεως. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να χειριζόμαστε ένα 

σύστημα αφού πρώτα εκπαιδευτούμε σε αυτό. Το GIS είναι κάτι καινούριο για 

μένα και πολύ χρήσιμο. Μπορώ να προσεγγίσω νέους πελάτες με τον εξής τρόπο. 

Στη φόρμα που έχω μπροστά στον υπολογιστή μου δηλώνω μια γεωγραφική 

περιοχή και το είδος της εταιρίας που αναζητώ, έτσι το σύστημα μου εμφανίζει τις 

αντίστοιχες επιχειρήσεις που δεν συνεργάζονται με τη δική μας τράπεζα.   

 

Ερώτηση 3η  

 

Πόσο καιρό τις χρησιμοποιείτε ; 

 

Απάντηση  

 

Όλες τις τεχνολογίες τις χρησιμοποιώ περίπου οκτώ χρόνια εκτός από το GIS που 

το δουλεύω γύρω στα τέσσερα. 

 

Ερώτηση 4η 

  

Είναι δύσκολο να εκπαιδευτεί κανείς σε αυτές;      
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Απάντηση 

 

Δεν είναι δύσκολο να εκπαιδευτεί κανείς σε αυτές αρκεί να γνωρίζει λίγα 

πράγματα από υπολογιστές. 

 

Ερώτηση 5η  

 

Πόσοι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε αυτές; 

 

Απάντηση  

 

Μόνο στη δικτύωση έχουν όλοι οι εργαζόμενοι πρόσβαση, τις υπόλοιπες 

τεχνολογίες τις χειρίζομαι μόνο εγώ. 

 

Ερώτηση 6η   

 

Πόσο σας βοηθούν στη λήψη αποφάσεων που καλείστε να λάβετε καθημερινά; 

 

Απάντηση 

 

Καθόλου  

Λίγο 

√ Πολύ 

Πάρα πολύ 
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Ερώτηση 7η  

 

Σε σχέση με πριν έχει βελτιωθεί η απόδοση σας στην εργασία; 

 

Απάντηση  

 

Σαφώς η απόδοση μου έχει βελτιωθεί πολύ. Όλες οι τεχνολογίες με βοηθούν να 

κερδίσω χρόνο και να εξάγω πιο ακριβή συμπεράσματα. Άλλωστε χωρίς αυτές 

σήμερα δεν είναι δυνατό να αντεπεξέλθει κανείς στις απαιτήσεις της εργασίας. 

 

Ερώτηση 8η  

 

Είναι κάποια άλλη τεχνολογία την οποία γνωρίζετε και πιστεύετε ότι θα   

βοηθούσε πιο πολύ στο καθημερινό σας έργο; 

 

Απάντηση  

 

Δε γνωρίζω κάποια άλλη τεχνολογία που θα με βοηθούσε πιο πολύ. Πιθανόν 

βέβαια να υπάρχουν μερικές που δε ξέρω. 

 

Ερώτηση 9η  

 

Βρίσκετε το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιείτε σημαντικό ή αμελητέο σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει; 

Αναφέρετε μου αναλυτικά για κάθε τεχνολογία χωριστά.   
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Απάντηση 

 

Σχετικά με το κόστος αυτό δε γνωρίζω την απάντηση διότι όπως είπα και πριν με 

τα Πληροφοριακά Συστήματα ασχολείται άλλη υπηρεσία της τράπεζας. Αλλά το 

internet πιστεύω ότι δεν είναι τόσο ακριβό και θα μπορούσαν να το παρέχουν σε 

όλους τους υπαλλήλους. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της περίπτωσης της 

χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα διοικητικά στελέχη και η επίδραση τους 

στην απόδοση της εργασίας αυτών. Εντοπίστηκαν  λοιπόν οι σημαντικότερες νέες 

τεχνολογίες που εφαρμόζονται από τους διευθυντές σήμερα με βάση την 

αποτελεσματικότητα τους στη λήψη των αποφάσεων τους.  

Η αρχική εμφάνιση των περισσότερων τεχνολογιών τοποθετείται στις 

αρχές του 1970 , ενώ η επιτυχής εφαρμογή τους αργότερα. Μπορούμε να πούμε 

ότι η ραγδαία ανάπτυξη της χρήσης τους από τις επιχειρήσεις συμβαίνει την 

τελευταία δεκαετία. Εξαίρεση βέβαια αποτελεί το Data mining που είναι 

καινούριο εργαλείο της πληροφορικής καθώς και οι τεχνολογίες των μη 

πληροφοριακών συστημάτων στις οποίες αναφέρθηκα. Γεγονός όμως 

αξιοσημείωτο αποτελεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων υιοθετεί τις 

νέες τεχνολογίες προκειμένου να αντεπεξέλθει στις ανταγωνιστικές απαιτήσεις 

της εποχής. Οι εταιρίες που παρέμειναν προσκολλημένες στον παλαιό τρόπο 

εργασίας εμφάνισαν ζημίες και πολλές κατέρρευσαν οικονομικά. 

Μια σειρά συνεντεύξεων από διοικητικά στελέχη του ελλαδικού χώρου 

επιβεβαίωσε τις αρχικές εκτιμήσεις τις έρευνας. Παρακάτω θα αναφέρω 

αναλυτικά τις παρατηρήσεις μου σχετικά με τις απαντήσεις που δώσανε οι 

ερωτηθέντες. Ξεκινώντας από τη πρώτη ερώτηση διαπιστώνεται ότι οι πιο πολλοί 

διευθυντές γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες ,αλλά αυτοί που είναι πλήρως και σε 

βάθος ενημερωμένοι είναι οι διευθυντές των τεχνικών θεμάτων. Κάτι τέτοιο είναι 

απόλυτα δικαιολογημένο αφού οι αρμοδιότητες ενός τέτοιου στελέχους δεν 

περιορίζονται μόνο σε διοικητικά θέματα αλλά κατά ένα μεγάλο βαθμό και σε 

τεχνολογικά. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το είδος των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιούνται καθημερινά. Οι πιο πολλοί λοιπόν απαντούν ότι εφαρμόζουν σε 

καθημερινή βάση το ίντερνετ , τη δικτύωση , το GIS και τη τηλεδιάσκεψη. Οι 
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υπόλοιπες τεχνολογίες όπως τα συστήματα λήψης αποφάσεων , η διάσκεψη 

δεδομένων , η βιντεοδιάσκεψη και το Data mining φαίνεται να είναι πιο 

εξειδικευμένα και χρησιμοποιούνται σε μικρότερη συχνότητα. Στη συνέχεια 

ακολουθεί η ερώτηση σχετικά με το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούνται οι 

τεχνολογίες από το κάθε ένα στέλεχος. Έτσι λαμβάνουμε την απάντηση ότι το 

ίντερνετ βρίσκει εφαρμογή εδώ και δέκα χρόνια στις επιχειρήσεις , η δικτύωση 

περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα , ενώ το GIS και η τηλεδιάσκεψη τη τελευταία 

πενταετία. Η τέταρτη ερώτηση αναφέρεται στο βαθμό δυσκολίας της εκπαίδευσης 

ενός εργαζομένου πάνω στα συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα. Όλοι 

συμφωνούν ότι αυτή δεν είναι δύσκολη αρκεί να γνωρίζει κάποιος καλά την 

αγγλική γλώσσα και να έχει βασικές γνώσεις υπολογιστών. Έπειτα ακολουθεί η 

ερώτηση για τη πρόσβαση του προσωπικού στα συστήματα αυτά. Έτσι φαίνεται 

ότι όλοι οι εργαζόμενοι σήμερα έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και τη δικτύωση 

εκτός από τη περίπτωση της τράπεζας Eurobank. Η πρόσβαση στα αρχεία του 

υπολογιστή του διευθύνοντος στελέχους όμως δεν είναι εφικτή  από τους 

υφισταμένους και αυτό ισχύει σε όλες τις εταιρίες. Στη συνέχεια όλοι οι 

ερωτηθέντες δηλώνουν πολύ έως πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη βοήθεια που 

παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στις αποφάσεις που καλούνται να λάβουν 

καθημερινά. Επίσης αναφέρουν  ότι η απόδοση τους στην εργασία έχει βελτιωθεί 

θεαματικά.. Αξιοσημείωτο είναι ότι πολλές θέσεις εργασίας των ερωτηθέντων 

έχουν δημιουργηθεί λόγο της υιοθέτησης  αυτών των τεχνολογιών από τις 

επιχειρήσεις. Η ικανότητα τους να χειρίζονται τέτοια προγράμματα είναι ο λόγος 

της πρόσληψης τους στην εταιρία που εργάζονται. Στην όγδοη ερώτηση για το αν 

γνωρίζει κάποιος έστω και μια  τεχνολογία που  θα μπορούσε να τον βοηθήσει 

περισσότερο στο καθημερινό του έργο , λαμβάνεται ποικιλία απαντήσεων. Από 

ότι φαίνεται λοιπόν εκτός από το Γενικό διευθυντή της Εγνατίας τράπεζας  που 

δηλώνει ότι ο εξοπλισμός που διαθέτει βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας, οι 

υπόλοιποι εντοπίζουν κάποιες ελλείψεις στα τεχνολογικά μέσα που τους 

παρέχονται και προτείνουν λύσεις ώστε να διευκολυνθεί η εργασία τους. Στο 
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τέλος του ερωτηματολογίου η έρευνα καταλήγει με την αξιολόγηση του κόστους 

λειτουργικότητας μιας νέας τεχνολογίας. Εδώ η πλειοψηφία  απαντά ότι  μια 

τέτοια δαπάνη παρουσιάζεται μικρότερη σε σχέση με τα οφέλη που παρέχει. Όσοι 

όμως προσπάθησαν να εκτιμήσουν το κόστος αυτό μη έχοντας οι ίδιοι 

προηγούμενη εμπειρία της εγκατάστασης και χρήσης ενός συστήματος  στην 

εταιρία τους , θεωρούν  σημαντικό το απαιτούμενο χρηματικό ποσό. 

Τελική διαπίστωση λοιπόν αποτελεί ότι σπάνια οι διευθυντές σήμερα 

μένουν ανεπηρέαστοι από τις εξελίξεις της τεχνολογίας και η κατάρτιση τους σε 

τέτοιου είδους θέματα είναι απαραίτητη. Έπειτα πολλές νέες θέσεις εργασίας 

δημιουργούνται λόγω της ανάγκης που έχει η αγορά να απορροφήσει ανώτατα 

στελέχη με γνώσεις πληροφοριακών συστημάτων.              
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Στο σημείο αυτό της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω  όλα τα 

διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων   που με βοήθησαν ώστε να ολοκληρωθεί 

η έρευνα που καλέστηκα να πραγματοποιήσω. Γνωρίζοντας το μεγάλο φόρτο 

εργασίας που περιβάλει καθημερινά ένα τέτοιο άτομο θεωρώ πολύ σημαντικό το 

χρόνο που διέθεσε ο καθένας να με ενημερώσει όσο το δυνατό πιο 

αποτελεσματικά.  
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ερωτηθέντες.  

 

 

 



 103

 
Πηλείδου Αναστασία 
Μεταπτυχιακό τμήμα MIS 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Επιβλέπων Καθηγητής 
Κος Πιπερόπουλος  
 
 
 
Έρευνα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη λήψη αποφάσεων 
διοικητικών στελεχών  
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 

1. Γνωρίζετε κάποιες από τις παρακάτω τεχνολογίες ; 
 

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα ( GIS) 
Data mining (για την επιλογή προσωπικού) 
Συστήματα Λήψης Αποφάσεων  (DSS) 
Ίντερνετ 
Δικτύωση (δίκτυα εσωτερικής πρόσβασης, δίκτυα εξωτερικής 
πρόσβασης) 
Τηλεδιάσκεψη 
Βιντεοδιάσκεψη 
Διάσκεψη δεδομένων ( Data conferencing) 

 
2. Ποιες από τις παραπάνω τεχνολογίες χρησιμοποιείται καθημερινά 

στην εργασίας  σας ; 
 
3. Πόσο καιρό τις χρησιμοποιείτε ; 

 
4. Είναι δύσκολο να εκπαιδευτεί κανείς σε αυτές; 

  
5. Πόσοι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε αυτές; 
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6. Πόσο σας βοηθούν στη λήψη αποφάσεων που καλείστε να λάβετε 

καθημερινά; 
 

Καθόλου  
Λίγο 
Πολύ 
Πάρα πολύ 

 
7. Σε σχέση με πριν έχει βελτιωθεί η απόδοση σας στην εργασία; 
 
8. Είναι κάποια άλλη τεχνολογία την οποία γνωρίζετε και πιστεύετε ότι 

θα   βοηθούσε πιο πολύ στο καθημερινό σας έργο; 
 

9. Βρίσκετε το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των τεχνολογιών 
που χρησιμοποιείτε σημαντικό ή αμελητέο σε σχέση με τις υπηρεσίες 
που παρέχει; Αναφέρετε μου αναλυτικά για κάθε τεχνολογία χωριστά.   
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