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εξέλιξη που θα µπορεί να έχει επιλέγοντας το σωστό επάγγελµα. 

Έτσι σκοπός του site µέσα από τις εφαρµογές που θα παρέχει είναι να ωθήσει τα άτοµα 

στην επιλογή της σωστής επαγγελµατικής κατεύθυνσης η οποία θεωρείται πολύ 

σηµαντική γιατί «υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακολουθούν ένα ορισµένο επάγγελµα που 

να ταιριάζει στην ψυχοσύνθεσή τους, µε αποτέλεσµα να µην αισθάνονται τη χαρά της 

δηµιουργίας, να µισούν γι’ αυτό την εργασία τους  κατ’ επέκταση τους συνανθρώπους 

τους».(2007-2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     



 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ..........................................................................................................6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ..........................................................................................................9 

2.1 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ....................................................................................9 

2.1.1. Ορισµός ................................................................................................9 

2.1.2. Πλεονεκτήµατα ηλεκτρονικού µάρκετινγκ ...............................................9 

2.1.3. Πολιτική του e-µάρκετινγκ ...................................................................10 

2.1.4 Στρατηγική µάρκετινγκ .........................................................................12 

2.1.5. Η διαφορά της µε την ηλεκτρονική στρατηγική.......................................12 

2.2 Ηλεκτρονικό -Επιχειρείν (e-business) ...............................................................14 

2.2.1 Ορισµός...............................................................................................14 

2.2.2. Επιχειρηµατικά µοντέλα .......................................................................14 

2.3 Ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) .................................................................17 

2.3.1. Εισαγωγή ............................................................................................17 

2.3.2. Ιστορική αναδροµή ..............................................................................18 

2.3.3. Οφέλη από το Ηλεκτρονικό Εµπόριο .....................................................19 

2.3.4  Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου ......................................................21 

2.3.5   Πλεονεκτήµατα Ηλεκτρονικού Εµπορίου ..............................................22 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ........................................................................................................26 

3.1 Εισαγωγή ...........................................................................................................26 

3.2 Επαγγελµατικός Προσανατολισµός...................................................................27 

3.2.1. Εισαγωγή ............................................................................................27 

3.2.2 Τι είναι ο επαγγελµατικός προσανατολισµός ...........................................28 

3.2.3 Ορισµός...............................................................................................29 

3.2.4. Ιστορική αναδροµή και εξέλιξη .............................................................30 

3.6.1. Εισαγωγή ............................................................................................38 



 5 

3.6.2. Εκπαιδευτικές εφαρµογές του Ιnternet ...................................................38 

3.6.3. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων ................................................42 

3.6.5 Συµπεράσµατα .....................................................................................51 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ........................................................................................................52 

4.1. Μεθοδολογία έρευνα ........................................................................................52 

4.2. Προτάσεις για µελλοντική έρευνα ............................................................53 

4.3 Συµπεράσµατα ...................................................................................................53 

4.4 Βιβλιογραφία .....................................................................................................54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

       

 



 6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε ύστερα από συστηµατική επεξεργασία  πηγών που 

αφορούν συγκεκριµένη βιβλιογραφία σχετική µε το Ηλεκτρονικό Εµπόριο, e-Marketing, 

e-Commerce, την ανάλυση του επαγγελµατικού προσανατολισµού  και την αξιολόγηση 

κάποιων εκπαιδευτικών ιστοσελίδων.  

∆ιαβάζοντας τη πτυχιακή αυτή εργασία διαπιστώνετε ότι η χρήση του Ηλεκτρονικού  

Εµπορίου βοηθάει τις  επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο να 

αναπτύξουν νέες δυνατότητες επικοινωνίας  και να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους 

µέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 

Το Marketing έχει φέρει πολλά µοναδικά οφέλη στο ∆ιαδίκτυο συµπεριλαµβανοµένου 

του χαµηλότερου κόστους στη διανοµή των πληροφοριών και των υπηρεσιών. Έχει  

παίξει σηµαντικό ρόλο στη σωστή διαχείριση και την βελτίωση των σχέσεων µεταξύ 

µιας επιχείρησης και των πελατών της είναι η δυνατότητα εφαρµογής του CRM 

(Customer Relationship Marketing), όπου βασικό στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η 

βελτιστοποίηση της αξίας του πελάτη για την επιχείρηση (life – time value) µε σκοπό 

την αύξηση της κερδοφορίας για την εταιρεία. 

Σήµερα οι νέοι καλούνται να επιλέξουν το επάγγελµα που θέλουν να εφαρµόσουν στη 

ζωή τους σε µια ηλικία που δεν υπάρχει  η κατάλληλη ενηµέρωση και δεν ξέρουν την 

ζήτηση που έχει αυτό το επάγγελµα στην αγορά καθώς και τι προοπτικές έχουν για την 

εξέλιξή τους στον τοµέα που έχουν επιλέξει. Αυτό το φαινόµενο  για την  ανάγκη για 

σωστό επαγγελµατικό προσανατολισµό των νέων διαπιστώνεται πλέον και στην 

Ελλάδα. Οι συνεχείς αλλαγές στο οικονοµικό περιβάλλον έχουν καταστήσει τους 

παραδοσιακούς τρόπους επιλογής επαγγελµατικής κατεύθυνσης εντελώς 

αναποτελεσµατικούς. Οι εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα επιβάλλουν πολύ 

συστηµατικότερη προσέγγιση του θέµατος. H έλλειψη επιστηµονικής βοήθειας και 

πληροφόρησης σε θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και απασχόλησης δηµιουργεί 

προβληµατικές καταστάσεις και σε προσωπικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο: Μεγάλη 

καθυστέρηση στην έναρξη της απασχόλησης των νέων. 
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1.1 Σκοπός της έρευνας  

Με δεδοµένο ότι δεν έχει αναπτυχθεί το Internet στην Ελλάδα καθώς και  οι έννοιες του 

Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και του Ηλεκτρονικού Εµπορίου ως εναλλακτικό µέσο 

προώθησης των προϊόντων της εταιρείας στο χώρο του ∆ιαδικτύου, σκοπός της 

πτυχιακής εργασίας αυτής είναι να µελετηθεί και να ερευνηθεί η σηµασία τους . Και για 

την καλύτερη επιλογή του σωστού επαγγέλµατος βρίσκεται απαραίτητο να αναπτυχθεί 

η έννοια του επαγγελµατικού προσανατολισµού για να θέσει ο υποψήφιος στόχους. Να 

επιλέξει τη σωστή σχολή και να αναζητήσει τρόπους για τη διερεύνηση των γνώσεων 

του. 

 

1.2  Συνεισφορά της έρευνας 

Η έρευνα προσφέρει στην επιστήµη του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ  και του 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου  µια προσέγγιση όλων όσων συνθέτουν το ∆ιαδίκτυο. Με 

κύριο σκοπό, µέσω συγκροτηµένων στοιχείων, να δοθεί η καλύτερη κατανόηση της και 

η σηµαντικότητα που έχει το ∆ιαδίκτυο στις µέρες µας. Επίσης, συνεισφέρει σε όσους 

επιθυµούν µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα της για την σωστή επιλογή του επαγγέλµατός 

τους. Η συγκεκριµένη εργασία δεν έχει συγκεκριµένο κοινό στο οποίο απευθύνεται. 

Άλλωστε δεν µπορούν να τεθούν όρια στη γνώση, οπότε κύριο αναγνωστικό κοινό της 

είναι όσοι θέλουν να πληροφορηθούν για τα εργαλεία  του Internet  

 

1.3 ∆οµή της πτυχιακής εργασίας 

Η ερευνητική εργασία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αναλύει τις βασικές έννοιες του 

∆ιαδικτύου. Η ανάλυση της έρευνας περιγράφεται σε πέντε ενότητες, οι οποίες έχουν 

σκοπό να εξετάσουν κάθε νόηµα και διεργασία αυτής της εργασίας. 

Στο Πρώτο κεφάλαιο  ο γίνεται εισαγωγή στη θεωρία στην οποία βασίζεται το µοντέλο 

ανάλυσης, στις υποθέσεις έρευνας και  στα εννοιολογικά εργαλεία που 

χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του θέµατος της εργασίας. 
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Στο ∆εύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες e-marketing, e-business και e-commerce 

και αναφέρονται οι κύριες λειτουργίες αυτών των όρων για την εισαγωγή, την ανάπτυξη 

και την καθιέρωση µιας εταιρίας στο ∆ιαδίκτυο. 

Στο Τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, αναλύονται 

κάποιες βασικές έννοιες και παρουσιάζεται η ανάλυση της  εκπαιδευτικής ιστοσελίδας 

(online education), καθώς  και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων  που αποτελεί 

µέρος του πρωτογενή τοµέα. 

Στο Τέταρτο  κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην µεθοδολογία της έρευνας και τα 

ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν  στον πρωτογενή τοµέα της πτυχιακής 

εργασίας  

Στο Πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της έρευνας και  

πραγµατοποιείται επισκόπηση βιβλιογραφίας, η οποία περιέχει και τις βασικότερες 

έννοιες που σχετίζονται µε το θέµα της εργασίας. Οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν 

οι πληροφορίες είναι κυρίως από ελληνική  βιβλιογραφία και από τις βιβλιοθήκες των 

τµηµάτων Εµπορίας & ∆ιαφήµισης, των τµηµάτων Μάρκετινγκ του Ο. Π .Α καθώς και 

από σελίδες του διαδικτύου. 
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          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 

2.1.1. Ορισµός 

Το Μάρκετινγκ ∆ιαδικτύου, επίσης καλούµενο on-line marketing ή E-marketing, είναι 

ένας τρόπος προβολής που χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο. Το ∆ιαδίκτυο έχει φέρει πολλά 

µοναδικά οφέλη στο µάρκετινγκ συµπεριλαµβανοµένου του χαµηλότερου κόστους στη 

διανοµή των πληροφοριών και των υπηρεσιών  σε ένα παγκόσµιο ακροατήριο.  

«Η διαλογική φύση των µέσων ∆ιαδικτύου, και από την άποψη της ταχύτητας απόκρισης 

στην ερώτηση από τον επισκέπτη προς την εταιρεία, και από την άποψη της απάντησης, 

αναπτύσσει ένα σηµαντικό κανάλι επικοινωνίας µεταξύ της εταιρείας και των πελατών 

της και ισχυροποιεί τις σχέσης εµπιστοσύνης τους.» (Ellsworth J.H., Ellsworth M.V., 

1995)   

 

2.1.2. Πλεονεκτήµατα ηλεκτρονικού µάρκετινγκ 

Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού µάρκετινγκ αποτελεί η 

άµεση επικοινωνία της επιχείρησης µε τους πελάτες. Το οποίο επιτυγχάνεται µε τη 

σωστή δόµηση των προϊόντων και των εφαρµογών τις οποίες διαθέτει η επιχείρηση. 

Επίσης, ένα άλλο σηµαντικό πλεονέκτηµα του ηλεκτρονικού µάρκετινγκ είναι η 

δυνατότητα µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και της διεξαγωγής των ερευνών, η 

οποία διαπιστώνεται µέσα από το βαθµό ικανοποίησης των πελατών σε σχέση µε αυτά 

που παρέχει η επιχείρηση και την προβολή των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος. 

Επιπλέον, το ηλεκτρονικό µάρκετινγκ βοηθάει τις επιχειρήσεις σε ένα πολύ µεγάλο 

βαθµό δίνοντάς τους τη δυνατότητα να µπορούν να χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο, να 

εισέλθουν στην παγκόσµια αγορά του Ίντερνετ και να κατακτήσουν µια σηµαντική 

θέση. 
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Ένα άλλο σηµαντικό πλεονέκτηµα του ηλεκτρονικού µάρκετινγκ είναι ότι δίνει τη 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρέχουν 24-ωρη εξυπηρέτηση πελατών και 

αναβάθµιση του σέρβις στον πελάτη. 

Ένα σηµαντικό εργαλείο για τη σωστή διαχείριση και την βελτίωση των σχέσεων 

µεταξύ µιας επιχείρησης και των πελατών της είναι η δυνατότητα εφαρµογής του CRM 

(Customer Relationship Marketing), όπου βασικό στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η 

βελτιστοποίηση της αξίας του πελάτη για την επιχείρηση (life – time value) µε σκοπό 

την αύξηση της κερδοφορίας για την εταιρεία. 

Επίσης, το ηλεκτρονικό µάρκετινγκ παρέχει ένα σύστηµα on line συνεργασίας µε άλλες 

επιχειρήσεις όπου δίνετε η δυνατότητα στους µεσάζοντες, στο δίκτυο διανοµής, στους 

αντιπροσώπους και στους πωλητές  να µπορούν να επικοινωνούν καθηµερινά και να 

ζητούν πληροφορίες για τα προϊόντα. 

Μία σηµαντική υπηρεσία την οποία παρέχει το  ηλεκτρονικό µάρκετινγκ στις 

επιχειρήσεις  είναι η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε τους προµηθευτές της και η 

δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης ιδρύοντας ένα ισχυρό κανάλι επικοινωνίας για την 

ορθή λειτουργία της επιχείρησης µε τους προµηθευτές.  

Ακόµη ένα άλλο ισχυρό πλεονέκτηµα του ηλεκτρονικού µάρκετινγκ είναι ότι,  

προσπαθεί να υλοποιήσει ένα σηµαντικό ενδιαφέρον της επιχείρησης, να µπορεί δηλαδή 

να παρακολουθεί τις τιµές και την πορεία των ανταγωνιστικών προϊόντων για να είναι 

γνώστης για την εξέλιξη της αγοράς. (Ellsworth J.H., Ellsworth M.V., 1995) 

(Bλαχοπούλου Μ. 2003:276) 

 

2.1.3. Πολιτική του e-µάρκετινγκ 

Σύµφωνα µε τα εργαλεία του Μάρκετινγκ, τα οποία είναι τα: προϊόν, τιµή, χώρος κ 

προώθηση, (γνωστά σαν τα 4Π) εφαρµόζονται και διάφορες πολιτικές. (Βλαχοπούλου, 

2003:272) 

• Έρευνα αγοράς  
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Η έρευνα αγοράς είναι ένα από τα πλέον σηµαντικά εργαλεία που έχει στη διάθεση του το 

marketing και επιτυγχάνεται µε την δηµιουργία ερωτηµατολογίων, µε την καλή 

συνεργασία µεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της καθώς και την ανάλυση 

των προτιµήσεων του καταναλωτή µέσα από το διαδίκτυο. Επίσης χρησιµοποιεί 

δεδοµένα τρέχουσας συµπεριφοράς καταναλωτών και µε τη βοήθεια κάποιων 

στατιστικών µεθόδων µελετάει την  αξία του κάθε ατόµου.  

• Πολιτική προϊόντων 

Επιπλέον το ηλεκτρονικό µάρκετινγκ συµβάλλει στην ανάπτυξη των προϊόντων 

στην εισαγωγή των προϊόντων στην αγορά στην δραστική επικοινωνία µε τους 

πελάτες µιας επιχείρησης αλλά και στην τροποποίηση κάποιον παλιών προϊόντων 

της εταιρίας και την επανένταξή τους  στην  αγορά.  Επίσης συµµετέχει δυναµικά  

στην ανάπτυξη της επιχείρησης, στο τρόπο ένταξης των πληροφοριών µέσα στα 

υπάρχοντα δεδοµένα µιας  επιχείρησης αλλά και στην επιχειρηµατική 

δραστηριότητα που χρησιµοποιεί η εταιρία. (Glazer, 1991). 

• Πολιτική τιµών 

Σκοπός  του e marketing είναι η δυνατή µείωση των τιµών λόγω συµπίεσης του 

κόστους µεσαζόντων, η ανάπτυξη διαφάνειας τιµών ανάµεσα στις διάφορες αγορές, 

όπως επίσης η διαµόρφωση των τιµών ανάλογα µε το προϊόν και τις απαιτήσεις του 

πελάτη. Οι αλλαγές τώρα που θα πραγµατοποιηθούν στις τιµές και οι ειδικές 

προσφορές παρουσιάζονται µέσω του διαδικτύου.  

 

• Πολιτική προβολής  

Σκοπός του ηλεκτρονικού µάρκετινγκ είναι να διαµορφώσει µια αµφίδροµη 

επικοινωνία µεταξύ επιχείρησης και πελάτη, να βελτιώσει τις τεχνικές προσέλκυσης 

και ωφέλειας, να παρακολουθεί τα ενδιαφέροντα του χρήστη και την πλοήγησή του 

µέσα στο ηλεκτρονικό κατάστηµα έτσι ώστε να προσαρµόζεται στις απαιτήσεις του 

πελάτη. Εφόσον µια επιχείρηση χρησιµοποιεί σωστά το ηλεκτρονικό µάρκετινγκ 

µπορεί να αποκτήσει δυνατότητες µέτρησης της αποτελεσµατικότητας των 

µηνυµάτων. 
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• Πολιτική διανοµής  

 Το ηλεκτρονικό µάρκετινγκ δεν χρησιµοποιείται για όλα τα προϊόντα αλλά µόνο για 

προϊόντα που υπάρχουν στο διαδίκτυο, και επίσης συνεισφέρει στην ανάπτυξη 

εταιριών διανοµής, φυσικής µεταφοράς, παράδοσης προϊόντων που υποκαθιστούν 

τις λειτουργίες των µεσαζόντων σε θέµατα παράδοσης προϊόντων.  

 

2.1.4 Στρατηγική µάρκετινγκ  

Για το σχεδιασµό της στρατηγικής µάρκετινγκ για µια επιτυχηµένη εικόνα της 

επιχείρησης στο διαδίκτυο θα πρέπει σύµφωνα µε τον (Zimmerman et al 1998) να 

ακολουθηθούν ορισµένα βήµατα: 

1.καθορισµός στόχων της επιχείρησης,  

2.προσδιορισµός  τεχνολογικής και τηλεπικοινωνιακής υποδοµής  επιχείρησης, 

3.συλλογή πληροφοριών για την αγορά- στόχο σε σχέση µε το κοινό του διαδικτύου, 

4.καθορισµός προϋπολογισµού και εκτίµηση περιβάλλοντος µάρκετινγκ για την 

κάλυψη της στρατηγικής,  

5. µελέτη παραγόντων  που αφορούν το προϊόν ή την υπηρεσία, την τιµή του, την 

προβολή του και τις ιδιαιτερότητες διανοµής αυτού. 

(1999 alexander consulting) 

 

2.1.5. Η διαφορά της µε την ηλεκτρονική στρατηγική  

Η ηλεκτρονική στρατηγική αναφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται 

σε ένα συγκεκριµένο κλάδο. Στόχος αυτής της στρατηγικής αποτελεί η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην αγορά.  Αυτή η   στρατηγική ασχολείται :  

α) µε πρωτοβουλίες που δηµιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα: 
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Σκοπός αυτής της στρατηγικής είναι η επιχείρηση να αποκτήσει ισχυρό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα και το αποτέλεσµα αυτής της στρατηγικής είναι η επιχείρηση να αυξήσεις 

τις οικονοµικές της επιδόσεις και αν καταφέρει να τα πραγµατοποιήσει αυτά θα έχει 

πετύχει τους στόχους της και την ισχυροποίησης της στην αγορά. Η εφαρµογή αυτής 

της στρατηγικής βοηθάει τη επιχείρηση να  αναπτύσσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

της και πως µπορεί να εξουδετερώσει τους αντιπάλους της. Μια επιχείρηση για να 

µπορεί να εντάξει την κατάλληλη επιχειρηµατική στρατηγική µέσα στο δυναµισµό της 

θα πρέπει να κατέχει µια ισχυρή θέση στην αγορά και  να έχει µια αµυντική και 

επιθετική στάση απέναντι στους ανταγωνιστές της. 

 Οι επιχειρηµατικές στρατηγικές που βοηθάνε µια επιχείρηση να δηµιουργήσει και να 

αναπτύξει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα είναι : η χαµηλού κόστους, της 

διαφοροποίησης και της εστίασης. 

β) µε την αντίδραση της επιχείρησης σε αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Σύµφωνα µε τους νόµους και τους κανονισµούς που ισχύουν στην αγορά, τις 

οικονοµικές τάσεις που υπάρχουν ,  αλλά και τις συνήθειες των αγοραστών η εταιρεία   

θα πρέπει να εφαρµόσει µια επιχειρηµατική στρατηγική  η οποία να ανταποκρίνεται σε 

αυτούς τους στόχους. Αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να προσαρµόζεται σε τυχόν 

αλλαγές που πραγµατοποιούνται στο εξωτερικό περιβάλλον της για να µπορεί να 

ισχυροποιήσει  τη θέση της στην αγορά και να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό. 

γ) µε την απόκτηση δεξιοτήτων: Η επιχειρηµατική στρατηγική αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη των πλεονεκτηµάτων για το θετικό αποτέλεσµα που θέλει να έχει µια 

επιχείρηση αλλά και στην απόκτηση και εφαρµογή κάποιων δεξιοτήτων  από την 

επιχείρηση που την βοηθούν να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για να µπορεί 

να υπερισχύει έναντι των άλλων ανταγωνιστών. 

δ) µε το εσωτερικό τµήµα της επιχείρησης: όσον αφορά το εσωτερικό τµήµα της 

επιχείρησης  θα πρέπει να υπάρχει σωστός συνδυασµός των λειτουργικών στρατηγικών 

– µάρκετινγκ, παραγωγής, έρευνας & εξέλιξης, ανθρώπινων πόρων, 

χρηµατοοικονοµικής, πωλήσεων και διανοµής. Οι στρατηγικές αυτές πρέπει να είναι 

πάντα συνεπείς µεταξύ τους και µε την επιχειρηµατική στρατηγική. 
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Για την εφαρµογή της στρατηγικής και  το αποτέλεσµα της στρατηγικής  υπεύθυνος 

είναι ο επικεφαλής της επιχείρησης και σκοπός του επίσης είναι να υπάρχει σωστός 

συντονισµός µεταξύ των τµηµάτων της επιχείρησης για να έχει η εταιρία το επιθυµητό 

αποτέλεσµα. 

(1999 alexander consulting) 

 

2.2 Ηλεκτρονικό -Επιχειρείν (e-business) 

2.2.1 Ορισµός 

Ορίζεται κατά τον Turban (2001), ως «η χρήση του ∆ιαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών 

µέσων για τη διεκπεραίωση συναλλαγών, διαδικασιών και τη συνεργασία µεταξύ 

οντοτήτων στις αγορές καθώς αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς της». 

 Το Ηλεκτρονικό επιχειρείν εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια εµπορικού κύκλου,  από την 

προµήθεια πρώτων υλών, για τη δηµιουργία ενός προϊόντος µέχρι και την παράδοση του 

προϊόντος. 

Το πιο σηµαντικό εργαλείο στο ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι η επικοινωνία η οποία 

µεταδίδει την πληροφορία από την επιχείρηση στον καταναλωτή,  από επιχείρηση σε 

επιχείρηση αλλά και από επιχείρηση σε δηµόσιους φορείς. (Κοπανάκης, 2005) 

 

2.2.2. Επιχειρηµατικά µοντέλα 

Ένα επιχειρηµατικό µοντέλο είναι η µέθοδος µε την οποία η εταιρία σχεδιάζει να 

αποκοµίσει µακροπρόθεσµα κέρδη χρησιµοποιώντας το Internet. Είναι τα συστατικά 

του συστήµατος, τις διασυνδέσεις και τις αντίστοιχες δυναµικές παραµέτρους για   

κερδοφόρα αξιοποίηση των ιδιοτήτων του Internet”  

(Afuah-Tucci, 2001) 

• eshop: Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα στο οποίο 

πραγµατοποιείται διαδικτυακό Μάρκετινγκ. Σκοπός του είναι να προωθεί  τα 
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προϊόντα  και τις υπηρεσίες του µε αµφότερο στόχο την ικανοποίηση των 

αναγκών του καταναλωτή. 

• e-procurement: Είναι η διαδικασία ηλεκτρονικής προσφοράς και 

προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών. Η εταιρεία σας µπορεί να επιλέξει  

προµηθευτές που θα προµηθεύσουν προϊόντα µε καλύτερη ποιότητα, 

βελτιωµένη διανοµή και µειωµένα έξοδα προµηθειών. Όσον αφορά τους 

προµηθευτές έχουν τα χαµηλότερα έξοδα υποβολής προσφορών. 

Βασικές λειτουργίες 

1.παρουσίαση καταλόγων προϊόντων 

2.διαχείρηση παραγγελιών 

3.διαχείρηση πληρωµών 

4.µηχανισµος αξιολόγησης προσφορών 

• e-auction:  σε αυτό το επιχειρηµατικό µοντέλο πραγµατοποιούνται 

δηµοπρασίες, για την παρουσίαση των αγαθών. Τα έσοδα για την εταιρεία 

που  πραγµατοποιεί την δηµοπρασία  σχετίζονται µε τις πωλήσεις  και τις 

διαφηµίσεις. Οι προµηθευτές µπορούν να κάνουν καλύτερη χρησιµοποίηση 

του όγκου παραγωγής που διαθέτουν. Τα οφέλη για τους αγοραστές έχουν να  

κάνουν µε την µείωση των γενικών εξόδων στην αγορά και την µείωση των 

τιµών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται. 

• e-mail: είναι µια ηλεκτρονική αγορά µε την οποία παρέχετε η 

δυνατότητα πρόσβασης σε πολλά ηλεκτρονικά καταστήµατα. Είναι µια 

αποτελεσµατική µέθοδο πληρωµών. Ο διαχειριστής µπορεί να ωφεληθεί από 

τις πωλήσεις, από τις υπηρεσίες που παρέχει από τη χρήση του εµπορικού 

σήµατος και από το διαφηµιζόµενο χώρο.  

• Third Party Marketplace: αυτό το µοντέλο χρησιµοποιείται όταν οι 

εταιρίες θέλουν να παραχωρήσουν το δικτυακό τους Μάρκετινγκ µε τρίτους 

φορείς. Χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτει σχετίζονται µε το εµπορικό σήµα, 

τις πληρωµές, τα λογιστικά και τις παραγγελίες. Πιο συγκεκριµένα, το 
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µοντέλο αυτό χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις που είναι επιθυµητή η 

ανάπτυξη ενός συγκεκριµένου τοµέα επικοινωνίας και συναλλαγής,  ο 

οποίος εµφανίζεται στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου.  

• Virtual Communities: τα µέλη και οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να 

προσθέτουν πληροφορίες σε ένα περιβάλλον από το οποίο προέρχεται µια 

εικονική κοινότητα. Οι εικονικές κοινότητες µπορούν να αποτελέσουν 

σηµαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη σηµαντικών σχέσεων εµπιστοσύνης 

µε τους πελάτες µιας επιχείρησης χρησιµοποιώντας το µάρκετινγκ. 

• Value Chain Service Provider: αυτό το µοντέλο ειδικεύεται σε µια 

συγκεκριµένη αλυσίδα αξιών όπως είναι οι ηλεκτρονικές πληρωµές για  την 

καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης . Οι τράπεζες ανήκουν σε αυτό το 

παράδειγµα.  

• Value Chain Integrators: αυτό το συγκεκριµένο µοντέλο ασχολείται µε 

την ενοποίηση πολλαπλών βηµάτων στη αλυσίδα αξιών µε σκοπό την 

εκµετάλλευση πληροφορίας για την ικανοποίηση των στόχων της εταιρίας. 

Τα κέρδη που µπορούν να προκύψουν  στην εταιρία προέρχονται από 

συναλλαγές. 

• Collaboration Platforms: Οι πλατφόρµες συνεργασίας συνεισφέρουν 

στην   καλή συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων και αυτό επιτυγχάνεται µε 

τη χρησιµοποίηση των σωστών εργαλείων. Το αποτέλεσµα της καλής 

συνεργασίας µπορεί να εµφανίζεται σε συγκεκριµένες λειτουργίες όπως το 

συνεργατικό σχέδιο και τα έσοδα προέχονται από την διαχείριση της 

πλατφόρµας και την πώληση εξειδικευµένων  εργαλείων. 

• Information Brokerage, Trust and other  Services : αυτό το µοντέλο 

παίζει σηµαντικό ρόλο γιατί  χρησιµοποιεί τις νέες υπηρεσίες πληροφόρησης  

για να µπορούν οι υπηρεσίες να διαχειρίζονται τον µεγάλο όγκο  δεδοµένων  

που είναι διαθέσιµος  στα  ανοιχτά δίκτυα ή που προέρχονται από 

επιχειρησιακές λειτουργίες όπως η αναζήτηση πληροφοριών π.χ. το 

Yahoo(http://www.yahoo.com).  Με αυτόν τον τρόπο µπορούν οι εταιρίες να 

δηµιουργήσουν το προφίλ των πελατών και να δεχτούν και να  δώσουν 
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συµβουλές για επενδύσεις. Επίσης σηµαντικό ρόλο για τη σωστή οργάνωση 

της εταιρίας στο κοµµάτι της διαχείρισης της πληροφορίας παίζουν  και οι 

υπηρεσίες εµπιστοσύνης οι οποίες προέρχονται από αρχές πιστοποίησης 

αλλά και από έµπιστους τρίτους φορείς. 

• Search Engine: Αυτό το µοντέλο ασχολείται µε τα έσοδα της επιχείρησης  

που προκύπτουν από συνδροµές και αµοιβές. Μια σηµαντική κατηγορία 

είναι οι µηχανές αναζήτησης που βασίζονται στη διαφήµιση  στην 

πληροφορία  και τη δυνατότητα που έχει ο πελάτης να βρει τον όγκο 

δεδοµένων που χρειάζεται αλλά κα την  επιλογή των πληροφοριών µέσα από 

συγκεκριµένες πηγές και µπορεί να πραγµατοποιήσει και τη σύγκριση 

αυτών. (Κοπανάκης, 2005) 

• Το ηλεκτρονικό επιχερείν λοιπόν αποτελεί  ένα υπερσύνολο του 

ηλεκτρονικού εµπορίου το οποίο περιλαµβάνει προµήθειες, πωλήσεις και 

εσωτερικές διαδικασίες µιας επιχείρησης. 

 

2.3 Ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) 

2.3.1. Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της ραγδαίας αύξησης των εφαρµογών νέων τεχνολογιών από τις 

επιχειρήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο, είναι γεγονός ότι σήµερα µια µεγάλη ποικιλία 

αγαθών και υπηρεσιών διακινείται σε παγκόσµιο επίπεδο µέσω του διαδικτύου 

(Internet). Το διαδίκτυο µπορεί και συνδέει µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων µεταξύ τους 

δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό µια ηλεκτρονική αγορά. Η ηλεκτρονική αγορά είναι 

ένα είδος πληροφοριακού συστήµατος, που συνδέει µεταξύ τους πολλούς πωλητές και 

αγοραστές προκειµένου να µπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, προϊόντα, 

υπηρεσίες και πληρωµές. Μέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα δίκτυα, τα 

συστήµατα αυτά λειτουργούν ως ηλεκτρονικοί µεσάζοντες µε χαµηλότερο κόστος για 

τις τυπικές συναλλαγές, όπως είναι το συνταίριασµα πωλητών και αγοραστών, ο 

καθορισµός τιµών, η παραγγελία αγαθών και η πληρωµής τους. Οι αγοραστές και οι 

πωλητές µπορούν να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από 

την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται. (∆ουκίδης et al., 1998) 
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2.3.2. Ιστορική αναδροµή 

Η πρωταρχική µορφή του Ηλεκτρονικού Εµπορίου παρουσιάστηκε στον επιχειρηµατικό 

χώρο κατά τη δεκαετία του 1970 µε τη µορφή της Ηλεκτρονικής Μεταφοράς 

Κεφαλαίων µεταξύ τραπεζών, µέσω ασφαλών ιδιωτικών δικτύων άλλαξε την εικόνα 

των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Η Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων βελτιώνει τις 

ηλεκτρονικές πληρωµές µε την αποστολή πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα. Σήµερα 

υπάρχουν πολλές παραλλαγές της Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων, µεταξύ των 

οποίων οι κυριότερες είναι οι χρεωστικές κάρτες και οι άµεσες καταθέσεις στους 

τραπεζικούς λογαριασµών των εργαζοµένων. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 το Ηλεκτρονικό Εµπόριο διαδόθηκε µεταξύ των 

επιχειρήσεων αρχικά ως τεχνολογία ηλεκτρονικής µετάδοσης µηνυµάτων: Ηλεκτρονική 

Ανταλλαγή ∆εδοµένων και Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Με τις τεχνολογίες της 

Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής ∆εδοµένων (Electronic Data Interchange) εκσυγχρονίστηκαν 

οι διαδικασίες των επιχειρήσεων καθώς µειώθηκαν τα έγγραφα σε χαρτί και αυξήθηκε η 

αυτοµατοποίηση. Οι τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής ∆εδοµένων εξελίχθηκαν σε 

αναπόσπαστο τµήµα της ροής εργασίας ή των συνεργαζόµενων συστηµάτων 

υπολογιστών, συνδυάζοντας υπάρχουσες µη ηλεκτρονικές µεθόδους µε ηλεκτρονικά 

µέσα για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των επιχειρηµατικών διαδικασιών. Η 

Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να στέλνουν και να 

λαµβάνουν έγγραφα εργασίας σε τυποποιηµένη ηλεκτρονική µορφή µε την ελάχιστη 

δυνατή ανθρώπινη παρέµβαση.  

Με την πάροδο των ετών η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων εντάχθηκε στα 

εσωτερικά συστήµατα πληροφοριών και στις καθηµερινές πρακτικές των επιχειρήσεων 

και αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής σε ορισµένους τοµείς.  

Η εξέλιξη του διαδικτύου (Internet) στα τέλη της δεκαετίας του 1980 έδωσε τη 

δυνατότητα να αναπτυχθούν ριζικά διαφορετικές µορφές Ηλεκτρονικού Εµπορίου όπως 

υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση, καθώς και νέες µορφές µαζικών κοινωνικών επαφών 

και διάδοσης γνώσεων. Ο παγκόσµιος ιστός (world wide web) στη δεκαετία του 1990 

αντιµετώπισε µε αποφασιστικό τρόπο θέµατα δηµοσίευσης και διάδοσης πληροφοριών. 

Ο ιστός καθιστά το Ηλεκτρονικό Εµπόριο ένα φθηνότερο µέσο για την εκτέλεση των 
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επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (οικονοµίες κλίµακας) και επιτρέπει τη µεγαλύτερη 

διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων (οικονοµίες φάσµατος), (∆ουκίδης et al., 1998). 

Σύµφωνα µε την Electronic Commerce Association ο ορισµός του ηλεκτρονικού 

εµπορίου είναι ο ακόλουθος [ECA]: 

«Το ηλεκτρονικό εµπόριο καλύπτει οποιαδήποτε µορφή επιχειρηµατικής ή διοικητικής 

συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών η οποία εκτελείται µε τη χρησιµοποίηση 

οποιαδήποτε τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών» (Κοπανακης Γ., 2005) 

Με βάση το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορούµε να διακρίνουµε κάποιες κατηγορίες του 

ηλεκτρονικού εµπορίου οι οποίες εάν εφαρµοστούν σε µια επιχείρηση µπορούν να 

βελτιώσουν τις εµπορικές συναλλαγές της.(Zona Research 2000)  

Αυτές είναι: 

1. επιχειρήσεις 

2. αγαθά και υπηρεσίες  

3. απόσταση 

4. επικοινωνία 

 

2.3.3. Οφέλη από το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

Με τη ραγδαία ανάπτυξη της νέας αυτής µορφής εµπορίου τα οφέλη που προέκυψαν 

ήταν σηµαντικά τόσο για τις επιχειρήσεις, που συνεχίζουν να επενδύουν µε 

αυξανόµενους ρυθµούς σε αντίστοιχες εφαρµογές, όσο και για τους καταναλωτές, οι 

οποίοι ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για την 

κάλυψη των αναγκών τους. Μέσω του Internet ο πελάτης µπορεί να παραγγείλει 

προϊόντα από όλο τον κόσµο, σε τόπο και σε ώρα της επιλογής του, και µε τη 

δυνατότητα προσαρµογής του προϊόντος στις δικές του ανάγκες. Ταυτόχρονα έχει τη 

δυνατότητα άµεσης σύγκρισης τιµών και ποιότητας εµπορευµάτων µέσα από την 

πλοήγησή του σε διαφορετικές ιστοσελίδες επιχειρήσεων. Επιπλέον, το Ηλεκτρονικό 

Εµπόριο παρέχει στους καταναλωτές νέες βελτιωµένες υπηρεσίες και νέα προϊόντα. Με 
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τη δηµιουργία των εικονικών καταστηµάτων, ο προµηθευτής βρίσκεται κοντά στον 

πελάτη πιο πολύ ως σύµβουλος και όχι ως πωλητής µε σκοπό να εκπαιδεύσει τον 

αγοραστή να αγοράζει ώριµα και υπεύθυνα.  

Εκτός όµως από τα οφέλη που προκύπτουν για τον καταναλωτή, σηµαντικά είναι και τα 

πλεονεκτήµατα που παρέχουν οι διάφορες µορφές Ηλεκτρονικού Εµπορίου και για τις 

επιχειρήσεις. Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο έχει µειώσει το κόστος των συναλλαγών µεταξύ 

των επιχειρήσεων, ενώ έχει βοηθήσει στο να γίνει η συνεργασία τους πιο στενή. Με τον 

τρόπο αυτό ο συντονισµός των κινήσεων των επιχειρήσεων έχει βελτιωθεί και η 

ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη έχει γίνει ταχύτερη και ποιοτικά καλύτερη. Το 

διαδίκτυο, µε το διεθνή του χαρακτήρα, κάνει προσιτή την επιχείρηση σε όλο τον 

κόσµο, δίνοντάς της την ευκαιρία να εισέλθει στο διεθνές µάρκετινγκ ανεξάρτητα από 

το µέγεθός της. Μέχρι σήµερα αυτό ήταν εφικτό µόνο για τις µεγάλες πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, ενώ οι µικρότερες επιχειρηµατικές µονάδες ήταν υποχρεωµένες να 

κινούνται σε µικρές τοπικές αγορές που προσδιορίζονταν από γεωγραφικούς, εθνικούς, 

χρηµατοοικονοµικούς ή άλλους περιορισµούς.  

Η αγορά-στόχος µιας επιχείρησης που συναλλάσσεται ηλεκτρονικά µε τους εταίρους 

της περιορίζεται µόνο από την ύπαρξη τηλεπικοινωνιακών υποδοµών. Επιπλέον, το 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο αλλάζει τη φύση του ανταγωνισµού καθώς και τις στρατηγικές 

και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των επιχειρήσεων στις τοπικές και διεθνείς 

αγορές. Νέες εταιρίες ανταγωνίζονται για την καθιέρωση προτύπων, συµµαχίες στο 

διαδίκτυο παίζουν σηµαντικό ρόλο, online εταιρίες ανταγωνίζονται για τη συλλογή 

πληροφοριών που αφορούν στον πελάτη. Οι µικρές επιχειρήσεις µπορούν να 

επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που τους παρέχει το Ηλεκτρονικό Εµπόριο και να 

εδραιώσουν τη θέση τους απέναντι στις µεγάλες εταιρίες, κάτι που στο παρελθόν ήταν 

ανέφικτο.  

Τέλος το Ηλεκτρονικό Εµπόριο είναι ο καταλύτης για σηµαντικές οργανωσιακές 

αλλαγές. Ενθαρρύνει την ολοκλήρωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών, τη µείωση 

των ιεραρχικών επιπέδων, τη συνεχή εκπαίδευση και τη διεπιχειρησιακή συνεργασία. Η 

ικανότητα των εταιριών να επαναδοµηθούν στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον θα 

εξαρτηθεί από την ευελιξία και την προσαρµοστικότητα των υπαλλήλων τους καθώς και 

από τις συνεχείς  προσπάθειες για καινοτοµία.. (∆ουκίδης et al, 2001) 
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2.3.4  Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο  µπορεί να διακριθεί σε τρία επίπεδα (kalakota et al., 1996) 

(Κοπανάκης Γ., 2005): 

1. Εσωτερικό ηλεκτρονικό εµπόριο 

Ασχολείται µε τη χρησιµοποίηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας  για τις εσωτερικές 

λειτουργίες της επιχείρησης µε σκοπό την καλή συνεργασία µεταξύ των οµάδων της 

επιχείρησης έτσι ώστε η εταιρία να προσφέρει καλύτερα προϊόντα στους πελάτες  της. 

Οι εφαρµογές οι οποίες πρέπει να ισχύουν µέσα σε µια επιχείρηση είναι: 

Α) Επικοινωνία µεταξύ οµάδων εργασιών 

Β) Ηλεκτρονική δηµοσίευση 

Γ) Παραγωγικότητα πωλήσεων  

 

2. Ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων(business to business ή Β2Β) 

Ασχολείται µε τις σχέσεις µεταξύ των επιχειρήσεων και αναλύει τις πωλήσεις από 

επιχείρηση σε επιχείρηση. Γενικότερα σε αυτήν την κατηγορία θα µπορούσαµε να 

πούµε  ότι ισχύει το χονδρικό εµπόριο για παράδειγµα  πραγµατοποιούνται συναλλαγές 

µεταξύ εργοστασίων και προµηθευτών. Μέσα σε αυτή την συνεργασία θα µπορούσαµε 

να συµπεριλάβουµε την  εµπιστοσύνη που ισχύει µεταξύ των επιχειρήσεων, τους όρους 

πληρωµής και τους χρόνους παράδοσης των εµπορευµάτων. Επίσης βοηθάει στο να 

βελτιωθούν οι σχέσεις  και να υπάρχει αποτελεσµατική συνεργασία µε εταίρους της 

επιχείρησης  και χρησιµοποιώντας το site της κάθε επιχείρηση θα µπορεί να ενηµερώνει 

τους µετόχους της για αλλαγές για την πορεία της επιχείρησης και για την οικονοµική 

κατάστασή της. 

 

3.Ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών(Business to consumer ή 

Β2C ) 
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Αφορά τις πωλήσεις από επιχειρήσεις σε καταναλωτές και πιο συγκεκριµένα θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι σε αυτήν την  κατηγορία ισχύει το λιανικό εµπόριο. Για 

παράδειγµα οι πωλήσεις υπολογιστών µέσω ηλεκτρονικών καταστηµάτων ( www.e-

shop.gr, www. plaisio.gr  ) και οι πωλήσεις βιβλίων ( www.amazon.gr ). Οι 

καταναλωτές µπορούν να ενηµερώνονται για τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν 

µέσα από το διαδίκτυο καθώς και να συγκρίνουν τις τιµές τους για να επιλέξουν το 

προιόν που επιθυµούν. Οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να ενστερνίζονται νέες µεθόδους 

αγοράς µέσα από το διαδίκτυο απλά αυτό που επιθυµούν είναι να γνωρίζουν αν είναι 

ασφαλές ο τρόπος αγοράς. 

 

2.3.5   Πλεονεκτήµατα Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

Σύµφωνα µε τους (Shaw et al., 2000)  (Zwass, 1998) τα πλεονεκτήµατα του 

ηλεκτρονικού εµπορίου µπορούν να χωριστούν  σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: βελτίωση, 

µετασχηµατισµός και αλλαγή προτύπων[Κοπανάκης Γ.(2005)] 

1. Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο στη βελτίωση αρκετών λειτουργιών µιας  επιχείρησης  σε 

τοµείς όπως το: Μάρκετινγκ, πρόσβαση σε νέες αγορές, περιορισµός του άµεσου 

κόστους, ταχύτερη παράδοση προϊόντων, καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, 

βελτίωση της δηµόσιας εικόνας της επιχείρησης. 

•   Μάρκετινγκ 

  Το ηλεκτρονικό εµπόριο χρησιµοποιώντας  το Μάρκετινγκ µπορεί να συνεισφέρει 

σηµαντικά στην προώθηση των προϊόντων  µέσα από την επικοινωνία που ισχύει µε 

τους πελάτες µιας επιχείρησης.. 

• Πρόσβαση σε νέες αγορές  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο αντιπροσωπεύει ένα κανάλι για την πώληση των υπαρχόντων 

προϊόντων  και είναι κατάλληλο για δύο µορφές προϊόντων: υλικά προϊόντα και 

προϊόντα που µπορούν να παραδοθούν µέσα από το διαδίκτυο. 

• Περιορισµός του άµεσου κόστους 
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Σκοπός κάθε επιχείρησης είναι να µειώσει το κόστος  σε σύγκριση µε την επικοινωνία. 

Και αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ενός δηµόσιου δικτύου  όπως το 

Internet. Η µείωση του κόστους µπορεί να πραγµατοποιηθεί όταν τα στελέχη µιας 

εταιρίας  επικοινωνούν ψηφιακά µεταξύ τους αλλά και µε τους προµηθευτές της 

επιχείρησης, όταν υπάρχει 24- ωρη υποστήριξη πελατών χωρίς την αναγκαία λειτουργία 

επικοινωνίας µέσω τηλεφωνικού κέντρου. 

•   Ταχύτερη παράδοση προϊόντων 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο προσφέρει σηµαντικές λειτουργίες που απαιτούνται για την 

παραγωγή και την παράδοση των πληροφοριών και υπηρεσιών και αυτό επιτυγχάνεται 

µε την έγκαιρη παράδοση των πληροφοριών. 

• Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο  συµβάλει στη βελτιωµένη εξυπηρέτηση των πελατών µιας 

επιχείρησης. Αυτό  πραγµατοποιείται µε την 24- ωρη  εξυπηρέτηση των πελατών, µε τις 

ηλεκτρονικά δηµοσιευµένες οδηγίες  και προδιαγραφές των προϊόντων, µε την 

απάντηση στα ερωτήµατα των πελατών και όχι την αγνόηση των ερωτηµάτων τους, µε 

την χρησιµοποίηση µιας βάσης δεδοµένων η οποία καταγράφει τα ενδιαφέροντα των 

πελατών έτσι ώστε όταν ένας πελάτης επισκεφτεί ξανά το ηλεκτρονικό κατάστηµα να 

εµφανίζονται τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν. Ένα σηµαντικό εργαλείο το οποίο 

πρέπει να εφαρµοστεί από τις εταιρίες και το οποίο πραγµατοποιείται µέσω του 

ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η άντληση πληροφοριών σχετικά µε τα ενδιαφέρονται και 

τη συµπεριφορά των καταναλωτών της εταιρίας. 

• Βελτίωση  της δηµόσιας εικόνας της επιχείρησης  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο συµβάλλει στη βελτίωση της εικόνας και της προβολής των 

θετικών στοιχείων της επιχείρησης. Είναι ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο για την 

επιχείρηση εφόσον ενισχύοντας τη δηµόσια εικόνα της µπορεί να γίνει πιο 

ανταγωνιστική, να προβάλει το κύρος της, να αυξήσει τους πελάτες της, να  

ενισχύσει τα κέρδη της και να ισχυροποιήσει την επωνυµία της. 
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2. Μετασχηµατισµός των επιχειρήσεων  

Εκτός  από τα παραπάνω σηµαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εφαρµόσει µια 

επιχείρηση και τα οποία θα πραγµατοποιηθούν µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Σηµαντικό ρόλο παίζουν τα στοιχεία που εφαρµόζονται  και  οι ευκαιρίες  που 

παρουσιάζονται για µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων. Και αυτό πραγµατοποιείται 

µέσω: 

• Εκµάθηση της νέας τεχνολογίας  

 Με την  γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας υποχρεώνονται πολλές επιχειρήσεις να 

προσαρµοστούν στις αλλαγές της τεχνολογίας και να πειραµατιστούν στη χρήση 

νέων προϊόντων  υπηρεσιών και διαδικασιών. Έτσι η επιχείρηση θα  µπορεί  να 

ανταποκριθεί στις συνθήκες αγοράς, να εφαρµόσει οργανωτικές δοµές και αυτό θα 

πραγµατοποιηθεί  µε την εκµάθησης και τη χρήση της τεχνολογίας. 

• Νέες σχέσεις µε τους πελάτες  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο δηµιουργεί σωστές σχέσεις µεταξύ προµηθευτών και 

πελατών µε τη συχνή  επικοινωνία, την παροχή πλουσιότερων εξατοµικευµένων 

πληροφοριών, τη συλλογή στοιχείων  αλλά και τη συµπεριφορά  των πελατών. 

Σε ένα κοµµάτι το οποίο θα πρέπει να δώσει έµφαση η εταιρία είναι οι καλές 

σχέσεις που πρέπει να αναπτύξει η επιχείρηση µε τους πελάτες της, σχέσεις 

εµπιστοσύνης  για να µπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών  και τις 

επιθυµίες τους. 

3. Αλλαγή προτύπων 

Οι βελτιώσεις και οι µετασχηµατισµοί που αναλύθηκαν παραπάνω αφορούν µικρές 

ή µεγάλες επιχειρήσεις. Εάν λοιπόν πραγµατοποιηθεί κάποια αλλαγή στα πρότυπα 

µιας επιχείρησης αυτό θα οδηγήσει σε νέα προϊόντα και νέες λειτουργικές δοµές . 

• Νέες δυνατότητες προϊόντων 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο προσφέρει και τη δυνατότητα δηµιουργίας και βελτίωσης 

των προϊόντων µε σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες  και τις επιθυµίες των 

πελατών . 
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• Νέα λειτουργικά µοντέλα  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στην δηµιουργία νέων 

προϊόντων αλλά κυρίως αποτελεί σηµαντικό εργαλείο στην αναθεώρηση των 

µοντέλων που καθορίζουν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες  

4. Χαµηλότερες τιµές προϊόντων 

 Όταν µια επιχείρηση εφαρµόζει χαµηλό κόστος αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την 

µείωση των τιµών. Σύµφωνα µε τη θεωρία του κόστους συναλλαγών, για κάθε 

δραστηριότητα της αλυσίδας αξιών µια επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει αν θα την 

αναθέσει σε εξωτερικό προµηθευτή ή θα την εκτελέσει αυτή η ίδια. 

5. Αυξηµένη αγοραστική παραγωγικότητα 

Το µέτρο της παραγωγικότητας ενός αγοραστή είναι το κόστος και ο χρόνος που 

απαιτούνται  για την επιλογή προµηθευτή –προϊόντος και η λήψη της απόφασης της 

αγοράς. Το ηλεκτρονικό εµπόριο διευκολύνει αρκετά τη διερεύνηση της αγοράς και 

τον εντοπισµό του κατάλληλου προϊόντος στην κατάλληλη τιµή σε συντοµότερο 

χρόνο και µε σχεδόν µηδενικό κόστος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 Εισαγωγή 

Το διαδίκτυο έχει αποφέρει µοναδικά οφέλη στο marketing 

συµπεριλαµβανοµένου του χαµηλότερου κόστους στην διανοµή πληροφοριών και της 

παροχής υπηρεσιών σε ένα παγκόσµιο κοινό. 

Για το λόγο αυτό δηµιούργησα το εκπαιδευτικό site, το οποίο λειτουργεί σαν µία 

ηλεκτρονική επιχείρηση, αφού έχει ως σκοπό µέσα από τις διαφηµίσεις και την 

επισκεψιµότητα να αυξήσει τα κέρδη του. Συγκεκριµένα, σκοπός του site είναι να 

προσφέρει σωστές και χρήσιµες πληροφορίες για την επαγγελµατική αποκατάσταση, 

αλλά και να λειτουργήσει ως µία ηλεκτρονική επιχείρηση η οποία έχει στόχο το κέρδος 

για να µπορεί να αναπτυχθεί και να επιβιώσει σε αυτόν το δύσκολο και ανταγωνιστικό 

χώρο της Παγκόσµιας Ηλεκτρονικής Αγοράς. 

Για να µπορεί όµως µία ηλεκτρονική επιχείρηση να αποκτήσει άµεση 

επικοινωνία µε τους επισκέπτες, να ελέγχει την αποτελεσµατικότητα, να διεξάγει 

έρευνες που θα βελτιώσουν την παρουσία της στον Ηλεκτρονικό κόσµο και να 

ισχυροποιηθεί στην Παγκόσµια Αγορά του Internet, θα πρέπει να εφαρµόσει κάποιες 

τεχνικές Marketing. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση της Ηλεκτρονικής ιστοσελίδας το 

E- Marketing βοηθάει στην καλύτερη παρουσίαση του site, δηλαδή στον τρόπο µε τον 

οποίο θα στηθεί ένα site, αν θα είναι καλαίσθητο και προσιτό στους επισκέπτες, καθώς 

και αν θα είναι εύκολη η πλοήγησή του.   

Ένα ακόµα αξιοσηµείωτο κοµµάτι το οποίο εντάσσεται στο  E- marketing, είναι 

η επικοινωνία που έχει η ηλεκτρονική επιχείρηση µε τον επισκέπτη η οποία 

πραγµατοποιείται µέσω της φόρµας επικοινωνίας που υπάρχει. Συγκεκριµένα, όταν ο 

επισκέπτης κάνει εισαγωγή των προσωπικών του στοιχείων, τότε αυτά αποθηκεύονται 

στη βάση δεδοµένων και σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν κάποιες αλλαγές στο 

Site, οι οποίες µπορεί να είναι εισαγωγή πληροφοριών (πληροφορίες για το 

εκπαιδευτικό σύστηµα, ρυθµίσεις), η ηλεκτρονική επιχείρηση θα ενηµερώνει αυτόµατα 

τον επισκέπτη αποστέλλοντας του email. 
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Όσον αφορά την πραγµάτωση του site, γίνονται κάποιες αναφορές στο E-

learning και τη σηµασία του, οι οποίες αφορούν τις Τοπ σχολές και προσφέρουν τη 

δυνατότητα άµεσης επαγγελµατικής αποκατάστασης. Υπάρχουν επίσης και κάποια 

download αρχεία τα οποία µπορεί να κατεβάσει ο επισκέπτης και να ενηµερωθεί για 

οτιδήποτε τον αφορά. Ένα άλλο εξίσου σηµαντικό κοµµάτι του site είναι η βάση 

δεδοµένων όπου µπορεί ο επισκέπτης µε βάση το βαθµό που έχει βγάλει από τις 

Πανελλαδικές εξετάσεις να αναζητήσει τη σχολή που επιθυµεί και έπειτα να βρει 

πληροφορίες για το µεταπτυχιακό που θέλει να κάνει, όπως επίσης και για εταιρείες στις 

οποίες θέλει να εργαστεί.  

Τέλος, υπάρχει και το κοµµάτι της Ηλεκτρονικής ∆ιαφήµισης, το οποίο αποτελεί 

βασικό στοιχείο του ηλεκτρονικού Εµπορίου, και παρουσιάζεται µε τη διαφήµιση που 

γίνεται στο Τµήµα Εµπορίας και ∆ιαφήµισης. Σε αυτόν τον ∆ιαφηµιστικό χώρο έχουν 

τη δυνατότητα να διαφηµίζονται Εκπαιδευτικά τµήµατα µε σκοπό την εισαγωγή 

περισσότερων φοιτητών. Με αυτόν τον τρόπο και µέσα από την επισκεψιµότητα η 

ηλεκτρονική επιχείρηση θα είναι κερδοφόρα.  

 

3.2 Επαγγελµατικός Προσανατολισµός  

3.2.1. Εισαγωγή 

Εντονότερα παρά ποτέ, διαπιστώνεται πλέον και στην Ελλάδα η ανάγκη για σωστό 

επαγγελµατικό προσανατολισµό των νέων µας. Οι συνεχείς αλλαγές στο οικονοµικό 

περιβάλλον έχουν καταστήσει τους παραδοσιακούς τρόπους επιλογής επαγγελµατικής 

κατεύθυνσης εντελώς αναποτελεσµατικούς. Οι εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

επιβάλλουν πολύ συστηµατικότερη προσέγγιση του θέµατος. H έλλειψη επιστηµονικής 

βοήθειας και πληροφόρησης σε θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και απασχόλησης 

δηµιουργεί προβληµατικές καταστάσεις και σε προσωπικό αλλά και σε κοινωνικό 

επίπεδο: Μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη της απασχόλησης των νέων. 

1. Ανεργία. 

3. Ανεπάρκεια ανθρώπων ειδικευµένων στην εξάσκηση σύγχρονων επαγγελµάτων. 
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4. Συσσώρευση σε ορισµένους κλάδους, που δεν µπορούν να απορροφήσουν τόσο 

µεγάλους αριθµούς εργαζοµένων. 

5. Άνθηση της ετεροαπασχόλησης. 

6. Κατασπατάληση της ανθρώπινης ενέργειας σε µη παραγωγικές δραστηριότητες. 

7. Υποβάθµιση της θέσης της χώρας µας στο διεθνή καταµερισµό εργασίας. 

Σήµερα οι νέοι οδηγούνται στη σηµαντική απόφαση επιλογής επαγγελµατικής 

κατεύθυνσης από ανεξέλεγκτους, κατά κύριο λόγο, παράγοντες. Και αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να προκαλείται ανασφάλεια και συναισθηµατική αστάθεια. Οι δυσάρεστοι 

αυτοί παράγοντες δηµιουργούν σοβαρά οικογενειακά και ατοµικά προβλήµατα 

 

 Ο επαγγελµατισµός προσανατολισµός έχει ένα χαρακτήρα προσωπικής 

συµβουλευτικής και εξειδικευµένης πληροφόρησης, που βασίζεται στη βαθιά 

κατανόηση των ιδιαίτερων ατοµικών χαρακτηριστικών του κάθε συγκεκριµένου 

ανθρώπου και βοηθά το άτοµο και την οικογένειά του να συνειδητοποιήσουν τις 

πραγµατικές κλίσεις και τα βαθύτερα ενδιαφέροντά του, ώστε να επιλέξει µια πορεία 

προς την επιτυχία και την εσωτερική ολοκλήρωση. 

 (∆ηµητρόπουλος, Ε. (1994).  

 

3.2.2 Τι είναι ο επαγγελµατικός προσανατολισµός  

Το επάγγελµα καλύπτει κατά µέσο όρο το 1/3 της ζωής µας. Όταν το άτοµο δεν 

εκφράζει µέσα από το επάγγελµα τις εσωτερικές του τάσεις, αλλά τυχαίοι παράγοντες 

το οδήγησαν σε αυτή την επιλογή, απογοητεύεται, οδηγείται σε αδιάφορη µηχανική 

εργασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µειώνεται η δηµιουργικότητα και η 

αποδοτικότητά του. Τελικά, η υποβάθµιση της ποιότητας της εργασίας από 

αποτυχηµένη επιλογή επαγγέλµατος ζηµιώνει και το ίδιο το άτοµο και το κοινωνικό 

σύνολο. Αναµφισβήτητα, το άτοµο ταυτίζεται µε το επάγγελµα που ασκεί, καθώς αυτό 

προσδιορίζει την κοινωνική του θέση και παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ολοκλήρωση 

της προσωπικότητάς του, καθώς γίνεται µέρος της ύπαρξής του, της βαθύτερης ουσίας 
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του είναι του. Βασική προϋπόθεση για την ορθή επιλογή επαγγελµατικής κατεύθυνσης 

είναι να έρθουν στην επιφάνεια και να αναλυθούν µε αντικειµενικότητα τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον καθένα, προκειµένου η µελλοντική του εργασία να 

συµβαδίζει µε την ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητά του και να εναρµονίζεται µε 

τα πραγµατικά του ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και τις ικανότητές του. Στην επίτευξη 

όλων των παραπάνω βοηθά ουσιαστικά ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός 

 

3.2.3 Ορισµός  

Ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός, λοιπόν, είναι ένας θεσµός µε συµβουλευτικό 

χαρακτήρα που αποσκοπεί στο να βοηθήσει το άτοµο να επιλέξει την καταλληλότερη 

επαγγελµατική κατεύθυνση για τον ίδιο τον εαυτό του, σύµφωνα µε την 

προσωπικότητα, τις ικανότητες, τις κλίσεις του, τα ενδιαφέροντά του και τις 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες 

Ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός «είναι το σύνολο των διαδικασιών που 

πραγµατοποιούνται µε συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο από άτοµα µε ειδική 

εκπαίδευση, σκοπός των οποίων είναι η υποβοήθηση του ατόµου να πάρει µόνο του τις 

πιο κατάλληλες γι’ αυτό αποφάσεις, όσον αφορά στην ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική 

κατεύθυνση που θα ακολουθήσει». 

Ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός διακρίνεται σε τρεις φάσεις: 

1. ∆ιάγνωση των προσωπικών χαρακτηριστικών που καθορίζουν το µέτρο της 

καταλληλότητας για την άσκηση συγκεκριµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. 

2. Συµβουλευτική, η συστηµατική επιστηµονική υποστήριξη του ατόµου (και 

ενδεχοµένως των άµεσων συγγενών του) για την συνειδητοποίηση των προσωπικών 

χαρακτηριστικών και τη σχέση τους µε συγκεκριµένες επαγγελµατικές κατηγορίες. 

3. Πληροφόρηση γύρω από τις συνθήκες εκπαίδευσης και άσκησης των συγκεκριµένων 

δραστηριοτήτων που ταιριάζουν στο άτοµο, καθώς και τις προοπτικές τους στην αγορά 

εργασίας. 
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(Kασσωτάκης, M. (1981).  

 

3.2.4. Ιστορική αναδροµή και εξέλιξη 

Ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός ως έννοια συνδέεται µε το «γνώθι αυτόν» της 

Αρχαίας Ελλάδας, ενώ ο Πλάτωνας θεωρούσε την επιλογή κατάλληλου επαγγέλµατος 

για κάθε πολίτη πολύ σηµαντική, γιατί σ’ αυτή βασιζόταν η ευηµερία της κοινωνίας. 

Κατά την πλατωνική αντίληψη, η άσκηση του ενδεδειγµένου επαγγέλµατος βοηθά τον 

καθένα να ανακαλύψει τον εσώτερο, πραγµατικό εαυτό του. 

Η συστηµατική προσπάθεια για επαγγελµατικό προσανατολισµό δεν άρχισε πριν το 

τέλος του 19ου αι. µε αρχές του 20ού αι., ουσιαστικά ως αποτέλεσµα της Βιοµηχανικής 

Επανάστασης και του σύγχρονου συστήµατος του καταµερισµού της εργασίας. Αν και η 

ανάγκη για επαγγελµατική καθοδήγηση προϋπήρχε, ήταν τότε κατάλληλες οι συνθήκες 

για τη δηµιουργία στέρεας βάσης για τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό, καθώς οι 

επιστήµες της ψυχολογίας και κοινωνιολογίας είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται και 

ξεκίνησαν να τον υποστηρίζουν µε τα απαραίτητα επιστηµονικά δεδοµένα και τεχνικές. 

(Χιώτη, Μ.Π. (1984).  

 

3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ONLINE EDUCATION 

3.3.1 HOME 

H  Homepage είναι η κεντρική σελίδα του site στην οποία αναφέρεται ο στόχος της 

ιστοσελίδας ο οποίος έχει να κάνει µε τη σωστή ενηµέρωση των µαθητών για την 

επιλογή της σχολής της αρεσκείας τους λαµβάνοντας υπόψη και την επαγγελµατική 

τους αποκατάσταση.  

Εκτός από την αναζήτηση  της σχολής ανάλογα µε το βαθµό πρόσβασης ο µαθητής 

µπορεί να ενηµερωθεί για το µεταπτυχιακό που µπορεί να κάνει ανάλογα µε τη σχολή 

της αρεσκείας του και µετά µπορεί να αναζητήσει εταιρείες για να εργαστεί ανάλογα µε 

τη σχολή και το τοµέα του µεταπτυχιακού που έχει επιλέξει.  



 31 

Επίσης στη κεντρική σελίδα  ο ενδιαφερόµενος µπορεί  να ενηµερωθεί σχετικά µε το E- 

learning και αντλήσει πληροφορίες για τον εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης καθώς και 

τις παροχές που παρέχει η online εκπαίδευση και µπορεί επίσης να ανακαλύψει τις 

δυνατότητες που του προσφέρονται.  

Επιπλέον ο µαθητής µπορεί  µέσα από την κατηγορία εκπαιδευτικά άρθρα  να 

ενηµερωθεί σχετικά µε  το πρόγραµµα των Πανελλαδικών εξετάσεων κατεβάζοντας το 

αρχείο, µπορεί να ενηµερωθεί για τις ανακοινώσεις που προβάλλονται µέσα από τη 

Βουλή των Εφήβων,  να ενηµερωθεί για τις βάσεις των σχολών και να κατεβάσει το 

µηχανογραφικό το οποίο όπως και άλλα βρίσκονται σε ηλεκτρονική µορφή. 

Η δεξιά πλευρά της κεντρικής σελίδας λειτουργεί ως e-commerce.    
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3.3.2 ΤΟΠ  ΣΧΟΛΕΣ  

Στην σελίδα αυτή αναλύονται κάποια τµήµατα που έχουν µεγάλη ζήτηση λόγω της 

επαγγελµατικής αποκατάστασης. Έτσι ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ενηµερωθεί για 

αυτές τις σχολές µέσω του κάθε link(περισσότερα) που έχει η κάθε σχολή και να 

αντλήσει πληροφορίες µέσα από το site της κάθε σχολής και να ενηµερωθεί για τα 

µαθήµατα, τις ειδικότητες που έχει, καθώς και την διδακτική ύλη και την διάρκεια της 

φοίτησής του. 
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3.3.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

Στην σελίδα αυτή ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προβεί στην αναζήτηση της σχολής µε 

βάση τον βαθµό του. Όταν εισάγει τον βαθµό από – έως και πατήσει έλεγχος  του 

εµφανίζονται οι αντίστοιχες σχολές που µπορεί να επιλέξει και αν πατήσει την 

κατηγορία Μεταπτυχιακό του εµφανίζονται κάποιες ενδιαφερόµενες εταιρίες  που 

µπορεί να επιλέξει µε βάση τον Τοµέα του Μεταπτυχιακού. 

Σκοπός αυτής της αναζήτησης είναι ο µαθητής να έχει µια εικόνα  για τις σχολές που 

µπορεί να επιλέξει µε το βαθµό που έχει βγάλει και µετά να αναζητήσει την εξέλιξη που 

µπορεί να έχει µέσα από τη σχολή της αρεσκείας του, όπως το µεταπτυχιακό που µπορεί 

να κάνει το οποίο πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε την σχολή και έπειτα να µπορεί να 

βρει κάποιες εταιρείες οι οποίες θα σχετίζονται µε την σχολή του και µε το 

µεταπτυχιακό που θα έχει κάνει. 

Μέσα από αυτή την περιήγηση θα πρέπει ο µαθητής να έχει διαµορφώσει µια σαφή 

εικόνα για ποιες σχολές έχουν ζήτηση και αν µε το βαθµό πρόσβασης που έχει βγάλει 

µπορεί να διεκδικήσει µια θέση καθώς και θα είναι ενηµερωµένος για την 

επαγγελµατική αποκατάστασή του. 
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3.3.4 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΑΙ∆ΕΊΑΣ  

Η κατηγορία Υπουργείο Παιδείας λειτουργεί ως link και πατώντας το κουµπί αυτό 

µεταφέρεται αυτόµατα στο site του Υπουργείου Παιδείας και ενηµερώνεται για όλα τα 

θέµατα που έχουν να κάνουν µε το εκπαιδευτικό σύστηµα. 
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3.3.5 ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Στη σελίδα αυτή ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει τα στοιχεία του και αυτά 

αποθηκεύονται σε µια βάση δεδοµένων για να του αποστέλλονται πληροφορίες σχετικά 

µε την επαγγελµατική του αποκατάσταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

3.4 Σκοπός της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας 

H ανάπτυξη του εκπαιδευτικού site  επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των προσωπικών 

χαρακτηριστικών του ατόµου, έτσι ώστε να υλοποιείται η θεµελιώδης αρχή: 

 «Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» 

Μέσα από την εκπαιδευτική ιστοσελίδα το κάθε άτοµο θα µπορεί να ενηµερωθεί για το 

ποια επαγγέλµατα έχουν µεγάλη προτίµηση, καθώς τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη 

που θα µπορεί να έχει επιλέγοντας το σωστό επάγγελµα. 

Επιπλέον βασική προϋπόθεση για την επιλογή της σωστής επαγγελµατικής κατεύθυνσης  

του κάθε ατόµου  είναι η µελλοντική εργασία να  συµβαδίζει µε την  ιδιοσυγκρασία και 

την προσωπικότητά του και να εναρµονίζεται µε τα πραγµατικά ενδιαφέροντα, τα 

ταλέντα και τις ικανότητές του. 

Έτσι σκοπός του site µέσα από τις εφαρµογές που θα παρέχει είναι να ωθήσει τα άτοµα 

στην επιλογή της σωστής επαγγελµατικής κατεύθυνσης η οποία θεωρείται πολύ 

σηµαντική γιατί «υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακολουθούν ένα ορισµένο επάγγελµα 

που να ταιριάζει στην ψυχοσύνθεσή τους, µε αποτέλεσµα να µην αισθάνονται τη χαρά 

της δηµιουργίας, να µισούν γι’ αυτό την εργασία τους  κατ’ επέκταση τους 

συνανθρώπους τους». 

(Κατσάνης, Κ. (1985).  
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3.4  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα εργαλεία (βοηθήµατα) που αναπτύχθηκαν στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα µπορούν να 

βοηθήσουν τους νέους που βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης επαγγέλµατος να 

ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους καθώς και τις διαθέσιµες ικανότητες – δεξιότητές 

τους.  

Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουµε εξ αρχής είναι ότι δεν υπάρχει µόνο ένα 

επάγγελµα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις µας και στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά 

µας.  

Όπως επίσης δεν υπάρχει µόνο ένα επάγγελµα που να θεωρείται ιδανικό για µας. Πόσο 

µάλλον σήµερα αντιµετωπίζοντας µια πολύ ανταγωνιστική αγορά εργασίας χρειάζεται 

συνεχή ενηµέρωση, πληροφόρηση και συστηµατική αναζήτηση για να οδηγηθούµε στο 

επιθυµητό αποτέλεσµα. 

 Η εξασφάλιση µια θέσης για πρακτική άσκηση σε κάποια επιχείρηση αποτελεί µια 

πολύ καλή αρχή για την πρώτη µας επαφή µε την αγορά εργασίας. Αυτό που χρειάζεται 

είναι να συνταιριάσει (συνδυάσει) κάποιος τα ενδιαφέροντά του καθώς και τα διαθέσιµα 

προσόντα του µε συγκεκριµένες επαγγελµατικές ειδικότητες. Οι περισσότεροι νέοι αλλά 

και πολλοί ενήλικες δυσκολεύονται στο να πάρουν τις σωστές επαγγελµατικές 

αποφάσεις ίσως γιατί δεν αφιερώνουν τον απαιτούµενο χρόνο στο να αναζητήσουν 

εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους που ταιριάζουν µε την 

άσκηση συγκεκριµένου επαγγέλµατος. Βεβαίως η διαδικασία αυτή δεν είναι καθόλου 

εύκολη.  

 

Για αυτό το λόγο πρέπει να αναζητήσουµε την κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη σε 

φορείς που ασχολούνται µε επαγγελµατικό προσανατολισµό. Η διαδικασία επιλογής 

καριέρας δεν αφορά βεβαίως µόνο τους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας αλλά 

αποτελεί µια συνεχή προσπάθεια που διεξάγεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής 

µας σταδιοδροµίας. 
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3.6 Ανάλυση και αξιολόγηση  εκπαιδευτικών ιστοσελίδων 

3.6.1. Εισαγωγή 

Την  περίοδο του Ψυχρού Πολέµου η κυβέρνηση των ΗΠΑ ήθελε να αναπτύξει ένα  

δίκτυο επικοινωνιών το οποίο δεν θα κατέρρεε σε περίπτωση πυρηνικού  

πολέµου. Ένας κυβερνητικός οργανισµός η ARPA (Advanced Research Projects  

Agency) ανέπτυξε ένα νέο είδος δικτύου υπολογιστών γύρω στα τέλη της  

δεκαετίας του `60. Γνωστό σαν ARPAnet αρχικά συνέδεε 4 υπολογιστές (τρία  

στην California και 1 στην Utah) κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου NCP  

(Network Control Protocol). Στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 και στις αρχές του `70 

άρχισαν να χρησιµοποιούν την τεχνολογία µεταγωγής πακέτων (packet switching) του 

ARPAnet και διάφορα ερευνητικά κέντρα µε σκοπό την σύνδεση των διάφορων  

σταθµών τους. Ετσι άρχισαν να συνδέονται µεταξύ τους, έχοντας σαν κέντρο  

το ARPAnet. Το 1971 ήταν συνδεµένοι 23 σταθµοί (hosts) ενώ το 1980 ήταν  

200 µε παράλληλη δηµιουργία των πρώτων διεθνών συνδέσεων. Το γεγονός ότι το 

Internet προήλθε από τον Πανεπιστηµιακό χώρο ήταν µια πολύ σηµαντική κίνηση για 

την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ του διαδικτύου και της 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

(2008 Webadmin) 

 

3.6.2. Εκπαιδευτικές εφαρµογές του Ιnternet 

 

Αυτή η ανισορροπία η οποία υπάρχει µεταξύ ενός κόσµου ο οποίος προσπαθώντας να 

προσαρµοστεί στις γρήγορες εξελίξεις της τεχνολογίας και ενός εκπαιδευτικού 

συστήµατος στο οποίο βασιλεύει η στασιµότητα φαίνεται πως "απειλείται" σήµερα από 

την έλευση του internet. Αυτό το οποίο διαπιστώνουµε είναι ότι ο χώρος της 

εκπαίδευσης έχει κάνει κάποια δειλά βήµατα υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, η 

είσοδος της τηλεόρασης ή των Η/Υ στα σχολεία δεν έχει συµβάλλει σηµαντικά στην 

ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διδασκαλίας  και δεν έχει φέρει τα επιθυµητά 
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αποτελέσµατα. Έτσι οι ελπίδες για την βελτίωση των µεθόδων διδασκαλίας στην 

σύγχρονη κοινωνία έχουν εναποτεθεί πια στο Internet. 

 

Το µεγάλο πλεονέκτηµα του δικτύου είναι ότι επιτρέπει την ανάπτυξη και την  εµπορική 

αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Γι' αυτό και οι εφαρµογές του στον τοµέα της 

εκπαίδευσης είναι ήδη πολλές και προβλέπεται πως θα αυξηθούν ακόµη περισσότερο 

στο άµεσο µέλλον. Παρά τη µεγάλη τους ποικιλία όµως, όλες οι εκπαιδευτικές 

εφαρµογές του Internet µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τον 

τρόπο που χρησιµοποιούν οι διδάσκοντες για να έρθουν σε επαφή µε τους µαθητές τους. 

 Οι τρόποι αυτοί είναι:  

1. Πληροφοριακή επικοινωνία  

2. Προσωπική επικοινωνία µε τρίτους  

3. Προσωπική επικοινωνία µε εξειδικευµένο εκπαιδευτή 

 

Τα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας είναι τα εξής: 

1. Πληροφοριακή επικοινωνία  

Λόγω των πολλών πληροφοριών που δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο (κυρίως µέσα στο 

World Wide Web), το Internet αποτελεί µια τεράστια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη η οποία 

περιέχει:  

• Μελέτες, εργασίες και συµπεράσµατα ερευνών (ιδιωτών, πανεπιστηµίων, 

µη κερδοσκοπικών οργανισµών, επιχειρήσεων κ.λπ.) 

• Online µαθήµατα (σειρές κειµένων µε αντικείµενο τη διδασκαλία 

συγκεκριµένων θεµάτων όπως ο οδηγός κατασκευής Web σελίδων τον οποίο 

έχω δηµοσιεύσει στο http://www.eeei.gr/odhgos/htmlfaq.htm)  

• Μηνύµατα ενηµερωτικού περιεχοµένου τα οποία έχουν δηµοσιευθεί σε 

δηµόσιους χώρους του Internet (π.χ. usenet groups ή mailing lists) 
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Η κύρια ουσία αυτής της πληροφοριακής επικοινωνίας είναι η απουσία της προσωπικής 

επαφής του "εκπαιδευτή" µε τον µαθητή. Στις περιπτώσεις δηµοσίευσης µελετών ή 

Online µαθηµάτων, ο δηµιουργός τους τοποθετεί απλώς την εργασία του στο δίκτυο και 

τη θέτει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου. Στις περιπτώσεις των µηνυµάτων 

ενηµερωτικού περιεχοµένου ο κάτοχος κάποιας πληροφορίας την κοινοποιεί σε ένα 

χώρο ανακοινώσεων είτε ως αυτόνοµη ανακοίνωση. 

Η πληροφοριακή επικοινωνία αποτελεί τον πιο διαδεδοµένο τρόπο εκπαιδευτικής 

αξιοποίησης του Internet και χρησιµοποιείται από:  

• Ιδιώτες που επιδιώκουν να αυτοµορφωθούν σε κάποιο αντικείµενο (π.χ. 

πώς καλλιεργούνται οι τουλίπες)  

• Ερευνητές οι οποίοι συγκεντρώνουν πληροφορίες (π.χ. στελέχη 

επιχειρήσεων που αξιολογούν µια νέα τεχνολογία)  

• Εκπαιδευόµενοι που συγκεντρώνουν υλικό για τη σύνταξη σχολικών 

εργασιών ή την καλύτερη κατανόηση των µαθηµάτων τους 

Το πλεονέκτηµα το οποίο καθιστά την  ηλεκτρονική πληροφοριακή µελέτη απαραίτητη 

είναι το χαµηλό κόστος και η εύκολη πρόσβαση στο περιεχόµενό της όλο το 24 ωρο. Το 

κύριο µειονέκτηµά της είναι η έλλειψη επαφής του εκπαιδευτή µε τον εκπαιδευόµενο. 

∆εν απαντώνται απορίες ούτε γίνονται διευκρινήσεις. Έτσι, αν ένα µέρος του κειµένου 

δεν είναι κατανοητό ή σε κάποιο θέµα δεν δίδεται η αναµενόµενη βαρύτητα, η µόνη 

λύση για τον εκπαιδευόµενο είναι η εύρεση κάποιας άλλης πηγής πληροφοριών. 

2. Προσωπική επικοινωνία µε τρίτους  

Μετά από µια έρευνα αναζήτησης κάποιων χώρων προσωπικής επικοινωνίας 

διαπιστώσαµε ότι στο internet υπάρχουν χιλιάδες χώροι προσωπικής επικοινωνίας 

µεταξύ των χρηστών. ∆εκάδες χιλιάδες mailing lists, usenet groups, chat rooms και 

άλλοι χώροι φιλοξενούν καθηµερινά ένα τεράστιο αριθµό συζητήσεων, µηνυµάτων και 

ανακοινώσεων, ταξινοµηµένων κατά θέµα και κατηγορία (π.χ. ms-access, java, 

µεσαιωνική ιστορία, αστροφυσική, οικολογία κ.λπ.). 

 Πολλοί χρήστες του Internet καταφεύγουν σε αυτούς τους χώρους για την υποβολή 

δηµόσιων ερωτήσεων σχετικά µε θέµατα που τους απασχολούν. Αν και υπάρχουν 
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περιορισµοί σε αυτή τη µέθοδο (δεν µπορείς να υποβάλλεις πολλές ερωτήσεις, η 

διατύπωσή τους πρέπει να υπακούει σε ειδικούς κανόνες, δεν είναι βέβαιο πως θα 

λάβεις απάντηση κ.λπ.) χιλιάδες άνθρωποι αξιοποιούν καθηµερινά το πνεύµα 

συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης που διέπει τους χώρους αυτούς για να λάβουν 

απαντήσεις στα ερωτήµατά τους 

Ωστόσο αυτό που διαπιστώνουµε είναι ότι η προσωπική επικοινωνία µε τρίτους δεν 

είναι και τόσο αξιόπιστη ή διαθέσιµη. ∆εν µπορεί φυσικά να παράσχει ολοκληρωµένη 

γνώση, αλλά έχει αποδειχθεί αρκετά αποτελεσµατική στην επίλυση συγκεκριµένων 

αποριών ή την αναζήτηση πολύ ειδικών θεµάτων. Γι' αυτό και η επ' αµοιβή παροχή της 

φαίνεται πως έχει µεγάλο και κερδοφόρο µέλλον (π.χ. http://www.answers.com). 

 

 

 

 

3.Προσωπική επικοινωνία µε εξειδικευµένο εκπαιδευτή 

Είναι πιο γνωστή µε το όνοµα: τηλεεκπαίδευση (εκπαίδευση εξ' αποστάσεως) και για 

τους περισσότερους συµβολίζει τις πραγµατικές δυνατότητες του Internet και τον δρόµο 

προς τον οποίο αναπόφευκτα θα κατευθυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ο όρος τηλεεκπαίδευση αναφέρεται σε κάθε µορφή διδασκαλίας όπου, χάρη στη χρήση 

της τεχνολογίας, ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν στο µάθηµα από 

διαφορετικούς χώρους. Μερικές φορές οι εκπαιδευόµενοι βρίσκονται συγκεντρωµένοι 

όλοι µαζί στο ίδιο σηµείο, ενώ ο εκπαιδευτής βρίσκεται κάπου αλλού. Συχνότερα όµως 

ακόµη και οι εκπαιδευόµενοι είναι διασκορπισµένοι γεωγραφικά και επικοινωνούν µε 

τον εκπαιδευτή και µεταξύ τους µε ηλεκτρονικό τρόπο.  

Ανάλογα µε το εκπαιδευτικό αντικείµενο και τη διαθέσιµη τεχνολογία η 

τηλεεκπαίδευση µπορεί να έχει ως αντικείµενο:  

• τη διδασκαλία σεµιναριακής µορφής (συνήθως σε ενήλικες οι οποίοι 

ενδιαφέρονται για ένα σαφώς καθορισµένο γνωστικό  
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• τη γενική διδασκαλία (π.χ. παροχή βασικής εκπαίδευσης σε παιδιά ή 

πανεπιστηµιακών πτυχίων σε ενήλικες)  

• την υποβοήθηση της "συµβατικής" εκπαίδευσης (π.χ. φροντιστηριακά 

µαθήµατα) 

(ΕΕΕΙ © 2005-2009 ) 

 

3.6.3. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων  

Η ταχύτατη ακαδηµαϊκή εξέλιξη του internet παγκοσµίως ανάγκασε τα Ελληνικά 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα να προσαρµοστούν µε τις παγκόσµιες εξελίξεις και σήµερα 

σχεδόν όλα τα πανεπιστηµιακά τµήµατα της χώρας διαθέτουν δικτυακούς τόπους. 

Η παρούσα εργασία στηρίζεται στην έρευνα και την µελέτη 10 πανεπιστηµιακών 

τµηµάτων (Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι) της χώρας. 

Αυτό που αξίζει να σηµειώσουµε είναι ότι  κάνοντας την ανάλυση και την αξιολόγηση 

κρίνεται σηµαντικό να γίνει αναφορά και στον ρόλο της ευχρηστίας στην κατασκευή 

και την αποτελεσµατικότητα ενός site. 

Με τον όρο ευχρηστία ή χρηστικότητα – usability ορίζουµε  τον βαθµό στον οποίο ένα 

προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να πετύχει συγκεκριµένους στόχους µε 

αποτελεσµατικότητα, ικανότητα και ικανοποίηση (από πλευράς χρήστη) µέσα σε ένα 

συγκεκριµένο πλαίσιο χρήσης. 

Οφέλη που προκύπτουν από την ευχρηστία: 

Η υψηλή ευχρηστία ενός interface διασφαλίζει όσον αφορά τους χρήστες:  

• Αυξηµένη απόδοση / παραγωγικότητα.  

• Μειωµένο χρόνο και κόστος εκπαίδευσης.  

• Μειωµένα λάθη κατά τη χρήση του λογισµικού.  
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• Αυξηµένη ακρίβεια της εισαγωγής δεδοµένων από το χρήστη και της κατανόησης των 

δεδοµένων εξόδου της εφαρµογής.  

• Μειωµένη ανάγκη για τεχνική υποστήριξη.  

Η υψηλή ευχρηστία ενός interface διασφαλίζει όσον αφορά τον δηµιουργό του 

λογισµικού:  

• Μεγαλύτερα οφέλη, λόγω πιο ανταγωνιστικών και ολοκληρωµένων προϊόντων.  

• Μειωµένο κόστος συντήρησης και ανάπτυξης του λογισµικού.  

• Μειωµένο κόστος τεχνικής υποστήριξης των χρηστών.  

• Ικανοποιηµένους χρήστες!  

(Powered by earthlab) 

 

Η έρευνα εστιάζεται στις ιστοσελίδες  πέντε (5) τµηµάτων Α.Ε.Ι. και πέντε (5) 

τµηµάτων  Τ.Ε.Ι. και αφορά την κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων σε πέντε (5) 

επιµέρους  στοιχεία. Αυτά είναι : 

1.Πληροφοριακή Ενηµέρωση των τµηµάτων  

2.Επικοινωνιακές Τεχνικές 

3.Παρεχόµενες Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου  

4.Θέµατα Σχεδίασης και χρήση πολυµέσων  

5.Θέµατα φιλικά προς το χρήστη  

Στην κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών site µε βάση αυτές την 5 κατηγορίες  

αντιστοιχούν κάποια κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά εντοπίζονται στα 10 εκπαιδευτικά site 

(5) τµηµάτων Α.Ε.Ι. και (5) τµηµάτων Τ.Ε.Ι) που παρουσιάζονται, όσο περισσότερα από 

αυτά τα κριτήρια εντοπιστούν σε κάθε ιστοσελίδα τόσο πιο πλήρες και αποτελεσµατικό 

θα θεωρείται  και το site.  
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1.Πληροφοριακή Ενηµέρωση των τµηµάτων  

Κριτήρια: 

• Πρόγραµµα σπουδών 

• Κανονισµός σπουδών 

• Περιεχόµενο σπουδών 

• ∆ιοίκηση 

• Θέσεις εργασίας   

• Μεταπτυχιακά προγράµµατα  

• Ευρωπαϊκά προγράµµατα  

• Πολιτιστικές δραστηριότητες  

• Αθλητικές δραστηριότητες  

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες  

• Συνέδρια 

• Βιβλιοθήκη 

 

2.Επικοινωνιακές Τεχνικές 

Κριτήρια: 

• ∆ιεύθυνση τµήµατος  

• Τηλέφωνο τµήµατος 

• Φαξ τµήµατος  

• E –mail τµήµατος 
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• Φόρµα επικοινωνίας  

• Forum συζητήσεων  

• Chat rooms  

• E –mail  ∆.Ε.Π 

• Τηλέφωνα ∆.Ε.Π. 

• Download Αρχεία  

• Download προγράµµατα  

 

 

3.Παρεχόµενες Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου  

Κριτήρια: 

• Online βιβλιοθήκη  

• Online αιτήσεις   

• Online βαθµολογία  

• Μηχανή αναζήτησης  

• Εσωτερική µηχανή αναζήτησης  

• Σελίδες χρηστών  

• Υπηρεσία καταλόγου 

• Υπηρεσία Web mail 

• Υπηρεσία Wab 

• Υπηρεσία ηλεκτρονικής µάθησης  
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• Online  µαθήµατα   

 

4.Θέµατα Σχεδίασης και χρήση πολυµέσων  

Κριτήρια: 

• Φωτογραφίες  

• Εισαγωγικό video  

• Banners  

• Annimation  

• Clip arts  

• Κινούµενο text  

 

5.Θέµατα φιλικά προς το χρήστη  

Κριτήρια: 

• Εύκολη  url  

• Ανεξάρτητη url  

• Φιλοξενούµενη url  

• Μετρητής επισκεπτών  

• Εταιρεία σχεδίασης  site  

• Site map 

• Ηµεροµηνία τελευταίας ανανέωσης  
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3.6.4 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ ΕΓΙΝΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Κάθε ένα από τα κριτήρια που αναφέρθηκαν αξιολογήθηκε µε 1 βαθµό. Όσους πιο 

πολλούς βαθµούς έχει ένα site  τόσο πιο πολύ πλήρες θα θεωρείται. Έτσι µε γνώµονα 

αυτά τα κριτήρια δηµιουργήθηκε µια κλίµακα ξεκινώντας από το site που έχει 

συγκεντρώσει τους  περισσότερους βαθµούς – κριτήρια και καταλήγοντας στο site µε 

τους λιγότερους βαθµούς.  

Τα τµήµατα που εξετάστηκαν είναι τα εξής: 

• Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Πληροφορικής 

• Πανεπιστήµιο Κρήτης – Επιστήµης και Τεχνολογίας  Υλικών 

• Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Στατιστικής 

• Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

• Πανεπιστήµιο Κρήτης –Οικονοµικών Επιστηµών 

• Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Πληροφορικής  

• Τ.Ε.Ι. Εµπορίας  και ∆ιαφήµισης Κρήτης (Ιεράπετρα) 

• Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας – ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 

• Τ.Ε.Ι. Σερρών – Πληροφορικής και Επικοινωνίας  

• Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Πολιτικών Έργων Υποδοµής  
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         1. πληροφοριακή ενηµέρωση των τµηµάτων 

Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Πληροφορικής  12 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Πληροφορικής  12 

Τ.Ε.Ι. Εµπορίας  και ∆ιαφήµισης Κρήτης (Ιεράπετρα) 11 

Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας – ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 8 

Τ.Ε.Ι. Σερρών – Πληροφορικής και Επικοινωνίας  8 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Στατιστικής 8 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Πολιτικών Έργων Υποδοµής  8 

     

        

        2. Επικοινωνιακές τεχνικές 

Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Πανεπιστήµιο Κρήτης – Επιστήµης και Τεχνολογίας  Υλικών 7 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Στατιστικής 7 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Πληροφορικής  7 

Πανεπιστήµιο Κρήτης –Οικονοµικών Επιστηµών 7 

Τ.Ε.Ι. Εµπορίας  και ∆ιαφήµισης Κρήτης (Ιεράπετρα) 7 
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        3. Υπηρεσίες δικτύου 

A.E.I. - T.E.I. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Πληροφορικής  10 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Πληροφορικής  7 

Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας – ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 5 

Τ.Ε.Ι. Εµπορίας  και ∆ιαφήµισης Κρήτης (Ιεράπετρα) 5 

 

 

 

            4. Θέµατα Σχεδίασης και χρήση πολυµέσων 

A.E.I. - T.Ε.Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Πληροφορικής  3 

Τ.Ε.Ι. Εµπορίας  και ∆ιαφήµισης Κρήτης (Ιεράπετρα) 3 

Πανεπιστήµιο Κρήτης – Επιστήµης και Τεχνολογίας  Υλικών 2 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων 2 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 2 

Πανεπιστήµιο Κρήτης –Οικονοµικών Επιστηµών 2 
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    5.Θέµατα φιλικά προς το χρήστη 

 

 

                    Συνολική εκτίµηση 

 

 

Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Πληροφορικής  4 67,8 Κb 

Τ.Ε.Ι. Εµπορίας  και ∆ιαφήµισης Κρήτης (Ιεράπετρα) 3 93,3 Κb 

Πανεπιστήµιο Κρήτης – Επιστήµης και Τεχνολογίας  

Υλικών 3 137 Κb 

Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Πληροφορικής  32 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Πληροφορικής  23 

Τ.Ε.Ι. Εµπορίας  και ∆ιαφήµισης Κρήτης (Ιεράπετρα) 24 

Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας – ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 13 
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3.6.5 Συµπεράσµατα  

Ύστερα από όλη αυτή τη λεπτοµερή έρευνα και µελέτη των ιστοσελίδων 10 

ακαδηµαϊκών τµηµάτων της χώρας µπορούµε να συµπεράνουµε τα εξής : 

Στους δικτυακούς τόπους των τµηµάτων υπάρχουν κάποια συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά που επαναλαµβάνονται και αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά ενός site 

. Αυτά τα στοιχεία είναι ο οδηγός σπουδών, η αναφορά στη διοίκηση, πληροφορίες για 

µεταπτυχιακά προγράµµατα, τα παραδοσιακά επικοινωνιακά µέσα (διεύθυνση – 

τηλέφωνο – φαξ – e-mail τµήµατος) και πληροφορίες για το εκπαιδευτικό προσωπικό 

του τµήµατος µε πληροφορίες επαφής. 

Επίσης ένα σηµαντικό ποσοστό τµηµάτων παρείχε την υπηρεσία της online 

βιβλιοθήκης, τοποθέτησε φωτογραφίες και έκανε αναφορά στην επαγγελµατική 

αποκατάσταση παρέχοντας πληροφορίες για µετέπειτα εργασία. 

Αυτό που διαπιστώσαµε µέσα από την έρευνα είναι ότι στους δικτυακούς τόπους των 

Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων δεν χρησιµοποιήθηκαν πολλά γραφικά διότι θεώρησαν ότι 

περιττεύουν εφόσον σκοπός τους είναι να παρέχουν  κάποιες συγκεκριµένες-χρήσιµες 

πληροφορίες προς τους φοιτητές.  

Ενώ ο όγκος  των δικτυακών τόπων µε βάση το περιεχόµενό του θα λέγαµε ότι είναι 

αρκετά µεγάλος αυτό που διαπιστώνουµε είναι ότι δεν υπάρχει ένα Site Map µε 

αποτέλεσµα να ταλαιπωρούν τον επισκέπτη στην πλοήγηση της ιστοσελίδας και δεν 

ενηµέρωναν τακτικά τις web τοποθεσίες τους. 

Σύµφωνα µε την παραπάνω έρευνα που διεξάχθηκε στις ιστοσελίδες των 

Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων, ένας ακαδηµαϊκός δικτυακός τόπος για να είναι σωστά 

κατασκευασµένος πρέπει να περιλαµβάνει : 

- Μια σύντοµη περιγραφή του τµήµατος 

- Στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ταυτότητα του  

-  Περιοχές Συνεργασίας  

-  Πληροφορίες Επαφής  
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-  Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Προσωπικού  

-  On line Υπηρεσίες 

-  Τι νέο υπάρχει στο site  

-  Εύκολη πλοήγηση  

-  Αποφυγή υπερβολικής και αλόγιστης χρήσης γραφικών  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1. Μεθοδολογία έρευνα 

 Η πρωτογενή έρευνα θα πραγµατοποιηθεί µε τη δηµιουργία µιας εκπαιδευτικής 

ιστοσελίδας η οποία θα απευθύνεται στην τριτοβάθµια  εκπαίδευση και στόχος  της 

είναι να προσφέρει σε κάθε µαθητή το σωστό επαγγελµατικό προσανατολισµό.  Με 

σκοπό να επιλέξει τη σχολή που επιθυµεί και αυτό θα γίνει  µε την δηµιουργία µιας 

βάσης δεδοµένων η οποία θα δείχνει στον επισκέπτη ανάλογα µε το βαθµό που θα έχει 

στις πανελλαδικές του εξετάσεις και τις αντίστοιχες σχολές που µπορεί να επιλέξει. 

Επίσης ο επισκέπτης θα ενηµερώνεται  για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα που ισχύουν 

για κάθε τµήµα των σχολών που επιθυµεί. καθώς και  για τα µαθήµατα σπουδών που 

έχουν οι σχολές  όπως επίσης  και τι προδιαγραφές έχει κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα για 

ενασχόληση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επιπλέον µέσω της 

εκπαιδευτικής ιστοσελίδας ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να ενηµερώνεται για τις σχολές 

που έχουν υψηλό δείκτη προτίµησης βάσει πανελλαδικών εξετάσεων. Ο 

ενδιαφερόµενος θα µπορεί να διαβάσει και κάποιες πληροφορίες  για το e-learning, να 

κατεβάσει  διάφορα άρθρα π.χ για τη βουλή των εφήβων, το πρόγραµµα των 

πανελλαδικών εξετάσεων, τις βάσεις των σχολών καθώς θα µπορεί να κατεβάσει και το 

µηχανογραφικό για την εισαγωγή στη τριτοβάθµια εκπαίδευση. Επίσης ο επισκέπτης θα 

µπορεί να πλοηγηθεί στην σελίδα του Υπουργείου Παιδείας για να ενηµερώνεται 

πλήρως για το εκπαιδευτικό σύστηµα και τέλος θα υπάρχει µια φόρµα επικοινωνίας µε 

την οποία θα µπορεί να επικοινωνεί ο επισκέπτης µε τον διαχειριστή του  
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4.2  Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

Η χρήση και η επένδυση σε εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου αποτελούν πολύ 

πρόσφατο εγχείρηµα για τον ελληνικό επιχειρηµατικό κόσµο. Το γεγονός αυτό αφενός 

αποτελεί ένδειξη ότι οποιαδήποτε µέχρι σήµερα συµπεράσµατα στον τοµέα αυτό ίσως 

να είναι πρώιµα και αφετέρου ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια για επιπλέον έρευνα.  

Οι ερευνητικές αυτές προσπάθειες θα µπορούσαν να επικεντρωθούν στα αποτελέσµατα 

του Ηλεκτρονικού Εµπορίου για τις επιχειρήσεις, προκειµένου να εξακριβωθεί, ποια 

από τα οφέλη, που αναφέρει η βιβλιογραφία ότι είναι δυνατόν να προκύψουν από το 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο, επιβεβαιώνονται στην πραγµατικότητα για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις και ποια από αυτά φαίνονται δύσκολα να υλοποιηθούν. Η έρευνα αυτή θα 

µπορούσε να συνδυαστεί µε τα κριτήρια, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, που συµβάλλουν στην πραγµατοποίηση των ωφελειών αυτών, αλλά και 

µε τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις στην συγκεκριµένη 

προσπάθεια. 

 

 

4.3 Συµπεράσµατα 

Σύµφωνα  µε τον Andy Grove. Πρόεδρο της Intel, 1999 ο οποίος  είπε ότι <<σε πέντε 

χρόνια όλες οι επιχειρήσεις θα είναι e- επιχειρήσεις ή ……δεν θα υπάρχουν!>> 

[Κοπανάκης  Γ. (2005)] θα πρέπει λοιπόν όλες οι επιχειρήσεις να εντάξουν στο 

πρόγραµµά τους το Ηλεκτρονικό Εµπόριο  για να αυξήσουν τις εµπορικές συναλλαγές 

τους να έχουν µια εµπορική παρουσία στο διαδίκτυο και από απλές επιχειρήσεις να 

εξελιχθούν σε   e-επιχειρήσεις. Επίσης οι επιχειρήσεις θα πρέπει  να αναπτύξουν  

σχέσεις εµπιστοσύνης  µε τους πελάτες της και αυτό θα γίνει µέσω των προϊόντων που 

θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών χρησιµοποιώντας σωστά την 

στρατηγική και το marketing σε όλους τους τοµείς της. 
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