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                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
              Το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει µεγάλη επίδραση τόσο σε µεµονωµένους επενδυτές , 

όσο και στους ηµερήσιους διαπραγµατευτές. Το ηλεκτρονικό εµπόριο παρέχει εργαλεία που 

επιτρέπουν σε ορισµένα άτοµα να έχουν εξίσου καλά ή ακόµη και καλύτερα αποτελέσµατα 

από τους οικονοµικούς οργανισµούς. Εκτός των µετοχών η on line διαπραγµάτευση 

επεκτείνεται ώστε να περιλαµβάνει παράγωγα , εµπορεύµατα , αµοιβαία κεφάλαια και πολλά 

άλλα. Οι µελλοντικές ανταλλαγές σε όλο τον κόσµο τοποθετούνται σε αυτό που πολλοί 

συµµετέχοντες στην αγορά συµφωνούν ότι θα κυριαρχείται από την ηλεκτρονική 

διαπραγµάτευση. Η on line διαπραγµάτευση συχνά συνδυάζεται µε τις on line τραπεζικές 

εργασίες.    

Η εργασία που ακολουθεί αφορά τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις- ιστοσελίδες έξι 

χρηµατιστηριακών εταιριών , τριών Ελληνικών και τριών Ξένων. Ξεκινά µε µια αναφορά 

στις εταιρίες αυτές και µε µια συνοπτική περιγραφή τους καθώς και αναφορά στις εταιρίες 

που ανέλαβαν τον σχεδιασµό των ιστοσελίδων αυτών. Πολύ περιληπτικά θα µπορούσαµε   να 

πούµε  ότι οι σελίδες είναι έτσι δοµηµένες ώστε να παρέχουν ολοκληρωµένη εφαρµογή στο 

Internet.  

Στην συνέχεια γίνεται σύγκριση πρώτα των Ελληνικών , µετά των ξένων και τέλος  

µια σύγκριση µεταξύ τους . Όσον αφορά τις Ελληνικές χρηµατιστηριακές εταιρίες η δοµή 

των ιστοσελίδων τους  αλλά και το περιεχόµενό τους είναι κατά κύριο λόγο όµοια , υπάρχουν 

βέβαια και κάποιες σηµαντικές διαφορές οι οποίες και κάνουν κάποιες σελίδες να 

ξεχωρίζουν.  

Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές σελίδες των ξένων εταιριών παρουσιάζουν ανάλογη 

εικόνα έχοντας φυσικά και αυτές κάποιες ιδιαιτερότητες ως προς τον σχεδιασµό της δοµής 

τους και την διαµόρφωση των λειτουργιών τους.  

Η ανάλυση των παραπάνω θεµάτων γίνεται µε την βοήθεια ορισµένων 

σχεδιαγραµµάτων καθώς επίσης  στην έρευνά µας περιλαµβάνονται και πίνακες οι οποίοι 

περιέχουν συνοπτικά κάποια σηµαντικά χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων που εξετάζουµε. 

Κλείνουµε την έρευνά µας παραθέτοντας κάποια γενικά συµπεράσµατα  τα οποία απορρέουν 

από την ανάλυση και την σύγκριση των ιστοσελίδων µας. Πολύ συνοπτικά µπορούµε να 

αναφέρουµε ένα γενικό συµπέρασµα ότι σηµαντικό ρόλο για να είναι µια ιστοσελίδα 

πετυχηµένη παίζει το να είναι εύχρηστη, πλήρης και εντυπωσιακή  χαρακτηριστικά που 

διακρίνουν τις σελίδες που αναλύσαµε. Εντοπίσαµε δε και κάποια ελαττώµατα ίσως και 

παραλήψεις. 
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                                                    SUMMARY 
 

 The e-trade has a big influence not only on isolated investors but on every day 

negotiators as well. The e-trade supplies tools that allow some people to have good or even 

better ressults from the financial organazations. Except for stores the on line negotiaton 

expands so as to enclude derivatives merchandises and  many others. Future exchanges all ver 

the world are based on what most participants on the market, agree that will be dominated by 

e trade.  

 The project that follows is about e-mails and web pages of six stock exchange 

companies, three Greek and three foreigne. We start with a reference to those companies, a 

brief description and a reference to the companies that resumed their design. 

Comprehensevely we could say that the pages are structure in such way that they give a 

complete apliccation of the internet.  

 Continuesly,  there a comparison first about Greek pages and then about Greek pages 

then about foreign and then a comparison between them. The structure of the Greek web 

pages and their content are similar to eachother, although there are some important 

differences that make these web page to single out. 

 The web pages of the foreign companies present similar image but they also have 

some changes in their structure and desingn. 

 The analysis of the above subjects is happening by using some drafts. We also 

include some lists that contein some important characteristics of the web pages we are 

axaming. We conclude our investigation by contrasting some general conclutions that flows 

from the analysis and the comparison of the web pages. Comprehensevely we could mention 

a general conclution : important asumption for a succesful web page is to be handy, complete 

and impressive characteristics that the pages we analysed do have. Although we confined 

some foylts and even some derelictions. 
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                               ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
         To internet, παγκόσµιο υπερδίκτυο, είναι ένα νέο µέσο επικοινωνίας και 

πληροφόρησης πάρα πολύ χρήσιµο και ολοένα και πιο εύχρηστο. Αποτελείται από 

υπολογιστές κα δίκτυα υπολογιστών που συνδέονται µεταξύ τους κυρίως µε τηλεφωνικές 

γραµµές µεγάλης χωρητικότητας και κατάλληλης ποιότητας. Η κοινή τηλεφωνική γραµµή 

που χρησιµοποιούµε σήµερα είναι επαρκής για το σκοπό αυτό. Έτσι το internet χωρίς να έχει 

φτάσει ακόµη την έκταση του τηλεφωνικού δικτύου, µπορεί πρακτικά και ουσιαστικά να 

είναι παρόν οπουδήποτε λειτουργούν τηλεφωνικές συνδέσεις. Εκατοµµύρια gigabyte 

δεδοµένων, προγραµµάτων και πληροφοριών υπάρχουν στους υπολογιστές του και τα πιο 

πολλά από αυτά είναι διαθέσιµα χωρίς ιδιαίτερους περιορισµούς σε καθέναν από τους 

συνδεδεµένους χρήστες, σε παγκόσµια δικτύωση. 

Καθηµερινά συνδέονται στο γιγαντιαίο και γοητευτικό αυτό δίκτυο χιλιάδες χρήστες 

ανά την υφήλιο και σ’ αυτό συνέβαλε καταλυτικά η πτώση των τιµών των υπολογιστών 

καθώς και η ανάπτυξη κατάλληλου και εύχρηστου λογισµικού. Θα µπορούσαµε να 

χαρακτηρίσουµε το internet, σαν µια παγκόσµια βιβλιοθήκη που περιλαµβάνει άπειρα 

δεδοµένα και πληροφορίες. Για οποιοδήποτε θέµα, για οτιδήποτε ζητηθεί, υπάρχει µια 

απάντηση στο internet. Για να επικοινωνήσουµε µε έναν υπολογιστή στο internet, 

απαραίτητο είναι να ξέρουµε τη διεύθυνση του. Η διεύθυνση ακολουθεί την ίδια λογική και 

µε µια ταχυδροµική διεύθυνση και αντιστοιχεί σε ένα και µοναδικό παραλήπτη. 

Η διεύθυνση ΙΡ δηλώνει τη ταυτότητα ενός υπολογιστή και µπορεί να δοθεί µε δύο 

µορφές. Είτε ως αριθµητική είτε ως διεύθυνση µε γράµµατα. Υπολογιστές του δικτύου 

αναλαµβάνουν να µεταφράσουν τις διευθύνσεις αυτές. Οι διευθύνσεις ΙΡ αποτελούνται από 

δύο τµήµατα. Το προκαθορισµένο τµήµα, που ονοµάζεται διεύθυνση δικτύου (Network ID) 

και το µεταβαλλόµενο τµήµα, που ονοµάζεται διεύθυνση συστήµατος (host address). Όλες οι 

διευθύνσεις δικτύου πρέπει να είναι µοναδικές, στο internet. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail) είναι η διεύθυνση που χρησιµοποιείται για ανταλλαγή µηνυµάτων 

µεταξύ των χρηστών του internet. Ένας άλλος τρόπος είναι αυτός της διεύθυνσης σελίδας. Οι 

δύο αυτοί τύποι ακολουθούν την ίδια λογική προορίζονται όµως για διαφορετική χρήση. 

Το www. (World Wide Web) είναι η πιο δηµοφιλής υπηρεσία του internet και η 

ευρύτατη αποδοχή του οφείλεται στο φιλικό τρόπο προσπέλασης και παρουσίασης των 

πληροφοριών του δικτύου. Ο παγκόσµιος αυτός ιστός, περιέχει µια τεράστια και οικουµενική 

συλλογή πληροφοριών κατανεµηµένη σε κόµβους σε ολόκληρο το internet, διαθέσιµων µέσα 

από συγκεκριµένα προγράµµατα επικοινωνίας. Είναι όµως και ένα σύστηµα αναζήτησης και 

ένας τρόπος παρουσίασης όλων αυτών των πληροφοριών, που βασίζεται στην απεικόνιση 

τους ως υπερκείµενο (hypertext).Ο αναγνώστης διαβάζει on-line κάποιο κείµενο για ένα θέµα 

του ενδιαφέροντος του και, πατώντας µε το ποντίκι σε ειδικά σηµειωµένα σηµεία (λέξεις-
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κλειδιά) του κειµένου, στα οποία ο συγγραφέας έχει παραποµπές για περισσότερη ανάλυση 

και παρουσίαση του θέµατος, έχει τη δυνατότητα να µεταφερθεί άµεσα σε παρεµφερή 

συνδεδεµένα κείµενα που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσµο. Στο web είναι δυνατή η 

σύνδεση σε ένα υπερκείµενο οποιουδήποτε πληροφοριακού υλικού (δηλαδή κειµένου, video 

ήχου και εικόνας) όπου κι αν βρίσκεται αυτό µέσα στο internet, αρκεί να γνωρίζουµε το 

αντίστοιχο URL (Universal Resource Locator = Παγκόσµιος Εντοπισµός Πόρων) δηλαδή την 

µοναδική του διεύθυνση µέσα στο δίκτυο. 

Με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών ιστοσελίδων, η κάθε επιχείρηση, φορέας ή 

οργανισµός, µπορεί να παρέχει στους χρήστες του internet οποιεσδήποτε πληροφορίες 

σχετικά µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, ενώ παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε 

επιχείρηση να προωθεί τις πωλήσεις της σε παγκόσµιο επίπεδο, όχι µόνο µε την προοπτική 

της διαφήµισης αλλά και µε την πραγµατοποίηση άµεσων πωλήσεων και χρέωση του 

προϊόντος στην πιστωτική κάρτα του χρήστη. 

Έτσι και για το χρηµατιστήριο, το internet καλύπτει διάφορες περιπτώσεις, όπως 

είναι η παρακολούθηση των τιµών µετά το κλείσιµο της συνεδρίασης, η διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου και ο υπολογισµός του κέρδους ή της ζηµίας, η παρακολούθηση των τιµών 

των µετοχών µε µία µικρή καθυστέρηση, η πλήρης παρακολούθηση των συναλλαγών και της 

συνεδρίασης του χρηµατιστηρίου σε πραγµατικό χρόνο αλλά και δυνατότητα δηµιουργίας 

συναλλαγών µέσα από την οθόνη του υπολογιστή µας. Αρκετές λοιπόν είναι οι επιλογές που 

καλύπτουν τις ανάγκες του καθένα, ξεκινώντας από τους µικρούς επενδυτές που νοιάζονται 

και αγωνιούν για την πορεία των µετοχών τους αλλά και τους πιο µεγάλους επενδυτές, 

αυτούς που «παίζουν» εκατοµµύρια σε καθηµερινή βάση. Στη διεύθυνση του in.gr 

(http://www.in.gr) την πιο πλήρη πύλη στο internet, µπορεί κανείς να βρεί αρκετές από τις 

πιο πάνω επιλογές καθώς και άλλες. Υπάρχουν βέβαια και άλλες λύσεις για την άµεση 

πληροφόρηση από το χρηµατιστήριο στην οθόνη του υπολογιστή, µε ειδικές εφαρµογές που 

όµως απαιτούν συγκεκριµένο hardware, λειτουργικό σύστηµα και βάσεις δεδοµένων. Τα 

συστήµατα αυτά έρχονται σε «πακέτα» κλειστά, εγκαθίστανται σε έναν συγκεκριµένο 

υπολογιστή, είναι δύσκολο να µεταφερθούν σε κάποιον άλλο και εξαιτίας του κόστους τους 

δεν χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα από τους µικροεπενδυτές. Στο σηµείο αυτό το internet 

έρχεται να δώσει τη λύσει στον απλό χρήστη προσφέροντας την εύκολη αλλά κυρίως την 

φθηνή πληροφόρηση. Η λειτουργία των εφαρµογών πληροφόρησης για το χρηµατιστήριο 

είναι απλή, αφού δε χρειάζεται τίποτα περισσότερο από έναν απλό υπολογιστή, τη σύνδεση 

µε το internet και ένα πρόγραµµα αναζήτησης (browser), όπως ο internet explorer, που 

έρχεται µαζί µε τα windows. Αυτές τις πληροφορίες µπορεί κανείς να τις δει από 

οποιοδήποτε PC, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη εγκατάσταση και κυρίως χωρίς χρέωση.  
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Η εντολή δίνεται σε
ηλεκτρονική µορφή
από ένα υπολογιστή
µε πρόσβαση στο
web από οπου- 
δήποτε στον κόσµο 

Η εντολή δροµολογείται
στον κεντρικό υπολογιστή
της εταιρίας και σε
ελάχιστο χρόνο προωθείται
στην αίθουσα συναλλαγών
του χρηµατιστηρίου 

 
 
 
 
 
 

Η εντολή µεταφέρεται
στον αντικριστή της
εταιρίας ο οποίος την δίνε ι
στον ειδικό ια να βρει την
καλύτερη δυνατή τιµή κα

γ  
ι

τότε η εντολή
διεκπεραιώνεται     

όχι 
Η εντολή 
είναι 
µεγαλύτερη 
από 30.000 

Η εντολή µεταφέρεται
αυτόµατα σε ένα ειδικό
και διεκπεραιώνεται
σύµφωνα µε τις τιµές

Οι χρηµατισ
γίνει η σύγκριση εί

1. Εθνική X

2. Κύκλος Χ

3. Alpha Χ

4. E Trade 

5. Water ho

6. Ameritra

 

Ξεκινώντας 

χρηµατιστηριακών ε

ηλεκτρονικών τους σ

                    

 

ναι
 οπυι9οπυ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μετοχές ? προσφοράς και ζήτησης 

Σε λίγα δευτερόλεπτα ο ειδικός
επιβεβαιώνει την διαπραγµάτευση
και την τιµή, δίνοντας πληροφορίες
στον υπολογιστή του επενδυτή.  

 
 
 
 

τηριακές εταιρίες µε των οποίων τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις θα 
ναι οι εξής :                                                                                                                      
ρηµατιστηριακή : www.naseco.gr 

ρηµατιστηριακή : www.cyclos.gr 

ρηµατιστηριακή : www.alphabroker.gr 

financial : www.etrade.com 

use financial : www.waterhouse.com 

de financial : www.ameritrade.com 

την ανάλυση του θέµατος της σύγκρισης ηλεκτρονικών καταστηµάτων 

ταιρειών, θα γίνει µια αναφορά στις εταιρείες και στη δοµή των 

ελίδων. 
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 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

 

Η Εθνική Χρηµατιστηριακή είναι η πρώτη χρηµατιστηριακή εταιρεία στην Ελλάδα 

και ανήκει στον όµιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Ο σχεδιασµός της ηλεκτρονικής 

της σελίδας έχει γίνει από την Intarget Α.Ε. www.aaaaaaaaaaa , η οποία έχει αναδειχθεί 

(1999) πρωτοπόρος εταιρεία παροχής ολοκληρωµένων επιχειρησιακών εφαρµογών στον 

χρηµατιστηριακό τοµέα και θεωρείται ηγέτιδα δύναµη στην παροχή ολοκληρωµένων 

διαδικτυακών λύσεων. Ο σχεδιασµός της ηλεκτρονικής σελίδας βασίζεται στα εξής 

χαρακτηριστικά: Παροχή καινοτοµικών επιχειρησιακών εφαρµογών, διαρκή επεκτασιµότητα 

και απόδοση, αξιοπιστία δεδοµένων και ασφάλεια συναλλαγών, λειτουργικότητα και 

αυστηρό έλεγχο για εξασφάλιση ποιότητας. Η ιστοσελίδα είναι δοµηµένη έτσι ώστε να 

παρέχει ολοκληρωµένη εφαρµογή στο internet , βασισµένη σε 3 θεµατικά γνωστικά επίπεδα 

απαραίτητα για τη δηµιουργία επιτυχών διαδικτυακών εφαρµογών : τεχνογνωσία, 

λειτουργικότητα και προσανατολισµό σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς και αισθητικό και 

καλλιτεχνικό σχεδιασµό. Η σελίδα αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή στην εισαγωγή της. 

Ξεκινάει µε µια εκτενή αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας, περιέχοντας 

έντονα-φωτεινά χρώµατα και σχέδια, µια παρουσίαση που θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

ισοδυναµεί µε διαφηµιστικό της εταιρείας. Αυτός ο τρόπος εισαγωγής της ιστοσελίδας είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµος και αναγκαίος ώστε να κεντρίσει τη προσοχή και το ενδιαφέρον αυτών 

που επισκέπτονται πρώτη φορά τη συγκεκριµένη σελίδα. Βέβαια δίνεται η δυνατότητα 

παράβλεψης αυτής της εισαγωγής µε κουµπί εντολής, για εξοικονόµηση χρόνου, από αυτούς 

που επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα για συγκεκριµένη εργασία.    
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ALPHA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

 

Η ALPHA χρηµατιστηριακή είναι µία επίσης τραπεζική εταιρία του οµίλου ALPHA 

BANK. Το σχεδιασµό της σελίδας έχει κάνει η REUTERS http://www.reuters.com/  µία από 

τις µεγαλύτερες εταιρίες σχεδιασµού σελίδων στην Ευρώπη µε έδρα της το Λονδίνο. 

Βασίζεται στις εξής θεµελιώδης αρχές: την προσιτή ποιότητα, αξιοπιστία σε ότι αφορά την 

εγκυρότητα και ταχύτητα των εφαρµογών και σεβασµό της προσωπικότητας των ατόµων και 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Η σελίδα έχει σχεδιαστεί βασισµένη στην απλότητα χωρίς να 

ξεφεύγει της αισθητικής και της κουλτούρας δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα των 

παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η σελίδα ανοίγει άµεσα χωρίς ιδιαίτερη εισαγωγή 

και είναι η πιο µικρή από τις άλλες δύο. ∆εν έχει έντονα χρώµατα ούτε και ιδιαίτερα γραφικά 

καθώς είναι απλουστευµένη και λιτή. Άλλωστε η σχεδίαση των ηλεκτρονικών σελίδων 

πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή γιατί αν απλά δείχνει εντυπωσιακή και ελκυστική 

χωρίς να παρουσιάζει τα κατάλληλα και απαραίτητα χαρακτηριστικά των προϊόντων και 

υπηρεσιών, τότε έχει φυσικά αποτύχει στην εκπλήρωση του σκοπού της αρχικής της 

δηµιουργίας.  
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ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ  

 

Η Κύκλος χρηµατιστηριακή είναι µέλος του χρηµατιστηρίου Αθηνών. Την 

ιστοσελίδα της υπόψη εταιρίας έχει σχεδιάσει η HITECH Consultans SA   

http://www.hicon.gr/ κινούµενη µε άξονες την εφαρµογή υψηλής τεχνολογίας στη συλλογή 

στατιστικών στοιχείων και την υιοθέτηση κορυφαίων µεθόδων στην ανάλυση των 

δεδοµένων. Έχει ως αντικείµενο την δηµιουργία , ανάπτυξη και ανάλυση πολυπληθών και 

πολυδιάστατων σχεσιακών βάσεων δεδοµένων µε στόχο την ανακάλυψη και εξειδίκευση  

διαρθρωτικών σχέσεων οι οποίες εκφράζουν συγκεκριµένες συµπεριφορές. Για τις αναλύσεις 

αυτές χρησιµοποιήθηκαν λογισµικά εργαλεία νευρωνικών δικτύων και τεχνητής νοηµοσύνης 

(intelligent miner for data) διεθνούς οίκου (ΙΒΜ) τελευταίας τεχνολογίας. Η ιστοσελίδα 

ανοίγει µε µια µικρή εισαγωγή, που δίνεται η δυνατότητα επιλογής της γλώσσας. Ούτε αυτή 

η σελίδα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στα χρώµατα και τα σχέδια αλλά βασίζεται στην απλότητα 

και την αισθητική σχεδίαση.  
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       ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 Οι υπόψη ιστοσελίδες, όπως ήταν και αναµενόµενο, είναι όµοιες µεταξύ τους καθώς 

αφορούν εταιρείες του ίδιου τοµέα. Αρχίζοντας την ανάλυση, πρέπει να τονίσουµε ότι οι 

ηλεκτρονικές σελίδες είναι όµοιες ως προς τη δοµή τους. Είναι έτσι δοµηµένες ώστε ο κύριος 

σκελετός τους να περιλαµβάνει :  

Στο αριστερό και επάνω µέρος πληροφορίες για τις εταιρείες όπως η φιλοσοφία 

τους, οι στόχοι τους, η ιστορία τους καθώς και τα µέλη τα οποία την απαρτίζουν. Επίσης 

περιλαµβάνονται στοιχεία όπως οι παρεχόµενες υπηρεσίες (παροχή επενδυτικών συµβουλών, 

επενδύσεις σε µετοχές και άλλες αξίες στα διάφορα χρηµατιστήρια της Ελλάδας και του 

εξωτερικού), λεξικό όρων (οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών) και άλλα οικονοµικά 

στοιχεία. Υπάρχουν λειτουργίες που αναφέρονται σε τιµές µετοχών και στις αποδόσεις αυτών 

κατά το κλείσιµο του χρηµατιστηρίου, τεχνικές-στατιστικές αναλύσεις καθώς και κουµπί 

εντολής «links» όπου παραπέµπει τον επισκέπτη σε παρεµφερής σελίδες που υπάρχουν 

καταχωρηµένες στο internet. Σηµαντικό να αναφερθεί και η λειτουργία για on-line 

συναλλαγές που δίνεται στην Εθνική και στον Κύκλο καθώς και η αίτηση σύνδεσης που 

υπάρχει στην Alpha. Στον Κύκλο επίσης βλέπουµε και µια λειτουργία «Ερωτήσεις-

Απαντήσεις» που όµως δεν οδηγεί κάπου καθ’ ότι αναφέρει ότι δεν υπάρχουν 

καταχωρηµένες ερωτήσεις.  

Στο µεσαίο  τµήµα των σελίδων υπάρχει το κύριο τους θέµα που αποτελείται κυρίως 

από ειδήσεις και νέα γύρω από το χρηµατιστήριο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Στην Εθνική περιλαµβάνονται χρηµατιστηριακά σχόλια , στατιστικά στοιχεία , τεχνική 

ανάλυση , δηµόσιες εγγραφές καθώς και οικονοµικά και επιχειρηµατικά νέα από ΗΠΑ , ΕΕ 

και Ελλάδα. Στον Κύκλο παρουσιάζονται ειδήσεις από τα παγκόσµια χρηµατιστήρια όπως 

Ιαπωνία , Ρωσία κ.τ.λ. , ενώ στην συνέχεια εµφανίζει επιχειρηµατικά νέα και ηµερήσιο δελτίο 

όπως είδαµε και στην Εθνική. Στην alpha βλέπουµε πρόσφατες ειδήσεις καθώς και µας 

δίνεται η επιλογή για περισσότερες ειδήσεις. Επίσης παρουσιάζεται µια κινούµενη µπάρα µε 

τις αποδόσεις των µετοχών.      

 Τέλος στο δεξί τµήµα βλέπουµε σε όλες τις διευθύνσεις διάγραµµα του γενικού 

δείκτη τιµών καθώς και αποδόσεις κλεισίµατος µετοχών του χρηµατιστηρίου αξιών Αθηνών 

αλλά και του διεθνούς  χρηµατιστηρίου. Στην Εθνική βλέπουµε αναλυτικότερα κάποιες 

πληροφορίες σχετικά µε τις ανοδικές και καθοδικές µετοχές.  
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Κάτι που αποτελεί κοινό στοιχείο για όλες τις σελίδες είναι ο κατάλληλος και 

επαρκής σχεδιασµός τους που παρέχει σωστή παρουσίαση των πληροφοριών. Οι επαρκής, 

ακριβής και επίκαιρες πληροφορίες είναι απαραίτητες από τη στιγµή που οι ιστοσελίδες 

απευθύνονται σε άτοµα που θέλουν να ενηµερώνονται για την πορεία των κεφαλαίων και την 

απόδοση των µετοχών τους. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο ενηµερώνονται καθηµερινά 

αναγράφοντας την τρέχουσα ηµεροµηνία στο δεξί τους τµήµα. 

 Η πρόσβαση στις παραπάνω τρεις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ήταν ιδιαίτερα εύκολη 

και γρήγορη όπως και η πρόσβαση στις διάφορες λίστες που οδηγούν οι λειτουργίες που 

υπάρχουν σε καθεµία από τις πιο πάνω σελίδες. Η ευκολία χρήσης και πλοήγησης των 

συγκεκριµένων σελίδων κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία όχι µόνο για τους µικρούς και µεγάλους 

επενδυτές που θέλουν να διαχειρίζονται τα συµφέροντα τους αλλά κυρίως για τους απλούς 

επισκέπτες που µπορεί να µην διαθέτουν την κατάλληλη και απαραίτητη γνώση χειρισµού 

υπολογιστών και αναζήτησης σελίδων χρηµατιστηριακών εταιρειών. 

 Οι ιστοσελίδες µας χρησιµοποιούν τις κατάλληλες χρωµατικές αντιθέσεις ώστε τα 

κουµπιά εντολών και οι σηµειώσεις-παρατηρήσεις να είναι ευδιάκριτες και εύκολο να 

εντοπιστούν ακόµη και από άτοµα που έχουν προβλήµατα όρασης και δε µπορούν να 

διακρίνουν και να εντοπίσουν τις διάφορες λειτουργίες όταν έχουν παρόµοιο χρώµα µε αυτό 

της σελίδας στην οποία βρίσκονται. Επίσης, στα κείµενα των σελίδων µας δεν εντοπίστηκαν 

λάθη ή παραλείψεις όπως συντακτικά και ορθογραφικά σφάλµατα. 

 Σαν µια ακόµη οµοιότητα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε την δυνατότητα 

ανάγνωσης των ιστοσελίδων τόσο στα Ελληνικά όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Στην 

Κύκλος χρηµατιστηριακή εµφανίζονται δύο µικρά εικονίδια των αντίστοιχων γλωσσών στην 

εισαγωγή πριν την εµφάνιση της κύριας σελίδας ενώ στις άλλες δύο ιστοσελίδες εµφανίζεται 

η παραπάνω δυνατότητα εναλλαγής της γλώσσας στην αρχική τους  σελίδα και συγκεκριµένα 

στην πάνω γραµµή εντολών. Στην Εθνική βλέπουµε µόνο το σύµβολο της αγγλικής γλώσσας 

ενώ στην alpha αναγράφονται και οι δύο επιλογές.  

 Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι τηρούνται προϋποθέσεις απαραίτητες για την 

αξιοπιστία των σελίδων όπως παροχή εµπιστοσύνης και ασφάλεια των συναλλαγών σε όλα 

τα στάδια της διαδικασίας σύµφωνα µε τους ειδικούς νόµους. Τέλος οι ιστοσελίδες παρέχουν 

ασφάλεια των ατοµικών πληροφοριών, αφού δεν κρίνεται απαραίτητη η αναγραφή των 

προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη.    
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                         ∆ΙΑΦΟΡΕΣ  

 
Οι ιστοσελίδες των εταιρειών αυτών αν και είναι αρκετά όµοιες µεταξύ τους , έχουν 

και κάποιες βασικές διαφορές : 

 Μια από τις βασικότερες διαφορές είναι η δυνατότητα «on line συναλλαγών» ένα 

κουµπί εντολής πολύ βασικό το οποίο εντοπίζουµε τόσο στην Εθνική όσο και στον Κύκλο, 

κάτι που όµως λείπει από την Alpha. Το κουµπί αυτό δίνει την δυνατότητα για 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Μπορεί δηλαδή ο επενδυτής µέσω του υπολογιστή του να 

συνδέεται µε την χρηµατιστηριακή του εταιρεία και να αγοράζει και να πουλάει µετοχές από 

το χώρο που βρίσκεται. Η δυνατότητα αυτή έχει πρόσφατα εισαχθεί στις ιστοσελίδες αυτές , 

άλλωστε η δοµή και η λειτουργία τους εξελίσσονται παράλληλα µε τη ραγδαία εξέλιξη της 

τεχνολογίας και  των υπολογιστών. Στην Εθνική συναντάµε το κουµπί αυτό στο αριστερό 

µέρος της σελίδας και αναλυτικότερα έχει τις εξής επιλογές : θέση πελάτη / δυναµική θέση 

πελάτη / συναλλαγές / πράξεις / καταχωρίσεις εντολών / εικόνα εντολών / διαχείριση 

ασφάλειας. Στον Κύκλο την επιλογή αυτή τη βλέπουµε στο πάνω µέρος της σελίδας. 

Επίσης µια άλλη βασική διαφορά είναι ότι στο Κύκλο βλέπουµε την επιλογή 

«άνοιγµα λογαριασµού» κάτι που δεν υπάρχει στις άλλες ιστοσελίδες. Ανοίγοντας αυτή την 

επιλογή εµφανίζεται µια σελίδα τύπου αίτησης , όπου ο επενδυτής δίνει τα στοιχεία που του 

ζητάνε όπως ονοµατεπώνυµο , κωδικό , εταιρική µορφή , έδρα , ΑΦΜ , ∆ΟΥ και πολλά άλλα 

προσωπικά στοιχεία απαραίτητη για τη δηµιουργία λογαριασµού.  

Μια ακόµη διαφορά είναι η λειτουργία «επικοινωνία» που εµφανίζεται µε κουµπί 

εντολής στις ιστοσελίδες της Εθνικής και της Alpha , δεν υπάρχει όµως στον Κύκλο. Η 

επιλογή αυτή βρίσκεται και για τις δύο σελίδες στην πάνω γραµµή τους , και εµφανίζει τα 

εξής : στην Alpha , ανοίγοντας την «επικοινωνία» ανοίγει και το Microsoft outlook express 

και εµφανίζεται ένα παράθυρο µε το όνοµα νέο µήνυµα στο οποίο δίνεται η δυνατότητα 

αποστολής κάποιου µηνύµατος. Υπάρχει παραλήπτης και αποστολέας τον οποίο 

συµπληρώνει ο ενδιαφερόµενος και κενός χώρος για να πληκτρολογήσουµε το περιεχόµενο 

του µηνύµατος. Για την επεξεργασία του κειµένου δίνεται γραµµή εντολής µε την βασική 

µορφοποίηση κειµένου.  

Στην Εθνική  η ίδια λειτουργία εµφανίζεται κάπως διαφορετικά. Ανοίγει µια σελίδα 

στην οποία δίνονται οι διευθύνσεις των κεντρικών  καταστηµάτων Αθήνας , Θεσσαλονίκης 

και Κρήτης και στη συνέχεια καλείται να πληκτρολογήσει  ο ενδιαφερόµενος τα προσωπικά 

του στοιχεία όπως ονοµατεπώνυµο , e-mail , διεύθυνση , τηλέφωνο , και τέλος δίνεται χώρος 

για το µήνυµα. Στο κάτω δεξί µέρος αυτής της σελίδας υπάρχει το κουµπί «αποστολή» για 

την αποστολή του µηνύµατος. 
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Στο κύκλο όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω δεν υπάρχει δυνατότητα τέτοια , 

επικοινωνίας δηλαδή του χρήστη µε τις χρηµατιστηριακές εταιρείες , υπάρχει όµως ένα 

κουµπί εντολής «ερωτήσεις-απαντήσεις» το οποίο ίσως δίνει τη δυνατότητα να γίνονται 

διάφορα ερωτήµατα από τους ενδιαφερόµενους και να δίνονται απαντήσεις από κατάλληλα 

άτοµα της εταιρείας , αξίζει όµως να αναφέρουµε πως δεν υπάρχει υλικό (καταχωρηµένες 

δηλαδή ερωτήσεις και απαντήσεις) σ’ αυτή τη σελίδα σε διάστηµα ενός µηνός περίπου όπου 

γίνεται και η σχετική έρευνά µας. 

Ως διαφορά θα µπορούσαµε επίσης να θεωρήσουµε την ύπαρξη λεξικού στο Κύκλο 

και στην Εθνική κάτι που δεν εντοπίσαµε στην Alpha. Η λειτουργία αυτή αποτελείται από 

ανάλυση κάποιων χρηµατιστηριακών εννοιών κάτι που µπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιµο 

στους χρήστες µε µικρή εµπειρία στα χρηµατιστήρια αλλά και σε έµπειρους επενδυτές για 

τυχόν διευκρινήσεις. 

Σαν µια ακόµη διαφορά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε το πώς ξεκινούν οι σελίδες , 

ποιο είναι δηλαδή το πρώτο πράγµα που παρουσιάζουν. Αναλυτικότερα η Εθνική ξεκινά µε 

κάποια χρηµατιστηριακά σχόλια , από την πιο πρόσφατη συνεδρίαση του χρηµατιστηρίου και 

συνεχίζει µε κάποια στατιστικά στοιχεία. Ο Κύκλος ξεκινά µε ειδήσεις από τα παγκόσµια 

χρηµατιστήρια όπως Ιαπωνία , Ρωσία κ.τ.λ , ενώ στη συνέχεια εµφανίζει επιχειρηµατικά νέα 

και ηµερήσιο δελτίο. Τέλος στο ξεκίνηµα της η Alpha εµφανίζει ειδήσεις , αποτελέσµατα 

εξαµήνου και εννεαµήνου αλλά και το σηµαντικότερο ίσως , ότι περνάει µια κινούµενη 

µπάρα η οποία περιλαµβάνει τις αποδόσεις όλων των µετοχών , κάτι που είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµο για τους επενδυτές όσον αφορά την ενηµέρωσή τους.       

 Επίσης , ως προς το περιεχόµενο των σελίδων η αναφορά στα ξένα χρηµατιστήρια 

δεν είναι η ίδια. Συγκεκριµένα η Εθνική και η Alpha περιλαµβάνουν µια στοιχειώδη αναφορά 

στις τιµές των κυριότερων διεθνών δεικτών στο δεξί µέρος των σελίδων , ενώ ο Κύκλος 

παρουσιάζει αναλυτικά τα ξένα χρηµατιστήρια σε ξεχωριστή σελίδα από κουµπί εντολής που 

βρίσκεται στο αριστερό πάνω µέρος της αρχικής σελίδας. Στη σελίδα αυτή λοιπόν βλέπουµε 

πίνακες µε το χρηµατιστήριο της Αµερικής , των κυριότερων Ευρωπαϊκών χωρών και άλλων 

βασικών διεθνών δεικτών.  

Εδώ θα µπορούσαµε να προσθέσουµε και µια ακόµη µικρή διαφορά την οποία 

εντοπίσαµε. Αναφέρθηκε και πιο πάνω ότι και οι τρεις σελίδες στο δεξί τους µέρος 

περιλαµβάνουν διάγραµµα του γενικού δείκτη. Η διαφορά αυτή εντοπίστηκε στην Alpha 

όπου περιλαµβάνει µεν διάγραµµα του γενικού δείκτη όπως και οι ιστοσελίδες των άλλων 

δύο χρηµατιστηριακών εταιρειών , περιλαµβάνει δε και ένα δεύτερο διάγραµµα εξαµηνιαίου 

δείκτη. 

Κάτι που εντοπίστηκε επίσης στην Εθνική  είναι ότι για την επεξεργασία ορισµένων 

λειτουργιών που περιέχει η σελίδα , απαραίτητη είναι η χρήση κάποιων προγραµµάτων του 

office όπως το excel και το acrobat για επεξεργασία κειµένου pdf. Συγκεκριµένα στο κύριο 
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κορµό της σελίδας βλέπουµε δύο επιλογές τις δηµόσιες εγγραφές και τη τεχνική ανάλυση , 

για το πρώτο απαιτείται excel-acrobat ενώ για το δεύτερο µόνο το πρόγραµµα acrobat. Αυτή 

η προϋπόθεση χρησιµοποίησης άλλων προγραµµάτων είναι κάτι που δεν εντοπίστηκε ούτε 

στην Alpha ούτε στον Κύκλο. 

Στην αρχική σελίδα της Alpha υπάρχουν στο αριστερό µέρος της δύο εικονίδια το 

«Alpha trade» και το  «Alpha web banking» , κάτι που δεν υπάρχει στις άλλες σελίδες και θα 

µπορούσαµε να το αναφέρουµε σαν µια ακόµη διαφορά. Ανοίγοντας το «web banking» 

ζητείται να δώσει ο χρήστης κάποια στοιχεία όπως µυστικός κωδικός , κωδικός συνδροµητή 

και αναφέρει και τη δυνατότητα πληρωµής τελών κυκλοφορίας , κάτι που δεν συναντήθηκε 

πουθενά κατά την ανάλυση των άλλων δύο ιστοσελίδων. ∆ίνονται επίσης οι δυνατότητες για 

επιπλέον πληροφορίες και εµφάνισης συνήθων ερωτηµάτων καθώς αξιόλογο είναι να 

αναφέρουµε ότι υπάρχει και η  δυνατότητα να γίνει κανείς µέλος πατώντας το κουµπί 

εντολής «γίνε µέλος» . Επίσης σ’ αυτή τη σελίδα εντοπίσαµε µια ακόµη δυνατότητα 

επικοινωνίας του χρήστη µε την εν λόγω εταιρεία. Πατώντας το κουµπί «επικοινωνία» 

ανοίγει µια άλλη σελίδα στην οποία δίνεται η δυνατότητα τόσο σε ιδιώτες  όσο και σε 

επιχειρήσεις να συµπληρώσουν µια σχετική φόρµα αναφέροντας και πάλι κάποια προσωπικά 

τους στοιχεία καθώς υπάρχει και ιδιαίτερη δυνατότητα για αποστολής βιογραφικού 

σηµειώµατος . Όλα αυτά βέβαια µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών. 

Μια επιπλέον διαφορά στην οποία θα µπορούσαµε να αναφερθούµε όσον αφορά τις 

εταιρείες των οποίων τις σελίδες ερευνούµε είναι η φήµη . Τόσο η Εθνική όσο και η Alpha , 

από τις πρώτες χρηµατιστηριακές στην Ελλάδα , είναι δύο εταιρείες που ανήκουν σε οµίλους 

τραπεζών µεγάλων, που διαθέτουν κύρος και πολυετή εµπειρία. Ο Κύκλος δε αν και γνωστή  

χρηµατιστηριακή εταιρεία στο χώρο της , τα τελευταία χρόνια δεν έχει παρουσιάσει την 

καλύτερη δυνατή εικόνα , έχει δηλαδή κάπως αλλοιωµένη τη φήµη της κάτι που την κάνει να 

υστερεί των άλλων δύο. ∆εν κρίνεται σκόπιµη η περαιτέρω ανάπτυξη των αιτιών για τους 

οποίους συµβαίνει αυτό , αρκεί µια απλή αναφορά. 

 Στις ιστοσελίδες της Alpha και του Κύκλου στο κύριο σκελετό τους , στο αριστερό 

µέρος συγκεκριµένα , βλέπουµε µια λειτουργία η οποία µας δίνει τη δυνατότητα να 

αναζητήσουµε τις µετοχές ως προς την τιµή τους .Υπάρχει ένα κενό πλαίσιο στο οποίο 

ζητείται να συµπληρώσει ο ενδιαφερόµενος την τιµή της µετοχής στον Κύκλο ενώ στην 

Alpha αναφέρεται ο τίτλος αναζήτηση µετοχών , κάτι το οποίο δεν εντοπίστηκε στην 

ιστοσελίδα της Εθνικής χρηµατιστηριακής. 
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Αναφερθήκαµε και σε άλλα σηµεία εργασίας µας για τον τρόπο µε τον οποίο 

εµφανίζονται οι σελίδες , την εικόνα τους δηλαδή αλλά και για τη δοµή τους  , καθώς και 

παρεµβάλλονται και πραγµατικές εικόνες των σελίδων. Είδαµε λοιπόν ότι η Εθνική είναι η 

µεγαλύτερη και πλουσιότερη σε σχήµατα , χρώµατα και εικόνες ενώ οι άλλες δύο εµφανίζουν 

λιγότερο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον , έχοντας δεύτερη σε σειρά τον Κύκλο και τρίτη έρχεται η 

Alpha η οποία είναι λιγότερο εντυπωσιακή. Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε να 

παρεµβάλλουµε ένα διάγραµµα που θα εµφανίζει τις τρεις εταιρείες και στο οποίο βλέπουµε 

το ποσοστό εντυπωσιασµού και καλλιτεχνικής σχεδίασης της κάθε σελίδας.  
 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ALPHA
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 Αναφέραµε ότι η Εθνική έχει τη πληρέστερη ίσως ιστοσελίδα και ότι η Alpha είναι 

εκ πρώτοις τουλάχιστον όψεως η µικρότερη. Και εδώ έγκειται η διαφορά τους. Η Alpha έχει 

πολλές λειτουργίες και δυνατότητες οι οποίες όµως θέλουν αρκετό ψάξιµο και καλή γνώση 

του internet γενικότερα, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την επεξεργασία της σελίδας. 

Ενώ η Εθνική περιέχει όλες τις λειτουργίες της σε ευδιάκριτα σηµεία στην αρχική της σελίδα 

διευκολύνοντας έτσι τον ενδιαφερόµενο χρήστη ακόµη και τον πιο αρχάριο. Θα µπορούσαµε 

να πούµε εποµένως ότι η Alpha είναι ίσως η περιεκτικότερή , λιγότερο όµως εύχρηστη κάτι 

που την καθιστά στην ουσία σε χαµηλότερη θέση από την Εθνική αλλά και από τον Κύκλο ο 

οποίος βρίσκεται κάπου στη µέση όσον αφορά την περιεκτικότητα και την ευκολία στη 

χρήση. Και σ’ αυτό το σηµείο κρίνεται αναγκαίο να παρεµβάλουµε ένα διάγραµµα στο οποίο 

βλέπουµε τις τρεις εταιρείες , σε πιο βαθµό εντοπίστηκε η περιεκτικότητά τους σε συνδυασµό 

όµως µε την ευκολία πλοήγησής τους.   
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    Όσον αφορά τις ξένες χρηµατιστηριακές… 

 
  

Προβλέπεται ότι µέχρι το 2002, περισσότερο από 20 εκατοµµύρια άνθρωποι στις 

ΗΠΑ θα διαπραγµατεύονται µετοχές, αµοιβαία κεφάλαια κι αυτό γιατί είναι επικερδές αλλά 

και λογικό. (Schonfeld, 1998) . Μια on line διαπραγµάτευση συνήθως κοστίζει $7 έως $20 σε 

σύγκριση µε µια µέση χρέωση από $100 έως $35 από ένα χρηµατιστή. ∆εν υπάρχει αναµονή 

στο τηλέφωνο και η πιθανότητα να γίνουν λάθη είναι µικρή, επειδή δεν υπάρχει προφορική 

επικοινωνία σε ένα συνήθως θορυβώδες περιβάλλον. Οι εντολές µπορούν να δοθούν από 

οπουδήποτε , οποιαδήποτε ώρα και δεν υπάρχει κάποιος προκατειληµµένος χρηµατιστής να 

σας δηµιουργήσει προβλήµατα. Ακόµη, µπορούµε να βρούµε πολλές δωρεάν πληροφορίες 

που αφορούν επένδυση σε µια συγκεκριµένη εταιρία ή σε ένα αµοιβαίο κεφάλαιο.  

 Αρκετές χρηµατοµεσιτικές εταιρίες άρχισαν να κάνουν on line διαπραγµάτευση 

µετοχών, όπως ο Charles Schwab το 1995. Ολοκληρωµένες χρηµατιστηριακές εταιρίες σαν 

την Merrill Lynch, ακολούθησαν το 1998/1999. Μέχρι το 1999 υπήρχαν περισσότερες  από 

100 χρηµατιστηριακές εταιρίες που προσέφεραν on line διαπραγµάτευση. Ο όγκος της 

διαπραγµάτευσης αυξήθηκε σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά οι χρηµατιστηριακές 

εταιρίες τώρα χρειάζονται λιγότερους υπαλλήλους,.  

 Η διαπραγµάτευση των µετοχών γίνεται µέσω µιας πύλης σαν το AOL ή την 

MICROSOFT . Κάποιες από τις πιο γνωστές εταιρίες που προσφέρουν  on line 

διαπραγµάτευση είναι οι : E TRADE , AMERITRADE και WATERHOUSE τις οποίες 

χρησιµοποιήσαµε στην ανάλυσή µας. 

 Ακολουθεί µια µικρή αναφορά στις εταιρίες και τις σελίδες τους, αναφέροντας 

κάποιες οµοιότητες και διαφορές που εντοπίστηκαν χωρίς όµως να γίνει αναλυτική 

περιγραφή για την αποφυγή επαναλήψεων.  
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                                              E TRADE 

 
Η E TRADE www.etrade.com  είναι  η πιο νεωτεριστική υπηρεσία, η οποία άρχισε 

το δικό της αµοιβαίο κεφάλαιο on line από τις αρχές του 1999. Η E TRADE αναπτύσσεται 

πολύ γρήγορα σε πολλές χώρες επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν on line 

διαπραγµάτευση µετοχών σε όλο τον κόσµο. Αυτό γίνεται ως εξής : ας υποθέσουµε ότι 

έχουµε ένα λογαριασµό σε µία εταιρία. Γίνεται προσπέλαση στο δικτυακό τόπο της εταιρίας 

εισαγωγή του αριθµού λογαριασµού και του κωδικού πρόσβαση κάνοντας κλικ στο on line 

trading. Χρησιµοποιώντας   ένα µενού, εισάγουµε τις λεπτοµέρειες της εντολής (αγορά 

πώληση αέρα ή µετρητά όριο τιµής ή εντολή αγοράς) Ο υπολογιστής µας λέει τις τρέχουσες 

τιµές αγοράς και πώλησης όπως θα έκανε και ο χρηµατοµεσίτης  µας στο τηλέφωνο και 

µπορούµε να αποδεχτούµε ή να απορρίψουµε την συναλλαγή . [Στην παραπάνω ανάλυση 

χρησιµοποιήθηκαν πληροφορίες από το Βιβλίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ των TURBAN, LEE, 

KING και  CHUNG]. 

 Η σελίδα της E TRADE  είναι αρκετά εντυπωσιακή και έχει σκελετό παρόµοιο µε τις 

Ελληνικές σελίδες αφού άλλωστε οι Ελληνικές προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις διεθνείς ή 

και ακόµη γίνονται από ξένες εταιρίες σχεδιασµού ίσως και τις ίδιες. Όσον αφορά την αρχική 

σελίδα της E TRADE  είναι πολύ αναλυτική και περιεκτική. Οι δυνατότητες τις οποίες δίνει 

πολλές. Ξεκινά την σελίδας της µε άνοιγµα λογαριασµού και γενικές πληροφορίες για την 

εταιρία. Στο πάνω µέρος της σελίδας βλέπουµε την δυνατότητα να αναζητήσουµε τις µετοχές 

ως προς την τιµή τους. Υπάρχει ένα κενό πλαίσιο στο οποίο µπορεί ο χρήστης να 

συµπληρώσει τη τιµή της µετοχής. Στο κέντρο της σελίδας βλέπουµε την επιλογή E TRADE 

HIGHLIGHTS που περιλαµβάνει διάφορες ανακοινώσεις τύπου προσφοράς που περιέχει η 

εταιρία. Ακολουθεί µια λειτουργία για τα ενδότερα της εταιρίας. Στο δεξί της µέρος 

συναντάµε διάγραµµα γενικού δείκτη τιµές κλεισίµατος και την ένδειξη της καθηµερινής 

ενηµέρωσης. Στο αριστερό µέρος της έχει λειτουργίες όπως επενδύσεις , επενδυτικές 

υπηρεσίες επικοινωνία market place, mail , game και international.  Θα µπορούσαµε να 

χαρακτηρίσουµε την σελίδα αυτή λιτή σε σχέση µε τις άλλες δύο που ακολουθούν.  
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                                  WATER HOUSE 
 

Η WATER HOUSE www.waterhouse.com είναι επίσης µια µεγάλη χρηµατιστηριακή 

εταιρία τη σελίδα της οποίας τον σχεδιασµό έχει αναλάβει η REUTERS www.reuters.com η 

οποία στηρίζει τον σχεδιασµό των σελίδων της δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα  

των παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων. Η δοµή της σελίδας διαφέρει από την ETRADE 

που µόλις αναφέραµε ως προς τον σχεδιασµό της. Είναι πλούσια σε εικόνες και χρώµατα και 

προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες στον χρήστη. Οι δυνατότητες είναι περίπου οι εξής: 

περιλαµβάνει διάγραµµα του γενικού δείκτη, άνοιγµα λογαριασµού, υπηρεσίες, ειδήσεις 

αποδόσεις µετοχών, επενδύσεων, προϊόντα, banking και links.  
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AMERITRADE 
 
 Παρόµοια µε την Waterhouse είναι και η σελίδα της Ameritrade 

www.ameritrade.com  είναι δηλαδή ιδιαίτερα πολύπλοκη  και παρουσιάζει έντονο 

καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Η πλοήγησή της στηρίζεται σε σχέδια και εικόνες καθώς και 

πλούσιο χρωµατολόγιο. Το σχεδιασµό αυτής της σελίδας έχει αναλάβει η privacy council, µια 

εξίσου µεγάλη διεθνής σχεδιαστική εταιρία ιστοσελίδα. Η δοµή της είναι παρόµοια µε τις 

άλλες σελίδες περιλαµβάνει άνοιγµα λογαριασµού υπηρεσίες πληροφορίες και θα µπορούσε 

να χαρακτηριστεί πολύπλοκη γιατί ανοίγει µεγάλος αριθµός σελίδων και λειτουργιών. Οι 

σελίδα της Ameritrade δεν έχει διάγραµµα όπως όλες οι άλλες σελίδες και δεν έχει λειτουργία 

links στην αρχική της σελίδα. Περιλαµβάνει λειτουργίες όπως τιµές δηµοτικών  αµοιβαίων 

κεφαλαίων συνολικές  πληροφορίες για την αγορά και για πολλούς δεσµούς, δωρεάν 

συµβουλές από ειδικούς , παρακολούθηση και αποτίµηση µετοχών , αποτίµηση αµοιβαίων 

κεφαλαίων , εκτιµήσεις κερδών και πολλά άλλα .  
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      Ακολουθεί ένα διάγραµµα στο οποίο µπορούµε να δούµε συγκριτικά τις σελίδες ως προς 
τον εντυπωσιασµό και το καλλιτεχνικό σχεδιασµό τους.    
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         Σύγκριση Ελληνικών ιστοσελίδων µε τις ξένες 
 
 
 
 Όσον αφορά τη σύγκριση µεταξύ ξένων και Ελληνικών εταιριών θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι οι ιστοσελίδες των ξένων εταιριών είναι ιδιαίτερα πιο  αναβαθµισµένες και 

ποιοτικές τόσο ως προς το περιεχόµενο όσο και ως προς τη δοµή τους. Είναι πιο πλούσιες σε 

σχέδια και χρώµατα και προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες στο χρήστη.  

 Εντοπίσαµε ίδια σχεδιαστική εταιρία στην alpha και την waterhouse την εταιρία 

reuters. Αν και οι σελίδες δεν είναι ιδιαίτερα όµοιες ως προς την εικόνα τους η reuters έχει 

συµβάλλει στο να όµοιες ως προς το περιεχόµενο και την µεγάλη γκάµα πληροφοριών και 

υπηρεσιών που παρέχουν.   

 Από τις έξι ιστοσελίδες, αυτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα έντονα χρώµατα είναι η 

Εθνική από τις Ελληνικές και η Ameritrade από τις ξένες, ενώ όλες οι υπόλοιπες ανοίγουν τη 

σελίδα τους αµέσως έχοντας φόντο άσπρο µε πράσινο ή µε µπλε. Η Εθνική είναι η µόνη που 

αρχίζει τη σελίδα της µε ένα διαφηµιστικό κατά κάποιο τρόπο άνοιγµα κάτι που την κάνει 

ιδιαίτερα ελκυστική σε σχέση µε τις άλλες πέντε.. Επίσης, ο Κύκλος είναι η µόνη εταιρεία 

από τις έξι που αναλύθηκαν, η οποία παραθέτει κάποιους όρους τους οποίους πρέπει ο 

χρήστης να αποδεχτεί προκειµένου να ανοίξει η συγκεκριµένη σελίδα για πρώτη φορά. Όταν 

θα επιχειρήσει άλλη φορά να χρησιµοποιήσει αυτή τη σελίδα οι όροι αυτοί δε θα 

εµφανιστούν και στην οθόνη του υπολογιστή θα ανοίξει αµέσως η αρχική σελίδα της 

εταιρείας. 

 Όλες οι εταιρείες και οι Ελληνικές και οι ξένες, έχουν ιστοσελίδες που είναι όµοιες 

σε αρκετά σηµεία και διαθέτουν κάποιες ίδιες πληροφορίες, κάτι που είναι λογικό αφού 

ανήκουν στον ίδιο πολύπλοκο τοµέα των χρηµατοοικονοµικών. ∆ιαθέτουν δυνατότητα 

ανοίγµατος λογαριασµού, τιµές κλεισίµατος και αποδόσεις µετοχών, διαγράµµατα του 

γενικού δείκτη και ειδήσεις-πληροφορίες για όλα τα χρηµατιστήρια , είτε µε εκτεταµένη 

αναφορά είτε σε περιορισµένη έκταση. Όλες δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα να 

επικοινωνήσει µαζί τους καλώντας κάποιον συγκεκριµένο αριθµό ο οποίος αναγράφεται σε 

εµφανές σηµείο σε κάποιο τµήµα της αρχικής τους κυρίως σελίδας. 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί και οι έξι ιστοσελίδες διαθέτουν πολλές λειτουργίες για 

όποιον αποφασίσει  να τις επισκεφτεί και να αντλήσει πληροφορίες από αυτές, µέσω του 

ηλεκτρονικού αυτού τρόπου. Ωστόσο αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ξένες εταιρείες έχουν 

ιδιαίτερα πιο πολύπλοκες σελίδες και διαθέτουν πολύ περισσότερες λειτουργίες και 

πληροφορίες απ ότι οι Ελληνικές. ∆ιαθέτουν πολλά κουµπιά εντολών που ανάλογα µε το 

ενδιαφέρον του επισκέπτη, ανοίγουν και άλλες σελίδες , οι οποίες µε τη σειρά τους οδηγούν 

σε άλλες σελίδες. Έτσι ο χρήστης µπορεί να βρει τις πληροφορίες που του χρειάζονται 
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πατώντας τα κατάλληλα  κουµπιά εντολών. Η πολυπλοκότητα τους όµως αυτή δυσκολεύει τα 

άτοµα που δεν διαθέτουν καλή γνώση χειρισµού υπολογιστών και εξερεύνησης ιστοσελίδων. 

Σε αντίθεση οι Ελληνικές ιστοσελίδες λόγω της εύκολης πλοήγησης τους είναι κατάλληλες 

ακόµη και για τους αρχάριους χρήστες.   

 Ακολουθεί ένα διάγραµµα το οποίο περιλαµβάνει τις Ελληνικές και ξένες εταιρίες 

και µπορούµε να δούµε την διαφορά στο περιεχόµενο και την εµφάνιση και γενικότερα στην 

ποιότητα των σελίδων.   
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                                ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα της τεχνολογίας των υπολογιστών είναι και το 

ηλεκτρονικό εµπόριο που ολοένα και περισσότερο χρησιµοποιείται στις µέρες  µας κι αυτό 

γιατί επιτρέπει στους ανθρώπους να ανταλλάσσουν αγαθά και υπηρεσίες άµεσα χωρίς κανένα 

περιορισµό λόγω απόστασης ή χρόνου.  Παρόλα αυτά ο δρόµος για την δηµιουργία και 

συντήρηση ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος αποτελεί δύσκολη και σύνθετη διαδικασία. Θα 

µπορούσαµε να παροµοιάσουµε το ηλεκτρονικό κατάστηµα µε ένα απλό  εµπορικό 

κατάστηµα που συναντάµε στο δρόµο. Η τοποθεσία αλλά και η βιτρίνα του καταστήµατος 

παίζουν αρκετά σηµαντικό ρόλο για τη µελλοντική πορεία του καταστήµατος αυτού. Θα 

µπορούσαµε να παροµοιάσουµε την βιτρίνα ενός καταστήµατος µε την ιστοσελίδα που 

παρουσιάζει µια επιχείρηση στο διαδύκτιο.  

Όπως και η βιτρίνα έτσι και η ιστοσελίδα πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά 

όπως το να είναι ελκυστική και εντυπωσιακή ώστε να τραβά το ενδιαφέρον του υποψήφιου 

αγοραστή καθώς και να είναι πλήρης να περιλαµβάνει δηλαδή όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 

γκάµα από τα προϊόντα τα οποία διαπραγµατεύεται η επιχείρηση και να έχει σε ευδιάκριτα 

σηµεία τις τιµές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Έτσι και η ιστοσελίδα µιας 

επιχείρησης για να είναι πετυχηµένη και να ανταποκρίνεται στο σκοπό της πρέπει να είναι 

σχεδιασµένη επιτυχώς κατά τρόπο που να προσελκύει το ενδιαφέρον των επισκεπτών της 

καθώς και να είναι πλήρης και αναλυτική , να προσφέρει πληθώρα λειτουργιών στο χρήστη 

καθώς και να είναι  εύχρηστη και ποιοτική.  

Στην παραπάνω εργασία έγινε ανάλυση και σύγκριση ορισµένων ηλεκτρονικών 

σελίδων εταιριών που διαπραγµατεύονται µετοχές. Οι εταιρίες που αφορά είναι τρεις 

Ελληνικές η Εθνική χρηµατιστηριακή , η Κύκλος και η Alpha καθώς και τρεις ξένες η 

E*Trade, η Water house και η Ameritrade. Ένα από τα βασικότερα συµπεράσµατα στα οποία 

καταλήγουµε είναι ότι βασικό ρόλο στο ηλεκτρονικό εµπόριο παίζει η εµφάνιση της 

ιστοσελίδας και εποµένως ο σχεδιασµός τους. Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται η 

διαφορά µεταξύ Ελληνικών και ξένων ιστοσελίδων τόσο ως προς τον σχεδιασµό τους όσο και 

ως προς το περιεχόµενό τους. Όπως ήταν και αναµενόµενο οι ξένες σελίδες είναι σαφώς πιο 

πλήρεις και αναλυτικές από τις εγχώριες καθώς και πιο εξελιγµένες από τεχνολογική άποψη 

όσον αφορά τις δυνατότητες που προσφέρουν στον επισκέπτη τους. Θα µπορούσαµε να 

χαρακτηρίσουµε τις ιστοσελίδες των άλλων χωρών που αναλύσαµε πιο ποιοτικές  και 

καλλιτεχνικά σχεδιασµένες.  

Όσον αφορά τις Ελληνικές ιστοσελίδες , από την παραπάνω έρευνα απορρέει ότι 

µοιάζουν αρκετά µε τις ξένες ή τουλάχιστον ότι προσπαθούν να τους µοιάσουν. Κάνοντας 

µια σύγκριση µεταξύ τους καταλήξαµε στο εξής συµπέρασµα : Η σελίδα της Εθνικής  θα 

 31



µπορούσε να χαρακτηριστεί η πιο πλήρης και αναλυτική καθώς και παρουσιάζει έντονο 

καλλιτεχνικό ενδιαφέρον αφού η πλοήγησή της στηρίζεται σε έντονα χρώµατα και σχέδια. 

Λιγότερο εντυπωσιακή από σχεδιαστική άποψη θεωρούµε την σελίδα της Άlpha η οποία 

βασίζει την παρουσίασή της σε ένα πιο λιτό περιβάλλον χωρίς βέβαια να υστερεί του 

ουσιαστικού περιεχοµένου. 

 Σ’ αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµο να αναφέρουµε ένα ακόµη συµπέρασµα στο 

οποίο καταλήξαµε από την έρευνα αυτή και αφορά την alpha και είναι το εξής : Η εν λόγω 

ιστοσελίδα περιλαµβάνει πολλές λειτουργίες και δυνατότητες καθώς και είναι ιδιαίτερα 

εξελιγµένη όπως και οι άλλες ιστοσελίδες έχοντας βέβαια και  κάποιες διαφορές µεταξύ τους 

, παρόλαυτά όµως δεν είναι εύχρηστη. Αυτό συµβαίνει γιατί στην αρχική της σελίδα 

περιλαµβάνει λίγες µόνο πληροφορίες και για να ανακτήσει κανείς γνώση επί της εταιρίας  

πρέπει να ανατρέξει σε «κρυµµένες» σελίδες. Αυτό αποτελεί σοβαρό µειονέκτηµα για την 

ιστοσελίδα καθώς απαιτεί από τον επισκέπτη της καλή γνώση υπολογιστών και 

χρηµατιστηριακών εννοιών και φυσικά επισκέπτες των σελίδων αυτών δεν είναι µόνο άτοµα 

εξειδικευµένα αλλά και αρχάριοι χρήστες και καθίσταται γι αυτούς δυσκολότερη η ανεύρεση 

πληροφοριών.  

Όσον αφορά την εταιρία Κύκλος η ιστοσελίδα της είναι αρκετά περιεκτική χωρίς 

ιδιαίτερους σχεδιασµούς είναι αρκετά εύχρηστη καθώς και εξελιγµένη. Και σ’ αυτή τη 

περίπτωση εντοπίζουµε ένα σοβαρό µειονέκτηµα που δεν αφορά βέβαια τον σχεδιασµό και 

το περιεχόµενο της σελίδας αλλά την φήµη της εταιρίας. Όπως αναφέραµε και παραπάνω η 

επιχείρηση αυτή δεν έχει την καλύτερη φήµη στο χώρο της τα τελευταία χρόνια κάτι που 

επηρεάζει βέβαια και τις ηλεκτρονικές της συναλλαγές και κατ’ επέκτασιν επηρεάζει και την 

ποιότητα θα µπορούσαµε να πούµε της ηλεκτρονικής σελίδας της.  
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1. Ηλεκτρονικό εµπόριο : Turban , Lee , King , Chung 

Εκδόσεις : Γκιούρδας 

2. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εµπόριο : Ποµπόρτσης, 

Τσούφλας . Εκδόσεις : Τζιόλα 

3.  Ο κόσµος της πληροφορικής : Ζωγόπουλος             

Εκδόσεις : κλειδάριθµος 

4. How to gain the tsust of your users : John S.Rhodes 

5. Web site accessibility - - Part one : Beth Tang 

6. Colorblindness and usability : Todd Follansbee 

7. Password usability : Joshu 

8. www.naseco.gr 

9. www.cyclos.gr 

10. www.alphabroker.gr 

11. www.etrade.com 

12. www.ameritrade.com 

13. www.waterhouse.com 
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http://www.naseco.gr/
http://www.cyclos.gr/
http://www.alphabroker.gr/
http://www.alphabroker.gr/
http://www.etrade.com/
http://www.etrade.com/
http://www.ameritrade.com/
http://www.ameritrade.com/
http://www.waterhouse.com/
http://www.waterhouse.com/
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