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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα εργασία γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης και Ηλεκτρονικό Εμπόριο» και έχει σαν σκοπό την αξιολόγηση ενός αριθμού 

ιστοσελίδων. Επιλέχθηκε ως θέμα των ιστοσελίδων οι εταιρίες που ασχολούνται με 

γεωτεχνικές εργασίες και προέρχονται τόσο από τον ελληνικό όσο και από τον 

ευρωπαϊκό χώρο. Η αξιολόγηση που έγινε είναι καθαρά υποκειμενική καθώς δεν 

βασίζεται σε έρευνα αλλά σε προσωπική εκτίμηση της συντάξασας. 

Παραθέτονται τμήματα από τις ιστοσελίδες που αξιολογούνται και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα σε συγκεντρωτικούς πίνακες. 

 

2.ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 
Η επιλογή των ιστοσελίδων που αξιολογήθηκαν έγινε από  

• την ιστοσελίδα της EFFC  (http://www.foundationworld.org.uk/jsp/effc.jsp?lnk=210) 

- European Federation of Foundation Contractors, την ευρωπαϊκή ομοσπονδία των 

εταιριών που ασχολούνται με έργα θεμελίωσης από όπου έγινε η επιλογή των 

μεγαλύτερων και σημαντικότερων εταιριών της Ιταλίας, Γερμανίας, Μεγάλης 

Βρετανίας, Ισπανίας και Γαλλίας που είναι εγγεγραμμένα μέλη της ομοσπονδίας.  

• την ιστοσελίδα της DFI (http://www.dfi.org/search.asp?menu=mems&subcat=DR) – 

Deep Foundation Institute, δίκτυο μεγάλων κατασκευαστών και μελετητών σε 

θέματα θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων. Από το δίκτυο αυτό έγινε η επιλογή μιας 

μεγάλης εταιρίας θεμελιώσεων της γειτονικής Τουρκίας. 

• Από τον ελληνικό χώρο των κατασκευαστικών εταιριών που εξειδικεύονται σε ειδικά 

γεωτεχνικά έργα είτε είναι μέλη των παραπάνω δικτύων είτε όχι. 

Οι εταιρίες και οι ιστοσελίδες τους που θα αξιολογηθούν είναι τελικά οι εξής: 

1. TREVI SPA - www.trevispa.com – Ιταλία 

2. Soletanche Bachy - www.soletanche-bachy.com – Γαλλία 

3. Bauer Spezialtiefbau GmbH - www.bauer.de – Γερμανία 

4. Züblin Spezialtiefbau GmbH - www.zueblin.de – Γερμανία  
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5. Terratest, Cimentaciones S.L. - www.terratest.es – Ισπανία 

6. Keller Ground Engineering - www.keller-ge.co.uk – Μ.Βρετανία 

7. Stent Foundations Ltd - www.stent.co.uk – Μ.Βρετανία 

8. GEOTEKNlK, Engineering Research and Consulting and Contracting Inc - 

www.geoteknik.com.tr – Τουρκία 

9. ΕΔΡΑΣΗ , Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ - www.edrasis.gr – Ελλάδα  

10. ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ - www.emate.gr – Ελλάδα 

Όλες οι παραπάνω εταιρίες ασχολούνται με ειδικά γεωτεχνικά έργα και οι περισσότερες 

από αυτές έχουν διακριθεί στον τομέα τους τόσο στην χώρα τους όσο και σε άλλες 

χώρες. Κάποιες από αυτές μάλιστα αποτελούν ομίλους εταιριών, διαθέτουν δηλαδή 

θυγατρικές σε άλλες χώρες όπως για παράδειγμα η Keller που διαθέτει θυγατρικές σε 

Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και αλλού όμως στην παρούσα εργασία αξιολογήθηκε 

η ιστοσελίδα της αρχικής εταιρίας στην χώρα της έδρας της που στην συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι η Μ. Βρετανία. 

 

3. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Πριν την αξιολόγηση θα πρέπει να αναφερθούμε σε ορισμένα στοιχεία που κρίνονται 

σημαντικά και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως είναι το περιεχόμενο των ιστοσελίδων 

των γεωτεχνικών εταιριών, το κοινό στο οποίο απευθύνονται, τι ακριβώς θα αξιολογηθεί 

και ο τρόπος και η κλίμακα με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση.  

Περιεχόμενο ιστοσελίδων 
Για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για 

ιστοσελίδες με χαρακτήρα ενημερωτικό και επιστημονικό. Δεν θα συναντήσουμε 

στοιχεία διασκέδασης αλλά θα περιμένουμε να λάβουμε πληροφορίες για την εταιρία 

αυτή καθεαυτή αλλά και πληροφορίες τεχνικής φύσεως. Όλες οι ιστοσελίδες περιέχουν 

τα εξής 

- Γενικές πληροφορίες για την εταιρία 

- Τομείς δραστηριότητας 

- Εμπειρία – εκτελεσμένα έργα 

- Ζήτηση Προσωπικού 
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- Νέα 

- Επικοινωνία 

Αυτά τα βασικά δεν λείπουν από καμία ιστοσελίδα ή αν τυχόν λείπουν αποτελεί 

σημαντική παράλειψη. Αυτές είναι άλλωστε και οι απαιτήσεις ενός επισκέπτη σε μία 

τέτοιου είδους ιστοσελίδα. 

Στόχος ιστοσελίδων 
Ο στόχος των ιστοσελίδων είναι σε ποιους απευθύνονται και τι θέλουν οι εταιρίες να 

πετύχουν μέσω αυτών. Συγκεκριμένα λοιπόν οι ιστοσελίδες των γεωτεχνικών εταιριών 

απευθύνονται κυρίως στις παρακάτω κατηγορίες επισκεπτών: 

- Ιδιοκτήτες ακινήτων που ψάχνουν τεχνική λύση σε κάποιο τους πρόβλημα 

- Εργολάβους που έχουν αναλάβει έργα με γεωτεχνικό αντικείμενο. 

- Μελετητές που αναζητούν τεχνογνωσία. 

- Φοιτητές που ζητούν στοιχεία για εργασία, διπλωματική, πρακτική εφαρμογή. 

- Προμηθευτές υλικών. 

- Μέτοχοι 

- Άνεργους μηχανικούς ή εργατοτεχνίτες που είναι εξειδικευμένοι και αναζητούν 

εργασία στο χώρο. 

Κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει να καλυφθούν 

καταρχήν οι ανάγκες αυτών στους οποίους απευθύνεται. 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι γεωτεχνικές εταιρίες μέσα από τις διαδικτυακούς τόπους 

τους θέλουν να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να προσελκύσουν 

νέους πελάτες, να κάνουν επιχειρηματικές επαφές και φυσικά να ενισχύσουν το προφίλ 

τους. Θέλοντας λοιπόν να «κρατήσουν» τον επισκέπτη στη σελίδα τους θα πρέπει να 

δώσουν βάση στην αισθητική και την αξιοπιστία της. Γιατί όταν κάποιος ανοίγει μία 

ιστοσελίδα η πρώτη του εντύπωση διαμορφώνεται μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα και ο 

χρήστης ή θα μείνει ή θα προχωρήσει σε επόμενη ιστοσελίδα με βάση πολλούς 

παράγοντες. Δύο από αυτούς είναι η αισθητική και η αξιοπιστία (Robins,D., Holmes, J., 

2008) 
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Τομείς αξιολόγησης 
Μια ιστοσελίδα μπορεί να αξιολογηθεί σε πολλούς τομείς. Λαμβάνοντας υπόψη όμως το 

περιεχόμενο των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και ακολουθώντας την μέθοδο που 

εφάρμοσαν οι Ι.Πάλλας-Α.Οικονομίδης (J. Pallas,A.Economides, 2008) ως τομείς 

αξιολόγησης λαμβάνονται οι εξής: 

- Παρουσίαση 

- Ευχρηστία 

- Περιεχόμενο 

- Επικοινωνία 

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Το κάθε ένα από αυτά θα αναπτυχθεί στη συνέχεια της εργασίας. 

Τρόπος και Κλίμακα αξιολόγησης 
Όπως ήδη αναφέραμε με την παρούσα εργασία δεν γίνεται κάποια έρευνα παρά μια 

προσωπική και υποκειμενική αξιολόγηση. Με προσεκτική παρατήρηση και λεπτομερή 

πλοήγηση στους χώρους των ιστοσελίδων που εξετάζονται έγινε η αξιολόγηση με μια 

κλίμακα από 1 έως 5 (Jie Lu, 2003) που έχει ως εξής: 

0 = δεν υπάρχει 

1 = καθόλου ικανοποιητική 

2 = λίγο ικανοποιητική 

3 = ικανοποιητική 

4 = πολύ ικανοποιητική 

5 = εξαιρετική. 

 

Γενικά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένας πετυχημένος διαδικτυακός τόπος είναι 

επιτυχημένος όταν οι χρήστες είναι ικανοποιημένοι και τον ξαναεπισκέπτονται. Οι 

ικανοποιημένοι χρήστες ξοδέυουν περισσότερο χρόνο σε έναν ιστότοπο και μπορεί να 

τον ξαναεπισκεφθουν αργότερα και ίσως τον προτείνουν και σε άλλους (Hung 

W.,McQueen R.J., 2004). 
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4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

4.1. Παρουσίαση 
Στην παρουσίαση των ιστοσελίδων των γεωτεχνικών εταιριών μεγάλο ρόλο παίζει μια 

σοβαρή και δυναμική παρουσίαση. Μια παρουσίαση υψηλής αισθητικής δίνει μια 

επαγγελματική όψη και δείχνει κατάλληλη για την εταιρία που αντιπροσωπεύει. Οι 

σελίδες αυτές θα πρέπει να εμπνέουν εμπιστοσύνη, ευχαρίστηση και άλλα θετικά 

συναισθήματα ώστε ο χρήστης να παραμείνει σε αυτήν (Robins,D.and Holmes, J., 2008). 

Το γενικό προφίλ των ιστοτόπων θα πρέπει να είναι λιτό, σοβαρό χωρίς πολλές 

χρωματικές εναλλαγές αντιθέτως όλες οι σελίδες έχουν σαν βάση ένα ή δυο το πολύ 

χρώματα τα οποία συνήθως είναι τα ίδια με αυτά του λογότυπου της εταιρίας. Τα 

κατάλληλα χρώματα μπορούν να βελτιώσουν την οπτική επίδραση ενός ιστοτόπου. 

Σύμφωνα με μελέτες ένας σωστά σχεδιασμένος ιστότοπος θα πρέπει να έχει τέτοια 

χαρακτηριστικά που να διευκολύνουν τον χρήστη στην πλοήγησή του (Katsis, M. , 

Rigou, M., Sirmakessis, S., 2007). Οι γραμματοσειρές θα πρέπει να είναι απλές εφόσον 

πρόκειται για επαγγελματικές και επιστημονικές ιστοσελίδες και σε ευανάγνωστα 

μεγέθη. Σε τέτοιου είδους σελίδες δεν ταιριάζουν οι υπερβολές και οι προχειρότητες. Ας 

μην ξεχνάμε ότι επιλέχθηκαν οι μεγαλύτερες στον τομέα επιχειρήσεις σε κάθε χώρα. 

Επίσης λαμβάνουμε υπόψη ότι σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα 

πολλές φορές η αισθητική σχεδιασμού μιας ιστοσελίδας μπορεί να έχει πιο σημαντική 

επίδραση σε έναν χρήστη από ότι η ευχρηστία του. Βέβαια η εκτίμηση της αισθητικής 

μιας ιστοσελίδας είναι κάτι απόλυτα υποκειμενικό και έχει σχέση με το υπόβαθρο του 

χρήστη (Hartman, Sutcliffe, De Angeli, 2007).  

Η παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε εκτός από κείμενα κατανοητά και 

χωρίς ορθογραφικά λάθη, αρκετές φωτογραφίες από εκτελεσμένα έργα τόσο στην αρχική 

όσο και σε ειδική σελίδα,  αλλά και τον εξοπλισμό της εταιρίας και ίσως και κάποια 

σκαριφήματα. Κάθε μια εταιρία έχει και κάποιο λογότυπο ή κάποιο σήμα το οποίο θα 

πρέπει να είναι σε ευκρινή θέση και σε όλες τις σελίδες. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η ιστοσελίδα της γαλλικής εταιρείας Soletance Bachy όπου από την 

αρχική κιόλας σελίδα (εικ.1) είναι ευκρινές το λογότυπο αλλά οι φωτογραφίες από τα 

έργα της εταιρίας. 
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Εικ. 1 – πρώτη σελίδα της εταιρίας Soletance Bachy 

Αρνητικό παράδειγμα είναι η ιστοσελίδα της γειτονικής GEOTEKNIK όπου δεν υπάρχει 

ομοιομορφία στις γραμματοσειρές, στο σχήμα και τη διάταξη ενώ γενικά πρόκειται για 

μία πολύ απλή έως φτωχή παρουσίαση.  Για παράδειγμα παραθέτονται ο πίνακας των 

έργων της GEOTEKNIK (εικ.2) και ένας από τους πίνακες των ομαδοποιημένων έργων 

της Soletance (εικ.3).  

 
Εικ. 2 – πίνακας έργων στην ιστοσελίδα της εταιρίας GEOTEKNIK 
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Εικ. 3 – πίνακας έργων στην ιστοσελίδα της εταιρίας Soletance Bachy 

Παρατηρούμε εύκολα ότι στην πρώτη περίπτωση έχουμε έναν στατικό πίνακα έργων 

χωρίς συνδέσμους (link) ενώ στην δεύτερη περίπτωση αφού γίνει επεξήγηση του είδους 

της εργασίας ακολουθεί μια σειρά έργων που το κάθε ένα έχει σύνδεσμο που οδηγεί σε 

άλλη ιστοσελίδα με περισσότερες πληροφορίες αλλά και φωτογραφίες του έργου. 

Τέλος ως παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση της ιταλικής TREVI όπου σε όλες τις 

σελίδες της υπάρχει η δυνατότητα να γίνει μεγέθυνση της γραμματοσειράς. Αυτό 

συγκαταλέγεται στα θετικά στοιχεία της ιστοσελίδας όμως η λάθος επιλογή χρωμάτων 
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που δυσκολεύουν την ανάγνωση δίνουν τελικά μία μέτρια παρουσίαση του χώρου 

(εικ.4). 

 

 Εικ. 4 –ιστοσελίδα της εταιρίας TREVI 

 

Παρατηρούμε ότι το αχνό χρώμα της γραμματοσειράς κάνει δυσανάγνωστο το κείμενο 

ενώ τα πολύ σκούρα χρώματα στο κάτω μέρος της σελίδας τόσο του φόντου όσο και της 

γραμματοσειράς καθιστούν σχεδόν αδύνατη την ανάγνωση του κειμένου. 

Οι εταιρίες που ξεχώρισαν στην παρουσίαση τους είναι η Soletance Bachy όπως ήδη 

αναφέρθηκε αλλά και η ισπανική Terratest της οποίας ο διαδικτυακός τόπος είναι ο πιο 

εντυπωσιακός από όλες τις εταιρίες διαθέτοντας συνδέσεις με το google για εντοπισμό 

διευθύνσεων, μικρά βίντεο από έργα, σωστή αισθητική αλλά και ταυτόχρονα σοβαρό 

προφίλ. Αναλυτικά η αξιολόγηση των γεωτεχνικών εταιριών στην κατηγορία της 

παρουσίασης δίνεται στον πίνακα 1 (εικ.5). 
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Εικ. 5 – Αξιολόγηση Παρουσίασης  

Γενικά η παρουσίαση των εταιριών σε γενικές γραμμές ήταν ικανοποιητική. 
 

4.2. Ευχρηστία 
Για την ευχρηστία των διαδικτυακών τόπων των γεωτεχνικών εταιριών ισχύει ότι και για 

όλες τις ιστοσελίδες. Θα πρέπει να είναι εύκολη η πλοήγηση κάτι που σημαίνει ότι θα 

μπορεί ο χρήστης να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται -το λεγόμενο path-, να 

υπάρχουν εντολές για επιστροφή στην αρχή της σελίδας, στην προηγούμενη σελίδα ή 

στην αρχική σελίδα και επίσης ένας μηχανισμός ανεύρεσης με βάση λέξεις-κλειδιά. Η 

καλή οργάνωση της παράθεσης των πληροφοριών αποτελεί επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο 

για την διευκόλυνση του επισκέπτη μιας ιστοσελίδας. Ατάκτως τοποθετημένες 

πληροφορίες, σύνδεσμοι που σε οδηγούν σε σελίδες “under construction” και 

δυσανάγνωστες γραμματοσειρές αποτελούν αρνητικά χαρακτηριστικά της ευχρηστίας 

ενός διαδικτυακού τόπου. 

Απόλυτα οργανωμένος διαδικτυακός τόπος με όλα τα θετικά στοιχεία που αναφέρθηκαν 

παραπάνω (path, back, top, home, search) είναι αυτός της βρετανικής KELLER (εικ 6). 
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Εικ. 6 – πλοήγηση στο site της εταιρίας KELLER 

 

Όπως βλέπουμε στην εικόνα 6 εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες το “you are here:” όπου ο 

επισκέπτης μπορεί να βλέπει τη θέση του συνεχώς. Επίσης δεξιά και αριστερά υπάρχουν 

σύνδεσμοι που οδηγούν σε άλλες σελίδες της εταιρίας όπου δίνονται επιπλέον 

πληροφορίες πάνω σε θέματα που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα. Έτσι ο χρήστης 

δεν χάνει χρόνο αναζητώντας τα σχετικά θέματα παρόλο που στα αριστερά της σελίδας 

είναι ευδιάκριτος ο μηχανισμός αναζήτησης. 

Οι πάρα πολλές πληροφορίες μπορεί να αποτελέσουν και τροχοπέδι σε μία ιστοσελίδα 

εάν αυτές δεν είναι οργανωμένες και σωστά τοποθετημένες. Κάτι τέτοιο ισχύει στο 

διαδικτυακό τόπο της γερμανικής εταιρίας BAUER όπου το περιεχόμενο της είναι 

τεράστιο λόγο του μεγάλου όγκου της εταιρίας όμως η πλοήγηση στο χώρο της είναι 

χαοτική εξαιτίας της κακής οργάνωσης και της έλλειψης βοηθητικών μέσων. 

Αντίθετα μικρότερες εταιρίες που δεν έχουν πολλές πληροφορίες όπως η ελληνική 

ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ αξιολογούνται καλύτερα για την ευχρηστία τους επειδή εκ των 

πραγμάτων είναι εύκολο να βρει κανείς πού βρίσκεται με ένα απλό path (εικ 7). 
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Εικ. 7 – πλοήγηση στο site της εταιρίας ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Για τον λόγο αυτό παρατηρείται στην αξιολόγηση της ευχρηστίας των ιστοσελίδων των 

γεωτεχνικών εταιριών (εικ. 8) ότι μεγάλα ονόματα όπως η BAUER, η ZUBLIN και η 

TREVI να εμφανίζουν χαμηλή βαθμολογία ενώ η ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΉ να της 

προσπερνά. Όπως θα παρατηρήσουμε και στο τέλος της εργασίας οι δύο εταιρίες 

KELLER και Terratest είναι άρτιες σχεδόν σε όλους τους τομείς. 
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Εικ. 8 – Αξιολόγηση Ευχρηστίας 
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4.3. Περιεχόμενο 
Πολλές έρευνες σε διαδικτυακούς χώρους έχουν δείξει ότι όταν ένας ιστότοπος είναι 

καλά οργανωμένος και σωστά ενημερωμένος τότε οι χρήστες είναι πολύ πιο 

ικανοποιημένοι και δεν απαιτούν να διαθέτει και στοιχεία ευφάνταστα, συναρπαστικά 

και διασκεδαστικά. (Soyoung, K.- Stoel, L., 2004). Όπως αναφέραμε και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο ο διαδικτυακός τόπος μιας γεωτεχνικής εταιρίας θα πρέπει να 

διαθέτει: 

Γενικές πληροφορίες για την εταιρία, κάτι που κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της 

εταιρίας. Στις σελίδες αυτές αναφέρονται συνήθως ιστορικά στοιχεία, οικονομικά, η 

σύσταση του συμβουλίου της εταιρίας, η πολιτική της εταιρίας, ο κύκλος εργασιών της, 

και επιγραμματικά οι τομείς δραστηριότητας της. 

Τομείς δραστηριότητας, όπου θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τόσο σε επίπεδο 

πληροφορίας όσο και σε επιστημονικό επίπεδο όχι απαραίτητα αναλυτικό.  

Εμπειρία – εκτελεσμένα έργα. Οι γεωτεχνικές εταιρίες ως κατασκευαστικές εταιρίες δεν 

έχουν άλλο τρόπο να δείξουν την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών 

που προσφέρουν παρά μόνο με την εμπειρία τους και τα έργα που έχουν εκτελέσει. Είναι 

λοιπόν πολύ σημαντικό στον διαδικτυακό τόπο μιας γεωτεχνικής εταιρίας να 

αναφέρονται τα έργα που έχει εκτελέσει τόσο σαν μέγεθος έργων όσο και σαν πλήθος. 

Επίσης ιδιαίτερη σημασία έχει η προβολή των έργων αυτών με τις αντίστοιχες 

φωτογραφίες τους. Και οι φωτογραφίες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στον γεωτεχνικό 

χώρο γιατί πρόκειται για εργασίες που βρίσκονται κάτω από το έδαφος και μόνο στις 

ολιγοήμερες φάσεις της εκσκαφής είναι ορατές. Μετά την ολοκλήρωση ενός κτιρίου για 

παράδειγμα δεν είναι ορατοί οι πάσσαλοι θεμελίωσης. Οι φωτογραφίες των έργων 

αποτελούν απόδειξη καλοτεχνίας και κατασκευαστικής ικανότητας και δεν θα πρέπει να 

λείπουν από κανέναν ιστότοπο γεωτεχνικής εταιρίας. Οι αναλύσεις περιπτώσεων είναι ο 

καλύτερος τρόπος προβολής των έργων μιας εταιρίας όπου αναφέρεται το πρόβλημα με 

ποιον τεχνικό τρόπο αντιμετωπίστηκε και θα πρέπει φυσικά να συνοδεύεται με τις 

αντίστοιχες φωτογραφίες ή βίντεο. Είναι οι σελίδες στις οποίες μπορούν να δώσουν 

περισσότερες λεπτομέρειες και μεγαλύτερη βαρύτητα. 

Ζήτηση Προσωπικού. Μια ομάδα από τους επισκέπτες των υπό αξιολόγηση ιστοσελίδων 

είναι και οι άνεργοι μηχανικοί ή εργατοτεχνίτες που αναζητούν νέες θέσεις εργασίας. 
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Επίσης οι εταιρίες από την πλευρά τους συχνά καλούνται να επανδρώσουν κάποιο 

καινούριο έργο και το ήδη διαθέσιμο προσωπικό δεν επαρκεί. Για την εξυπηρέτηση 

λοιπόν και των δύο πλευρών συναντάμε σε όλες τις εταιρίες ειδικό σύνδεσμο για 

αιτήσεις θέσεων εργασίας. 

Νέα. Συχνά οι εταιρίες αναφέρουν στους διαδικτυακούς τους χώρους τα νέα έργα που 

τους ανατέθηκαν, οικονομικά νέα, τεχνικά θέματα, ανακοινώσεις ημερίδων και 

συνεδρίων στα οποία συμμετέχουν. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι 

επικαιροποιημένες. 

Στοιχεία Επικοινωνίας, όπου δίνεται αναλυτικά ο τρόπος επικοινωνίας. 

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι και οι δέκα ιστότοποι εμφανίζονται και στην 

γλώσσα της χώρας όπου εδρεύουν αλλά και στην αγγλική. 

Αρκετά ικανοποιητική στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας της εμφανίζεται η γερμανική 

BAUER Spezialtiefbau που ανήκει στον όμιλο εταιριών της BAUER. Βρίσκουμε πολλές 

πληροφορίες τόσο για την μητρική όσο και τη θυγατρική εταιρία. Δίνεται όμως μεγάλη 

σημασία στην παρουσίαση των γεωτεχνικών εργασιών όπου για κάθε μία που 

αναφέρεται δίνονται εφαρμογές με παραδειγματικά σκαριφήματα (εικ.9), οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιεί η εταιρία για την κατασκευή τους και ένας σύνδεσμος για επαφή με 

συγκεκριμένο άτομο που είναι υπεύθυνο για την συγκεκριμένη εργασία. Δίνεται ένας 

κατάλογος έργων όπου αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά για το καθένα και φυσικά 

συνοδεύονται από φωτογραφίες. 

 
Εικ. 9 – Σκαριφήματα φρεατοπασσάλων στην ιστοσελίδα της BAUER 
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Στον τομέα των προσλήψεων έχουν ξεχωριστή σελίδα για τον τεχνικό, τον εμπορικό και 

τον βιομηχανικό χώρο αλλά διαθέτουν και μια ηλεκτρονική αίτηση (online application). 

Ενώ τα νέα ενός κατασκευαστικού κολοσσού δεν μπορεί παρά να είναι πολλά και αυτό 

που σημειώνεται είναι ότι είναι ενημερωμένα.  

Σε αντίθεση με την Bauer η ελληνική ΕΔΡΑΣΗ ενώ πρόκειται για μία εταιρία με μεγάλη 

τεχνογνωσία και εμπειρία στον χώρο έχει πολύ φτωχό περιεχόμενο. Οι παρουσιάσεις των 

περιπτώσεων είναι πολύ επιγραμματικές, ελαχίστως επιστημονικές και δεν συνοδεύονται 

από φωτογραφικό υλικό και σκαριφήματα, όπως στο παράδειγμα της εικ.10 όπου 

παρουσιάζεται το έργο του πάρκιγκ της ΧΑΝΘ και δεν αναφέρονται τα τεχνικά 

προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν. Αντιθέτως αναφέρονται πάρα πολλές πληροφορίες 

στον σύνδεσμο «ενημέρωση επενδυτών» όπου δίνονται αναλυτικά η οικονομική πορεία 

της εταιρίας η μετοχική της σύνθεση και η πορεία της μετοχής, ισολογισμοί, 

αριθμοδείκτες. Δίνεται δηλαδή πολύ μεγάλη βάση στο οικονομικό και όχι στο τεχνικό 

σκέλος της επιχείρησης κάτι το οποίο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες γεωτεχνικές εταιρίες 

την υποβιβάζει στο θέμα του περιεχομένου της ιστοσελίδας της. 

 
Εικ. 10 – Περιγραφή έργου στην ιστοσελίδας της ΕΔΡΑΣΗ 
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Αντίθετα η σελίδα της Terratest είναι πλήρως καταρτισμένη επιστημονικά χωρίς να 

επιβαρύνει τις σελίδες της. Με ειδικούς συνδέσμους ο επισκέπτης ανάλογα με το 

ενδιαφέρον του μπορεί να προχωρήσει σε παραπέρα πληροφόρηση βλέποντας βίντεο, 

σκαριφήματα και γλωσσάριο για τους τεχνικούς όρους. Ενώ η ενημέρωση σε οικονομικά 

θέματα της εταιρίας είναι λιτή και περιεκτική (εικ 11). 

 
Εικ. 11 – οικονομικά στοιχεία της εταιρίας Terratest 

 

Στη συνολική αξιολόγηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων των δέκα εταιριών (εικ.12) 

θα παρατηρήσει κανείς ότι για ακόμα μία φορά είναι μπροστά οι εταιρίες KELLER και 

Terratest των οποίων το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους είναι άρτιο σε όλα τα 

επίπεδα. Πολύ καλό περιεχόμενο βέβαια εμφανίζει και η γαλλική Soletance. 
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Εικ. 12 – Αξιολόγηση Περιεχομένου 

 

4.4. Επικοινωνία 
Η επικοινωνία και ο τρόπος επικοινωνίας με την εταιρία είναι πολύ σημαντικά στοιχεία 

για τους επισκέπτες μιας ιστοσελίδας που δεν μπήκαν τυχαία αλλά αναζητώντας 

πληροφορίες. Συνήθως ο χρήστης περιμένει να δει τον σύνδεσμο contact στην τελευταία 

θέση της μπάρας πλοήγησης. Για τις γεωτεχνικές εταιρίες οι κύριες κατηγορίες που θα 

θελήσουν να έρθουν σε επαφή με κάποιο στέλεχος τους είναι οι πελάτες και εκείνοι που 

αναζητούν εργασία.  

Οι πληροφορίες και τα μέσα που παρέχει η κάθε εταιρία για να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι 

σε επαφή διαφέρουν πολύ. Υπάρχουν εταιρείες όπως η TREVI και η GEOTEKNIK που 

δίνουν απλά μια διεύθυνση, ένα τηλέφωνο και μια ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Μια άλλη κατηγορία στην οποία ανήκουν η Soletance, η Terratest και η Εδραση έχει 

εκτός από τις απλές πληροφορίες (τηλέφωνα κλπ) και έτοιμες φόρμες επικοινωνίας 

διαφορετικές για τεχνικά θέματα και αναζήτηση εργασίας. Η Terratest για ακόμα μία 

φορά διαφοροποιείται έχοντας στην ιστοσελίδα της ειδικό σύνδεσμο που δίνει τη 

δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με άτομα της εταιρίας μέσω συστήματος intranet. 
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Στη συνέχεια έχουμε τις δύο μεγάλες γερμανικές εταιρίες την BAUER και την ΖUBLIN 

οι οποίες έχουν είτε θυγατρικές είτε υποκαταστήματα σε όλον τον κόσμο και δίνουν στον 

επισκέπτη τη δυνατότητα μέσο ενός δυναμικού χάρτη να επιλέξει την χώρα στην οποία 

θα ήθελε να έρθει σε επαφή με την εταιρία οπότε και εμφανίζεται μια νέα σελίδα με τα 

στοιχεία του αντιπροσώπου της χώρας που επιλέχθηκε (εικ.13) 

Ειδικότερα η Zublin στην σελίδα της αναζήτησης εργασίας διαθέτει έτοιμες φόρμες 

επικοινωνίας και επιλογής ειδικότητας οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν σε 11 

διαφορετικές γλώσσες ανάλογα με την χώρα που θέλει να απασχοληθεί κάποιος. 

 

 
Εικ. 13 – Σελίδα εύρεσης επαφών της εταιρίας Züblin 

 

Και τέλος έχουμε την Keller η οποία δίνει στοιχεία μέσο χάρτη όπως και οι δύο 

παραπάνω εταιρίες αλλά οι επιλογές είναι πόλεις της Μεγ.Βρετανίας και με την επιλογή 

ενεργοποιείται έτοιμη φόρμα επικοινωνίας. Δίνει επίσης την δυνατότητα εγγραφής 

μέλους για να την αποστολή news letter, ενώ σε μερικές μελέτες περίπτωσης υπάρχει η 

δυνατότητα αίτησης για ηλεκτρονική αποστολή επιστημονικών εγγράφων, εργασιών και 

διατριβών πάνω στο θέμα.  Τέλος στον τομέα συνεργασίας με την εταιρία δεν έχουν τον 

απλό διαχωρισμό σε μηχανικούς και εργατοτεχνίτες που διαθέτουν πολλές εταιρίες αλλά 
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ενημερώνουν πώς μπορεί κανείς να εργαστεί στην εταιρία, να εκπαιδευτεί, να κάνει 

πρακτική και ότι διαθέτουν ειδικά προγράμματα απασχόλησης για προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς ενδιαφερόμενους. Τέλος στο θέμα των θέσεων εργασίας δίνεται η 

περιγραφή διαφόρων θέσεων με μελέτες περιπτώσεων συγκεκριμένων ανθρώπων που 

εργάζονται στην εταιρία και αναφέρουν οι ίδιοι την εμπειρία τους από την συνεργασία 

αυτή. Έτσι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να έρθει σε επαφή με τον εργαζόμενο που 

βρίσκεται σε αντίστοιχη θέση με αυτή του ενδιαφέροντός του και να πάρει τις 

πληροφορίες που επιθυμεί. 

Όπως μπορούμε να καταλάβουμε στην τελική αξιολόγηση η Keller είναι πρώτη στον 

τομέα της επικοινωνίας όπως φαίνεται και στην εικόνα 14. 
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Εικ. 14 – Αξιολόγηση Επικοινωνίας 

 

4.5. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τις ιστοσελίδες είναι 

συγκεκριμένα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι η σελίδα διαθέσιμη, να έχει ικανοποιητική 

ταχύτητα (να φορτώνει/εμφανίζεται γρήγορα), να έχει συμβατότητα (να εμφανίζεται σε 
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όλους τους browsers και να εμφανίζεται σωστά ακόμα και σε νέες εκδόσεις τους) και να 

διαθέτει μία πολιτική ασφάλειας η οποία γίνεται γνωστή στον χρήστη με κάποια 

αποδεικτικά στοιχεία (www.netstudio.gr). 

Η ταχύτητα και η συμβατότητα είναι χαρακτηριστικά που συναντήθηκαν και στις δέκα  

σελίδες. Εκείνο που έλειπε από πολλές , ακόμα και από σελίδες μεγάλων εταιριών όπως 

η Bauer είναι η ενημέρωση της πολιτική προστασίας σε θέματα προσωπικών δεδομένων 

για την ασφάλεια των στοιχείων που δίνει ο χρήστης όταν συμπληρώνει φόρμες με τα 

προσωπικά του στοιχεία ή οι όροι χρήσεις της ιστοσελίδας όπως αυτές εμφανίζονται 

μέσω συνδέσμου στην ιστοσελίδα της Stent (εικ 15). 

 

 
Εικ. 15 – Νομική δήλωση για τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας  

της εταιρίας STENT 
 

Έτσι έχουμε μια μέτρια γενικά απόδοση στον τομέα των τεχνικών  χαρακτηριστικών 

όπως βλέπουμε και στον πίνακα της εικ. 16. πλην της Terratest που καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις. 
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Εικ. 16 – Αξιολόγηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

5.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα (εικ.17) όπου 

σημειώνονται με κόκκινη γραμματοσειρά οι μεγαλύτερες βαθμολογίες κάθε κατηγορίας 

και στο αραχνοειδές διάγραμμα (S. J. Barnes , R. Vidgen, 2001) (εικ. 19) που 

ακολουθούν. 

 
Παρουσίαση Ευχρηστία Περιεχόμενο Επικοινωνία

Τεχνικά 
Χαρακτη-
ριστικά 

TREVI SPA 3 3 3 2 3 
Soletance Bachy 5 4 4 3 3 
Bauer Spezialtiefbau GmbH 4 2 5 4 3 
Züblin Spezialtiefbau GmbH  4 2 3 4 4 
Terratest, Cimentaciones S.L. 5 5 5 4 5 
Keller Ground Engineering  4 5 5 5 4 
Stent Foundations Ltd  3 3 2 3 3 
GEOTEKNlK 3 3 2 2 3 
ΕΔΡΑΣΗ , Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ  3 3 2 3 3 
ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ  3 4 1 2 3 

Εικ. 17 – Πίνακας συγκεντρωτικών αξιολογήσεων 
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Εικ. 18 – Αποτελεσμάτων αξιολόγησης στις 5 κατηγορίες με αραχνοειδές γράφημα 

 

Με μια πρώτη ματιά γίνεται αντιληπτό ότι η ισπανική Terratest και η βρετανική Keller 

ξεχωρίζουν σε όλα τα επίπεδα. Επίσης πολύ καλές ιστοσελίδες διαθέτουν και οι 

γερμανικές BAUER Zublin και η γαλλική Soletance. Αντίθετα οι ελληνικές εταιρίες 

ΕΔΡΑΣΗ και ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ δεν εμφανίζουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.. 

Ίσως στην χώρα μας ακόμα και στον τομέα των κατασκευών να μην δίνουμε ιδιαίτερη 

έμφαση στο θέμα της προβολής των κατασκευαστικών εταιριών μέσω διαδικτύου. Κάτι 

που ισχύει και για την ιταλική TREVI η οποία διακρίνεται στη χώρα της μεν αλλά η 

ιστοσελίδα της είναι ανεπαρκής. 

Αξιόλογη προσπάθεια εμφανίζει και η τουρκική GEOTEKNIK η οποία βρίσκεται σε 

όλους τους τομείς σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. 

Όμως για την συγκέντρωση των πληροφοριών και την κατάληξη σε συμπεράσματα όπως 

ποια από όλες τις εταιρίες διαθέτει τον καλύτερο διαδικτυακό τόπο θα πρέπει να λάβουμε 

υπόψη ότι κάποιες από τις κατηγορίες στις οποίες αξιολογούνται είναι μεγαλύτερης 

βαρύτητας από τις υπόλοιπες. Για τον λόγο αυτό θα πολλαπλασιάσουμε τις τιμές της 
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αξιολόγησης με κάποιους συντελεστές βαρύτητας ώστε να πάρουμε πιο σωστά 

συμπεράσματα για την γενική εικόνα των ιστοτόπων.  

Ειδικά για τις ιστοσελίδες των κατασκευαστικών εταιριών με εξειδίκευση στα 

γεωτεχνικά έργα κρίνεται ότι η σημαντικότερη κατηγορία είναι αυτή του περιεχομένου. 

Μια τέτοια ιστοσελίδα όσο καλή κι αν είναι η παρουσίαση της όσα καλά τεχνικά 

χαρακτηριστικά και αν εμφανίζει, συνολικά δεν είναι το ίδιο ικανοποιητική αν δεν έχει 

αξιόλογο περιεχόμενο. Φυσικά αμέσως μετά ακολουθεί η κατηγορία της παρουσίασης 

που όπως ήδη έχουμε αναφέρει δείχνει την σοβαρότητα και το κύρος της εταιρίας. 

Λιγότερο σημαντικοί είναι οι τομείς της ευχρηστίας και της επικοινωνίας ενώ στην 

χαμηλότερη θέση σημαντικότητας βρίσκεται η κατηγορία των τεχνικών 

χαρακτηριστικών. 

Παίρνοντας λοιπόν τους συντελεστές βαρύτητας 1, 2, 3 και 4 πολλαπλασιάζουμε τις 

στήλες αντίστοιχα: 

Παρουσίαση Χ 4  

Περιεχόμενο Χ 3 

Ευχρηστία, Επικοινωνία Χ 2 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χ 1 

Και αφού υπολογίσουμε τις τιμές βγάζουμε τον μέσο όρο βαθμολογίας για κάθε εταιρία 

ξεχωριστά. Και με τον τρόπο αυτό καταλήγουμε στον πίνακα της εικ.19 και στο 

διάγραμμα της εικ. 20. 

 

  Παρουσίαση  Ευχρηστία Περιεχόμενο Επικοινωνία 
Τεχνικά 

Χαραστηριστικά Μ.Ο. 
TREVI SPA 3 x 3 = 9 3 x 2 = 6 3 x 4 = 9 2 x 2 = 4 3 x 3 = 9 7 
Soletance Bachy 5 x 3 = 15 4 x 2 = 8 4 x 4 = 12 3 x 2 = 6 3 x 3 = 9 9,6 
Bauer Spezialtiefbau GmbH 4 x 3 = 12 2 x 2 = 4 5 x 4 = 15 4 x 2 = 8 3 x 3 = 9 9,2 
Züblin Spezialtiefbau GmbH  4 x 3 = 12 2 x 2 = 4 3 x 4 = 9 4 x 2 = 8 4 x 3 = 12 8 
Terratest, Cimentaciones S.L. 5 x 3 = 15 5 x 2 = 10 5 x 4 = 15 4 x 2 = 8 5 x 3 = 15 11,8 
Keller Ground Engineering  4 x 3 = 12 5 x 2 = 10 5 x 4 = 15 5 x 2 = 10 4 x 3 = 12 11 
Stent Foundations Ltd  3 x 3 = 9 3 x 2 = 6 2 x 4 = 6 3 x 2 = 6 3 x 3 = 9 6,4 
GEOTEKNlK 3 x 3 = 9 3 x 2 = 6 2 x 4 = 6 2 x 2 = 4 3 x 3 = 9 6,2 
ΕΔΡΑΣΗ , Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ  3 x 3 = 9 3 x 2 = 6 2 x 4 = 6 3 x 2 = 6 3 x 3 = 9 6,4 
ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ  3 x 3 = 9 4 x 2 = 8 1 x 4 = 3 2 x 2 = 4 3 x 3 = 9 5,8 

 

Εικ. 19 – Πίνακας συγκεντρωτικών αξιολογήσεων με συντελεστές βαρύτητας και 
μέσο όρο 
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Εικ. 18 – Διάγραμμα μέσων όρων αξιολόγησης 

 

Μετά από όλη αυτή την διαδικασία καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι την 

ικανοποιητικότερη εμφάνιση στο διαδίκτυο κατέχει η ισπανική εταιρία Terratest. 

 

6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και το διαδίκτυο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

προσωπική και στην επαγγελματική μας ζωή όλο και περισσότερες εταιρίες φροντίζουν 

να προβάλλονται μέσα στον χώρο αυτό. Σκοπός και στόχος της προβολής αυτής είναι να 

γίνουν πιο γνωστά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των εταιριών ώστε να υπάρξει καλύτερη 

διαφήμιση με αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση του κέρδους. Μια σωστή ιστοσελίδα 

μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις, να δημιουργήσει νέες αγορές, να προσδώσει 

μεγαλύτερο κύρος, να κάνει γνωστά τα προϊόντα και φυσικά να προβάλλει την εταιρία 

ως τεχνολογικά ανεπτυγμένη και ενημερωμένη. 

Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει η ιστοσελίδες των επιχειρήσεων να είναι ανάλογες του 

αντικειμένου τους, των αναγκών και των στόχων τους. Το περιεχόμενο είναι ο πιο 
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σημαντικός παράγοντας χωρίς όμως να παραβλέπουμε την αισθητική και την 

λειτουργικότητα. 

Είδαμε ότι δεν έχει άμεση σχέση το πόσο μεγάλη είναι μία εταιρία με το πόσο σωστά 

οργανωμένος και ευπρεπώς παρουσιασμένος είναι ο ιστότοπός της. Οι κατασκευαστές 

ιστοσελίδων θα πρέπει να ενημερώνονται για την ιδιαιτερότητα των γεωτεχνικών 

εργασιών ώστε να δίνεται η κατάλληλη βαρύτητα στα θέματα που πρέπει. Οι ιστότοποι 

θα πρέπει να παρέχουν προσανατολισμένη πληροφόρηση για παράδειγμα στον σκοπό και 

στον στόχο μια εταιρίας (Davarpanah, M.R. and Khaleghi, N., 2005). Σημαντικό θα ήταν 

την επίβλεψη μιας τέτοιας ιστοσελίδας να την επιβλέπει ένας τεχνικός μηχανικός παρά 

κάποιος που ασχολείται με το μάρκετιγκ ώστε να επικεντρωθεί στο τεχνικό και 

επιστημονικά καταρτισμένο περιεχόμενο το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από αρκετές 

και ευκρινείς φωτογραφίες. 

Ένας επισκέπτης μιας ιστοσελίδας μίας γεωτεχνικής εταιρίας δεν έχει πολλές απαιτήσεις 

και για τον λόγο αυτό όταν οι λίγες αυτές απαιτήσεις δεν καλύπτονται τότε η εταιρία δεν 

έχει πετύχει τον στόχο της. 
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