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τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. – Α.Ν.Ε.Μ, 
www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011 -31/12/2014 

 

Ειςαγωγι 

Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά 

ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, www.e-kepa.gr για το χρονικό 

διάςτθμα 1/1/2011-31/12/2014. 

Η δομι τθσ αναφοράσ περιλαμβάνει  ςτθν αρχι μία γενικι παρουςίαςθ 

των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων  για τθν περίοδο από 01/01/2014- 

31/12/2014 ενϊ ακολοφκωσ  παρατίκενται ςυγκριτικά ςτοιχεία μεταξφ 

χρονικϊν των περιόδων 1/1/2011-31/12/2014. Σθμειϊνεται ότι από 

1/1/2011 ζχει ενεργοποιθκεί θ υπθρεςία Google analytics, από τθν 

οποία εξάγονται τα ςτοιχεία που παρατίκενται.  

Α. Περίοδοσ αναφοράσ 1/1/2014-31/12/2014 

Για το χρονικό διάςτθμα 01/01/2014 – 31/12/2014 ζχουν εξαχκεί και 

παρουςιάηονται τα κάτωκι ςτοιχεία : 

 Περίοδοι ςφνδεςθσ / Νζοι περίοδοι ςφνδεςθσ. Το ςτοιχείο αυτό 

εμφανίηει το πλικοσ των επιςκζψεων ςτον ιςτότοπο, www.e-kepa.gr. 

 Προβολζσ ςελίδασ. Το ςτοιχείο αυτό δείχνει το πλικοσ των ςελίδων 

που ανοίχτθκαν ςτο ςφνολο των επιςκζψεων (δφναται ζνασ χριςτθσ 

μπορεί να περιθγικθκε ςε περιςςότερεσ από μία ςελίδα ςτον 

ιςτότοπο, www.e-kepa.gr. 

 Το πλικοσ των μοναδικϊν χρθςτϊν που ςυνδζκθκαν. 

 Το ποςοςτό των νζων χρθςτϊν. 

 Τθν γεωγραφικι τοποκεςία των χρθςτϊν.  

http://www.e-kepa.gr/
http://www.e-kepa.gr/
http://www.e-kepa.gr/
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 Το πλικοσ των ςυνδζςεων ςτον αγγλικό ιςτότοπο. 

 Το πλικοσ των ςελίδων ανά ςφνδεςθ και τθν μζςθ διάρκεια τθσ 

κάκε περιόδου ςφνδεςθσ. 

 Το είδοσ τθσ ςυςκευισ με τθν οποία ςυνδζκθκε ο χριςτθσ. 

 Τισ επιλογζσ των χρθςτϊν ςτισ ςελίδεσ του ιςτότοπου.  

 

Εικόνα 1 Κατανομι περιόδων ςφνδεςθσ. 

Το ςφνολο των ςυνδζςεων ανζρχεται ςτισ 116.519 και θ κατανομι τουσ 

ανά μινα φαίνεται ςτθν εικόνα 1. Oπωσ παρατθροφμε θ μικρότερθ 

επιςκεψιμότθτα ςτο ελεγχόμενο χρονικό διάςτθμα παρατθρικθκε τον 

Αφγουςτο του 2014 με λιγότερεσ από 7.000 ςυνδζςεισ, κάτι 

αναμενόμενο κακϊσ αφορά ςε περίοδο διακοπϊν και μικρισ 

δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων και των χρθςτϊν τθσ. Οι ςυνολικζσ 

ςυνδζςεισ ζγιναν από 42.570 μοναδικοφσ χριςτεσ οι οποίοι 

περιθγικθκαν 400.958 φορζσ ςτισ ςελίδεσ του ιςτότοπου. Σε κάκε 

ςφνδεςθ ανοίχτθκαν 3,44 ςελίδεσ κατά μζςο όρο με μζςθ χρονικι 

διάρκεια περιιγθςθσ τα 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.  

Το 46,93% των χρθςτϊν δεν επζςτρεψαν ςτο ιςτότοπο για δεφτερθ 

φορά και θ παρακάτω εικόνα δείχνει τα ποςοςτά των νζων χρθςτϊν.  
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Εικόνα 2 Ποςοςτά χρθςτών ιςτότοπου. 

Για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων όςον αφορά ςτισ ςυνδζςεισ ςτον 

αγγλικό ιςτότοπο χρθςιμοποιικθκε το φίλτρο τθσ γλϊςςασ που 

ςυνδζκθκε ο κάκε χριςτθσ, κακϊσ ο αγγλικόσ ιςτότοποσ δεν κεωρείται 

ξεχωριςτόσ ιςτότοποσ αλλά αποτελεί ςε ςθμαντικό βακμό μετάφραςθ 

του αντίςτοιχου ελλθνικοφ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα ςτοιχεία δεν 

είναι απόλυτα και ακριβι κακϊσ  ο χριςτθσ που χρθςιμοποιεί για 

παράδειγμα τθν Ελλθνικι γλϊςςα μπορεί να ςυνδεκεί ςτον αγγλικό 

ιςτότοπο και το αντίςτροφο χωρίσ να ειςζλκει απευκείασ ςτον αγγλικό 

ιςτότοπο.    
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Πίνακασ 1 Κατανομι ςυνδζςεων ανάλογα τθν γλώςςα. 

 

Σφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 1 το 85,09% των ςυνδζςεων ζγιναν 

από χριςτεσ με υπολογιςτζσ ςτθν  ελλθνικι γλϊςςα ενϊ το υπόλοιπο 

14,91% ζγινε από χριςτεσ που χρθςιμοποιοφν τθν αγγλικι, τθν γαλλικι 

και τθν γερμανικι γλϊςςα. Συνοψίηοντασ, ο πίνακασ 1 μπορεί να 

ερμθνευτεί ότι κατ’ ελάχιςτον ποςοςτό 14,91% των ςυνδζςεων (17.373) 

ςτο χρονικό διάςτθμα 1/1/2014-31/12/2014 ζγιναν ςτον αγγλικό 

ιςτότοπο ενϊ το υπόλοιπο 85,09% των ςυνδζςεων (99.146) ςτον 

ελλθνικό ιςτότοπο.  

Παρακάτω ςτον πίνακα 2 γίνεται αναφορά ςτισ ςυνδζςεισ ανά χϊρα. Το 

97,71% (113.847) ζγιναν από τθν Ελλάδα, το 0,47% (548)  από το 

Βζλγιο και από Γερμανία, Κφπρο και Ηνωμζνο Βαςίλειο ζγιναν 348, 

309 και 266 αντίςτοιχα. 

Πίνακασ 2 Κατανομι ςυνδζςεων ανά χώρα. 

 



 
 

5 
 

Ωσ προσ τισ περιοχζσ του Ελλαδικοφ χϊρου από το οποίο ςυνδζκθκαν οι 

χριςτεσ, θ Ακινα ζχει το 46,95% των ςυνδζςεων, θ Θεςςαλονίκθ το 

32,21% και θ Κοηάνθ το 2,39%. Οι υπόλοιποι χριςτεσ που  ςυνδζκθκαν  

προζρχονται ςε ίδιο ποςοςτό από διάφορεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ όπωσ 

Καςτοριά, Κιλκίσ, Βόλοσ, Νίκαια, Ηράκλειο κτλ. . 

Στθν εικόνα 3 γίνεται ανάλυςθ του είδουσ τθσ κάκε ςυςκευισ  που 

ςυνδζκθκε ςτον ιςτότοπο www.e-kepa.gr. Οι ςυνδζςεισ που ζγιναν από 

κινθτά και tablet είναι 9.331 ποςοςτό ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ θ 

δυνατότθτα αυτι παρζχεται από τον Οκτϊβριο 2013, ενϊ οι υπόλοιπεσ 

ζγιναν από ςτακεροφσ υπολογιςτζσ.  

 

Εικόνα 3 υνδζςεισ ανάλογα είδοσ το ςυςκευισ. 

Ζνα από τα ςθμαντικότερα ςτατιςτικά ςτοιχεία που ζχουν εξαχκεί είναι 

θ ροι των χρθςτϊν ςτο ιςτότοπο. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ ροι των χρθςτϊν 

αποτελεί τισ κινιςεισ του εκάςτοτε χριςτθ μζςα ςτον ιςτότοπο www.e-

kepa.gr. Από τα αποτελζςματα που απεικονίηονται ςτθν εικόνα 4 που 

ακολουκεί, είναι εμφανζσ ότι, από τισ περίπου 117.000 ςυνδζςεισ που 

πραγματοποιικθκαν οι 78.900 ζγιναν ςτθν κεντρικι-αρχικι ςελίδα, οι 

19.800 ςυνδζςεισ ζγιναν ςτο μενοφ «Δθμοςιότθτα/Προβολι» και οι 

13.900 ζγιναν ςτο μενοφ «Προγράμματα». Οι υπόλοιπεσ ςυνδζςεισ 

μοιράςτθκαν ςτα πεδία «Διαβάςτε όλα τα Νζα» κακϊσ και ςτο μενοφ 

τθσ επικοινωνίασ.  
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Εικόνα 4 Ροι χρθςτών ςτον ιςτότοπο. 

Επίςθσ, ςτο πρϊτο βιμα τθσ ροισ των χρθςτϊν, όπωσ ζχει αναφερκεί 

παραπάνω, περίπου 68.000 ςυνδζςεισ περιόριςαν τθν περιιγθςι τουσ 

ςτισ προαναφερόμενεσ ςελίδεσ. Οι υπόλοιπεσ ςυνδζςεισ ςυνεχίςτθκαν 

με πρϊτθ επιλογι το μενοφ «Δθμοςιότθτα / Προβολι» και ζπειτα το 

μενοφ «Προγράμματα».   

υγκρίςεισ ςτατιςτικών ςτοιχείων ιςτοτόπου www.e-kepa.gr 
για τθ χρονικι περίοδο 1/1/2011-31/12/2014. 

 
Στθν ενότθτα αυτι παρατίκενται ςυγκριτικά ςτοιχεία βαςικϊν 

παραμζτρων μεταξφ των ετϊν 2011-2014 κακϊσ και των ετϊν 2011-

2012,  2012-2013 και 2013-2014.  

 

Εικόνα 5 φγκριςθ ςυνδζςεων 2011 ζωσ 2014. 
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 Στο παραπάνω διάγραμμα με μπλε χρϊμα είναι θ πορεία των 

ςυνδζςεων για το 2014 ενϊ πορτοκαλί χρϊμα αναπαριςτάται θ πορεία 

τον ςυνδζςεων το 2011. 

 

Εικόνα 6 Βαςικά ςτοιχεία ςφγκριςθσ 2011-2014. 

Από τισ εικόνεσ  5 και 6 μποροφν να βγουν ςυμπεράςματα για τθν 

γενικι εικόνα τθσ εξζλιξθσ του ιςτότοπου www.e-kepa.gr. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, οι περίοδοι ςυνδζςεων και οι προβολζσ ςελίδασ ζχουν 

υπερδιπλαςιαςτεί, ενϊ οι χριςτεσ παρουςιάηουν αφξθςθ 148,82%, 

δθλαδι το 2011 μετρικθκαν 17.109 μοναδικοί χριςτεσ και το 2014 οι 

μοναδικοί χριςτεσ ανζρχονται ςτουσ 42.570 χριςτεσ. 

Οι ςελίδεσ ανά περίοδο ςφνδεςθσ παρουςιάηουν ελάχιςτθ μείωςθ θ 

οποία κεωρείται αμελθτζα, ενϊ θ μείωςθ ςτο ποςοςτό εγκατάλειψθσ 

δθλϊνει ότι πλζον τον ιςτότοπο www.e-kepa.gr τον επιςκζπτονται 

χριςτεσ οι οποίοι περιθγοφνται ςε αυτόν και δεν αρκοφνται ςτθν 

προβολι τθσ αρχικισ ςελίδασ.     

Στθν παρακάτω εικόνα 7 παρουςιάηονται ςτοιχεία ςχετικά με τθν 

είςοδο των χρθςτϊν ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι ζκδοςθ του 

ιςτότοπου www.e-kepa.gr. 

http://www.e-kepa.gr/
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Εικόνα 7 φγκριςθ ςυνδζςεων ανάλογα τθν τοποκεςία 2011-2014. 
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Με βάςθ τθν παραπάνω εικόνα  οι ςυνδζςεισ που ζγιναν εκτόσ 

Ελλαδικοφ χϊρου το 2011 ιταν 1.368 ενϊ το 2014 ανζρχονται ςτισ 

2.034. Ζτςι, ανάμεςα ςτισ δφο περιόδουσ  παρατθρείται  αφξθςθ 

67,26% θ οποία αποδίδεται ςτισ ςυνδζςεισ ςτον αγγλικό ιςτότοπο. Στθν 

πραγματικότθτα, οι ςυνδζςεισ ςτον αγγλικό ιςτότοπο είναι πολφ 

περιςςότερεσ, κακϊσ είναι βζβαιο ότι υπάρχουν χριςτεσ που 

δθμιουργοφν ςυνδζςεισ ςτον αγγλικό ιςτότοπο και από τον Ελλαδικό 

χϊρο.  

Η αφξθςθ των χρθςτών που πραγματοποίθςαν ςφνδεςθ από κινθτά ι 

tablet είναι πολφ μεγάλθ κακϊσ το 2011 πραγματοποιικθκαν μόλισ 

272 ςυνδζςεισ ενϊ μζχρι τα τζλθ του 2014 μετρικθκαν 9.331 

ςυνδζςεισ, δθλαδι πραγματοποιικθκαν παραπάνω από 34 φορζσ 

περιςςότερεσ ςυνδζςεισ. Σαφϊσ αυτό οφείλεται ςτθν εξζλιξθ τθσ 

τεχνολογίασ, ωςτόςο ςθμαντικό παράγοντα αποτελεί θ αναβάκμιςθ 

των υπθρεςιϊν του ιςτότοπου, ο οποίοσ πλζον παρζχει ζνα φιλικό 

περιβάλλον ςε χριςτεσ κινθτϊν και tablet αλλά και θ ςυνεχισ 

ανανζωςθ του περιεχομζνου που τον κακιςτά απόλυτα ανταγωνιςτικό 

και ελκυςτικό ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. 

 



 
 

10 
 

 

Εικόνα 8 φγκριςθ ςυςκευών χρθςτών ιςτότοπου. 

 

τατιςτικά ςτοιχεία Facebook 

Εκτόσ από τον ιςτότοπο www.e-kepa.gr, θ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ διατθρεί και 

ςελίδα ςτο κοινωνικό μζςο δικτφωςθσ «Facebook». Τα ςτατιςτικά 

ςτοιχεία που ζχουν αποκτθκεί από τθν ςυγκεκριμζνθ ςελίδα  είναι θ 

αναγνωριςιμότθτα από μοναδικοφσ χριςτεσ κακϊσ επίςθσ θ θλικία και 

το φφλο τουσ.    

Επιςθμαίνεται ότι θ φπαρξθ του Facebook ξεκίνθςε ςτισ 11 Νοεμβρίου 

του 2013 όπου δθμιουργικθκε θ ςχετικι ςελίδα. 

 

Εικόνα 9 Αναγνωςιμότθτα ςτο Facebook. 

http://www.e-kepa.gr/
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Στθν παραπάνω εικόνα αναπαριςτάται θ απιχθςθ τθσ ςελίδασ τθσ 

Κ.Ε.Π.Α. – Α.Ν.Ε.Μ. ςτο μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ facebook. Σφμφωνα 

με τθν γραφικι παράςταςθ, ςτο διάςτθμα από 11 Νοεμβρίου του 2013 

που δθμιουργικθκε θ ςελίδα και μζχρι τα τζλθ Δεκεμβρίου 2013 ο 

δείκτθσ «Σε πόςουσ αρζςει» υπολογίςτθκε περίπου ςτα 250άτομα. Ο 

ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ μζχρι τα τζλθ του 2014 ανζρχεται ςτα 766 

άτομα!.   

Σφμφωνα με τθν εικόνα 10 που ακολουκεί ο κφριοσ όγκοσ των θλικιών 

του κοινοφ είναι ςτισ θλικίεσ 25-34 ενώ για το φφλο οι μετριςεισ είναι 

μοιραςμζνεσ.   

 

Εικόνα 10 Κατανομι ανά θλικία και φφλο. Με ςκοφρο μπλε 

αναπαριςτώνται οι άντρεσ και με γαλάηιο οι γυναίκεσ. 


