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Περίλθψθ 
 
 
 

Σκοπόσ  τθσ παροφςασ διπλωματικισ είναι θ μελζτθ πάνω ςτθν αξιολόγθςθ των ιςτοτόπων 

δθμοςίων υπθρεςιϊν. Οι προγενζςτερεσ εργαςίεσ αςχολοφνταν κυρίωσ με τθν αξιολόγθςθ 

ιςτοτόπων του ιδιωτικοφ τομζα, εκτιμϊντασ τθν ποιότθτα τουσ, τθν ικανοποίθςθ του 

χριςτθ κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του ιςτοτόπου. Λίγεσ εργαςίεσ αςχολικθκαν 

με τον τομζα των δθμοςίων υπθρεςιϊν, γι’ αυτό το λόγο αυτι θ εργαςία ζρχεται να 

εμβακφνει λίγο ςε αυτόν τον τομζα τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. 

 Για τθν εργαςία αυτι δθμιουργικθκε ζνα όργανο αξιολόγθςθσ ιςτοτόπων δθμοςίων 

υπθρεςιϊν, το οποίο αποτελείται από 3 κριτιρια ,15 υποκριτιρια και 50 δείκτεσ μζτρθςθσ. 

Το εργαλείο αυτό εφαρμόςτθκε ςε 50 ιςτοτόπουσ δθμοςίων υπθρεςιϊν, που ανικουν ςε 5 

Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (Ελλάδα, Μεγάλθ Βρετανία, Λρλανδία, Μάλτα, Φιλανδία). Βαςικόσ 

ςτόχοσ ιταν θ αξιολόγθςθ αυτϊν των ιςτοτόπων και θ εκτίμθςθ τθσ επάρκειασ τουσ για τθν 

κάλυψθ των 12 υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ ζτςι όπωσ τισ ζχει ορίςει θ Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι. 

Δεφτεροσ ςτόχοσ, ιταν θ παραγωγι ςυγκριτικϊν αποτελεςμάτων για τθν κατάταξθ των 

ευρωπαϊκϊν χωρϊν (των 5 που αξιολογικθκαν) βάςει του προφίλ των ιςτοτόπων τουσ. 

 Τζλοσ, παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα από τθν παροφςα μελζτθ, με ςυγκριτικό και 

ποιοτικό ςχολιαςμό των βακμολογιϊν που προζκυψαν και προτείνεται ζνα πεδίο ςτο οποίο 

μποροφν να αναπτυχκοφν επόμενεσ μελζτεσ.  

 
Λζξεισ Κλειδιά: <<αξιολόγθςθ ιςτοτόπων, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, 12 υπθρεςίεσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, ποιότθτα>> 
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Abstract 

 
 
 

The goal of the present diploma thesis is to study the evaluation of the websites of public 

authorities . The previous studies concerned mainly the evaluation of the websites of the 

private sector, by assessing their quality, the user’s satisfaction and the technical aspects of 

the websites. Only a few essays focused on the public sector, and that’s why this thesis tries 

to make the next step in this sector of e-government. 

 To evaluate the websites of the public authorities, an evaluation instrument was produced, 

which consisted of 3 basic criteria, 15 sub-criteria and 50 metrics. This instrument was 

implemented on 50 websites of public authorities, which belong to 5 European  

countries(Greece, United Kingdom, Ireland, Malta, Finland).The first goal was to evaluate the 

websites and to estimate if they were suitable for the 12 services for the citizens as they are 

announced by the European Union. The second goal was the comparison of the results and 

the classification of the 5 countries according to their ratings. 

 The results of the current essay are presented, accompanied by comparative and qualitative 

comments about the ratings that occurred. Finally, we make a proposition about the field 

where new researches can and must be made.  

 
Key words: <<website evaluation, public authorities, 12 services of the Commission, e-

government, quality>> 
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1 Διζαγωγή 

 

 Με τον όρο θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ (e-government) χαρακτθρίηεται γενικά θ ειςαγωγι 
των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορικισ και των υπολογιςτϊν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και οι νζεσ 
διοικθτικζσ πρακτικζσ, τισ οποίεσ οι τεχνολογίεσ αυτζσ ειςιγαγαν. Ο όροσ αυτόσ 
δθμιουργικθκε με τισ γενικότερεσ πρακτικζσ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ τοποκετείται το 
επίκετο «θλεκτρονικό-ι» (“e”) με ςκοπό να δϊςει ζμφαςθ ςτον θλεκτρονικό τρόπο 
παραγωγισ και διανομισ των υπθρεςιϊν (θλεκτρονικό εμπόριο, θλεκτρονικζσ επιχειριςεισ, 
θλεκτρονικι μάκθςθ κλπ ). 

Υπάρχουν δφο φιλοςοφικζσ αντιλιψεισ ςχετικά με τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Για 
μερικοφσ θ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ είναι «θ εφαρμογι εργαλείων και τεχνικϊν του 
θλεκτρονικοφ εμπορίου ςτθ λειτουργία τθσ διακυβζρνθςθσ». Αυτι θ αντίλθψθ εςτιάηει ςτθ 
πρακτικι αποδοτικότθτα και ςτθ μείωςθ του κόςτουσ, όπωσ αυτζσ που μποροφν για 
παράδειγμα να προζλκουν από τθν θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ φορολογικισ διλωςθσ και 
τον θλεκτρονικό εφοδιαςμό. Για κάποιουσ άλλουσ, θ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ζχει τθ 
δυναμικι να «βελτιϊςει τθ δθμοκρατικι ςυμμετοχι» και να «υπερκεράςει τθ πολιτικι 
αποςταςιοποίθςθ». Θ αντίλθψθ αυτι εςτιάηει ςε πρωτοβουλίεσ που κα φζρουν τθν 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των διάφορων μορφϊν διακυβζρνθςθσ και του πολίτθ ςε νζα 
επίπεδα.  

 Τα τελευταία χρόνια ζχουν γίνει αρκετζσ μελζτεσ με κυρίαρχο κζμα τθν θλεκτρονικι 
διακυβζρνθςθ. Ραρ’ όλα αυτά, ο τομζασ που εξετάςτθκε λεπτομερζςτερα είναι αυτόσ του 
θλεκτρονικοφ εμπορίου και τθσ αξιολόγθςθσ ιςτοτόπων υπθρεςιϊν ιδιωτικϊν 
ςυμφερόντων. Σκοπόσ τθσ διπλωματικισ αυτισ είναι θ αξιολόγθςθ των ιςτοτόπων 
δθμοςίων υπθρεςιϊν, κζμα το οποίο γενικά δεν ζχει αναλυκεί λεπτομερϊσ. Θ εργαςία 
ςτοχεφει επίςθσ να αποτελζςει εφαλτιριο για τθν περαιτζρω ανάλυςθ τθσ ποιότθτασ και 
τθσ εξυπθρζτθςθσ ςτουσ ιςτοτόπουσ δθμοςίων υπθρεςιϊν. 

  

Το Κεφάλαιο 2 περιζχει γενικζσ πλθροφορίεσ για τθν αξιολόγθςθ ιςτοτόπων, κακϊσ και 
ςυνοπτικι περιγραφι των εργαςιϊν που ζχουν προθγθκεί ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
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 Το Κεφάλαιο 3 περιζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ ιςτοτόπων δθμοςίων 
υπθρεςιϊν, κακϊσ και ςφντομθ περιγραφι των εργαςιϊν που άπτονται αυτοφ του τομζα. 

 Το Κεφάλαιο 4 περιζχει τθν προςζγγιςθ τθσ διπλωματικισ, τθν επεξιγθςθ τθσ διαδικαςίασ 
που ακολουκικθκε για τθν παραγωγι του εργαλείου μζτρθςθσ και περιγραφι των 
οργάνων που χρθςιμοποιικθκαν κατά τισ μετριςεισ. 

 Το Κεφάλαιο 5 περιζχει τουσ πίνακεσ με τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθ χριςθ 
του οργάνου μζτρθςθσ ςτο δείγμα αξιολόγθςθσ. 

 Το Κεφάλαιο 6 περιζχει τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθν παροφςα εργαςία 
αλλά και το επόμενο βιμα, το οποίο δεν είναι άλλο από τθν περαιτζρω μελζτθ ςτον τομζα 
τθσ αξιολόγθςθσ των ιςτοτόπων δθμοςίων υπθρεςιϊν. 

 Το Κεφάλαιο 7 περιζχει τθ βιβλιογραφία των εργαςιϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθν 
επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ.  
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2Μέθοδοι για ηην αξιολόγηζη ιζηοηόπων 
    Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ςυνοπτικι παρουςίαςθ των μεκόδων για : 

 τθν ποιότθτα και τθν ικανοποίθςθ ςτουσ θλεκτρονικοφσ ιςτοτόπουσ 

 τθν ποιότθτα των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 

 τθν αξιολόγθςθ των ιςτοτόπων από τθ ςκοπιά των τεχνικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν 

 τθν αξιολόγθςθ των παρεχόμενων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν (τομείσ του 

θλεκτρονικοφ εμπορίου) 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι βιβλιογραφίεσ που χρθςιμοποιικθκαν 

ςε κάκε υποενότθτα.  

 
 
Ποιότθτα και ικανοποίθςθ ςε θλεκτρονικοφσ 
ιςτοτόπουσ 

Aladwani & Palviab(2002) 

Oreste (2005) 

Webb & Webb(2004) 

Katerattanakul & Siau (1999) 

Cox & Dale(2002) 

Zhang & Von Dran(2001) 

 
 
Ποιότθτα θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 

Parasuraman & Zeithaml (1988) 

Zeithaml , Parasuraman και Malhotra 
(2000,2002) 

Gounaris & Dimitriadis(2003) 

Yang, Cai, Zhou & Zhou(2005) 

Lociacono , Watson &Goodhue (2000) 

 
Αξιολόγθςθ ιςτοτόπων 

Ivory & Hearst(2002) 

Shi(2006) 

Mich, Franch & Gaio(2003) 

 
Αξιολόγθςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 

Jeong, Oh & Gregoire(2003) 

Pikkarainen & Pikarrainen(2006) 

Alwahaishi & Snasel (2009) 

 

       



 

14 
 

2.1 Ποιόηηηα και ικανοποίηζη ζε ηλεκηπονικούρ 

ιζηοηόποςρ 

 Θ υποενότθτα αυτι αςχολείται με τθν ποιότθτα και τθν ικανοποίθςθ ςτουσ θλεκτρονικοφσ 

ιςτοτόπουσ. Θ κατανόθςθ των παραγόντων που κακορίηουν τθν ποιότθτα ενόσ 

θλεκτρονικοφ ιςτοτόπου βοθκάει ςτον κακοριςμό των βαςικϊν απαιτιςεων του 

ςυςτιματοσ, είναι γνϊμονασ για τθ διαδικαςία ελζγχου του χρθςιμοποιοφμενου 

λογιςμικοφ και αποτελεί βάςθ για τθ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ ςυγκριτικισ 

αξιολόγθςθσ.  

2.1.1 Aladwani &  Palviab (2002) 

Οι  Aladwani & Palviab(2002) ςτθ μελζτθ τουσ προςπακοφν να αναπτφξουν ζνα όργανο για 

τθ μζτρθςθ τθσ αντιλθπτισ ποιότθτασ του ιςτοτόπου από τθν πλευρά των χρθςτϊν του 

Διαδικτφου. Αυτό το όργανο και θ κλίμακα που προτείνεται κα είναι πολφτιμο για τουσ 

ερευνθτζσ και τουσ επαγγελματίεσ που αςχολοφνται με το ςχεδιαςμό ,τθν εφαρμογι και τθ 

διοίκθςθ των θλεκτρονικϊν ιςτοτόπων. 

Τα τρία βιματα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν παραγωγι τθσ κλίμακασ για τθν εργαςία 

είναι: 

1. Εννοιολογικι ανάλυςθ 

2. Σχεδιαςμόσ 

3. Ομαλοποίθςθ 

Θ εννοιολογικι ανάλυςθ εςτιάηει ςτθν εγκυρότθτα του περιεχομζνου και ςτοχεφει ςτον 

οριςμό του κριτθρίου(ορίηεται ωσ construct ςτθν εργαςία) του ενδιαφζροντοσ του πελάτθ 

και τθν παραγωγι μίασ υποψιφιασ λίςτασ αντικειμζνων από το ςφνολο όλων των πικανϊν 

αντικειμζνων που εμπεριζχονται ςτο κριτιριο. 

Ο ςχεδιαςμόσ εςτιάηει ςτθν εγκυρότθτα του κριτθρίου και ςτθν ανάλυςθ αξιοπιςτίασ του. 

Αυτά είναι ςτθν ουςία λειτουργικά ςτοιχεία και ερευνοφν το εάν τα κριτιρια που 

επιλζχκθκαν είναι ανεξάρτθτα και πραγματικά .Για να επαλθκευτοφν και να επικυρωκοφν 

οι τζςςερισ διαςτάςεισ τθσ αντιλθπτισ ποιότθτασ ενόσ ιςτοτόπου, το όργανο με τα 25 

αντικείμενα ελζγχκθκε χρθςιμοποιϊντασ ζνα άλλο ανεξάρτθτο ςφνολο δεδομζνων. Ζνα 

δείγμα από 127 μακθτζσ που είχαν γραφτεί ςε τζςςερα διαφορετικά τμιματα, για ζνα 

ειςαγωγικό μάκθμα πάνω ςτα ςυςτιματα πλθροφορίασ  ενόσ ςχολείου επιχειριςεων , 

εκλικθςαν να ςυμμετάςχουν ςε μία δεφτερθ ζρευνα και να δθλϊςουν τθ ςυμφωνία ι τθ 

διαφωνία τουσ με τα 25 κριτιρια. Οι μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε τζςςερισ ομάδεσ για να 

αξιολογιςουν τουσ ιςτοτόπουσ μίασ τράπεηασ (25 μακθτζσ), ενόσ βιβλιοπωλείου(31 

μακθτζσ) , ενόσ καταςκευαςτι αυτοκινιτων (34 μακθτζσ) και ενόσ εμπόρου λιανικισ (37 

μακθτζσ). 

Ακολουκεί ο πίνακασ με τα βαςικά κριτιρια και τα αντικείμενα τουσ. 
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Κριτιρια Αντικείμενα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τεχνικι επάρκεια 

Αςφάλεια 

Ευκολία πλοιγθςθσ 

Υπθρεςίεσ αναμετάδοςθσ 

Ρεριοριςμζνθ χριςθ ςυμπλθρωμάτων 
περιθγθτι 

Μθχανι αναηιτθςθσ 

Ανωνυμία 

Διακεςιμότθτα 

Ζγκυροι ςφνδεςμοι 

Αξιοπιςτία 

Συμβατότθτα περιθγθτι 

Ρροςωποποίθςθ ι εξατομίκευςθ 

Γριγορο φόρτωμα ςελίδων 

Αλλθλεπίδραςθ 

Ευκολία πρόςβαςθσ 

Υποςτιριξθ πολυγλωςςίασ 

Ρροςτατευμζνο περιεχόμενο 

Υπθρεςία ςελιδοδείκτθ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιεχόμενο ιςτοτόπου 

Χρθςιμότθτα περιεχομζνου 

Ρλθρότθτα περιεχομζνου 

Σαφινεια περιεχομζνου 

Μοναδικότθτα περιεχομζνου 

Αυκεντικότθτα περιεχομζνου 

Εγκυρότθτα περιεχομζνου 

Εφρεςθ πλθροφοριϊν επικοινωνίασ 

Εφρεςθ ατόμων χωρίσ κακυςτζρθςθ 

Εφρεςθ του ςυντθρθτι του ιςτοτόπου 

Εφρεςθ ςυνδζςμων για ςχετικοφσ 
ιςτοτόπουσ 

Εφρεςθ γενικϊν πλθροφοριϊν για τθ φίρμα 

 Εφρεςθ πλθροφοριϊν για τα 
προϊόντα/υπθρεςίεσ 

Εφρεςθ πολιτικισ πελατϊν 

Εφρεςθ υποςτιριξθσ πελατϊν 

Εφρεςθ λίςτασ με ςυχνζσ ερωτιςεισ 

Εφρεςθ δωρεάν υπθρεςιϊν 

Χριςθ περιοριςμζνων αιτιςεων εγγραφισ 

Εφρεςθ βοικειασ ςτο Διαδίκτυο 

Ροικιλία του περιεχομζνου 

Εφρεςθ πλθροφοριϊν δωρεάν 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ελκυςτικότθτα 

Ευδιάκριτεσ κερμζσ περιοχζσ 

Αλλαγι εμφάνιςθσ 

Οργάνωςθ 

Σωςτι χριςθ γραμματοςειρϊν 

Σωςτι χριςθ χρωμάτων 

Σωςτι χριςθ γραφικϊν 
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Εμφάνιςθ ιςτοτόπου 

Λςορροπία γραφικϊν-κειμζνου 

Σωςτι χριςθ πολυμζςων 

Συνζπεια ςτο ςτυλ 

Σωςτι επιλογι μικουσ ςελίδασ 

Σωςτι τιτλοδότθςθ 

Επιλογι για εμφάνιςθ μόνο με κείμενο 

Σωςτι χριςθ τθσ γλϊςςασ 

Συνζπεια ςτο χρϊμα 

2.1.2 Oreste (2005) 

Ο Signore (2005) ςτθ μελζτθ του ερευνά τον οριςμό και τθν εφαρμογι ποιοτικϊν κριτθρίων, 

ψάχνοντασ για μία προςζγγιςθ που να μπορεί να ςχετίςει τθν εξωτερικι με τθν εςωτερικι 

ποιότθτα, αναγνωρίηοντασ ποια εςωτερικά χαρακτθριςτικά επθρεάηουν ποια εξωτερικά 

χαρακτθριςτικά. Ζτςι, λαμβάνονται υπ’ όψιν ποιοτικά χαρακτθριςτικά τα οποία γίνεται 

προςπάκεια να μετρθκοφν από ζναν ειδικό ι πικανϊσ από μία αυτοματοποιθμζνθ 

διαδικαςία.  

Οι πζντε διαςτάςεισ που λαμβάνονται υπ ‘ όψιν από το μοντζλο είναι: 

 Ορκότθτα 

 Ραρουςίαςθ 

 Ρεριεχόμενο 

 Ρλοιγθςθ 

 Αλλθλεπίδραςθ 

Θ ορκότθτα είναι μερικϊσ τεχνικό χαρακτθριςτικό, το οποίο μπορεί να ελεγχκεί εφκολα. 

Διάφορα εργαλεία, από ςυντάκτεσ μζχρι εργαλεία επιςκευισ, μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για να επιτευχκεί ορκότθτα ςτον κϊδικα. Τα κετικά αποτελζςματα ενόσ 

ςωςτοφ κϊδικα δε γίνονται αμζςωσ αντιλθπτά από τουσ χριςτεσ. Ρολλζσ φορζσ αςυνεπισ 

ςυμπεριφορά με διαφορετικοφσ περιθγθτζσ μπορεί να οφείλεται ςε ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ 

με τισ υπάρχουςεσ γραμματικζσ και ςε προκακοριςμζνεσ αποφάςεισ που λαμβάνονται 

αυτόματα από τουσ περιθγθτζσ. 

Τα κριτιρια παρουςίαςθσ αφοροφν μετριςεισ όλου του ιςτοτόπου και τθν παρουςίαςθ 

μίασ ςελίδασ. Ριο ςυγκεκριμζνα για μία ςελίδα περιλαμβάνουν: 

 Το ςχεδιάγραμμα τθσ ςελίδασ: Είναι πικανόν το βαςικότερο χαρακτθριςτικό που 

γίνεται αντιλθπτό από το χριςτθ. Το περιεχόμενο πρζπει να είναι ξεκάκαρο και 

πρζπει να είναι ςωςτά δομθμζνο. Αυτό βοθκάει και τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, 

κακϊσ βοθκθτικζσ τεχνολογίεσ αςχολοφνται με τισ επικεφαλίδεσ των παραγράφων 

και θ δομι τουσ κάνει το περιεχόμενο πιο κατανοθτό. 

 Τθν  παρουςίαςθ κειμζνου: Υπάρχουν πολλοί παράγοντεσ που πρζπει να 

ςυμπεριλθφκοφν για τθν παρουςίαςθ κειμζνου. Οι χρθςιμοποιοφμενεσ 

γραμματοςειρζσ πρζπει να είναι κατάλλθλεσ και ευανάγνωςτεσ. Αυτό επιβάλλει 

κάποιουσ κανόνεσ για τα χρϊματα και τα μεγζκθ: 

 Θ γραμματοςειρά πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο ευανάγνωςτθ 

 Το μζγεκοσ τθσ γραμματοςειράσ πρζπει να ορίηεται ωσ ςε μζτριο 

βακμό 
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 Σε μία ςελίδα, ο αρικμόσ διαφορετικϊν γραμματοςειρϊν πρζπει να 

είναι μικρόσ 

 Πταν χρθςιμοποιοφνται διαφορετικζσ γραμματοςειρζσ ι διαφορετικό 

μζγεκοσ, πρζπει να υπάρχει ςθμαντικόσ λόγοσ 

 Οριςμζνοι χριςτεσ ζχουν πρόβλθμα να διαβάςουν κείμενο γραμμζνο 

ςε ςυγκεκριμζνο χρϊμα με ςυγκεκριμζνο μζγεκοσ (π.χ μικρό μζγεκοσ 

με μπλε γραμματοςειρά) 

 Οι ςχεδιαςτζσ πρζπει να αποφεφγουν να γράφουν μεγάλο ςε ζκταςθ 

κείμενο ςε ιταλικά ι κεφαλαία 

 Ρρζπει να υπάρχει αντίκεςθ μεταξφ του κειμζνου και του χρϊματοσ 

του φόντου 

 Είναι δφςκολο να αναγνωρίςεισ χρϊματα που διαφζρουν κατά μόνο 

ζνα από τα ςτοιχεία του RGB (red-green-blue) 

 Τα πολυμζςα: Αυτό είναι ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο των ιςτοτόπων. Ραρ ‘ όλα αυτά 

πρζπει να ξεχωρίςουμε περιπτϊςεισ όπου τα ςτοιχεία αυτά είναι απαραίτθτα γιατί 

μεταφζρουν κάποιο ςθμαντικό μινυμα, από άλλεσ περιπτϊςεισ όπου εικόνεσ και 

ιχοι απλά κάνουν πιο πλοφςια και πιο ελκυςτικι τθ ςελίδα. Τα ςτοιχεία που πρζπει 

να προςεχκοφν είναι: 

 Κάκε ςτοιχείο πολυμζςων πρζπει να ζχει ζνα ιςοδφναμο κείμενο, που 

ποικίλλει από μία απλι περιγραφι ι ςφνκεςθ, μζχρι ςυγχρονιςμζνα 

ιςοδφναμα μζςα για παρουςιάςεισ που εξαρτϊνται από το χρόνο 

 Ο αρικμόσ και το μζγεκοσ των εικόνων ςε μία ςελίδα 

 Θ ποιότθτα τθσ εικόνασ 

 Θ αντίκεςθ μεταξφ τθσ μπροςτινισ εικόνασ με το φόντο 

 Το φαινόμενο του τρεμοπαίγματοσ(flickering) 

 Οι ςφνδεςμοι: Εδϊ λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο οι παράγοντεσ που αφοροφν τθν 

παρουςίαςθ και είναι: 

 Το πλικοσ των ςυνδζςμων 

 Το πλικοσ των κατεςτραμμζνων ςυνδζςμων 

 Οι αιτιςεισ: Σε επίπεδο παρουςίαςθσ οι αιτιςεισ πρζπει να αξιολογοφνται βάςει 

των χαρακτθριςτικϊν προςβαςιμότθτάσ τουσ( ετικζτεσ, πεδία που ςυμπλθρϊνονται 

με προεπιλεγμζνα δεδομζνα, κατάλλθλθ ςυχνότθτα πεδίων και δυνατότθτα 

μετακίνθςθσ ςτθν αίτθςθ με τθν πίεςθ του πλικτρου TAB) 

Πςον αφορά το περιεχόμενο, τα ςτοιχεία που πρζπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν είναι: 

 Θ ευκολία ςτθν ανάγνωςθ (λζξεισ ανά γραμμι, ςυλλαβζσ ανά λζξθ, ςφνολο λζξεων, 

αρικμόσ νζων γραμμϊν, μικοσ τίτλων και υποτίτλων κ.α) 

 Θ αρχιτεκτονικι των πλθροφοριϊν (διαφορετικό επίπεδο δυςκολίασ, περίλθψθ και 

κείμενο που μπορεί να αναπτυχκεί, πλθροφορίασ εξατομίκευςθσ) 

 Θ δομι των πλθροφοριϊν (αρικμόσ υποτίτλων ανά τίτλο, αρικμόσ παραγράφων ανά 

επικεφαλίδα, αρικμόσ προτάςεων ανά παράγραφο) 

 Ο διαχωριςμόσ μεταξφ ιδιοκτιτθ και διαχειριςτι του ιςτοτόπου 

 Θ ζνδειξθ τθσ ενθμζρωςθσ του περιεχομζνου 
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Στθν πλοιγθςθ θ τοπολογία των ςυνδζςμων είναι ζνασ παράγοντασ που ςυχνά αμελείται. 

Κάποιοι ιςτότοποι είναι απλά δζντρα από κόμβουσ, με ςυνδζςμουσ που από ζναν κόμβο 

δείχνουν ςε απογόνουσ και προγόνουσ. Κάποιοι άλλοι ζχουν πιο πολφπλοκθ τοπολογία, με 

πολλοφσ οριηόντιουσ και κάκετουσ ςυνδζςμουσ. Τα ςτοιχεία που πρζπει να προςεχκοφν 

είναι: 

 Θ μπάρα πλοιγθςθσ 

 Θ δομι του ιςτοτόπου( γράφοσ από κόμβουσ και ςυνδζςμουσ) 

 Οριηόντια, κάκετθ και ανάμεικτθ πλοιγθςθ 

Ο κφριοσ τρόποσ για τθν εφαρμογι τθσ αλλθλεπίδραςθσ είναι θ χριςθ των αιτιςεων. 

Στοιχεία που πρζπει να προςεχκοφν είναι: 

 Διαφάνεια (ο χριςτθσ ενθμερϊνεται για τισ επιπτϊςεισ από τθ ςυμπλιρωςθ μίασ 

αίτθςθσ και τθν υποβολι τθσ) 

 Ανάκτθςθ (υπάρχει δυνατότθτα ακφρωςθσ τθσ αίτθςθσ ςτθ ςελίδα ι μετά τθν 

υποβολι τθσ ο χριςτθσ ενθμερϊνεται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ και ζχει 

τθ δυνατότθτα να τθν αναιρζςει) 

 Βοικεια και ςυμβουλζσ (εξιγθςθ του νοιματοσ κάκε πεδίου, διακζςιμο πρότυπο, 

λίςτα τιμϊν, ειδοποίθςθ για ανάγκθ ςχετικϊν δεδομζνων ςε διαδικαςίεσ που 

απαιτοφν πολλά βιματα κ.α)  

 

 

2.1.3 Webb & Webb(2004) 

 

Οι Webb & Webb(2004) υποκινικθκαν ςτθν ζρευνά τουσ από τθν ανάγκθ να 

προςδιοριςτοφν τα ελάχιςτα και επικυμθτά επίπεδα για διάφορα ςτοιχεία ποιότθτασ 

υπθρεςιϊν και πλθροφοριϊν, με ςκοπό τθ δθμιουργία μίασ γραμμισ βάςθσ που κα μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί για ςφγκριςθ ςε μελλοντικζσ ζρευνεσ και εφαρμογζσ. Μποροφμε να 

αντιλθφκοφμε αυτιν τθν περιοχι ςυνκζτοντασ τισ υπάρχουςεσ ζρευνεσ από τα πεδία του 

marketing και των ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν ςε ζνα ςυνεκτικό μοντζλο ποιότθτασ 

ιςτοτόπων.   

 Για τθν ζρευνα καταςκευάςτθκε ζνα όργανο υιοκετϊντασ 21 αντικείμενα ποιότθτασ 

υπθρεςιϊν και 22 αντικείμενα προζκυψαν από τθ βιβλιογραφία ποιότθτασ δεδομζνων. 

Αυτά τα 43 αντικείμενα ςυμπεριλιφκθςαν ςε μία ζρευνα που χρθςιμοποιοφςε 

μορφοποίθςθ τριϊν ςτθλϊν και ηθτοφςε ςτουσ ερωτθκζντεσ να αξιολογιςουν κάκε 

αντικείμενο για τθν ελάχιςτθ, τθν επικυμθτι και τθν αντιλθπτι ποιότθτα ενόσ ιςτοτόπου 

Β2C λιανικισ πϊλθςθσ, τον οποίο είχαν πριν χρθςιμοποιιςει για να λάβουν πλθροφορίεσ ι 

να πραγματοποιιςουν μία αγορά. Κάκε αντικείμενο βακμολογείτο με κλίμακα Likert από το 

1-9. 

  Τα αναλυμζνα δεδομζνα δθλϊνουν ότι για τθν αξιολόγθςθ των παραγόντων τόςο τθσ 

ελάχιςτθσ όςο και τθσ αναμενόμενθσ ποιότθτασ ενόσ B2C ιςτοτόπου, χρειάηονται 

παράγοντεσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν και παράγοντεσ ποιότθτασ δεδομζνων. Από τουσ επτά 

επικυμθτοφσ παράγοντεσ ποιότθτασ, ζξι ταυτίςτθκαν με παράγοντεσ που αντλικθκαν από 

τθ βιβλιογραφία για τθν ποιότθτα υπθρεςιϊν και πλθροφορίασ. Οι αρχικοί πζντε 



 

19 
 

παράγοντεσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν μειϊκθκαν ςε τρεισ( αξιοπιςτία, βζβαιθ 

εμπάκεια(assured empathy), απτότθτα). Τρεισ από όπωσ επικυμθτοφσ παράγοντεσ 

ποιότθτασ (δυνατότθτα πλοιγθςθσ, ςχετικι αναπαράςταςθ, και ακρίβεια) ταυτίςτθκαν με 

παράγοντεσ ποιότθτασ δεδομζνων. Από τθν ανάλυςθ προζκυψε και όπωσ καινοφριοσ 

παράγοντασ, θ αςφάλεια. 

 Τελικά ο πίνακασ με τα κριτιρια που προζκυψαν είναι ο παρακάτω:  

  

Παράγοντεσ 
ποιότθτασ/Υποπαράγοντεσ 

Προτεραιότθτα Κρίςιμεσ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ 

 
Αξιοπιςτία 

 
Απαραίτθτο 

Ραροχι αγακϊν και υπθρεςιϊν όπωσ και όταν 
ζχουν ςυμφωνθκεί 

Αξιόπιςτθ διαχείριςθ αιτθμάτων υπθρεςιϊν 

Εκτζλεςθ υπθρεςιϊν χωρίσ ςφάλμα 

 
 
Βζβαιθ εμπάκεια (assured 
empathy) 

 
 
Απαραίτθτο 

Ελαχιςτοποίθςθ περιςπαςμϊν 

Ρρόβλεψθ και απάντθςθ ςτισ ερωτιςεισ των 
πελατϊν ςτον ιςτότοπο 

Εξατομίκευςθ του ιςτοτόπου 

Ρροτεραιότθτα ςτα ςυμφζροντα των πελατϊν 

Ευγενικι ςυμπεριφορά ςτον πελάτθ 

Αντιλθπτι χρθςιμότθτα Απαραίτθτο  

 
 
Απτότθτα 

 
 
Επικυμθτό 

Ραροχι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ 

Σχεδιαςμόσ για ςυνολικι οπτικι εμφάνιςθ 

Ραροχι μιασ νοικοκυρεμζνθσ και 
επαγγελματικισ εμφάνιςθσ 

Σχεδίαςθ κάκε ςτοιχείου του ιςτοτόπου για 
οπτικι εμφάνιςθ 

 
 
Δυνατότθτα πλοιγθςθσ 

 
 
Επικυμθτό 

Σχεδίαςθ ιςτοτόπου για εφκολθ εςωτερικι 
πλοιγθςθ 

Μθτρϊο εφκολων τοποκεςιϊν ςτον ιςτότοπο 
(Μθχανζσ αναηιτθςθσ) 

Λκανότθτα για εςωτερικι αναηιτθςθ 

 
 
 
 
Σχετικι αναπαράςταςθ 

 
 
 
 
Επικυμθτό 

Ρροβολι κατάλλθλθσ ποςότθτασ πλθροφοριϊν 
για τθ δουλειά και όχι υπερφόρτωςθ 

Ραροχι κατάλλθλου επιπζδου λεπτομερειϊν για 
τθ δουλειά 

Ραροχι εμπειρίασ προςκετικισ αξίασ 

Χριςθ τυποποιθμζνων αναπαραςτάςεων/ 
μεταφορϊν 

Χριςθ κατάλλθλθσ μορφοποίθςθσ για προβολι 
πλθροφοριϊν 

Εμπιςτοςφνθ Απαραίτθτο  

 
 
 
Ακρίβεια 

 
 
 
Επικυμθτό 

Ραρζχει ακριβείσ πλθροφορίεσ 

Ραρζχει πιςτευτζσ πλθροφορίεσ 

Απαλείφει προκαταλιψεισ μζςα ςτισ 
πλθροφορίεσ 

Χτίηει φιμθ για τον ιςτότοπο 

Ραρζχει ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

Ραρζχει πλιρεισ πλθροφορίεσ 



 

20 
 

 
Αςφάλεια 

 
Επικυμθτό 

Ραρουςιάηει δζςμευςθ ςτθν προςταςία 
ιδιωτικϊν και προςωπικϊν πλθροφοριϊν 

Ραρζχει επαρκζσ επίπεδο αςφάλειασ ςτο χριςτθ 

2.1.4 Katerattanakul & Siau (1999) 

 Οι Katerattanakul & Siau (1999) ςτθ μελζτθ τουσ αναπτφςςουν τζςςερισ κατθγορίεσ για τθν 

ποιότθτα τθσ πλθροφόρθςθσ των ιςτοτόπων και δθμιουργοφν ζνα ερωτθματολόγιο για να 

ελζγξουν τθ ςθμαςία κάκε μίασ από αυτζσ τισ νεόκοπεσ κατθγορίεσ ποιότθτασ 

πλθροφόρθςθσ. Επίςθσ αςχολοφνται με το πϊσ αποφαςίηουν οι χριςτεσ για τθν ποιότθτα 

πλθροφόρθςθσ των ιςτοτόπων. 

 Οι τζςςερισ κατθγορίεσ που δθμιουργικθκαν είναι οι εξισ: 

1. Θ εγγενισ ποιότθτα των ιςτοτόπων 

2. Θ ποιότθτα ςυμφραηόμενων των ιςτοτόπων 

3. Θ ποιότθτα αναπαράςταςθσ των ιςτοτόπων 

4. Θ ποιότθτα πρόςβαςθσ των ιςτοτόπων 

 Θ ακρίβεια των πλθροφοριϊν είναι ο βαςικόσ παράγοντασ τθσ εγγενοφσ ποιότθτασ 

πλθροφοριϊν των ςυςτθμάτων πλθροφόρθςθσ. Θ ακρίβεια πλθροφόρθςθσ των ιςτοτόπων 

αναλφεται με χριςθ δφο καταςκευϊν:1) ακρίβεια περιεχομζνου και 2) ακρίβεια τθσ 

πλοιγθςθσ ι των υπερςυνδζςμων .Ενϊ θ ακρίβεια περιεχομζνου αςχολείται με τα λάκθ( 

ανακριβείσ πλθροφορίεσ και γραμματικά ι ορκογραφικά λάκθ) και τθν αξιοπιςτία των 

περιεχομζνων των ιςτοτόπων, θ ακρίβεια των υπερςυνδζςμων αςχολείται με τθν 

επαλικευςθ διαφόρων οδθγϊν πλοιγθςθσ. Στθν εργαςία αυτι θ εγγενισ ποιότθτα 

πλθροφοριϊν εκτιμάται από τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν, από τον αρικμό των 

γραμματικϊν και των ορκογραφικϊν λακϊν, από το εάν οι λζξεισ που περιγράφουν 

υπερςυνδζςμουσ είναι ςχετικζσ με το περιεχόμενό τουσ, και από το αν ο ιςτότοποσ 

περιλαμβάνει κατεςτραμμζνουσ ςυνδζςμουσ. 

 Θ ποιότθτα ςυμφραηόμενων αςχολείται με πλθροφορίεσ ςχετικά με τον ιδιοκτιτθ των 

πλθροφοριϊν και πρζπει να μετράται από το εάν ο ιδιοκτιτθσ παρζχει αρκετζσ 

πλθροφορίεσ ϊςτε να μποροφν να τον φανταςτοφν ι να τον αντιλθφκοφν οι αναγνϊςτεσ, 

από το εάν οι πλθροφορίεσ είναι ανανεωμζνεσ, από το εάν θ ποςότθτα των πλθροφοριϊν 

που προςφζρεται ςτον ιςτότοπο είναι κατάλλθλθ, και από το εάν παρζχονται ςτον ιςτότοπο 

πλθροφορίεσ επικοινωνίασ. 

 Για να κεωρθκοφν οι πλθροφορίεσ ωσ πλθροφορίεσ με καλι ποιότθτα αναπαράςταςθσ, 

πρζπει να είναι εφκολεσ ςτθ μετάφραςθ, εφκολεσ ςτθν κατανόθςθ, και παρουςιαςμζνεσ 

ςυνοπτικά και με ςυνζπεια. 

  Θ ικανότθτα του χριςτθ να αςχολθκεί με πολφπλοκεσ και ογκϊδεισ πλθροφορίεσ είναι 

περιοριςμζνθ. Σφμφωνα με τουσ ψυχολόγουσ, οι άνκρωποι είναι ικανοί να αντεπεξζλκουν 

ςε μόνο πζντε ζωσ εννζα ζννοιεσ κάκε φορά, ικανότθτα που ςυνικωσ αναφζρεται ωσ ο 

μαγικόσ αρικμόσ 7±2. Αυτόσ ο ανκρϊπινοσ περιοριςμόσ ςθμαίνει ότι ολόκλθρθ θ μάηα του 

υλικοφ μίασ παρουςίαςθσ ςτο Διαδίκτυο πρζπει να ςπάςει ςε μικρά τμιματα ι ςε μονάδεσ 

πλθροφορίασ, κάκε μία από τισ οποίεσ κα είναι ςφντομθ και μοναδικι, κα περιζχει δθλαδι 
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ζνα γεγονόσ ι ιδζα. Άρα τελικά είναι αναγκαία θ δόμθςθ τθσ πλθροφορίασ για τθν 

οργάνωςθ διαφόρων πλθροφοριϊν και χρειάηονται εργαλεία πλοιγθςθσ για τθ ςτιριξθ του 

πολίτθ ςτθ μεταφορά και τθ ςφνδεςθ διαφόρων μονάδων πλθροφορίασ ςτον ιςτότοπο. Θ 

ποιότθτα πλθροφοριϊν πρόςβαςθσ ςχετίηεται τελικά με τθν πλοιγθςθ ι τα μζςα με τα 

οποία επιςκζπτεσ ι όςοι αναηθτοφν πλθροφορίεσ πλοθγοφνται ςτο χϊρο που ζχει 

δθμιουργθκεί από τον ιςτότοπο.  

 Το ερωτθματολόγιο που δθμιουργικθκε ςτθν ζρευνα αυτι αναπτφχκθκε βάςει του 

προτεινόμενου πλαιςίου ζρευνασ. Θ ζννοια ςε κάκε ερϊτθςθ του ερωτθματολογίου 

ςχετίηεται με το ςχεδιαςμό και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των ιςτοτόπων. Ζτςι, οι 41 

ερωτιςεισ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε τζςςερα γκρουπ  που βαςίηονται ςτισ 

τζςςερισ κατθγορίεσ ποιότθτασ πλθροφόρθςθσ: τθν εγγενι, τθν ποιότθτα ςυμφραηομζνων, 

τθν ποιότθτα αναπαράςταςθσ και τθν ποιότθτα πρόςβαςθσ τθσ πλθροφορίασ. Κάκε 

ερϊτθςθ ηθτάει από τουσ χριςτεσ να βακμολογιςουν τθ ςθμαςία τθσ ζννοιασ που υπάρχει 

ςτθν ερϊτθςθ, με κλίμακα από 0-6. 

 Ακολουκεί ο πίνακασ με τα κριτιρια και τα υποκριτιρια. 

  

Κριτιρια Υπο-κριτιρια 

 
Εγγενισ ποιότθτα 

Ακρίβεια και ςφάλματα περιεχομζνου 

Ακρίβεια, λειτουργικότθτα, και ςχετικοί 
υπερςφνδεςμοι 

Ποιότθτα ςυμφραηομζνων Ρρόνοια για πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τον 
ιδιοκτιτθ 

 
Ποιότθτα αναπαράςταςθσ 

Οργάνωςθ, οπτικζσ ρυκμίςεισ, τυπογραφικά 
χαρακτθριςτικά και ςυνζπεια 

Ηωντάνια και ελκυςτικότθτα 

Σφγχυςθ περιεχομζνου 

Ποιότθτα πρόςβαςθσ Ραρζχονται εργαλεία πλοιγθςθσ  

 

 Τελικά, τα τεςτ αξιοπιςτίασ ζδειξαν ότι το όργανο μζτρθςθσ είναι αρκετά αξιόπιςτο. Θ 

ανάλυςθ παραγόντων απζδειξε ότι το όργανο που αναπτφχκθκε είναι ςυνεπζσ με το 

πλαίςιο ζρευνασ που ζχει προτακεί. 

 

 

2.1.5 Cox και Dale (2002) 

 Οι Cox & Dale(2002) προςπάκθςαν ςτθν εργαςία τουσ να αναλφςουν τα δεδομζνα που 

ιταν διακζςιμα από ζρευνεσ, εκτιμιςεισ και βιβλιογραφίεσ για να ςχθματίςουν μία λίςτα 

από παράγοντεσ που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ςα λίςτα πρότυπο κατά τθ 

δθμιουργία ενόσ καινοφριου ιςτοτόπου ι τον επαναςχεδιαςμό ενόσ παλιοφ. Θ πλειοψθφία 

των δεδομζνων ςυλλζχκθκε από μελζτεσ και ζρευνεσ που ζγιναν από ερευνθτικζσ εταιρίεσ 

που είχαν τα δικά τουσ εργαλεία εκτίμθςθσ. Αυτά τα εργαλεία βαςίηονται ςτθν εκτίμθςθ 
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ςυγκεκριμζνων περιοχϊν του ιςτοτόπου, παρ’ όλα αυτά κανζνα από αυτά δεν αποδείχκθκε 

ότι μποροφςε να εκτιμιςει όλουσ τουσ παράγοντεσ που εμπλζκονται ςτθ μετάδοςθ 

ποιότθτα μζςω τθσ εμπειρίασ χριςθσ ενόσ ιςτοτόπου. 

 Οι βαςικοί παράγοντεσ ποιότθτασ είναι αυτοί που ακολουκοφν: 

1. Σαφινεια ςκοποφ: Αναφζρεται ςε αυτό που προςφζρει ο ιςτότοποσ ςτον πελάτθ. Ο 

ιςτότοποσ πρζπει να δθλϊνει με ςαφινεια εάν παρζχει μόνο πλθροφορίεσ ι αν 

επιτρζπει ςτον πελάτθ να κάνει ςυναλλαγζσ ςτο Διαδίκτυο. Επίςθσ, οι πλθροφορίεσ 

που προςφζρονται κα πρζπει να είναι ξεκάκαρα και λογικά οργανωμζνεσ γιατί αν 

χρειαςτεί ο πελάτθσ χρόνο να βρει τισ πλθροφορίεσ που ψάχνει είναι αρκετά 

απίκανο να παραμείνει ςτον ιςτότοπο. Ρολλζσ φορζσ είναι απαραίτθτθ θ παροχι 

κάποιων πλθροφοριϊν ςτο χριςτθ ,πριν μπορζςει να πλοθγθκεί ςτον ιςτότοπο. 

Ζτςι, χρειάηονται γενικά ξεκάκαρεσ οδθγίεσ ςτθν αρχικι ςελίδα, για τθν αποφυγι 

μπερδζματοσ. 

2. Σχεδιαςμόσ: Ο ρόλοσ του ςχεδιαςτι ιςτοτόπου καλφπτεται τόςο από 

επαγγελματίεσ όςο και από εραςιτζχνεσ. Ο ιςτότοποσ κα ζπρεπε να αντικατοπτρίηει 

τθν εικόνα που θ εταιρία προςπακεί να προβάλλει και τθν οποία κα κυμάται και 

κα επικυμεί ο πελάτθσ. 

Τα κφρια υποκριτιρια του ςχεδιαςμοφ είναι: 

 Οι ςφνδεςμοι: Θ πλοιγθςθ ςε ζναν ιςτοτόπο δε μπορεί να γίνει χωρίσ 

ζγκυρουσ ςυνδζςμουσ. Οι ςφνδεςμοι πρζπει να αλλάηουν χρϊμα όταν 

χρθςιμοποιθκοφν ,ζτςι ϊςτε να ξζρει ο χριςτθσ ότι ζχει 

ξαναχρθςιμοποιιςει το ςφνδεςμο, και πρζπει να περιγράφουν ςωςτά τισ 

πλθροφορίεσ ςτισ οποίεσ οδθγοφν. 

 Συνζπεια, μενοφ και χάρτεσ ιςτοτόπου: Γενικά, δεν πρζπει να πιςτεφουμε 

ότι επειδι κάποιοσ κατάφερε να πλοθγθκεί ςτον ιςτότοπο, όλοι μποροφν 

να τα καταφζρουν. Οι ςελίδεσ μζςα ςτον ιςτότοπο πρζπει να είναι 

ςυνεπείσ ςτθν εμφάνιςθ και το ςχεδιαςμό τουσ, ενϊ πρζπει να 

ακολουκοφνται ίδιεσ διαδικαςίεσ για παρόμοια ι ςχετιηόμενα 

αντικείμενα. Για να το πετφχουν αυτό οι ιςτοςελίδεσ πρζπει να ζχουν ζνα 

μενοφ που κα εμφανίηεται ςτο ίδιο ςθμείο, με όλουσ τουσ βαςικοφσ 

ςυνδζςμουσ ςε κάκε ςελίδα. Ζχει αποδειχκεί ότι το μενοφ ι οι μπάρεσ 

πλοιγθςθσ που βρίςκονται ςτθν κορυφι ι τθ βάςθ μίασ ςελίδασ 

επζτρεψαν ςε περιςςότερουσ χριςτεσ να πλοθγθκοφν με επιτυχία απ’ ότι 

τα μενοφ ςτο πλάι τθσ ςελίδασ. Επίςθσ, ςε κάκε ςελίδα κα πρζπει να 

υπάρχει ςφνδεςμοσ που κα παραπζμπει ςτθν αρχικι για να βοθκιςει το 

χριςτθ να γυρίςει γριγορα ςτθν αρχικι ςελίδα χωρίσ να πρζπει να κάνει 

πολλά ‘’clicks’’ προσ τα πίςω πράγμα που κα μποροφςε να τον 

μπερδζψει, αναλόγωσ με το ςε ποιο ςθμείο του ιςτοτόπου βρίςκεται. 

Τζλοσ, ζχει αποδειχκεί ότι οι χριςτεσ που πλοθγοφνται ςτον ιςτότοπο 

βάςει του χάρτθ είναι δφο φορζσ πιο επιτυχθμζνοι ςτισ αναηθτιςεισ τουσ 

από τουσ χριςτεσ που δεν ζχουν χάρτθ. 

 Σελίδεσ, κείμενο και clicks: Οι ςελίδεσ ςτον ιςτότοπο πρζπει ιδανικά να 

είναι ςφντομεσ, παρ’ όλα αυτά ςε μερικζσ περιπτϊςεισ θ προσ τα κάτω 
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κφλιςθ ςτθ ςελίδα είναι ικανοποιθτικι εάν οι πλθροφορίεσ εκτίκενται 

ςωςτά και δεν ζχουν μεγάλο μικοσ. 

 Επικοινωνία και ανάδραςθ: Θ αρχι τθσ ανάδραςθσ είναι θ βάςθ για τον 

οποιοδιποτε ςχεδιαςμό λογιςμικοφ και είναι πολφ ςθμαντικι για τθν 

αλλθλεπίδραςθ με τουσ πελάτεσ ςτο Διαδίκτυο. Θ αρχι ουςιαςτικά 

επιβάλλει να λεσ ςτο χριςτθ  τι ςυμβαίνει μζςα ςτο ςφςτθμα. Αυτό 

μπορεί να ςχετίηεται με τθν ενθμζρωςθ του χριςτθ για κάποιο ςφάλμα 

ςτθν είςοδο τθσ διεφκυνςθσ, για τθν ανανζωςθ τθσ ιςτοςελίδασ, ι να 

επιτρζπει ςτον πελάτθ να δει τι βρίςκεται μζςα ςτο καλάκι των αγορϊν 

του αυτι τθ ςτιγμι, ι να επιβεβαιϊνει άλλεσ λεπτομζρειεσ. Ρολλοί 

ιςτότοποι κα ενθμερϊςουν για ζνα ςφάλμα γράφοντασ πλθροφορίεσ με 

κόκκινο κείμενο ςτο ςχετικό κουτί ι περιοχι. Αυτό πλθροφορεί άμεςα το 

χριςτθ ότι ζχει κάνει ζνα λάκοσ και ότι πρζπει να το διορκϊςει για να 

προχωριςει θ διαδικαςία.  

 Αναηιτθςθ: Θ χριςθ του μθχανιςμοφ αναηιτθςθσ είναι από τισ πρϊτεσ 

ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιεί ο πελάτθσ ςε ζναν ιςτότοπο. Οι χριςτεσ 

περιμζνουν θ αναηιτθςθ να περιλαμβάνει όλον τον ιςτότοπο και 

μπερδεφονται αν περιλαμβάνει μία ςυγκεκριμζνθ περιοχι του. Θ χριςθ 

αναπτυςςόμενων λιςτϊν μπορεί να λφςει αυτό το πρόβλθμα γιατί 

ενθμερϊνει το χριςτθ για το ποιεσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ χωρίσ 

να χρειάηεται να πλθκτρολογιςει εκείνοσ κάτι ςτο κουτί αναηιτθςθσ. 

Καλό κα ιταν, τζλοσ, οι πλθροφορίεσ που προκφπτουν από τθν 

αναηιτθςθ να είναι λίγεσ και ςχετικζσ με αυτό που ηθτικθκε. 

 Συμπλιρωςθ αιτιςεων: Είτε ςυμπλθρϊνει κανείσ αίτθςθ για εγγραφι 

ςτον ιςτότοπο, είτε προςπακεί να παραγγείλει ι να αγοράςει κάτι, θ 

μορφι των αιτιςεων ,που ηθτοφν τθν υποβολι προςωπικϊν δεδομζνων 

,πρζπει να είναι επεξθγθματικι και να παρζχει παραδείγματα τθσ 

μορφοποίθςθσ που χρθςιμοποιείται. 

3. Προςβαςιμότθτα και ταχφτθτα: Μςωσ ο πιο ςθμαντικόσ παράγοντασ ςε κάκε 

ιςτότοπο είναι θ προςβαςιμότθτα. Αυτό ςχετίηεται με τθν ικανότθτα των πελατϊν 

να ζχουν πρόςβαςθ ςε ζναν ιςτότοπο και να πλοθγθκοφν ςτισ ςελίδεσ του. 

Σθμαντικόσ κρίνεται ακόμα ο χρόνοσ που χρειάηεται για να φορτωκεί θ αρχικι 

ςελίδα. Επίςθσ, οι ιςτότοποι πρζπει να είναι διακζςιμοι 24 ϊρεσ τθ μζρα, επτά 

μζρεσ τθν εβδομάδα και 365 μζρεσ το χρόνο. 

 

4. Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο αναφζρεται ςτο τι προςφζρει ο ιςτότοποσ ςαν 

πλθροφορία και είναι τόςο ςθμαντικό όςο και ο παράγοντασ του ςχεδιαςμοφ. Τα 

βαςικά κριτιρια του περιεχομζνου είναι: 

 Επιλογι: Το εφροσ των επιλογϊν των αγακϊν και των υπθρεςιϊν πρζπει 

να είναι ςχετικό με τθν θλεκτρονικι επιχείρθςθ και με το τι προςφζρει. 

Είναι επίςθσ ςθμαντικό, θ επιλογι των αντικειμζνων να γίνεται άμεςα 

από τθν αρχικι ςελίδα μζςα από προφανείσ ςυνδζςμουσ. Ζτςι τονίηεται θ 

ανάγκθ για ταχφτθτα και ςυμβατικότθτα. 
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 Πλθροφορίεσ για προϊόν/υπθρεςία και διακεςιμότθτα: Γενικά, πρζπει να 

παρζχεται μία ξεκάκαρθ εικόνα με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για 

τθ μάρκα, το μζγεκοσ, το χρϊμα, τισ δυνατότθτεσ και τθν τιμι ζτςι ϊςτε 

να μθν γίνεται εκμετάλλευςθ του πελάτθ. Ακόμθ ζνασ, ενοχλθτικόσ για 

τον πελάτθ, παράγοντασ είναι θ ενθμζρωςθ ότι το αντικείμενο που 

ηιτθςε δεν υπάρχει. Φυςικά, αν για το κζμα αυτό ενθμερϊνεται κατά τθν 

αναηιτθςθ τότε μπορεί να ψάξει για κάτι άλλο με παρόμοιεσ ιδιότθτεσ. 

 Παράδοςθ πλθροφοριϊν: Λδανικά, κάκε παράδοςθ πλθροφοριϊν πρζπει 

να είναι προςβάςιμθ από τθν αρχικι ςελίδα ι με τισ πλθροφορίεσ του 

προϊόντοσ, ζτςι ϊςτε να μπορεί ο πελάτθσ να γνωρίηει τισ τιμζσ πριν κάνει 

κάποια αγορά. 

 Πολιτικζσ ,χρεϊςεισ, όροι και ςυνκικεσ: Είναι ςθμαντικό να ξζρει ο 

πελάτθσ όταν κάνει μία ςυνδιαλλαγι, μζςω ενόσ διαδικτυακοφ 

ιςτοτόπου, τουσ όρουσ και τισ ςυνκικεσ αυτισ τθσ αγοράσ. 

 Αςφάλεια και αξιοπιςτία: Θ ζλλειψθ αςφάλειασ κατά τθ διάρκεια των 

ςυναλλαγϊν των πελατϊν καταγράφεται ωσ το κυριότερο εμπόδιο ςτισ 

θλεκτρονικζσ αγορζσ. Ζνα άλλο εμπόδιο είναι θ προςταςία τθσ ιδιωτικισ 

πλθροφορίασ. Εάν δε δίνεται άδεια από τον πελάτθ δεν πρζπει να 

δθμοςιοποιοφνται προςωπικά του ςτοιχεία. 

5. Υπθρεςίεσ πελατϊν: Ππωσ ςε κάκε επιχείρθςθ οι υπθρεςίεσ πελατϊν παίηουν 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν παροχι ποιότθτασ υπθρεςιϊν. Βαςικό κριτιριο αυτοφ του 

παράγοντα είναι το εξισ: 

 

 Συχνζσ απορίεσ: Για να αποφφγουμε τθ ςυχνι χριςθ των πλθροφοριϊν 

επικοινωνίασ, είναι ςθμαντικι θ δθμιουργία μίασ λίςτασ με ςυχνζσ 

απορίεσ οι οποίεσ μποροφν να διαλεχτοφν από το ςφνολο και των τφπο 

των ερωτιςεων που ρωτάνε οι πελάτεσ. Μία καλά οργανωμζνθ λίςτα 

ςυχνϊν ερωτιςεων πρζπει να διακζτει τουσ παρακάτω τρεισ τομείσ: 

 

1. Ρίνακα περιεχομζνων ι λίςτα κεμάτων 

2. Λίςτα ερωτιςεων οργανωμζνεσ ανά κζμα 

3. Δείκτθ 

 

 

 

6. Σχζςεισ με τουσ πελάτεσ: Για τουσ περιςςότερουσ ιςτοτόπουσ το κλειδί τθσ 

επιτυχίασ είναι ο αρικμόσ των πελατϊν που τον χρθςιμοποιοφν και επιςτρζφουν 

για να κάνουν αγορζσ. Για να το επιτφχουν αυτό πρζπει να δθμιουργιςουν ςχζςεισ 

με τουσ πελάτεσ τουσ, πράγμα που μπορεί να γίνει με τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

 Αναγνϊριςθ: Ηθτϊντασ από τουσ χριςτεσ να ςυμπλθρϊςουν όνομα 

χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ οι θλεκτρονικζσ επιχειριςεισ μποροφν να 

προςωποποιιςουν τον ιςτότοπο για κάκε πελάτθ. Στθν περίπτωςθ των 
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ςυνδιαλλαγϊν, αυτό κα μποροφςε να ςθμαίνει ότι όλεσ οι πλθροφορίεσ 

του πελάτθ όπωσ οι διευκφνςεισ αποςτολισ λογαριαςμϊν και 

παραλαβισ δε χρειάηεται να ειςαχκοφν ξανά, ι κα μποροφςε να είναι 

μία μνιμθ για τθ λεπτομζρεια του μεγζκουσ ςτθν περίπτωςθ αγοράσ 

ροφχων. 

 Πλατφόρμεσ ανάδραςθσ πελατϊν:  Ππωσ πρζπει να αλλθλεπιδροφν με 

τισ επιχειριςεισ, οι πελάτεσ πρζπει να αλλθλεπιδροφν και μεταξφ τουσ. 

Αυτόσ ο τφποσ αλλθλεπίδραςθσ δθμιουργεί μία κοινότθτα πελατϊν που 

χρθςιμοποιοφν τον ιςτότοπο και είναι πικανόν να οδθγιςει ςε αυξθμζνθ 

αφοςίωςθ των πελατϊν ςτον ιςτότοπο. 

 Παροχι αγοραςτικϊν κινιτρων: Μία ςυχνά χρθςιμοποιοφμενθ 

ςτρατθγικι για να κρατιςει κανείσ τουσ χριςτεσ που χρθςιμοποιοφν τθν 

υπθρεςία ι που αγοράηουν προϊόντα τακτικά, είναι θ παροχι ςε αυτοφσ 

κινιτρων ϊςτε να τουσ προςελκφουν ξανά. Τζτοια κίνθτρα είναι οι 

εκπτϊςεισ, θ δωρεάν παράδοςθ κ.α. 

 Ζξτρα υπθρεςίεσ: Θ ιδζα των ζξτρα υπθρεςιϊν δουλεφει όπωσ και θ 

παροχι αγοραςτικϊν κινιτρων. Είναι επιπρόςκετα χαρακτθριςτικά που 

βοθκάνε ςτθν αφξθςθ τθσ εμπειρίασ των πελατϊν. 

 Ακολουκεί ο πίνακασ με τα κριτιρια, τα υποκριτιρια και τουσ δείκτεσ μζτρθςθσ που 

χρθςιμοποιικθκαν. 

  

Μετρθτικά Απαντιςεισ 

Σαφινεια ςκοποφ  

1. Είναι ξεκάκαρο από τθν αρχι εάν 
προςφζρονται μόνο πλθροφορίεσ ι 
και δυνατότθτα ςυναλλαγισ? 

Πχι/Ναι 

2. Οι πλθροφορίεσ είναι ςωςτά 
οργανωμζνεσ ςτθν αρχικι ςελίδα 

Πχι/Ναι 

3. Υπάρχουν ξεκάκαροι ςφνδεςμοι και 
οδθγίεσ ςτο μενοφ τθσ αρχικισ 
ςελίδασ των ιςτοτόπων όπου ο 
χριςτθσ εξυπθρετείται μόνοσ του? 

Πχι/Ναι 

Σχεδιαςμόσ: Σφνδεςμοι  

4. Σφνδεςμοι ςωςτά περιγεγραμμζνοι Πχι/Ναι 

5. Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυνδζςμων για 
πλθροφορίεσ προϊόντων 

Άφιξθ με χριςθ τριϊν ι λιγότερων 
βθμάτων/Ραραπάνω από τρία βιματα 

6. Οι ςφνδεςμοι αλλάηουν χρϊμα όταν 
χρθςιμοποιθκοφν  

Πχι/Ναι 

Σχεδιαςμόσ: Συνζπεια  

7. Το περιβάλλον είναι παρόμοια ςε 
κάκε ιςτοςελίδα 

Πχι/Ναι 

8. Μδιεσ διαδικαςίεσ για παρόμοια 
κζματα 

Πχι/Ναι 

Σχεδιαςμόσ: Μενοφ  

9. Μπάρεσ πλοιγθςθσ πρϊτα ςτθν Στθν κορυφι τθσ ςελίδασ/Κυρίωσ ςτα 
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κορυφι τθσ ςελίδασ και 
δευτερευόντωσ ςτα πλάγια 

πλάγια/Κακόλου μπάρεσ πλοιγθςθσ  

10. Φπαρξθ επιλογισ για μετάβαςθ ςτθν 
αρχικι ςελίδα, ςε κάκε ςελίδα του 
ιςτοτόπου 

Πχι/Ναι 

Σχεδιαςμόσ: Παράκυρα  

11. Δεν υπάρχουν αναδυόμενα 
παράκυρα 

Πχι/Ναι 

Σχεδιαςμόσ: Clicks  

12. Ρλικτρο καλακιοφ αγορϊν Πχι/Ναι 

13. Ρλικτρο άμεςθσ εξόδου Πχι/Ναι 

14. Αρικμόσ clicks για μία παραγγελία Τρία clicks ι λιγότερα/Ραραπάνω από τρία 
clicks 

Σχεδιαςμόσ: Ευελιξία  

15. Επιτρζπει τθν ακφρωςθ ι τθν 
επανάλθψθ διαδικαςιϊν με χριςθ 
ςυνδζςμων ι πλικτρου 
οπιςκοδρόμθςθσ ςτο μενοφ 

Πχι/Ναι 

Σχεδιαςμόσ: Αναηιτθςθ  

16. Χάρτθσ ιςτοτόπου Εφκολα προςβάςιμοσ ςε κάκε 
ιςτοςελίδα/Χρειάηεται ζρευνα/Δεν υπάρχει 

17. Λκανότθτα αναηιτθςθσ ςε όλθ τθν 
ζκταςθ του ιςτοτόπου 

Πχι/Ναι 

18. Λκανότθτα αναηιτθςθσ ςε 
ςυγκεκριμζνθ κατθγορία 

Πχι/Ναι 

19. Χριςθ αναπτυςςόμενου μενοφ ςτθν 
αναηιτθςθσ 

Πχι/Ναι 

20. Αποτελζςματα ςε μία ςελίδα λίγα 
και ςχετικά 

Πχι/Ναι 

21. Κριτιρια αναγνϊριςθσ ενικοφ από 
πλθκυντικό 

Πχι/Ναι 

Σχεδιαςμόσ: Αιτιςεισ  

22. Θ ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων είναι 
εφκολθ και παρζχονται και οδθγίεσ 
ςυμπλιρωςθσ 

Πχι/Ναι 

23. Θ ςυμπλιρωςθ αιτιςεων είναι 
κατάλλθλθ για τισ διάφορεσ 
εκνικότθτεσ 

Πχι/Ναι 

Επικοινωνία: Κείμενο  

24. Ρολλζσ/ατελείωτεσ ςελίδεσ 
κειμζνου 

Πχι/Ναι 

Επικοινωνία: Χρϊματα  

25. Ταιριάηουν με τθν εικόνα τθσ 
μάρκασ ι τθσ εταιρίασ 

Πχι/Ναι 

Επικοινωνία: Γραφικά  

26. Σχετικά, ζντονα και όχι πολφ μεγάλα Χρθςιμοποιοφνται μικρζσ εικόνεσ ςα 
ςφνδεςμοι/Μικρζσ εικόνεσ/Εικόνεσ αργζσ 
ςτθ φόρτωςθ 

Επικοινωνία: Κινοφμενεσ εικόνεσ  

27. Δεν αποςποφν από το περιεχόμενο Πχι/Ναι 
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28. Δε χρειάηονται ζξτρα λογιςμικό για 
να φορτωκοφν ι μεγαλφτερθσ 
ταχφτθτασ μόντεμ  

Πχι/Ναι 

 

2.1.6 Zhang & Von Dran (2001) 

  Οι Zhang & Von Dran(2001) ςτθ μελζτθ τουσ προςπακοφν να αξιολογιςουν εάν οι κεωρίεσ 

και τα μοντζλα που ζχουν αναπτυχκεί για άλλα οργανωτικά πλαίςια και ςκοποφσ μποροφν 

να εφαρμοςκοφν ςτο περιβάλλον του Διαδικτφου. Εάν θ απάντθςθ είναι ναι, τότε μπορεί 

να επιταχυνκεί θ ςυςςϊρευςθ γνϊςθσ και να αυξθκεί θ ικανοποίθςθ του πελάτθ από το 

ςχεδιαςμό του ιςτοτόπου και το θλεκτρονικό εμπόριο. Αυτι θ ζρευνα ςχεδιάςτθκε για να 

ελζγξει εμπειρικά τθν εφαρμογι ενόσ μοντζλου marketing ςτο περιβάλλον του Διαδικτφου 

με απϊτερο ςκοπό τθν ανάπτυξθ μίασ κεωρίασ ςχεδιαςμοφ ιςτοτόπων που λαμβάνει υπ’ 

όψιν τεχνικά , παρακινθτικά και ςυναιςκθματικά χαρακτθριςτικά. 

 Τα βαςικά χαρακτθριςτικά που επιλζχκθκαν για τθν ζρευνα καλφπτουν τισ παρακάτω 

κατθγορίεσ: 

1. Γνωςτικά και ςυναιςκθματικά αποτελζςματα 

2. Αςφάλεια/ προςταςία ιδιωτικϊν δεδομζνων 

3. Χειραφζτθςθ του χριςτθ 

4. Οπτικι εμφάνιςθ 

5. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 

6. Ρλοιγθςθ 

7. Οργάνωςθ των πλθροφοριϊν 

8. Αξιοπιςτία 

9. Αμερολθψία 

10. Ρεριεχόμενο πλθροφοριϊν 

  Τα υποκριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

  

Υποκριτιρια Υποκριτιρια 

1. Απόκτθςθ νζων γνϊςεων και 
ικανοτιτων με τθ χριςθ του 
ιςτοτόπου 

2. Χριςθ του χιοφμορ 

3. Ρολυμζςα 4. Διαςκεδαςτικό ςτθν εξερεφνθςθ 

5. Εξαςφάλιςθ ότι τα δεδομζνα που 
ειςάγονται από το χριςτθ 
κρυπτογραφοφνται  

6. Οι χριςτεσ μποροφν να ελζγξουν τθ 
ςειρά ι τθ ςυχνότθτα πρόςβαςθσ 
ςτισ πλθροφορίεσ 

7. Οι χριςτεσ μποροφν να ελζγξουν 
πόςο γριγορα κινοφνται μζςα ςτον 
ιςτότοπο 

8. Οι χριςτεσ μποροφν να ελζγξουν το 
επίπεδο δυςκολίασ για τθν 
πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ 

9. Ελκυςτικι χριςθ των χρωμάτων 10. Ζξυπνεσ παρουςιάςεισ 

11. Ελκυςτικό πρότυπο και φόντο 
οκόνθσ 

12. Επαρκισ φωτεινότθτα τθσ 
οκόνθσ/ςελίδασ 

13. Εικόνεσ ι τίτλοι ςελίδασ που 14. Υποςτιριξθ για διαφορετικζσ 
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προκαλοφν ενδιαφζρον  πλατφόρμεσ/περιθγθτζσ 

15. Ζνδειξθ για το χρόνο 
φόρτωςθσ/απόκριςθσ του 
ςυςτιματοσ 

16. Στακερότθτα τθσ διακεςιμότθτασ 
του ιςτοτόπου 

17. Ζνδειξθ για τθ κζςθ του χριςτθ ςτον 
ιςτότοπο 

18. Βοθκιματα πλοιγθςθσ 

19. Φπαρξθ περίλθψθσ, πίνακα 
περιεχομζνων 

20. Θ δομι τθσ παρουςίαςθσ 
πλθροφορίασ είναι λογικι 

21. Φιμθ του ιδιοκτιτθ του ιςτοτόπου 22. Αναγνϊριςθ των 
ιδιοκτθτϊν/ςχεδιαςτϊν του 
ιςτοτόπου 

23. Ρλθροφορίεσ χωρίσ προκαταλιψεισ 24. Απουςία φυλετικϊν, 
ρατςιςτικϊν/φυλετικϊν διακρίςεων 
και ςτερεοτφπων 

25. Θ πλθροφορία για τον ιςτότοπο 
μζνει για ζνα λογικό χρονικό 
διάςτθμα πριν εξαφανιςτεί 

26. Ακριβισ πλθροφόρθςθ 

27. Κατάλλθλο επίπεδο λεπτομζρειασ 
ςτθν πλθροφόρθςθ 

28. Ανανεωμζνεσ πλθροφορίεσ 

29. Σχετικζσ πλθροφορίεσ 30. Ρλιρθσ κάλυψθ πλθροφοριϊν 

31. Ρεριεχόμενο που υποςτθρίηει το 
θκελθμζνο ςκοπό του ιςτοτόπου 

32. Νζεσ πλθροφορίεσ 

 

 Για να αναγνωριςτοφν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά κάκε κριτθρίου, ςτθν ζρευνα 

ςυμμετείχαν 70 πολίτεσ. Οι πιο πολλοί ιταν επί πτυχίω φοιτθτζσ δφο επαγγελματικϊν 

ςχολείων και κάποιοι ιταν επαγγελματίεσ από ζνα νοτιοανατολικό πανεπιςτιμιο τθσ 

Αμερικισ.   

  

2.2 Ποιόηηηα ηλεκηπονικών ςπηπεζιών 

 Θ ποιότθτα θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν είναι πικανόν ο  ςθμαντικότεροσ παράγοντασ ςε ζναν 

θλεκτρονικό ιςτότοπο. Ο χριςτθσ κζλει να πραγματοποιιςει γριγορα, εφκολα και 

αξιόπιςτα όλεσ τισ ςυναλλαγζσ του και ο κάκε ιςτότοποσ πρζπει να του παρζχει αυτά τα 

χαρακτθριςτικά. Για τθ μελζτθ τθσ ποιότθτασ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 

χρθςιμοποιικθκε θ μελζτθ τθσ ποιότθτασ των μθ-θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν (όπωσ φαίνεται 

από τθν πρϊτθ βιβλιογραφικι μελζτθ), και κατόπιν τα κριτιριά τθσ εφαρμόςτθκαν ςτουσ 

θλεκτρονικοφσ ιςτοτόπουσ.   

2.2.1 Parasuraman & Zeithaml (1988) 

 Οι Parasuraman & Zeithaml (1988) προςπακοφν ςτθ μελζτθ του να περιγράψουν το 

περιβάλλον μίασ κλίμακασ πολλαπλϊν αντικειμζνων(SERVQUAL) για τθ μζτρθςθ τθσ 

ποιότθτασ υπθρεςιϊν και να ςυηθτιςουν τισ ιδιότθτεσ τθσ κλίμακασ και τισ πικανζσ τθσ 

εφαρμογζσ. 
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 Τα κριτιρια που χρθςιμοποιοφν οι καταναλωτζσ ςτθν εκτίμθςθ τθσ ποιότθτασ των 

υπθρεςιϊν αντιςτοιχοφν ςε 10 πικανϊσ επικαλυπτόμενεσ διαςτάςεισ οι οποίεσ είναι: 

 Υλικά ςτοιχεία 

 Αξιοπιςτία 

 Ανταπόκριςθ 

 Επικοινωνία 

 Εμπιςτοςφνθ 

 Αςφάλεια 

 Επάρκεια 

 Ευγζνεια 

 Κατανόθςθ/γνϊςθ του πελάτθ 

 Ρρόςβαςθ 

 Αρχικά ςτισ 10 διαςτάςεισ τοποκετικθκαν 97 αντικείμενα. Μετά τθν πρϊτθ φάςθ 

επεξεργαςίασ, από τα αρχικά αντικείμενα ζμειναν 34. Μετά τθ δεφτερθ φάςθ ζμειναν 22 

αντικείμενα. Οι διαςτάςεισ μειϊκθκαν και αυτζσ ςε 5 οι οποίεσ είναι: 

1. Υλικά ςτοιχεία: Φυςικζσ εγκαταςτάςεισ, εξοπλιςμόσ, και εμφάνιςθ του προςωπικοφ 

2. Αξιοπιςτία: Λκανότθτα να υλοποιθκεί θ υποςχόμενθ υπθρεςία αξιόπιςτα και με 

ακρίβεια 

3. Ανταπόκριςθ: Θ καλι κζλθςθ για βοικεια ςτον πελάτθ και θ παροχι γριγορων 

υπθρεςιϊν 

4. Αςφάλεια: Γνϊςθ και ευγζνεια των υπαλλιλων και θ ικανότθτά τουσ να 

εμπνεφςουν εμπιςτοςφνθ και ςιγουριά 

5. Εμπάκεια: Φροντίδα, θ προςοχι για κάκε άτομο που παρζχει θ εταιρία ςτουσ 

πελάτεσ τθσ 

2.2.2 Zeithaml , Parasuraman & Malhotra (2000,2002) 

  Οι  Zeithaml , Parasuraman και Malhotra (2000,2002) ανζπτυξαν το e-SERVQUAL για τθ 

μζτρθςθ τθσ ποιότθτασ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν μζςω μίασ διαδικαςίασ τριϊν 

ςταδίων, χρθςιμοποιϊντασ ερευνθτικά εςτιαςμζνεσ ομάδεσ και δφο φάςεισ εμπειρικισ 

ςυλλογισ και ανάλυςθσ δεδομζνων. Αυτι θ διαδικαςία παριγαγε επτά διαςτάςεισ: 

 Τθν αποδοτικότθτα 

 Τθν αξιοπιςτία 

 Τθν εκπλιρωςθ 

 Τθν προςταςία των ιδιωτικϊν δεδομζνων 

 Τθν ανταπόκριςθ 

 Τθν αποηθμίωςθ 

 Και τθν επικοινωνία 

Οι διαςτάςεισ αυτζσ ςχθματίηουν τον πυρινα μίασ κλίμακασ υπθρεςιϊν και μία κλίμακα 

ανάκτθςθσ υπθρεςιϊν. Τζςςερισ διαςτάςεισ, θ αποδοτικότθτα, θ αξιοπιςτία, θ εκπλιρωςθ 

και θ προςταςία των ιδιωτικϊν δεδομζνων ςχθματίηουν  τον πυρινα τθσ κλίμακασ e-
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SERVQUAL που χρθςιμοποιείται για τθ μζτρθςθ των προςδοκιϊν των πελατϊν για τθν 

ποιότθτα υπθρεςιϊν που προςφζρουν θλεκτρονικά οι λιανικοί πωλθτζσ. Αυτζσ οι 

διαςτάςεισ περιλαμβάνουν τα κριτιρια που εκτιμοφςαν οι χριςτεσ ςε ςυνθκιςμζνεσ 

θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, χωρίσ να αντιμετωπίηουν κάποιο πρόβλθμα  ι να ζχουν κάποια 

ερϊτθςθ κατά τθ χριςθ του ιςτοτόπου. Θ αποδοτικότθτα ςχετίηεται με τθν ικανότθτα που 

ζχουν οι χριςτεσ να φτάςουν ςτον ιςτότοπο, να βρουν το επικυμθτό προϊόν και τθν 

πλθροφορία που ςυνδζεται με αυτό, και να εξζλκουν με τθν ελάχιςτθ προςπάκεια. Θ 

εκπλιρωςθ ενςωματϊνει τθν ακρίβεια των υπθρεςιϊν που ζχουν υποςχεκεί, τθν φπαρξθ 

αποκεμάτων προϊόντων, και τθν παράδοςθ αυτϊν των προϊόντων τθ ςτιγμι που τα ζχουν 

υποςχεκεί. Θ αξιοπιςτία ςυνδζεται με τθν τεχνικι λειτουργία του ιςτοτόπου, ιδιαίτερα με 

το βακμό ςτον οποίον είναι διακζςιμο και λειτουργεί ςωςτά. Θ διάςταςθ τθσ προςταςίασ 

των ιδιωτικϊν δεδομζνων περιλαμβάνει τθν εξαςφάλιςθ ότι τα δεδομζνα που παρζχονται 

κατά τισ αγορζσ και οι πλθροφορίεσ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ είναι αςφαλι. 

 Θ V.A Zeithaml (2002) βρικε επίςθσ ότι τρεισ διαςτάςεισ, θ ανταπόκριςθ, θ αποηθμίωςθ και 

θ επικοινωνία, γίνονται ςθμαντικζσ μόνο όταν οι θλεκτρονικοί πελάτεσ ζχουν ερωτιςεισ ι 

αντιμετωπίςουν κάποιο πρόβλθμα. Αυτζσ οι διαςτάςεισ χρθςιμοποιικθκαν για τθ 

δθμιουργία μίασ e-SERVQUAL κλίμακασ ανάκτθςθσ(e-Resc-QUAL). Θ ανταπόκριςθ μετράει, 

τθν ικανότθτα των θλεκτρονικϊν λιανικϊν πωλθτϊν να παρζχουν κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ 

ςτουσ πελάτεσ όταν προκφψει κάποιο πρόβλθμα, τθν κατοχι μθχανιςμϊν που χειρίηονται 

τισ επιςτροφζσ, και τθν παροχι θλεκτρονικισ εγγφθςθσ. Θ αποηθμίωςθ είναι θ διάςταςθ 

που περιλαμβάνει τθν αποδοχι χρθμάτων πίςω, και τθν επιςτροφι κόςτουσ αποςτολισ και 

διατιρθςθσ. Θ διάςταςθ τθσ επικοινωνίασ δείχνει τθν ανάγκθ των πελατϊν να μιλιςουν 

είτε ηωντανά είτε μζςω τθλεφϊνου ςε ζνα πράκτορα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν, ηθτϊντασ 

απρόςκοπτεσ πολυκαναλικζσ δυνατότθτεσ από τθν πλευρά των πωλθτϊν λιανικισ.  

2.2.3  Gounaris & Dimitriadis (2003) 

 Οι Gounaris & Dimitriadis(2003) βαςιηόμενοι ςτο μοντζλο SERVQUAL και ςε προθγοφμενθ 

ζρευνα ςτθν αξιολόγθςθ και τθν ποιότθτα των ιςτοτόπων διαπιςτϊνουν τθν φπαρξθ τριϊν 

βαςικϊν παραγόντων: 

 Φροντίδα του πελάτθ και πλεονεκτιματα από τθ μείωςθ του ρίςκου 

 Ρλεονεκτιματα πλθροφορίασ 

 Ρλεονεκτιματα διευκόλυνςθσ ςυναλλαγϊν 

2.2.4   Yang, Cai, Z. Zhou &  Zhou (2005) 

Οι Yang, Cai, Zhou & Zhou(2005) ςτοχεφουν ςτθ μελζτθ τουσ ςτθν ανάπτυξθ και τθν 

επαλικευςθ ενόσ οργάνου για τθ μζτρθςθ τθσ ςυνολικισ αντιλθπτισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν 

των Λ ιςτοτόπων. Για τθν αναγνϊριςθ ςθμαντικϊν διαςτάςεων ποιότθτασ υπθρεςιϊν που 

ςχετίηεται με τουσ Λ ιςτοτόπουσ, ςυμπεριλιφκθςαν πολλζσ διαφορετικζσ εννοιολογικζσ 

μζκοδοι. 

 Οι βαςικζσ διαςτάςεισ ςτθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν που αναγνωρίςτθκαν, περιλάμβαναν 

τθ ςθμαςία τθσ ποιότθτασ τθσ πλθροφόρθςθσ, τον πλοφτο του περιεχομζνου, και τθ 

χρθςιμότθτα. Θ ζρευνα ζγινε αρχικά ςε διευκυντζσ και ςε απλοφσ χριςτεσ μίασ εταιρίασ ςτο 
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Hong Kong. Οι δφο αυτζσ ομάδεσ ζδωςαν ζμφαςθ ςε διαφορετικά ςτοιχεία. Οι διευκυντζσ 

ανθςυχοφςαν περιςςότερο για τισ λειτουργίεσ του marketing και οι χριςτεσ τόνιςαν το 

βακμό τθσ εξατομίκευςθσ των υπθρεςιϊν. 

 Στθ ςυνζχεια δθμιουργικθκε ζνα ερωτθματολόγιο και ηθτικθκε από τουσ διευκυντζσ και 

από τουσ χριςτεσ να το εξετάςουν. Τελικά δόκθκαν τζςςερισ δθλϊςεισ μαηί με τισ 

προτάςεισ τουσ. Επιπρόςκετα, διεξιχκθ μία πιλοτικι ζρευνα ςτζλνοντασ ζνα 

ερωτθματολόγιο ςε 300 επιλεγμζνουσ χριςτεσ του ιςτοτόπου, μζςω email. Από αυτι τθ 

διαδικαςία μαηεφτθκαν 112 αποτελεςματικζσ απαντιςεισ.  

 Το τελικό ερωτθματολόγιο αποτελοφνταν από 37 αντικείμενα. Πλα μετρικθκαν με χριςθ 

τθσ κλίμακασ Likert βακμολογθμζνθ από το 1 που ςιμαινε ‘’Συμφωνϊ απόλυτα’’ μζχρι το 5 

που ςιμαινε ‘’Διαφωνϊ απόλυτα’’. Συμπεριλιφκθςαν ακόμα τζςςερισ δθμογραφικζσ 

μεταβλθτζσ. Αυτζσ ιταν οι εξισ: 

 Θλικία 

 Φφλο 

 Συηυγικι κατάςταςθ 

 Επίπεδο εκπαίδευςθσ 

 Το δείγμα αποκτικθκε βάςει τθσ απλισ δειγματολθπτικισ μεκόδου. Αρχικά, παραδόκθκε 

από το Τεχνικό Τμιμα τθσ υπθρεςίασ ζνα δειγματολθπτικό πλαίςιο από 170000 

εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ με email. Από αυτοφσ επιλζχκθκαν τυχαία 10000. Το 

ερωτθματολόγιο τοποκετικθκε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρίασ. Στθ ςυνζχεια εςτάλθ μία 

πρόςκλθςθ, που περιείχε το ερωτθματολόγιο και ζναν ςφνδεςμο για τθν ιςτοςελίδα, ςε 

κάκε ζνα από τα 10000 άτομα. Από αυτοφσ 2120 απάντθςαν μζςα ςε μία εβδομάδα. 

 Για τθν αναγνϊριςθ των βαςικϊν διαςτάςεων ποιότθτασ υπθρεςιϊν του ιςτοτόπου, 

διαλζχτθκαν τυχαία 996 από τισ απαντιςεισ και αναλφκθκαν. Θ αρχικι ανάλυςθ 

παραγόντων αναγνϊριςε ζξι παράγοντεσ. Μετά εξαλείφκθκαν 16 αντικείμενα που δεν ιταν 

τόςο ςθμαντικά. Τελικά παρζμειναν πζντε παράγοντεσ. Αυτοί ιταν οι εξισ: 

1. Χρθςιμότθτα 

2. Χρθςιμότθτα περιεχομζνου 

3. Επάρκεια πλθροφοριϊν 

4. Προςβαςιμότθτα 

5. Αλλθλεπίδραςθ 

 Ραρακάτω παρουςιάηεται ζνασ πίνακασ με τουσ παράγοντεσ και τα υποκριτιρια τουσ. 

 

Αναλυτικι παρουςίαςθ παραγόντων 

Χρηςιμότητα 
Καλά οργανωμζνοι υπερςφνδεςμοι 
Εγκαταςτάςεισ αναηιτθςθσ 
Προςωποποιθμζνεσ επιλογζσ αναηιτθςθσ 
Προςωποποιθμζνθ παρουςίαςθ πλθροφοριϊν 
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Εμπιςτευτικότθτα για τισ πλθροφορίεσ των πελατϊν 
Χρηςιμότητα του περιεχομζνου 
Μοναδικότθτα του περιεχομζνου 
Σχετικζσ πλθροφορίεσ για τον πελάτθ   
Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τα προϊόντα/υπθρεςίεσ 
Αξιόπιςτεσ επαγγελματικζσ απόψεισ 
Ενθμερωμζνεσ πλθροφορίεσ 
Επάρκεια πληροφοριών 
Περιεκτικότθτα πλθροφορίασ ςχετικι με άλλων ιςτοτόπων 
Πλιρεσ περιεχόμενο 
Επαρκζσ περιεχόμενο για πικανοφσ και κανονικοφσ πελάτεσ 
Πλιρθσ περιγραφι προϊόντοσ/υπθρεςίασ 
Λεπτομερϊσ περιγεγραμμζνεσ πλθροφορίεσ επικοινωνίασ 
Προςβαςιμότητα 
Προςβαςιμότθτα του ιςτοτόπου 
Υψθλι ταχφτθτα φορτϊματοσ ςελίδασ 
Αλληλεπίδραςη 
Ανάδραςθ μεταξφ πελατϊν και επιχείρθςθσ 
Συνζχεια ςτισ υπθρεςίεσ ςτον πελάτθ 
Πίνακασ μθνυμάτων για διάλογο μεταξφ πελατϊν 

  

2.2.5 Lociacono, Watson & Goodhue (2000) 

 Οι Lociacono , Watson &Goodhue (2000) δθμιοφργθςαν μία κλίμακα που ονομάηεται 

WEBQUAL, με 12 διαςτάςεισ: 

1. Ρλθροφορίεσ που ανταποκρίνονται ςτθ δουλειά 

2. Αλλθλεπίδραςθ 

3. Χρόνοσ απόκριςθσ 

4. Εμπιςτοςφνθ 

5. Σχεδιαςμόσ 

6. Διαιςκθτικότθτα 

7. Οπτικι εμφάνιςθ 

8. Καινοτομία 

9. οι ( ςυναιςκθματικι εμφάνιςθ) 

10. Ολοκλθρωμζνθ επικοινωνία 

11. Επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ 

12. Δυνατότθτα υποκατάςταςθσ 

Οι πλθροφορίεσ που ανταποκρίνονται ςτθ δουλειά περιλαμβάνουν τθν καταλλθλότθτα 

πλθροφοριϊν, τθν ποιότθτα πλθροφοριϊν και τθν παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν. Θ 

αλλθλεπίδραςθ είναι ο βακμόσ ςτον οποίο οι χριςτεσ μποροφν : 1) να επικοινωνιςουν με 

ανκρϊπουσ πίςω από τον ιςτότοπο, 2) να ψάξουν αλλθλεπιδρϊντασ για πλθροφορίεσ, 3) να 

κάνουν ςυναλλαγζσ. Θ διατιρθςθ τθσ ιδιωτικότθτασ των πλθροφοριϊν των χρθςτϊν του 

ιςτοτόπου, είναι κακοριςτικόσ παράγοντασ τθσ διάςταςθσ τθσ εμπιςτοςφνθσ. Ο χρόνοσ 

απόκριςθσ, είναι ο χρόνοσ που χρειάηεται θ ιςτοςελίδα για να φορτϊςει τον περιθγθτι ενόσ 

χριςτθ και επίςθσ ο χρόνοσ που χρειάηεται για να ολοκλθρωκοφν οι ςυναλλαγζσ που 
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ακολουκοφν. Ο ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει τθν αιςκθτικι του ιςτοτόπου και τθν 

πλθροφόρθςθ, τθν οργάνωςθ και τθ δυνατότθτα πλοιγθςθσ. Θ διαιςκθτικότθτα ςχετίηεται 

με τθν ικανότθτα του χριςτθ του ιςτοτόπου να καταλάβει γριγορα το πϊσ να κινθκεί μζςα 

ςτον ιςτότοπο. Θ οπτικι εμφάνιςθ ςχετίηεται με τθν παρουςίαςθ των γραφικϊν και του 

κειμζνου, ςτον ιςτότοπο. Θ καινοτομία είναι το ςτοιχείο ζκπλθξθσ που ςυνδζεται με τον 

ιςτότοπο, ςυμπεριλαμβάνοντασ τθ δθμιουργικότθτα και τθ μοναδικότθτα. Εάν τα 

αποτελζςματα του ιςτοτόπου είναι  μία διαςκεδαςτικι και ςυναρπαςτικι εμπειρία για το 

χριςτθ, τότε εκφράηουν τον παράγοντασ τθσ ροισ. Θ ολοκλθρωμζνθ επικοινωνία 

περιλαμβάνει τθν απρόςκοπτθ επικοινωνία με τουσ λιανικοφσ πωλθτζσ μζςω πολλαπλϊν 

καναλιϊν. Θ πϊλθςθ ι θ επικοινωνία μζςω ιςτοτόπου χρειάηεται ςκζψθ του ςχεδιαςτι για 

το πϊσ κα ταιριάξει ο ιςτότοποσ ςτθ ςυνολικι επιχειρθματικι διαδικαςία. Θ διάςταςθ τθσ 

επιχειρθματικισ διαδικαςίασ μετράει τθ ςυμπλθρωματικότθτα τθσ ςτρατθγικισ του 

ιςτοτόπου με τθ ςυνολικι ςτρατθγικι τθσ επιχείρθςθσ. Τζλοσ, θ δυνατότθτα 

υποκατάςταςθσ είναι το μζτρο τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ αλλθλεπίδραςθσ του 

ιςτοτόπου, ςε ςφγκριςθ με άλλα μζςα όπωσ τα φυςικά καταςτιματα. 

 Συνολικά θ κλίμακα WEBQUAL προςανατολίηεται ςτθ βοικεια των ςχεδιαςτϊν ιςτοτόπων, 

ϊςτε να ςχεδιάηουν καλφτερουσ ιςτοτόπουσ για να επθρεάηουν τισ προςδοκίεσ 

αλλθλεπίδραςθσ των χρθςτϊν. Γι’ αυτό θ κλίμακα είναι πιο ςυναφισ με το ςχεδιαςμό 

διεπαφισ παρά ωσ κριτιριο εκτίμθςθσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν. Στθν πραγματικότθτα, μία 

διάςταςθ που αποκαλείται υπθρεςίεσ πελατϊν διαγράφθκε από τθν κλίμακα για 

διάφορουσ μεκοδολογικοφσ λόγουσ. Λδιαίτερα, θ υπθρεςίεσ πελατϊν δε μποροφςαν να 

μετρθκοφν επειδι θ ζρευνα πραγματοποιικθκε με δείγμα μακθτζσ που επιςκζπτονταν 

ιςτοτόπουσ για να τουσ εκτιμιςουν και όχι με πραγματικοφσ αγοραςτζσ. Για τον ίδιο λόγο 

το WEBQUAL δεν περιλαμβάνει τθν εκπλιρωςθ ωσ διάςταςθ. Το WEBQUAL λοιπόν δε 

ςυλλαμβάνει απόλυτα τθν ζννοια τθσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν. Άλλοι παράγοντεσ που 

ςχετίηονται με το WEBQUAL περιλαμβάνουν το γεγονόσ ότι οι ςυγγραφείσ δε 

μοντελοποίθςαν τθ ςυνολικι ποιότθτα, απλά ςυςχζτιςαν τουσ παράγοντζσ τουσ με τθ 

ςυνολικι ποιότθτα. 

2.3      Αξιολόγηζη ιζηοηόπων 

 Σε αυτι τθ κεματικι ενότθτα αξιολογοφνται κυρίωσ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των 

ιςτοτόπων, που τουσ κάνουν να γίνονται αποδεκτοί και να ξεχωρίηουν .  

2.3.1 Ivory & Hearst (2002) 

Οι. Ivory & Hearst(2002) ςτθ μελζτθ τουσ προςπακοφν να δθμιουργιςουν ζνα διαδραςτικό 

εργαλείο, για να βοθκιςουν τουσ περιςταςιακοφσ καταςκευαςτζσ ιςτοτόπων να 

απομακρυνκοφν από κακοφσ ςχεδιαςμοφσ και να προςανατολιςτοφν ςε καλφτερουσ. Σε 

προθγοφμενθ εργαςία τουσ είχαν καταςκευάςει ζνα εργαλείο, το οποίο βελτιϊνουν ςτθν 

τωρινι μελζτθ. Τροποποίθςαν το εργαλείο ϊςτε να μετράει περιςςότερα κριτιρια, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των κριτθρίων τθσ επίδοςθσ τθσ ςελίδασ και άλλων που 

υπολογίηουν τθ ςυνζπεια των κριτθρίων τθσ ςελίδασ ςτο επίπεδο του ιςτοτόπου. 
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 Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ ιςτοτόπου μπορεί να χαρακτθριςτεί βάςει τθσ πλθροφορίασ, τθσ 

πλοιγθςθσ, των γραφικϊν και τθσ εμπειρίασ ςτο ςχεδιαςμό. Οι γενικζσ κατθγορίεσ που 

προζκυψαν είναι οι παρακάτω: 

1. Στοιχεία κειμζνου: Ρεριλαμβάνει τθν ποςότθτα γραπτοφ κειμζνου ςτθ ςελίδα και 

τον τφπο, τθν ποιότθτα και τθν πολυπλοκότθτα του κειμζνου ςτθ ςελίδα. Τα 

κριτιρια ποςοτικοποιοφν τόςο το ορατό όςο και το αόρατο ,ςτουσ χριςτεσ 

,κείμενο. 

2. Στοιχεία ςυνδζςμων: Ο αρικμόσ και ο τφποσ των ςυνδζςμων ςε μία ςελίδα. 

3. Στοιχεία γραφικϊν: Ο αρικμόσ και ο τφποσ των εικόνων ςε μία ςελίδα. 

4. Μορφοποίθςθ κειμζνων: Ρεριλαμβάνει το πϊσ τονίηεται το ςϊμα του κειμζνου, 

εάν υπάρχει υπογραμμιςμζνο κείμενο ςτθ ςελίδα που να μθν ανικει ςτουσ 

ςυνδζςμουσ κειμζνου, το ςτυλ και το μζγεκοσ γραμματοςειράσ, τον αρικμό των 

χρωμάτων του κειμζνου και τον αρικμό των φορϊν όπου το κείμενο αλλάηει 

τοποκεςία μζςα ςτθ ςελίδα. 

5. Μορφοποίθςθ ςυνδζςμων: Αςχολείται με το αν υπάρχουν ςφνδεςμοι κειμζνου που 

δεν είναι υπογραμμιςμζνοι και με τα χρϊματα που χρθςιμοποιοφνται για τουσ 

ςυνδζςμουσ . 

6. Μορφοποίθςθ γραφικϊν: Ρεριλαμβάνει το ελάχιςτο, το μζγιςτο και το μζςο πλάτοσ 

και φψοσ των εικόνων και τθν ποςότθτα τθσ ςελίδασ που καλφπτεται από αυτζσ. 

7. Μορφοποίθςθ ςελίδασ: Αςχολείται με τθ χριςθ των χρωμάτων, με τθ 

γραμματοςειρά, με τθ χριςθ διαδραςτικϊν ςτοιχείων, με το πϊσ ελζγχεται το ςτυλ 

των ςελίδων και με άλλα χαρακτθριςτικά μίασ ςελίδασ. 

8. Επίδοςθ ςελίδασ: Ρεριλαμβάνει το μζγεκοσ τθσ ςελίδασ, τθν ταχφτθτα φορτϊματοσ 

τθσ ςελίδασ, τθν προςβαςιμότθτα για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και το αν υπάρχουν 

ςφάλματα HTML ςτθ ςελίδα. 

9. Αρχιτεκτονικι του ιςτοτόπου: Ρεριλαμβάνει τθ ςυνζπεια των ςτοιχείων τθσ 

ςελίδασ, τθ μορφοποίθςθ των ςτοιχείων, τθ μορφοποίθςθ και τθν επίδοςθ τθσ 

ςελίδασ και το βάκοσ, το εφροσ και το μζγεκοσ του ιςτοτόπου. 

2.3.2 Shi(2006)   

Ο  Shi(2006) ςτθ μελζτθ του εξετάηει τισ τεχνικζσ λεπτομζρειεσ τριϊν ιςτοτόπων 

χρθςιμοποιϊντασ διάφορα διαγνωςτικά εργαλεία. Τα ςθμαντικά κριτιρια για τθ μζτρθςθ 

των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ενόσ ιςτοτόπου ζχουν προκφψει από προθγοφμενεσ ζρευνεσ 

και είναι: 

 Θ ποιότθτα των ςυνδζςμων 

 Θ επαλικευςθ των κωδικϊν HMTL  

 Θ ςυμβατότθτα του περιθγθτι 

 Ο χρόνοσ φορτϊματοσ 

 Τα εςωτερικά ςτοιχεία των πολυμζςων 

 Τα μεταδεδομζνα 

 Ορκογραφικι ορκότθτα 

 Ευκολία ςτο διάβαςμα 

 Ρροςβαςιμότθτα 
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 Ορατι για άτομα με δυςχρωματοψία 

 Θ ποιότθτα των ςυνδζςμων ελζγχει τουσ κατεςτραμμζνουσ ςυνδζςμουσ ενόσ ιςτοτόπου ι 

μίασ ιςτοςελίδασ. Οι κατεςτραμμζνοι ςφνδεςμοι μποροφν να υποςκάψουν τθν αξιοπιςτία 

ενόσ ιςτοτόπου και ζτςι να διϊξουν τουσ πελάτεσ μακριά. Επίςθσ, αποτελοφν φράγμα για 

τισ ‘’αράχνεσϋϋ τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ. Κάποιεσ διευκφνςεισ όπωσ θ Yahoo και θ 

Looksmart ςυχνά απορρίπτουν ιςτοτόπουσ με κατεςτραμμζνουσ ςυνδζςμουσ. 

 Θ επαλικευςθ των κωδικϊν HTML είναι ζνα από τα βαςικά ςτοιχεία ενόσ καλοφ ιςτοτόπου 

που δε κα ζπρεπε να αγνοείται, αλλά ςτθν πραγματικότθτα αγνοείται.  

 Θ ςυμβατότθτα περιθγθτι είναι ζνασ όροσ που χρθςιμοποιείται για να ςυγκρίνει τον τρόπο 

που εμφανίηεται θ ιςτοςελίδα ςε ζναν περιθγθτι με τον τρόπο που εμφανίηεται ςε ζναν 

άλλον. Είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ γιατί δε χρθςιμοποιοφν όλοι τον ίδιο περιθγθτι όταν 

βλζπουν ιςτοςελίδεσ ςτο διαδίκτυο. 

 Ο χρόνοσ φορτϊματοσ αναφζρεται ςτο χρόνο που χρειάηεται για να ανοίξει τελείωσ μία 

ςελίδα ςτο παράκυρο του περιθγθτι.  

 Τα εςωτερικά ςτοιχεία των πολυμζςων ςχετίηονται με τον αρικμό των αρχείων πολυμζςων 

που περιλαμβάνονται ςε μία ιςτοςελίδα, είτε μζςω τθσ χριςθσ νζων ετικετϊν HTML μζςω 

προχωρθμζνων εφαρμογϊν όπωσ θ Java, ι μζςω τθσ χριςθσ ςυμπλθρωμάτων του 

περιθγθτι (plug-ins) . 

 Τα μεταδεδομζνα, για τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ αυτισ, ορίηονται ςα δομθμζνα δεδομζνα 

μίασ ιςτοςελίδασ τα οποία είναι εμφωλευμζνα μζςα ςτθ ςελίδα και μποροφν να 

βοθκιςουν ςε ζνα μεγάλο εφροσ εφαρμογϊν, όπωσ ςτθν περιγραφι, τθν τοποκεςία, τθν 

ανακάλυψθ, τθν τεκμθρίωςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθν επιλογι κ.α.  

 Θ ορκογραφικι ορκότθτα ςυχνά αναφζρεται ςα ςθμαντικόσ παράγοντασ ςτο ςχεδιαςμό 

ιςτοςελίδων. Θ κετικι επίδραςθ μίασ ιςτοςελίδασ με καλό περιεχόμενο μπορεί να 

αναςτραφεί με ζνα ορκογραφικό λάκοσ. Αυτά τα φαινομενικά μικρά ορκογραφικά λάκθ 

μποροφν να βλάψουν τθν εμπιςτοςφνθ του χριςτθ ςτον ιςτότοπο. 

 Θ ευκολία ςτο διάβαςμα είναι ςθμαντικι επειδι πολλοί άνκρωποι δε διαβάηουν καλά, 

ακόμα και αν μιλάνε τζλεια τισ μθτρικζσ τουσ γλϊςςεσ, για παράδειγμα πάνω από το είκοςι 

τισ εκατό των ενθλίκων ςτθν Αμερικι διαβάηουν ακριβϊσ ι κάτω από το επίπεδο τθσ 

πζμπτθσ δθμοτικοφ. Επιπλζον, εάν θ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται ςτον ιςτότοπο είναι 

υψθλοφ επιπζδου , τότε ο ιςτότοποσ χάνει κίνθςθ και πωλιςεισ γιατί οι χριςτεσ βαριοφνται 

εφκολα και ζχουν πολλζσ διαφορετικζσ επιλογζσ. 

 Θ προςβαςιμότθτα είναι μία προςζγγιςθ ςχεδιαςμοφ ιςτοτόπων που βοθκάει ςτθ μζγιςτθ 

ςυμπερίλθψθ, τόςο ανκρϊπων που χρθςιμοποιοφν τουσ ιςτοτόπουσ αλλά και των 

τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθ διαδικαςία, και ςτισ μζρεσ μασ ςχετίηεται με τθν 

προςβαςιμότθτα των ανκρϊπων με ειδικζσ ανάγκεσ. 

 Θ  όραςθ για άτομα με δυςχρωματοψία εξετάηει εάν ζνασ ιςτότοποσ μπορεί να διαβαςτεί 

από ζνα άτομο με πρόβλθμα ςτθν αναγνϊριςθ των χρωμάτων. Θ δυςχρωματοψία είναι μία 
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κατάςταςθ ςτθν οποία οι άνκρωποι ζχουν από μζτρια μζχρι ςοβαρι δυςκολία ςτο να 

αναγνωρίςουν τα χρϊματα. 

2.3.3 Mich, Franch & Gaio(2003) 

 Οι Mich, Franch & Gaio(2003) ανζπτυξαν το μοντζλο 2QCV3Q για να βοθκιςουν τουσ 

ιδιοκτιτεσ ιςτοτόπων και τουσ ςχεδιαςτζσ ιςτοτόπων να εκτιμιςουν τθν ποιότθτα των 

ιςτοτόπων και να ενςωματϊςουν τα ευριματα ςτο ςχεδιαςμό ιςτοτόπων. Θ κεωρθτικι 

τουσ αναφορά χρθςιμοποιεί τα επτά επιχειριματα του Cicero ςτο βιβλίο De Inventione. Από 

το 1940, θ δθμοςιογραφία ζχει παρουςιάςει ζνα απλοποιθμζνο ςφνολο από αυτά τα 

επιχειριματα με τθ μορφι πζντε ερωτιςεων: ποιοσ, τι, γιατί, πότε, που.  

 Το μοντζλο 2QCV3Q επιτρζπει μία πολυμερι προςζγγιςθ που κεωρεί τισ απόψεισ όλων 

όςων αναμειγνφονται: το χορθγό του ιςτοτόπου, τουσ χριςτεσ, και αυτοφσ που 

αςχολικθκαν με το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι του. Το μοντζλο παίρνει το όνομα του 

από τα αρχικά των επτά επιχειρθμάτων του Cicero βάςει των οποίων δθμιουργικθκε. Θ 

πρϊτθ του ζκδοςθ εςτιάηει ςτθν αξιολόγθςθ των ιςτοτόπων και ακολουκεί ζξι βαςικζσ 

διαςτάςεισ που αντιςτοιχοφν ςε ζξι επιχειριματα. Θ δεφτερθ ζκδοςθ, περιλάμβανε και το 

ςχεδιαςμό ιςτοτόπων, και ζτςι αποτελοφνταν από επτά διαςτάςεισ αντίςτοιχεσ των 

επιχειρθμάτων. 

 Οι επτά διαςτάςεισ είναι οι παρακάτω: 

1. Ταυτότθτα (Quis?): Ζνασ ιςτότοποσ με ιςχυρι εταιρικι ταυτότθτα παραμζνει 

εντυπωςιακόσ ςτο μυαλό αυτϊν που τον επιςκζπτονται και μεταφζρει δυναμικά 

τθν εικόνα τθσ εταιρίασ. Μποροφμε να αξιολογιςουμε το πωσ ο ςχεδιαςμόσ 

επθρεάηει το χαρακτιρα ενόσ ιςτοτόπου, με χριςθ τθσ προςζγγιςθσ του 

βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ θ οποία ψάχνει να ςυνδυάςει καλλιτεχνικοφσ και 

γραφικοφσ παράγοντεσ με τθ λειτουργικότθτα του προϊόντοσ. Αυτό κεωρεί και τθ 

γραφικι παρουςίαςθ και τθ χριςθ άλλων ςτοιχείων που κάνουν τον ιςτότοπο 

ελκυςτικό ςτουσ επιςκζπτεσ. Ο ιςτότοποσ πρζπει να είναι επίςθσ ζτοιμοσ να 

προςαρμόςει τθν ταυτότθτά του ςε αυτιν του χριςτθ με τθν προςωποποίθςθ του 

περιεχομζνου και των λειτουργιϊν του. Ο ςυνολικόσ ςκοπόσ είναι θ αφξθςθ τθσ 

εμπιςτοςφνθσ του χριςτθ ςτον ιδιοκτιτθ του ιςτοτόπου. 

2. Περιεχόμενο (Quid?): Για τθν αξιολόγθςθ του περιεχομζνου, γίνεται εκτίμθςθ του 

πόςο καλά καλφπτει ο ιςτότοποσ τον τομζα του, ςε ςχζςθ με τον ιδιοκτιτθ του και 

τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν. Για παράδειγμα, εάν ο ςκοπόσ ενόσ ιςτοτόπου είναι να 

προςφζρει μία υπθρεςία θλεκτρονικϊν αγορϊν, πρζπει να περιζχει όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ που χρειάηεται ο χριςτθσ για να κάνει μία αγορά, ιδίωσ αυτζσ που 

αφοροφν ςτο προϊόν και τθν πλθρωμι. Αξιολογοφνται ακόμα θ αξία και θ 

αυκεντικότθτα των πλθροφοριϊν, το οποίο περιλαμβάνει τθν εξζταςθ των 

ςυνδζςμων για να δουν αν ςυνδζονται με ςελίδεσ που μπορεί να φανοφν χριςιμεσ 

ςτουσ χριςτεσ. Ρρζπει ακόμθ να ελεγχκοφν ςφνδεςμοι που οδθγοφν τουσ χριςτεσ 

ςε εξωτερικζσ πθγζσ, οι οποίεσ μπορεί να προτρζψουν τουσ χριςτεσ να 

εγκαταλείψουν τον ιςτότοπο. 
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3. Υπθρεςίεσ (Cur?): Οι λειτουργίεσ του ιςτοτόπου αξιολογοφνται τόςο από τθν 

πλευρά του ιδιοκτιτθ όςο και του χριςτθ. Ο ιδιοκτιτθσ γενικά κζλει λειτουργίεσ 

που πετυχαίνουν ςυγκεκριμζνουσ επιχειρθματικοφσ ι προςωπικοφσ ςκοποφσ. Οι 

χριςτεσ ειςζρχονται ςτον ιςτότοπο για να βρουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ, και 

ςφμφωνα με τον τφπο του ιςτοτόπου, περιμζνουν να βρουν λειτουργίεσ που κα 

τουσ βοθκιςουν να ολοκλθρϊςουν ςυγκεκριμζνεσ δουλειζσ. Επιπλζον, θ γνϊςθ 

των ςχεδιαςτϊν ιςτοτόπων για τα θλεκτρονικά εργαλεία και τισ τεχνολογικζσ 

καινοτομίεσ κα τουσ βοθκιςει να οραματιςτοφν και να αναπτφξουν καινοφριεσ 

υπθρεςίεσ. Εκτόσ τζλοσ, από τθν επάρκεια των παρεχόμενων λειτουργιϊν πρζπει 

επίςθσ να αξιολογιςουμε τθν ορκότθτα και τθν αςφάλεια τουσ και τθν εξαςφάλιςθ 

τθσ ςωςτισ χριςθσ των προςωπικϊν πλθροφοριϊν. 

4. Τοποκεςία (Ubi?): Αυτι θ διάςταςθ αφορά τόςο τθν προςβαςιμότθτα του 

ιςτοτόπου όςο και τθν ικανότθτα του χριςτθ να αλλθλεπιδρά με τον οικοδεςπότθ 

και τουσ άλλουσ χριςτεσ. Οι χριςτεσ μποροφν εφκολα να αναγνωρίςουν ζναν 

ιςτότοπο αν ζχει μία εφευρετικι URL που ενςωματϊνει το όνομα τθσ οργάνωςθσ ι 

αναφζρεται ςτισ επιχειριςεισ τθσ. Για να βοθκιςουν τουσ χριςτεσ να βρουν τον 

ιςτότοπο με μθχανζσ αναηιτθςθσ, οι δθμιουργοί των ιςτοτόπων πρζπει να 

χρθςιμοποιιςουν τισ διακζςιμεσ ςυςκευζσ για να βελτιϊςουν τθν κατάταξι του. Οι 

δθμιουργοί του μποροφν ακόμα να υποςτθρίξουν τθ διαδραςτικότθτα του 

ιςτοτόπου παρζχοντασ τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ιδιοκτιτθ ι του διαχειριςτι 

του ιςτοτόπου, τθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ και το  νοφμερο του τθλεφϊνου ι του 

φαξ. Ο ιςτότοποσ πρζπει επίςθσ να παρζχει λειτουργίεσ για τθ διαχείριςθ των 

εικονικϊν κοινοτιτων μζςω εγκυκλίων, λιςτϊν email, ςχεδίων για ιδιότθτεσ μζλουσ 

και βιβλίων επιςκεπτϊν.    

5. Διοίκθςθ ( Quando?): Θ διοίκθςθ του ιςτοτόπου περιλαμβάνει τθν ανανζωςθ των 

πλθροφοριϊν που παρζχει. Άλλοι χριςιμοι δείκτεσ περιλαμβάνουν θμερομθνίεσ 

για τθν εγκατάςταςθ του ιςτοτόπου και τθν τελευταία του ανανζωςθ. Θ ςωςτι 

διοίκθςθ ενόσ ιςτοτόπου εγγυάται τθ ςτακερότθτα ου ιςτοτόπου ζτςι ϊςτε και ςε 

περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του διακομιςτι αυτό να μθν εμποδίηει τουσ χριςτεσ να 

ζχουν πρόςβαςθ. Ελζγχει ακόμα τισ λειτουργίεσ του ιςτοτόπου, εξαςφαλίηοντασ για 

παράδειγμα ότι δεν υπάρχουν κατεςτραμμζνοι ςφνδεςμοι. Χρειάηεται ακόμα 

προςαρμοςτικι και προςεκτικι ςυντιρθςθ για να εξαςφαλιςτεί ότι ο ιςτότοποσ 

χρθςιμοποιεί ςφγχρονθ τεχνολογία και εργαλεία. 

6. Χρθςιμότθτα (Quomodo?): Στθ διάςταςθ αυτι αξιολογοφνται το υλικό και το 

λογιςμικό που απαιτοφνται για να είναι προςβάςιμοσ ο ιςτότοποσ. Για παράδειγμα 

,οι χριςτεσ πρζπει να μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε ζναν ιςτότοπο 

χρθςιμοποιϊντασ ζναν οποιοδιποτε περιθγθτι, και ςε ιδανικζσ ςυνκικεσ χωρίσ 

επιπρόςκετεσ λειτουργίεσ. Ρρζπει ο ιςτότοποσ να επιτρζπει τθν πρόςβαςθ ςε 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ ι ικανότθτεσ(ςυμπεριλαμβανομζνων χρθςτϊν που  

ςυνδζονται από κινθτά τθλζφωνα, κινθτζσ ςυςκευζσ, ι ψθφιακι τθλεόραςθ). Οι 

δθμιουργοί του ιςτοτόπου πρζπει να ελαχιςτοποιοφν τον αποπροςανατολιςμό των 

χρθςτϊν, με χριςθ χάρτθ του ιςτοτόπου ι θλεκτρονικισ βοικειασ, και κυρίωσ, 

καταςκευάηοντασ τον ιςτότοπο ϊςτε να είναι εφκολοσ ςτθν πλοιγθςθ. Ακόμα, οι 

χρόνοι φόρτωςθσ μίασ ιςτοςελίδασ πρζπει να είναι λογικοί ακόμθ και για χριςτεσ 
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με ςχετικά αργζσ ςυνδζςεισ. Τζλοσ, ζνασ αποδοτικόσ ιςτότοποσ προςφζρει επίςθσ 

μία επιλογι γλωςςϊν και χρθςιμοποιεί κατανοθτοφσ όρουσ και ςφμβολα. 

7. Σκοπιμότθτα (Quibus auxiliis?): Θ τελευταία και καινοφρια διάςταςθ του μοντζλου 

αςχολείται με απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν ανάπτυξθ του ιςτοτόπου. Οι 

ενδιαφερόμενοι ζχουν ςυνικωσ τθν ανάγκθ να εκτιμιςουν τισ οικονομικοφσ και 

ανκρϊπινουσ πόρουσ που είναι απαραίτθτοι για το ςχεδιαςμό και τθ διοίκθςθ του 

ιςτοτόπου. Αυτοί οι πόροι, μαηί με το χρόνο και το κόςτοσ τθσ τεχνολογίασ 

πλθροφοριϊν, αποτελοφν τθν επζνδυςθ του ιδιοκτιτθ ςτον ιςτότοπο. Θ 

αξιολόγθςθ κα επθρεάςει λοιπόν τισ αποφάςεισ που κα παρκοφν για το ςχεδιαςμό 

ενόσ ιςτοτόπου που κα καλφπτει τισ ανάγκεσ του ιδιοκτιτθ, των χρθςτϊν και των 

επαγγελματιϊν που αςχολοφνται με τθ δθμιουργία και τθ ςυντιρθςθ του 

ιςτοτόπου. 

 Ακολουκεί ο πίνακασ με τα βαςικά επιχειριματα, τα κριτιρια που τουσ αντιςτοιχοφν 

και τον τρόπο μζτρθςισ τουσ. 

Επιχειριματα του Cicero Κριτιρια 

 
 
QuisΤαυτότθτα 

Αναγνϊριςθ 

Πνομα (οργάνωςθσ ι εταιρίασ),χάριςμα 

Εικόνα 

Χαρακτθριςμόσ 

Σχεδιαςμόσ 

Ρροςωποποίθςθ 

 
 
 
QuidΠεριεχόμενο 

Κάλυψθ 

Τομζασ που αναφζρεται ςτουσ ςκοποφσ του ιδιοκτιτθ 
και των χρθςτϊν 

Αξία τθσ πλθροφορίασ και των ςυνδζςμων 

Ακρίβεια 

Ροιότθτα πλθροφοριϊν 

Ρθγζσ, ςυγγραφζασ 

 
 
 
CurΥπθρεςίεσ 

Λειτουργίεσ 

Επάρκεια για τουσ ςκοποφσ του ιδιοκτιτθ 

Επάρκεια για τουσ ςκοποφσ των χρθςτϊν 

Ζλεγχοσ 

Ορκότθτα 

Αςφάλεια, θκικι, προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων 

 
UbiΤοποκεςία 

Ευπρόςιτο 

Εφευρετικι URL 

Ανάκτθςθ 

 
 
 
QuandoΔιοίκθςθ 

Ανανεωμζνεσ πλθροφορίεσ 

Ενθμερϊςεισ και ανακεωριςεισ 

Θμερομθνίεσ 

Συντιρθςθ 

Ζλεγχοσ 

Εργαλεία 

 
 
 
 

Προςβαςιμότθτα 

Απαιτιςεισ υλικοφ και λογιςμικοφ 

Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ 

Δυνατότθτα πλοιγθςθσ 
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QuomodoΧρθςιμότθτα Δομι, προςανατολιςμόσ 

Αρικμόσ φορτϊςεων 

Να είναι κατανοθτό 

Γλϊςςεσ 

Επίπεδο ορολογίασ 

 
 
Quibus AuxiliisΣκοπιμότθτα 

Πόροι 

Οικονομικοί και ανκρϊπινοι πόροι 

Χρόνοσ 

Τεχνολογία επικοινωνίασ και πλθροφορίασ 

 
 

Υλικό  

Λογιςμικό 

2.4      Αξιολόγηζη ηλεκηπονικών ςπηπεζιών 

 Στθν ενότθτα αυτι γίνεται αναφορά ςτα χαρακτθριςτικά που πρζπει να ζχουν οι ιςτότοποι 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, και κυρίωσ αυτοί που είναι παρακλάδια του θλεκτρονικοφ 

εμπορίου (e-commerce) όπωσ : 

 e-lodging 

 e-banking 

 e-health 

 e-travel 

 

2.4.1 Jeong, Oh & Gregoire(2003) 

 

  Οι. Jeong, Oh & Gregoire(2003) ςκοπεφουν μζςω τθσ μελζτθσ του να αναπτφξουν ζνα 

βαςικό πλαίςιο με το οποίο κα βοθκιςουν αυτοφσ που διαχειρίηονται τουσ ιςτοτόπουσ για 

καταλφματα , να διεξάγουν θλεκτρονικό εμπόριο. Ρροσ αυτόν το ςκοπό, θ μελζτθ αυτι 

ειςιγαγε δφο καινοφριεσ ζννοιεσ, τθν ικανοποίθςθ πλθροφορίασ και τισ προκζςεισ 

ςυμπεριφοράσ, και τισ δοκίμαςε με δεδομζνα που ςυνελζγθςαν από ζνα τυχαίο δείγμα από 

πικανοφσ πελάτεσ που ψάχνουν για κατάλυμα μζςω Διαδικτφου. Για να δθμιουργθκεί ζνα 

ςθμείο εκκίνθςθσ για μελλοντικι ζρευνα, αυτι θ μελζτθ διεξιγαγε παράλλθλθ ανάλυςθ 

ειδικά ςε τζςςερισ τομείσ του τομζα εφρεςθσ καταλφματοσ. Αυτοί οι τομείσ είναι: 

 Ρολυτζλεια 

 Ανϊτερθ κλίμακα 

 Μεςαία κλίμακα 

 Οικονομικι 

 Ο ςκοπόσ ταξιδίου( δουλειά ι αναψυχι) ενςωματϊκθκε επίςθσ ςτα δεδομζνα για να 

αυξιςει τθ γενικότθτα των αποτελεςμάτων ανακζτοντασ ςτουσ ερωτθκζντεσ να 

απαντιςουν ςε μία από τισ δφο δοςμζνεσ επιλογζσ. 
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 Θ μελζτθ αυτι περιλάμβανε μία ζρευνα πεδίου ςτο Διαδίκτυο με πικανοφσ πελάτεσ που 

ζψαχναν για κατάλυμα. Μία ιςτοςελίδα που περιείχε το ερωτθματολόγιο καταςκευάςτθκε 

και ςυνδζκθκε με ζνα πραγματικό ξενοδοχειακό ιςτότοπο. Με τον ίδιο τρόπο 

δθμιουργικθκαν 116 διαφορετικζσ εκδοχζσ του ερωτθματολογίου, κάκε μία από τισ οποίεσ 

ςυνδζκθκε με ζνα διαφορετικό ξενοδοχειακό ιςτότοπο. Οι 16 ξενοδοχειακοί ιςτότοποι 

προεπιλζχκθκαν με δειγματολθψία τεςςάρων εταιριϊν από κάκε ζνα τομζα καταλφματοσ, 

ζτςι ϊςτε τα δεδομζνα να αναπαριςτοφν το εφροσ τθσ βιομθχανίασ του καταλφματοσ. Ζνασ 

ίςοσ αρικμόσ ερωτθκζντων ανατζκθκε ςτο ερωτθματολόγιο κάκε ςελίδασ που ςυνδεόταν 

με κάποιον από τουσ 16 ιςτοτόπουσ, και τουσ ηθτικθκε να εξετάςουν τον ιςτότοπο πριν 

απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ.    

 Πλεσ οι μεταβλθτζσ των μοντζλων μετρικθκαν με πολλαπλά αντικείμενα, ακολουκϊντασ 

τισ προτάςεισ του Churchill (1979),χρθςιμοποιϊντασ μία κλίμακα από 1-7. Θ ποιότθτα ου 

ιςτοτόπου μετρικθκε με ζξι μεταβλθτζσ που εκπροςωπικθκαν από δφο με τρία 

αντικείμενα ερϊτθςθσ, βάςει υπαρχουςϊν μελετϊν. Αυτζσ οι μεταβλθτζσ ιταν: 

1. Ακρίβεια 

2. Σαφινεια 

3. Πλθρότθτα 

4. Ευκολία χριςθσ 

5. Ποιότθτα πλοιγθςθσ 

6. Συνδυαςμοί χρωμάτων 

 Θ ςχετικότθτα τθσ πλθροφορίασ δε χρθςιμοποιικθκε ςε αυτι τθ μελζτθ γιατί οι 

ερωτθκζντεσ ζλαβαν ςχετικζσ πλθροφορίεσ μζςω του ςχεδιαςμοφ τθσ μελζτθσ. 

 Ακολουκεί ο πίνακασ με τισ μεταβλθτζσ που χρθςιμοποιικθκαν κακϊσ και τα αντικείμενα 

μζτρθςισ τουσ. 

  

Μεταβλθτζσ Αντικείμενο ερϊτθςθσ 

 
Ακρίβεια πλθροφορίασ 

Ριςτεφω ότι ο ιςτότοποσ παρζχει ακριβείσ πλθροφορίεσ ςε 
πικανοφσ χριςτεσ ςαν εμζνα 

Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται από τον ιςτότοπο είναι 
αξιόπιςτεσ. 

 
Σαφινεια πλθροφορίασ 

Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται από τον ιςτότοπο είναι 
ξεκάκαρεσ για μζνα 

Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται από τον ιςτότοπο είναι 
εφκολα κατανοθτζσ 

 
Πλθρότθτα πλθροφορίασ 

Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται ςτον ιςτότοπο είναι πλιρεισ 
για τισ αποφάςεισ αγοράσ μου 

Μπορϊ να βρω όλεσ τισ λεπτομερείσ πλθροφορίεσ που 
χρειάηομαι για να κάνω κράτθςθ ςτο ξενοδοχείο 

 
Αντιλθπτι ευκολία χριςθσ 

Ο ιςτότοποσ είναι ςχεδιαςμζνοσ με τζτοιον τρόπο ϊςτε είναι 
εφκολο να τον ακολουκιςω 

Οι πλθροφορίεσ ςτον ιςτότοπο είναι καλά οργανωμζνεσ 

Ο ιςτότοποσ παρζχει απλζσ και ξεκάκαρεσ οδθγίεσ χριςθσ 

Ποιότθτα πλοιγθςθσ Το βρικα εφκολο να περιθγθκϊ ςε αυτόν τον ιςτότοπο 
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Ο ιςτότοποσ και όλοι οι ςφνδεςμοί του δουλεφουν καλά 

Συνδυαςμόσ χρωμάτων Ο ιςτότοποσ χρθςιμοποιεί καλό ςυνδυαςμό χρωμάτων 

 
 
Ικανοποίθςθ 
πλθροφόρθςθσ 

Ρόςο ικανοποιθμζνοσ είςαι από τισ πλθροφορίεσ του 
ιςτοτόπου? 

Αυτόσ ο ιςτότοποσ είναι αυτό που χρειαηόμουν για κράτθςθ 
δωματίων 

Ριςτεφω πωσ ο ιςτότοποσ αυτόσ είναι κατάλλθλο μζροσ για 
κρατιςεισ δωματίων 

 
Προκζςεισ ςυμπεριφοράσ 

Θ πικανότθτα να ξαναχρθςιμοποιιςω τον ιςτότοπο είναι 

Θ πικανότθτα να ςυςτιςω τον ιςτότοπο αυτό ςε ζνα φίλο 
είναι: 

 

2.4.2 Pikkarainen & Pikarrainen(2006) 

Οι Pikkarainen & Pikarrainen(2006) εξετάηουν τθν ικανοποίθςθ των πελατϊν τθσ υπθρεςίασ 

τθσ θλεκτρονικισ τράπεηασ υπό το πρίςμα του μοντζλου που υπολογίηει τθν ικανοποίθςθ 

του τελικοφ χριςτθ(EUCS). Επιπλζον, προςπακοφν να ρίξουν φωσ ςτθ ςχζςθ μεταξφ 

ικανοποίθςθσ και ατομικϊν διαφορϊν όπωσ το αποτζλεςμα των μεταβλθτϊν 

δευτερευοφςθσ ςθμαςίασ ςτθν ικανοποίθςθ. Θ ανάλυςθ περιορίςτθκε ςτισ προςδοκίεσ των 

πελατϊν των ιδιωτικϊν τραπεηϊν. 

 Με βάςθ το μοντζλο EUCS πραγματοποιικθκε μία ζρευνα ςτθ Φιλανδία το 2002. Θ ζρευνα 

αποτελοφνταν από δευτερεφουςεσ ερωτιςεισ και τισ ερωτιςεισ του αρχικοφ μοντζλου. Θ 

ερωτιςεισ του EUCS μεταφράςτθκαν ςτα φιλανδικά και τροποποιικθκαν ϊςτε να 

ταιριάηουν περιςςότερο με το πλαίςιο του θλεκτρονικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. Ρριν 

μοιραςτεί το ερωτθματολόγιο, εξετάςτθκε από τρεισ ζμπειρουσ ακαδθμαϊκοφσ και δφο 

επαγγελματίεσ από τον τραπεηικό τομζα, που είχαν εμπειρία ςτισ θλεκτρονικζσ τραπεηικζσ 

υπθρεςίεσ και ςε τθλεφωνικζσ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ. 

 Τα δεδομζνα ςυνελζγθςαν ακολουκϊντασ μία ςυμβατικι δειγματολθπτικι μζκοδο. 

Μαηεφτθκαν απαντιςεισ από ζνα κεντρικό τμιμα μίασ μεγάλθσ πόλθσ τθσ βόρειασ 

Φιλανδίασ. Συνολικά, μαηεφτθκαν 268 χριςιμεσ απαντιςεισ. Αν και το μζγεκοσ του 

δείγματοσ είναι μικρό, το δείγμα ιταν καλά κατανεμθμζνο με δθμογραφικοφσ όρουσ και 

άλλεσ πλθροφορίεσ δευτερευοφςθσ ςθμαςίασ. 

 Για τθν απάντθςθ των ερωτιςεων χρθςιμοποιικθκε κλίμακα Likert από το 1-5. Οι 

ερωτθκζντεσ μποροφςαν να απαντιςουν επίςθσ ότι δε γνϊριηαν. 

Τα βαςικά κριτιρια που αξιολογικθκαν ιταν: 

 Περιεχόμενο 

 Ακρίβεια 

 Μορφοποίθςθ 

 Ευκολία χριςθσ 

 Επικαιρότθτα 
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 Ακολουκεί ο πίνακασ με τα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν και τον τρόπο με τον οποίο 

μετρικθκαν. 

  

Κριτιρια και υποκριτιρια 

Γενικά, πόςο ικανοποιθμζνοσ είςτε με τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ? 

Περιεχόμενο 

Το θλεκτρονικό τραπεηικό ςφςτθμα παρζχει τισ πλθροφορίεσ που χρειάηεςτε? 

Το περιεχόμενο τθσ πλθροφορίασ καλφπτει τισ ανάγκεσ ςασ? 

Το θλεκτρονικό τραπεηικό ςφςτθμα παρζχει ελζγχουσ που ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ ςασ? 

Το θλεκτρονικό τραπεηικό ςφςτθμα παρζχει επαρκείσ πλθροφορίεσ? 

Ακρίβεια 

Το θλεκτρονικό τραπεηικό ςφςτθμα είναι ακριβζσ? 

Είςτε ικανοποιθμζνοι με τθν ακρίβεια του θλεκτρονικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ? 

Μορφοποίθςθ 

Ριςτεφετε ότι το αποτζλεςμα παρουςιάηεται με μία χριςιμθ μορφοποίθςθ? 

Είναι ξεκάκαρεσ οι πλθροφορίεσ? 

Ευκολία χριςθσ 

Το θλεκτρονικό τραπεηικό ςφςτθμα είναι φιλικό προσ το χριςτθ? 

Το θλεκτρονικό τραπεηικό ςφςτθμα είναι εφχρθςτο? 

Επικαιρότθτα 

Ραίρνετε τισ πλθροφορίεσ που κζλετε εγκαίρωσ? 

Το θλεκτρονικό τραπεηικό ςφςτθμα παρζχει ενθμερωμζνεσ πλθροφορίεσ? 

  

  

2.4.3 Tsai & Chai(2005) 

 Οι Tsai & Chai(2005) ςτθ μελζτθ τουσ προςπάκθςαν, να αναπτφξουν ζνα περιεκτικό και 

αξιόπιςτο ερωτθματολόγιο για τθν αξιολόγθςθ ιςτοτόπων υγείασ, και να ελζγξουν τθν 

εγκυρότθτα και τθν αξιοπιςτία αυτοφ του ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ. 

 Θ μελζτθ αυτι χρθςιμοποίθςε ζνα διερευνθτικό ςχεδιαςμό ζρευνασ. Μετά τθν 

προκαταρκτικι ςφνταξθ και ανάλυςθ του ερωτθματολογίου, εξεταςτζσ προςεκλικθςαν να 

αξιολογιςουν το επιλεγμζνο δείγμα ιςτοτόπων με χριςθ του ερωτθματολογίου. Σα δείγμα 

χρθςιμοποιικθκαν οι ιςτότοποι των ζξι μεγαλφτερων νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων τθσ 

Αμερικισ και τα υπόλοιπα νοςοκομεία μπικαν ςε λίςτα με αλφαβθτικι ςυχνότθτα χωρίσ να 

καταγράφεται θ ςυνολικι κατάταξθ. Ζτςι, λοιπόν επελζγθςαν νοςοκομεία που είχαν 

καταχωρθκεί ςαν πάροχοι εξαιρετικϊν υπθρεςιϊν νοςθλείασ. Στθ λίςτα των 35 

νοςοκομείων, 4 επελζγθςαν τυχαία. Επίςθσ, προςεκλικθ ζνα ςυμβατό ςε μζγεκοσ δείγμα 

από 60 νοςοκόμουσ με βακμό Master και 60 επί πτυχίω μθχανολόγουσ μθχανικοφσ, ϊςτε 

να λειτουργιςουν ωσ εξεταςτζσ ςυμπλθρϊνοντασ το ερωτθματολόγιο. 

 Δεκατζςςερισ παράγοντεσ αξιολόγθςθσ αναλφκθκαν με βάςθ τθσ εργαςίεσ των Lynch& 

Horton (1997) και Richard (2001). Αυτοί οι παράγοντεσ ταξινομικθκαν ςε 6 μεγάλεσ 

κατθγορίεσ, ςτισ οποίεσ το πρϊτο μζροσ περιλάμβανε τισ κατθγορίεσ 1-4 μετρθμζνεσ ςε 
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κλίμακα από 1-5 και το δεφτερο μζροσ περιείχε τισ κατθγορίεσ 5,6 που απαντικθκαν με 

Ναι/Πχι .  

 Θ πρϊτθ κατθγορία ιταν θ ςυνολικι εντφπωςθ του ιςτοτόπου. Αυτό ςχετίηεται με τθν 

φπαρξθ κακοριςμζνου αντικειμζνου, διακριτισ και λογικισ διευκζτθςθσ ιδεϊν, και με το 

οπτικό αποτζλεςμα. Θ δεφτερθ ιταν θ ταχφτθτα φόρτωςθσ και αλλαγισ, και ςχετιηόταν με 

το πόςο γριγορα άνοιξε ο ιςτότοποσ και με το πόςο γριγορα μποροφςε να μετακινθκεί 

κάποιοσ μεταξφ των ιςτοτόπων. Θ τρίτθ ιταν θ προςβαςιμότθτα και θ ευκολία, που ζχει να 

κάνει με τθ ςυςχζτιςθ του τομζα του ονόματοσ με το περιεχόμενο, τθ ςφνδεςθ του 

ιςτοτόπου με κοινζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ, με το εάν τα εικονίδια είχαν εναλλακτικζσ 

περιγραφζσ κειμζνου, τθν ταχφτθτα και τθν ευκολία ανοίγματοσ των γραφικϊν, τθ 

ςυμβατότθτα των ιςτοςελίδων για εφκολθ περιιγθςθ, τθν διακεςιμότθτα ενεργϊν 

ςυνδζςμων για ςχετικοφσ ιςτοτόπουσ, τθν καταλλθλότθτα αυτϊν των ςυνδζςμων και τθ 

πρόβλεψθ μζςων για αλλθλεπίδραςθ μεταξφ περιθγθτϊν. Θ τζταρτθ ιταν το περιεχόμενο 

τθσ ιςτοςελίδασ, που ςχετιηόταν με τθν πρόβλεψθ ςωςτισ και πλιρουσ πλθροφόρθςθσ, με 

το αν το περιεχόμενο ιταν άξιο αναφοράσ, και με το αν θ πλθροφορία που παρείχε ιταν 

υποκειμενικι. Θ πζμπτθ και θ ζκτθ κατθγορία ςχετίηονταν με τισ υπθρεςίεσ που παρείχε ο 

ιςτότοποσ, όπωσ forum ςυηιτθςθσ και εργαλεία αναηιτθςθσ μζςα ςτον ιςτότοπο, μαηί με τθ 

ςυμβατικότθτα με άλλουσ περιθγθτζσ. 

 Για τθν αξιολόγθςθ τθσ εγκυρότθτασ του περιεχομζνου ,κλικθκαν ζξι μελετθτζσ είτε με 

βακμό PHD ςε πεδία που ςχετίηονται με τθν πλθροφορία είτε εργαηόμενοι ωσ επιβλζποντεσ 

ςε κζντρα πλθροφορίασ. Θ τελικι ζκδοςθ διαμορφϊκθκε βάςει των δικϊν τουσ προτάςεων.  

 Το ερωτθματολόγιο χωρίςτθκε ςε δφο μεγάλα τμιματα με ζξι κατθγορίεσ και 32 ςυνολικά 

ερωτιςεισ. Το πρϊτο τμιμα περιείχε 17 ερωτιςεισ χρθςιμοποιϊντασ κλίμακα Likert από 1-5 

για βακμολόγθςθ των απαντιςεων, ενϊ το δεφτερο τμιμα είχε απαντιςεισ του ςτυλ 

Ναι/Πχι. 

 Τα παραπάνω ςτοιχεία μετά από επεξεργαςία ζδωςαν τον παρακάτω πίνακα με τουσ 

βαςικοφσ παράγοντεσ και τον τρόπο μζτρθςισ τουσ. 

  

Αντικείμενα 

Παράγοντασ 1:Αλθκζσ περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο είναι άξιο αναφοράσ 

Ραρζχεται πλιρθσ πλθροφόρθςθ 

Τα δεδομζνα είναι υποκειμενικά 

Ραρζχονται ςωςτζσ πλθροφορίεσ 

Παράγοντασ 2:Προςβαςιμότθτα και ευκολία 

Οι εικονογραφιςεισ ςυνοδεφονται από κείμενο για υποβοικθςθ περιγραφισ 

Αποτελεςματικοί ςφνδεςμοι για άλλουσ ιςτοτόπουσ 

Οι  ςυνδεδεμζνοι ιςτότοποι παρζχουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ 

Τα γραφικά μποροφν να εκτελεςτοφν με ευκολία 

Ραρζχονται τρόποι αλλθλεπίδραςθσ με τον αναγνϊςτθ 

Οι ιςτοςελίδεσ είναι κατάλλθλεσ για εφκολθ περιιγθςθ 

Παράγοντασ 3:Ταχφτθτα και ςφνδεςθ 
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Ταχφτθτα για μπροσ-πίςω μετακίνθςθ ανάμεςα ςτισ ιςτοςελίδεσ 

Χρόνοσ που ξοδεφτθκε για να ανοίξει ο ιςτότοποσ 

Ο ιςτότοποσ ςυνδζεται με άλλουσ ιςτοτόπουσ μζςω κοινϊν μθχανϊν αναηιτθςθσ 

Συςχζτιςθ μεταξφ ονόματοσ ιςτοτόπου και περιεχομζνου του 

Παράγοντασ 4:Συνολικι εντφπωςθ 

Ξεκάκαρο κζμα 

Ξεκάκαρθ και λογικι διευκζτθςθ ιδεϊν 

Οπτικό αποτζλεςμα 

 

2.4.4 Alwahaishi & Snasel (2009) 

 Οι  Alwahaishi & Snasel (2009) ςτθ μελζτθ τουσ προςπακοφν να προτείνουν ζνα δείκτθ που 

κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για τθ μζτρθςθ και τθν εκτίμθςθ τθσ ποιότθτασ των 

ιςτοτόπων των αεροπορικϊν εταιριϊν. Για αυτό το ςκοπό δθμιοφργθςαν ζνα όργανο 

ποιότθτασ ιςτοτόπων αερογραμμϊν με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ και τον ζλεγχο των 

αποτελεςμάτων τθσ ποιότθτασ του ιςτοτόπου. Στθ μελζτθ εξετάηονται ειδικά επτά εταιρίεσ 

που δραςτθριοποιοφνται ςτο Συμβοφλιο Συνεργαςίασ του Αραβικοφ Κόλπου (GCC). 

 Υπάρχει ζνασ αρικμόσ βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν που πρζπει να κατζχει ζνασ καλόσ 

ιςτότοποσ. Ρρϊτον, ζνασ αποτελεςματικόσ ιςτότοποσ πρζπει να λειτουργεί ςα μία βαςικι 

πθγι πλθροφοριϊν, να παρζχει πλιρθ πλθροφόρθςθ για προϊόντα και υπθρεςίεσ, και να 

επιτρζπει γριγορθ πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ μζςω εργαλείων όπωσ οι μθχανζσ 

αναηιτθςθσ. Οι πελάτεσ ηθτοφν ακόμα κατάλλθλα επίπεδα αλλθλεπίδραςθσ υπθρεςιϊν 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν και τθν προςωποποίθςθ και τθν ευκολία 

επικοινωνίασ ςε περίπτωςθ προβλιματοσ. Επιπλζον, ζνασ ιςτότοποσ κα ζπρεπε να 

ενςωματϊνει κατάλλθλα μζτρα αςφαλείασ και να υιοκετεί πρακτικζσ προςταςίασ 

δεδομζνων ιδιωτικισ χριςθσ με ςκοπό να κερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ του πελάτθ. Ακόμθ, 

ζνασ ιςτότοποσ πρζπει είναι εφκολοσ ςτθν πλοιγθςθ και να ζχει ζνα τυπικά αιςκθτικό 

προφίλ και μία εμφάνιςθ που να είναι κατάλλθλθ για ζναν οργανιςμό. 

 

 Τελικά προζκυψε ο παρακάτω πίνακασ με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

         

Κατθγορία/Παράγοντεσ 

Πλθροφοριακό περιεχόμενο 

Υπθρεςίεσ προοριςμοφ(ενοικίαςθ αυτοκινιτου, κράτθςθ ξενοδοχείου κ.α ) 

Λεπτομζρειεσ πτιςθσ (αναηιτθςθ πτιςθσ, αναχϊρθςθ, άφιξθ) 

Σχζδιο πτιςθσ 

Ρλθροφορίεσ για επιχειρθματίεσ που ταξιδεφουν 

Ρλθροφορίεσ για τον προοριςμό( χάρτεσ πόλθσ, ταξιδιωτικοί οδθγοί, ζκιμα ,νόμοι ) 

Ψυχαγωγία κατά τθν πτιςθ/Ρλθροφορίεσ διαςκζδαςθσ 

Ρλθροφορίεσ αεροπορικοφ ςτόλου 

Ρολιτικι προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων 

Ταινίεσ πολυμζςων για τον τφπο του αεροςκάφουσ, το χάρτθ τθσ διαδρομισ κ.α 

Υποςτιριξθ/Ψυχαγωγία ταξιδιϊτθ 
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Εγχϊριεσ διακοπζσ 

Υπερατλαντικζσ διακοπζσ 

Εμπόρευμα τθσ αεροπορικισ εταιρίασ 

Συμμετοχι ςε θλεκτρονικό πρόγραμμα τακτικϊν πελατϊν 

Ρρόςβαςθ ςε θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ τακτικϊν πελατϊν 

Συνθκιςμζνεσ απορίεσ και ανάδραςθ 

Μετατροπζασ ιςοτιμίασ/Κομπιουτεράκι 

Ειδικζσ προςφορζσ/Συμφωνίεσ 

Ραρουςίαςθ ςυμμαχίασ/εταίρων 

Γραφεία/ ςτοιχεία επικοινωνίασ με αντιπροςϊπουσ πϊλθςθσ 

Περιεχόμενο ςυναλλαγϊν 

Αναηιτθςθ για ειςιτιριο βάςει θμερομθνίασ 

Αναηιτθςθ για ειςιτιριο βάςει τιμισ 

Χάρτθσ κζςθσ/Επιλογι 

Υπθρεςίεσ κατά τθν πτιςθ( επιλογι γεφματοσ, υποςτιριξθ ςε ΑΜΕΑ κ.α) 

Θλεκτρονικι κράτθςθ ειςιτθρίου 

Θλεκτρονικι αλλαγι ειςιτθρίου 

Θλεκτρονικι ακφρωςθ ειςιτθρίου 

Ρροβολι τρεχοφμενθσ κράτθςθσ πτιςθσ 

Δυνατότθτα κράτθςθσ από πολλζσ πόλεισ 

Τρόποσ πλθρωμισ 

Ραράδοςθ ειςιτθρίου 

Θλεκτρονικι κάρτα επιβίβαςθσ 

Λκανότθτα επιλογισ ονόματοσ πόλθσ αντί κωδικοφ αεροδρομίου για κράτθςθ πτιςθσ 

Αναηιτθςθ πτιςεων μζςα ςε ζνα χρονικό πλαίςιο 

Σχεδιαςμόσ ιςτοτόπου 

Αναηιτθςθ ιςτοτόπου/Μθχανι αναηιτθςθσ 

Αςφαλισ ιςτότοποσ 

Εξατομικευμενόσ ιςτότοποσ 

Ρλθροφορίεσ εταιρίασ 

Ευκαιρίεσ καριζρασ 

Ο ιςτότοποσ υπάρχει ςε πάνω από δφο γλϊςςεσ 

Δθμοτικότθτα 
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3Αξιολόγηζη ιζηοηόπων δημοζίων ςπηπεζιών 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά ςτθν αξιολόγθςθ των ιςτοτόπων δθμοςίων 

υπθρεςιϊν. Θ ανάλυςθ που ακολουκεί εξετάηει τουσ ιςτοτόπουσ τόςο από τθ ςκοπιά τθσ 

ποιότθτασ και τθσ ικανοποίθςθσ του προςφζρουν, όςο και από το επίπεδο των υπθρεςιϊν 

που παρζχουν.   

 Οι υπάρχουςεσ εργαςίεσ ςε αυτόν τον τομζα εςτιάηουν ςτθν ποιότθτα τθσ κυβερνοπφλθσ 

και ςυνολικά ςτθν ικανοποίθςθ του πολίτθ- πελάτθ. Θ ικανοποίθςθ του πολίτθ-πελάτθ 

επθρεάηεται κυρίωσ από: 

 Τθν αντιλθπτι ποιότθτα υπθρεςιϊν 

 Τισ προςδοκίεσ από τισ υπθρεςίεσ 

 Γενικά, θ αντιλθπτι ποιότθτα υπθρεςιϊν λαμβάνει υπ’ όψιν πολλοφσ παράγοντεσ οι οποίοι 

χρθςιμοποιοφνται για τθν μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ, και βοθκοφν ςτον υπολογιςμό 

δεικτϊν που περιγράφουν τθν ικανοποίθςθ ενόσ πολίτθ-πελάτθ από τθν υπθρεςία.  

 Ακολουκεί ο πίνακασ με τθ βιβλιογραφία που χρθςιμοποιικθκε ςε αυτό το κεφάλαιο. 

American Customer Satisfaction Index(2004) 

Korsten & Bothma(2005) 
Jansen & Olnes(2004) 
Braa & Olgrim(1995) 
Horan, Abhichandani, & Rayalu (2006) 
Kim, Im & Park(2005) 
e-Government Unit, DG Information Society, European Commission(2004) 
Eschenfelder(2004) 
Smith(2001) 
Pisanski & Zumer(2005) 
Kaylor(2001) 
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Barnes & Vidgen(2003) 
Barnes & Vidgen(2006) 
Panopoulou, Tambouris,Tarabanis(2008) 
Galan & Sabadie (2001) 
Papadomichelaki & Mentzas (2009) 

 

 Ππωσ και ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, οι υποενότθτεσ του κεφαλαίου αυτοφ είναι οι 

εργαςίεσ που ζχουν δθμοςιοποιθκεί και άπτονται του κζματοσ που αναλφουμε. 

3.1 American Customer Satisfaction Index (2004) 

 Ο δείκτθσ ACSI (American Customer Satisfaction Index(2004) για τθν θλεκτρονικι 

διακυβζρνθςθ, είναι μία ειδικι τριμθνιαία αναφορά του γενικοφ δείκτθ ACSI, ο οποίοσ 

υπολογίηεται από το πανεπιςτιμιο του Michigan ςε ςυνεργαςία με τθν Αμερικανικι 

Κοινωνία για τθν Ροιότθτα (ASQ),τθν Foresee Results και το CFI Group. Ο δείκτθσ ACSI είναι 

ζνα διεπαγγελματικό μζτρο τθσ μθ-θλεκτρονικισ ικανοποίθςθσ του πελάτθ, το οποίο 

μετράει τθν επίδοςθ 200 περίπου ιδιωτικϊν επιχειριςεων, όπωσ επίςθσ και πολλϊν 

κρατικϊν υπθρεςιϊν. Θ εταιρία Foresee Results ςυλλζγει και αναλφει τα δεδομζνα που 

περιλαμβάνονται ςτθν αναφορά. 

 Οι βακμολογίεσ του δείκτθ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ACSI υπολογίηονται βάςει 

δεδομζνων που ςυλλζγονται από εκελοντικζσ ζρευνεσ ςτο διαδίκτυο ςε τόπουσ 

επιςκεπτϊν. Κάκε κυβερνθτικόσ ιςτότοποσ βακμολογικθκε από τουσ επιςκζπτεσ ςε 

διαφορετικά  ςτοιχεία τθσ ςυνολικισ ικανοποίθςθσ. Τα ποςοςτά μετατράπθκαν ςε κλίμακα 

0-100 χρθςιμοποιϊντασ τθ μεκοδολογία του ACSI. 

 Θ μεκοδολογία ACSI αναγνωρίηει τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ ικανοποίθςθσ και 

ποςοτικοποιεί τθ ςχζςθ τουσ με τθ ςυνολικι ικανοποίθςθ του πελάτθ. Επιπλζον, αυτι θ 

μεκοδολογία αιτίασ-αποτελζςματοσ προβλζπει το πϊσ κα αντιδράςουν οι πελάτεσ ςτο 

μζλλον και παρουςιάηει τον αντίκτυπο των επιπλζον χαρακτθριςτικϊν ενόσ ιςτοτόπου ςτθν 

ικανοποίθςθ του πελάτθ, τθ ςυμπεριφορά του και το κατϊτερο ανεκτό όριο. 

 Θ ικανοποίθςθ ςε ζναν ιςτότοπο είναι μία περίπλοκθ εξίςωςθ με πολλαπλά ςτοιχεία που 

κακορίηουν το κατά πόςο θ εμπειρία ςτο διαδίκτυο ανταποκρίνεται ςτισ προςδοκίεσ του 

πολίτθ. Για κάκε τόπο που αξιολογείται ςτο δείκτθ, θ μεκοδολογία ACSI υπολογίηει τον 

αντίκτυπο των διαφορετικϊν παραμζτρων τθσ ικανοποίθςθσ βάςει τθσ ανάδραςθσ από τθν 

κριτικι του πελάτθ. Θ μεκοδολογία ACSI επιτρζπει ςε μία υπθρεςία ι ζνα τμιμα να 

προβλζπει τον αντίκτυπο, των επιπρόςκετων χαρακτθριςτικϊν ενόσ ιςτοτόπου ενόσ 

ςυγκεκριμζνου τομζα (π.χ ςτθ πλοιγθςθ), ςτθ ςυνολικι ικανοποίθςθ και να 

αντιλαμβάνεται το πϊσ κα αντιδράςει ο κόςμοσ ςτο μζλλον. Γενικά, μία περιοχι με χαμθλό 

βακμό ικανοποίθςθσ και υψθλό αντίκτυπο κεωρείται υψθλισ προτεραιότθτασ. Θ 

αναγνϊριςθ των παραμζτρων υψθλισ προτεραιότθτασ προςφζρει πολφτιμθ γνϊςθ για το 

πϊσ ζνασ ιςτότοποσ κα πρζπει να ιεραρχιςει τισ αναβακμίςεισ του, βάςει του που ζχει τθν 

υψθλότερθ προτεραιότθτα ςτθν ικανοποίθςθ του πελάτθ. 
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 Τζλοσ, ο δείκτθσ ACSI ζδειξε ότι οι υπθρεςίεσ παραμζνουν εςτιαςμζνεσ ςτθν ικανοποίθςθ 

του πελάτθ ςε καιροφσ όπου θ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ αυξάνεται. Οι 

ικανότθτεσ αναηιτθςθσ και πλοιγθςθσ είναι οι κφριεσ προτεραιότθτεσ για πολλοφσ 

κυβερνθτικοφσ ιςτοτόπουσ και θ ςθμαςία τουσ πολλαπλαςιάηεται για τουσ επιςκζπτεσ που 

πλοθγοφνται για πρϊτθ φορά και είναι και οι αυςτθρότεροι κριτζσ. Γενικά, είτε είναι 

προτεραιότθτα για τθ βελτίωςθ του ιςτοτόπου θ αναηιτθςθ είτε θ πλοιγθςθ ι μία άλλθ 

παράμετροσ που ζχει αναγνωριςτεί από τουσ επιςκζπτεσ, οι βελτιϊςεισ του ιςτοτόπου 

πρζπει να επιλεχκοφν προςεκτικά μζςα από το πλαίςιο των ςτόχων που ζχει κζςει θ 

υπθρεςία του ιςτοτόπου. Θ κατανόθςθ του τι αυξάνει τθν ικανοποίθςθ των κφριων 

επιςκεπτϊν του ιςτοτόπου, κα επιτρζψει ςτουσ διαχειριςτζσ να αποφαςίςουν ποφ να 

αφιερϊςουν τουσ διακζςιμουσ πόρουσ ϊςτε να επιτφχουν το καλφτερο αποτζλεςμα. 

 Με παρόμοιο τρόπο καταςκευάηεται αυτιν τθ ςτιγμι ο Ευρωπαϊκόσ Δείκτθσ Ικανοποίθςθσ 

του Χριςτθ (EUSI) από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Θ μελλοντικι φπαρξθ 

ενόσ τζτοιου δείκτθ ςτθν Αμερικι, τθν Ευρϊπθ και τθν Αςία δθλϊνει ότι κα μποροφμε να 

ζχουμε παγκόςμιεσ και τοπικζσ ςυγκρίςεισ οι οποίεσ κα αυξιςουν τον ανταγωνιςμό και κα 

οδθγιςουν ςε βελτίωςθ όλων όςων αναμειγνφονται.  

3.2  Korsten & Bothma(2005) 

 Στθ Νότια Αφρικι όπου υπιρχαν 36 κυβερνθτικοί ιςτότοποι, το Σφςτθμα Κρατικισ 

Επικοινωνίασ και Ρλθροφορίασ (GCIS) δθμιοφργθςε ζνα μοναδικό ιςτότοπο, το South Africa 

Government Online, για να ςυνειςφζρει ϊςτε να γίνουν πιο προςβάςιμα τα αποκζματα 

πλθροφοριϊν. 

Σκοπόσ τθσ ζρευνασ των Korsten & Bothma(2005) ιταν θ αξιολόγθςθ των ιςτοτόπων ςε 

κζματα περιεχομζνου όςο και χρθςτικότθτασ. Όςον αφορά το περιεχόμενο, ςκοπόσ τθσ 

εργαςίασ ιταν θ εκτίμθςθ των ιςτοτόπων βάςει κριτθρίων γενικοφ περιεχομζνου και 

ςυγκεκριμζνα για το South African Government Online να το αξιολογιςει και ωσ πφλθ προσ 

άλλεσ κυβερνθτικζσ πλθροφορίεσ. Πςον αφορά τθ χρθςτικότθτα, ςκοπόσ δεν ιταν να 

καλυφκεί όλο το φάςμα τθσ χρθςτικότθτασ του ιςτοτόπου, αλλά να λθφκοφν απαντιςεισ 

για το αν μποροφςαν οι χριςτεσ να βρουν τθν πλθροφορία που αναηθτοφςαν, ποιά ςτοιχεία 

τθσ διεπαφισ δοφλευαν καλά και ποια όχι, και ποια προβλιματα αντιμετϊπιςαν δυνθτικά 

οι χριςτεσ κατά τθ διάρκεια τθσ διεπαφισ. Το επικυμθτό αποτζλεςμα ιταν χρθςτικότθτα 

για τουσ νεοειςελκόντεσ χριςτεσ και αποδοτικότθτα για τουσ ςυχνοφσ χριςτεσ. Για τουσ 

ςκοποφσ αυτισ τθσ εργαςίασ, θ χρθςτικότθτα εκτιμικθκε βάςει του επιπζδου 

χρθςτικότθτασ του ιςτοτόπου(αρχικι ςελίδα, αρχιτεκτονικι των πλθροφοριϊν, πλοιγθςθ, 

αναηιτθςθ, ςτρατθγικι ςυνδζςμων, γενικόσ τφποσ γραψίματοσ, πρότυπο ςελίδασ, 

ςχεδιαςμόσ του περιβάλλοντοσ). Κριτιρια που υπολογίηουν ειδικζσ παραμζτρουσ που 

ςχετίηονται με μεμονωμζνεσ ςελίδεσ, κακϊσ και παράμετροι όπωσ προςβαςιμότθτα, χρόνοσ 

φόρτωςθσ, χρόνοσ φόρτωςθσ ιςτοςελίδων, προβλιματα κωδικοποίθςθσ και μθνφματα 

ςφαλμάτων, δεν ελιφκθςαν υπ ‘ όψιν.   

 Θ αναγνϊριςθ των κριτθρίων ζγινε ςε τρεισ φάςεισ. Στθν πρϊτθ φάςθ ςυμβουλεφτθκαν μία 

μεγάλθ γκάμα πθγϊν οι οποίεσ προςπακοφν να κακορίςουν χαρακτθριςτικά ενόσ καλοφ ι 

ποιοτικοφ ιςτοτόπου ι να παρζχουν αρχζσ για το ςχεδιαςμό ιδανικοφ περιβάλλοντοσ για το 
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χριςτθ. Ανάμεςα ςε αυτζσ τισ πθγζσ βρίςκονται καταρτιςμζνοι κατάλογοι, περιοδικά και 

άλλεσ πθγζσ που αςχολοφνται με τουσ ιςτοτόπουσ , υπθρεςίεσ διαδικτυακισ 

βακμολόγθςθσ, και οδθγίεσ για το ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι υψθλισ ποιότθτασ 

ιςτοςελίδων. Αυτι θ διαδικαςία παριγαγε μία λίςτα κριτθρίων αξιολόγθςθσ και δεικτϊν. 

 Στθν επόμενθ φάςθ τα κριτιρια και οι δείκτεσ επεξεργάςκθκαν, ςυντζκθκαν και 

εδραιϊκθκαν. Θ επανάλθψθ εξαλείφκθκε και τα αντικείμενα με αμφιλεγόμενο νόθμα 

ξεκακαρίςτθκαν. Αντικείμενα τα οποία δεν είχαν νόθμα, τα οποία δεν μποροφςαν να 

οριςτοφν λειτουργικά, ι που δε φαίνονταν ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ του ιςτοτόπου που 

επρόκειτο να αξιολογθκεί, εξαλείφονταν. Τα ςχετικά αντικείμενα τοποκετοφνταν μετά ςε 5 

μεγάλεσ κατθγορίεσ και 17 υποκατθγορίεσ για να παραχκεί μία ςτακερι λίςτα βάςει τθσ 

οποίασ κα γινόταν οι μετριςεισ. Κάκε υποκατθγορία αποτελεί μία ςειρά από πιο 

λεπτομερείσ δείκτεσ οι οποίοι βοθκοφςαν ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ. 

 Θ τρίτθ φάςθ ςυνεπαγόταν τθν αναγνϊριςθ οδθγιϊν ειδικϊν για το προϊόν που επρόκειτο 

να αξιολογθκεί, κυρίωσ του ιςτοτόπου South African Government Online ωσ κυβερνθτικοφ 

ιςτοτόπου και ωσ ςθμείο ειςόδου για άλλουσ κυβερνθτικοφσ ιςτοτόπουσ. Τα γενικά 

κριτιρια δείχνουν ότι το κφριο ςτοιχείο μίασ αποτελεςματικισ διαδικτυακισ παρουςίασ 

είναι το κατά πόςο το περιεχόμενο είναι κατανοθτό, ςφγχρονο, υψθλισ ποιότθτασ, επίςθμο 

και καλογραμμζνο, καλφπτει τισ ανάγκεσ μεγάλθσ εμβζλειασ ακροατθρίου και καλφπτει 

τουσ ςτόχουσ μετάδοςθσ πλθροφορίασ και επικοινωνίασ του εκδοτικοφ ιδρφματοσ. 

Επιπλζον, τα κριτιρια δείχνουν ότι ζνασ ιςτότοποσ με καλό περιεχόμενο πρζπει να 

ενιςχυκεί αναπτφςςοντασ ζναν ιςτότοπο εφχρθςτο, που επιτρζπει εφκολθ και διαιςκθτικι 

κίνθςθ μζςα του, και όπου είναι εφκολο να βρει κανείσ πλθροφορίεσ μζςω περιιγθςθσ και 

αναηιτθςθσ του χριςτθ. Τζλοσ, τα κριτιρια παρζχουν οδθγίεσ για να επιτευχκεί μία οπτικά 

ελκυςτικι εμφάνιςθ και αίςκθςθ θ οποία δεν αποςπά το χριςτθ από το περιεχόμενο ι τθ 

λειτουργικότθτα, αλλά ενιςχφει τθν παράδοςθ πλθροφοριϊν και υπθρεςιϊν μζςω οπτικισ 

και λειτουργικισ ςυνζχειασ, γραφικοφ ςχεδιαςμοφ και μίασ προςεκτικισ ςυςτθματικισ 

προςζγγιςθσ ςτο ςχεδιαςμό τθσ ςελίδασ. Ειδικζσ απαιτιςεισ για να γίνει το περιεχόμενο 

των κυβερνθτικϊν ιςτοτόπων διακζςιμο, επιβάλλουν να είναι οι ιςτότοποι βολικοί και 

εφχρθςτοι και αιςκθτικά ευχάριςτοι.  

 Για τθ μζκοδο τθσ αξιολόγθςθσ χρθςιμοποιικθκαν οι παρακάτω μζκοδοι: 

 Θ ευρετικι αξιολόγθςθ 

 Θ ευρετικι αξιολόγθςθ και κριτικι αξιολόγθςθ του ιςτοτόπου 

 Ζλεγχοσ ςε χριςτεσ 

 Διαδικτυακι ζρευνα 

  Θ ζρευνα ζδειξε ότι τα κριτιρια και οι οδθγίεσ αποτελοφςαν ζνα κατανοθτό και 

λειτουργικό μοντζλο που μποροφςε να εκπλθρϊςει τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ. 

Ρροςφζρουν αμζςωσ ζνα μοντζλο με επικυμθτζσ αρχζσ χρθςτικότθτασ για τθν ανάπτυξθ 

οποιουδιποτε ιςτοτόπου, και αυτι θ λίςτα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν λίςτα ελζγχου 

βάςει τθσ οποίασ ζνασ ιςτότοποσ μπορεί να μετρθκεί για να αποφαςιςτεί αν ςυμβαδίηει με 

τισ απαιτιςεισ χρθςτικότθτασ. Επίςθσ, οι οδθγίεσ για τουσ κυβερνθτικοφσ ιςτοτόπουσ 

παρζχουν ζνα πλαίςιο βάςει του οποίου μποροφν να αναπτυχκοφν και να μετρθκοφν οι 
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ιςτότοποι, και είναι ζνασ εξαιρετικά πολφτιμοσ οδθγόσ για το περιεχόμενο και κάποια 

κζματα αρχιτεκτονικισ που μπορεί να μασ απαςχολιςουν ςε μερικοφσ ιςτοτόπουσ. 

 Θ ζρευνα ζδειξε επίςθσ ότι οι τζςςερισ μεκοδολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν ιταν γενικά 

επιτυχθμζνεσ για τουσ ςκοποφσ τθσ. Ο ςυνδυαςμόσ των ευρετικϊν μεκόδων(heuristic 

method) με τον ζλεγχο του χριςτθ(user test) και τθ διαδικτυακι ζρευνα(online survey) 

παρείχαν περιεκτικά αποτελζςματα βάςει των αποδεκτϊν κριτθρίων, αναγνϊριςαν τα 

βαςικότερα προβλιματα τθσ διεπαφισ όπωσ τα βίωςαν οι πραγματικοί χριςτεσ, και 

παρείχαν χριςιμθ γνϊςθ όςον αφορά τισ προςδοκίεσ των χρθςτϊν από τον ιςτότοπο. 

Εφόςον οι τζςςερισ μζκοδοι αποκάλυψαν τα περιςςότερα από τα ελαττϊματα του 

ιςτοτόπου, υπιρχαν ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ λόγω των ευρθμάτων όπου κάκε μζκοδοσ 

επαλικευε και μία άλλθ. Ακόμθ, ςε μερικζσ περιπτϊςεισ τα αποτελζςματα αντανακλοφςαν 

τθν άποψθ ενόσ μόνο ερωτθκζντα ι ενόσ αξιολογθτι, και μία ι κάποιεσ από τισ μεκόδουσ 

αξιολόγθςθσ. Αυτά τα μειονεκτιματα ζπρεπε να εκτιμθκοφν ςοβαρά και να βελτιωκοφν.  

 Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ςτο South African Government Online ζδειξαν ότι 

πολλζσ παράμετροι του ιςτοτόπου ιταν ςε ικανοποιθτικό επίπεδο , και ότι γενικά ο 

ιςτότοποσ εκπλιρωςε το ςκοπό του. Ραρ’ όλα αυτά, κα πρζπει να βελτιωκοφν 

κάποιεσςθμαντικζσ παράμετροι ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι ο ιςτότοποσ ςυμμορφϊνεται με 

τισ απαιτιςεισ χρθςτικότθτασ και ικανοποιεί τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. 

3.3 Jansen & Olnes(2004) 

 Θ υπθρεςία τθσ Νορβθγικισ κυβζρνθςθσ, Statskonsult ξεκίνθςε ζνα πρόγραμμα μαηί με τθ 

δθμόςια δικτυακι πφλθ norge.no και το ινςτιτοφτο ζρευνασ Vestforsk για τθν ανάπτυξθ 

ενόσ ςετ κριτθρίων με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ των ιςτοτόπων δθμοςίων υπθρεςιϊν ςτθ 

Νορβθγία. Θ πρϊτθ εργαςία ξεκίνθςε το 2001 και οδιγθςε ςτθν παραγωγι 21 δεικτϊν. 

Ζνασ ςυνολικόσ αρικμόσ 550 ιςτοτόπων αξιολογικθκαν με χριςθ αυτϊν των δεικτϊν. Θ 

εργαςία ςυνεχίςτθκε ςτα τζλθ του 2002 και το 2003 οπότε και αναπτφχκθκε μία νζα ομάδα 

δεικτϊν. Θ εργαςία των Jansen & Olnes(2004) αςχολείται με τθν εκτίμθςθ ποιότθτασ και 

εςτιάηεται κυρίωσ ςτθν αξιολόγθςθ δθμοτικϊν ιςτοτόπων αν και αξιολογικθκαν και 

κυβερνθτικοί. 

 Σφμφωνα με τθ Jennifer Preece υπάρχουν τζςςερισ βαςικοί τφποι αξιολόγθςθσ βάςει 

ςχεδιαςμοφ τθσ διεπαφισ του χριςτθ: 

 Γριγορθ και βρϊμικθ (quick and dirty) -μία γριγορθ και μθ-ςυςτθματικι ανάδραςθ 

από χριςτεσ, ςυναδζλφουσ και άλλουσ 

 Ζλεγχοσ χρθςτικότθτασ (usability testing) -τεςτ ςτον χριςτθ όταν οι χριςτεσ 

βρίςκονται ςε ελεγχόμενα περιβάλλοντα και παρακολουκοφνται όταν 

χρθςιμοποιοφν τθν υπθρεςία θ οποία πρόκειται να αξιολογθκεί 

 Επιτόπιεσ μελζτεσ (field studies) –μελζτεσ όπου οι χριςτεσ παρακολουκοφνται ςτο 

φυςικό τουσ περιβάλλον 

 Αξιολογιςεισ πρόβλεψθσ (predictive evaluations) –αξιολογιςεισ που ςτθρίηονται ςε 

ευρετικζσ αρχζσ και τθν εφρεςθ προβλθμάτων χρθςτικότθτασ. Θ βαςικι αρχι ςε 
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αυτι τθ μζκοδο είναι θ ανάγκθ απουςίασ του χριςτθ-γενικά θ απουςία ανάμειξθσ 

του χριςτθ. Αυτζσ οι αξιολογιςεισ αποκαλοφνται και αξιολογιςεισ ειδικϊν. 

  Αξιολογιςεισ ιςτοτόπων μποροφν να γίνουν με διάφορουσ τρόπουσ: 

 Αυτό-αξιολόγθςθ(οι υπεφκυνοι του ιςτοτόπου κάνουν μόνοι τουσ τθν αξιολόγθςθ) 

 Αξιολογιςεισ ειδικϊν(ζνα ςφνολο καλά-εκπαιδευμζνων αξιολογθτϊν) 

 Τεςτ χρθςτϊν και ζρευνεσ χρθςτϊν(οι ίδιοι οι χριςτεσ αξιολογοφν τουσ ιςτοτόπουσ) 

 Από αυτζσ τισ μεκόδουσ επιλζχκθκε θ μζκοδοσ τθσ Αξιολόγθςθσ από ειδικοφσ. Ο λόγοσ που 

επιλζχκθκε αυτι θ μζκοδοσ ιταν θ επικυμία για μία ςτακερι διαδικαςία αξιολόγθςθσ με 

αξιοποίθςθ των περιοριςμζνων πόρων του προγράμματοσ. Θ μζκοδοσ τθσ αυτό-

αξιολόγθςθσ κα μποροφςε να προκαλζςει προβλιματα αφοφ κάκε αξιολογθτισ ιταν 

πικανό να μεταφράςει τουσ δείκτεσ με το δικό του τρόπο.  

 Στο βιβλίο Usability Engineering του Jakob Nielsen αναλφεται θ χρθςτικότθτα ενόσ 

ςυςτιματοσ και γίνεται αναφορά ςε παραμζτρουσ όπωσ φιλικότθτα ςτο χριςτθ, 

χρθςτικότθτα και αχρθςτία τα οποία μποροφν να κεωρθκοφν ςα διαφορετικζσ διαςτάςεισ 

τθσ αποδοχισ του ςυςτιματοσ. Επιλζγει να χρθςιμοποιιςει τθ χρθςτικότθτα και τθ ςυνδζει 

με τισ παρακάτω ιδιότθτεσ: 

 

1. Ευκολία ςτθ μάκθςθ 

2. Αποδοτικότθτα 

3. Ευκολία ςτθ μνιμθ 

4. Σφάλματα 

5. Λκανοποίθςθ 

 Ζνα από τα βαςικά προβλιματα είναι ότι εξαιτίασ των διαφορετικϊν καταςτάςεων του 

χριςτθ και τισ διαφορετικζσ προτιμιςεισ του κακενόσ είναι δφςκολθ θ μζτρθςθ τθσ 

χρθςτικότθτασ. Ζτςι προτείνονται τρεισ διαςτάςεισ: 

 Εμπειρία με υπολογιςτζσ και γενικότερα με υπολογιςτικά ςυςτιματα 

 Εμπειρία με το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα 

 Γνϊςθ και επάρκεια ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα όπου χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα 

 Στθν αξιολόγθςθ ποιότθτασ του 2003 χρθςιμοποιικθκαν 25 δείκτεσ. Αξιολογικθκαν 

παραπάνω από 600 ιςτότοποι. 400 και παραπάνω από αυτοφσ ιταν δθμοτικοί ιςτότοποι. 

Μία ομάδα από 4-5 αξιολογθτζσ πραγματοποίθςαν τθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςαν 

κάκε δείκτθ με 1 ζωσ4 πόντουσ. Κάποιοι δείκτεσ ιταν τθσ μορφισ Ναι/Πχι και 

βακμολογοφνταν με 4 ι 1 πόντουσ αντίςτοιχα ενϊ ςε άλλουσ δείκτεσ χρθςιμοποιικθκε 

κλίμακα. Το μζςο αποτζλεςμα ςε μία κλίμακα 1-6 αςτζρων. Τελικά, κάκε ιςτότοποσ 

μποροφςε να ζχει από 1-6 αςτζρια. 
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3.4 Braa & Olgrim(1995) 

 Σφμφωνα με τουσ Braa & Olgrim(1995) θ ποιότθτα ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 

πρζπει να λαμβάνει υπ’ όψιν τουσ παρακάτω πζντε παράγοντεσ: τεχνικά χαρακτθριςτικά, 

χρθςτικότθτα, ποιότθτα οργάνωςθσ και αιςκθτικι και ςυμβολικζσ τιμζσ. Φυςικά μποροφν 

να προςτεκοφν και άλλοι παράγοντεσ όπωσ αςφάλεια, αποδοτικότθτα, ςυμμόρφωςθ ςε 

νομικζσ απαιτιςεισ κ.α Γενικά, θ εκτίμθςθ τθσ ποιότθτασ πρζπει να λαμβάνει υπ’ όψιν τουσ 

παρακάτω παράγοντεσ: 

1. Μζτρθςθ τθσ ποιότθτασ 

 Αυτι θ προςζγγιςθ προςπακεί να ελζγξει εάν οι υπθρεςίεσ είναι ςε ςυμφωνία με τισ 

υπάρχουςεσ απαιτιςεισ π.χ ςχετικά με τεχνικζσ απαιτιςεισ, αρχιτεκτονικι, 

λειτουργικότθτα, ορκότθτα, ςυνοχι. Οι περιςςότερεσ χρθςιμοποιοφμενεσ μζκοδοι 

είναι οι μζκοδοι μθχανικισ μζτρθςθσ με το παραδοςιακό λογιςμικό και βαςίηονται ςε 

αξιόπιςτα κριτιρια. 

 Τζτοιεσ μζκοδοι είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτίμθςθ τθσ ποιότθτασ κάκε ςυνάρτθςθσ 

και υπθρεςίασ, για τθν εκτίμθςθ τθσ ςυνολικισ ποιότθτασ του ιςτοτόπου, τισ ςχζςεισ 

μεταξφ των διαφορετικϊν ςυςτατικϊν του, τθ ςυμμόρφωςι του με νόμουσ και 

κανονιςμοφσ κ.α.  

2. Μζτρθςθ χρθςτικότθτασ 

 Αυτι ςκοπεφει να αξιολογιςει τισ ςυναρτιςεισ του ςυςτιματοσ ςε κανονικι χριςθ, 

για τισ διάφορεσ ομάδεσ χρθςτϊν και πρζπει να επιλζγει τουσ χριςτεσ μζςω ερευνϊν 

και τεςτ χρθςτϊν. Αυτόσ ο τφποσ αξιολόγθςθσ ςτθρίηεται ςτισ υποκειμενικζσ εμπειρίεσ 

του χριςτθ με το ςφςτθμα, και ςκοπεφει να αξιολογιςει πολλζσ διαφορετικζσ 

παραμζτρουσ του ςυςτιματοσ που μπορεί να είναι ςθμαντικζσ για τουσ χριςτεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ φιλικότθτασ προσ το χριςτθ και τθσ αιςκθτικισ. Αυτι θ 

εργαςία πρζπει να λαμβάνει υπ’ όψιν τθ γνϊςθ και ικανότθτα χριςθσ του υπολογιςτι 

που ζχει ο χριςτθσ για να επιλφςει τζτοια κζματα. Υπάρχουν όμωσ κάποια προβλιματα 

με αυτιν τθ προςζγγιςθ: 

 Δεν ξζρουμε πάντα τι ζχει ανάγκθ ο χριςτθσ 

 Διαφορετικζσ ομάδεσ χρθςτϊν ζχουν διαφορετικζσ γνϊμεσ ςε διάφορεσ 

απαιτιςεισ και ςτισ προτεραιότθτζσ τουσ 

 Ρολλζσ από τισ απαιτιςεισ του χριςτθ είναι δφςκολο να μετρθκοφν ι να 

αξιολογθκοφν ςυςτθματικά 

 Το πλαίςιο του χριςτθ επθρεάηει τθν αντιλαμβανόμενθ ποιότθτα 

3. Εκτίμθςθ τθσ οργανωτικισ υποδομισ 

 Αυτόσ ο τφποσ αξιολόγθςθσ προςπακεί να εκτιμιςει ςε ποιο βακμό οι διακζςιμεσ από 

τον ιςτότοπο υπθρεςίεσ ςυνδζονται με το ςχετικό κομμάτι τθσ οργάνωςθσ, ζτςι ϊςτε οι 

ρόλοι και οι ευκφνεσ για τισ υπθρεςίεσ είναι καλά οριςμζνεσ και δουλεφουν ςε 

κακθμερινι βάςθ. Λδανικά τζτοιεσ αξιολογιςεισ κα ζπρεπε να περιλαμβάνουν 
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εκτεταμζνθ ζρευνα χρθςτϊν ςε χριςτεσ από διαφορετικζσ ομάδεσ, αλλά απαιτοφν 

μεγάλθ ποςότθτα πόρων. 

3.5 Horan, Abhichandani, & Rayalu (2006) 

 Στθν εργαςία των Horan, Abhichandani, & Rayalu (2006) γίνεται αναφορά ςτο ςφςτθμα 

ATIS(Advanced Traveler Information Systems), μία υπθρεςία που παραδίδεται από το 

κράτοσ ςτουσ πολίτεσ και είναι υπεφκυνθ για τθν παροχι μίασ ςυλλογισ υπθρεςιϊν 

ταξιδιωτικϊν πλθροφοριϊν. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ μεταφζρονται ςυνικωσ μζςω 

διαδικτφου. Από μία ευρφτερθ ςκοπιά το ATIS αποτελεί ζναν τφπο θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν που προςφζρονται ςε μία κοινότθτα χρθςτϊν και αποςκοποφν ςε καλφτερεσ 

ςχζςεισ επιχείρθςθσ-καταναλωτι, επιχείρθςθσ-επιχείρθςθσ και κράτουσ-πολίτθ. Ζνα ςυχνό 

πρόβλθμα είναι το πόςο πρζπει να αναμειγνφεται ο χριςτθσ ςε μία ικανοποιθτικι και 

επιτυχθμζνθ διαδικτυακι εμπειρία. 

 Σκοπόσ τθσ ζρευνασ αυτισ είναι θ αξιολόγθςθ του επιπζδου τθσ ικανοποίθςθσ που 

προκαλείται ςτουσ πολίτεσ όταν χρθςιμοποιοφν το ATIS για ςχεδιαςμό ταξιδιϊν. Θ 

αξιολόγθςθ γίνεται ηθτϊντασ από τουσ ερωτθκζντεσ να ςχεδιάηουν μία ςειρά εκδρομϊν 

μζςα από τον ιςτότοπο ATIS. Θ ςυνολικι μελζτθ αποτελείται από δφο φάςεισ. Θ πρϊτθ 

φάςθ περιλαμβάνει τθ διενζργεια μίασ προκαταρκτικισ εξζταςθσ αξιολογϊντασ τουσ 

ιςτοτόπουσ ATIS βάςει χρθςτικότθτασ και μζτρθςθ ποιότθτασ. Θ δεφτερθ φάςθ ςτθρίηεται 

ςτθν προγενζςτερθ, και περιλαμβάνει το ςχεδιαςμό ενόσ περιεκτικοφ μοντζλου για τθν 

ικανοποίθςθ και τθ χριςθ του για τθν εκτίμθςθ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. 

 Ο ςυνολικόσ προςανατολιςμόσ τθσ εργαςίασ είναι θ προςπάκεια ςυμμετοχισ του πολίτθ 

ςτθν εκτίμθςθ μίασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ που παρζχεται από το κράτοσ. Σφμφωνα με 

τθν πρόςφατθ βιβλιογραφία υπάρχουν τρεισ προςεγγίςεισ για τθν ποιότθτα του προϊόντοσ: 

1. Εςωτερικι ποιότθτα: Τα κριτιρια τθσ εςωτερικισ ποιότθτασ χρθςιμοποιοφνται για 

να εξαςφαλίςουν ότι θ αναπτυγμζνθ θλεκτρονικι υπθρεςία είναι τεχνικά ςτζρεθ 

από τθ πλευρά τθσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ και αξιοπιςτίασ. 

2. Εξωτερικι ποιότθτα: Τα κριτιρια τθσ εξωτερικισ ποιότθτασ ςυλλζγονται μζςω 

εξζταςθσ, λειτουργίασ και παρατιρθςθσ του εκτελοφμενου λογιςμικοφ ι του 

ςυςτιματοσ. 

3. Ποιότθτα κατά τθ χριςθ: Μετράται από το βακμό ςτον οποίο το λογιςμικό 

ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ ενόσ χριςτθ βάςει πλαιςίου χριςθσ. Είναι θ άποψθ 

του χριςτθ για τθν ποιότθτα και αποτελεί το ςκοπό τθσ εργαςίασ. Μετράει το 

βακμό: 

 Τθσ αποτελεςματικότθτασ του προϊόντοσ λογιςμικοφ 

 Τθσ παραγωγικότθτασ του προϊόντοσ 

 Τθσ αςφάλειασ κατά τθ χριςθ του 

 Τθσ ικανοποίθςθσ που προκαλεί ςτουσ χριςτεσ 

 Το θλεκτρονικό ερωτθματολόγιο για τθν πρϊτθ φάςθ αναπτφχκθκε για τθν εκτίμθςθ του 

επιπζδου τθσ χρθςτικότθτασ που προςζφερε το ATIS ςτθν εμπειρία του ςχεδιαςμοφ των 

εκδρομϊν. Το ερωτθματολόγιο αποτελοφταν από 3 ςετ ερωτιςεων κλίμακασ Likert και ενόσ 
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ςετ ερωτιςεων αορίςτου χρόνου. Στθ δεφτερθ φάςθ χρθςιμοποιικθκε ζνα δείγμα 

ανκρϊπων από τθ Minneapolis και τθ Minnesota, ςτουσ οποίουσ αρχικά ηθτικθκε να 

ςυμπλθρϊςουν μία ζρευνα που περιλάμβανε το ςχεδιαςμό ενόσ ταξιδιοφ από ζνα 

προοριςμό προσ ζναν άλλον. Μετά από τθν εμπειρία τουσ αυτι ηθτικθκε ςτουσ χριςτεσ να 

απαντιςουν ςε κάποιεσ ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ του ιςτοτόπου.  

 Πςον αφορά τθν ικανοποίθςθ, ςε αυτιν τθν ζρευνα μετράται από ζνα μοντζλο που 

ονομάηεται EGOVSAT. To EGOVSAT ςχεδιάςτθκε με ςκοπό να παρζχει μία κλίμακα ϊςτε οι 

πρωτοβουλίεσ που λαμβάνονται από το κράτοσ προσ τον πολίτθ να αξιολογοφνται ανάλογα 

με τθν ικανοποίθςθ που προςφζρουν ςε αυτόν. Αν και το όργανο αυτό χρθςιμοποιικθκε 

για τθν ζρευνα του ATIS , είναι ςχεδιαςμζνο να αξιολογεί και άλλεσ πρωτοβουλίεσ από το 

κράτοσ προσ τον πολίτθ.  

 Θ προτεινόμενθ κλίμακα για τον προςδιοριςμό τθσ ικανοποίθςθσ περιλαμβάνει τζςςερα 

ςτάδια: 

a. Γενικι ιδζα 

b. Καταςκευζσ 

c. Κριτιρια 

d. Ραρατθροφμενα αντικείμενα 

 Θ παράμετροσ τθσ γενικισ ιδζασ ενςωματϊνει διάφορεσ καταςκευζσ: χρθςιμότθτα, 

αξιοπιςτία, αποδοτικότθτα, παραμετροποίθςθ και ευελιξία. Οι καταςκευζσ αναλφονται 

περαιτζρω ςε κριτιρια. Ζνα κριτιριο μπορεί να είναι μία διαδικαςία ι ζνα μζτρο 

περιεχομζνου. Τα μζτρα διαδικαςίασ αποτυπϊνουν διάφορεσ δραςτθριότθτεσ που 

πραγματοποιεί ο χριςτθσ για να βρει πλθροφορίεσ. Τα μζτρα περιεχομζνου κακορίηουν τθν 

ποιότθτα πλθροφορίασ που λαμβάνει ο χριςτθσ από τον ιςτότοπο. Αυτά τα μζτρα 

αποτελοφνται από διάφορα παρατθροφμενα αντικείμενα. Ακολουκοφν παραδείγματα 

καταςκευϊν και κριτθρίων: 

1. Χρθςιμότθτα: Αυτι θ καταςκευι εξετάηει αν ο ιςτότοποσ είναι δυνατόν να 

χρθςιμοποιθκεί ι όχι. Τα ςτοιχεία διαδικαςίασ είναι: α)Ευκολία χριςθσ, β)Ευκολία 

πλοιγθςθσ. Τα ςτοιχεία περιεχομζνου περιλαμβάνουν: α)Ρλθρότθτα, 

β)Χρθςιμότθτα ,γ)Κάλυψθ 

2. Αξιοπιςτία: Αυτι θ καταςκευι εξετάηει εάν ο ιςτότοποσ λειτουργεί καταλλιλωσ 

ςφμφωνα με τθν τεχνολογία κακϊσ και τθν εγκυρότθτα του περιεχομζνου. Το 

ςτοιχείο διαδικαςίασ για τθν καταςκευι αυτι είναι: α)Ο χρόνοσ λειτουργίασ 

υπολογιςτι. Το ςτοιχείο περιεχομζνου είναι: α)Ακρίβεια 

3. Αποδοτικότθτα: Αυτι θ καταςκευι εξετάηει τθν προςβαςιμότθτα και τθν οργάνωςθ 

των χαρακτθριςτικϊν και τθσ πλθροφορίασ που είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο. Το 

ςτοιχείο διαδικαςίασ τθσ καταςκευισ είναι: α)Ευκολία πρόςβαςθσ. Το ςτοιχείο 

περιεχομζνου είναι: α)Ραρουςίαςθ 

4. Ραραμετροποίθςθ: Αυτι θ καταςκευι εξετάηει τθ δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ 

που προςφζρεται ςτον πελάτθ τόςο ςε μεκόδουσ πρόςβαςθσ όςο και ςε 

περιεχόμενο πλθροφοριϊν. Το ςτοιχείο διαδικαςίασ είναι: α)Ραραμετροποιθμζνθ 

πρόςβαςθ. Το ςτοιχείο περιεχομζνου είναι: α)Ραραμετροποιθμζνο περιεχόμενο 
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5. Ευελιξία: Αυτι θ καταςκευι εξετάηει εάν ο ιςτότοποσ προςφζρει επιλογι τρόπων 

για να δθλϊςει κάποιοσ μία ανάγκθ του και παρζχει δυναμικζσ πλθροφορίεσ. Το 

ςτοιχείο διαδικαςίασ είναι: α)Ευζλικτοσ ςχεδιαςμόσ. Το ςτοιχείο περιεχομζνου 

είναι: α)Δυναμικό περιεχόμενο 

6. Μζτρα ςυνολικισ ικανοποίθςθσ: Σε αντίκεςθ με αυτζσ τισ καταςκευζσ, το μοντζλο 

μετράει και ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ με τθ χριςθ του ιςτοτόπου. 

3.6 Kim, Im & Park (2005) 

 Οι Kim, Im & Park(2005), προτείνουν ςτθν εργαςία τουσ ζνα νζο μοντζλο μζτρθςθσ τθσ 

ικανοποίθςθσ του καταναλωτι από τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. Ρρϊτον, το νζο 

μοντζλο ζπρεπε να αξιολογεί το επίπεδο τθσ ικανοποίθςθσ του πελάτθ. Στθ βάςθ τθσ 

ανάλυςθσ τα υπάρχοντα ACSI και NCSI(National Customer Satisfaction Index model in Korea) 

μοντζλα προςαρμόςτθκαν ςτον ιδιωτικό τομζα, γι ‘αυτό το λόγο το νζο μοντζλο μζτρθςθσ 

που αντικατοπτρίηει τα χαρακτθριςτικά τθσ οργάνωςθσ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, 

πρζπει να καταςκευαςτεί και να χρθςιμοποιθκεί ςα μοντζλο για τον ζλεγχο και τθ ςφγκριςθ 

μεταξφ των κρατικϊν υπθρεςιϊν. Δεφτερον, απαιτεί επζκταςθ του τρόπου διοίκθςθσ για 

τθν ικανοποίθςθ του πελάτθ και προςφζρει υπθρεςίεσ προςανατολιςμζνεσ ςτον πελάτθ. Θ 

ακριβισ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ του πελάτθ επιτρζπει τθν αντικειμενικι εκτίμθςθ και 

ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ διοίκθςθσ για τθν ικανοποίθςθ του πελάτθ. Τρίτον, οι 

κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ αναγκάηονται να δθμιουργιςουν μία ανταγωνιςτικι ποιότθτα 

υπθρεςιϊν. Τα αποτελζςματα τθσ τυποποιθμζνθσ μζτρθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ καταναλωτι 

ςχετικά με τθν κρατικι οργάνωςθ μασ βοθκοφν να μάκουμε τισ αδυναμίεσ των υπθρεςιϊν 

και να βροφμε τρόπο να τισ βελτιϊςουμε. 

 Θ υπάρχουςα μεκοδολογία για τθ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ του πελάτθ περιορίηεται ςτο 

να δείχνει μόνο το επίπεδο τθσ ικανοποίθςθσ. Τα αποτελζςματά τθσ δεν ζχουν προοπτικι 

βελτίωςθσ όςον αφορά τισ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ εν αντικζςει με το προτεινόμενο 

ςφςτθμα που ζχει τθ δυνατότθτα να βελτιϊςει τθ χρθςιμότθτα των αποτελεςμάτων του. 

Με τθν επιλογι χαρακτθριςτικϊν και τθν τοποκζτθςθ βαρφτθτασ ςε αυτά, ανακαλφπτονται 

ςθμαντικζσ μεταβλθτζσ που αποτελοφν κρίςιμουσ παράγοντεσ για τθ βελτίωςθ των 

κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν. 

 Αν θ κυβζρνθςθ χρθςιμοποιιςει το μοντζλο g-CSI , και αναλφςει και εκτελζςει τα 

αποτελζςματα για τθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, τότε το 

επίπεδο ικανοποίθςθσ του πελάτθ κα αυξθκεί. Οι προςπάκειεσ για τθ μείωςθ των κφριων 

λόγων παραπόνων μποροφν να αυξιςουν το επίπεδο ικανοποίθςθσ κακϊσ και τθν κρατικι 

οργάνωςθ. Ζτςι, μπορεί επίςθσ να διαςφαλιςτεί θ ςυμμετοχι του πελάτθ ςτθν θλεκτρονικι 

διακυβζρνθςθ κακϊσ ο πελάτθσ δε λαμβάνει μόνο υπθρεςίεσ από το κράτοσ αλλά μπορεί 

να τονίςει τα όποια εμφανιηόμενα προβλιματα ϊςτε να επιλυκοφν. 

 Το μοντζλο g-CSI , λφνει τα προβλιματα που δεν μποροφν να αντιμετωπίςουν τα 

υπάρχοντα μοντζλα CSI, ότι δθλαδι είναι ςχεδιαςμζνα για τον ιδιωτικό τομζα και όχι για 

τθν κρατικι οργάνωςθ. 
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 Θ ‘’Αντιλθπτι αξία’’ και  θ ‘’Αφοςίωςθ του πελάτθ’’ παραλείπονται ι μετατρζπονται για να 

ταιριάηουν ςτθν κυβερνθτικι αξιολόγθςθ. Θ ‘’Αντιλθπτι ποιότθτα’’ ςυνδζεται με οριςμζνεσ 

κυβερνιςεισ και ςχετίηεται με κάποιεσ δραςτθριότθτζσ τουσ. 

 Από τθ ςκοπιά των ιδιωτικϊν οργανιςμϊν, θ ‘’Αφοςίωςθ’’ ςυνδζεται ςτενά με τισ 

αυξθμζνεσ πωλιςεισ ι τθν επαναχρθςιμοποίθςθ μίασ υπθρεςίασ που είναι ςθμαντικοί 

παράγοντεσ και αποτελεςματικοί ςτθν ικανοποίθςθ του πελάτθ. Ραρ ‘ όλα αυτά από τθν 

πλευρά τθσ κυβερνθτικισ οργάνωςθσ, ‘’Αποτελζςματα’’ όπωσ ‘’Εμπιςτοςφνθ’’ ι 

‘’Συμμόρφωςθ’’ είναι ςθμαντικότεροι παράγοντεσ από τθν ‘’Αφοςίωςθ’’. Εξαιτίασ αυτϊν 

των λόγων το μοντζλο ικανοποίθςθσ του πελάτθ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ 

ςχεδιάηεται όπωσ παρακάτω. 

 Το μοντζλο g-CSI , δεν υπολογίηει κάποιεσ μεταβλθτζσ που ςχετίηονται με τθν τιμι. Τζτοιεσ 

είναι θ ‘’Αντιλθπτι αξία’’ που μετράει τθν αξία δεδομζνθσ τθσ ποιότθτασ και τθν ποιότθτα 

δεδομζνθσ τθσ αξίασ. 

 Στο μοντζλο ACSI για κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ, θ ‘’Αντιλθπτι ποιότθτα’’ αποτελείται από 

διάφορεσ δραςτθριότθτεσ. Αυτζσ είναι: θ πλθροφορία, θ διαδικαςία και θ υπθρεςία. Τα 

υποκριτιρια τθσ πλθροφορίασ είναι θ προςβαςιμότθτα ςτθν πλθροφορία, θ εγκυρότθτα τθσ 

πλθροφορίασ, κ.α. Τα υποκριτιρια τθσ διαδικαςίασ είναι θ ευκολία, τα κόςτθ κ.α και τα 

υποκριτιρια τθσ υπθρεςίασ του πελάτθ είναι θ εξειδίκευςθ, θ ευγζνεια κ.α. 

 Ο παράγοντασ ‘’Αφοςίωςθ’’ που αποτελείται από το επιτρεπόμενο όριο αφξθςθσ ι 

μείωςθσ τθσ τιμισ πρζπει να τροποποιθκεί ςε ‘’Εμπιςτοςφνθ’’ ι ‘’Συμμόρφωςθ’’. Μονάδεσ 

όπωσ επαναχρθςιμοποίθςθ, βοικεια, δικαιοςφνθ, ενκάρρυνςθ μετρϊνται και 

αξιολογοφνται.  

 Επίςθσ, τα προτεινόμενα μοντζλα διαχωρίηονται από τα χαρακτθριςτικά των κυβερνθτικϊν 

υπθρεςιϊν. Ζνα είναι το μοντζλο μζτρθςθσ χωρίσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ προσ τον πελάτθ, 

ζνα άλλο είναι το μοντζλο μζτρθςθσ με οικονομικζσ υπθρεςίεσ προσ τον πελάτθ και 

τελευταίο είναι το μοντζλο μζτρθςθσ για άλλουσ οργανιςμοφσ. 

 

3.7 e-Government Unit, DG Information Society, European 

Commission (2004) 

 Θ προςζγγιςθ European Top of the Web (e-Government Unit, DG Information Society, 

European Commission(2004)) εςτιάηει ςτα πλεονεκτιματα που αποκομίηουν οι τελικοί 

χριςτεσ. Σκοποί τθσ μελζτθσ είναι: 

 Θ ςυλλογι πλθροφοριϊν για το βακμό ςτον οποίο χρθςιμοποιοφνται οι 

θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ μετρθμζνεσ ωσ ποςοςτό του ςυνολικοφ αρικμοφ 

ςυνδιαλλαγϊν 

 Θ ανάλυςθ τθσ ικανοποίθςθσ ,του χριςτθ των θλεκτρονικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν, 

που ορίηεται από τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν και των προςδοκιϊν του χριςτθ 
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 Θ μελζτθ παρουςιάηει τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςτθν ικανοποίθςθ του χριςτθ και τθ 

χριςθ των δθμόςιων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. Θ ζρευνα ζγινε για να εμπνεφςει τουσ 

παρόχουσ υπθρεςιϊν. 

 Θ μεκοδολογία αποτελείται από μετριςεισ τθσ χριςθσ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 

και υπολογιςμό των ποςοςτϊν. Αυτό κα μασ δείξει τθν αφοςίωςθ από τθν πλευρά τθσ 

ηιτθςθσ και τθν τιμι που είναι ικανι να πάρει με περαιτζρω βελτίωςθ των υπθρεςιϊν. 

Φαίνεται αρχικά απλόσ υπολογιςμόσ, αλλά όπωσ ζχει αποδειχκεί μεγάλοσ αρικμόσ 

παρόχων υπθρεςιϊν δεν ζχουν φτάςει ςτο επίπεδο ωριμότθτασ ϊςτε να παρακολουκοφν 

τθσ θλεκτρονικζσ ςυνδιαλλαγζσ. 

 Το 2004, θ ζρευνα εςτίαςε ςε ζξι ειδικζσ υπθρεςίεσ, με ςκοπό να αποκτιςει το υψθλότερο 

δυνατό ρυκμό απαντιςεων. Οι ζξι υπθρεςίεσ επιλζχκθκαν για να δείξουν τθν ικανότθτα για 

τθν ανάπτυξθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςτθν Ευρϊπθ. Ραίρνοντασ τισ πιο ϊριμεσ 

υπθρεςίεσ και επιλζγοντασ διαφορετικοφσ τφπουσ υπθρεςιϊν μποροφμε να δοφμε τθν 

υπάρχουςα αφοςίωςθ ςτισ πρωτοποριακζσ υπθρεςίεσ. 253 πάροχοι θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν απάντθςαν ςε ζνα ερωτθματολόγιο για τθν ποςότθτα των διαδικτυακϊν 

ςυναλλαγϊν. 

 Θ μελζτθ τθσ ικανοποίθςθσ του χριςτθ ζγινε με μία ευρείασ κλίμακασ διαδικτυακι ζρευνα, 

ςε χριςτεσ δθμόςιων ιςτοτόπων, οι οποίοι περιζχουν δθμόςιεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ. Θ 

ζρευνα μετράει τθν ποιότθτα ωσ τθν ικανοποίθςθ του χριςτθ, τθν αντίλθψθ χρθςτικότθτασ 

του χριςτθ, τα πλεονεκτιματα και τθν αξία τθσ υπθρεςίασ. Ζνα ςφνολο 48,228 χρθςτϊν 

απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο με 19896 απαντιςεισ να προζρχονται από πολίτεσ και 

28332 από επιχειρθματικοφσ χριςτεσ. 

 Ράνω από 3500 διαχειριςτζσ δικτφων/ πάροχοι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν εκλικθςαν και 

χρθςιμοποιικθκαν ςαν ςθμείο πρόςβαςθσ για τουσ πολίτεσ και τισ υπθρεςίεσ ςε όλθ τθν 

Ευρϊπθ. Οι τφποι υπθρεςιϊν που μετρικθκαν ςε αυτι τθ μελζτθ είναι οι 20 βαςικζσ 

υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ ζχουν ςυμφωνιςει τα κράτθ-μζλθ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. 12 από 

τισ υπθρεςίεσ αναφζρονται ςτουσ πολίτεσ και 8 ςτισ επιχειριςεισ. 

 

  Ρολίτεσ: 

 Φόροι ειςοδιματοσ 

 Ζρευνα εργαςίασ 

 Ραροχζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

 Ρροςωπικά ζγγραφα 

 Άδεια κυκλοφορίασ αυτοκινιτου 

  Αίτθςθ για άδεια οικοδόμθςθσ 

 Διλωςθ προσ τθν αςτυνομία 

 Δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ 

 Ριςτοποιθτικά γεννιςεωσ και γάμου 

 Εγγραφι ςε ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

 Αναγγελία μετακόμιςθσ 
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 Υπθρεςίεσ υγείασ 

 Επιχειριςεισ: 

 Κοινωνικι ςυνειςφορά για εργαηομζνουσ 

 Εταιρικόσ φόροσ 

 VAT 

 Διλωςθ καινοφριασ επιχείρθςθσ 

 Κατάκεςθ ςτοιχείων ςτο γραφείο ςτατιςτικϊν δεδομζνων 

 Απλι διλωςθ 

 Ρεριβαλλοντικζσ άδειεσ 

 Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

 Για τθ μζτρθςθ τθσ χριςθσ ςχεδιάςτθκε ζνα ερωτθματολόγιο για τουσ διαχειριςτζσ/ 

παρόχουσ υπθρεςιϊν. Το ερωτθματολόγιο αυτό ςχεδιάςτθκε για να μετράει κυρίωσ δφο 

δείκτεσ: 

 Τθ χριςθ: ςυνολικόσ αρικμόσ ςυνδιαλλαγϊν, διαδικτυακϊν και μθ, που δείχνει τθν πικανι 

τιμι που μπορεί να λάβει εάν βελτιωκεί θ υπθρεςία. 

 Τα θλεκτρονικά ποςοςτά : που δείχνουν τθν αφξθςθ ςτθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ. 

 Το ερωτθματολόγιο περιλαμβάνει επίςθσ ερωτιςεισ για το ποιο από τα επτά 

πλεονεκτιματα αποφαςίηουν οι πάροχοι να προςφζρουν ςτο χριςτθ και το πϊσ αυξάνεται 

θ γνϊςθ για τθν υπθρεςία. 

 Τελικά επιλζχκθκαν οι ζξι πιο βαςικζσ υπθρεςίεσ για να αναλυκοφν και να δϊςουν 

μεγαλφτερο όγκο απαντιςεων. 

 Αυτό το κομμάτι τθσ ζρευνασ ζγινε με τθ μορφι τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων με τουσ 

παρόχουσ των υπθρεςιϊν ςε κεντρικό κυβερνθτικό επίπεδο, παροχισ υπθρεςιϊν: 

 Ελζγχου φόρου ειςοδιματοσ 

 Ελζγχου φόρων προςτικζμενθσ αξίασ 

 Για τθν ίδρυςθ καινοφριασ επιχείρθςθσ 

 Για τθν αιτιςεισ που αφοροφν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

 Και ςαν θλεκτρονικά ερωτθματολόγια για τουσ παρόχουσ πολλαπλϊν υπθρεςιϊν: 

 Ζρευνα για ςυγκεκριμζνο μζςο ενθμζρωςθσ (δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ) 

 Εγγραφι ςε ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (πανεπιςτιμια) 

Για τθ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ του χριςτθ και τθ μζτρθςθ τθσ αντίλθψισ του για τθν 

ποιότθτα αναπτφχκθκε ζνα ερωτθματολόγιο ςτουσ δθμόςιουσ ιςτοτόπουσ. Οι πάροχοι των 

θλεκτρονικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν εκλικθςαν να τοποκετιςουν ζνα ερωτθματολόγιο 

ςτουσ ιςτοτόπουσ που περιείχαν θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ. Το ερωτθματολόγιο είτε 

εμφανίηεται αυτόματα ςτθν οκόνθ είτε ενεργοποιείται μζςω ειδικοφ ςυνδζςμου. Με αυτόν 
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τον τρόπο οι πολίτεσ και οι επιχειριςεισ απαντοφςαν ςτισ ερωτιςεισ τθ ςτιγμι που ιταν 

χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ, το οποίο εξαςφαλίηει τθν αξιοπιςτία των απαντιςεων. 

 Υπάρχουν τρεισ παράγοντεσ, που δείχνουν τθν ικανοποίθςθ του χριςτθ και τθν αντίλθψι 

του για τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με αυτιν τθ μελζτθ: 

1. Χρθςτικότθτα : Οι χριςτεσ ερωτϊνται πζντε ερωτιςεισ για το αν αντιμετϊπιςαν 

κάποιο πρόβλθμα κατά τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ:  

1. Ιταν δφςκολο να πλοθγθκείτε ςτον ιςτότοπο? 

2. Βρικατε αυτό που ψάχνατε? 

3. Είναι εφκολθ θ χριςθ τθσ υπθρεςίασ? 

4. Είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν ταχφτθτα εμφάνιςθσ των ςελίδων 

ςτθν οκόνθ? 

5. Είναι θ γλϊςςα ξεκάκαρθ και εφκολθ ςτθν κατανόθςθ? 

 Εάν ο χριςτθσ αντιμετωπίςει πρόβλθμα με κάποιο από αυτά τα κζματα, είναι πικανόν να 

μθν ξαναχρθςιμοποιιςει τισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.  

2. Παροχζσ : Οι παροχζσ που αντιλαμβάνονται οι χριςτεσ είναι επίςθσ αντικείμενο 

μζτρθςθσ. Επτά είναι οι προτεινόμενεσ παροχζσ: 

1. Οικονομία χρόνου 

2. Απόκτθςθ ευελιξίασ 

3. Απόκτθςθ περιςςότερων και καλφτερων πλθροφοριϊν 

4. Γριγορθ εξυπθρζτθςθ/απάντθςθ 

5. Καλφτεροσ ζλεγχοσ τθσ διαδικαςίασ 

6. Οικονομία χριματοσ 

7. Λιψθ καλφτερθσ βοικειασ 

3. Συνολικι αξιολόγθςθ : Οι χριςτεσ καλοφνται να βακμολογιςουν τθν υπθρεςία με 

κλίμακα από το 1-6.  Οι πιο ςθμαντικοί παράγοντεσ ςε αυτιν τθν αξιολόγθςθ είναι 

θ ςυνολικι ικανοποίθςθ του χριςτθ από τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ και θ 

ανταπόκριςθ τθσ υπθρεςίασ ςτισ προςδοκίεσ του χριςτθ. 

3.8 Eschenfelder (2004) 

 Στθ μελζτθ τθσ Eschenfelder(2004) δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτο περιεχόμενο με τθ μορφι 

κειμζνου ενόσ ιςτοτόπου. Το γραπτό κείμενο αποτελεί ςθμαντικό μζροσ του ςυνολικοφ 

περιεχομζνου ενόσ ιςτοτόπου. Ρρόςφατεσ μελζτεσ δείχνουν ότι θ ηιτθςθ του πολίτθ για 

γραπτό κείμενο είναι πολφ υψθλι, πολλζσ φορζσ υψθλότερθ από τισ διαδραςτικζσ 

εφαρμογζσ. Θ μελζτθ χρθςιμοποίθςε μία περίπτωςθ διερευνθτικισ ςχεδίαςθσ. Θ 

διερευνθτικι προςζγγιςθ αναγνωρίηει μία περιοχι για ζρευνα και αναγνωρίηει καταςκευζσ, 

παράγει κεωρθτικά εργαλεία και αναγνωρίηει λειτουργικζσ υποκζςεισ για μελλοντικι 

χριςθ. Μία ποιοτικι προςεγγιςτικι μζκοδοσ ιταν απαραίτθτθ για τθν παραγωγι πλοφςιων 

γνϊςεων για τα χαρακτθριςτικά του περιεχομζνου και για τισ προςδοκίεσ από τουσ 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν παραγωγι περιεχομζνου. 
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 Θ ςυλλογι δεδομζνων περιλάμβανε τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά κριτιρια. Τα ποιοτικά 

δεδομζνα προζκυψαν κυρίωσ από θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ με τριάντα άτομα από το 

προςωπικό των ιςτοτόπων. Το προςωπικό περιλάμβανε διαχειριςτζσ και άλλουσ 

υπαλλιλουσ που ςχεδίαηαν, δθμιουργοφςαν, ι ενζκριναν το περιεχόμενο του ιςτοχϊρου. Θ 

ςυλλογι δεδομζνων περιείχε ακόμα ανάλυςθ περιεχομζνου των ετιςιων ελζγχων τθσ 

υπθρεςίασ και πλθροφόρθςθ πάνω ςτα ςτρατθγικά τεχνολογικά τθσ πλάνα. 

 Τα ποςοτικά δεδομζνα ςυλλζγονταν από το μζγεκοσ των ιςτοτόπων τθσ υπθρεςίασ και από 

τθσ δθμοςιοποιιςεισ τθσ υπθρεςίασ που επιβάλλονταν από το νόμο. Ζρευνεσ με χριςθ τθσ 

μθχανισ αναηιτθςθσ παριγαγαν δεδομζνα για το μζγεκοσ του ιςτοτόπου κάκε υπθρεςίασ. 

Οι αναηθτιςεισ μετροφςαν τον αρικμό από αρχεία τφπου PDF και HTML με χριςθ των 

διευκφνςεων URL και κάποιων αρχείων. 

 Γενικά, προζκυψε ότι το περιςςότερο περιεχόμενο δθμιουργικθκε από προςωπικό ποφ 

είχε εκπαίδευςθ ςτισ θλεκτρονικζσ δθμοςιεφςεισ. Συνικωσ δεν ιταν ειδικοί ςτθσ 

τεχνολογίεσ πλθροφόρθςθσ, αλλά πολλοί είχαν παρουςιάςει εργαςίεσ ι είχανε 

δθμοςιογραφικι προχπθρεςία. Επειδι ιξερε ςε υψθλό βακμό τισ δραςτθριότθτεσ του 

προγράμματοσ, το προςωπικό του ιςτοτόπου δθμιουργοφςε πολλζσ φορζσ από μόνο του το 

περιεχόμενο βάςει τθσ εκτίμθςισ του για τισ ανάγκεσ πλθροφόρθςθσ του χριςτθ. Σε άλλεσ 

περιπτϊςεισ το προςωπικό ςυνεργαηόταν με άλλουσ ειδικοφσ για τθν παραγωγι 

περιεχομζνου. 

 Γενικά ςτθ μελζτθ το περιεχόμενο περιγράφθκε με τα εξισ ζξι χαρακτθριςτικά: 

1. Μορφι 

2. Θλικιακό ςτυλ 

3. υκμόσ αλλαγισ 

4. Βακμόσ αλλαγισ 

5. Λδιοκτιτθσ 

6. Ρολιτικι ευαιςκθςία 

 Ωσ μορφι ορίηεται το τελικό αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ μετατροπισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του μορφοποιθμζνου αρχείου (PDF ι HTML), και ο βακμόσ τθσ 

πολυπλοκότθτασ τθσ μετατροπισ ςε HTML. 

 Ωσ θλικιακό ςτυλ αναφζρεται το πότε δθμιουργικθκε το περιεχόμενο ι ςε ποιο βακμό 

διαφζρει από τισ τωρινζσ ςτυλιςτικζσ πρακτικζσ και πρακτικζσ χρθςτικότθτασ. 

 Ωσ ρυκμόσ αλλαγισ προςδιορίηεται το πόςο ςυχνά αναμζνεται το προςωπικό να 

ενθμερϊςει ζνα κομμάτι του περιεχομζνου. 

 Ωσ βακμόσ αλλαγισ προςδιορίηεται θ ποςότθτα του περιεχομζνου που πρζπει να αλλαχκεί 

ωσ μζροσ μίασ διαδικαςίασ αναβάκμιςθσ. 

 Το κριτιριο ιδιοκτιτθ αναφζρεται ςε αυτόν που είναι υπεφκυνοσ για το περιεχόμενο και 

πόςο περιεχόμενο, τυπικά, παράγει αυτό το άτομο. 
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 Ωσ βακμόσ ευαιςκθςίασ προςδιορίηεται ο βακμόσ ςτον οποίον το περιεχόμενο αναφζρεται 

ςε δυνθτικά αμφιλεγόμενα κζματα ι μπορεί να προκαλζςει λεπτομερι ζλεγχο του τφπου ι 

τθσ διοίκθςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

 Θ ανάλυςθ των δεδομζνων παριγαγε εννιά παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν παραγωγι 

περιεχομζνου και περιλαμβάνουν: τθν ζνταςθ πλθροφοριϊν τθσ υπθρεςίασ ι των 

προγραμμάτων τθσ, τθν επικυμία μείωςθσ του χρόνου που ξοδεφεται ςε δθμόςιεσ ζρευνεσ, 

top-down οδθγίεσ, υπάρχουςεσ επιβαρφνςεισ τθσ διοίκθςθσ περιεχομζνου, αναςκόπθςθ 

περιεχομζνου και διαδικαςίεσ αποδοχισ, πόρουσ ςτελζχωςθσ, διοικθτικό ενδιαφζρον και 

ςτιριξθ από προςωπικό άλλου προγράμματοσ. 

 Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ δείχνουν ότι οι εννιά παράγοντεσ επθρεάηουν όχι μόνο τθν 

ποςότθτα τθσ πλθροφορίασ που παρζχεται ςτο κοινό, αλλά και τα χαρακτθριςτικά του 

περιεχομζνου –θ ςυμπερίλθψθ οριςμζνων χαρακτθριςτικϊν ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθ 

χρθςτικότθτα, τθν ικανοποίθςθ του πελάτθ, τα κόςτθ, τθν κρατικι διαφάνεια, και ςτθ 

ςυμμετοχι του πολίτθ και ςτθν εμπιςτοςφνθ ςτο κράτοσ.  

3.9 Smith (2001) 

 Στθ μελζτθ του ο Smith(2001) χρθςιμοποιεί μία εργαςία, που ζγινε από το γραφείο 

Ελζγχου τθσ Νζασ Ηθλανδίασ το Δεκζμβριο του 1998 για τθν ανάπτυξθ κριτθρίων 

αξιολόγθςθσ ιςτοτόπων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ,και τθν εφαρμόηει για τθν 

αξιολόγθςθ πζντε κρατικϊν ιςτοτόπων τθσ Νζασ Ηθλανδίασ. Σκοπόσ αυτισ τθσ μελζτθσ ιταν 

θ ςυηιτθςθ τθσ πρακτικισ εφαρμογισ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ κυβερνθτικϊν ιςτοτόπων 

και κζματα ςχεδίαςθσ ιςτοτόπων που προζκυψαν κατά τθν εφαρμογι αυτϊν των 

κριτθρίων. 

 Θ ζρευνα αυτι ζγινε ςε δφο ςτάδια: 

 Ανάπτυξθ κατάλλθλου ςετ κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ των κυβερνθτικϊν 

ιςτοτόπων τθσ Νζασ Ηθλανδίασ 

 Ζλεγχοσ τθσ εφαρμογισ των κριτθρίων αξιολογϊντασ πζντε κυβερνθτικοφσ 

ιςτοτόπουσ τθσ Νζασ Ηθλανδίασ 

 Τα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν προιλκαν από τισ ζρευνεσ των Eschenfelder, 

Beachboard, McClure, και Wyman(1997). Τα κριτιρια χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

1. Κριτιρια περιεχομζνου πλθροφορίασ 

2. Κριτιρια ευκολίασ χριςθσ 

 Για τθν εφαρμογι των κριτθρίων ζγιναν κάποιεσ αλλαγζσ. Άλλοτε προςτζκθκαν νζα 

κριτιρια για παράδειγμα θ μθχανι αναηιτθςθσ, και άλλοτε άλλαξε θ κατθγοριοποίθςθ ι θ 

ονομαςία κάποιων άλλων. 

 Τα κριτιρια περιεχομζνου πλθροφορίασ αξιολογοφν τθ φφςθ τθσ πλθροφορίασ και τισ 

υπθρεςίεσ που προςφζρονται από τον ιςτότοπο. Οι υποκατθγορίεσ είναι οι εξισ: 

1. Ρροςανατολιςμόσ ςτον ιςτότοπο 
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 Ρροςφζρεται περίλθψθ του ιςτοτόπου: Δθλϊνει ςκοπό/αποςτολι του 

ιςτοτόπου- κατάλλθλθ για τθ ςυνολικι αποςτολι τθσ υπθρεςίασ. 

 Ο ςτόχοσ του ιςτοτόπου δθλϊνεται κακαρά: Τφποσ και προζλευςθ των 

πλθροφοριϊν, κοινό, θμερομθνίεσ κάλυψθσ. 

 Οι υπθρεςίεσ και οι πλθροφορίεσ που παρζχονται ςτον ιςτότοπο 

περιγράφονται. 

 Ενότθτα ‘’Τι είναι καινοφριο’’: ειδοποιεί ςυχνοφσ χριςτεσ για αλλαγζσ ςτο 

περιεχόμενο, υπθρεςίεσ. 

 Ραρζχονται οδθγίεσ για τθ χριςθ του ιςτοτόπου. 

 Υπάρχει υπεφκυνθ διλωςθ που ενθμερϊνει το χριςτθ για τθ φφςθ των 

πλθροφοριϊν που παρζχονται ςτον ιςτότοπο, και μζςω των ςυνδζςμων 

που υπάρχουν ςτον ιςτότοπο. 

 Υπάρχει διλωςθ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ: Αναγνωρίηει τον ιδιοκτιτθ τθσ 

πνευματικισ περιουςίασ, τισ ςυνκικεσ για επαναχρθςιμοποίθςθ, κ.α. 

2. Ρεριεχόμενο 

 Ταιριάηει ςτο ςκοπό/ςτόχο. 

 Ταιριάηει ςτισ ανάγκεσ του δεδθλωμζνου κοινοφ. 

 Ρεριλαμβάνει μόνο απαραίτθτεσ και χριςιμεσ πλθροφορίεσ. 

 Οι πλθροφορίεσ δεν επικαλφπτονται οφτε μζςα ςτον ιςτότοπο, οφτε ςε 

άλλεσ υπθρεςίεσ. 

 Το πλικοσ των πλθροφοριϊν είναι ςθμαντικό και ιςορροπθμζνο. 

 Ρεριζχει άμεςεσ πθγζσ πλθροφοριϊν. 

 Κακαρό και ςυνεχζσ ςτυλ γλϊςςασ που ταιριάηει ςτο κοινό. 

 Κετικόσ επαγγελματικόσ τόνοσ. 

 Το περιεχόμενο δεν εμπεριζχει προκαταλιψεισ. 

 Οι εξωτερικοί ςφνδεςμοι είναι προσ κατάλλθλεσ πθγζσ. 

3. Ενθμζρωςθ 

 

 Το περιεχόμενο είναι ενθμερωμζνο.  

 Οι ςελίδεσ ζχουν ανανεωκεί πρόςφατα. 

 Υπάρχει ειδοποίθςθ τελευταίασ ενθμζρωςθσ ςε ςελίδεσ με ουςιαςτικό 

περιεχόμενο. 

4. Μεταδεδομζνα: Διευκολφνουν τθν ανάκτθςθ, πλοιγθςθ 

 

 Ραρζχονται κατάλλθλεσ μετενδείξεισ: π.χ τίτλοσ, ςυγγραφζασ, περιγραφι, 

λζξεισ κλειδιά. 

 Οι επικεφαλίδεσ είναι κακαρά διατυπωμζνεσ, περιγραφικζσ και κατανοθτζσ 

 Κάκε ςελίδα ζχει ξεκάκαρο τίτλο. 

 Θ ορολογία και το περιβάλλον είναι ςτακερά ςτισ επικεφαλίδεσ όλου του 

ιςτοτόπου. 

5. Υπθρεςίεσ 

 

 Διακεςιμότθτα υπθρεςιϊν: ανοιχτζσ ςε όλουσ ςτο Διαδίκτυο, ι επί αμοιβι 

ι είναι απαγορευμζνεσ ςε κάποιεσ ομάδεσ. 
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 Ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του χριςτθ. 

 Ρλιρωσ λειτουργικζσ. 

6. Εγκυρότθτα 

 

 Οι παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ είναι ζγκυρεσ. 

 Υπάρχει διλωςθ τθσ κατάςταςθσ του ιςτοτόπου π.χ ‘’υπό καταςκευι’’. 

 Οι πθγζσ των πλθροφοριϊν είναι χαρτογραφθμζνεσ. 

 Τυπολόγια, ςυντακτικό, γραμματικι και ςυνζχεια ζχουν ελεγχκεί για 

ςφάλματα. 

7. Ρροςταςία τθσ ιδιωτικισ πλθροφορίασ 

 

 Τα δικαιϊματα ιδιωτικισ ηωισ του χριςτθ προςτατεφονται. 

 Υπάρχει αναλυτικι διλωςθ για το πϊσ προςτατεφονται τα δικαιϊματα του 

χριςτθ. 

 Οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν με τουσ χριςτεσ κρυπτογραφοφνται. 

8. Εξωτερικι αναγνϊριςθ 

 

 Αναςκοπιςεισ , βραβεία. 

 Αρικμόσ ςυνδζςμων/ παράγοντασ αντικτφπου. 

 Ευςτοχίεσ. 

 Τα κριτιρια ευκολίασ χριςθσ είναι: 

1. Σφνδεςμοι 

 

 Οι ςφνδεςμοι είναι ανανεωμζνοι. 

 Υπάρχουν ςυντομότερα μονοπάτια για ςυχνοφσ χριςτεσ. 

 Υπάρχει προειδοποίθςθ αν ο ςφνδεςμοσ οδθγεί ςε μεγάλο αρχείο. 

 Υπάρχει ζνδειξθ για περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτο ςφνδεςμο. 

 Το κείμενο του ςυνδζςμου υποδεικνφει τθ φφςθ του ςτόχου. 

 Με τθν αναφορά ενόσ εγγράφου ι μίασ ζννοιασ γίνεται ςφνδεςθ με 

ςχετικζσ ςελίδεσ ςτον ιςτότοπο. 

2. Μθχανιςμοί ανάδραςθσ 

 

 Δίνονται ςτον ιςτότοπο πλθροφορίεσ επικοινωνίασ με το ςυντθρθτι και τον 

οργανιςμό. 

 Δίνεται ςε κάκε ςελίδα ςφνδεςμοσ για τθ ςελίδα του ςυντθρθτι. 

 Ππου είναι κατάλλθλο, παρζχονται αιτιςεισ για ςυμπλιρωςθ δεδομζνων 

του χριςτθ. 

 Οι μθχανιςμοί ανάδραςθσ είναι ςε πλιρθ λειτουργία. 

3. Ρροςβαςιμότθτα 

 

 Θ ταχφτθτα απάντθςθσ είναι επαρκισ. 

 Ο ιςτότοποσ είναι προςβάςιμοσ ςε μεγάλο ποςοςτό προςπακειϊν 

πρόςβαςθσ και όταν το χρειάηεται ο χριςτθσ. 
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 Θ φπαρξθ του ιςτοτόπου γίνεται γνωςτι μζςω εργαλείων αναηιτθςθσ ι 

άλλων μζςων δθμοςιοποίθςθσ. 

 Υπάρχει ςφνδεςμοσ που οδθγεί πίςω ςτθ μθτρικι ςελίδα. 

 Το όνομα τθσ μθτρικισ ςελίδασ φαίνεται ςτθ URL, ςτουσ τίτλουσ των 

εγγράφων, ςτα μεταδεδομζνα. 

 Θ URL δεν είναι πολφπλοκθ. 

4. Σχεδιαςμόσ 

 

 Θ μορφοποίθςθ και ο γραφικόσ ςχεδιαςμόσ είναι κατάλλθλα για το 

αντικείμενο και τθ λειτουργικότθτα. 

 Οι ςελίδεσ ζχουν κατάλλθλο μικοσ, και ορίηονται ξεκάκαρα.  

 Στακερι μορφοποίθςθ ςε όλον τον ιςτότοπο. 

 Χρθςιμοποιείται ςτακερό HTML και ο ιςτότοποσ είναι ςυμβατόσ με τουσ 

περιςςότερουσ περιθγθτζσ. 

 Ραρζχεται πρόςκετο λογιςμικό καλφτερθσ τεχνολογίασ όπου είναι 

απαραίτθτο . 

 Ο ιςτότοποσ λειτουργεί ςε χαμθλό εφροσ ηϊνθσ. 

 Ο ιςτότοποσ είναι προςβάςιμοσ ςε άτομα με αναπθρίεσ. 

5. Ρλοιγθςθ 

 

 Ο ιςτότοποσ είναι οργανωμζνοσ λογικά και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του 

χριςτθ. 

 Οι επιλογζσ πλοιγθςθσ είναι ευδιάκριτεσ. 

 Χρθςιμοποιοφνται ςυμβατικά μοντζλα πλοιγθςθσ. 

 Ραρζχονται ςφνδεςμοι πλοιγθςθσ ςε κάκε ςελίδα. 

 Θ περιιγθςθ διευκολφνεται με μενοφ ι με χάρτθ του ιςτοτόπου. 

 Μπορεί κανείσ να φτάςει ε οποιοδιποτε ςθμείο χρθςιμοποιϊντασ ζνα 

αρικμό ςυνδζςμων :π.χ με 3 βιματα. 

 Ραρζχεται μθχανι αναηιτθςθσ. 

3.10 Pisanski &  Zumer (2005) 

 Οι Pisanski & Zumer(2005) αςχολικθκαν με τθν κατάςταςθ των ιςτοτόπων των εκνικϊν 

βιβλιοκθκϊν ςτθν Ευρϊπθ. Θ μεκοδολογία που ακολοφκθςαν ιταν παρόμοια με τθσ Zumer 

(2000) ςτθν ζρευνά τθσ για τισ διεπαφζσ του χριςτθ ςε διεκνείσ βιβλιογραφίεσ με τθ μορφι 

CD-ROM. Θ βαςικι μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε για αξιολόγθςθ είναι θ μζκοδοσ 

αξιολόγθςθσ από ειδικοφσ, κακϊσ επιτρζπει πιο ςφαιρικι άποψθ για το υπό εξζταςθ 

αντικείμενο. 

 Υπιρχαν δφο βαςικζσ παραδοχζσ: 

1. Υπάρχει ζνασ κοινόσ πυρινασ ςτο περιεχόμενο των ιςτοτόπων των εκνικϊν 

βιβλιοκθκϊν τθσ Ευρϊπθσ 

2. Οι ιςτότοποι ακολουκοφν τισ βαςικζσ οδθγίεσ που αφοροφν το ςχεδιαςμό 
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 Από τουσ 42 ςυνδζςμουσ που ελζγχκθκαν τρεισ δε δοφλευαν. Επίςθσ, οι περιςςότερεσ 

βιβλιοκικεσ είχαν μεταξφ 3 και 12 βαςικοφσ ςυνδζςμουσ, ςυνεπάγοντασ μεγαλφτερουσ και 

πιο ιεραρχικά δομθμζνουσ ιςτοτόπουσ. Τελικά επιλζχκθκαν 9 ςυγκεκριμζνεσ βιβλιοκικεσ 

με κριτιρια το μζγεκόσ τουσ, τθν ιςτορία τουσ και τθ γεωγραφικι τουσ κζςθ. 

 Γενικά , οι ιςτότοποι των βιβλιοκθκϊν πρζπει να είναι φιλικοί ςτο χριςτθ και να δίνουν 

υψθλι προτεραιότθτα ςτθ παροχι πρόςβαςθσ ςτουσ θλεκτρονικοφσ καταλόγουσ, ςτθ 

περιγραφι των υπθρεςιϊν και των ςυλλογϊν, αλλά και ςτισ γενικζσ πλθροφορίεσ για τθ 

βιβλιοκικθ και ςτισ πλθροφορίεσ επικοινωνίασ. 

 Τα κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ των ιςτοτόπων των βιβλιοκθκϊν μποροφμε να τα 

χωρίςουμε ςε κριτιρια που ςχετίηονται με το περιεχόμενο και ςε κριτιρια που δε 

ςχετίηονται με το περιεχόμενο. 

 Τα κριτιρια που ςχετίηονται με το περιεχόμενο είναι: 

 Βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθ βιβλιοκικθ (διεφκυνςθ, τοποκεςία. Ρλθροφορίεσ 

επικοινωνίασ, ϊρεσ λειτουργίασ) 

 Ενζργειεσ ( περιλαμβάνουν διλωςθ αποςτολισ, λίςτα λειτουργιϊν ι 

δραςτθριοτιτων, πολιτικζσ, ετιςιουσ ελζγχουσ) 

 Ρλθροφορίεσ για τθν ιςτορία τθσ βιβλιοκικθσ 

 Λδρφματα με τα οποία υπάρχει ςυνεργαςία 

 Forum χρθςτϊν, πλθροφορίεσ επικοινωνίασ, προτάςεισ και ςχόλια 

 Ραρουςίαςθ ςυλλογϊν 

 Ρρόςβαςθ ςτουσ καταλόγουσ 

 Ρρόςβαςθ ςε διεκνείσ βιβλιογραφίεσ 

 Ρρόςβαςθ ςε ψθφιακζσ ςυλλογζσ 

 Ρλθροφορίεσ για τισ υπθρεςίεσ 

 Ρλθροφορίεσ για εκκζςεισ ι εκδθλϊςεισ 

 Λίςτα των ςυνδζςμων 

 Τα κριτιρια που δε ςχετίηονται με το περιεχόμενο είναι: 

 Ρλθροφορίεσ για ςυμφραηόμενα ( ςυγγραφζασ, θμερομθνία ςυγγραφισ, 

θμερομθνία τελευταίασ ενθμζρωςθσ, προςταςία πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, URL ) 

 Ρροςβαςιμότθτα ςτον ιςτότοπο 

 Δομι και οργάνωςθ του ιςτοτόπου 

 Ευκολία ανάγνωςθσ 

 Αιςκθτικι 

 Επαγγελματιςμόσ 

 Συνζπεια ςτθν όψθ και ςτθν αίςκθςθ 

 Χριςθ ςυνεπϊν ςτοιχείων πλοιγθςθσ 

 Γραφικά 

 Ρολλαπλζσ γλϊςςεσ 

 Αναηιτθςθ ςτον ιςτότοπο 

 Χάρτθσ του ιςτοτόπου 
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 Γενικά, θ ζρευνα ζδειξε ότι οι ιςτότοποι των ευρωπαϊκϊν βιβλιοκθκϊν ζχουν πράγματι 

κοινό πυρινα περιεχομζνου και ςε μεγάλο βακμό ακολουκοφν τισ υπάρχουςεσ οδθγίεσ. 

3.11 Kaylor(2001) 

 Ο Kaylor(2001) ςτθ μελζτθ του αναφζρεται ςτθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςτισ 

αμερικανικζσ πόλεισ. Ρεριγράφει τθ μζκοδο με τθν οποία ςυλλζγουν πλθροφορίεσ και τθν 

ποιότθτα και το εφροσ των υπθρεςιϊν που προςφζρονται θλεκτρονικά. 

  Θ προςζγγιςθ ςτθν εργαςία αυτι ζγινε πιο πολφ από τθν πλευρά τθσ εκτζλεςθσ και όχι 

από τθ πλευρά των τελικϊν χρθςτϊν. Θ βαςικι ερϊτθςθ που ζπρεπε να απαντθκεί ιταν το 

τι ζπρεπε να κάνει μία πόλθ για να ςυμβαδίηει με τθν τεχνολογία παροχισ θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν. Το πρϊτο ςυμπζραςμα ιταν ότι μεγαλφτερεσ πόλεισ, που ζχουν μεγαλφτερο 

οικονομικό προχπολογιςμό, ζχουν πιο ανεπτυγμζνεσ διαδικαςίεσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ.  

 Ωσ κριτιρια χρθςιμοποιικθκαν οι λειτουργίεσ και οι υπθρεςίεσ οι οποίεσ προςφζρονται 

ςυνικωσ από μία πόλθ. Με βάςθ αυτά τα κριτιρια εκτιμικθκε ο βακμόσ ςτον οποίο 

γίνονταν θλεκτρονικά οι λειτουργίεσ και οι υπθρεςίεσ, με χριςθ κλίμακασ από 1-4.  

 Πληρωμζσ  Εικόνεσ 

Επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ Θλεκτρονικι GIS 
Φόροι Εικόνεσ AS για οικοδόμθςθ 
Πρόςτιμα Σχζδια γθπζδων 
Άδειεσ Σφςτθμα Διοίκθςθσ Εγγράφων 
Εγγραφζσ  Audio/Video 

 Εγγραφή Ηωντανι μετάδοςθ δθμοτικϊν ςυμβουλίων 

Σε εγκαταςτάςεισ Ηωντανζσ κάμερεσ μετάδοςθσ κίνθςθσ 
Σε μακιματα Μόνο θχθτικι μετάδοςθ δθμ. ςυμβουλίων 
Σε εκλογικοφσ καταλόγουσ Γφροσ τθσ πόλθσ με video ι με εικόνεσ 

 Αδειοδότηςη Εικονικοί περίπατοι ςε εγκαταςτάςεισ 

Για οικοδόμθςθ  Ζγγραφα 
Για παρκάριςμα Ρρακτικά ςυνεδριάςεων 
Για προςωρινι χριςθ Κωδικόσ πόλθσ 
Για χριςθ υπαίκριου χϊρου Χάρτθσ τθσ πόλθσ 
Για υπαίκριο πωλθτι Ζλεγχοσ προχπολογιςμοφ 
Για τραπεηαρίεσ ςτο πεηοδρόμιο Αιτιςεισ προσ φόρτωςθ 

 Υπηρεςίεσ για τον πελάτη  Αιτιςεισ 
Παράπονα Αίτθςθ εφρεςθσ εργαςίασ 
Εκτζλεςθ κϊδικα Αίτθςθ προςφοράσ 
Ζλεγχοσ παρκαρίςματοσ Αιτιςεισ κετικισ δράςθσ 
Ιςτορικό πλθρωμϊν  Ηλεκτρονικι προμικεια 
Ώρεσ λειτουργίασ Ρλειοδοςία ςτο διαδίκτυο 
Ζναρξθ/ Λιξθ δθμόςιασ υπθρεςίασ  Διάφορα 
Αιτιςεισ πλθροφοριϊν Εκτίμθςθ ιςτορικοφ ιδιοκτθςίασ 

 Επικοινωνία Χωριςμόσ ςε ηϊνεσ 

Συμπτωματικό κλείςιμο Ζρευνεσ ςτο διαδίκτυο 
Επείγουςα διοίκθςθ Forum ςυηιτθςθσ 
Λοξοδρόμθςθ Σχεδιαςμζνεσ θλεκτρονικζσ ςυναντιςεισ 
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 Άδειεσ  

Ποδθλάτου  
Σκφλου  
Ταξί  
Επιχείρθςθσ  

 Από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ προζκυψε ότι οι ιςτότοποι με τθν υψθλότερθ 

βακμολογία είχαν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Θλεκτρονικό εμπόριο: Ρολλοί από τουσ πιο ανεπτυγμζνουσ ιςτοτόπουσ επιτρζπουν 

ςτουσ πολίτεσ να κάνουν θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ όπωσ φόρουσ, άδειεσ, εγγραφζσ. 

Επίςθσ πολλοί επιτρζπουν ςτουσ πολίτεσ να διαπραγματεφονται προμικειεσ με 

τουσ πωλθτζσ 

 Εγγραφζσ και άδειεσ: Ρολλζσ πόλεισ παρζχουν πλθροφορίεσ ι ακόμα και αιτιςεισ 

για τθν απόκτθςθ αδειϊν διαφόρων τφπων.  

 Υπθρεςίεσ πελάτθ: Ρολλζσ πόλεισ επιτρζπουν ςτουσ πολίτεσ να κάνουν αιτιςεισ 

διαφόρων δραςτθριοτιτων  

 Επικοινωνία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ: Ρολλζσ πόλεισ χρθςιμοποιοφν τουσ 

ιςτοτόπουσ τουσ για να προμθκεφουν πλθροφορίεσ από επείγουςεσ ενθμερϊςεισ, 

για να μεταδίδουν ηωντανά δθμοτικά ςυμβοφλια κ.α. 

 Συμμετοχι: Είναι βαςικό κομμάτι τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και 

περιλαμβάνει θλεκτρονικζσ ζρευνεσ/ψθφοφορίεσ, forum ςυηθτιςεων και 

ςχεδιαςμζνεσ θλεκτρονικζσ ςυναντιςεισ. 

3.12 Barnes & Vidgen (2003) 

 Στθ μελζτθ των Barnes & Vidgen(2003) χρθςιμοποιείται το μοντζλο E-QUAL για τθ μελζτθ 

τθσ ποιότθτασ ενόσ ςυγκεκριμζνου ιςτοτόπου που παρζχεται από τθν κυβζρνθςθ τθσ 

Μεγάλθσ Βρετανίασ. Ο ιςτότοποσ είναι αυτόσ των Δθμοςίων Εςόδων και ςχετίηεται με τθ 

διαχείριςθ και τθν πολιτικι τθσ φορολογίασ. Το E-QUAL ςχεδιάςτθκε αρχικά ςαν όργανο για 

τθν εκτίμθςθ των προςδοκιϊν του χριςτθ για τθν ποιότθτα του θλεκτρονικοφ εμπορίου 

ςτουσ ιςτοτόπουσ.  

 Οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που εξετάηονται ςε αυτι τθν ζρευνα, περιλαμβάνουν 

αλλθλεπίδραςθ μζςω θλεκτρονικισ ςυνδιαλλαγισ διαμζςου υποβολισ ατομικισ 

φορολογικισ διλωςθσ.  

 Το κλαςςικό εργαλείο E-QUAL περιζχει τισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

Κατθγορία Ερωτιςεισ 

 
 
 
 
Χρθςτικότθτα 

1. Ο ιςτότοποσ είναι εφκολοσ ςτθ μάκθςθ και τθ χριςθ 

2. Θ αλλθλεπίδραςθ μου με τον ιςτότοπο είναι ξεκάκαρθ 
και κατανοθτι 

3. Θ πλοιγθςθ ςτον ιςτότοπο είναι εφκολθ 

4. Ο ιςτότοποσ είναι εφχρθςτοσ 

5. Ο ιςτότοποσ ζχει ελκυςτικι εμφάνιςθ 

6. Ο ςχεδιαςμόσ είναι κατάλλθλοσ για το είδοσ του 
ιςτοτόπου 
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7. Ο ιςτότοποσ αποπνζει μία αίςκθςθ ικανότθτασ 

8. Ο ιςτότοποσ δθμιουργεί κετικι εμπειρία 

 
 
Ποιότθτα 
πλθροφόρθςθσ 

9. Ραρζχει ακριβείσ πλθροφορίεσ  

10. Ραρζχει πιςτευτζσ πλθροφορίεσ 

11. Ραρζχει ζγκαιρεσ πλθροφορίεσ 

12. Ραρζχει ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

13. Ραρζχει πλθροφορίεσ εφκολεσ ςτθν κατανόθςθ 

14. Ραρζχει πλθροφορίεσ με ςωςτό επίπεδο λεπτομερειϊν 

 15. Ραρζχει τθν πλθροφορία με κατάλλθλθ μορφοποίθςθ 

 
 
 
 
 
Ποιότθτα υπθρεςιϊν 

16. Ζχει καλι φιμθ 

17. Αιςκάνεςαι αςφάλεια για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ςυνδιαλλαγισ 

18. Ο χριςτθσ νιϊκει αςφάλεια για προςωπικζσ του 
πλθροφορίεσ 

19. Δθμιουργεί μία αίςκθςθ εξατομίκευςθσ 

20. Δθμιουργεί αίςκθςθ κοινότθτασ 

21. Κάνει εφκολθ τθν επικοινωνία με τθν οργάνωςθ 

22. Νιϊκω ςίγουροσ ότι οι υπθρεςίεσ κα παραδοκοφν όπωσ 
υπολογιηόταν 

Συνολικά 23. Συνολικι εικόνα του ιςτοτόπου 

  

 Ωσ χρθςτικότθτα αναφζρονται παράμετροι που ςυνδζονται με το ςχεδιαςμό του ιςτοτόπου 

και τθ χριςθ του. Για παράδειγμα θ εμφάνιςι του, θ ευκολία χριςθσ, θ πλοιγθςθ, και θ 

εικόνα που μεταφζρεται ςτο χριςτθ. 

 Ωσ ποιότθτα πλθροφόρθςθσ αναφζρεται θ ποιότθτα του περιεχομζνου του ιςτοτόπου: το 

πόςο ταιριάηει θ πλθροφορία ςτουσ ςκοποφσ του χριςτθ, π.χ ακρίβεια, μορφοποίθςθ και 

ςχετικότθτα. 

 Ωσ ποιότθτα υπθρεςιϊν αναφζρεται θ ποιότθτα τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τθν υπθρεςία, τθν 

οποία βιϊνουν οι χριςτεσ όςο ψάχνουν βακφτερα μζςα ςτον ιςτότοπο. Εμπεριζχεται ςτισ 

υποκατθγορίεσ Εμπιςτοςφνθ και Εμπάκεια και περιλαμβάνει αντικείμενα όπωσ θ φιμθ, θ 

αςφάλεια, θ εξατομίκευςθ και θ επικοινωνία με τον ιδιοκτιτθ του ιςτοτόπου. 

 Οι ερωτιςεισ 17,18 και 22 ςχετίηονται με τθν πραγματοποίθςθ ςυνδιαλλαγϊν και με 

προςωπικζσ πλθροφορίεσ. Οι ερωτιςεισ αυτζσ απευκφνονται ςτουσ χριςτεσ που 

χρθςιμοποιοφν τισ εγκαταςτάςεισ αυτό-εκτίμθςθσ του ιςτοτόπου αλλά όχι για αυτοφσ που 

χρθςιμοποιοφν τον ιςτότοπο μόνο για ςυλλογι πλθροφοριϊν. Με τον όρο αυτό-εκτίμθςθ 

αναφερόμαςτε ςτθν θλεκτρονικι υποβολι φορολογικϊν δθλϊςεων που ζχουν 

επεξεργαςτεί από το φορολογοφμενο χρθςιμοποιϊντασ τισ οδθγίεσ αυτό-εκτίμθςθσ. Οι 

ερωτιςεισ ςυνδιαλλαγισ εφοδιάςτθκαν με τθν οδθγία’’ παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε εάν δεν 

χρθςιμοποιιςατε τθν θλεκτρονικι υπθρεςία αυτοεκτίμθςθσ ι τθν θλεκτρονικι υπθρεςία 

για το PAYE’’. Ζτςι τα δεδομζνα χωρίηονται ςε δεδομζνα χρθςτϊν που ‘’αναηθτοφν 

πλθροφορίεσ’’ και ςε δεδομζνα χρθςτϊν που ‘’ πραγματοποιοφν ςυνδιαλλαγζσ’’.  

 Θ ζρευνα τθσ ποιότθτασ του ιςτοτόπου ζγινε με χριςθ ενόσ θλεκτρονικοφ 

ερωτθματολογίου. Θ αρχικι ςελίδα του ερωτθματολογίου είχε οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ 

αυτοφ του οργάνου. Οι χριςτεσ εκλικθςαν να βακμολογιςουν τον ιςτότοπο για κάκε 
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παράμετρο με κλίμακα από 1-7. Επίςθσ τουσ ηθτικθκε να βακμολογιςουν τθ ςθμαςία τθσ 

ποιότθτασ για αυτοφσ πάλι ςε κλίμακα από 1-7. Τελικά θ ζρευνα ζλαβε 420 χριςιμεσ 

απαντιςεισ.  

  

3.13  Barnes & Vidgen (2006) 

 Οι Barnes & Vidgen(2006) ςε μία δεφτερθ εργαςία που δθμοςιοποίθςαν το 2006 

προςπάκθςαν να αναπτφξουν και να εφαρμόςουν αρχζσ εκτίμθςθσ τθσ ποιότθτασ ενόσ 

ιςτοτόπου βάςει πολλαπλϊν μεκόδων και με χριςθ του τριγωνιςμοφ των δεδομζνων. Ωσ 

αντικείμενο μελζτθσ χρθςιμοποίθςαν τθν προθγοφμενθ ζρευνά τουσ ςτον ιςτότοπο 

Δθμοςίων Εςόδων τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ. Ο μεγάλοσ αρικμόσ ποιοτικϊν και ποςοτικϊν 

δεδομζνων τουσ βοικθςε ςτθν προςπάκειά τουσ.  

 Ο τριγωνιςμόσ των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν δεδομζνων βοθκάει ζναν ερευνθτι να 

επικυρϊςει και να επαλθκεφςει τα αποτελζςματά του. Ο Fielding και ο Schreier 

αναγνωρίηουν τρεισ μεκόδουσ τριγωνιςμοφ. Το μοντζλο εγκυρότθτασ αναφερόταν ςτον 

τριγωνιςμό ςαν επαλικευςθ των αποτελεςμάτων που αποκτϊνται από διαφορετικζσ 

μεκόδουσ. Το μοντζλο ςυμπλθρωματικότθτασ χρθςιμοποιεί τον όρο τριγωνιςμόσ για να 

περιγράψει ζναν τρόπο να πάρει κανείσ μία ευρφτερθ και πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα του 

περιεχομζνου μίασ ζρευνασ. Μία τριγωνομετρικι προςζγγιςθ περιγράφει ζναν ςυνδυαςμό 

μεκόδων θ οποία αναπαριςτά το φαινόμενο ζρευνασ ςτο οποίο χρθςιμοποιοφνται 

διαφορετικά κριτιρια. Στθν παροφςα ζρευνα χρθςιμοποιικθκε το μοντζλο εγκυρότθτασ με 

ςκοπό να παραχκεί αποδεκτι επαλικευςθ του οργάνου Ε-QUAL και των ποιοτικϊν 

ςχολίων. 

 Για τα ποςοτικά δεδομζνα υπιρξε ενδιαφζρον για τθν ανακάλυψθ των παραμζτρων του 

οργάνου eQUAL που προςδιόριηαν τισ ςυνολικζσ προςδοκίεσ του χριςτθ από τον ιςτότοπο 

των Δθμοςίων Εςόδων. Επίςθσ, μετρικθκαν οι προτεραιότθτεσ ςτθν ποιότθτα για κάκε 

χριςτθ, ωσ θ ςθμαςία κάκε ερϊτθςθσ. Τζλοσ, τα δεδομζνα ζδειξαν διαφορζσ ςτισ 

προςδοκίεσ όςον αφορά ςτθν ποιότθτα του ιςτοτόπου βάςει του eQUAL.  

 Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι θ χριςθ τθσ ανάλυςθσ των ςχολίων με τα 

δεδομζνα τθσ παραδοςιακισ ζρευνασ παρείχαν μία πολφ χριςιμθ μζκοδο τριγωνιςμοφ, 

που προςζδωςε δυναμικι ςτα αποτελζςματα τθσ εκτίμθςθσ. Θ καινοφρια μζκοδοσ 

ποςοτικοποίθςθσ των ςχολίων των ερωτθκζντων ςυνειςζφερε ςτο τριγωνιςμό των 

δεδομζνων για τθν εκτίμθςθ τθσ ποιότθτασ του ιςτοτόπου. Στα ποςοτικά αποτελζςματα, θ 

ςυνδιαλλαγι ιταν βαςικόσ παράγοντασ για τθ διαμόρφωςθ των προςδοκιϊν του χριςτθ 

για τθ ςυνολικι ποιότθτα του ιςτοτόπου. Τα κφρια προβλιματα που επθρεάηουν τισ 

προςδοκίεσ ,των χρθςτϊν που εκτελοφν ςυναλλαγζσ, είναι θ χρθςτικότθτα τθσ 

εγκατάςταςθσ αυτό-εκτίμθςθσ και θ δυςκολία ςτθν επικοινωνία με τθν οργάνωςθ. 

 Οι ερωτθκζντεσ ιταν πιο επικριτικοί ςτα ςχόλια τουσ για το ςχεδιαςμό του ιςτοτόπου και 

τθ χρθςτικότθτά του. Ζνα άλλο βαςικό εφρθμα ιταν το χαμθλό αντιλθπτό επίπεδο 
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εμπάκειασ που προζκυψε τόςο από τα ποςοτικά όςο και από τα ποιοτικά αποτελζςματα.  

Ραρ’ όλα αυτά θ χριςθ τθσ εμπάκειασ ςτθ διανομι υπθρεςιϊν είναι ςθμαντικό εφρθμα. 

 Γενικά, ο τριγωνιςμόσ των δεδομζνων αποδείχκθκε χριςιμο ερευνθτικό εργαλείο. 

Ραριγαγε καινοφριεσ ιδζεσ για τθν ποςοτικοποίθςθ ποιοτικϊν δεδομζνων για χριςθ ςε 

δραςτθριότθτεσ εκτίμθςθσ ποιότθτασ, όποτε οι ερευνθτζσ κζλουν να αναπτφξουν το 

περιεχόμενο ενόσ οργάνου μζςω τριγωνιςμοφ με ςτακερά ποιοτικά δεδομζνα.   

3.14 Panopoulou, Tambouris & Tarabanis (2008) 

 Στθ μελζτθ τουσ οι Panopoulou, Tabouris,Tarabanis(2008) προςπακοφν να αξιολογιςουν 

τουσ ιςτοτόπουσ των ελλθνικϊν δθμοςίων αρχϊν, και βάςει αυτισ τθσ αξιολόγθςθσ, να 

βγάλουν ςυμπεράςματα για τθν κατάςταςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςτθν Ελλάδα. 

 Ο ςκοπόσ τθσ εργαςίασ τουσ είναι διπλόσ. Ο πρϊτοσ ςτόχοσ είναι να εξερευνιςουν το πεδίο 

τθσ αξιολόγθςθσ των ιςτοτόπων και να προτείνουν ζνα πλαίςιο για τθν αξιολόγθςθ 

ιςτοτόπων δθμοςίων υπθρεςιϊν. Ο δεφτεροσ ςτόχοσ είναι να χρθςιμοποιιςουν το 

προτεινόμενο πλαίςιο για τθν αξιολόγθςθ ιςτοτόπων δθμοςίων υπθρεςιϊν ςε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

 Για τθν εκτίμθςθ τθσ φιλοςοφίασ των ιςτοτόπων δθμοςίων υπθρεςιϊν προτείνουν ζνα 

πλαίςιο που παρζχει τρία επίπεδα λεπτομζρειασ. Το πρϊτο επίπεδο αποτελείται από 

τζςςερισ άξονεσ που μετράνε τισ τζςςερισ διαφορετικζσ παραμζτρουσ των ιςτοτόπων 

θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Το δεφτερο επίπεδο αποτελείται από παράγοντεσ οι οποίοι 

μετράνε κάκε διαφορετικό άξονα. Το τρίτο επίπεδο αποτελείται από ειδικά μετρθτικά που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν υλοποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ.  

1. Άξονασ γενικϊν χαρακτθριςτικϊν 

Ο άξονασ γενικϊν χαρακτθριςτικϊν εςτιάηει ςτθν διακεςιμότθτα των ιςτοτόπων ςτο 

ευρφ κοινό, τθν ευκολία χριςθσ, τθσ δυνατότθτεσ ανάδραςθσ και τθν προςταςία 

τθσ ιδιωτικισ πλθροφορίασ. Ρεριζχει τουσ εξισ παράγοντεσ:  

 Ρροςβαςιμότθτα 

 Ρλοιγθςθ 

 Ρολυγλωςςία 

 Ρροςταςία ιδιωτικισ πλθροφορίασ 

 Ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ 

2. Άξονασ θλεκτρονικοφ περιεχομζνου 

 Ζνα πλιρεσ, ακριβζσ, ζγκυρο και ανανεωμζνο περιεχόμενο είναι αναπόςπαςτο 

μζροσ ενόσ επιτυχθμζνου ιςτοτόπου. Ο άξονασ αυτόσ περιζχει τουσ εξισ 

παράγοντεσ: 

 Γενικό περιεχόμενο 

 Ειδικό περιεχόμενο  

 Νζα και ενθμερϊςεισ 

3. Άξονασ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 

Ο άξονασ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςχετίηεται με τθν προςφορά δθμοςίων 

υπθρεςιϊν ςτο Διαδίκτυο. Ο άξονασ αυτόσ περιζχει τουσ εξισ παράγοντεσ: 
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 Αρικμόσ και επίπεδο υπθρεςιϊν 

 Γενικζσ πλθροφορίεσ 

4. Άξονασ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ 

Ο άξονασ αυτόσ ςχετίηεται με τθν ικανότθτα των πολιτϊν να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ 

πλθροφορίεσ  και να ςυμμετζχουν ςτισ δθμόςιεσ λιψεισ αποφάςεων. Ο άξονασ 

περιζχει τουσ εξισ παράγοντεσ: 

 Ρλθροφορίεσ 

 Συμβουλζσ 

 Ενεργόσ ςυμμετοχι 

 Ο πίνακασ που ακολουκεί δείχνει ςυγκεντρωτικά τουσ τζςςερισ άξονεσ, τουσ παράγοντεσ 

και τα μετρθτικά που χρθςιμοποιικθκαν. 

Άξονεσ Παράγοντεσ Μετρθτικά αξιολόγθςθσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γενικά χαρακτθριςτικά 

Ρροςβαςιμότθτα Ρροςβαςιμότθτα από 
τεχνικισ πλευράσ 

 
 
 
 
Ρλοιγθςθ 

Ρροςβαςιμότθτα για ΑΜΕΑ 
και μθ ζμπειρουσ χριςτεσ 

Δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ 

Λειτουργικότθτα και ευκολία 
χριςθσ των 
χαρακτθριςτικϊν 

Συνοχι ςτο ςχεδιαςμό 
ιςτοςελίδων 

 
Ρολυγλωςςία 

Ρλικοσ διαφορετικϊν 
γλωςςϊν 

Ροςοςτό μεταφραςμζνου 
περιεχομζνου 

 
Ρροςταςία ιδιωτικισ 
πλθροφορίασ 

Διλωςθ προςταςίασ 
ιδιωτικϊν δεδομζνων 

Αςφαλείσ ςυνδζςεισ 

Ρλθροφόρθςθ για χριςθ 
δεδομζνων 

Ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ Ρλθροφορίεσ επικοινωνίασ 

Γριγορεσ απαντιςεισ 

 
 
 
 
Ηλεκτρονικό 
περιεχόμενο 

 
Γενικό περιεχόμενο 

Ρλθροφορίεσ για τον 
οργανιςμό 

Ρλθροφορίεσ για τοπικά 
κζματα 

 
Ειδικό περιεχόμενο 

Θλεκτρονικι προμικεια 

Οικονομικζσ πλθροφορίεσ 

Κενζσ κζςεισ εργαςίασ 

 
Νζα και ενθμερϊςεισ 

Συχνότθτα ανανζωςθσ 

Τοπικά νζα 

Θλεκτρονικό θμερολόγιο 

 
Ηλεκτρονικζσ 
υπθρεςίεσ 

 
Αρικμόσ και επίπεδο υπθρεςιϊν 

Ρλάτοσ και βάκοσ 
υπθρεςιϊν που 
προςφζρονται θλεκτρονικά 

Γενικζσ πλθροφορίεσ Ραροχι υπθρεςιϊν και 
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γενικι λειτουργικότθτα 

 
 
 
Ηλεκτρονικι ςυμμετοχι 

Ρλθροφορίεσ Ζγγραφα πολιτικισ ςτο 
Διαδίκτυο 

Συμβουλζσ Θλεκτρονικζσ ςυμβουλζσ 

 
Ενεργόσ ςυμμετοχι 

Εργαλεία επικοινωνίασ και 
λιψθσ αποφάςεων 

Ρροτεινόμενα κζματα από 
πολίτεσ 

  

 O πίνακασ με τουσ δείκτεσ μζτρθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν είναι ο παρακάτω: 

  

Δείκτεσ μζτρθςθσ Απαντιςεισ 

Άξονασ γενικϊν χαρακτθριςτικϊν-Παράγοντασ 
προςβαςιμότθτασ 

 

1. Απαιτοφμενοσ χρόνοσ φόρτωςθσ ιςτοτόπου 
για ςφνδεςθ 56.6 kB 

Αρικμόσ δευτερολζπτων 

2. Ρερνάει ο ιςτότοποσ με επιτυχία το πρϊτο 
επίπεδο προςβαςιμότθτασ WCAG W3C? 

Πχι/Ναι 

3. Στθν περίπτωςθ που απαιτείται ειδικό 
λογιςμικό είτε για να διαβαςτοφν αρχεία 
είτε  για κάποια άλλο λόγο, προςφζρει ο 
ιςτότοποσ ςφνδεςμο για να ''κατεβεί'' αυτό 
το λογιςμικό? 

Πχι/Ναι 

Άξονασ γενικϊν χαρακτθριςτικϊν-Παράγοντασ 
πλοιγθςθσ 

 

4. Είναι το μενοφ πλοιγθςθσ καλά 
οργανωμζνο και με ξεκάκαρθ δομι? 

Πχι/Ναι ςφμφωνα με το κζμα ι το τμιμα ι 
τον τφπο χριςτθ/ Ναι ςφμφωνα με τισ 
προτιμιςεισ του χριςτθ 

5. Το μενοφ πλοιγθςθσ παραμζνει ςτθν ίδια 
περιοχι ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? 

Πχι/Ναι 

6. Είναι το μονοπάτι πλοιγθςθσ ορατό ςε όλεσ 
τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? 

Πχι/Ναι 

7. Είναι θ επιλογι ''επιςτροφι ςτθν αρχικι 
ςελίδα'' διακζςιμθ ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του 
ιςτοτόπου? 

Πχι/Ναι 

8. Οι ενεργοί ςφνδεςμοι ζχουν διαφορετικό 
χρϊμα από το αρχικό τουσ? 

Πχι/Ναι 

9. Το περιβάλλον (χρωματιςμοί, φόντο κ.α) 
είναι ίδιο ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του 
ιςτοτόπου? 

Πχι/Ναι 

10. Είναι διακζςιμοσ χάρτθσ του ιςτοτόπου ι 
ζνασ άξονασ Α-Z? 

Πχι/Χάρτθσ ιςτοτόπου/ Άξονασ Α-Η/ Και τα 
δφο με ενεργοφσ ςυνδζςμουσ 

11. Είναι διακζςιμθ μθχανι αναηιτθςθσ ςτον 
ιςτότοπο? 

Πχι/ Ναι, με βαςικζσ δυνατότθτεσ 
αναηιτθςθσ/ Ναι, με διευρυμζνεσ 
δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ  

Άξονασ γενικϊν χαρακτθριςτικϊν-Παράγοντασ 
πολυγλωςςίασ 

 

12. Ραρζχει ο ιςτότοποσ το περιεχόμενο ςε Πχι/Ναι, ςε μόνο μία γλϊςςα ακόμα/Ναι ςε 
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άλλεσ γλϊςςεσ εκτόσ από ελλθνικά? άλλεσ δφο γλϊςςεσ/ Ναι ςε πάνω από δφο 
άλλεσ γλϊςςεσ 

13. Για κάκε διαφορετικι γλϊςςα, πόςο είναι 
το προςφερόμενο περιεχόμενο? 

Δε λειτουργεί/Μόνο μία περίλθψθ του 
περιεχομζνου/Πλο το περιεχόμενο είναι 
διακζςιμο ςε άλλεσ γλϊςςεσ 

Άξονασ γενικϊν χαρακτθριςτικϊν-Παράγοντασ 
προςταςίασ ιδιωτικισ πλθροφορίασ 

 

14. Οι όροι χριςθσ και θ διλωςθ αςφάλειασ 
είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο? 

Πχι/Ναι 

15. Ηθτοφνται προςωπικά ςτοιχεία του πολίτθ 
ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ιςτοτόπου? 

Πχι/Ναι 

16. Αν ηθτοφνται, μεταφζρονται μζςω 
αςφαλοφσ ςφνδεςθσ? 

Πχι/Ναι 

17. Αν ηθτοφνται, παρζχονται πλθροφορίεσ 
,θλεκτρονικϊσ, για τθ χριςθ των 
προςωπικϊν ςτοιχείων? 

Πχι/Ναι 

Άξονασ γενικϊν χαρακτθριςτικϊν-Παράγοντασ 
ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ 

 

18. Ροιεσ από τισ παρακάτω πλθροφορίεσ 
επικοινωνίασ είναι διακζςιμεσ 
θλεκτρονικϊσ? 

Ταχυδρομικόσ κϊδικασ/Τθλεφωνικόσ 
αρικμόσ/Διεφκυνςθ email 

19. Είναι θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ, του 
διαχειριςτι του ιςτοτόπου, διακζςιμθ ςτθ 
ςελίδα? 

Πχι/Ναι 

20. Είναι δυνατόν ςτουσ πολίτεσ να 
επικοινωνιςουν με τουσ εκλεγμζνουσ 
αντιπροςϊπουσ για ικανοποίθςθ 
αιτθμάτων ι παράπονα?  

Πχι/Ναι, μόνο μζςω πλθροφοριϊν 
επικοινωνίασ/Ναι, μζςω email ι θλεκτρονικισ 
αίτθςθσ 

21. Ρόςο χρειάςτθκε ο διαχειριςτισ του 
ιςτοτόπου να απαντιςει ςε email που του 
απεςτάλθ το πρωί μίασ εργάςιμθσ θμζρασ? 

Λιγότερο από μία μζρα/1-2 εργάςιμεσ 
μζρεσ/3-4 εργάςιμεσ μζρεσ/5-6 εργάςιμεσ 
μζρεσ/7-15 εργάςιμεσ μζρεσ 

Άξονασ θλεκτρονικοφ περιεχομζνου-Παράγοντασ 
γενικοφ περιεχομζνου 

 

22. Ροιοσ είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ 
προςφερόμενων ιςτοςελίδων? 

1 ιςτοςελίδα/Μζχρι 10 ιςτοςελίδεσ/10-100 
ιςτοςελίδεσ/Ράνω από 100 ιςτοςελίδεσ 

23. Ράνω ςε ποιο από τα παρακάτω κζματα 
είναι διακζςιμο θλεκτρονικό περιεχόμενο?  

Χαιρετιςμόσ από τον εκπρόςωπο του 
κράτουσ(διμαρχο, νομάρχθ, 
κοινοτάρχθ)/Πραμα, ςκοπόσ και 
προτεραιότθτεσ τθσ διοίκθςθσ/Κρατικι 
οργάνωςθ 

24. Είναι διακζςιμοι χάρτεσ GIS? Πχι/Ναι, ςτατικοί χάρτεσ GIS/Ναι, χάρτεσ GIS 
ςε μορφι αρχείου/Ναι, διαδραςτικοί χάρτεσ 
GIS  

25. Υπάρχουν ςφνδεςμοι που να οδθγοφν ςε 
άλλουσ ςχετικοφσ ιςτοτόπουσ? 

Πχι/Ναι 

Άξονασ θλεκτρονικοφ περιεχομζνου-Παράγοντασ 
ειδικοφ περιεχομζνου 

 

26. Ραρζχονται θλεκτρονικά υπθρεςίεσ 
προμθκειϊν?  

Πχι/Ναι, με μορφοποίθςθ HTML/Ναι, με 
μορφι αρχείου/Ναι, μπορεί να κατατεκεί 
θλεκτρονικά μία προςφορά 

27. Υπάρχουν ειδοποιιςεισ για νζεσ κζςεισ Πχι/Ναι 
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εργαςίασ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ? 

28. Υπάρχει πλθροφόρθςθ για οικονομικά 
κζματα? 

Πχι/Ναι, με μορφοποίθςθ HTML/Ναι, με 
μορφι αρχείου 

Άξονασ θλεκτρονικοφ περιεχομζνου-Παράγοντασ 
νζων και ενθμερϊςεων 

 

29. Ρότε ενθμερϊκθκε τελευταία φορά ο 
ιςτότοποσ? 

Σιμερα ι χκεσ/Λιγότερο από μία βδομάδα 
πριν/Λιγότερο από ζνα μινα πριν/Λιγότερο 
από ζνα χρόνο πριν/Ραραπάνω από ζνα 
χρόνο πριν/Μθ διακζςιμθ ζνδειξθ 
ενθμζρωςθσ 

30. Ρόςο ςυχνά δθμοςιεφονται θλεκτρονικά τα 
τοπικά νζα και ειδιςεισ? 

Πχι νζα/Κάκε μζρα/Κάκε 2-3 μζρεσ/Κάκε 
βδομάδα/Αρκετά ςπάνια 

31. Υπάρχει θμερολόγιο με ςθμαντικά γεγονότα 
ςτον ιςτότοπο? 

Πχι/Ναι, με μορφοποίθςθ HTML/Ναι, με 
μορφι αρχείου/Ναι, με δυνατότθτα 
αναηιτθςθσ 

Άξονασ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν-Παράγοντασ 
γενικϊν πλθροφοριϊν 

 

32. Ρϊσ είναι οργανωμζνεσ οι προςφερόμενεσ 
υπθρεςίεσ ςτον ιςτότοπο? 

Ανά διοικθτικό τμιμα/Αλφαβθτικά/Ανά 
κεματικι ενότθτα/Ανά γεγονόσ 

33. Υπάρχουν πλθροφορίεσ επικοινωνίασ 
διαφορετικϊν τμθμάτων διοίκθςθσ? 

Πχι/Ταχυδρομικόσ κϊδικασ/Τθλεφωνικόσ 
αρικμόσ/Διεφκυνςθ email/Πνομα 
επαφισ/Ϊρεσ λειτουργίασ 

34. Θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ για επικοινωνία 
με το διοικθτικό τμιμα είναι: 

Μία ανά τμιμα/Μία ανά εργαηόμενο/Μία για 
όλα τα τμιματα 

35. Οι πολίτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να 
ηθτιςουν επιπλζον πλθροφόρθςθ ςχετικά 
με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ? 

Πχι/Ναι, μζςω τθλεφωνικισ κλιςθσ/Ναι, 
μζςω αποςτολισ email/Ναι, μζςω 
θλεκτρονικισ αίτθςθσ 

Άξονασ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν-Παράγοντασ 
αρικμοφ και επιπζδου υπθρεςιϊν 

 

36. Αρικμόσ και επίπεδο υπθρεςιϊν  

Άξονασ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ-Παράγοντασ 
πλθροφοριϊν 

 

37. Ραρζχονται θλεκτρονικϊσ, ζγγραφα 
πολιτικισ? 

Πχι/Ναι, βαςικά ζγγραφα/Ναι, μετρίου 
επιπζδου ζγγραφα/Ναι, ζγγραφα υψθλοφ 
επιπζδου 

Άξονασ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ-Παράγοντασ 
θλεκτρονικϊν ςυμβουλϊν 

 

38. Υπάρχουν οργανωμζνεσ ςυμβουλζσ πάνω 
ςε ςθμαντικά τοπικά ηθτιματα? 

Πχι/Ναι 

Άξονασ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ-Παράγοντασ 
ενεργοφσ ςυμμετοχισ 

 

39. Οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν 
μζςω: 

Chats/Blogs/eForums 

40. Υπάρχουν οργανωμζνεσ ψθφοφορίεσ που 
αναφζρονται ςε τοπικά ηθτιματα και που 
ενςωματϊνονται ςτθ διαδικαςία 
αποφάςεων? 

Πχι/Ναι 

41. Στθν περίπτωςθ που είναι διακζςιμοσ 
κάποιοσ τόποσ ςυηθτιςεων , είναι δυνατόν 
για ζναν πολίτθ να ξεκινιςει ζνα καινοφριο 
κζμα ςυηιτθςθσ? 

Πχι/Ναι 
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42. Είναι δυνατόν για ζνα πολίτθ να προτείνει 
ζνα καινοφριο κζμα ςτθν ατηζντα τθσ 
ςυνάντθςθσ ενόσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου? 

Πχι/Ναι 

 

3.15 Galan & Sabadie (2001) 

 Οι Galan & Sabadie (2001) χρθςιμοποίθςαν ςτθ μελζτθ τουσ ζνα ερωτθματολόγιο που 

αρχικά περιείχε 50 αντικείμενα που αφοροφςαν τα ςτοιχεία αξιολόγθςθσ υπθρεςιϊν, 10 

αντικείμενα που ςχετίηονταν με τθν ικανοποίθςθ των χρθςτϊν και 3 αντικείμενα που 

ςχετίηονταν με τθ δζςμευςι τουσ. Το δείγμα αποτελοφνταν από 216 χριςτεσ τοπικϊν 

ςελίδων ενόσ ιςτοτόπου ενόσ οργανιςμοφ του δθμοςίου. 

 Θ αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν ποιοτικι μελζτθ ζφεραν ςτο φωσ 

οκτϊ διαςτάςεισ: ζκταςθ προςφοράσ, ακρίβεια και κακαρότθτα τθσ προςφοράσ, 

προςβαςιμότθτα, τεχνικζσ ικανότθτεσ, αντιδραςτικότθτα, προςωποποίθςθ, αςφάλεια, 

αιςκθτικι εμπειρία. Με μία νζα επεξεργαςία προκφπτουν τελικά οι παρακάτω παράγοντεσ: 

1. Δυνατότθτα πλοιγθςθσ: Θ δυνατότθτα πλοιγθςθσ μπορεί να μετρθκεί βάςει του 

χρόνου που χρειάηεται ο χριςτθσ για να βρει πλθροφορίεσ ςτον ιςτότοπο. 

Συνδζεται ςτενότερα με τα εργονομικά του ιςτοτόπου μιασ και ςχετίηεται με τθν 

προςβαςιμότθτα τθσ πλθροφορίασ και όχι τθ διακεςιμότθτά τθσ. Θ ευκολία τθσ 

πλοιγθςθσ εξαρτάται από πολλά ςτοιχεία όπωσ: το ςεβαςμό τθσ λογικισ τθσ 

πλοιγθςθσ από τουσ πελάτεσ, τθν παροχι εργαλείων πλοιγθςθσ (χάρτθσ 

ιςτοτόπου, μθχανι αναηιτθςθσ με λζξεισ κλειδιά ι εικονικό βοθκό που οδθγεί το 

χριςτθ ςτθν επίςκεψι του), τθ χριςθ ςτοιχείων πολυμζςων, και τισ τεχνικζσ 

δυνατότθτεσ του ιςτοτόπου. Αυτι θ δυνατότθτα πλοιγθςθσ ςυνδζεται ςτενά με τθν 

ποιότθτα τθσ ςφνδεςθσ ςτον ιςτότοπο. 

2. Αιςκθτικι: Θ αιςκθτικι εμπειρία ςυνδζεται με τον οπτικό και ακουςτικό ςχεδιαςμό 

του ιςτοτόπου. Ο ιςτόσ επιτρζπει τθ χριςθ εικόνων, γραφικϊν και ιχων ϊςτε να 

κάνει τθν εμπειρία χριςθσ τθσ υπθρεςίασ πιο ευχάριςτθ. Αυτόσ ο παράγοντασ 

λοιπόν ςχετίηεται με τθν ατμόςφαιρα του ιςτοτόπου. 

3. Εμπιςτοςφνθ: Το Διαδίκτυο κεωρείται από τουσ χριςτεσ ωσ ζνα επικίνδυνο 

περιβάλλον και θ εμπιςτοςφνθ κάνει τισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ δυνατζσ. Στο 

Διαδίκτυο, θ εμπιςτοςφνθ ςχετίηεται κυρίωσ με τθ ςωςτι διαχείριςθ των 

προβλθμάτων και τθ δυνατότθτα προςωποποίθςθσ του ιςτοτόπου. Θ 

διαπροςωπικι ςχζςθ μεταξφ χρθςτϊν και υπαλλιλων τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ 

είναι ζνα κακοριςτικό ςτοιχείο για τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν. Θ διαδραςτικι 

διάςταςθ ενόσ ιςτοτόπου προςκζτει ςτο αίςκθμα εμπιςτοςφνθσ και ςτθν 

προςωποποίθςθ. Ο πάροχοσ υπθρεςιϊν μπορεί να κζςει ςτθ διάκεςθ των 

καταναλωτϊν εργαλεία βοικειασ για να τουσ ενθμερϊςει και να τουσ κακοδθγιςει 

κακ ‘ όλθ τθ διαδικαςία τθσ αγοράσ ι τθσ κατανάλωςθσ. 

4. Πλθροφόρθςθ: Τον καιρό τθσ ζρευνασ, ο ιςτότοποσ που εξετάηεται είχε κυρίωσ 

πλθροφοριακό ςκοπό. Θ διάςταςθ τθσ πλθροφόρθςθσ ςχετίηεται με τθν πλθρότθτα, 

το ενδιαφζρον, τθ διαφγεια και τθ ςχετικότθτα των πλθροφοριϊν για το χριςτθ του 

ιςτοτόπου. 
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5. Αντιδραςτικότθτα: Αυτι θ διάςταςθ μπορεί να ζρκει πιο κοντά με τθν ανταπόκριςθ 

όπωσ τθν ορίηει ο Parasuraman και ςχετίηεται με τθν καλι κζλθςθ για απάντθςθ 

ςτο χριςτθ και για παροχι υπθρεςίασ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. 

6. Σφνδεςθ: Θ τεχνικι αποτελεςματικότθτα ενόσ ιςτοτόπου ςχετίηεται με τθν ταχφτθτα 

τθσ απομακρυςμζνθσ φόρτωςθσ μίασ εικόνασ ι μίασ ςελίδασ ςε ζναν ιςτότοπο, για 

παράδειγμα θ ταχφτθτα τθσ πρόςβαςθσ των ανκρϊπων ςτο Διαδίκτυο ι το 

ηθτοφμενο περιεχόμενο. Ραρ’ όλα αυτά, μζροσ τθσ αποτελεςματικότθτασ διαφεφγει 

του ςχεδιαςτι του ιςτοτόπου επειδι ςυνδζεται άμεςα με τθν ποιότθτα τθσ 

ςφνδεςθσ και το υλικό του κάκε χριςτθ. Αυτι θ διάςταςθ ςχετίηεται με τθν ευκολία 

τθσ πλοιγθςθσ και τθν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ. 

7. Ικανοποίθςθ: Θ ικανοποίθςθ του καταναλωτι είναι μία βαςικι ζννοια του 

marketing, ςτισ πρακτικζσ των εταιριϊν αλλά και ςτο πεδίο τθσ κεωρίασ τθσ 

ςυμπεριφοράσ του καταναλωτι. 

8. Δζςμευςθ: Θ ζννοια τθσ δζςμευςθσ εκφράηει τθ κζλθςθ ενόσ ςυνεργάτθ να 

δθμιουργιςει, να διατθριςει ι να αναπτφξει μία ςχζςθ.      

  

 

3.16 Papadomichelaki & Mentzas (2009) 

 Οι Papadomichelaki & Mentzas (2009) ςτθν εργαςία τουσ προςπακοφν να αναπτφξουν ζνα 

όργανο για τθ μζτρθςθ τθσ αντιλθπτισ, από τον πολίτθ, ποιότθτασ υπθρεςιϊν μίασ 

κυβερνθτικισ πφλθσ ι ιςτοτόπου. Το όργανο αυτό ζπρεπε να ζχει τισ επικυμθτζσ ιδιότθτεσ 

εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ. 

  Από τθ μελζτθ προζκυψε ότι για τθν αξιολόγθςθ των ιςτοτόπων δθμοςίων υπθρεςιϊν 

ξεχωρίηουν τζςςερα βαςικά κριτιρια. Αυτά τα κριτιρια είναι τα εξισ: 

1. Αποδοτικότθτα: Ωσ αποδοτικότθτα ορίηεται θ ευκολία χριςθσ του ιςτοτόπου και θ 

ποιότθτα των πλθροφοριϊν που μασ παρζχει. Αναλυτικότερα, αυτι θ διάςταςθ 

λαμβάνει υπ’ όψιν τθν ξεκάκαρθ και εφκολθ ςτο να ακολουκθκεί δομι του 

ιςτοτόπου, τθν αποτελεςματικότθτα τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ του ιςτοτόπου, το 

πόςο καλά οργανωμζνοσ είναι ο χάρτθσ του ιςτοτόπου, το πόςο εφκολα μπορεί ο 

ιςτότοποσ να τροποποιθκεί ανάλογα με τισ ιδιωτικζσ ανάγκεσ του εκάςτοτε χριςτθ, 

το αν οι πλθροφορίεσ που παρουςιάηονται ςτον ιςτότοπο ζχουν λεπτομερι 

εξιγθςθ, το αν οι πλθροφορίεσ του ιςτοτόπου είναι ‘’φρζςκιεσ’’ και τζλοσ αν 

υπάρχουν αρκετζσ πλθροφορίεσ ςτον ιςτότοπο για τον πωσ πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν τα εκάςτοτε πεδία. 

2. Εμπιςτοςφνθ: Ωσ εμπιςτοςφνθ ορίηεται ο βακμόσ ςτον οποίο ο πολίτθσ πιςτεφει ότι 

ο ιςτότοποσ είναι αςφαλισ από οποιαδιποτε διείςδυςθ και ότι ζτςι 

προςτατεφονται τα προςωπικά του δεδομζνα. Θ διάςταςθ αυτι αναφζρεται ςτο 

βακμό ςτον οποίο θ απόκτθςθ ονόματοσ και κωδικοφ χριςτθ ςτον ιςτότοπο είναι 

αςφαλισ, ςτο μικρό πλικοσ προςωπικϊν ςτοιχείων που ηθτοφνται για επικφρωςθ 

ςτον ιςτότοπο, ςτο εάν τα ςτοιχεία που  παραχωροφνται από τουσ χριςτεσ 
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καταχωροφνται με αςφάλεια και τζλοσ εάν τα δεδομζνα που παρζχονται από τουσ 

χριςτεσ χρθςιμοποιοφνται για το λόγο που ηθτικθκαν.     

3. Αξιοπιςτία: Ωσ αξιοπιςτία ορίηεται θ δυνατότθτα και θ ταχφτθτα πρόςβαςθσ για τθ 

χριςθ και τθν αποδοχι υπθρεςιϊν από ζναν ιςτότοπο. Λεπτομερζςτερα, αυτι θ 

διάςταςθ αποτελείται από τθν ταχφτθτα με τθν οποία φορτϊνονται θ φόρμεσ ςτον 

ιςτότοπο, από το αν ο ιςτότοποσ είναι διακζςιμοσ και προςβάςιμοσ όποτε τον ζχει 

ανάγκθ ο πολίτθσ, από το ποςοςτό ςτο οποίο ο ιςτότοποσ πραγματοποιεί τθ 

ηθτθκείςα υπθρεςία με τθν πρϊτθ αίτθςθ, από το αν οι υπθρεςίεσ που παρζχει ο 

ιςτότοποσ είναι ζγκαιρεσ, από το πόςο γριγορα φορτϊνονται οι ςελίδεσ του 

ιςτοτόπου και τζλοσ από το αν ο κυβερνθτικόσ ιςτότοποσ δουλεφει ικανοποιθτικά 

με οποιονδιποτε περιθγθτι.  

4. Στιριξθ ςτον πολίτθ: Ωσ ςτιριξθ ςτον πολίτθ ορίηεται θ ικανότθτα να λάβει βοικεια 

ζνασ χριςτθσ όταν τθ χρειάηεται. Αυτι θ διάςταςθ ςχετίηεται με τθν 

αλλθλεπίδραςθ του πολίτθ με τουσ υπαλλιλουσ του Γραφείου Βοικειασ του 

ιςτοτόπου, ενϊ εκείνοι αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθν επαφι τουσ με τον 

ιςτότοπο. Αναφζρεται ςτο ενδιαφζρον που δείχνουν οι υπάλλθλοι ςτθν επίλυςθ 

των προβλθμάτων του πολίτθ, ςτο αν οι υπάλλθλοι δίνουν γριγορεσ απαντιςεισ 

ςτισ απορίεσ των χρθςτϊν, ςτον αν οι υπάλλθλοι ζχουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για 

να απαντιςουν ςτισ απορίεσ των χρθςτϊν και τζλοσ ςτθν ικανότθτα που ζχουν οι 

υπάλλθλοι να μεταδίδουν εμπιςτοςφνθ και ςιγουριά.   

 Σε αυτά τα κριτιρια αντιςτοιχοφν 21 υποκριτιρια. Ο πίνακασ που ακολουκεί παρουςιάηει 

τα βαςικά κριτιρια και τα υποκριτιρια που αναγνωρίςκθκαν.  

Αποδοτικότθτα 

1. Είναι εφκολο να ακολουκιςεισ τθ δομι του ιςτοτόπου θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ.  

2. Θ μθχανι αναηιτθςθσ του ιςτοτόπου θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ είναι 
αποτελεςματικι. 

3. Ο χάρτθσ του ιςτοτόπου θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ είναι καλά οργανωμζνοσ.  

4. Ο ιςτότοποσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ είναι καλά προςαρμοςμζνοσ ςτισ ανάγκεσ 
κάκε χριςτθ. 

5. Οι πλθροφορίεσ που προβάλλονται ςτον ιςτότοπο θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ είναι 
λεπτομερϊσ επεξθγθμζνεσ. 

6. Οι πλθροφορίεσ που προβάλλονται ςτον ιςτότοπο θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ είναι 
‘’φρζςκιεσ’’.  

7. Οι πλθροφορίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ πεδίων ςτον ιςτότοπο θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 
είναι επαρκείσ. . 

Εμπιςτοςφνθ 

1. Θ απόκτθςθ ονόματοσ και κωδικοφ χριςτθ ςτον ιςτότοπο θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 
είναι αςφαλισ. 
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2. Μόνο αναγκαία προςωπικά δεδομζνα παρζχονται για πιςτοποίθςθ ςτον ιςτότοπο 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. 

3. Τα δεδομζνα που παρζχονται από τουσ χριςτεσ ςτον ιςτότοπο θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ αρχειοκετοφνται με αςφάλεια.  

4. Τα δεδομζνα που παρζχονται ςτον ιςτότοπο θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 
χρθςιμοποιοφνται μόνο για το λόγο για τον οποίον κατατζκθκαν. 

Αξιοπιςτία 

1. Οι αιτιςεισ ςτον ιςτότοπο θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ φορτϊνονται γριγορα. 

2. Ο ιςτότοποσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ είναι διακζςιμοσ και προςβάςιμοσ όταν το 
χρειάηεται κάποιοσ. 

3. Ο ιςτότοποσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ πραγματοποιεί τθν υπθρεςία επιτυχϊσ, με τθν 
πρϊτθ αίτθςθ. 

4. Ο ιςτότοποσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ παρζχει ζγκαιρεσ υπθρεςίεσ. 

5. Οι ςελίδεσ του ιςτοτόπου θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ φορτϊνονται αρκετά γριγορα. 

6. Ο ιςτότοποσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ δουλεφει ικανοποιθτικά με τον προεπιλεγμζνο 
περιθγθτι. 

Υποςτιριξθ του πολίτθ 

1. Οι υπάλλθλοι ζδειξαν ειλικρινζσ ενδιαφζρον για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων του 
χριςτθ. 

2. Οι υπάλλθλοι δίνουν άμεςεσ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ των χρθςτϊν. 

3. Οι υπάλλθλοι ζχουν τθ γνϊςθ για να απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ των χρθςτϊν. 

4. Οι υπάλλθλοι ζχουν τθν ικανότθτα να εμπνζουν εμπιςτοςφνθ και ςιγουριά.  
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4      Πποζέγγιζη ηηρ διπλωμαηικήρ 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται θ προςζγγιςθ τθσ διπλωματικισ. Ππωσ ζχουμε ιδθ 

αναφζρει ςκοπόσ τθσ διπλωματικισ είναι θ δθμιουργία ενόσ εργαλείου για τθν αξιολόγθςθ 

των ιςτοτόπων δθμοςίων υπθρεςιϊν. Για τθν ανάπτυξθ αυτοφ του εργαλείου 

ακολουκικθκε μία ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία όπωσ φαίνεται και από το επόμενο 

διάγραμμα: 
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4.1 Πποηεινόμενο μονηέλο 

 Για τθ δθμιουργία του μοντζλου αξιολόγθςθσ των ιςτοτόπων δθμοςίων υπθρεςιϊν ζγινε 

χριςθ διάφορων προγενζςτερων μελετϊν. Για τθν επιλογι των κριτθρίων και των 

υποκριτθρίων αξιολόγθςθσ χρθςιμοποιικθκε θ μελζτθ των Papadomichelaki & Mentzas 

(2009) και για τα μετρθτικά χρθςιμοποιικθκαν κυρίωσ οι μελζτεσ των Cox J. & B.G. Dale, 

(2002) και των Panopoulou, Tambouris & Tarabanis(2008). Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει τα 

βαςικά κριτιρια που αναγνωρίςτθκαν από τουσ Papadomichelaki & Mentzas (2009) ιταν : 

 Η αποδοτικότθτα 

 Η εμπιςτοςφνθ 

 Η αξιοπιςτία 

 Η ςτιριξθ ςτον πολίτθ 

Σε αυτά τα κριτιρια αντιςτοιχοφςαν αρχικά 21 υποκριτιρια. Τα υποκριτιρια αυτά 

επανεξετάςτθκαν και κάποια από αυτά αφαιρζκθκαν γιατί δεν μποροφςαν να 

αξιολογθκοφν με αντικειμενικότθτα ι γιατί οι πλθροφορίεσ για τθν αξιολόγθςθ τουσ δεν 

επαρκοφςαν. Επίςθσ, κάποια άλλα άλλαξαν ονομαςία για να ταιριάηουν πιο πολφ ςτο ςτυλ 

τθσ ανάλυςθσ που κζλαμε να ακολουκιςουμε.  

Ειδικότερα, από το πρϊτο κριτιριο τθσ Αποδοτικότθτασ , το ζβδομο υποκριτιριο (7. Οι 

πλθροφορίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ πεδίων ςτον ιςτότοπο θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ είναι 

επαρκείσ) άλλαξε ονομαςία και ζγινε το όγδοο υποκριτιριο ςτθν  Αποδοτικότθτα (8. 

Αποδοτικότθτα ςτθ ςυμπλιρωςθ αιτιςεων) όπωσ αυτι ορίηεται ςτθ μελζτθ μασ. Με αυτι 

τθν αλλαγι κζλαμε να δϊςουμε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων, τθν 

οποία μετράμε με τρία μετρθτικά. Επίςθσ, από το κριτιριο τθσ Εμπιςτοςφνθσ, το δεφτερο 

υποκριτιριο (2. Μόνο αναγκαία προςωπικά δεδομζνα παρζχονται για πιςτοποίθςθ ςτον 

ιςτότοπο θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ) ενςωματϊκθκε ςτο τζταρτο (4. Τα δεδομζνα που 

παρζχονται ςτον ιςτότοπο θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ χρθςιμοποιοφνται μόνο για το λόγο 

για τον οποίον κατατζκθκαν), ενϊ το τρίτο υποκριτιριο (3. Τα δεδομζνα που παρζχονται 

από τουσ χριςτεσ ςτον ιςτότοπο θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ αρχειοκετοφνται με 

αςφάλεια), αφαιρζκθκε κακϊσ δεν μποροφςε να αξιολογθκεί θ τιμι του. Επίςθσ, ςτθν 

Αποδοτικότθτα προςτζκθκε και θ Αιςκθτικι τθσ πλθροφορίασ που αποτελεί βαςικό 

παράγοντα ςτθν αξιολόγθςθ μίασ ιςτοςελίδασ. Τζλοσ, το κριτιριο τθσ Υποςτιριξθσ του 

Πολίτθ καταργικθκε κακϊσ τα υποκριτιρια του δεν μποροφςαν να μετρθκοφν και να τουσ 

αποδοκοφν τιμζσ. Το κριτιριο αυτό εςτίαηε ςτθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν από τουσ 

υπαλλιλουσ του ιςτοτόπου, αλλά τα υποκριτιρια που το αποτελοφςαν κρίκθκαν 

υποκειμενικά και δεν μποροφςαν να αξιολογθκοφν από τθ μζκοδό μασ. Τελικά, από τα 

αρχικά 21 υποκριτιρια παρζμειναν 15, ενϊ τα κριτιρια που απζμειναν ιταν τα εξισ: 

 Αποδοτικότθτα 
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 Εμπιςτοςφνθ 

 Αξιοπιςτία 

 Ακολουκεί ο πίνακασ με τα κριτιρια και τα υποκριτιρια  που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν 

εργαςία κακϊσ και θ βαρφτθτά τουσ και ο τρόποσ με τον οποίον μετρικθκαν. Οι 

ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που χρθςιμοποιικθκαν επεξθγοφνται ςτθν ενότθτα 4.2.2. 
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Κριτήρια Υποκριτήρια Δείκτεσ μζτρηςησ Τρόποσ μζτρηςησ 
Α

π
ο

δ
ο

τι
κό

τθ
τα

 (
3

3
,3

3%
) 

1.Θ δομι του ιςτοτόπου είναι 

ξεκάκαρθ και εφκολο να τθν 

ακολουκιςεισ (12,5%) 

 

#1 Είναι το μενοφ πλοιγθςθσ καλά οργανωμζνο και με ξεκάκαρθ δομι? (28%) 

#2 Το μενοφ πλοιγθςθσ παραμζνει ςτθν ίδια περιοχι ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? 

(24%) 

#3 Είναι το μονοπάτι πλοιγθςθσ ορατό ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου?  (24%) 

#4 Είναι θ επιλογι ''επιςτροφι ςτθν αρχικι ςελίδα'' διακζςιμθ ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του 

ιςτοτόπου? (24%) 

Πχι/Ναι ςφμφωνα με το 

τμιμα ι το κζμα  

Πχι/Ναι 

 

Πχι/Ναι 

 

Πχι/ναι 

2.Θ μθχανι αναηιτθςθσ του 

ιςτοτόπου είναι 

αποτελεςματικι (12,5%) 

#5 Είναι διακζςιμθ μθχανι αναηιτθςθσ? (50%) 

#6 Λκανότθτα αναηιτθςθσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του ιςτοτόπου (10%) 

#7 Λκανότθτα αναηιτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία (10%) 

#8 Χριςθ αναπτυςςόμενου μενοφ ςτθν αναηιτθςθ (10%) 

#9 Αποτελζςματα ςε μία ςελίδα λίγα και ςχετικά (10%) 

#10 Κριτιρια αναγνϊριςθσ ενικοφ από πλθκυντικό (10%) 

Πχι/ναι 

Πχι/ναι 

Πχι/ναι 

Πχι/ναι 

Πχι/ναι 

Πχι/ναι 

3. Ο χάρτθσ του ιςτοτόπου 

είναι καλά οργανωμζνοσ 

(12,5%) 

#11 Είναι διακζςιμοσ χάρτθσ του ιςτοτόπου ι ζνασ άξονασ Α-Z? (70%) 

#12 Είναι ο χάρτθσ του ιςτοτόπου προςβάςιμοσ ςε κάκε ςελίδα? (30%) 

Πχι/ναι 

Πχι/ναι 

4. Ο ιςτότοποσ είναι καλά 

προςαρμοςμζνοσ ςτισ 

ανάγκεσ κάκε χριςτθ (12,5%) 

#13 Ρροςφζρει ο ιςτότοποσ το περιεχόμενο του και ςε άλλεσ γλϊςςεσ εκτόσ από τθν 

επίςθμθ? (10%) 

 

#14 Για κάκε διαφορετικι γλϊςςα πόςο είναι το προςφερόμενο περιεχόμενο? (10%) 

 

#15 Λογιςμικό μετάφραςθσ παρεχόμενο δωρεάν από τον ιςτότοπο (5%) 

Πχι/Μόνο ςε μία ακόμα/Ναι 

ςε άλλεσ δφο/Σε παραπάνω 

από δφο γλϊςςεσ 

Κακόλου/Μία 

περίλθψθ/Ολόκλθρο 

Πχι/ναι 



 

83 
 

#16 Δυνατότθτα αλλαγισ γραμματοςειράσ ι θχθτικισ περιγραφισ περιεχομζνου ςελίδασ 

(5%) 

#17 Τθλεφωνικι ςυςκευι για κωφοφσ (5%) 

#18 Τθλζφωνο κείμενο (TTY)  (10%) 

#19 Ορατότθτα για άτομα με δυςχρωματοψία (10%) 

#20 Οι κυβερνθτικζσ πφλεσ και οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ του ιςτοτόπου παρζχουν επιλογζσ 

προςωποποίθςθσ (π.χ. mygov.xx; mytaxaccount.xx)? (5%) 

#21 Υπάρχουν οργανωμζνεσ ςυμβουλζσ πάνω ςε ςθμαντικά τοπικά ηθτιματα? (10%) 

#22 Δυνατότθτα αποςτολισ e-mail ςε άτομο ςυγκεκριμζνου τμιματοσ (10%) 

#23 Δυνατότθτα εγγραφισ ςε λίςτα για αποδοχι e-mails (10%) 

#24 Οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν μζςω email,message board ι και με τα δφο 

(10%) 

Πχι/ναι 

 

Πχι/ναι 

Πχι/ναι 

Πχι/ναι 

Πχι/ναι 

 

Πχι/ναι 

Πχι/ναι 

Πχι/ναι 

 Τίποτα/ Message 

board/Εmail/Και τα δφο 

5. Οι πλθροφορίεσ που 

βρίςκονται ςτον ιςτότοπο 

είναι λεπτομερϊσ 

περιγεγραμμζνεσ (12,5%) 

 

#25 Οι τίτλοι των πλαιςίων ςυμπίπτουν με το περιεχόμενο τουσ? (20%) 

#26 Οι ςφνδεςμοι παρζχουν ςαφείσ πλθροφορίεσ? (10%) 

#27 Χρθςιμοποιοφνται κείμενο ι γραφικά για τθν περιγραφι των υπερ-ςυνδζςμων? 

(20%) 

#28 Υπάρχουν εςωτερικοί ι εξωτερικοί ςφνδεςμοι ςτον ιςτότοπο? (10%) 

#29 Ρλικοσ ςυνδζςμων (20%) 

#30 Ρλικοσ κατεςτραμμζνων ςυνδζςμων (20%) 

Πχι/ναι 

Πχι/ναι 

Κείμενο/Γραφικά 

 

Πχι/ναι 

#Αρικμόσ  

#Ροςοςτό 
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6. Αιςκθτικι τθσ πλθροφορίασ 

(12,5%) 

#31 Είναι οι ςφνδεςμοι υπογραμμιςμζνοι ι με διαφορετικό χρϊμα? (20%) 

#32 Ευδιάκριτθ γραμματοςειρά (20%) 

#33 Ρλικοσ διαφορετικϊν γραμματοςειρϊν (20%) 

#34 Κεφαλαία/Λταλικά (20%) 

 

#35 Υψθλι αντίκεςθ κειμζνου-φόντου (20%) 

Πχι/ναι 

Πχι/ναι 

Αρικμόσ γραμματοςειρϊν 

Πχι/Πχι ιταλικά/Πχι 

κεφαλαία/ Ναι 

Πχι/ναι 

7. Οι πλθροφορίεσ που 

περιζχονται ςτον ιςτότοπο 

είναι ‘’φρζςκεσ’’ (12,5%) 

#36 Οι ςελίδεσ του ιςτοτόπου ζχουν μία θμερομθνία που να δείχνει ότι είναι πρόςφατεσ, 

ι ότι ζχουν ενθμερωκεί τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, ι ότι περιζχουν παλιό υλικό? (50%) 

#37 Ρότε ενθμερϊκθκε τελευταία φορά ο ιςτότοποσ? (50%) 

Πχι/ναι 

Σιμερα ι χκεσ/Μία βδομάδα 

πριν/Ζνα μινα πριν/Ζνα 

χρόνο πριν/Άγνωςτο 

8.  Αποδοτικότθτα ςτθ 

ςυμπλιρωςθ αιτιςεων 

(12,5%) 

#38 Ρεδία που ςυμπλθρϊνονται με ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ (30%) 

#39 Ραρζχεται ανάδραςθ που να ενθμερϊνει αν θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε ι για τθν 

πρόοδο μίασ αίτθςθσ? (40%) 

#40 Με τθν πίεςθ του πλικτρου ΤΑΒ είναι δυνατι θ διάςχιςθ μίασ αίτθςθσ? (30%) 

Πχι/ναι 

Πχι/ναι 

 

Πχι/ναι 

Εμ
π

ις
το

ς
φ

νθ
 

(3
3

,3
3%

) 

1. Θ απόκτθςθ ονόματοσ και 

κωδικοφ χριςτθ ςε αυτόν τον 

ιςτότοπο είναι αςφαλισ (50%) 

#41 Οι όροι χριςθσ και θ διλωςθ αςφάλειασ είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο? (50%) 

#42 Ραρζχει ο ιςτότοποσ επεξιγθςθ και εξαςφάλιςθ για τθν προςταςία των προςωπικϊν 

δεδομζνων κακϊσ και πρωτόκολλα αςφαλείασ ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ κζλει να 

κατακζςει προςωπικά του δεδομζνα? (30%) 

#43 Ο θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςυναλλαγϊν χρθςιμοποιοφν μια νομικά δεςμευτικι 

φόρμα επικφρωςθσ ι αναγνϊριςθσ? (20%) 

Πχι/ναι 

Πχι/ναι 

 

Πχι/ναι 
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2.   Τα δεδομζνα που 

παρζχονται ςτον ιςτότοπο 

χρθςιμοποιοφνται μόνο για το 

λόγο για τον οποίον 

κατατζκθκαν (50%) 

#44 Είναι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων? 

(100%) 

Πχι/ναι 
Α

ξι
ο

π
ις

τί
α

 (3
3

,3
3%

) 

1. Οι αιτιςεισ ςε αυτόν τον 

ιςτότοπο φορτϊνονται 

γριγορα (20%) 

#45 Οι φόρμεσ χρειάηονται πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να φορτωκοφν? (100%) Πχι/ναι 

2. Ο ιςτότοποσ είναι 

διακζςιμοσ και προςβάςιμοσ 

όποτε τον χρειάηεται κάποιοσ 

(20%) 

#46 Ο ιςτότοποσ περνάει επιτυχθμζνα το πρϊτο κριτιριο προςβαςιμότθτασ  WCAG 

W3C? (100%) 

Πχι/ναι 

3. Ο ιςτότοποσ παρζχει 

απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ 

πολιτϊν ςε ςφντομο χρονικό 

διάςτθμα (20%) 

#47 Ρόςο καιρό χρειάςτθκε ο διαχειριςτισ του ιςτοτόπου για να απαντιςει ςε ζνα e-mail 

που του ςτάλκθκε το πρωί μιασ εργάςιμθσ θμζρασ? (100%) 

Εντόσ τθσ θμζρασ/ Σε 

λιγότερο από 1 

εβδομάδα/Ραραπάνω από 

μία εβδομάδα 

4. Οι ςελίδεσ του ιςτοτόπου 

φορτϊνονται γριγορα (20%) 

#48 Ρόςο καλόσ είναι ο μζςοσ όροσ φορτϊματοσ τθσ ςελίδασ? (100%) # Αρικμόσ δευτερολζπτων 

5. Ο ιςτότοποσ δουλεφει 

ικανοποιθτικά με 

οποιονδιποτε περιθγθτι 

(20%) 

#49 Συμβατότθτα περιθγθτι (70%) 

#50 Στθν περίπτωςθ που απαιτείται ειδικό λογιςμικό είτε για να διαβαςτοφν αρχεία είτε  

για κάποια άλλο λόγο, προςφζρει ο ιςτότοποσ ςφνδεςμο για να ''κατεβεί'' αυτό το 

λογιςμικό? (30%) 

# Αρικμόσ αςτεριϊν 

Πχι/ναι 
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4.2  Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ 

 Θ μελζτθ περιλαμβάνει αξιολόγθςθ των ιςτοτόπων δθμοςίων υπθρεςιϊν 5 διαφορετικϊν 

ευρωπαϊκϊν χωρϊν μεταξφ των οποίων και τθσ Ελλάδασ. Οι χϊρεσ αυτζσ είναι οι εξισ: 

 Ελλάδα 

 Μεγάλθ Βρετανία 

 Ιρλανδία 

 Μάλτα 

 Φιλανδία 

  Θ επιλογι των χωρϊν αυτϊν ζγινε επειδι ανικουν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εμπίπτουν 

ςτισ οδθγίεσ για τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ που ζχει εκδϊςει θ Κομιςιόν και επειδι οι 

ιςτότοποι τουσ είναι μεταφραςμζνοι όλοι ςτθν αγγλικι γλϊςςα που χρθςιμοποιικθκε για 

τθν αξιολόγθςθ τουσ. Σκοπόσ μασ τελικά ιταν θ αξιολόγθςθ των ιςτοτόπων των παραπάνω 

χωρϊν βάςει του εργαλείου αξιολόγθςθσ που δθμιουργιςαμε.   

 Οι ιςτότοποι που αξιολογικθκαν (50 ςτο ςφνολο) ςχετίηονταν με τθν παροχι των 12 

βαςικϊν υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ, που ζχει ανακοινϊςει θ Κομιςιόν όπωσ 

ενθμερωνόμαςτε από τα e-Government Factsheets τθσ European Commission (2008) και 

είναι οι εξισ: 

1. Φορολογία ειςοδιματοσ: διλωςθ, ειδοποίθςθ εκτίμθςθσ 

2. Υπθρεςίεσ ανεφρεςθσ εργαςίασ από γραφεία εργαςίασ 

3. Παροχζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

4. Προςωπικά ζγγραφα: διαβατιριο και άδεια οδιγθςθσ 

5. Άδεια κυκλοφορίασ αυτοκινιτου (νζου, μεταχειριςμζνου, ειςαγόμενου) 

6. Αίτθςθ για άδεια οικοδόμθςθσ 

7. Διλωςθ προσ τθν αςτυνομία ( ςε περίπτωςθ κλοπισ) 

8. Δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ 

9. Ριςτοποιθτικά (γζννθςθσ, γάμου): αίτθςθ και παραλαβι 

10. Εγγραφι ςε ανϊτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα/Ρανεπιςτιμιο 

11. Ανακοίνωςθ μετακόμιςθσ (αλλαγι διεφκυνςθσ) 

12. Υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθν υγεία (ςυμβουλζσ για διακεςιμότθτα υπθρεςιϊν 

ςτα διαφορετικά νοςοκομεία, δθμιουργία ραντεβοφ ςε νοςοκομείο) 

  

4.2.1   Ανηικείμενο αξιολόγηζηρ 

 Σαν δείγματα για τθ μελζτθ χρθςιμοποιικθκαν οι 50 ιςτότοποι που αντιςτοιχοφν ςτισ 12 

υπθρεςίεσ για κάκε χϊρα.  
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1.  Φορολογία ειςοδιματοσ: διλωςθ, ειδοποίθςθ εκτίμθςθσ 

         

Ελλάδα http://www.taxisnet.gr/, http://www.gsis.gr 

Μεγάλθ Βρετανία http://www.hmrc.gov.uk/individuals/tmaself-assessment.shtml, 
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/index.htm 

Ιρλανδία http://www.ros.ie/ 

Μάλτα http://www.ird.gov.mt/ 

Φιλανδία http://www.vero.fi/ 

 

2. Υπθρεςίεσ ανεφρεςθσ εργαςίασ 

Ελλάδα http://portal.oaed.gr/ 

Μεγάλθ 
Βρετανία 

http://www.jobcentreplus.gov.uk/, 
http://www.direct.gov.uk/en/Employment/Jobseekers/LookingForWork/ 

Ιρλανδία http://www.fas.ie/ 

Μάλτα http://www.etc.gov.mt/ ,  https://www.eures.com.mt/ 

Φιλανδία http://www.mol.fi 

 

3. Παροχζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Ελλάδα http://www.ermis.gov.gr, www.iky.gr 

Μεγάλθ 
Βρετανία 

http://www.jobcentreplus.gov.uk/, 
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/, 
http://www.hmrc.gov.uk/childbenefit 

Ιρλανδία http://www.welfare.ie/EN/Pages/unemployed.aspx ,  www.education.ie 

Μάλτα http://mfss.gov.mt/services/sif/service_info.asp?cluster=children&serviceid=67 
, http://www.beneficcjisocjali.gov.mt , http://www.smgbonline.com/ 

Φιλανδία http://www.kela.fi/ 

 

4. Προςωπικά ζγγραφα: διαβατιριο και άδεια οδιγθςθσ 

Ελλάδα http://www.passport.gov.gr, www.ermis.gov.gr 

Μεγάλθ 
Βρετανία 

http://www.passport-application.gov.uk, 
http://www.direct.gov.uk/en/TravelAndTransport/Passports/index.htm, 
http://www.dvla.gov.uk/drivers.aspx 

Ιρλανδία http://foreignaffairs.gov.ie/home/index.aspx?id=253, www.rsa.ie 

Μάλτα http://www.passaporti.gov.mt/ , http://www.licenzji-tas-
sewqan.gov.mt 

Φιλανδία http://www.poliisi.fi/ 

 

5. Άδεια κυκλοφορίασ αυτοκινιτου (νζου, μεταχειριςμζνου, ειςαγόμενου) 

Ελλάδα http://www.gsis.gr, http://www.taxisnet.gr 

Μεγάλθ Βρετανία http://www.dvla.gov.uk/vehicles/vehicle.htm 

http://www.etc.gov.mt/
http://www.ermis.gov.gr/
http://www.iky.gr/
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/
http://www.welfare.ie/EN/Pages/unemployed.aspx
http://mfss.gov.mt/services/sif/service_info.asp?cluster=children&serviceid=67
http://www.beneficcjisocjali.gov.mt/
http://www.passport.gov.gr/
http://www.direct.gov.uk/en/TravelAndTransport/Passports/index.htm
http://foreignaffairs.gov.ie/home/index.aspx?id=253
http://www.passaporti.gov.mt/
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http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/BuyingAndSellingAVehicle/ 

Ιρλανδία http://www.revenue.ie/ 

Μάλτα http://www.vehicleregistration.gov.mt 

Φιλανδία http://www.ake.fi/ake 

 

6. Αίτθςθ για άδεια οικοδόμθςθσ 

Ελλάδα http://www.poleodomia.gov.gr; http://www.ermis.gov.gr 

Μεγάλθ 
Βρετανία 

http://www.planningportal.gov.uk, 
http://www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunity/Planning/PlanningPermissio
n/ 

Ιρλανδία http://www.dublincity.ie/swiftlg/apas/run/wchvarylogin.display 

Μάλτα http://www.mepa.gov.mt/ 

Φιλανδί
α 

- 

 

7. Διλωςθ προσ τθν αςτυνομία ( ςε περίπτωςθ κλοπισ) 

Ελλάδα www.astynomia.gr 

Μεγάλθ 
Βρετανία 

http://www.direct.gov.uk/en/YoungPeople/CrimeAndJustice/GoingToThePolice
/ 

Ιρλανδία www.garda.ie 

Μάλτα http://www.pulizija.gov.mt/ 

Φιλανδί
α 

http://www.poliisi.fi/ 

 

8. Δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ 

Ελλάδα http://www.ypepth.gr/, http://www.nlg.gr 

Μεγάλθ Βρετανία - 

Ιρλανδία http://www.library.ie/public/index.shtml; 
www.borrowbooks.ie 

Μάλτα http://opac.library.gov.mt/ 
http://www.libraries-archives.gov.mt/ 

Φιλανδία http://www.kirjastot.fi/ 

 

9. Ριςτοποιθτικά (γζννθςθσ, γάμου): αίτθςθ και παραλαβι 

Ελλάδα www.ermis.gov.gr 

Μεγάλθ 
Βρετανία 

http://www.gro.gov.uk/gro/content/certificates/, 
http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/Registeringlifeeve
nts/ 

Ιρλανδία www.certificates.ie 

Μάλτα http://www.certifikati.gov.mt/ 

Φιλανδία - 
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10. Εγγραφι ςε ανϊτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα/Ρανεπιςτιμιο 

Ελλάδα http://www.ypepth.gr/ 

Μεγάλθ 
Βρετανία 

http://www.ucas.com/apply/, 
http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/UniversityAndHigherEdu
cation/ 

Ιρλανδία http://www.cao.ie/ 

Μάλτα http://www.certifikati.gov.mt/ 

Φιλανδία http://www.oph.fi/ 

 

 

 

11. Ανακοίνωςθ μετακόμιςθσ (αλλαγι διεφκυνςθσ) 

Ελλάδα http://www.gsis.gr, http://www.taxisnet.gr 
http://www.ermis.gov.gr 

Μεγάλθ Βρετανία - 

Ιρλανδία - 

Μάλτα http://www.changeaddress.gov.mt/ 

Φιλανδία http://www.posti.fi 

 

12. Υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθν υγεία (ςυμβουλζσ για διακεςιμότθτα υπθρεςιϊν 

ςτα διαφορετικά νοςοκομεία, δθμιουργία ραντεβοφ ςε νοςοκομείο) 

Ελλάδα http://www.yyka.gr/ 

Μεγάλθ Βρετανία http://www.nhsdirect.nhs.uk 

Ιρλανδία http://www.citizensinformation.ie/categories/health 

Μάλτα http://www.ehealth.gov.mt/ 

Φιλανδία http://www.stm.fi/Resource.phx/stm/index.htx 

 

 Ππωσ φαίνεται ςε οριςμζνεσ χϊρεσ κάποιεσ υπθρεςίεσ δεν προςφζρονται θλεκτρονικά, γι’ 

αυτό είναι πικανόν να μθν ζχουν ιςτότοπο προσ αξιολόγθςθ. 

4.2.2   Μεηπήζειρ 

 Για τισ μετριςεισ όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει χρθςιμοποιικθκε το μοντζλο με τα 3 κριτιρια 

και τουσ 50 δείκτεσ μζτρθςθσ που δθμιουργιςαμε. Από αυτοφσ 39 είναι τθσ μορφισ 

Ναι/Πχι, 4 ζχουν αρικμθτικι απάντθςθ και 7 ζχουν παραπάνω από δφο πικανζσ 

απαντιςεισ. 

 Πςον αφορά τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ, αρχικά τα κριτιρια λαμβάνουν από 33,33% 

βαρφτθτα. Τα υποκριτιρια κάκε κριτθρίου ζχουν άκροιςμα βαρφτθτασ 100% και ίςθ 

βαρφτθτα μεταξφ τουσ.  Αντικζτωσ, οι δείκτεσ μζτρθςθσ των υποκριτθρίων ζχουν 

διαφορετικι βαρφτθτα (όπωσ φαίνεται και ςτον πίνακα), θ οποία ζχει προκφψει 

διαιςκθτικά, βάςει τθσ κατανόθςθσ τθσ ςθμαντικότθτασ κάκε μετρθτικοφ. Οι απαντιςεισ 
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ςτισ ερωτιςεισ Ναι/Πχι βακμολογοφνται με 0 για το Πχι και 10 για το Ναι (οι εξαιρζςεισ κα 

εξθγθκοφν παρακάτω). Στισ ερωτιςεισ με παραπάνω από μία πικανζσ απαντιςεισ 

χρθςιμοποιείται κλίμακα από 0-10. Ομοίωσ και για τισ ερωτιςεισ με αρικμθτικι απάντθςθ. 

Θ απόφαςθ αυτι ζγινε βάςει μελζτθσ ςτον τρόπο βακμολόγθςθσ που χρθςιμοποιικθκε 

ςτισ προαναφερκείςεσ βιβλιογραφίεσ των Cox J. & B.G. Dale, (2002) και των Panopoulou, 

Tambouris & Tarabanis(2008). Κρίκθκε ςκόπιμο θ βακμολογία του ιςτοτόπου να είναι ςε 

κλίμακα 0-10 γιατί ζτςι είναι πιο κατανοθτι.. Αναλυτικότερα, για τθ βακμολογία 

ςυγκεκριμζνων δεικτϊν μζτρθςθσ ιςχφουν τα εξισ: 

 ‘’Προςφζρει ο ιςτότοποσ το περιεχόμενο του και ςε άλλεσ γλϊςςεσ εκτόσ από τθν 

επίςθμθ?’’: Στο δείκτθ αυτό αξιολογείται με 0 το’’ Πχι’’ με 5 το ‘’Μόνο ςε μία ακόμα’’ 

και με 10 το ‘’Σε παραπάνω από δφο γλϊςςεσ’’. Θ βακμολογία αυτι είναι λογικι, 

κακϊσ ςε όςεσ περιςςότερεσ γλϊςςεσ υπάρχει ζνασ ιςτότοποσ τόςο αυξάνει θ 

χρθςτικότθτα του για τουσ επιςκζπτεσ που κζλουν να πλοθγθκοφν ςε αυτόν. 

 ‘’Για κάκε διαφορετικι γλϊςςα πόςο είναι το προςφερόμενο περιεχόμενο?’’: Στο δείκτθ 

αυτό με 0 αξιολογείται το ‘’Κακόλου’’, με 5 το ‘’Μία περίλθψθ’’ και με 10 το 

‘’Ολόκλθρο’’. Ππωσ είναι λογικό ζνασ χριςτθσ που πλοθγείται ςτον ιςτότοπο κζλει 

το ςφνολο του περιεχομζνου του ιςτοτόπου να είναι μεταφραςμζνο ςε μία γλϊςςα 

που να μπορεί να κατανοιςει. Φυςικά και μία απλι περίλθψθ μπορεί ςε μερικζσ 

περιπτϊςεισ να καλφψει τισ απαιτιςεισ του γι’ αυτό αξιολογείται κι αυτι θ 

παράμετροσ. 

 ‘’Οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν μζςω email,message board ι και με τα δφο’’: Στο 

δείκτθ αυτό αξιολογείται με 0 το ‘’Τίποτα’’, με 5 το ‘’Message board’’, με 7,5 το 

‘’Email’’ και με 10 το ‘’Και τα δφο’’. Εάν ςε ζνα ιςτότοπο υπάρχουν και Message 

board και διεφκυνςθ email για επικοινωνία του χριςτθ με τουσ υπεφκυνουσ του 

ιςτοτόπου αυτό αξιολογείται πάντοτε κετικά από το χριςτθ. 

 ‘’Χρθςιμοποιοφνται κείμενο ι γραφικά για τθν περιγραφι των υπερ-ςυνδζςμων?’’: Στο 

δείκτθ αυτό με 7,5 αξιολογοφνται το ‘’Γραφικά’’ και με 10 το ‘’Κείμενο’’. Θ 

βακμολογία επελζγθ ζτςι ,κακϊσ θ εκτεταμζνθ χριςθ γραφικϊν μπορεί να 

αποςπάςει τθν προςοχι των χρθςτϊν από το περιεχόμενο του ιςτοτόπου, ενϊ το 

κείμενο μπορεί να είναι και πιο περιγραφικό για το περιεχόμενο του ςυνδζςμου. 

 ‘’Πλικοσ ςυνδζςμων’’: Στο δείκτθ αυτό αξιολογοφμε με 5 εάν το πλικοσ των 

ςυνδζςμων βρίςκεται ςτθν περιοχι 0-30, με 7,5 για πλικοσ ςτθν περιοχι 121 και 

πάνω και με 10 για πλικοσ ςτθν περιοχι  31-120. Θ βακμολογία αυτι εφαρμόηεται 

με το ςκεπτικό ότι όςο ανεπικφμθτθ είναι θ ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ άλλο τόςο 

είναι και θ υπερπλθροφόρθςθ, θ οποία μπερδεφει και αποπροςανατολίηει το 

χριςτθ που ψάχνει ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ. 

 ‘’Πλικοσ κατεςτραμμζνων ςυνδζςμων’’: Στο δείκτθ αυτό αξιολογείται με 0 ποςοςτό 

ςτθν περιοχι 76-100, με 2,5 ποςοςτό ςτθν περιοχι 51-75, με 5 ποςοςτό ςτθν 

περιοχι 26-50, με 7,5 ποςοςτό ςτθν περιοχι 6-25 και με 10 ποςοςτό ςτθν περιοχι 

0-5. Το ποςοςτό αυτό που υπολογίηεται είναι το πλικοσ των κατεςτραμμζνων 

ςυνδζςμων προσ το πλικοσ των ςυνολικϊν ςυνδζςμων. 

 ‘’Πλικοσ διαφορετικϊν γραμματοςειρϊν’’: Στο δείκτθ αυτό αξιολογείται με 10 θ 

φπαρξθ 4 διαφορετικϊν γραμματοςειρϊν, με 7,5 θ φπαρξθ 2 ι 3, και με 5 θ φπαρξθ 
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1 γραμματοςειράσ. Γενικά, πουκενά δεν παρατθρικθκε πλικοσ μεγαλφτερο από 4, 

γεγονόσ που κα καταντοφςε κουραςτικό για το χριςτθ. 

 ‘’Κεφαλαία/Ιταλικά’’: Στο δείκτθ αυτό αξιολογείται με 0 το ‘’ Πχι’’, με 5 το ‘’Πχι 

ιταλικά’’ και το ‘’Πχι κεφαλαία’’ και με 10 το ‘’Ναι’’. Σφμφωνα με τον Oreste (2005) 

ςε ζναν ιςτότοπο δεν πρζπει να υπάρχει μεγάλθ ποςότθτα γραπτοφ κειμζνου ςε 

ιταλικά ι με κεφαλαία. Φυςικά θ χριςθ τουσ είναι απαραίτθτθ για επιςιμανςθ 

χριςιμων πλθροφοριϊν. Κατά τθν αξιολόγθςθ δεν παρατθρικθκε ςε κανζναν 

ιςτότοπο υπερβολικι χριςθ κανενόσ εκ των δφο ςτοιχείων. 

 ‘’Πότε ενθμερϊκθκε τελευταία φορά ο ιςτότοποσ?’’: Στο δείκτθ αυτό αξιολογείται με 0 

το ‘’Άγνωςτο’’, με 2,5 το ‘’Ζνα χρόνο πριν’’, με 5 το ‘’Ζνα μινα πριν’’, με 7,5 το ‘’Μία 

βδομάδα πριν’’ και με 10 το ‘’Σιμερα ι χκεσ’’. 

 ‘’Πόςο καιρό χρειάςτθκε ο διαχειριςτισ του ιςτοτόπου για να απαντιςει ςε ζνα e-mail που 

του ςτάλκθκε το πρωί μιασ εργάςιμθσ θμζρασ?’’: Στο δείκτθ αυτό αξιολογείται με 0 το 

‘’Ραραπάνω από μια εβδομάδα’’, με 5 το ‘’Σε λιγότερο από μια εβδομάδα’’ και με 

10 το ‘’ Εντόσ τθσ θμζρασ’’. Γενικά όςο πιο γριγορα ενθμερϊνεται ο χριςτθσ τόςο 

καλφτερθ άποψθ διαμορφϊνει για τον ιςτότοπο και τθν παροχι υπθρεςιϊν. 

 ‘’Πόςο καλόσ είναι ο μζςοσ όροσ φορτϊματοσ τθσ ςελίδασ?’’: Στο δείκτθ αυτό 

αξιολογείται με 0 το ‘’Κακόσ (Ράνω από 10 secs)’’, με 5 το ‘’Μζτριοσ (Μεταξφ 6 και 

10 secs)’’ και με 10 το ‘’Καλόσ ( Λιγότερο από 5 secs)’’. 

 ‘’Συμβατότθτα περιθγθτι’’: Στο δείκτθ αυτό αξιολογοφνται με 0 τα ‘’ 0 αςτζρια’’, με 

2,5 το ‘’1 αςτζρι’’, με 5 τα ‘’2 αςτζρια’’ και τα ‘’3 αςτζρια’’, με 7,5 τα ‘’4 αςτζρια’’ 

και με 10 τα ‘’5 αςτζρια’’.   

 Στθν εργαςία αυτι δεν ςυνυπολογίηεται ςτθ βακμολογία του ιςτοτόπου το επίπεδο 

των υπθρεςιϊν που παρζχεται, κακϊσ ςκοπόσ τθσ είναι θ αξιολόγθςθ του ιςτοτόπου. 

Ραρ’ όλα αυτά ςε ιςτοτόπουσ που δεν παρζχουν θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και είναι 

κακαρά πλθροφοριακοί, μζςω τθσ βακμολόγθςθσ του ςχετικοφ υποκριτθρίου για τισ 

αιτιςεισ ,ειςάγεται μία μορφι ποινισ. 

 

 

4.3   Χπηζιμοποιούμενα επγαλεία 

 Για τθν αξιολόγθςθ οριςμζνων υποκριτθρίων χρθςιμοποιικθκαν θλεκτρονικά εργαλεία 

που παρζχονται δωρεάν ςτο Διαδίκτυο. Τα εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν ιταν: 

1. Το NetMechanic 

2. To Vischeck 

3. To Link Checker 

4. To Dr. Watson 

5. To WebXact 

 Θ ςυμβατότθτα του περιθγθτι ελζγχεται από το NetMechanic 

(http://www.netmechanic.com/cobrands/MarketingTips/co). Αυτό το εργαλείο ςκανάρει 

http://www.netmechanic.com/cobrands/MarketingTips/co
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τθν ιςτοςελίδα και δίνει αναφορζσ για τισ ετικζτεσ HTML και για παραμζτρουσ που δεν 

υποςτθρίηονται από διαφορετικζσ εκδοχζσ των βαςικϊν περιθγθτϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των Microsoft IE Version 4,5 & 6, Opera 8, Firefox Version 1, Mosaic 

Version 3 και Safari Version 1. 

 Θ δυνατότθτα ανάγνωςθσ τθσ ςελίδασ από άτομα με δυςχρωματοψία ελζγχεται με το 

εργαλείο Vischeck(http://www.vischeck.com). Το εργαλείο αςκεί ζλεγχο ςτθν ιςτοςελίδα 

και δίνει αναφορά για το αν θ ιςτοςελίδα είναι κατανοθτι ςε άτομα με δυςχρωματοψία. 

 

 Θ ποιότθτα των ςυνδζςμων αναλφκθκε με τθ βοικεια του Link Checker 

(http://www.anybrowser.com/linkchecker.html). Το εργαλείο αυτό ελζγχει τθν εγκυρότθτα 

των ςυνδζςμων ςε κάκε ςτατικι ιςτοςελίδα και παρζχει ζνα ςυνοπτικό ζλεγχο των 

ςυνδζςμων τθσ ςελίδασ. Εμείσ το χρθςιμοποιιςαμε για να βροφμε τον αρικμό των 

ςυνολικϊν ςυνδζςμων μίασ ςελίδασ και τον αρικμό των κατεςτραμμζνων ςαν ποςοςτό 

των ςυνολικϊν. 

 Ο χρόνοσ φόρτωςθσ και θ ορκογραφικι ορκότθτα ελζγχονται από το εργαλείο Dr. Watson 

(http://watson.addy.com/). To Dr. Watson είναι μία δωρεάν υπθρεςία που αναλφει 

ιςτοςελίδεσ ςτο Διαδίκτυο. Ελζγχει πολλά χαρακτθριςτικά μίασ ιςτοςελίδασ 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εγκυρότθτασ των ςυνδζςμων και του HTML , του χρόνου 

φόρτωςθσ, τθσ ορκογραφίασ, τθσ ςυμβατότθτασ τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ, τθσ 

δθμοτικότθτασ του ςυνδζςμου κ.α.  

 Θ προςβαςιμότθτα( ζλεγχοσ αν ο ιςτότοποσ περνάει το πρϊτο κριτιριο WCAG) εξετάςτθκε 

με χριςθ τθσ υπθρεςίασ WebXACT (http://www.accessibleireland.net/webxactcheck.htm). 

To WebXACT είναι μία δωρεάν θλεκτρονικι υπθρεςία που ελζγχει μεμονωμζνεσ 

ιςτοςελίδεσ για κζματα ποιότθτασ, προςβαςιμότθτασ και προςταςίασ ιδιωτικϊν 

δεδομζνων. Φτιάχνει λίςτεσ με τον αρικμό και τον τφπο των ςτοιχείων πολυμζςων που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν ιςτοςελίδα, με όλα τα ςτοιχεία μεταδεδομζνων με τισ τιμζσ που 

τουσ αντιςτοιχοφν και με όλα τα κζματα προςβαςιμότθτασ που ςχετίηονται με τα κριτιρια 

WCAG. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ κάποια από τα εργαλεία δε λειτοφργθςαν για οριςμζνεσ 

ιςτοςελίδεσ, γεγονόσ που πικανϊσ οφείλεται ςε ςυςτιματα αςφαλείασ που εφαρμόηονται 

ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ιςτοςελίδεσ. Ζτςι, τα αποτελζςματα για τισ ιςτοςελίδεσ αυτζσ 

εξιχκθςαν βάςει τθσ αξιολόγθςθσ των υπόλοιπων υποκριτθρίων. 

    

 

 

 

http://www.vischeck.com/
http://www.anybrowser.com/linkchecker.html
http://watson.addy.com/
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5  Αποηελέζμαηα 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται οι πίνακεσ με τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ και θ 

βακμολογία των ιςτοτόπων κάκε χϊρασ για κάκε υπθρεςία. Στο παρακάτω πίνακα 

φαίνονται οι χϊρεσ που αξιολογικθκαν κακϊσ και οι υπθρεςίεσ. 

Χϊρα Υπθρεςίεσ 
Ελλάδα  

1.  Φορολογία ειςοδιματοσ: διλωςθ,     
ειδοποίθςθ εκτίμθςθσ 

 

Μεγάλθ Βρετανία 2. Ανεφρεςθ εργαςίασ 
 

Ιρλανδία 3. Ραροχζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
 

Μάλτα 4. Ρροςωπικά ζγγραφα 
 

Φιλανδία 5. Άδεια κυκλοφορίασ αυτοκινιτου 
 

 6. Αίτθςθ για άδεια οικοδόμθςθσ 

 7. Διλωςθ προσ τθν αςτυνομία 
 

 8. Δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ 
 

 9. Ριςτοποιθτικά γεννιςεωσ και γάμου 
 

 10. Εγγραφι ςε ιδρφματα τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ 

 

 11. Αναγγελία μετακόμιςθσ 
 

 12. Υπθρεςίεσ υγείασ 
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5.1 Φορολογία ειζοδήμαηος: δήλωζη, ειδοποίηζη εκηίμηζης 

 

 Ελλάδα Μεγάλθ Βρετανία Μεγάλθ Βρετανία Ιρλανδία Μάλτα Φιλανδία 

Δείκτεσ μζτρθςθσ (www.gsis.gr)
26/06/10 

http://www.hmrc.
gov.uk/paye/intro
/(02/08/10) 

http://www.direct.gov.uk/en/
MoneyTaxAndBenefits/Taxes/i
ndex.htm(03/08/10) 

www.revenue
.ie (04/08/10) 

www.ird.gov.
mt (09/08/10) 

www.vero.fi 
(11/08/10) 

#1 Είναι το μενοφ πλοιγθςθσ καλά οργανωμζνο και με ξεκάκαρθ δομι? Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα με το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

#2 Το μενοφ πλοιγθςθσ παραμζνει ςτθν ίδια περιοχι ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του 
ιςτοτόπου? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#3 Είναι το μονοπάτι πλοιγθςθσ ορατό ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#4 Είναι θ επιλογι ''επιςτροφι ςτθν αρχικι ςελίδα'' διακζςιμθ ςε όλεσ τισ ςελίδεσ 
του ιςτοτόπου? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#5 Είναι διακζςιμθ μθχανι αναηιτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#6 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του ιςτοτόπου Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#7 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία Πχι Ναι  Ναι  Πχι Ναι  Πχι 

#8 Χριςθ αναπτυςςόμενου μενοφ ςτθν αναηιτθςθ Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#9 Αποτελζςματα ςε μία ςελίδα λίγα και ςχετικά Ναι Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#10 Κριτιρια αναγνϊριςθσ ενικοφ από πλθκυντικό Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#11 Είναι διακζςιμοσ χάρτθσ του ιςτοτόπου ι ζνασ άξονασ Α-Z? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#12 Είναι ο χάρτθσ του ιςτοτόπου προςβάςιμοσ ςε κάκε ςελίδα? Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#13 Προςφζρει ο ιςτότοποσ το περιεχόμενο του και ςε άλλεσ γλϊςςεσ εκτόσ από 
τθν επίςθμθ? 

Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Πχι Μόνο ςε μία ακόμα Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Σε παραπάνω 
από δφο 
γλϊςςεσ 

#14 Για κάκε διαφορετικι γλϊςςα πόςο είναι το προςφερόμενο περιεχόμενο? Κακόλου Κακόλου Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο 

#15 Λογιςμικό μετάφραςθσ παρεχόμενο δωρεάν από τον ιςτότοπο Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

http://www.gsis.gr/
http://www.gsis.gr/
http://www.hmrc.gov.uk/paye/intro/(02/08/10)
http://www.hmrc.gov.uk/paye/intro/(02/08/10)
http://www.hmrc.gov.uk/paye/intro/(02/08/10)
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/index.htm(03/08/10)
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/index.htm(03/08/10)
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/index.htm(03/08/10)
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#16 Δυνατότθτα αλλαγισ γραμματοςειράσ ι θχθτικισ περιγραφισ περιεχομζνου 
ςελίδασ 

Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#17 Τθλεφωνικι ςυςκευι για κωφοφσ Πχι Ναι  Πχι Πχι Πχι Πχι 

#18 Τθλζφωνο κείμενο (TTY) Πχι Ναι  Ναι  Πχι Πχι Πχι 

#19 Ορατότθτα για άτομα με δυςχρωματοψία Ναι Πχι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#20 Οι κυβερνθτικζσ πφλεσ και οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ του ιςτοτόπου παρζχουν 
επιλογζσ προςωποποίθςθσ (π.χ. mygov.xx; mytaxaccount.xx)? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι 

#21 Υπάρχουν οργανωμζνεσ ςυμβουλζσ πάνω ςε ςθμαντικά τοπικά ηθτιματα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#22 Δυνατότθτα αποςτολισ e-mail ςε άτομο ςυγκεκριμζνου τμιματοσ Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#23 Δυνατότθτα εγγραφισ ςε λίςτα για αποδοχι e-mails Πχι Ναι  Πχι Πχι Πχι Πχι 

#24 Οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν μζςω email,message board ι και με τα 
δφο 

Email Email Email Email Και τα δφο Email 

#25 Οι τίτλοι των πλαιςίων ςυμπίπτουν με το περιεχόμενο τουσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#26 Οι ςφνδεςμοι παρζχουν ςαφείσ πλθροφορίεσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#27 Χρθςιμοποιοφνται κείμενο ι γραφικά για τθν περιγραφι των υπερ-
ςυνδζςμων? 

Γραφικά Γραφικά Κείμενο Κείμενο Κείμενο Κείμενο 

#28 Υπάρχουν εςωτερικοί ι εξωτερικοί ςφνδεςμοι ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#29 Πλικοσ ςυνδζςμων 196 90 165 62 56 92 

#30 Πλικοσ κατεςτραμμζνων ςυνδζςμων 60,40% 14,50% 0,00% 3,23% 0,00% 0,00% 

#31 Είναι οι ςφνδεςμοι υπογραμμιςμζνοι ι με διαφορετικό χρϊμα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#32 Ευδιάκριτθ γραμματοςειρά Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#33 Πλικοσ διαφορετικϊν γραμματοςειρϊν 2 3 3 3 2 3 

#34 Κεφαλαία/Ιταλικά Ναι Πχι Πχι Πχι  Πχι  Πχι 

#35 Υψθλι αντίκεςθ κειμζνου-φόντου Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#36 Οι ςελίδεσ του ιςτοτόπου ζχουν μία θμερομθνία που να δείχνει ότι είναι 
πρόςφατεσ, ι ότι ζχουν ενθμερωκεί τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, ι ότι περιζχουν 
παλιό υλικό? 

Πχι Πχι Πχι Πχι Ναι  Ναι  

#37 Πότε ενθμερϊκθκε τελευταία φορά ο ιςτότοποσ? Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο 

#38 Πεδία που ςυμπλθρϊνονται με ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι Πχι 

#39 Παρζχεται ανάδραςθ που να ενθμερϊνει αν θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε ι 
για τθν πρόοδο μίασ αίτθςθσ? 

Πχι Ναι  Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#40 Με τθν πίεςθ του πλικτρου ΤΑΒ είναι δυνατι θ διάςχιςθ μίασ αίτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  
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#41 Οι όροι χριςθσ και θ διλωςθ αςφάλειασ είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι 

#42 Παρζχει ο ιςτότοποσ επεξιγθςθ και εξαςφάλιςθ για τθν προςταςία των 
προςωπικϊν δεδομζνων κακϊσ και πρωτόκολλα αςφαλείασ ςε περίπτωςθ που ο 
χριςτθσ κζλει να κατακζςει προςωπικά του δεδομζνα? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι 

#43 Ο θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςυναλλαγϊν χρθςιμοποιοφν μια νομικά δεςμευτικι 
φόρμα επικφρωςθσ ι αναγνϊριςθσ? 

Ναι Ναι  Πχι Ναι  Πχι Πχι 

#44 Είναι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ των προςωπικϊν 
δεδομζνων? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι 

#45 Οι φόρμεσ χρειάηονται πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να φορτωκοφν? Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι  

#46 Ο ιςτότοποσ περνάει επιτυχθμζνα το πρϊτο κριτιριο προςβαςιμότθτασ  WCAG 
W3C? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι 

#47 Πόςο καιρό χρειάςτθκε ο διαχειριςτισ του ιςτοτόπου για να απαντιςει ςε ζνα 
e-mail που του ςτάλκθκε το πρωί μιασ εργάςιμθσ θμζρασ? 

Εντόσ τθσ 
θμζρασ 

Σε λιγότερο από 
μία εβδομάδα 

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα - - - 

#48 Πόςο καλόσ είναι ο μζςοσ όροσ φορτϊματοσ τθσ ςελίδασ? Καλόσ 
(λιγότερο από 
5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο από 5 secs) Καλόσ 
(λιγότερο από 
5 secs) 

Καλόσ 
(λιγότερο από 
5 secs) 

Καλόσ 
(λιγότερο από 
5 secs) 

#49 Συμβατότθτα περιθγθτι 2 αςτζρια 4 αςτζρια 1 αςτζρι 1 αςτζρι 3 αςτζρια   

#50 Στθν περίπτωςθ που απαιτείται ειδικό λογιςμικό είτε για να διαβαςτοφν 
αρχεία είτε  για κάποια άλλο λόγο, προςφζρει ο ιςτότοποσ ςφνδεςμο για να 
''κατεβεί'' αυτό το λογιςμικό? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι 

Συνολικι βακμολογία 8,67885 8,788704 8,295004 8,634553 8,586641 5,276556 

 

 

 

 

 

5.2  Ανεύπεζη επγαζίαρ 

 

 



 

97 
 

 Ελλάδα Μεγάλθ Βρετανία Ιρλανδία Μάλτα Φιλανδία 

Δείκτεσ μζτρθςθσ www.portal.oae
d.gr (01/08/10) 

http://www.direct.gov.uk/en/Mon
eyTaxAndBenefits/Taxes/index.htm
(03/08/10) 

www.fas.ie 
(04/08/10) 

www.etc.gov.m
t (09/08/10) 

www.mol.fi 
(11/08/10) 

#1 Είναι το μενοφ πλοιγθςθσ καλά οργανωμζνο και με ξεκάκαρθ δομι? Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

Ναι ςφμφωνα με το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

#2 Το μενοφ πλοιγθςθσ παραμζνει ςτθν ίδια περιοχι ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#3 Είναι το μονοπάτι πλοιγθςθσ ορατό ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#4 Είναι θ επιλογι ''επιςτροφι ςτθν αρχικι ςελίδα'' διακζςιμθ ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του 
ιςτοτόπου? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#5 Είναι διακζςιμθ μθχανι αναηιτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#6 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του ιςτοτόπου Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#7 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία Πχι Ναι  Πχι Πχι Πχι 

#8 Χριςθ αναπτυςςόμενου μενοφ ςτθν αναηιτθςθ Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#9 Αποτελζςματα ςε μία ςελίδα λίγα και ςχετικά Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#10 Κριτιρια αναγνϊριςθσ ενικοφ από πλθκυντικό Ναι Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#11 Είναι διακζςιμοσ χάρτθσ του ιςτοτόπου ι ζνασ άξονασ Α-Z? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#12 Είναι ο χάρτθσ του ιςτοτόπου προςβάςιμοσ ςε κάκε ςελίδα? Ναι Ναι  Πχι Πχι Ναι  

#13 Προςφζρει ο ιςτότοποσ το περιεχόμενο του και ςε άλλεσ γλϊςςεσ εκτόσ από τθν 
επίςθμθ? 

Πχι Μόνο ςε μία ακόμα Πχι Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Σε παραπάνω 
από δφο 
γλϊςςεσ 

#14 Για κάκε διαφορετικι γλϊςςα πόςο είναι το προςφερόμενο περιεχόμενο? Κακόλου Ολόκλθρο Κακόλου Ολόκλθρο Ολόκλθρο 

#15 Λογιςμικό μετάφραςθσ παρεχόμενο δωρεάν από τον ιςτότοπο Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#16 Δυνατότθτα αλλαγισ γραμματοςειράσ ι θχθτικισ περιγραφισ περιεχομζνου ςελίδασ Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#17 Τθλεφωνικι ςυςκευι για κωφοφσ Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#18 Τθλζφωνο κείμενο (TTY) Πχι Ναι  Πχι Πχι Πχι 

#19 Ορατότθτα για άτομα με δυςχρωματοψία Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#20 Οι κυβερνθτικζσ πφλεσ και οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ του ιςτοτόπου παρζχουν επιλογζσ 
προςωποποίθςθσ (π.χ. mygov.xx; mytaxaccount.xx)? 

Πχι Ναι  Ναι  Πχι Πχι 

#21 Υπάρχουν οργανωμζνεσ ςυμβουλζσ πάνω ςε ςθμαντικά τοπικά ηθτιματα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#22 Δυνατότθτα αποςτολισ e-mail ςε άτομο ςυγκεκριμζνου τμιματοσ Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

http://www.portal.oaed.gr/
http://www.portal.oaed.gr/
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/index.htm(03/08/10)
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/index.htm(03/08/10)
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/index.htm(03/08/10)
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#23 Δυνατότθτα εγγραφισ ςε λίςτα για αποδοχι e-mails Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#24 Οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν μζςω email,message board ι και με τα δφο Email Email Email Email Email 

#25 Οι τίτλοι των πλαιςίων ςυμπίπτουν με το περιεχόμενο τουσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#26 Οι ςφνδεςμοι παρζχουν ςαφείσ πλθροφορίεσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#27 Χρθςιμοποιοφνται κείμενο ι γραφικά για τθν περιγραφι των υπερ-ςυνδζςμων? Γραφικά Κείμενο Κείμενο Κείμενο Κείμενο 

#28 Υπάρχουν εςωτερικοί ι εξωτερικοί ςφνδεςμοι ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#29 Πλικοσ ςυνδζςμων - 165 55 86 35 

#30 Πλικοσ κατεςτραμμζνων ςυνδζςμων - 0,00% 1,82% 22,09% 0,00% 

#31 Είναι οι ςφνδεςμοι υπογραμμιςμζνοι ι με διαφορετικό χρϊμα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#32 Ευδιάκριτθ γραμματοςειρά Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#33 Πλικοσ διαφορετικϊν γραμματοςειρϊν 4 3 3 3 2 

#34 Κεφαλαία/Ιταλικά Πχι ιταλικά Πχι Πχι ιταλικά Πχι ιταλικά Πχι 

#35 Υψθλι αντίκεςθ κειμζνου-φόντου Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#36 Οι ςελίδεσ του ιςτοτόπου ζχουν μία θμερομθνία που να δείχνει ότι είναι πρόςφατεσ, ι 
ότι ζχουν ενθμερωκεί τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, ι ότι περιζχουν παλιό υλικό? 

Πχι Πχι Πχι Ναι  Πχι 

#37 Πότε ενθμερϊκθκε τελευταία φορά ο ιςτότοποσ? Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Ζνα χρόνο πριν 

#38 Πεδία που ςυμπλθρϊνονται με ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#39 Παρζχεται ανάδραςθ που να ενθμερϊνει αν θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε ι για τθν 
πρόοδο μίασ αίτθςθσ? 

Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#40 Με τθν πίεςθ του πλικτρου ΤΑΒ είναι δυνατι θ διάςχιςθ μίασ αίτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#41 Οι όροι χριςθσ και θ διλωςθ αςφάλειασ είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι 

#42 Παρζχει ο ιςτότοποσ επεξιγθςθ και εξαςφάλιςθ για τθν προςταςία των προςωπικϊν 
δεδομζνων κακϊσ και πρωτόκολλα αςφαλείασ ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ κζλει να 
κατακζςει προςωπικά του δεδομζνα? 

Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι 

#43 Ο θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςυναλλαγϊν χρθςιμοποιοφν μια νομικά δεςμευτικι φόρμα 
επικφρωςθσ ι αναγνϊριςθσ? 

Ναι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#44 Είναι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων? Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι 

#45 Οι φόρμεσ χρειάηονται πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να φορτωκοφν? Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι  

#46 Ο ιςτότοποσ περνάει επιτυχθμζνα το πρϊτο κριτιριο προςβαςιμότθτασ  WCAG W3C? Πχι Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#47 Πόςο καιρό χρειάςτθκε ο διαχειριςτισ του ιςτοτόπου για να απαντιςει ςε ζνα e-mail που 
του ςτάλκθκε το πρωί μιασ εργάςιμθσ θμζρασ? 

Εντόσ τθσ 
θμζρασ 

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα Εντόσ μίασ 
εβδομάδασ 

Εντόσ τθσ 
θμζρασ 

- 
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#48 Πόςο καλόσ είναι ο μζςοσ όροσ φορτϊματοσ τθσ ςελίδασ? Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο από 5 secs) Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

#49 Συμβατότθτα περιθγθτι 1 αςτζρι 1 αςτζρι 1 αςτζρι 4 αςτζρια 3 αςτζρια 

#50 Στθν περίπτωςθ που απαιτείται ειδικό λογιςμικό είτε για να διαβαςτοφν αρχεία είτε  για 
κάποια άλλο λόγο, προςφζρει ο ιςτότοποσ ςφνδεςμο για να ''κατεβεί'' αυτό το λογιςμικό? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι 

Συνολικι βακμολογία 5,984818 8,295004 8,03253 8,147102 5,457788 

 

 

5.3 Παποσέρ κοινωνικήρ αζθάλιζηρ 

 Ελλάδα Ελλάδα Μεγάλθ Βρετανία Ιρλανδία Ιρλανδία Μάλτα Μάλτα Φιλανδία 

Δείκτεσ μζτρθςθσ www.iky.gr    
(02/08/10) 

www.ermis.
gov.gr(01/0
8/10) 

http://www.direct.gov.uk/
en/MoneyTaxAndBenefits/
Taxes/index.htm(03/08/10
) 

www.welfar
e.ie 
(04/08/10) 

www.educa
tion.ie 
(04/08/10) 

www.mfss.g
ov.mt 
(10/08/10) 

www.smgb
online.com 
(10/08/10) 

www.kela.fi 
(11/08/10) 

#1 Είναι το μενοφ πλοιγθςθσ καλά οργανωμζνο και με ξεκάκαρθ 
δομι? 

Ναι 
ςφμφωνα 
με το τμιμα 
ι το κζμα 

Ναι 
ςφμφωνα 
με το τμιμα 
ι το κζμα 

Ναι ςφμφωνα με το τμιμα 
ι το κζμα 

Ναι 
ςφμφωνα 
με το τμιμα 
ι το κζμα 

Ναι 
ςφμφωνα 
με το τμιμα 
ι το κζμα 

Ναι 
ςφμφωνα 
με το τμιμα 
ι το κζμα 

Ναι 
ςφμφωνα 
με το τμιμα 
ι το κζμα 

Ναι 
ςφμφωνα 
με το τμιμα 
ι το κζμα 

#2 Το μενοφ πλοιγθςθσ παραμζνει ςτθν ίδια περιοχι ςε όλεσ τισ 
ςελίδεσ του ιςτοτόπου? 

Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#3 Είναι το μονοπάτι πλοιγθςθσ ορατό ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του 
ιςτοτόπου? 

Πχι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#4 Είναι θ επιλογι ''επιςτροφι ςτθν αρχικι ςελίδα'' διακζςιμθ ςε όλεσ 
τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? 

Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#5 Είναι διακζςιμθ μθχανι αναηιτθςθσ? Πχι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#6 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του ιςτοτόπου Πχι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#7 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία Πχι Πχι Ναι  Πχι Ναι  Πχι Πχι Ναι  

#8 Χριςθ αναπτυςςόμενου μενοφ ςτθν αναηιτθςθ Πχι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#9 Αποτελζςματα ςε μία ςελίδα λίγα και ςχετικά Πχι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#10 Κριτιρια αναγνϊριςθσ ενικοφ από πλθκυντικό Πχι Ναι Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

http://www.iky.gr(02/08/10)
http://www.iky.gr(02/08/10)
http://www.ermis.gov.gr(01/08/10)
http://www.ermis.gov.gr(01/08/10)
http://www.ermis.gov.gr(01/08/10)
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#11 Είναι διακζςιμοσ χάρτθσ του ιςτοτόπου ι ζνασ άξονασ Α-Z? Πχι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#12 Είναι ο χάρτθσ του ιςτοτόπου προςβάςιμοσ ςε κάκε ςελίδα? Πχι Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#13 Προςφζρει ο ιςτότοποσ το περιεχόμενο του και ςε άλλεσ γλϊςςεσ 
εκτόσ από τθν επίςθμθ? 

Μόνο ςε 
μία ακόμα 

Σε 
παραπάνω 
από δφο 
γλϊςςεσ 

Μόνο ςε μία ακόμα Μόνο ςε 
μία ακόμα 

Μόνο ςε 
μία ακόμα 

Μόνο ςε 
μία ακόμα 

Μόνο ςε 
μία ακόμα 

Σε 
παραπάνω 
από δφο 
γλϊςςεσ 

#14 Για κάκε διαφορετικι γλϊςςα πόςο είναι το προςφερόμενο 
περιεχόμενο? 

Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο 

#15 Λογιςμικό μετάφραςθσ παρεχόμενο δωρεάν από τον ιςτότοπο Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#16 Δυνατότθτα αλλαγισ γραμματοςειράσ ι θχθτικισ περιγραφισ 
περιεχομζνου ςελίδασ 

Πχι Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι Πχι Ναι  

#17 Τθλεφωνικι ςυςκευι για κωφοφσ Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#18 Τθλζφωνο κείμενο (TTY) Πχι Πχι Ναι  Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#19 Ορατότθτα για άτομα με δυςχρωματοψία Πχι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#20 Οι κυβερνθτικζσ πφλεσ και οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ του ιςτοτόπου 
παρζχουν επιλογζσ προςωποποίθςθσ (π.χ. mygov.xx; 
mytaxaccount.xx)? 

Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι Ναι  Πχι 

#21 Υπάρχουν οργανωμζνεσ ςυμβουλζσ πάνω ςε ςθμαντικά τοπικά 
ηθτιματα? 

Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#22 Δυνατότθτα αποςτολισ e-mail ςε άτομο ςυγκεκριμζνου τμιματοσ Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#23 Δυνατότθτα εγγραφισ ςε λίςτα για αποδοχι e-mails Πχι Ναι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#24 Οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν μζςω email,message 
board ι και με τα δφο 

Email Και τα δφο Email Email Email Και τα δφο Email Email 

#25 Οι τίτλοι των πλαιςίων ςυμπίπτουν με το περιεχόμενο τουσ? Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#26 Οι ςφνδεςμοι παρζχουν ςαφείσ πλθροφορίεσ? Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#27 Χρθςιμοποιοφνται κείμενο ι γραφικά για τθν περιγραφι των 
υπερ-ςυνδζςμων? 

Κείμενο Γραφικά Κείμενο Κείμενο Κείμενο Γραφικά Γραφικά Γραφικά 

#28 Υπάρχουν εςωτερικοί ι εξωτερικοί ςφνδεςμοι ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#29 Πλικοσ ςυνδζςμων 33 - 165 85 135 101 84 68 

#30 Πλικοσ κατεςτραμμζνων ςυνδζςμων 24,24% - 0,00% 0,00% 0,74% 0,00% 19,05% 0,00% 

#31 Είναι οι ςφνδεςμοι υπογραμμιςμζνοι ι με διαφορετικό χρϊμα? Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#32 Ευδιάκριτθ γραμματοςειρά Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#33 Πλικοσ διαφορετικϊν γραμματοςειρϊν 3 4 3 4 3 3 4 3 
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#34 Κεφαλαία/Ιταλικά Πχι ιταλικά Ναι Πχι Πχι ιταλικά Πχι  Πχι  Ναι Πχι 
κεφαλαία 

#35 Υψθλι αντίκεςθ κειμζνου-φόντου Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#36 Οι ςελίδεσ του ιςτοτόπου ζχουν μία θμερομθνία που να δείχνει ότι 
είναι πρόςφατεσ, ι ότι ζχουν ενθμερωκεί τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, ι 
ότι περιζχουν παλιό υλικό? 

Πχι Πχι Πχι Ναι Πχι Πχι  Πχι Ναι  

#37 Πότε ενθμερϊκθκε τελευταία φορά ο ιςτότοποσ? Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο 

#38 Πεδία που ςυμπλθρϊνονται με ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ Ναι Ναι Ναι  Πχι Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#39 Παρζχεται ανάδραςθ που να ενθμερϊνει αν θ διαδικαςία 
ολοκλθρϊκθκε ι για τθν πρόοδο μίασ αίτθςθσ? 

Πχι Ναι Ναι  Πχι Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#40 Με τθν πίεςθ του πλικτρου ΤΑΒ είναι δυνατι θ διάςχιςθ μίασ 
αίτθςθσ? 

Ναι Ναι Ναι  Πχι Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#41 Οι όροι χριςθσ και θ διλωςθ αςφάλειασ είναι διακζςιμα ςτον 
ιςτότοπο? 

Πχι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#42 Παρζχει ο ιςτότοποσ επεξιγθςθ και εξαςφάλιςθ για τθν 
προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων κακϊσ και πρωτόκολλα 
αςφαλείασ ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ κζλει να κατακζςει 
προςωπικά του δεδομζνα? 

Πχι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#43 Ο θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςυναλλαγϊν χρθςιμοποιοφν μια νομικά 
δεςμευτικι φόρμα επικφρωςθσ ι αναγνϊριςθσ? 

Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#44 Είναι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ των 
προςωπικϊν δεδομζνων? 

Πχι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι 

#45 Οι φόρμεσ χρειάηονται πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να 
φορτωκοφν? 

Πχι Πχι Πχι Ναι  Ναι  Πχι Ναι  Πχι  

#46 Ο ιςτότοποσ περνάει επιτυχθμζνα το πρϊτο κριτιριο 
προςβαςιμότθτασ  WCAG W3C? 

Ναι Πχι Ναι  Ναι  Πχι Πχι Πχι Ναι  

#47 Πόςο καιρό χρειάςτθκε ο διαχειριςτισ του ιςτοτόπου για να 
απαντιςει ςε ζνα e-mail που του ςτάλκθκε το πρωί μιασ εργάςιμθσ 
θμζρασ? 

Ράνω από 
μια 
εβδομάδα 

Εντόσ τθσ 
θμζρασ 

Σε λιγότερο από μία 
εβδομάδα 

- - Σε λιγότερο 
από μία 
εβδομάδα 

Ραραπάνω 
από μία 
εβδομάδα 

Εντόσ τθσ 
θμζρασ 

#48 Πόςο καλόσ είναι ο μζςοσ όροσ φορτϊματοσ τθσ ςελίδασ? Μζτριοσ(6-
10 secs) 

Καλόσ 
(λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο από 5 
secs) 

Καλόσ 
(λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ 
(λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ 
(λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ 
(λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ 
(λιγότερο 
από 5 secs) 

#49 Συμβατότθτα περιθγθτι 1 αςτζρι 3 αςτζρια 1 αςτζρι 1 αςτζρι 2 αςτζρια 1 αςτζρι 1 αςτζρι 2 αςτζρια 

#50 Στθν περίπτωςθ που απαιτείται ειδικό λογιςμικό είτε για να 
διαβαςτοφν αρχεία είτε  για κάποια άλλο λόγο, προςφζρει ο ιςτότοποσ 
ςφνδεςμο για να ''κατεβεί'' αυτό το λογιςμικό? 

Πχι Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

Συνολικι βακμολογία 3,297587 8,13252 8,295004 8,038779 6,624338 7,503416 5,765673 8,984518 
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5.4 Πποζωπικά έγγπαθα 

 

 Ελλάδα Μεγάλθ 
Βρετανία 

Μεγάλθ 
Βρετανία 

Ιρλανδία Ιρλανδία Μάλτα Φιλανδία 

Δείκτεσ μζτρθςθσ www.passpor
t.gov.gr(02/08
/10) 

http://www.d
vla.gov.uk/ 

www.passport-
application.gov.u
k (03/08/10)  

www.foreigna
ffairs.gov.ie 
(04/08/10) 

www.rsa.ie 
(04/08/10) 

www.passapo
rti.gov.mt 
(10/08/10) 

www.poliisi.fi 
(11/08/10) 

#1 Είναι το μενοφ πλοιγθςθσ καλά οργανωμζνο και με ξεκάκαρθ δομι? Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

Πχι Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

#2 Το μενοφ πλοιγθςθσ παραμζνει ςτθν ίδια περιοχι ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του 
ιςτοτόπου? 

Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#3 Είναι το μονοπάτι πλοιγθςθσ ορατό ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#4 Είναι θ επιλογι ''επιςτροφι ςτθν αρχικι ςελίδα'' διακζςιμθ ςε όλεσ τισ ςελίδεσ 
του ιςτοτόπου? 

Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι 

#5 Είναι διακζςιμθ μθχανι αναηιτθςθσ? Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#6 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του ιςτοτόπου Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#7 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία Ναι Πχι Πχι Ναι  Πχι Πχι Ναι  

#8 Χριςθ αναπτυςςόμενου μενοφ ςτθν αναηιτθςθ Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#9 Αποτελζςματα ςε μία ςελίδα λίγα και ςχετικά Ναι Ναι  Πχι Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#10 Κριτιρια αναγνϊριςθσ ενικοφ από πλθκυντικό Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#11 Είναι διακζςιμοσ χάρτθσ του ιςτοτόπου ι ζνασ άξονασ Α-Z? Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#12 Είναι ο χάρτθσ του ιςτοτόπου προςβάςιμοσ ςε κάκε ςελίδα? Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#13 Προςφζρει ο ιςτότοποσ το περιεχόμενο του και ςε άλλεσ γλϊςςεσ εκτόσ από 
τθν επίςθμθ? 

Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Πχι Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Σε παραπάνω 
από δφο 
γλϊςςεσ 

http://www.passport.gov.gr(02/08/10)
http://www.passport.gov.gr(02/08/10)
http://www.passport.gov.gr(02/08/10)
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#14 Για κάκε διαφορετικι γλϊςςα πόςο είναι το προςφερόμενο περιεχόμενο? Ολόκλθρο Ολόκλθρο Κακόλου Κακόλου Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο 

#15 Λογιςμικό μετάφραςθσ παρεχόμενο δωρεάν από τον ιςτότοπο Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#16 Δυνατότθτα αλλαγισ γραμματοςειράσ ι θχθτικισ περιγραφισ περιεχομζνου 
ςελίδασ 

Πχι Ναι  Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#17 Τθλεφωνικι ςυςκευι για κωφοφσ Πχι Ναι  Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#18 Τθλζφωνο κείμενο (TTY) Πχι Ναι  Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#19 Ορατότθτα για άτομα με δυςχρωματοψία Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#20 Οι κυβερνθτικζσ πφλεσ και οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ του ιςτοτόπου παρζχουν 
επιλογζσ προςωποποίθςθσ (π.χ. mygov.xx; mytaxaccount.xx)? 

Πχι Ναι  Πχι Πχι Πχι Ναι  Πχι 

#21 Υπάρχουν οργανωμζνεσ ςυμβουλζσ πάνω ςε ςθμαντικά τοπικά ηθτιματα? Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#22 Δυνατότθτα αποςτολισ e-mail ςε άτομο ςυγκεκριμζνου τμιματοσ Πχι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  Ναι Ναι  

#23 Δυνατότθτα εγγραφισ ςε λίςτα για αποδοχι e-mails Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Ναι Πχι 

#24 Οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν μζςω email,message board ι και με τα 
δφο 

Τίποτα Email Τίποτα Email Email Email Email 

#25 Οι τίτλοι των πλαιςίων ςυμπίπτουν με το περιεχόμενο τουσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#26 Οι ςφνδεςμοι παρζχουν ςαφείσ πλθροφορίεσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#27 Χρθςιμοποιοφνται κείμενο ι γραφικά για τθν περιγραφι των υπερ-
ςυνδζςμων? 

Γραφικά Γραφικά Κείμενο Κείμενο Κείμενο Γραφικά Κείμενο 

#28 Υπάρχουν εςωτερικοί ι εξωτερικοί ςφνδεςμοι ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#29 Πλικοσ ςυνδζςμων 74 73 19 88 98 46 218 

#30 Πλικοσ κατεςτραμμζνων ςυνδζςμων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,84% 

#31 Είναι οι ςφνδεςμοι υπογραμμιςμζνοι ι με διαφορετικό χρϊμα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#32 Ευδιάκριτθ γραμματοςειρά Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#33 Πλικοσ διαφορετικϊν γραμματοςειρϊν 3 3 3 3 2 2 2 

#34 Κεφαλαία/Ιταλικά Πχι Πχι Πχι Πχι  Πχι  Ναι Πχι  

#35 Υψθλι αντίκεςθ κειμζνου-φόντου Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#36 Οι ςελίδεσ του ιςτοτόπου ζχουν μία θμερομθνία που να δείχνει ότι είναι 
πρόςφατεσ, ι ότι ζχουν ενθμερωκεί τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, ι ότι περιζχουν 
παλιό υλικό? 

Πχι Πχι Πχι Ναι  Πχι Πχι Πχι 

#37 Πότε ενθμερϊκθκε τελευταία φορά ο ιςτότοποσ? Άγνωςτο Μία 
εβδομάδα 
πριν 

Άγνωςτο Ζνα χρόνο 
πριν 

Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο 
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#38 Πεδία που ςυμπλθρϊνονται με ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ Πχι Ναι  Ναι  Πχι Πχι Ναι  Ναι  

#39 Παρζχεται ανάδραςθ που να ενθμερϊνει αν θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε ι για 
τθν πρόοδο μίασ αίτθςθσ? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#40 Με τθν πίεςθ του πλικτρου ΤΑΒ είναι δυνατι θ διάςχιςθ μίασ αίτθςθσ? Πχι Ναι  Ναι  Πχι Πχι Ναι  Ναι  

#41 Οι όροι χριςθσ και θ διλωςθ αςφάλειασ είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο? Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι  

#42 Παρζχει ο ιςτότοποσ επεξιγθςθ και εξαςφάλιςθ για τθν προςταςία των 
προςωπικϊν δεδομζνων κακϊσ και πρωτόκολλα αςφαλείασ ςε περίπτωςθ που ο 
χριςτθσ κζλει να κατακζςει προςωπικά του δεδομζνα? 

Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#43 Ο θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςυναλλαγϊν χρθςιμοποιοφν μια νομικά δεςμευτικι 
φόρμα επικφρωςθσ ι αναγνϊριςθσ? 

Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι  

#44 Είναι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ των προςωπικϊν 
δεδομζνων? 

Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι  

#45 Οι φόρμεσ χρειάηονται πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να φορτωκοφν? Πχι Πχι Πχι Ναι  Ναι  Πχι Πχι  

#46 Ο ιςτότοποσ περνάει επιτυχθμζνα το πρϊτο κριτιριο προςβαςιμότθτασ  WCAG 
W3C? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι  

#47 Πόςο καιρό χρειάςτθκε ο διαχειριςτισ του ιςτοτόπου για να απαντιςει ςε ζνα 
e-mail που του ςτάλκθκε το πρωί μιασ εργάςιμθσ θμζρασ? 

Ράνω από μια 
εβδομάδα 

- Εντόσ τθσ θμζρασ - Ραραπάνω 
από μία 
εβδομάδα 

- - 

#48 Πόςο καλόσ είναι ο μζςοσ όροσ φορτϊματοσ τθσ ςελίδασ? Καλόσ 
(λιγότερο από 
5 secs) 

Καλόσ 
(λιγότερο από 
5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ 
(λιγότερο από 
5 secs) 

Καλόσ 
(λιγότερο από 
5 secs) 

Καλόσ 
(λιγότερο από 
5 secs) 

Καλόσ 
(λιγότερο από 
5 secs) 

#49 Συμβατότθτα περιθγθτι 2 αςτζρια 1 αςτζρι 1 αςτζρι 3 αςτζρια 1 αςτζρι 2 αςτζρια 3 αςτζρια 

#50 Στθν περίπτωςθ που απαιτείται ειδικό λογιςμικό είτε για να διαβαςτοφν 
αρχεία είτε  για κάποια άλλο λόγο, προςφζρει ο ιςτότοποσ ςφνδεςμο για να 
''κατεβεί'' αυτό το λογιςμικό? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  Πχι  

Συνολικι βακμολογία 4,662034 8,717878 7,105539 7,530497 6,972219 8,624138 4,962004 
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5.5 Άδεια κςκλοθοπίαρ αςηοκινήηος 

 

 Ελλάδα Μεγάλθ Βρετανία Ιρλανδία Φιλανδία 

Δείκτεσ μζτρθςθσ (www.gsis.gr)26/06
/10 

http://www.dvla.gov.uk/
drivers.aspx (03/08/10) 

www.revenue.ie 
(04/08/10) 

www.ake.fi 
(11/08/10) 

#1 Είναι το μενοφ πλοιγθςθσ καλά οργανωμζνο και με ξεκάκαρθ δομι? Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το κζμα 

Ναι ςφμφωνα με το 
τμιμα ι το κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το κζμα 

#2 Το μενοφ πλοιγθςθσ παραμζνει ςτθν ίδια περιοχι ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#3 Είναι το μονοπάτι πλοιγθςθσ ορατό ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#4 Είναι θ επιλογι ''επιςτροφι ςτθν αρχικι ςελίδα'' διακζςιμθ ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#5 Είναι διακζςιμθ μθχανι αναηιτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#6 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του ιςτοτόπου Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#7 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία Πχι Πχι Πχι Πχι 

#8 Χριςθ αναπτυςςόμενου μενοφ ςτθν αναηιτθςθ Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#9 Αποτελζςματα ςε μία ςελίδα λίγα και ςχετικά Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#10 Κριτιρια αναγνϊριςθσ ενικοφ από πλθκυντικό Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#11 Είναι διακζςιμοσ χάρτθσ του ιςτοτόπου ι ζνασ άξονασ Α-Z? Ναι Ναι  Ναι  Πχι 

#12 Είναι ο χάρτθσ του ιςτοτόπου προςβάςιμοσ ςε κάκε ςελίδα? Πχι Ναι  Ναι  Πχι 

#13 Προςφζρει ο ιςτότοποσ το περιεχόμενο του και ςε άλλεσ γλϊςςεσ εκτόσ από τθν επίςθμθ? Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Μόνο ςε μία ακόμα Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Σε παραπάνω από 
δφο γλϊςςεσ 

#14 Για κάκε διαφορετικι γλϊςςα πόςο είναι το προςφερόμενο περιεχόμενο? Κακόλου Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο 

#15 Λογιςμικό μετάφραςθσ παρεχόμενο δωρεάν από τον ιςτότοπο Πχι Πχι Πχι Πχι 

#16 Δυνατότθτα αλλαγισ γραμματοςειράσ ι θχθτικισ περιγραφισ περιεχομζνου ςελίδασ Πχι Ναι  Ναι  Πχι 

#17 Τθλεφωνικι ςυςκευι για κωφοφσ Πχι Ναι  Πχι Πχι 

#18 Τθλζφωνο κείμενο (TTY) Πχι Ναι  Πχι Πχι 

#19 Ορατότθτα για άτομα με δυςχρωματοψία Ναι Ναι  Πχι Ναι  

#20 Οι κυβερνθτικζσ πφλεσ και οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ του ιςτοτόπου παρζχουν επιλογζσ προςωποποίθςθσ (π.χ. Ναι Ναι  Ναι  Πχι 

http://www.gsis.gr/
http://www.gsis.gr/
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mygov.xx; mytaxaccount.xx)? 

#21 Υπάρχουν οργανωμζνεσ ςυμβουλζσ πάνω ςε ςθμαντικά τοπικά ηθτιματα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#22 Δυνατότθτα αποςτολισ e-mail ςε άτομο ςυγκεκριμζνου τμιματοσ Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#23 Δυνατότθτα εγγραφισ ςε λίςτα για αποδοχι e-mails Πχι Πχι Πχι Πχι 

#24 Οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν μζςω email,message board ι και με τα δφο Email Email Email Email 

#25 Οι τίτλοι των πλαιςίων ςυμπίπτουν με το περιεχόμενο τουσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#26 Οι ςφνδεςμοι παρζχουν ςαφείσ πλθροφορίεσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#27 Χρθςιμοποιοφνται κείμενο ι γραφικά για τθν περιγραφι των υπερ-ςυνδζςμων? Γραφικά Γραφικά Κείμενο Κείμενο 

#28 Υπάρχουν εςωτερικοί ι εξωτερικοί ςφνδεςμοι ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#29 Πλικοσ ςυνδζςμων 196 73 62 59 

#30 Πλικοσ κατεςτραμμζνων ςυνδζςμων 60,40% 0,00% 3,23% 8,48% 

#31 Είναι οι ςφνδεςμοι υπογραμμιςμζνοι ι με διαφορετικό χρϊμα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#32 Ευδιάκριτθ γραμματοςειρά Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#33 Πλικοσ διαφορετικϊν γραμματοςειρϊν 2 3 3 3 

#34 Κεφαλαία/Ιταλικά Ναι Πχι Πχι  Πχι  

#35 Υψθλι αντίκεςθ κειμζνου-φόντου Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#36 Οι ςελίδεσ του ιςτοτόπου ζχουν μία θμερομθνία που να δείχνει ότι είναι πρόςφατεσ, ι ότι ζχουν 
ενθμερωκεί τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, ι ότι περιζχουν παλιό υλικό? 

Πχι Πχι Πχι Πχι 

#37 Πότε ενθμερϊκθκε τελευταία φορά ο ιςτότοποσ? Άγνωςτο Μία εβδομάδα πριν Άγνωςτο Άγνωςτο 

#38 Πεδία που ςυμπλθρϊνονται με ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#39 Παρζχεται ανάδραςθ που να ενθμερϊνει αν θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε ι για τθν πρόοδο μίασ αίτθςθσ? Πχι Ναι  Πχι Ναι  

#40 Με τθν πίεςθ του πλικτρου ΤΑΒ είναι δυνατι θ διάςχιςθ μίασ αίτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#41 Οι όροι χριςθσ και θ διλωςθ αςφάλειασ είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι  Ναι  Πχι  

#42 Παρζχει ο ιςτότοποσ επεξιγθςθ και εξαςφάλιςθ για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων κακϊσ και 
πρωτόκολλα αςφαλείασ ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ κζλει να κατακζςει προςωπικά του δεδομζνα? 

Ναι Ναι  Ναι  Πχι  

#43 Ο θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςυναλλαγϊν χρθςιμοποιοφν μια νομικά δεςμευτικι φόρμα επικφρωςθσ ι 
αναγνϊριςθσ? 

Ναι Πχι Ναι  Πχι  

#44 Είναι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων? Ναι Ναι  Ναι  Πχι  

#45 Οι φόρμεσ χρειάηονται πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να φορτωκοφν? Πχι Πχι Πχι Ναι  
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#46 Ο ιςτότοποσ περνάει επιτυχθμζνα το πρϊτο κριτιριο προςβαςιμότθτασ  WCAG W3C? Ναι Ναι  Ναι  Πχι  

#47 Πόςο καιρό χρειάςτθκε ο διαχειριςτισ του ιςτοτόπου για να απαντιςει ςε ζνα e-mail που του ςτάλκθκε το 
πρωί μιασ εργάςιμθσ θμζρασ? 

Εντόσ τθσ θμζρασ - - - 

#48 Πόςο καλόσ είναι ο μζςοσ όροσ φορτϊματοσ τθσ ςελίδασ? Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο από 5 
secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

#49 Συμβατότθτα περιθγθτι 2 αςτζρια 1 αςτζρι 1 αςτζρι 3 αςτζρια 

#50 Στθν περίπτωςθ που απαιτείται ειδικό λογιςμικό είτε για να διαβαςτοφν αρχεία είτε  για κάποια άλλο λόγο, 
προςφζρει ο ιςτότοποσ ςφνδεςμο για να ''κατεβεί'' αυτό το λογιςμικό? 

Ναι Ναι  Ναι  Πχι  

Συνολικι βακμολογία 8,67885 8,717878 8,634553 3,780872 

 

 

 

5.6 Αίηηζη για άδεια οικοδόμηζηρ 

 

 Ελλάδα Μεγάλθ Βρετανία Ιρλανδία Μάλτα 

Δείκτεσ μζτρθςθσ http://www.poleodomi
a.gov.gr (02/08/10) 

www.planningportal
.gov.uk (03/08/10) 

www.dublincity.ie 
(04/08/10) 

www.mepa.gov.m
t (10/08/10) 

#1 Είναι το μενοφ πλοιγθςθσ καλά οργανωμζνο και με ξεκάκαρθ δομι? Ναι ςφμφωνα με το 
τμιμα ι το κζμα 

Ναι ςφμφωνα με το 
τμιμα ι το κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το κζμα 

#2 Το μενοφ πλοιγθςθσ παραμζνει ςτθν ίδια περιοχι ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#3 Είναι το μονοπάτι πλοιγθςθσ ορατό ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#4 Είναι θ επιλογι ''επιςτροφι ςτθν αρχικι ςελίδα'' διακζςιμθ ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#5 Είναι διακζςιμθ μθχανι αναηιτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  Πχι 

#6 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του ιςτοτόπου Ναι Ναι  Ναι  Πχι 

#7 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία Πχι Πχι Πχι Πχι 

#8 Χριςθ αναπτυςςόμενου μενοφ ςτθν αναηιτθςθ Ναι Ναι  Ναι  Πχι 

http://www.poleodomia.gov.gr/
http://www.poleodomia.gov.gr/
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#9 Αποτελζςματα ςε μία ςελίδα λίγα και ςχετικά Ναι Ναι  Ναι  Πχι 

#10 Κριτιρια αναγνϊριςθσ ενικοφ από πλθκυντικό Ναι Ναι  Ναι  Πχι 

#11 Είναι διακζςιμοσ χάρτθσ του ιςτοτόπου ι ζνασ άξονασ Α-Z? Ναι Πχι Ναι  Ναι  

#12 Είναι ο χάρτθσ του ιςτοτόπου προςβάςιμοσ ςε κάκε ςελίδα? Πχι Πχι Ναι  Ναι  

#13 Προςφζρει ο ιςτότοποσ το περιεχόμενο του και ςε άλλεσ γλϊςςεσ εκτόσ από τθν επίςθμθ? Πχι Μόνο ςε μία ακόμα Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Μόνο ςε μία 
ακόμα 

#14 Για κάκε διαφορετικι γλϊςςα πόςο είναι το προςφερόμενο περιεχόμενο? Κακόλου Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο 

#15 Λογιςμικό μετάφραςθσ παρεχόμενο δωρεάν από τον ιςτότοπο Πχι Πχι Πχι Πχι 

#16 Δυνατότθτα αλλαγισ γραμματοςειράσ ι θχθτικισ περιγραφισ περιεχομζνου ςελίδασ Πχι Πχι Πχι Πχι 

#17 Τθλεφωνικι ςυςκευι για κωφοφσ Πχι Πχι Πχι Πχι 

#18 Τθλζφωνο κείμενο (TTY) Πχι Πχι Πχι Ναι  

#19 Ορατότθτα για άτομα με δυςχρωματοψία Πχι Ναι  Πχι Ναι  

#20 Οι κυβερνθτικζσ πφλεσ και οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ του ιςτοτόπου παρζχουν επιλογζσ προςωποποίθςθσ (π.χ. 
mygov.xx; mytaxaccount.xx)? 

Πχι Ναι  Ναι  Πχι 

#21 Υπάρχουν οργανωμζνεσ ςυμβουλζσ πάνω ςε ςθμαντικά τοπικά ηθτιματα? Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#22 Δυνατότθτα αποςτολισ e-mail ςε άτομο ςυγκεκριμζνου τμιματοσ Ναι Ναι  Ναι  Ναι 

#23 Δυνατότθτα εγγραφισ ςε λίςτα για αποδοχι e-mails Πχι Ναι  Πχι Ναι 

#24 Οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν μζςω email,message board ι και με τα δφο Τίποτα Email Email Και ταδφο 

#25 Οι τίτλοι των πλαιςίων ςυμπίπτουν με το περιεχόμενο τουσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#26 Οι ςφνδεςμοι παρζχουν ςαφείσ πλθροφορίεσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#27 Χρθςιμοποιοφνται κείμενο ι γραφικά για τθν περιγραφι των υπερ-ςυνδζςμων? Γραφικά Γραφικά Κείμενο Γραφικά 

#28 Υπάρχουν εςωτερικοί ι εξωτερικοί ςφνδεςμοι ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#29 Πλικοσ ςυνδζςμων 86 74 243 44 

#30 Πλικοσ κατεςτραμμζνων ςυνδζςμων 0,00% 2,70% 0,00% 2,27% 

#31 Είναι οι ςφνδεςμοι υπογραμμιςμζνοι ι με διαφορετικό χρϊμα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#32 Ευδιάκριτθ γραμματοςειρά Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#33 Πλικοσ διαφορετικϊν γραμματοςειρϊν 4 3 3 2 

#34 Κεφαλαία/Ιταλικά Πχι ιταλικά Πχι ιταλικά Πχι ιταλικά Ναι 



 

109 
 

#35 Υψθλι αντίκεςθ κειμζνου-φόντου Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#36 Οι ςελίδεσ του ιςτοτόπου ζχουν μία θμερομθνία που να δείχνει ότι είναι πρόςφατεσ, ι ότι ζχουν ενθμερωκεί 
τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, ι ότι περιζχουν παλιό υλικό? 

Πχι Πχι Πχι Ναι 

#37 Πότε ενθμερϊκθκε τελευταία φορά ο ιςτότοποσ? Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο 

#38 Πεδία που ςυμπλθρϊνονται με ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ Ναι Ναι  Πχι Ναι  

#39 Παρζχεται ανάδραςθ που να ενθμερϊνει αν θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε ι για τθν πρόοδο μίασ αίτθςθσ? Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#40 Με τθν πίεςθ του πλικτρου ΤΑΒ είναι δυνατι θ διάςχιςθ μίασ αίτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#41 Οι όροι χριςθσ και θ διλωςθ αςφάλειασ είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο? Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#42 Παρζχει ο ιςτότοποσ επεξιγθςθ και εξαςφάλιςθ για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων κακϊσ και 
πρωτόκολλα αςφαλείασ ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ κζλει να κατακζςει προςωπικά του δεδομζνα? 

Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#43 Ο θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςυναλλαγϊν χρθςιμοποιοφν μια νομικά δεςμευτικι φόρμα επικφρωςθσ ι 
αναγνϊριςθσ? 

Πχι Πχι Πχι Ναι 

#44 Είναι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων? Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#45 Οι φόρμεσ χρειάηονται πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να φορτωκοφν? Πχι Πχι Πχι Πχι 

#46 Ο ιςτότοποσ περνάει επιτυχθμζνα το πρϊτο κριτιριο προςβαςιμότθτασ  WCAG W3C? Ναι Πχι Ναι  Ναι  

#47 Πόςο καιρό χρειάςτθκε ο διαχειριςτισ του ιςτοτόπου για να απαντιςει ςε ζνα e-mail που του ςτάλκθκε το 
πρωί μιασ εργάςιμθσ θμζρασ? 

Ράνω από μια 
εβδομάδα 

Σε λιγότερο από μία 
εβδομάδα 

Ραραπάνω από μία 
εβδομάδα 

Σε λιγότερο από 
μία εβδομάδα 

#48 Πόςο καλόσ είναι ο μζςοσ όροσ φορτϊματοσ τθσ ςελίδασ? Καλόσ (λιγότερο από 5 
secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

#49 Συμβατότθτα περιθγθτι 1 αςτζρι 1 αςτζρι 1 αςτζρι 2 αςτζρια 

#50 Στθν περίπτωςθ που απαιτείται ειδικό λογιςμικό είτε για να διαβαςτοφν αρχεία είτε  για κάποια άλλο λόγο, 
προςφζρει ο ιςτότοποσ ςφνδεςμο για να ''κατεβεί'' αυτό το λογιςμικό? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

Συνολικι βακμολογία 4,459971 7,222194 7,774223 8,661634 
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5.7 Γήλωζη ππορ ηην αζηςνομία 

 

 Ελλάδα Μεγάλθ Βρετανία Ιρλανδία Μάλτα Φιλανδία 

Δείκτεσ μζτρθςθσ www.astynomi
a.gr (02/08/10) 

http://www.direct.gov.uk/en/Mone
yTaxAndBenefits/Taxes/index.ht
m(03/08/10) 

www.garda.ie 
(04/08/10) 

www.pulizija.g
ov.mt 
(10/08/10) 

www.poliisi.fi 
(11/08/10) 

#1 Είναι το μενοφ πλοιγθςθσ καλά οργανωμζνο και με ξεκάκαρθ δομι? Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

Ναι ςφμφωνα με το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

Ναι ςφμφωνα 
με το τμιμα ι 
το κζμα 

#2 Το μενοφ πλοιγθςθσ παραμζνει ςτθν ίδια περιοχι ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#3 Είναι το μονοπάτι πλοιγθςθσ ορατό ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#4 Είναι θ επιλογι ''επιςτροφι ςτθν αρχικι ςελίδα'' διακζςιμθ ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του 
ιςτοτόπου? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι 

#5 Είναι διακζςιμθ μθχανι αναηιτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#6 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του ιςτοτόπου Ναι Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#7 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία Ναι Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#8 Χριςθ αναπτυςςόμενου μενοφ ςτθν αναηιτθςθ Ναι Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#9 Αποτελζςματα ςε μία ςελίδα λίγα και ςχετικά Πχι Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#10 Κριτιρια αναγνϊριςθσ ενικοφ από πλθκυντικό Ναι Πχι Ναι  Πχι Ναι  

#11 Είναι διακζςιμοσ χάρτθσ του ιςτοτόπου ι ζνασ άξονασ Α-Z? Ναι Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#12 Είναι ο χάρτθσ του ιςτοτόπου προςβάςιμοσ ςε κάκε ςελίδα? Πχι Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#13 Προςφζρει ο ιςτότοποσ το περιεχόμενο του και ςε άλλεσ γλϊςςεσ εκτόσ από τθν 
επίςθμθ? 

Μόνο ςε μία 
ακόμθ 

Μόνο ςε μία ακόμα Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Σε παραπάνω 
από δφο 
γλϊςςεσ 

#14 Για κάκε διαφορετικι γλϊςςα πόςο είναι το προςφερόμενο περιεχόμενο? Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο 

#15 Λογιςμικό μετάφραςθσ παρεχόμενο δωρεάν από τον ιςτότοπο Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#16 Δυνατότθτα αλλαγισ γραμματοςειράσ ι θχθτικισ περιγραφισ περιεχομζνου ςελίδασ Πχι Ναι  Πχι Ναι  Πχι 

#17 Τθλεφωνικι ςυςκευι για κωφοφσ Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#18 Τθλζφωνο κείμενο (TTY) Πχι Ναι  Πχι Πχι Πχι 

http://www.astynomia.gr/
http://www.astynomia.gr/
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/index.htm(03/08/10)
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/index.htm(03/08/10)
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/index.htm(03/08/10)
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#19 Ορατότθτα για άτομα με δυςχρωματοψία Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#20 Οι κυβερνθτικζσ πφλεσ και οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ του ιςτοτόπου παρζχουν επιλογζσ 
προςωποποίθςθσ (π.χ. mygov.xx; mytaxaccount.xx)? 

Πχι Ναι  Πχι Πχι Πχι 

#21 Υπάρχουν οργανωμζνεσ ςυμβουλζσ πάνω ςε ςθμαντικά τοπικά ηθτιματα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#22 Δυνατότθτα αποςτολισ e-mail ςε άτομο ςυγκεκριμζνου τμιματοσ Πχι Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#23 Δυνατότθτα εγγραφισ ςε λίςτα για αποδοχι e-mails Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#24 Οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν μζςω email,message board ι και με τα δφο Email Email Email Και τα δφο Email 

#25 Οι τίτλοι των πλαιςίων ςυμπίπτουν με το περιεχόμενο τουσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#26 Οι ςφνδεςμοι παρζχουν ςαφείσ πλθροφορίεσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#27 Χρθςιμοποιοφνται κείμενο ι γραφικά για τθν περιγραφι των υπερ-ςυνδζςμων? Γραφικά Κείμενο Γραφικά Γραφικά Κείμενο 

#28 Υπάρχουν εςωτερικοί ι εξωτερικοί ςφνδεςμοι ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#29 Πλικοσ ςυνδζςμων 139 165 99 84 218 

#30 Πλικοσ κατεςτραμμζνων ςυνδζςμων 95% 0,00% 0,00% 19,05% 12,84% 

#31 Είναι οι ςφνδεςμοι υπογραμμιςμζνοι ι με διαφορετικό χρϊμα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#32 Ευδιάκριτθ γραμματοςειρά Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#33 Πλικοσ διαφορετικϊν γραμματοςειρϊν 3 3 3 3 2 

#34 Κεφαλαία/Ιταλικά Πχι Πχι Πχι κεφαλαία Πχι  Πχι  

#35 Υψθλι αντίκεςθ κειμζνου-φόντου Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#36 Οι ςελίδεσ του ιςτοτόπου ζχουν μία θμερομθνία που να δείχνει ότι είναι πρόςφατεσ, ι 
ότι ζχουν ενθμερωκεί τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, ι ότι περιζχουν παλιό υλικό? 

Πχι Πχι Πχι Πχι  Πχι 

#37 Πότε ενθμερϊκθκε τελευταία φορά ο ιςτότοποσ? Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο 

#38 Πεδία που ςυμπλθρϊνονται με ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ Πχι Ναι  Πχι Πχι  Ναι  

#39 Παρζχεται ανάδραςθ που να ενθμερϊνει αν θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε ι για τθν 
πρόοδο μίασ αίτθςθσ? 

Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#40 Με τθν πίεςθ του πλικτρου ΤΑΒ είναι δυνατι θ διάςχιςθ μίασ αίτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#41 Οι όροι χριςθσ και θ διλωςθ αςφάλειασ είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο? Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι  

#42 Παρζχει ο ιςτότοποσ επεξιγθςθ και εξαςφάλιςθ για τθν προςταςία των προςωπικϊν 
δεδομζνων κακϊσ και πρωτόκολλα αςφαλείασ ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ κζλει να 
κατακζςει προςωπικά του δεδομζνα? 

Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#43 Ο θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςυναλλαγϊν χρθςιμοποιοφν μια νομικά δεςμευτικι φόρμα 
επικφρωςθσ ι αναγνϊριςθσ? 

Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι  
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#44 Είναι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων? Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι  

#45 Οι φόρμεσ χρειάηονται πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να φορτωκοφν? Πχι Πχι Πχι Πχι  Πχι  

#46 Ο ιςτότοποσ περνάει επιτυχθμζνα το πρϊτο κριτιριο προςβαςιμότθτασ  WCAG W3C? Πχι Ναι  Πχι Πχι  Πχι  

#47 Πόςο καιρό χρειάςτθκε ο διαχειριςτισ του ιςτοτόπου για να απαντιςει ςε ζνα e-mail 
που του ςτάλκθκε το πρωί μιασ εργάςιμθσ θμζρασ? 

Εντόσ τθσ 
θμζρασ 

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα - Σε λιγότερο 
από μία 
εβδομάδα 

- 

#48 Πόςο καλόσ είναι ο μζςοσ όροσ φορτϊματοσ τθσ ςελίδασ? Καλόσ 
(λιγότερο από 5 
secs) 

Καλόσ (λιγότερο από 5 secs) Μζτριοσ 
(μεταξφ 6 και 
10 secs) 

Καλόσ 
(λιγότερο από 5 
secs) 

Καλόσ 
(λιγότερο από 5 
secs) 

#49 Συμβατότθτα περιθγθτι 5 αςτζρια 1 αςτζρι 1 αςτζρι 3 αςτζρια 3 αςτζρια 

#50 Στθν περίπτωςθ που απαιτείται ειδικό λογιςμικό είτε για να διαβαςτοφν αρχεία είτε  για 
κάποια άλλο λόγο, προςφζρει ο ιςτότοποσ ςφνδεςμο για να ''κατεβεί'' αυτό το λογιςμικό? 

Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι  

Συνολικι βακμολογία 4,455805 8,295004 7,280522 6,828484 4,962004 

 

 

5.8 Γημόζιερ βιβλιοθήκερ 

 

 Ελλάδα Ιρλανδία Μάλτα Μάλτα Φιλανδία 

Δείκτεσ μζτρθςθσ http://www.ypep
th.gr/ (23/06/10) 

www.library.ie 
(04/08/10) 

www.opac.library
.gov.mt 
(10/08/10) 

www.libraries.g
ov.mt (10/08/10) 

www.kirjastot.fi 
(11/08/10) 

#1 Είναι το μενοφ πλοιγθςθσ καλά οργανωμζνο και με ξεκάκαρθ δομι? Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

#2 Το μενοφ πλοιγθςθσ παραμζνει ςτθν ίδια περιοχι ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#3 Είναι το μονοπάτι πλοιγθςθσ ορατό ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#4 Είναι θ επιλογι ''επιςτροφι ςτθν αρχικι ςελίδα'' διακζςιμθ ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#5 Είναι διακζςιμθ μθχανι αναηιτθςθσ? Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

http://www.ypepth.gr/%20(23/06/10)
http://www.ypepth.gr/%20(23/06/10)
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#6 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του ιςτοτόπου Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#7 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία Ναι Πχι Πχι Ναι  Ναι  

#8 Χριςθ αναπτυςςόμενου μενοφ ςτθν αναηιτθςθ Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#9 Αποτελζςματα ςε μία ςελίδα λίγα και ςχετικά Πχι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#10 Κριτιρια αναγνϊριςθσ ενικοφ από πλθκυντικό Ναι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#11 Είναι διακζςιμοσ χάρτθσ του ιςτοτόπου ι ζνασ άξονασ Α-Z? Πχι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#12 Είναι ο χάρτθσ του ιςτοτόπου προςβάςιμοσ ςε κάκε ςελίδα? Πχι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#13 Προςφζρει ο ιςτότοποσ το περιεχόμενο του και ςε άλλεσ γλϊςςεσ εκτόσ από τθν επίςθμθ? Μόνο ςε μία 
ακόμθ 

Πχι Πχι Πχι Σε παραπάνω 
από δφο γλϊςςεσ 

#14 Για κάκε διαφορετικι γλϊςςα πόςο είναι το προςφερόμενο περιεχόμενο? Ολόκλθρο Κακόλου Κακόλου Κακόλου Ολόκλθρο 

#15 Λογιςμικό μετάφραςθσ παρεχόμενο δωρεάν από τον ιςτότοπο Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#16 Δυνατότθτα αλλαγισ γραμματοςειράσ ι θχθτικισ περιγραφισ περιεχομζνου ςελίδασ Πχι Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#17 Τθλεφωνικι ςυςκευι για κωφοφσ Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#18 Τθλζφωνο κείμενο (TTY) Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#19 Ορατότθτα για άτομα με δυςχρωματοψία Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#20 Οι κυβερνθτικζσ πφλεσ και οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ του ιςτοτόπου παρζχουν επιλογζσ 
προςωποποίθςθσ (π.χ. mygov.xx; mytaxaccount.xx)? 

Πχι Ναι  Πχι Πχι Ναι  

#21 Υπάρχουν οργανωμζνεσ ςυμβουλζσ πάνω ςε ςθμαντικά τοπικά ηθτιματα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#22 Δυνατότθτα αποςτολισ e-mail ςε άτομο ςυγκεκριμζνου τμιματοσ Πχι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#23 Δυνατότθτα εγγραφισ ςε λίςτα για αποδοχι e-mails Πχι Πχι Πχι Πχι Ναι  

#24 Οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν μζςω email,message board ι και με τα δφο Email Email Και τα δφο Email Email 

#25 Οι τίτλοι των πλαιςίων ςυμπίπτουν με το περιεχόμενο τουσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#26 Οι ςφνδεςμοι παρζχουν ςαφείσ πλθροφορίεσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#27 Χρθςιμοποιοφνται κείμενο ι γραφικά για τθν περιγραφι των υπερ-ςυνδζςμων? Γραφικά Γραφικά Γραφικά Γραφικά Γραφικά 

#28 Υπάρχουν εςωτερικοί ι εξωτερικοί ςφνδεςμοι ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#29 Πλικοσ ςυνδζςμων 178 147 11 203 115 

#30 Πλικοσ κατεςτραμμζνων ςυνδζςμων 1,13% 0,68% 0,00% 1,48% 0,00% 

#31 Είναι οι ςφνδεςμοι υπογραμμιςμζνοι ι με διαφορετικό χρϊμα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  
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#32 Ευδιάκριτθ γραμματοςειρά Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#33 Πλικοσ διαφορετικϊν γραμματοςειρϊν 1 4 2 3 3 

#34 Κεφαλαία/Ιταλικά Πχι κεφαλαία Πχι κεφαλαία Πχι  Πχι  Πχι  κεφαλαία 

#35 Υψθλι αντίκεςθ κειμζνου-φόντου Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#36 Οι ςελίδεσ του ιςτοτόπου ζχουν μία θμερομθνία που να δείχνει ότι είναι πρόςφατεσ, ι ότι ζχουν 
ενθμερωκεί τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, ι ότι περιζχουν παλιό υλικό? 

Πχι Ναι  Πχι  Πχι  Ναι  

#37 Πότε ενθμερϊκθκε τελευταία φορά ο ιςτότοποσ? Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο 

#38 Πεδία που ςυμπλθρϊνονται με ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ Πχι Ναι  Πχι  Ναι  Ναι  

#39 Παρζχεται ανάδραςθ που να ενθμερϊνει αν θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε ι για τθν πρόοδο μίασ 
αίτθςθσ? 

Πχι Ναι  Πχι  Ναι  Ναι  

#40 Με τθν πίεςθ του πλικτρου ΤΑΒ είναι δυνατι θ διάςχιςθ μίασ αίτθςθσ? Ναι Ναι  Πχι  Ναι  Ναι  

#41 Οι όροι χριςθσ και θ διλωςθ αςφάλειασ είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο? Πχι Πχι Πχι  Ναι  Ναι  

#42 Παρζχει ο ιςτότοποσ επεξιγθςθ και εξαςφάλιςθ για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων 
κακϊσ και πρωτόκολλα αςφαλείασ ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ κζλει να κατακζςει προςωπικά του 
δεδομζνα? 

Πχι Πχι Πχι  Ναι  Ναι  

#43 Ο θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςυναλλαγϊν χρθςιμοποιοφν μια νομικά δεςμευτικι φόρμα επικφρωςθσ 
ι αναγνϊριςθσ? 

Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι  

#44 Είναι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων? Πχι Πχι Πχι  Ναι  Ναι  

#45 Οι φόρμεσ χρειάηονται πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να φορτωκοφν? Πχι Πχι Ναι  Πχι Πχι  

#46 Ο ιςτότοποσ περνάει επιτυχθμζνα το πρϊτο κριτιριο προςβαςιμότθτασ  WCAG W3C? Πχι Πχι Πχι  Πχι  Ναι  

#47 Πόςο καιρό χρειάςτθκε ο διαχειριςτισ του ιςτοτόπου για να απαντιςει ςε ζνα e-mail που του 
ςτάλκθκε το πρωί μιασ εργάςιμθσ θμζρασ? 

Ράνω από μια 
εβδομάδα 

- - - Σε λιγότερο από 
μία εβδομάδα 

#48 Πόςο καλόσ είναι ο μζςοσ όροσ φορτϊματοσ τθσ ςελίδασ? Μζτριοσ(6-10 
secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

#49 Συμβατότθτα περιθγθτι 1 αςτζρι 1 αςτζρι 3 αςτζρια 3 αςτζρια 1 αςτζρι 

#50 Στθν περίπτωςθ που απαιτείται ειδικό λογιςμικό είτε για να διαβαςτοφν αρχεία είτε  για κάποια 
άλλο λόγο, προςφζρει ο ιςτότοποσ ςφνδεςμο για να ''κατεβεί'' αυτό το λογιςμικό? 

Ναι Πχι Ναι  Ναι  Πχι  

Συνολικι βακμολογία 3,660051 4,582875 2,324768 7,749225 8,397077 
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5.9 Πιζηοποιηηικά 

 Ελλάδα Μεγάλθ Βρετανία Ιρλανδία Μάλτα 

Δείκτεσ μζτρθςθσ www.ermis.gov.
gr(01/08/10) 

http://www.direct.gov.uk/en/MoneyT
axAndBenefits/Taxes/index.htm(03/0
8/10) 

www.certificates.
ie (04/08/10) 

http://www.certifik
ati.gov.mt/ 
(10/08/10) 

#1 Είναι το μενοφ πλοιγθςθσ καλά οργανωμζνο και με ξεκάκαρθ δομι? Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα με το τμιμα ι το κζμα Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα με το 
τμιμα ι το κζμα 

#2 Το μενοφ πλοιγθςθσ παραμζνει ςτθν ίδια περιοχι ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Πχι 

#3 Είναι το μονοπάτι πλοιγθςθσ ορατό ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#4 Είναι θ επιλογι ''επιςτροφι ςτθν αρχικι ςελίδα'' διακζςιμθ ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#5 Είναι διακζςιμθ μθχανι αναηιτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#6 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του ιςτοτόπου Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#7 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία Πχι Ναι  Πχι Πχι 

#8 Χριςθ αναπτυςςόμενου μενοφ ςτθν αναηιτθςθ Ναι Ναι  Ναι  Πχι 

#9 Αποτελζςματα ςε μία ςελίδα λίγα και ςχετικά Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#10 Κριτιρια αναγνϊριςθσ ενικοφ από πλθκυντικό Ναι Πχι Πχι Ναι  

#11 Είναι διακζςιμοσ χάρτθσ του ιςτοτόπου ι ζνασ άξονασ Α-Z? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#12 Είναι ο χάρτθσ του ιςτοτόπου προςβάςιμοσ ςε κάκε ςελίδα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#13 Προςφζρει ο ιςτότοποσ το περιεχόμενο του και ςε άλλεσ γλϊςςεσ εκτόσ από τθν επίςθμθ? Σε παραπάνω 
από δφο 
γλϊςςεσ 

Μόνο ςε μία ακόμα Πχι Μόνο ςε μία ακόμα 

#14 Για κάκε διαφορετικι γλϊςςα πόςο είναι το προςφερόμενο περιεχόμενο? Ολόκλθρο Ολόκλθρο Κακόλου Ολόκλθρο 

#15 Λογιςμικό μετάφραςθσ παρεχόμενο δωρεάν από τον ιςτότοπο Πχι Πχι Πχι Πχι 

#16 Δυνατότθτα αλλαγισ γραμματοςειράσ ι θχθτικισ περιγραφισ περιεχομζνου ςελίδασ Πχι Ναι  Ναι  Πχι 

#17 Τθλεφωνικι ςυςκευι για κωφοφσ Πχι Πχι Πχι Πχι 

#18 Τθλζφωνο κείμενο (TTY) Πχι Ναι  Πχι Πχι 

#19 Ορατότθτα για άτομα με δυςχρωματοψία Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

http://www.ermis.gov.gr(01/08/10)
http://www.ermis.gov.gr(01/08/10)
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/index.htm(03/08/10)
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/index.htm(03/08/10)
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/index.htm(03/08/10)
http://www.certifikati.gov.mt/%20(10/08/10)
http://www.certifikati.gov.mt/%20(10/08/10)
http://www.certifikati.gov.mt/%20(10/08/10)
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#20 Οι κυβερνθτικζσ πφλεσ και οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ του ιςτοτόπου παρζχουν επιλογζσ 
προςωποποίθςθσ (π.χ. mygov.xx; mytaxaccount.xx)? 

Ναι Ναι  Ναι  Πχι 

#21 Υπάρχουν οργανωμζνεσ ςυμβουλζσ πάνω ςε ςθμαντικά τοπικά ηθτιματα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#22 Δυνατότθτα αποςτολισ e-mail ςε άτομο ςυγκεκριμζνου τμιματοσ Ναι Ναι  Ναι  Πχι 

#23 Δυνατότθτα εγγραφισ ςε λίςτα για αποδοχι e-mails Ναι Πχι Πχι Πχι 

#24 Οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν μζςω email,message board ι και με τα δφο Και τα δφο Email Email Και τα δφο 

#25 Οι τίτλοι των πλαιςίων ςυμπίπτουν με το περιεχόμενο τουσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#26 Οι ςφνδεςμοι παρζχουν ςαφείσ πλθροφορίεσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#27 Χρθςιμοποιοφνται κείμενο ι γραφικά για τθν περιγραφι των υπερ-ςυνδζςμων? Γραφικά Κείμενο Γραφικά Γραφικά 

#28 Υπάρχουν εςωτερικοί ι εξωτερικοί ςφνδεςμοι ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#29 Πλικοσ ςυνδζςμων - 165 92 86 

#30 Πλικοσ κατεςτραμμζνων ςυνδζςμων - 0,00% 1,09% 0,00% 

#31 Είναι οι ςφνδεςμοι υπογραμμιςμζνοι ι με διαφορετικό χρϊμα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#32 Ευδιάκριτθ γραμματοςειρά Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#33 Πλικοσ διαφορετικϊν γραμματοςειρϊν 4 3 3 3 

#34 Κεφαλαία/Ιταλικά Ναι Πχι Πχι ιταλικά Πχι  

#35 Υψθλι αντίκεςθ κειμζνου-φόντου Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#36 Οι ςελίδεσ του ιςτοτόπου ζχουν μία θμερομθνία που να δείχνει ότι είναι πρόςφατεσ, ι ότι ζχουν 
ενθμερωκεί τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, ι ότι περιζχουν παλιό υλικό? 

Πχι Πχι Ναι  Πχι  

#37 Πότε ενθμερϊκθκε τελευταία φορά ο ιςτότοποσ? Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο 

#38 Πεδία που ςυμπλθρϊνονται με ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#39 Παρζχεται ανάδραςθ που να ενθμερϊνει αν θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε ι για τθν πρόοδο μίασ 
αίτθςθσ? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#40 Με τθν πίεςθ του πλικτρου ΤΑΒ είναι δυνατι θ διάςχιςθ μίασ αίτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#41 Οι όροι χριςθσ και θ διλωςθ αςφάλειασ είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#42 Παρζχει ο ιςτότοποσ επεξιγθςθ και εξαςφάλιςθ για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων 
κακϊσ και πρωτόκολλα αςφαλείασ ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ κζλει να κατακζςει προςωπικά του 
δεδομζνα? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  

#43 Ο θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςυναλλαγϊν χρθςιμοποιοφν μια νομικά δεςμευτικι φόρμα 
επικφρωςθσ ι αναγνϊριςθσ? 

Πχι Πχι Πχι Ναι  

#44 Είναι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  
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#45 Οι φόρμεσ χρειάηονται πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να φορτωκοφν? Πχι Πχι Ναι  Πχι  

#46 Ο ιςτότοποσ περνάει επιτυχθμζνα το πρϊτο κριτιριο προςβαςιμότθτασ  WCAG W3C? Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#47 Πόςο καιρό χρειάςτθκε ο διαχειριςτισ του ιςτοτόπου για να απαντιςει ςε ζνα e-mail που του 
ςτάλκθκε το πρωί μιασ εργάςιμθσ θμζρασ? 

Εντόσ τθσ θμζρασ Σε λιγότερο από μία εβδομάδα - - 

#48 Πόςο καλόσ είναι ο μζςοσ όροσ φορτϊματοσ τθσ ςελίδασ? Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο από 5 secs) Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

 

#49 Συμβατότθτα περιθγθτι 3 αςτζρια 1 αςτζρι 1 αςτζρι  

#50 Στθν περίπτωςθ που απαιτείται ειδικό λογιςμικό είτε για να διαβαςτοφν αρχεία είτε  για κάποια 
άλλο λόγο, προςφζρει ο ιςτότοποσ ςφνδεςμο για να ''κατεβεί'' αυτό το λογιςμικό? 

Ναι Ναι  Ναι  Πχι  

Συνολικι βακμολογία 8,13252 8,295004 8,334583 8,161684 

 

 

 

5.10 Δγγπαθή ζε ανώηεπο εκπαιδεςηικό ίδπςμα 

 

 Ελλάδα Μεγάλθ 
Βρετανία 

Ιρλανδία Μάλτα Φιλανδία 

Δείκτεσ μζτρθςθσ http://www.ypep
th.gr/ (23/06/10) 

www.ucas.com 
(03/08/10) 

www.cao.ie 
(04/08/10) 

www.esims.um.e
du.mt (10/08/10) 

www.oph.fi 
(11/08/10) 

#1 Είναι το μενοφ πλοιγθςθσ καλά οργανωμζνο και με ξεκάκαρθ δομι? Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

#2 Το μενοφ πλοιγθςθσ παραμζνει ςτθν ίδια περιοχι ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#3 Είναι το μονοπάτι πλοιγθςθσ ορατό ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#4 Είναι θ επιλογι ''επιςτροφι ςτθν αρχικι ςελίδα'' διακζςιμθ ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#5 Είναι διακζςιμθ μθχανι αναηιτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#6 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του ιςτοτόπου Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

http://www.ypepth.gr/%20(23/06/10)
http://www.ypepth.gr/%20(23/06/10)
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#7 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία Ναι Πχι Πχι Πχι Ναι  

#8 Χριςθ αναπτυςςόμενου μενοφ ςτθν αναηιτθςθ Ναι Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#9 Αποτελζςματα ςε μία ςελίδα λίγα και ςχετικά Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#10 Κριτιρια αναγνϊριςθσ ενικοφ από πλθκυντικό Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#11 Είναι διακζςιμοσ χάρτθσ του ιςτοτόπου ι ζνασ άξονασ Α-Z? Πχι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#12 Είναι ο χάρτθσ του ιςτοτόπου προςβάςιμοσ ςε κάκε ςελίδα? Πχι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#13 Προςφζρει ο ιςτότοποσ το περιεχόμενο του και ςε άλλεσ γλϊςςεσ εκτόσ από τθν επίςθμθ? Μόνο ςε μία 
ακόμθ 

Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Σε παραπάνω 
από δφο γλϊςςεσ 

#14 Για κάκε διαφορετικι γλϊςςα πόςο είναι το προςφερόμενο περιεχόμενο? Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο 

#15 Λογιςμικό μετάφραςθσ παρεχόμενο δωρεάν από τον ιςτότοπο Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#16 Δυνατότθτα αλλαγισ γραμματοςειράσ ι θχθτικισ περιγραφισ περιεχομζνου ςελίδασ Πχι Πχι Πχι Πχι Ναι  

#17 Τθλεφωνικι ςυςκευι για κωφοφσ Πχι Ναι  Πχι Πχι Πχι 

#18 Τθλζφωνο κείμενο (TTY) Πχι Ναι  Πχι Πχι Πχι 

#19 Ορατότθτα για άτομα με δυςχρωματοψία Ναι Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#20 Οι κυβερνθτικζσ πφλεσ και οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ του ιςτοτόπου παρζχουν επιλογζσ 
προςωποποίθςθσ (π.χ. mygov.xx; mytaxaccount.xx)? 

Πχι Ναι  Ναι  Πχι Πχι 

#21 Υπάρχουν οργανωμζνεσ ςυμβουλζσ πάνω ςε ςθμαντικά τοπικά ηθτιματα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#22 Δυνατότθτα αποςτολισ e-mail ςε άτομο ςυγκεκριμζνου τμιματοσ Πχι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#23 Δυνατότθτα εγγραφισ ςε λίςτα για αποδοχι e-mails Πχι Ναι  Πχι Πχι Πχι 

#24 Οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν μζςω email,message board ι και με τα δφο Email Email Email Email Email 

#25 Οι τίτλοι των πλαιςίων ςυμπίπτουν με το περιεχόμενο τουσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#26 Οι ςφνδεςμοι παρζχουν ςαφείσ πλθροφορίεσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#27 Χρθςιμοποιοφνται κείμενο ι γραφικά για τθν περιγραφι των υπερ-ςυνδζςμων? Γραφικά Γραφικά Γραφικά Γραφικά Γραφικά 

#28 Υπάρχουν εςωτερικοί ι εξωτερικοί ςφνδεςμοι ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#29 Πλικοσ ςυνδζςμων 178 54 43 13 218 

#30 Πλικοσ κατεςτραμμζνων ςυνδζςμων 1,13% 1,85% 0,00% 0,00% 90,83% 

#31 Είναι οι ςφνδεςμοι υπογραμμιςμζνοι ι με διαφορετικό χρϊμα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#32 Ευδιάκριτθ γραμματοςειρά Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  
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#33 Πλικοσ διαφορετικϊν γραμματοςειρϊν 1 3 2 3 3 

#34 Κεφαλαία/Ιταλικά Πχι κεφαλαία Πχι  Πχι  Ναι  Πχι  ιταλικά 

#35 Υψθλι αντίκεςθ κειμζνου-φόντου Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#36 Οι ςελίδεσ του ιςτοτόπου ζχουν μία θμερομθνία που να δείχνει ότι είναι πρόςφατεσ, ι ότι ζχουν 
ενθμερωκεί τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, ι ότι περιζχουν παλιό υλικό? 

Πχι Πχι Πχι  Ναι  Ναι  

#37 Πότε ενθμερϊκθκε τελευταία φορά ο ιςτότοποσ? Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο 

#38 Πεδία που ςυμπλθρϊνονται με ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#39 Παρζχεται ανάδραςθ που να ενθμερϊνει αν θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε ι για τθν πρόοδο μίασ 
αίτθςθσ? 

Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#40 Με τθν πίεςθ του πλικτρου ΤΑΒ είναι δυνατι θ διάςχιςθ μίασ αίτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#41 Οι όροι χριςθσ και θ διλωςθ αςφάλειασ είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο? Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι  

#42 Παρζχει ο ιςτότοποσ επεξιγθςθ και εξαςφάλιςθ για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων 
κακϊσ και πρωτόκολλα αςφαλείασ ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ κζλει να κατακζςει προςωπικά του 
δεδομζνα? 

Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι  

#43 Ο θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςυναλλαγϊν χρθςιμοποιοφν μια νομικά δεςμευτικι φόρμα επικφρωςθσ 
ι αναγνϊριςθσ? 

Πχι Πχι Πχι Ναι  Πχι  

#44 Είναι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων? Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι  

#45 Οι φόρμεσ χρειάηονται πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να φορτωκοφν? Πχι Πχι Πχι Πχι  Πχι  

#46 Ο ιςτότοποσ περνάει επιτυχθμζνα το πρϊτο κριτιριο προςβαςιμότθτασ  WCAG W3C? Πχι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#47 Πόςο καιρό χρειάςτθκε ο διαχειριςτισ του ιςτοτόπου για να απαντιςει ςε ζνα e-mail που του 
ςτάλκθκε το πρωί μιασ εργάςιμθσ θμζρασ? 

Ράνω από μια 
εβδομάδα 

Σε λιγότερο από 
μία εβδομάδα 

- - Ραραπάνω από 
μία εβδομάδα 

#48 Πόςο καλόσ είναι ο μζςοσ όροσ φορτϊματοσ τθσ ςελίδασ? Μζτριοσ(6-10 
secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

 Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

#49 Συμβατότθτα περιθγθτι 1 αςτζρι 2 αςτζρια 3 αςτζρια  2 αςτζρια 

#50 Στθν περίπτωςθ που απαιτείται ειδικό λογιςμικό είτε για να διαβαςτοφν αρχεία είτε  για κάποια 
άλλο λόγο, προςφζρει ο ιςτότοποσ ςφνδεςμο για να ''κατεβεί'' αυτό το λογιςμικό? 

Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

Συνολικι βακμολογία 3,660051 8,401243 7,3326 9,563627 5,224478 
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5.11 Ανακοίνωζη μεηακόμιζηρ 

 

 Ελλάδα Μάλτα Φιλανδία 

Δείκτεσ μζτρθςθσ www.ermis.gov.gr(0
1/08/10) 

www.changeadress.go
v.mt (10/08/10) 

www.posti.fi 
(11/08/10) 

#1 Είναι το μενοφ πλοιγθςθσ καλά οργανωμζνο και με ξεκάκαρθ δομι? Ναι ςφμφωνα με το 
τμιμα ι το κζμα 

Ναι ςφμφωνα με το 
τμιμα ι το κζμα 

Ναι ςφμφωνα με το 
τμιμα ι το κζμα 

#2 Το μενοφ πλοιγθςθσ παραμζνει ςτθν ίδια περιοχι ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  

#3 Είναι το μονοπάτι πλοιγθςθσ ορατό ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  

#4 Είναι θ επιλογι ''επιςτροφι ςτθν αρχικι ςελίδα'' διακζςιμθ ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  

#5 Είναι διακζςιμθ μθχανι αναηιτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  

#6 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του ιςτοτόπου Ναι Ναι  Ναι  

#7 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία Πχι Πχι Ναι  

#8 Χριςθ αναπτυςςόμενου μενοφ ςτθν αναηιτθςθ Ναι Ναι  Ναι  

#9 Αποτελζςματα ςε μία ςελίδα λίγα και ςχετικά Ναι Ναι  Ναι  

#10 Κριτιρια αναγνϊριςθσ ενικοφ από πλθκυντικό Ναι Ναι  Ναι  

#11 Είναι διακζςιμοσ χάρτθσ του ιςτοτόπου ι ζνασ άξονασ Α-Z? Ναι Ναι  Ναι  

#12 Είναι ο χάρτθσ του ιςτοτόπου προςβάςιμοσ ςε κάκε ςελίδα? Ναι Ναι  Ναι  

#13 Προςφζρει ο ιςτότοποσ το περιεχόμενο του και ςε άλλεσ γλϊςςεσ εκτόσ από τθν επίςθμθ? Σε παραπάνω από 
δφο γλϊςςεσ 

Μόνο ςε μία ακόμα Σε παραπάνω από 
δφο γλϊςςεσ 

#14 Για κάκε διαφορετικι γλϊςςα πόςο είναι το προςφερόμενο περιεχόμενο? Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο 

#15 Λογιςμικό μετάφραςθσ παρεχόμενο δωρεάν από τον ιςτότοπο Πχι Πχι Πχι 

#16 Δυνατότθτα αλλαγισ γραμματοςειράσ ι θχθτικισ περιγραφισ περιεχομζνου ςελίδασ Πχι Πχι Πχι 

#17 Τθλεφωνικι ςυςκευι για κωφοφσ Πχι Πχι Πχι 

#18 Τθλζφωνο κείμενο (TTY) Πχι Πχι Πχι 

#19 Ορατότθτα για άτομα με δυςχρωματοψία Ναι Ναι  Ναι  

#20 Οι κυβερνθτικζσ πφλεσ και οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ του ιςτοτόπου παρζχουν επιλογζσ προςωποποίθςθσ (π.χ. mygov.xx; Ναι Πχι Ναι  

http://www.ermis.gov.gr(01/08/10)
http://www.ermis.gov.gr(01/08/10)
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mytaxaccount.xx)? 

#21 Υπάρχουν οργανωμζνεσ ςυμβουλζσ πάνω ςε ςθμαντικά τοπικά ηθτιματα? Ναι Ναι  Ναι  

#22 Δυνατότθτα αποςτολισ e-mail ςε άτομο ςυγκεκριμζνου τμιματοσ Ναι Ναι  Ναι  

#23 Δυνατότθτα εγγραφισ ςε λίςτα για αποδοχι e-mails Ναι Ναι  Πχι 

#24 Οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν μζςω email,message board ι και με τα δφο Και τα δφο Email Email 

#25 Οι τίτλοι των πλαιςίων ςυμπίπτουν με το περιεχόμενο τουσ? Ναι Ναι  Ναι  

#26 Οι ςφνδεςμοι παρζχουν ςαφείσ πλθροφορίεσ? Ναι Ναι  Ναι  

#27 Χρθςιμοποιοφνται κείμενο ι γραφικά για τθν περιγραφι των υπερ-ςυνδζςμων? Γραφικά Κείμενο Γραφικά 

#28 Υπάρχουν εςωτερικοί ι εξωτερικοί ςφνδεςμοι ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι  Ναι  

#29 Πλικοσ ςυνδζςμων - 70 89 

#30 Πλικοσ κατεςτραμμζνων ςυνδζςμων - 0,00% 1,12% 

#31 Είναι οι ςφνδεςμοι υπογραμμιςμζνοι ι με διαφορετικό χρϊμα? Ναι Ναι  Ναι  

#32 Ευδιάκριτθ γραμματοςειρά Ναι Ναι  Ναι  

#33 Πλικοσ διαφορετικϊν γραμματοςειρϊν 4 3 3 

#34 Κεφαλαία/Ιταλικά Ναι Ναι  Πχι  κεφαλαία 

#35 Υψθλι αντίκεςθ κειμζνου-φόντου Ναι Ναι  Ναι  

#36 Οι ςελίδεσ του ιςτοτόπου ζχουν μία θμερομθνία που να δείχνει ότι είναι πρόςφατεσ, ι ότι ζχουν ενθμερωκεί τουσ τελευταίουσ 
12 μινεσ, ι ότι περιζχουν παλιό υλικό? 

Πχι Ναι  Πχι 

#37 Πότε ενθμερϊκθκε τελευταία φορά ο ιςτότοποσ? Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο 

#38 Πεδία που ςυμπλθρϊνονται με ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ Ναι Ναι  Ναι  

#39 Παρζχεται ανάδραςθ που να ενθμερϊνει αν θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε ι για τθν πρόοδο μίασ αίτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  

#40 Με τθν πίεςθ του πλικτρου ΤΑΒ είναι δυνατι θ διάςχιςθ μίασ αίτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  

#41 Οι όροι χριςθσ και θ διλωςθ αςφάλειασ είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι  Ναι  

#42 Παρζχει ο ιςτότοποσ επεξιγθςθ και εξαςφάλιςθ για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων κακϊσ και πρωτόκολλα 
αςφαλείασ ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ κζλει να κατακζςει προςωπικά του δεδομζνα? 

Ναι Ναι  Ναι  

#43 Ο θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςυναλλαγϊν χρθςιμοποιοφν μια νομικά δεςμευτικι φόρμα επικφρωςθσ ι αναγνϊριςθσ? Πχι Ναι  Ναι  

#44 Είναι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων? Ναι Ναι  Ναι  

#45 Οι φόρμεσ χρειάηονται πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να φορτωκοφν? Πχι Πχι  Πχι  
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#46 Ο ιςτότοποσ περνάει επιτυχθμζνα το πρϊτο κριτιριο προςβαςιμότθτασ  WCAG W3C? Πχι Ναι  Πχι  

#47 Πόςο καιρό χρειάςτθκε ο διαχειριςτισ του ιςτοτόπου για να απαντιςει ςε ζνα e-mail που του ςτάλκθκε το πρωί μιασ 
εργάςιμθσ θμζρασ? 

Εντόσ τθσ θμζρασ - - 

#48 Πόςο καλόσ είναι ο μζςοσ όροσ φορτϊματοσ τθσ ςελίδασ? Καλόσ (λιγότερο από 5 
secs) 

Καλόσ (λιγότερο από 5 
secs) 

Καλόσ (λιγότερο από 5 
secs) 

#49 Συμβατότθτα περιθγθτι 3 αςτζρια 2 αςτζρια 1 αςτζρι 

#50 Στθν περίπτωςθ που απαιτείται ειδικό λογιςμικό είτε για να διαβαςτοφν αρχεία είτε  για κάποια άλλο λόγο, προςφζρει ο 
ιςτότοποσ ςφνδεςμο για να ''κατεβεί'' αυτό το λογιςμικό? 

Ναι Πχι  Ναι  

Συνολικι βακμολογία 8,13252 9,030347 8,072109 

 

 

5.12 Υπηπεζίερ ςγείαρ 

 

 Ελλάδα Μεγάλθ 
Βρετανία 

Ιρλανδία Μάλτα Φιλανδία 

Δείκτεσ μζτρθςθσ www.yyka.gov.gr 
(25/06/10) 

www.nhsdirect.n
hs.uk (03/08/10) 

www.citizensinfor
mation.ie 
(04/08/10) 

http://www.ehealt
h.gov.mt/ 
(10/08/10) 

www.stm.fi 
(11/08/10) 

#1 Είναι το μενοφ πλοιγθςθσ καλά οργανωμζνο και με ξεκάκαρθ δομι? Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

Ναι ςφμφωνα με 
το τμιμα ι το 
κζμα 

#2 Το μενοφ πλοιγθςθσ παραμζνει ςτθν ίδια περιοχι ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#3 Είναι το μονοπάτι πλοιγθςθσ ορατό ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#4 Είναι θ επιλογι ''επιςτροφι ςτθν αρχικι ςελίδα'' διακζςιμθ ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςτοτόπου? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#5 Είναι διακζςιμθ μθχανι αναηιτθςθσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#6 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του ιςτοτόπου Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#7 Ικανότθτα αναηιτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία Πχι Πχι Πχι Ναι  Ναι  

#8 Χριςθ αναπτυςςόμενου μενοφ ςτθν αναηιτθςθ Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

http://www.ehealth.gov.mt/%20(10/08/10)
http://www.ehealth.gov.mt/%20(10/08/10)
http://www.ehealth.gov.mt/%20(10/08/10)
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#9 Αποτελζςματα ςε μία ςελίδα λίγα και ςχετικά Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#10 Κριτιρια αναγνϊριςθσ ενικοφ από πλθκυντικό Ναι Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#11 Είναι διακζςιμοσ χάρτθσ του ιςτοτόπου ι ζνασ άξονασ Α-Z? Πχι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#12 Είναι ο χάρτθσ του ιςτοτόπου προςβάςιμοσ ςε κάκε ςελίδα? Πχι Ναι  Πχι Ναι  Ναι  

#13 Προςφζρει ο ιςτότοποσ το περιεχόμενο του και ςε άλλεσ γλϊςςεσ εκτόσ από τθν επίςθμθ? Πχι Πχι Ναι ςε άλλεσ δφο Μόνο ςε μία 
ακόμα 

Σε παραπάνω 
από δφο γλϊςςεσ 

#14 Για κάκε διαφορετικι γλϊςςα πόςο είναι το προςφερόμενο περιεχόμενο? Κακόλου Κακόλου Ολόκλθρο Ολόκλθρο Ολόκλθρο 

#15 Λογιςμικό μετάφραςθσ παρεχόμενο δωρεάν από τον ιςτότοπο Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#16 Δυνατότθτα αλλαγισ γραμματοςειράσ ι θχθτικισ περιγραφισ περιεχομζνου ςελίδασ Πχι Πχι Πχι Πχι Ναι  

#17 Τθλεφωνικι ςυςκευι για κωφοφσ Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#18 Τθλζφωνο κείμενο (TTY) Πχι Πχι Πχι Πχι Πχι 

#19 Ορατότθτα για άτομα με δυςχρωματοψία Ναι Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#20 Οι κυβερνθτικζσ πφλεσ και οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ του ιςτοτόπου παρζχουν επιλογζσ 
προςωποποίθςθσ (π.χ. mygov.xx; mytaxaccount.xx)? 

Πχι Ναι  Ναι  Πχι Ναι  

#21 Υπάρχουν οργανωμζνεσ ςυμβουλζσ πάνω ςε ςθμαντικά τοπικά ηθτιματα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#22 Δυνατότθτα αποςτολισ e-mail ςε άτομο ςυγκεκριμζνου τμιματοσ Ναι Ναι  Πχι Πχι Ναι  

#23 Δυνατότθτα εγγραφισ ςε λίςτα για αποδοχι e-mails Πχι Ναι  Πχι Πχι Ναι  

#24 Οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν μζςω email,message board ι και με τα δφο Και τα δφο Και τα δφο Email Και τα δφο Email 

#25 Οι τίτλοι των πλαιςίων ςυμπίπτουν με το περιεχόμενο τουσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#26 Οι ςφνδεςμοι παρζχουν ςαφείσ πλθροφορίεσ? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#27 Χρθςιμοποιοφνται κείμενο ι γραφικά για τθν περιγραφι των υπερ-ςυνδζςμων? Γραφικά Κείμενο Κείμενο Γραφικά Κείμενο 

#28 Υπάρχουν εςωτερικοί ι εξωτερικοί ςφνδεςμοι ςτον ιςτότοπο? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#29 Πλικοσ ςυνδζςμων 175 67 99 218 105 

#30 Πλικοσ κατεςτραμμζνων ςυνδζςμων 0,00% 23,89% 0,00% 90,83% 0,00% 

#31 Είναι οι ςφνδεςμοι υπογραμμιςμζνοι ι με διαφορετικό χρϊμα? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#32 Ευδιάκριτθ γραμματοςειρά Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#33 Πλικοσ διαφορετικϊν γραμματοςειρϊν 3 3 2 3 3 

#34 Κεφαλαία/Ιταλικά Πχι ιταλικά Πχι  Πχι  Πχι  κεφαλαία Πχι  κεφαλαία 
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#35 Υψθλι αντίκεςθ κειμζνου-φόντου Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#36 Οι ςελίδεσ του ιςτοτόπου ζχουν μία θμερομθνία που να δείχνει ότι είναι πρόςφατεσ, ι ότι ζχουν 
ενθμερωκεί τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, ι ότι περιζχουν παλιό υλικό? 

Ναι Πχι Ναι  Ναι  Ναι  

#37 Πότε ενθμερϊκθκε τελευταία φορά ο ιςτότοποσ? Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο Άγνωςτο 

#38 Πεδία που ςυμπλθρϊνονται με ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#39 Παρζχεται ανάδραςθ που να ενθμερϊνει αν θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε ι για τθν πρόοδο μίασ 
αίτθςθσ? 

Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#40 Με τθν πίεςθ του πλικτρου ΤΑΒ είναι δυνατι θ διάςχιςθ μίασ αίτθςθσ? Πχι Ναι  Πχι  Ναι  Ναι  

#41 Οι όροι χριςθσ και θ διλωςθ αςφάλειασ είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο? Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#42 Παρζχει ο ιςτότοποσ επεξιγθςθ και εξαςφάλιςθ για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων 
κακϊσ και πρωτόκολλα αςφαλείασ ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ κζλει να κατακζςει προςωπικά του 
δεδομζνα? 

Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#43 Ο θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςυναλλαγϊν χρθςιμοποιοφν μια νομικά δεςμευτικι φόρμα 
επικφρωςθσ ι αναγνϊριςθσ? 

Πχι Πχι Πχι Ναι  Ναι  

#44 Είναι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων? Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

#45 Οι φόρμεσ χρειάηονται πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να φορτωκοφν? Ναι Πχι Ναι  Πχι  Πχι  

#46 Ο ιςτότοποσ περνάει επιτυχθμζνα το πρϊτο κριτιριο προςβαςιμότθτασ  WCAG W3C? Ναι Ναι  Ναι  Ναι  Πχι  

#47 Πόςο καιρό χρειάςτθκε ο διαχειριςτισ του ιςτοτόπου για να απαντιςει ςε ζνα e-mail που του 
ςτάλκθκε το πρωί μιασ εργάςιμθσ θμζρασ? 

Ράνω από μια 
εβδομάδα 

- - - Ραραπάνω από 
μία εβδομάδα 

#48 Πόςο καλόσ είναι ο μζςοσ όροσ φορτϊματοσ τθσ ςελίδασ? Μζτριοσ(6-10 
secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

Καλόσ (λιγότερο 
από 5 secs) 

#49 Συμβατότθτα περιθγθτι 1 αςτζρι 1 αςτζρι 1 αςτζρι  1 αςτζρι 

#50 Στθν περίπτωςθ που απαιτείται ειδικό λογιςμικό είτε για να διαβαςτοφν αρχεία είτε  για κάποια 
άλλο λόγο, προςφζρει ο ιςτότοποσ ςφνδεςμο για να ''κατεβεί'' αυτό το λογιςμικό? 

Πχι Ναι  Ναι  Ναι  Ναι  

Συνολικι βακμολογία 3,062194 8,374163 7,290938 9,38438 7,951288 
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6 Σςμπεπάζμαηα-Πποοπηικέρ 

 Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται τα ςυμπεράςματα που εξιχκθςαν από τθν παροφςα 

εργαςία. Επίςθσ, γίνεται αναφορά ςτουσ περιοριςμοφσ που υπιρξαν κατά τθ διάρκεια τθσ 

αξιολόγθςθσ, ενϊ ολοκλθρϊνεται με μία εκτίμθςθ για τθ μελλοντικι δουλειά που μπορεί 

να γίνει ςτον τομζα αξιολόγθςθσ ιςτοτόπων δθμοςίων υπθρεςιϊν. 

6.1 Σςμπεπάζμαηα  

 Αρχικά πρζπει να αναφζρουμε ότι αξιολογικθκαν ςυνολικά 50 ιςτότοποι και 

ςυγκεκριμζνα: 

 9 ιςτότοποι τθσ Ελλάδασ 

 7 ιςτότοποι τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ 

 12 ιςτότοποι τθσ Λρλανδίασ 

 13 ιςτότοποι τθσ Μάλτασ 

 9 ιςτότοποι τθσ Φιλανδίασ 

 Γενικά, παρατθριςαμε ότι οι ιςτότοποι τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ ςυγκζντρωςαν τθν 

υψθλότερθ βακμολογία, ακολουκοφμενοι από τουσ ιςτοτόπουσ τθσ Μάλτασ, τθσ Λρλανδίασ, 

τθσ Φιλανδίασ και τζλοσ τθσ Ελλάδασ. Θ πρωτιά τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ δεν ιταν ζνα 

αποτζλεςμα που μασ εξζπλθξε κακϊσ θ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ ςτθ χϊρα αυτι 

βρίςκεται ςε υψθλό επίπεδο ωριμότθτασ και οι ιςτότοποι είναι άρτια οργανωμζνοι. Θ 

Μάλτα είναι, ςφμφωνα με τισ πρόςφατεσ μελζτεσ πάνω ςτθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, 

Capgemini, Rand Europe, IDC,Sogeti & DTI (2009),  μία αναδυόμενθ δφναμθ ςτο χϊρο και 

αυτό φάνθκε από τουσ καλά οργανωμζνουσ και ςχεδιαςμζνουσ ιςτοτόπουσ που 

προςζφερε. Θ Λρλανδία είναι από τισ παραδοςιακά καλζσ χϊρεσ ςτο τομζα του e-

government και τα αποτελζςματα είναι αντιπροςωπευτικά τθσ δυναμικισ τθσ. Θ κζςθ που 

κατζλαβε θ Φιλανδία προκάλεςε κάποια αίςκθςθ, κακϊσ οι Σκανδιναβικζσ χϊρεσ ςτον 

τομζα του e-government κεωροφνται, και είναι, πρωτοπόρεσ. Ραρ’ όλα από τουσ 

περιςςότερουσ ιςτοτόπουσ τθσ απουςίαηαν τα ςτοιχεία που αξιολογοφνταν από το κριτιριο 

τθσ Εμπιςτοςφνθσ και αυτό οδιγθςε ςε χαμθλζσ βακμολογίεσ.  Θ διπλωματικι, όπωσ 

ζχουμε προαναφζρει, αςχολείται κυρίωσ με το κομμάτι τθσ αξιολόγθςθσ ιςτοτόπων και όχι 
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υπθρεςιϊν και γι’ αυτό οι ιςτότοποι τθσ Φιλανδίασ βακμολογικθκαν με αυτόν τον τρόπο. 

Αν βακμολογοφνταν και οι υπθρεςίεσ πολφ πικανόν θ Φιλανδία να βριςκόταν ςτισ πρϊτεσ 

κζςεισ. Θ Ελλάδα κατζλαβε τθν τελευταία κζςθ, όμωσ ςε ςφγκριςθ με χϊρεσ οι οποίεσ είναι 

πολφ ανεπτυγμζνεσ ςε αυτόν τον τομζα. Γενικά, πολλζσ υπθρεςίεσ γίνονται μζςω ενόσ 

ιςτοτόπου (www.ermis.gov.gr) ο οποίοσ ςυγκεντρϊνει και αρκετά υψθλι βακμολογία. Απ’ 

ότι φάνθκε όμωσ χρειάηεται ακόμα δουλειά για να φτάςει θ Ελλάδα ςτο επίπεδο των 

υπόλοιπων ευρωπαϊκϊν χωρϊν.  

 Από τθν πλευρά των ιςτοτόπων τθν υψθλότερθ βακμολογία ςυγκζντρωςε ο ιςτότοποσ 

www.esims.um.edu.mt ο οποίοσ ανικει ςτθ Μάλτα και καλφπτει τθν υπθρεςία τθσ 

εγγραφισ ςε ανϊτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενϊ τθ χαμθλότερθ ο ιςτότοποσ 

www.opac.library.gov.mt ο οποίοσ καλφπτει τθν υπθρεςία των δθμοςίων βιβλιοκθκϊν και 

πάλι ανικει ςτθ Μάλτα. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ θ Μάλτα ζχει και δεφτερο ιςτότοπο για τθν 

κάλυψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ, ο οποίοσ ςυγκεντρϊνει αρκετά υψθλι βακμολογία, 

αλλά ζπρεπε να αξιολογθκεί και ο πρϊτοσ κακϊσ ο ςφνδεςμοσ του είναι ενεργόσ και αν 

κάποιοσ τον επιλζξει για να εξυπθρετθκεί κα αντιμετωπίςει πρόβλθμα.  

 Οι μζςοι όροι των χωρϊν παρουςιάηονται ςτο παρακάτω πινακάκι: 

Χϊρεσ                        Μ.Ο 

Μεγάλθ Βρετανία 8,129246 

Μάλτα 7,717778 

Λρλανδία 7,369055 

Φιλανδία 6,456299 

Ελλάδα 5,166231 

 

  

 Ακολουκοφν ραβδογράμματα που παρουςιάηουν τθ βακμολογία των χωρϊν για κάκε 

υπθρεςία. Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι ςε περίπτωςθ που μία υπθρεςία καλφπτεται από δφο 

ιςτοτόπουσ για μία χϊρα, τότε χρθςιμοποιοφμε τον ιςτότοπο με τθ μεγαλφτερθ 

βακμολογία. 

1. Φορολογία ειςοδιματοσ 

http://www.ermis.gov.gr/
http://www.esims.um.edu.mt/
http://www.opac.library.gov.mt/


 

127 
 

 

 

 Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται  πωσ θ Μεγάλθ Βρετανία αποτελεί πρωτοπόρο ςε 

αυτιν τθν υπθρεςία, με τθν Φιλανδία να ςθμειϊνει τθ χαμθλότερθ βακμολογία 

2. Ανεφρεςθ εργαςίασ 

 

 Στο παραπάνω διάγραμμα πάλι θ Μεγάλθ Βρετανία κατζχει τθν πρωτιά, ενϊ θ Φιλανδία 

καταλαμβάνει εκ νζου τθν τελευταία κζςθ. 
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3. Παροχζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

 

  Και ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ θ Φιλανδία προθγείται. Θ Μάλτα καταλαμβάνει 

τθν τελευταία κζςθ. 

 

 

4. Προςωπικά ζγγραφα 

 

 

 Πςον αφορά τα προςωπικά ζγγραφα θ Μεγάλθ Βρετανία ςθμειϊνει τθ μεγαλφτερθ 

βακμολογία ενϊ θ Ελλάδα καταλαμβάνει τθν τελευταία κζςθ.  
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5. Άδεια κυκλοφορίασ αυτοκινιτου 

 

Πςον αφορά τθν άδεια κυκλοφορίασ αυτοκινιτου θ Μεγάλθ Βρετανία ςθμειϊνει τθ 

μεγαλφτερθ βακμολογία ενϊ θ Φιλανδία καταλαμβάνει τθν τελευταία κζςθ. Δεν υπάρχουν 

δυςτυχϊσ ςτοιχεία για τθ Μάλτα (εξθγείται παρακάτω το γιατί). 

6. Αίτθςθ για άδεια οικοδόμθςθσ 

 

 Στον τομζα των αιτιςεων για άδεια οικοδόμθςθσ θ Μάλτα ξεχωρίηει από τισ υπόλοιπεσ 

χϊρεσ, ενϊ θ Ελλάδα βρίςκεται ςτθν τελευταία κζςθ. Δυςτυχϊσ δεν υπάρχουν ςτοιχεία για 

τθ Φιλανδία. 
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7. Διλωςθ προσ τθν αςτυνομία 

 

 

 Πςον αφορά τισ δθλϊςεισ προσ τθν αςτυνομία θ Μεγάλθ Βρετανία είναι πρϊτθ, ενϊ θ 

Ελλάδα κατζχει τθν τελευταία κζςθ. 

 

8. Δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ

 

 

 Στον τομζα των δθμοςίων βιβλιοκθκϊν θ Φιλανδία ξεχωρίηει από τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ, ενϊ 

θ Ελλάδα βρίςκεται ςτθν τελευταία κζςθ. Δυςτυχϊσ εν υπάρχουν ςτοιχεία για τθ Μεγάλθ 

Βρετανία. 
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9. Πιςτοποιθτικά

 

 

 Πςον αφορά τα πιςτοποιθτικά θ Λρλανδία κατζχει τθν πρωτιά και θ Ελλάδα τθν τελευταία 

κζςθ. Δεν υπάρχουν ςτοιχεία για τθ Φιλανδία 

 

10.  Εγγραφι ςε ανϊτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

 

 Θ Μάλτα κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ με τθν Ελλάδα να είναι ςτθ τελευταία κζςθ. 
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11. Ανακοίνωςθ μετακόμιςθσ 

 

 Στθν υπθρεςία τθσ  ανακοίνωςθσ μετακόμιςθσ θ Μάλτα είναι πρϊτθ με τθ Φιλανδία να 

είναι τελευταία. Δεν υπάρχουν ςτοιχεία για τθν Λρλανδία και τθ Μεγάλθ Βρετανία. 

 

 

12. Υπθρεςίεσ υγείασ 

 

 Στισ υπθρεςίεσ υγείασ θ Μάλτα προθγείται φανερά, ενϊ ακολουκεί θ Μεγάλθ Βρετανία, θ 

Φιλανδία, θ Λρλανδία και τζλοσ θ Ελλάδα. 

 Μία άλλθ κατθγοριοποίθςθ που κα μποροφςε και κα είχε ενδιαφζρον να γίνει είναι θ 

βακμολογία κάκε χϊρασ για κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ. Τα ραβδογράμματα που 

ακολουκοφν παρουςιάηουν αυτά τα αποτελζςματα: 
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1. Αποδοτικότθτα 

 

 

 

 

 

2. Εμπιςτοςφνθ 
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3. Αξιοπιςτία 

 

 Ππωσ φαίνεται ςτο πρϊτο διάγραμμα, θ Φιλανδία, ςτο κριτιριο τθσ Αποδοτικότθτασ 

κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ και μάλιςτα με μεγάλθ διαφορά από τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ. Το 

κριτιριο αυτό αςχολείται κυρίωσ με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του ιςτοτόπου και δείχνει 

ότι θ Φιλανδία ζχει άρτια οργανωμζνουσ ιςτοτόπουσ.  

 Στο δεφτερο διάγραμμα βλζπουμε ότι θ Μεγάλθ Βρετανία ξεχωρίηει από τισ υπόλοιπεσ 

χϊρεσ. Στο διάγραμμα αυτό παρουςιάηονται τα αποτελζςματα για το κριτιριο τθσ 

Εμπιςτοςφνθσ, το οποίο αςχολείται κυρίωσ με κζματα αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν και 

όπου βλζπουμε ότι θ Ελλάδα κατζχει τθν τελευταία κζςθ και θ Φιλανδία τθν προτελευταία. 

Θ χαμθλι τθσ βακμολογία ςε αυτό το κριτιριο προκάλεςε τθ μειωμζνθ βακμολογία τθσ 

Φιλανδίασ. 

 Στο τρίτο διάγραμμα όπου αξιολογείται το κριτιριο τθσ Αξιοπιςτίασ, πάλι θ Μεγάλθ 

Βρετανία ξεχωρίηει από τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ, ενϊ θ Μάλτα ακολουκεί και θ βακμολογία 

των υπόλοιπων χωρϊν κυμαίνεται ςε παρόμοια επίπεδα. 

   

6.2 Πεπιοπιζμοί ηηρ επγαζίαρ 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ υπιρξαν κάποια προβλιματα τα οποία ανζκυψαν και 

ζχρθηαν αντιμετϊπιςθσ. Κυρίωσ, αυτά τα προβλιματα αφοροφςαν τθ διαδικαςία των 

μετριςεων. 

 Στθν αξιολόγθςθ των ιςτοτόπων ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κάποια από τα θλεκτρονικά 

εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν (π.χ για τθ μζτρθςθ του πλικουσ των ςυνδζςμων ι για τθ 

ςυμβατότθτα του περιθγθτι) δε λειτουργοφςαν ςωςτά και δεν παριγαγαν αποτελζςματα 
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(όπωσ φαίνεται από τα κενά ςτουσ πίνακεσ ςτο Κεφάλαιο 5). Στθν περίπτωςθ αυτι θ 

βαρφτθτα των υποκριτθρίων ςτα οποία αντιςτοιχοφςαν μοιράςτθκε εξίςου ςτα υπόλοιπα 

υποκριτιρια. 

 Ζνα άλλο πρόβλθμα που προζκυψε ιταν θ ζλλειψθ ιςτοτόπων για τθν αξιολόγθςθ 

ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν ςε κάποιεσ χϊρεσ. Για παράδειγμα ςτθ Φιλανδία θ οικοδομικι 

άδεια εκδίδεται από τοπικζσ αρχζσ και ζτςι δεν υπιρχε ιςτότοποσ για αξιολόγθςθ. Ράλι ςτθ 

Φιλανδία, πιςτοποιθτικά γάμου ι γζννθςθσ δεν είναι απαραίτθτα και ζτςι δεν υπάρχει 

υπθρεςία πιςτοποιθτικϊν. Στθ Μεγάλθ Βρετανία, θ κάκε βιβλιοκικθ ζχει το δικό τθσ 

ιςτότοπο και δεν υπάρχει ζνασ κεντρικόσ ιςτότοποσ. Για τθν Μάλτα, θ υπθρεςία ζκδοςθσ 

άδειασ κυκλοφορίασ αυτοκινιτου δεν ιταν προςβάςιμθ τον καιρό τθσ αξιολόγθςθσ κακϊσ 

γινόταν ςυντιρθςθ ςτον ιςτότοπο. Στθν Λρλανδία δεν υπάρχει υπθρεςία ενθμζρωςθσ για 

πικανι μετακόμιςθ (αλλαγι διεφκυνςθσ) κακϊσ δεν είναι νομικά απαραίτθτθ ςτθ χϊρα 

αυτι. Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτθ Μεγάλθ Βρετανία.  

 Τζλοσ, επειδι οι ιςτότοποι αντιπροςωπεφουν ζνα δυναμικό περιβάλλον που όλο 

μεταβάλλεται και εξελίςςεται πρζπει να επιςθμάνουμε ότι τα αποτελζςματα τθσ 

αξιολόγθςθσ αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ (όπωσ φαίνεται ςτουσ πίνακεσ 

Κεφάλαιο 5). Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ αξιολόγθςθ του ελλθνικοφ ιςτοτόπου 

www.ypepth.gr που τϊρα αντικαταςτάκθκε από ζνα καινοφριο και καλφτερο ιςτότοπο, τον 

www.minedu.gov.gr.  

6.3 Δπόμενα βήμαηα 

 

 Με τθν εκπόνθςθ αυτισ τθσ διπλωματικισ είχαμε ςτόχο τθ δθμιουργία μίασ αφετθρίασ από 

τθν οποία κα ξεκινιςουν οι επόμενεσ μελζτεσ για τθν αξιολόγθςθ ιςτοτόπων δθμοςίων 

υπθρεςιϊν. Μεγάλο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ επικζντρωςθ ςτο κομμάτι τθσ αξιολόγθςθσ 

των υπθρεςιϊν, θ οποία κα μποροφςε να γίνει με προςπάκεια περαίωςθσ μίασ 

ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ ςτουσ ιςτοτόπουσ όλων των ευρωπαϊκϊν χωρϊν.  

 Ραράλλθλα, θ παροφςα μελζτθ κα μποροφςε να διευρυνκεί με τθν αξιολόγθςθ των 

υπόλοιπων ευρωπαϊκϊν χωρϊν ϊςτε τα αποτελζςματα να είναι πλθρζςτερα και να μασ 

δϊςουν χριςιμεσ ςυγκριτικζσ πλθροφορίεσ. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ypepth.gr/
http://www.minedu.gov.gr/


 

136 
 

7 Βιβλιογπαθία 

 

 

Aladwani, A.M. and Palviab, P. C. (2002), Developing and validating an instrument for 

measuring user-perceived web quality. Information and Management, vol. 39, pp. 

467-476. 

Alwahaishi, S. & Snasel, V.  (2009),Website Evaluation an Empirical study of Arabian Gulf 

Airlines. International Journal of Information Studies vol.1, iss 3 

American Customer Satisfaction Index (2004), E-Government Satisfaction Index, ForeSee 

results 

 Barnes, S. J. & Vidgen, R. (2003), Interactive E-Government: Evaluating the Web Site of the 

UK Inland Revenue. Journal of Electronic Commerce in Organisations, vol. 2, no. 1, 

pp. 42-63. 

Barnes, S. J. & Vidgen, R. (2006), Data Triangulation and Web Quality Metrics: A Case Study 

in E-Government. Information & Management, vol. 43, no 6, pp. 767-777. 

Braa, K and L. Olgrim (1995), Critical View of the Application of the ISO Standard for Quality 

Assurance, Avison & Fitzgerald (1995) Information Systems Journal 

Capgemini, Rand Europe, IDC,Sogeti & DTI (2009), Smarter, Faster, Better eGovernment, 

Information Space Innovation & Investment in R&D Inclusion, 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_

benchmark_2009.pdf 

Cox, J. & Dale, B.G.  (2002), Key quality factors in Web site design and use: an examination. 
International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 19, No. 7, 2002, pp. 
862-888. 



 

137 
 

eGovernment Unit, DG Information Society, European Commission (2004), Top of the web: 

user satisfaction and usage survey of egovernment services. Retrieved April 13, 

2010, from: www.eprocnet.gov.ie/other-documents/topofthewebsurveyresults.pdf. 

European Commission (2008), eGovernment Factsheets, 

http://www.epractice.eu/files/eGovernment%20in%20the%20European%20Commis

sion%20-%20November%202008%20-1.0.pdf 

Eschenfelder, K. R. (2004), Behind the Web site: An inside look at the production of Web-

based textual government information. Government Information Quarterly, vol. 21, 

pp.337-358. 

Galan, J-P. and Sabadie W. (2001), Les déterminants de la satisfaction de l’internaute : Une 

etude exploratoire. Actes du 17ème Congrès de l’Association Française du 

Marketing, Deauville, CD-Rom 

Gounaris, S. & Dimitriadis, S. (2003), Assessing service quality on the Web: evidence from 
business-to-consumer portals. Journal of Services Marketing, vol. 17, no. 5, 2003, pp. 
529-548. 

Horan, T.A., Abhichandani, T. & Rayalu, R. (2006), Assessing User Satisfaction of E-

Government Services: Development and Testing of Quality-in-Use Satisfaction with 

Advanced Traveler Information Systems (ATIS). Paper presented at the 39th Annual 

Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 06).  

Ivory, MY. & Hearst, MA. (2002), Statistical Profiles of Highly-Rated Web Sites. Paper 

presented at the CHI2002. Vol.1, Issue 1, pp. 367-374. 

Jansen, A. & S. Ølnes (2004),Quality assessment and benchmarking of Norwegian public web 

sites. Proceeding from European Conference on e-government 16-18 June 2004, 

Dublin. Retrieved February 10, 2006, from 

http://www.afin.uio.no/english/research/arild/QualityAssessment.pdf. 

Jeong, M., Oh, H. & Gregoire, M. (2003), Conceptualizing Web site quality and its 

consequences in the lodging industry. International Journal of Hospitality 

Management, vol. 22, pp. 161-175. 

Katerattanakul, P. & Siau, K. (1999), Measuring information quality of web sites: 

development of an instrument. Paper presented at the 20th international conference 

on Information Systems  table of contents. Charlotte, North Carolina, United States, 

pp. 279-285. 

Kaylor, C., Deshazo, R. & Van Eck, D. (2001), Gauging e-government: A report on 

implementing services among American cities. Government Information Quarterly, 

vol. 18, pp. 293–307. 

Kim, T.H., Im, K.H. & Park, S.C. (2005), Intelligent measuring and improving model for 
customer satisfaction level in e-government. Paper presented at the Electronic 
Government: 4th International Conference, EGOV 2005. August 22-26, 2005. 
Copenhagen, Denmark. Proceedings, 3591.  

http://www.eprocnet.gov.ie/other-documents/topofthewebsurveyresults.pdf
http://www.afin.uio.no/english/research/arild/QualityAssessment.pdf


 

138 
 

Korsten, H. & Bothma, T. (2005). Evaluating South African government Web sites: methods, 

findings and recommendations (Part 1). South African Journal of Information 

Management, vol. 7, no 2, [Online]. Available: http://www.sajim.co.za/.  

Loiacono, E. T., Watson, R. T. & Goodhue D. L. (2000), WebQual™: A Website Quality 

Instrument. Working Paper 2000-126-0, University of Georgia. 

Mich L., Franch M., & Gaio L., (2003), Evaluating and Designing Web Site Quality. IEEE 
MultiMedia, January-March 2003, pp.34-43. 

Oreste S. (2005), A Comprehensive Model for Web Sites Quality. Paper presented at the 
Seventh IEEE International Symposium on Web Site Evolution (WSE’05). 

Panopoulou E., Tambouris E., Tarabanis K.,(2008), A framework for evaluating web sites of 

public authorities, Aslib Proceedings New Information,vol 60,no. 5,pp 517-546 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1988), SERVQUAL: a multiple-item scale for 

measuring consumer perceptions of service quality. Journal of retailing, vol. 64, pp. 

12-40. 

Papadomichelaki ,X., Mentzas, G.,(2009), A Multiple-Item Scale for Assessing E-Government 

Service Quality, Information Management Unit. 

Pikkarainen, K., Pikkarainen, T., Karjaluoto, H. & Pahnila, S. (2006), The measurement of end-

user computing satisfaction of online banking services: empirical evidence from 

Finland. International Journal of Bank Marketing, vol. 24, no. 3, pp. 158-172. 

Pisanski, J. & Zumer, M., (2005), National Library Web Sites in Europe: An Analysis. Program: 
Electronic Library and Information Systems. 39 (3), 213-226. 
 
Shi Y., (2006), Quality Services Need Quality Websites: An Evaluation of Three Official World 

Expo Home Pages Using Web Diagnostic Tools, School of Information Systems 

Smith, A. G. (2001), Applying evaluation criteria to New Zealand government websites. 

International Journal of Information Management, vol. 21, pp. 137-149. 

Webb, H. W. & Webb, L. A. (2004), Sitequal: an integrated measure of web site quality. 

Journal of Enterprise Information Management, vol. 17, no 6, pp. 430-440. 

Yang ,Z., Cai S., Zhou, Z.& Zhou,N. (2005), Development and Validation of an Instrument to 
measure user perceived service quality of information presenting Web portals. 
Information & Management, vol. 42, pp. 575-589. 

Zeithaml, V.A., Parasuraman, A. & Malhotra, A. (2000), A conceptual framework for 
understanding e-service quality: implications for future research and managerial 
practice. Working Paper, Report No. 00-115, 2000, Marketing Science Institute, 
Cambridge, MA 

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A. & Malhorta, A. (2002), Service Quality Delivery Through 

Web Sites: A Critical Review of Extant Knowledge. Journal of the Academy of 

Marketing Science, vol. 30, no. 4, pp. 362-375. 

http://www.sajim.co.za/


 

139 
 

Zhang, P. & Von Dran, G. (2001), Expectations and Rankings of Website Quality Features: 

Results of Two Studies on User Perceptions. Paper presented at the 34th Hawaii 

International Conference on System Sciences. Hawaii, USA. 

 

 


