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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό ενός 
σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους συντελώντας ευεργετικά στην οικονομική 
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Μέσω 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρέχονται υπηρεσίες από την δημόσια διοίκηση 
προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους αλλά και μεταξύ των ίδιων 
των φορέων της δημόσιας διοίκησης σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.  
Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων παράλληλα με την ταχεία ανάπτυξη του 
διαδικτύου έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμες ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Οι ιστοσελίδες αυτές πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 
λειτουργίες έτσι ώστε να παρέχουν αποτελεσματικά τις υπηρεσίες της δημόσιας 
διοίκησης προς τα μέλη του κοινωνικού συνόλου. Η ποιότητα των ιστοσελίδων 
αυτών μπορεί να αξιολογηθεί με διάφορους τρόπους, όπως ερωτηματολόγια, 
εργαλεία παρατήρησης και συμπεριφοράς και αυτοματοποιημένα εργαλεία 
αξιολόγησης. 
Με την βοήθεια των πολυκριτηριακών μεθόδων ανάλυσης και συγκεκριμένα με την 
βοήθεια της Αναλυτικής Διαδικασίας Ιεράρχησης και της Αναλυτικής Διαδικασίας 
Δικτύου, παραμετροποιούνται τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να 
ικανοποιούν οι ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως προς την ποιότητα τους. 
Στην συνέχεια με βάση βαθμολογίες των πολιτών από συγκεκριμένα ερωτηματολόγια 
επιδιώκεται η τελική ιεράρχηση των δημοφιλέστερων ιστοσελίδων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης ανάλογα με την επίδοση τους. 
Τα αποτελέσματα από την πολυκριτηριακή ανάλυση έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο 
από πλευράς επίδοσης των δημοφιλέστερων ιστοσελίδων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης ως προς την ποιότητα τους, όσο και από πλευράς ένδειξης της 
βαρύτητας των ποικίλων χαρακτηριστικών που πρέπει να ικανοποιούν οι 
συγκεκριμένες ιστοσελίδες. 
 
 

ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ 
 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ιστοσελίδες, Ποιότητα, Πολυκριτηριακές Μέθοδοι 
Ανάλυσης, Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης, Αναλυτική Διαδικασία Δικτύου 
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ABSTRACT 
 
In a modern and an efficient state e- government is a very important feature so that 
benefits like economic growth, competitiveness and prosperity of society could take 
place. Through e- government variable services can be provided between the public 
sector and citizens, businesses and employees or even different agencies of the public 
sector at national and international level.  
During the last few years along with the rapid growth of World- Wide- Web many  
e- government websites have been developed. These websites though must meet 
specific features and functions in order to provide efficient services to the members of 
the society. The quality of these websites can be evaluated in various ways, such as 
questionnaires, observation and behavioural tools and automated assessment tools.  
By using multicriteria decision analysis methods, such as Analytic Hierarchy Process 
and Analytic Network Process, these various characteristics, which the e-government 
websites should meet as to their quality, are examined. Then, based on scores that 
Greek users- citizens have set in specific questionnaires, a final ranking of the most 
popular e- government sites is created according to their performance in specific 
features and functions. 
The results of the multivariable analysis are particularly interesting not only in terms 
of performance of the quality of the most popular e- government websites, but also in 
terms of indicating the importance of the various characteristics that the  
e- government websites must also meet.  
 
 

KEYWORDS 
 
E- Government, Websites, Web Quality, Multicriteria Decision Analysis, Analytic 
Hierarchy Process, Analytic Network Process
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στον τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών 
Διατάξεων και Συστημάτων Απόφασης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, στα πλαίσια των εργασιών της Μονάδας 
Διαχείρισης Πληροφοριών του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ. 
Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ιεράρχηση ιστοσελίδων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με βάση πολυκριτηριακές μεθόδους ανάλυσης 
αποφάσεων. Συγκεκριμένα, εφαρμόσθηκαν η ιεραρχική ανάλυση αποφάσεων 
(Analytical Hierarchy Process) και η αναλυτική διαδικασία δικτύου (Analytical 
Network Process) προκειμένου να μελετηθούν και να ιεραρχηθούν ως προς την 
ποιότητα τους οι δημοφιλέστερες ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην 
Ελλάδα. 
Υπεύθυνος κατά την εκπόνηση της διπλωματικής ήταν ο Καθηγητής κ. Γ. Μέντζας, 
στον οποίο οφείλουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες για την ανάθεση της συγκεκριμένης 
διπλωματικής και την υποστήριξη κατά την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης.  
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την επιβλέποντα της διπλωματικής και 
υποψήφια διδάκτορα κ. Ξ. Παπαδομιχελάκη για την καθοδήγηση και την πολύτιμη 
βοήθεια που μας παρείχε σε όλα τα στάδια συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

1 
Εισαγωγή 

1.1. Σκοπός της παρούσας μελέτης 
 
Στα πλαίσια των νέων τεχνολογιών και της διαδικασίας εκσυγχρονισμού των 
υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα καθίσταται σαφές ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια πολλές 
ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προσφέρουν πολυάριθμες υπηρεσίες 
στους πολίτες καθημερινά.  
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη των δημοφιλέστερων ιστοσελίδων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ιεράρχηση αυτών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 
που αφορούν την ποιότητα τους και λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες των πολιτών. Η 
μελέτη και ιεράρχηση των ιστοσελίδων αυτών, που αποτελούν τις πιο συχνά 
επισκέψιμες ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους πολίτες, γίνεται με 
την βοήθεια πολυκριτηριακών μεθόδων ανάλυσης. 
Έτσι κατά την παρούσα διπλωματική μελετώνται οι έξι δημοφιλέστερες ιστοσελίδες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως προς συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν την 
ποιότητα τους και αποτελούν καθοριστικά σημεία για την ανάπτυξη τους. 
 

1.2. Στάδια διαδικασίας εκπόνησης της παρούσας μελέτης 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται σε συγκεκριμένα στάδια προκειμένου να 
επιτευχθεί ο τελικός σκοπός, δηλαδή η ιεράρχηση των δημοφιλέστερων ιστοσελίδων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αρχικά, πραγματοποιείται εκτενή αναζήτηση και 
συλλογή στοιχείων σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις δυνατότητες 
που προσφέρονται μέσω αυτής. Στο επόμενο στάδιο, μελετώνται ελληνικές 
ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με βάση συγκεκριμένα στοιχεία που 
αφορούν το περιεχόμενο των υπηρεσιών τους, την ποιότητα τους καθώς και την 
δημοτικότητα τους και έπειτα γίνεται η επιλογή των δημοφιλέστερων ιστοσελίδων. 
Έπειτα, συλλέγονται και μελετώνται στοιχεία από ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 
για τις πολυκριτηριακές μεθόδους ανάλυσης αποφάσεων, προκειμένου στο επόμενο 
στάδιο να επιλεχθούν οι καταλληλότερες μέθοδοι και να εφαρμοστούν για την τελική 
ιεράρχηση των δημοφιλέστερων ιστοσελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
 
Παρακάτω παρουσιάζεται ο Πίνακας 1 με τα σταδία της διαδικασίας εκπόνησης της 
παρούσας μελέτης. 
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Στάδιο 1o Συλλογή στοιχείων που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
Στάδιο 2o Μελέτη ιστοσελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως προς το 

περιεχόμενο τους, την ποιότητα και την δημοτικότητα τους 
Στάδιο 3o Επιλογή των δημοφιλέστερων ιστοσελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  
Στάδιο 4o Συλλογή στοιχείων και μελέτη πολυκριτηριακών μεθόδων ανάλυσης  
Στάδιο 5o Επιλογή των καταλληλότερων μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης και 

εφαρμογή αυτών για τις δημοφιλέστερες ιστοσελίδες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης 

Στάδιο 6o Ιεράρχηση των δημοφιλέστερων ιστοσελίδων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και εξαγωγή συμπερασμάτων 

 
Πίνακας 1: Στάδια εκπόνησης μελέτης 

1.3. Δομή  
 
Η παρούσα διπλωματική ακολουθεί συγκεκριμένη δομή ως εξής. 
Αρχικά υπάρχει μια σύντομή περίληψη της διπλωματικής εργασίας στην οποία 
αναφέρονται τα βασικά σημεία της. Η περίληψη αυτή διατυπώνεται και στην αγγλική 
γλώσσα. Στην συνέχεια ακολουθούν συγκεκριμένα κεφάλαια όπως περιγράφονται 
παρακάτω.  
 

• Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  
 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και των υπηρεσιών που 
προσφέρονται μέσω αυτής στους χρήστες- πολίτες και στους κυβερνητικούς φορείς. 
 

• Ποιότητα Ιστοσελίδων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν τις 
ιστοσελίδες και την ποιότητα τους. Ειδικότερα, γίνεται λόγος για τον σχεδιασμό των 
ιστοσελίδων, τους παράγοντες αξιολόγησης τους καθώς και τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτών.  
 

• Πολυκριτηριακές Μέθοδοι Ανάλυσης Αποφάσεων 
 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τις ποικίλες μεθόδους πολυκριτηριακής 
ανάλυσης καθώς και της αναγκαιότητας τους όσον αφορά την λήψη αποφάσεων σε 
προβλήματα επί παντός επιστητού. Επιπλέον, περιγράφεται η διαδικασία επιλογής 
συγκεκριμένων μεθόδων που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την αξιολόγηση και 
την ιεράρχηση των ιστοσελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε επόμενο κεφάλαιο. 
 

• Διαδικασία Ιεράρχησης Ιστοσελίδων  
 
Προκειμένου να εξαχθεί η τελική ιεράρχηση των δημοφιλέστερων ιστοσελίδων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης χρησιμοποιούνται στο κεφάλαιο αυτό συγκεκριμένες 
πολυκριτηριακές μέθοδοι ανάλυσης αποφάσεων και περιγράφονται αναλυτικά τα 
στάδια εφαρμογής αυτών. 

 14



Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

 
• Συμπεράσματα και Σχόλια. 

 
Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό αξιολογούνται τα τελικά αποτελέσματα που προκύπτουν 
από τις πολυκριτηριακές μεθόδους ανάλυσης αποφάσεων και σχολιάζεται η ορθότητα 
και η σαφήνεια τους ως προς τον τελικό σκοπό της παρούσας μελέτης, δηλαδή την 
ιεράρχηση των δημοφιλέστερων ιστοσελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
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2 
 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  

2.1. Εισαγωγή 
 
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ενός σύγχρονου και 
αποτελεσματικού κράτους με ευεργετικές συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη, 
την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Σύμφωνα με το 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά όχι απλά την 
χρήση των εργαλείων που παρέχουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση, αλλά και το συνδυασμό τους με 
οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της 
εξυπηρέτησης των πολιτών, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη 
των ευρύτερων κυβερνητικών πολιτικών. Σήμερα οι κυβερνήσεις δηλώνουν ότι η 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο για μια ευρεία 
διοικητική μεταρρύθμιση όπου οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν ένα νέο ρόλο. Το 
γεγονός αυτό έχει ως παρεπόμενο την αύξηση στη μελέτη πάνω στην Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Έτσι οι ερευνητές έχουν αναπτύξει διάφορα 
θεωρητικά και εννοιολογικά μοντέλα προκειμένου να κατανοήσουν τις διάφορες 
οπτικές του e-Government. 
 

2.2. Ορισμός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 
Με δεδομένη την ποικιλομορφία των προσεγγίσεων της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης ανά τον κόσμο, η έννοια ενός λειτουργικού ορισμού για το e-
Government καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη. Έτσι λοιπόν παραθέτονται παρακάτω οι 
πιο παγκόσμια αποδεκτοί ορισμοί: 
 

• “Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη 
δημόσια διοίκηση, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες 
του προσωπικού με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την 
ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών”. 
(European Commission Information Society, [2007]) 

• “Η χρήση από την κυβέρνηση εφαρμογών Διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών, 
σε συνδυασμό με διαδικασίες που ενσωματώνουν αυτές τις τεχνολογίες για 
την ενίσχυση της πρόσβασης στην κρατική πληροφορία και υπηρεσία προς το 
κοινό, άλλες υπηρεσίες και κρατικές οντότητες, ή την βελτίωση σε 
κυβερνητικές λειτουργίες ως προς την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα των 
υπηρεσιών και τον μετασχηματισμό τους”. (US government, [2002]) 

• “E-Government refers to the use by government agencies of information 
technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile 
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computing) that have the ability to transform relations with citizens, 
businesses, and other arms of government. These technologies can serve a 
variety of different ends: better delivery of government services to citizens, 
improved interactions with business and industry, citizen empowerment 
through access to information, or more efficient government management. The 
resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater 
convenience, revenue growth, and/or cost reductions.” (The World Bank, 
[2010]) 

• “Η χρήση του Διαδικτύου για την παροχή πληροφοριών από δημόσιες 
υπηρεσίες στους πολίτες ”. (UN & ASPA, [2002]) 

• “Η χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, ειδικά του 
διαδικτύου σαν εργαλείο για την καλύτερη Διακυβέρνηση ”. (OECD, [2003] ) 

• “Η χρήση της τεχνολογίας και ειδικά των διαδικτυακών εφαρμογών για την 
ενίσχυση της πρόσβασης και την αποτελεσματική απόδοση των κυβερνητικών 
πληροφοριών και υπηρεσιών ”. (Brown and Brudney [2001]) 

• “Οι σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεων, των πελατών τους (επιχειρήσεις, άλλες 
κυβερνήσεις και πολίτες) και των προμηθευτών τους (πάλι, επιχειρήσεις, 
άλλες κυβερνήσεις και πολίτες)”. (Means and Schneider [2000]). 

 
Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί πως οι παραπάνω αυτοί ορισμοί επικεντρώνονται στην 
παροχή υπηρεσιών με ελάχιστη έμφαση στον πραγματικό μετασχηματισμό των ίδιων 
υπηρεσιών με ελάχιστη έμφαση στον πραγματικό μετασχηματισμό της 
διακυβέρνησης και του ρόλου των τεχνολογιών. (Grant and Chau, [2005]). 
 

2.3. Οι διαστάσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 
Στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μπορούμε να διακρίνουμε σύμφωνα με τον 
Gronlund [2002] τρεις διακριτές διαστάσεις : 
 

• Διάσταση παροχής υπηρεσιών (e-service) 
Η διάσταση της παροχής υπηρεσιών εστιάζει στον βαθμό που οι δημόσιες 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις όπως η 
λειτουργικότητα, η ασφάλεια, η ποιότητα, η φιλικότητα προς τον χρήστη κτλ. 

 
• Διάσταση αποτελεσματικότητας (e-administration) 

Η διάσταση της αποτελεσματικότητας πρέπει εστιάζει στην ποιότητα, το 
εύρος, το περιεχόμενο αλλά και την αλληλεπίδραση και συνεργασία, μεταξύ 
των κρατικών υπηρεσιών εσωτερικά σε τοπικό και γενικό επίπεδο. 

. 
• Δημοκρατική Διάσταση (e-democracy) 

Η διάσταση αυτή εστιάζει στο κατά πόσο οι δυνατότητες των νέων 
τεχνολογιών υποστηρίζουν τις αξίες, όπως η εντιμότητα και η διαφάνεια μίας 
τοπικής ή κρατικής υπηρεσίας.  

 
Οι διαστάσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορούν να αναπαρασταθούν στο 
Σχήμα 1. 
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Σχήμα 1: Διαστάσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 

2.4. Οι υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 
Οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διακρίνονται σε δύο βασικές 
κατηγορίες (Booz Allen Hamilton [2005] ) : 
 

1. Από τη Δημόσια Διοίκηση προς άλλα μέρη.  
2. Ανάμεσα σε φορείς της Διοίκησης. 

 
Η διάκριση αυτή απεικονίζεται στο Σχήμα 2 
 

 
 
Σχήμα 2 : Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Booz Allen Hamilton [2005]) 
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2.4.1. Από τη Δημόσια Διοίκηση προς άλλα μέρη  
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εξής μορφές υπηρεσιών: 
 
Από τη Δημόσια Διοίκηση προς Πολίτες (Government to Citizen, G2C) 
 
Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ως στόχο την διευκόλυνση στην αλληλεπίδραση Πολιτείας 
και πολιτών, κάτι το οποίο έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως ο πρωταρχικός στόχος 
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ως στόχο να κάνουν τις 
συναλλαγές όπως η πληρωμή φόρων και η λήψη πιστοποιητικών, πιο εύκολες και 
λιγότερο χρονοβόρες. Επιπλέον, στοχεύουν στην ενίσχυση της πρόσβασης στην 
δημόσια πληροφορία με τη χρήση μέσων όπως οι ιστοσελίδες. Τέλος ένα ακόμα 
χαρακτηριστικό τους είναι η προσπάθεια για περιορισμό της υπερφορτωμένης 
γραφειοκρατικής φύσης πολλών από τις δημόσιες υπηρεσίες. 
 
Από τη Δημόσια Διοίκηση προς Επιχειρήσεις(Government to Business, G2B) 
 
Πρόκειται για υπηρεσίες όπως η γνωστοποίηση νόμων, πολιτικών και υπομνημάτων, 
αλλά και για υπηρεσίες που διευκολύνουν την πιστοποίηση των επιχειρήσεων, την 
ανανέωση αδειών και την πληρωμή φόρων. Απώτερος στόχος της απλοποίησης αυτής 
των διαδικασιών είναι η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας αλλά και η δημιουργία 
μικρών και μεσαίων οργανισμών. 
Σε ανώτερο επίπεδο, οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν και τις online συναλλαγές 
της Πολιτείας με τους προμηθευτές της, για την διάθεση, από μέρους της, αγαθών και 
υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή βέβαια των ηλεκτρονικών προμηθειών, είναι διαφανής 
και επιτρέπει και σε σχετικά μικρές επιχειρηματικές μονάδες, διεκδικήσουν 
συμφωνίες με το κράτος. Επιπλέον επιτυγχάνεται και σημαντική εξοικονόμηση 
πόρων για το κράτος, λόγω της κατάργησης των μεσαζόντων. 
 
Από τη Δημόσια Διοίκηση προς Εργαζόμενους(Government to Employees, G2E) 
 
Πρόκειται για υπηρεσίες που επιτυγχάνουν την επικοινωνία μεταξύ των μονάδων της 
κυβέρνησης και των υπαλλήλων τους. Περιλαμβάνουν υπηρεσίες Ε-Learning για τους 
εργαζόμενους, προωθώντας έτσι με αυτό τον τρόπο την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ 
τους. Επιπλέον δίνεται στους εργαζόμενους η δυνατότητα πρόσβασης σε 
πληροφορίες όσον αφορά αποζημιώσεις, ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης κτλ. 
Τέλος οι G2E υπηρεσίες περιλαμβάνουν λογισμικά για την καταγραφή προσωπικών 
στοιχείων και πληροφοριών των εργαζόμενων. 
 

2.4.2. Ανάμεσα σε φορείς της Διοίκησης 
 
Στην κατηγορία αυτή, η οποία έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ερευνητές ως η 
σπονδυλική στήλη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανήκουν οι εξής μορφές 
υπηρεσιών: 
 
Ανάμεσα σε φορείς της Διοίκησης- Σε εθνικό επίπεδο(Government to Government- 
national, G2G) 
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Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συστήματα και διαδικασίες της κρατικής λειτουργίας 
(κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής). Περιλαμβάνονται επίσης η διανομή 
δεδομένων και η διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ κρατικών 
οντοτήτων. Προϋποθέτει αλληλεπιδράσεις εσωτερικά σε κάθε οντότητα, αλλά και 
μεταξύ των οντοτήτων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με στόχο τη 
μείωση του πλεονασμού δεδομένων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας. 
 
Ανάμεσα σε φορείς της Διοίκησης- Σε διεθνές επίπεδο(Government to 
Government-international, G2G) 
 
Πρόκειται για υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές 
μεταξύ κυβερνήσεων και να αποτελέσουν εργαλείο διεθνών σχέσεων και 
διπλωματίας. 
 
2.5. Οι 20 βασικές υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 
 
Στις 12 Φεβρουαρίου του 2001, η Ομάδα Εργασίας για την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση, μετά από διαβούλευση, και αξιοποιώντας τη συνεργασία όλων των 
Κρατών –Μελών, πρότεινε κατάλογο 20 βασικών δημόσιων υπηρεσιών, 12 για τους 
πολίτες και 8 για τις επιχειρήσεις (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας [2007]). Ο κατάλογος αυτός, ο οποίος παρατίθεται στον Πίνακα 2, 
έγινε κοινά αποδεκτός, και αποτελεί έκτοτε τη βάση της αξιολόγησης της προόδου 
των Κρατών – Μελών στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
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Φόρος εισοδήματος: δήλωση και 
ειδοποίηση εκκαθάρισης 

Υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας 

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

Προσωπικά έγγραφα (διαβατήριο και 
άδεια οδήγησης) 

Καταχώρηση οχήματος (καινούρια, 
μεταχειρισμένα και εισαγόμενα 
αυτοκίνητα) 

Έκδοση οικοδομικής άδειας 

Δήλωση προς την αστυνομία (π.χ., σε 
περίπτωση κλοπής) 

Δημόσιες βιβλιοθήκες (διαθεσιμότητα 
καταλόγων, εργαλεία αναζήτησης) 

Πιστοποιητικά (γεννήσεως και γάμου): 
αίτηση και παραλαβή 

Εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση 

Ανακοίνωση μετακόμισης (αλλαγή 
διεύθυνσης) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Υπηρεσίες υγείας (διαθεσιμότητα 
υπηρεσιών και κλείσιμο ραντεβού) 

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους 
εργαζόμενους 

Φόρος επιχειρήσεων: δήλωση και 
ειδοποίηση 

ΦΠΑ: δήλωση και ειδοποίηση 
εκκαθάρισης 

Έναρξη επιχείρησης 

Υποβολή στοιχείων σε Στατιστικές 
Υπηρεσίες 

Τελωνειακές διασαφήσεις 

Περιβαλλοντικές άδειες 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Δημόσιες Προμήθειες 
 

Πίνακας 2: Οι 20 βασικές δημόσιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας [2007]) 
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2.6. Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 
Για τη μέτρηση της εξέλιξης των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει 
υιοθετηθεί πλαίσιο τεσσάρων σταδίων (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας [2007]) ως ακολούθως: 
 
Στάδιο 1- Πληροφόρηση: ηλεκτρονική πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
 
Στο στάδιο αυτό ανήκουν οι υπηρεσίες εκείνες που παρέχουν μόνο πληροφοριακό 
υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν 
τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, τους φορείς που εμπλέκονται για 
την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, τη σειρά εκτέλεσης των συναλλαγών που 
περιλαμβάνει η υπηρεσία, κτλ. 
 
Στάδιο 2- Αλληλεπίδραση: Λήψη (μεταφόρτωση-downloading) εντύπων 
 
Στο στάδιο αυτό ανήκουν οι υπηρεσίες εκείνες που παρέχουν πληροφοριακό υλικό 
για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας καθώς και επίσημο υλικό (πρότυπα 
αιτήσεων, βεβαιώσεων, κτλ) το οποίο οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν στον 
υπολογιστή τους, να το τυπώσουν και να το χρησιμοποιήσουν κατά την ανταλλαγή 
τους με το φορέα. 
 
Στάδιο 3- Αμφίδρομη αλληλεπίδραση: Επεξεργασία εντύπων, συμπεριλαμβανομένης 
και της ταυτοποίησης 
 
Οι υπηρεσίες που ανήκουν στο στάδιο αυτό εκτός από πληροφορίες, προσφέρουν 
online φόρμες για συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή. Δεομένου ότι 
περιλαμβάνουν online υποβολή στοιχείων από μέρους του χρήστη, προϋποθέτουν 
μηχανισμό αναγνώρισης, ταυτοποίησης και προστασίας των δεδομένων που 
αποστέλλει ο χρήστης της υπηρεσίας. 
 
Στάδιο 4- Συναλλαγή: Διεκπεραίωση αιτημάτων, ολοκλήρωση συναλλαγών και 
πληρωμή 
 
Στο στάδιο αυτό, οι υπηρεσίες εκτός από φόρμες αποστολής στοιχείων, υποστηρίζουν 
λειτουργίες όπου ο χρήστης αυτού του επιπέδου συνεπάγεται της δυνατότητας της 
πλήρους υποκατάστασης της αντίστοιχης μη ηλεκτρονικής υπηρεσίας. 
 
Το 2007 προστέθηκε για πρώτη φορά και ένα 5° στάδιο ψηφιακής ολοκλήρωσης: 
 
Στάδιο 5- Προσωποποίηση: Προληπτική, στοχευόμενη παροχή υπηρεσιών 
 
Στο στάδιο αυτό το κράτος προβαίνει προληπτικά σε δράσεις με στόχο να προάγει 
την ποιότητα παροχής της υπηρεσίας και το βαθμό φιλικότητάς της προς τον χρήστη, 
ενώ γίνεται και αυτόματη εκτέλεση ορισμένων υπηρεσιών, απαλλάσσοντας από τις 
αντίστοιχες ενέργειες τον πολίτη ή την επιχείρηση. 
Το στάδιο αυτό έχει νόημα για ορισμένες μόνο υπηρεσίες και εκφράζει τις δύο 
παρακάτω διαστάσεις: 
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Την προληπτική παροχή υπηρεσιών (proactive service delivery), όπου δηλαδή το 
κράτος προχωρά προληπτικά σε δράσεις για να αναβαθμίσει την παροχή της 
υπηρεσίας και τη φιλικότητα της προς το χρήστη. 
Την αυτόματη παροχή υπηρεσιών, όπου το κράτος παρέχει αυτόματα συγκεκριμένες 
υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται ο πολίτης (ή η επιχείρηση) να τις ζητήσει. 
 
Τα στάδια της εξέλιξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προαναφέρθηκαν, 
αναπαριστώνται στο Σχήμα 3. 
 

 
 

Σχήμα 3: Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας [2007]) 

 

2.7. Μέσα επίτευξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 
Για την επίτευξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα απαιτούνται 
τα εξής μέσα και διαδικασίες (e- Government Interopebility Framework, [2005]): 
 

• Εσωτερική οργάνωση του φορέα: η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει ενέργειες 
όπως την προμήθεια υλικού και λογισμικού για εφαρμογές γραφείου 
(hardware και software), αλλά και την δικτυακή διασύνδεση υπάρχοντος και 
καινούριου εξοπλισμού. Πρόκειται για μία διαδικασία απαραίτητη για την 
υλοποίηση ων υπόλοιπων σταδίων. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο: η διαδικασία 
αυτή αφορά τη μεταφορά από την κλασική πρωτοκόλληση (χειρόγραφα) στην 
ηλεκτρονική με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου στην πρωτοκόλληση αλλά 
και την διευκόλυνση στην αναζήτηση και ανεύρεση των εγγράφων. 

• Intranet: μέσω ενός internet-based περιβάλλοντος (και μηχανισμών login-
password) οι υπάλληλοι του φορέα θα μπορούν να χρησιμοποιούν εφαρμογές 
όπως: 

o Ηλεκτρονική διακίνηση αρχείων. 
o Διαχείριση αρχείων και κοινός χώρος αποθήκευσης εγγράφων. 
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o Βιβλιοθήκη διαθέσιμη on-line. 
o Διοργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων. 
o Παρακολούθηση διαθεσιμότητας υπαλλήλων και ανάθεση εργασιών. 
o Σύστημα διεκπεραίωσης οφειλών. 
o Τηλεφωνικός κατάλογος υπαλλήλων φορέα. 
o Νέα, ανακοινώσεις, προκηρύξεις. 
o Σύστημα διαχείρισης σχέσεων με τον πολίτη, για την καταχώρηση των 

στοιχείων και των αιτημάτων του. 
 

• Πιστοποίηση χρηστών: η διαδικασία αυτή αφορά τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ενός login-password, που αντιστοιχεί σε κάθε χρήστη για τις 
εφαρμογές. 

• Portal: η διαδικασία αυτή αφορά τη δημιουργία δικτυακής πύλης η οποία θα 
περιέχει πληροφορίες, σχετικά με τον δημόσιο φορέα όπως: 

• Νέα και ανακοινώσεις. 
• Προκηρύξεις και διαγωνισμούς. 
• Νόμοι και προεδρικά διατάγματα. 
• Links και portals ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σχετικών με το αντικείμενο 

του δημόσιου φορέα. 
• Help desk πολιτών και τηλέφωνα προσωπικού για το κοινό. 
• Αναζήτηση πληροφοριών. 
• CRM (Citizen Relationship Management): η διαδικασία αυτή αφορά τη 

δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της διαπροσωπικής 
σχέσης με τον χρήστη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, με επικέντρωση στη 
συγκέντρωση στοιχείων από κάθε συναλλαγή με τους χρήστες μέσω 
τηλεφώνου, mail, web. 

• Workflow Management System: η διαδικασία αυτή αφορά το σύστημα 
καταγραφής της ροής των εργασιών και παρακολούθησης του σταδίου στο 
οποίο βρίσκεται η κάθε αίτηση, επιτρέποντας την συνεργασία μεταξύ των 
υπευθύνων. 

 

2.8. Οφέλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 
Πολλαπλά και ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κύριος στόχος της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης είναι η επίτευξη της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής προόδου 
στην χώρα, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της ομαλής αλληλεπίδρασης των τριών 
κύριων παραγόντων της κοινωνίας δηλαδή ου κράτους, των πολιτών και των 
επιχειρήσεων. Ειδικότερα, τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι: 
 

1. Βελτίωση των υπηρεσιών. Για την επίτευξη επιτυχημένων online υπηρεσιών, 
απαιτείται η κατανόηση των απαιτήσεων του χρήστη. Όπως συμβαίνει λοιπόν 
και με όλες τις υπηρεσίες, έτσι και το e- Government πρέπει να αναπτυχθεί 
υπό το πρίσμα της ζήτησης και των αξιών του χρήστη. 

2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Οι εφαρμογές διαδικτύου μπορούν να 
επιφέρουν εξοικονόμηση στην συλλογή και μετάδοση των δεδομένων, την 
προβολή των πληροφοριών και την επικοινωνία με τους πολίτες.  
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3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής υποβαθμισμένων κοινοτήτων. Η τεχνολογία 
καθιστά δυνατή την πρόσβαση τους κράτους σε απομονωμένες ομάδες ή 
κοινότητες και την βελτίωση της ζωής τους. Περιλαμβάνει την ενδυνάμωση 
τους μέσω της συμμετοχής τους στις δημοκρατικές διαδικασίες και την 
διανομή βασικών αγαθών και υπηρεσιών σε αυτές. 

4. Καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η τεχνολογία είναι ένας 
αποδεδειγμένος καταλύτης για την αύξηση της παραγωγικότητας και της 
οικονομικής ανάπτυξης. Η χρήση νέων τεχνολογιών στον κρατικό τομέα και η 
εγκατάσταση μια υποδομής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βοηθά στην 
δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, με την αναβάθμιση 
της αλληλεπίδρασης τους με το κράτος. Μειώνοντας τους πλεονασμούς στις 
διαδικασίες και δίνοντας έμφαση στην άμεση και αποτελεσματική παροχή 
υπηρεσιών, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δημιουργεί τις συνθήκες που 
προσελκύουν επενδυτές. Εμπιστοσύνη των πολιτών προς την κυβέρνηση τους. 
Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις κυβερνήσεις και τους πολίτες είναι 
πολύ σημαντική για την σωστή διακυβέρνηση. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν 
να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, διευκολύνοντας τους πολίτες να 
αναμειχθούν στις πολιτικές διαδικασίες, προωθώντας την ανοιχτή και 
υπεύθυνη διακυβέρνηση και αποτρέποντας την διαφθορά. Επιπλέον, μπορεί 
να βοηθήσουν ατομικές φωνές να ακουστούν δημόσια, να προβάλλουν την 
δημιουργική σκέψη των πολιτών σε σχέση με δημόσια ζητήματα και να 
φέρουν τις δημοκρατικές διαδικασίες πιο κοντά στον πολίτη.  

5. Ενίσχυση της δημοκρατίας. Περιλαμβάνει την δημιουργία περισσότερο 
προσβάσιμης κυβέρνησης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών 
στις δημοκρατικές διαδικασίες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση κάνει πράξη 
την άμεση επικοινωνία με τους εκπροσώπους της πολιτικής εξουσίας, την 
ουσιαστική πληροφόρηση και τη συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα, όλα με 
αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι η ανατροπή του κλίματος αδιαφορίας και 
απαξίωσης των σημερινών πολιτών για τα τεκταινόμενα στους χώρους της 
πολιτικής και της διακυβέρνησης, γεγονός που εκφράζεται με σαφή τρόπο, 
μεταξύ άλλων, με το αυξανόμενο ποσοστό αποχής από την εκλογική 
διαδικασία. Η ηλεκτρονική πολιτεία προσφέρει έναν απλό τρόπο για την 
ανάκτηση και τη μελέτη επίσημων εγγράφων, όπως προϋπολογισμών 
δημόσιων υπηρεσιών, προτεινόμενης και ισχύουσας νομοθεσίας, πρακτικά 
κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων και πρακτικά έργου διαφόρων επιτροπών. Η 
δυνατότητα ενημέρωσης και συμμετοχής στη συζήτηση που προηγείται της 
λήψης κάθε απόφασης με δημοκρατικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικών μέσων, 
όπως οι κυβερνητικές ιστοσελίδες και τα ηλεκτρονικά φόρα, κάθε στιγμή της 
ημέρας, κάνει τη συμμετοχή στις διαδικασίες πιο εύκολη και πιο ελκυστική 
και τη λήψη αποφάσεων περισσότερο δημοκρατική. 

6. Οφέλη και σε άλλες κατευθύνσεις. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
συνεισφέρει και στην οικονομική πολιτική, μειώνοντας τις δαπάνες, μέσα από 
περισσότερο αποτελεσματικά προγράμματα, βελτιώνοντας την 
παραγωγικότητα μέσα από την απλοποίηση των κρατικών δομών και την 
προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας  

 
Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τον Heeks [2001], τα οφέλη ανήκουν σε μια από τις 
παρακάτω πέντε κατηγορίες:  
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1. Φθηνότερα. Παραγωγή εκροών σε χαμηλότερο κόστος.  
2. Περισσότερα. Παραγωγή περισσότερων εκροών.  
3. Γρηγορότερα. Παραγωγή εκροών σε λιγότερο χρόνο.  
4. Καλύτερα. Παραγωγή εκροών με καλύτερη ποιότητα.  
5. Νέα. Παραγωγή νέων εκροών.  

2.9. Διαλειτουργικότητα 
 
Μία από τις πιο σημαντικές έννοιες για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι αυτή 
της διαλειτουργικότητας, η οποία συνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή διοικητικών διαδικασιών μεταξύ υπηρεσιών και 
μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών-επιχειρηματιών. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά για 
την εξασφάλιση καλύτερων υπηρεσιών διακίνησης των πληροφοριών στα τέλη του 
1990 στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κύριοι στόχοι της 
διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με την Μαρίκα Λάμπρού [2008] είναι οι εξής: 
 
Για τον πάροχο (Δημόσιο Οργανισμό) των Υπηρεσιών: 
 

• Υλοποίηση& Παροχή προηγμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
• Περαιτέρω αξιοποίηση των ηλεκτρονικών δεδομένων που γίνονται 

αντικείμενο διαχείρισης από τα συστήματα του οργανισμού. 
• Δημιουργία Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας (Value Added Services) και 

μείωση της πολυπλοκότητάς τους. 
• Επίτευξη επικοινωνίας των διαφορετικών συστημάτων ενός Οργανισμού. 
• Βελτίωση της ποιότητας των ηλεκτρονικών δεδομένων που γίνονται 

αντικείμενο διαχείρισης από συστήματα και εφαρμογές. 
• Βελτίωση της Οργανωτικής Δομής και Λειτουργίας των Δημοσίων 

Οργανισμών  
• Βελτίωση της Ποιότητας των Διαδικασιών λειτουργίας και παροχής 

Υπηρεσιών. 
• Ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των αιτημάτων του τελικού χρήστη. 
• Συνεργασία των διαφορετικών τμημάτων του ίδιου του Οργανισμού. 
• Ελαχιστοποίηση της Γραφειοκρατίας μεταξύ των τμημάτων και των 

Οργανισμών. 
• Μείωση του κόστους λειτουργίας των Δημόσιων Οργανισμών. 
• Μοντελοποίηση του περιεχομένου που διαχειρίζονται οι Δημόσιοι 

Οργανισμοί. 
• Επίτευξη Ηλεκτρονικής Συνεργασίας με Τρίτους Οργανισμούς (Συνοχή) 
• Προτυποποίηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τρίτους οργανισμούς. 
• Δημιουργία και ομογενοποίηση σύνθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
• Αποτελεσματικότερος έλεγχος των διαδικασιών, των δεδομένων (ευαίσθητων 

ή μη), αλλά και των ίδιων των παρερχομένων υπηρεσιών μέσω της 
συνεργασίας με τρίτους οργανισμούς. 

• Αποτελεσματικότερη πιστοποίηση και εξουσιοδότηση του χρήστη σε 
συστήματα και Υπηρεσίες. 

 
Για τον τελικό χρήστη (Πολίτη / Επιχείρηση): 
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• Σημαντική Μείωση του Χρόνου Συνδιαλλαγής με τους Δημόσιους 
Οργανισμούς  

• Ελαχιστοποίηση της φυσικής παρουσίας στους Δημόσιους Οργανισμούς. 
• Ελαχιστοποίηση των βημάτων που απαιτούνται για την απόλαυση σύνθετων 

υπηρεσιών. 
• Μείωση της γραφειοκρατίας που έως τώρα ήταν απαραίτητη. 
• Ο χρήστης επιλέγει τον χρόνο και τον τόπο από όπου αυτός επιθυμεί να 

αιτηθεί προηγμένες υπηρεσίες από τους Δημόσιους Οργανισμούς. 
• Απόλαυση Προηγμένων Υπηρεσιών με Ευκολία  
• Απόλαυση σύνθετων υπηρεσιών με ελάχιστα και φιλικά ηλεκτρονικά βήματα. 
• Απόλαυση προηγμένων υπηρεσιών με την χρησιμοποίηση του Διαδικτύου. 
• Δεν απαιτείται η γνώση της πολυπλοκότητας στην λειτουργία των 

Οργανισμών και των διαφορετικών τμημάτων που τους απαρτίζουν. 
 

2.10. Πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 
Τα τελευταία χρόνια με σκοπό την δημιουργία της «κοινωνίας της πληροφορίας για 
όλους», δρομολογήθηκαν πρωτοβουλίες, σε Ευρώπη και Ελλάδα, οι οποίες στόχευαν 
στην ευρύτερη δυνατή διάδοση της τεχνολογίας πληροφοριών. Μερικές από αυτές 
αποτελούν οι πρωτοβουλίες eEurope και i2010 οι οποίες παρουσιάζονται στη 
συνέχεια. 
 

2.10.1. eEurope 
 
Η πρωτοβουλία eEurope δρομολογήθηκε το 1999 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αποτελεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ευρύτερη δυνατή διάδοση 
της τεχνολογίας πληροφοριών. Η πολιτική αυτή πρωτοβουλία έχει ως στόχο να 
εκμεταλλευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρως τις εξελίξεις που συνδέονται με την 
κοινωνία των πληροφοριών. 
 
Οι πρώτοι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι οι εξής: 
 

• Η ομαλή ένταξη κάθε πολίτη, οικογένειας, σχολείου, επιχείρησης και 
διοίκησης στη ψηφιακή εποχή και στη διαλογικού τύπου ηλεκτρονική 
επικοινωνία. 

• Η δημιουργία μιας Ευρώπης πρωτοπόρας στον τομέα του ψηφιακού 
πολιτισμού με την υποστήριξη μιας επιχειρηματικής παιδείας πρόθυμης να 
χρηματοδοτήσει και να αναπτύξει νέες ιδέες. 

• Η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας ώστε το σύνολο της διαδικασίας 
αυτής να καλύπτει και την κοινωνική διάσταση, να εξασφαλίζεται η 
εμπιστοσύνη του καταναλωτή και να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής. 

 
Με στόχο την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει 
προτείνει δέκα δράσεις προτεραιότητας που θα πρέπει να υλοποιηθούν με την 
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συλλογική δράση της Επιτροπής, των κρατών μελών, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών της Ευρώπης. Οι προτεινόμενες δράσεις είναι οι εξής: 
 

1. Είσοδος της ευρωπαϊκής νεολαίας στην ψηφιακή εποχή: ο ψηφιακός 
πολιτισμός θα πρέπει να ενταχθεί στην παιδεία του κάθε Ευρωπαίου και αυτό 
θα πετύχει εν μέρει με την είσοδο του Διαδικτύου και των πολυμεσικών 
εργαλείων στα σχολεία και την αντίστοιχη προσαρμογή του συνόλου της 
παιδείας στην ψηφιακή εποχή. 

2. Οικονομικά πιο προσιτή πρόσβαση στο Διαδίκτυο: για να εξασφαλιστεί η 
μείωση των τιμών θα πρέπει να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να διευρυνθεί η 
επιλογή που προσφέρεται στον καταναλωτή. Αυτό θα συμβεί μέσω της 
απελευθέρωσης των αγορών, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορείς 
εκμετάλλευσης διατηρούν ακόμα την κυρίαρχη θέση τους. 

3. Επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου: επιβάλλεται η ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οπότε είναι απαραίτητη η θέσπιση αξιόπιστου νομικού πλαισίου. 
Επίσης η Ευρώπη θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι δημόσιες διοικήσεις να 
διευκολύνουν την χρήση ηλεκτρονικών διαδικασιών για την ανάθεση έργων. 

4. Ταχεία πρόσβαση στο Διαδίκτυο για ερευνητές και φοιτητές: πρέπει, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, να εξασφαλιστεί η ταχεία πρόσβαση στο Διαδίκτυο για 
όλα τα άτομα που σχετίζονται με την παιδεία και την έρευνα. Έτσι 
επιτρέπεται να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη συνεργασία και 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των πανεπιστημίων και εργαστηρίων στην 
Ευρώπη. 

5. Ασφαλής ηλεκτρονική πρόσβαση χάρη στις ηλεκτρονικές κάρτες με 
μικροκύκλωμα (smart cards): οι ηλεκτρονικές κάρτες με μικροκύκλωμα θα 
εξασφαλίζουν πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες, στο Διαδίκτυο, στις 
δημόσιες μεταφορές, θα εξασφαλίζουν δυνατότητες ηλεκτρονικής πληρωμής 
κ.τ.λ. Οι δημόσιες διοικήσεις, οι φορείς προμήθειας και παροχής υπηρεσιών 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να συνεργαστούν στενά ώστε να 
διαμορφωθούν κοινές προδιαγραφές σε τομείς όπως η κινητικότητα, η 
ασφάλεια, ο σεβασμός του ιδιωτικού βίου και ο έλεγχος της χρήσης, 
προκειμένου να δημιουργηθεί η υποδομή ώστε αυτές οι κάρτες να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν παντού. 

6. Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με την υψηλή τεχνολογία: η ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου δεν είναι ανεπτυγμένη στην Ευρώπη και επηρεάζει 
άμεσα τις επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα οικονομία. Έτσι πρέπει 
να εξασφαλιστούν οι συνθήκες που θα καταστήσουν δυνατή την ανάπτυξη 
ιδεών για εμπορική εκμετάλλευση και τη χρηματοδότησή τους εντός της Ε. Ε., 
ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου που είναι διαθέσιμα για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. 

7. Ηλεκτρονική συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες: πρέπει να γίνει 
μέριμνα από την Επιτροπή ώστε κατά την ανάπτυξη της κοινωνίας της 
πληροφορίας να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

8. Ηλεκτρονική ιατροφαρμακευτική μέριμνα: η αποδοτικότητα των 
υγειονομικών υπηρεσιών για τους πολίτες θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω 
της αξιοποίησης ευφυών δικτύων και τεχνικών για την παρακολούθηση της 
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υγείας, την πρόσβαση στις πληροφορίες και τη μέριμνα ιατροφαρμακευτικού 
χαρακτήρα. 

9. Ευφυείς μεταφορές: η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί βελτιώσει 
την ασφάλεια και την ποιότητα των δημόσιων μεταφορών 

10. Ηλεκτρονική σύνδεση των κυβερνήσεων: η δημόσια διοίκηση καλείται να 
διευκολύνει την ηλεκτρονική πρόσβαση στις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και 
τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της διοίκησης για όλους τους πολίτες. 

 

2.10.2. eEurope2005 
 
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μεταγενέστερο σχέδιο δράσης το οποίο εγκρίθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2002. Ακολουθείται η 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε και σε παλαιότερα πλαίσια και η οποία συνίσταται στον 
καθορισμό σαφών στόχων και στη συγκριτική αξιολόγηση της προόδου προς 
υλοποίησή τους. 
 
Οι βασικοί στόχοι, τους οποίους επιδίωκε να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 
2005 μέσω του eEurope2005, είναι οι εξής: 
 

• Σύγχρονες δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες. 
• Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government). 
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης (e-Learning). 
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας (e-Health) 
• Δυναμικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business). 
• Ασφαλής υποδομή πληροφοριών. 
• Μαζική διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές. 
• Συγκριτική αξιολόγηση της προόδου και διάδοση ορθών πρακτικών. 

Οι βασικές υπηρεσίες που προτείνει να προσφέρονται στον πολίτη συνοψίζονται στις 
εξής δράσεις: 
 
Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: 
 

• Εξασφάλιση ευρυζωνικής σύνδεσης με τις δημόσιες διοικήσεις. 
• Θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας για τη διευκόλυνση παροχής 

πανευρωπαϊκών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μέχρι τα τέλη του 
2003. 

• Διαλογικές δημόσιες υπηρεσίες διαθέσιμες σε όλους μέσω ευρυζωνικών 
δικτύων, μέχρι τα τέλη του 2004. 

• Ηλεκτρονική σύναψη του μεγαλύτερου μέρους των δημόσιων συμβάσεων ως 
τα τέλη του 2005. 

• Προσιτά σε όλους τους πολίτες σημεία πρόσβασης στο Διαδίκτυο.  
 
Για την Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning): 
 

• Ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο για όλα τα σχολεία και τα 
πανεπιστήμια, μέχρι το 2005. 
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• Διάθεση δικτυακής πρόσβασης στους φοιτητές και στους ερευνητές από τα 
πανεπιστήμια, με την υποστήριξη των προγραμμάτων e-Learning και e-TEN 
(διευρωπαϊκά δίκτυα πληροφοριών και επικοινωνιών), μέχρι τα τέλη του 2005. 

• Ανάληψη από την Επιτροπή δράσεων έρευνας με αντικείμενο την εξάπλωση 
δικτύων και πλατφόρμων με υπολογιστές που θα στηρίζονται σε υπολογιστική 
υποδομή υψηλών επιδόσεων, μέχρι τα τέλη του 2003. 

• Ανάληψη από τα κράτη-μέλη δράσεων επιμόρφωσης ενηλίκων με σκοπό να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτεί η εργασία στη κοινωνία της γνώσης. 

 
Για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας (e-Health): 
 

• Υποβολή πρότασης από την Επιτροπή για την θέσπιση ευρωπαϊκής κάρτας 
ασφάλισης υγείας, αντικαθιστώντας τα έντυπα που απαιτούνται σήμερα για 
περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος, την άνοιξη του 2003.Δημιουργία στα κράτη 
μέλη δικτύων πληροφοριών υγείας μεταξύ των κέντρων περίθαλψης. 

• Παροχή στους πολίτες δικτυακών υπηρεσιών υγείας (όπως ηλεκτρονικοί 
φάκελοι κτλ) 

 
Για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business): 
 

• Ανασκόπηση της σχετικής νομοθεσίας με διοργάνωση σύσκεψης για το 
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν το 2003. 

• Εγκατάσταση από την Επιτροπή ευρωπαϊκού δικτύου υποστήριξης των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση και τον συντονισμό 
των δράσεων χρηματοδοτικής στήριξης. 

• Ανάπτυξη από τον ιδιωτικό τομέα διαλειτουργικών λύσεων για τις 
συναλλαγές, την ασφάλεια, τις προμήθειες και τις πληρωμές στο πλαίσιο του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

• Για την ασφαλή υποδομή πληροφοριών: 
• Συγκρότηση επιχειρησιακής ομάδας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 
• Εμπέδωση κλίματος ασφαλείας στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των 

προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, από τον ιδιωτικό 
και δημόσιο τομέα. 

• Διερεύνηση των δυνατοτήτων ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
των δημοσίων υπηρεσιών. 

• Για την ευρυζωνική πρόσβαση: 
• Διασφάλιση της διάθεσης συχνοτήτων για τις ασύρματες ευρυζωνικές 

υπηρεσίες, μέσω θέσπισης νέου πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων. 
• Στήριξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες. 
• Μεγαλύτερη προσφορά του περιεχομένου των δημοσίων υπηρεσιών σε 

διάφορες διαλογικές τεχνολογικές πλατφόρμες. 
• Επιτάχυνση της μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση. 

 

2.10.3. i2010 
 
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το νέο στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
το οποίο θεσπίστηκε για να αντικαταστήσει το eEurope 2005. Εντάσσεται στο 
πλαίσιο της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισσαβόνας και καθορίζει τις γενικές 
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πολιτικές κατευθύνσεις για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα ενημέρωσης, 
οι οποίες επικεντρώνονται στην ενθάρρυνση της γνώσης και την καινοτομία με στόχο 
την ενίσχυση της ανάπτυξης και την δημιουργία περισσότερων και καλύτερης 
ποιότητας θέσεων απασχόλησης. 
 
Επίσης αποσκοπεί στην ψηφιακή σύγκλιση των κρατών μελών της Ε.Ε. με 
συντονισμό της δράσης τους. 
 
Το νέο στρατηγικό πλαίσιο προτείνει τέσσερις στόχους που πρέπει να επιτευχθούν 
πριν το 2010 για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στους τομείς της κοινωνίας της 
πληροφορίας και των μέσων ενημέρωσης και είναι οι εξής: 
 

1. Ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος πληροφοριών: απαιτείται η δημιουργία ενός 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών που θα παρέχει προσιτές και 
ασφαλείς υψίρρυθμες επικοινωνίες, διαφοροποιημένα και υψηλής ποιότητας 
περιεχόμενα και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση μιας 
ανοικτής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς για την κοινωνία της 
πληροφορίας και τα μέσα ενημέρωσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η 
Επιτροπή προβλέπει τα εξής: 

 
i. Αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες έτσι ώστε να συμπεριλάβει τον ορισμό μιας 
αποτελεσματικής στρατηγικής διαχείρισης του φάσματος των 
ραδιοσυχνοτήτων. 

ii. Δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας της πληροφορίας και των μέσων ενημέρωσης μέσω: 
του εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου για τις 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες, της πραγματοποίησης κάθε 
απαραίτητης προσαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου που 
έχει επιπτώσεις στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας 
και των μέσων ενημέρωσης, και της προώθησης της ταχείας 
και αποτελεσματικής εφαρμογής και επικαιροποίησης του 
υπάρχοντος κεκτημένου. 

iii. Στήριξη στη δημιουργία και διάδοση ευρωπαϊκού 
περιεχομένου, όπως με τα προγράμματα «eLearning» και 
«eContentplus». 

iv. Σχεδιασμός στρατηγικής για μία ασφαλή Κοινωνία της 
Πληροφορίας μέσω της ευαισθητοποίησης για ανάγκη 
αυτοπροστασίας και την ταχεία και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των επιθέσεων και των ελλείψεων των 
συστημάτων. 

v. Προσδιορισμός και προώθηση δράσεων με ορισμένους 
στόχους σε θέματα διαλειτουργικότητας. 

 
2. Καινοτομία και επενδύσεις στην έρευνα: για την ενίσχυση των καινοτομιών 

και των επενδύσεων στην έρευνα για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
τεχνολογιών προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ενθάρρυνση των 
επιδόσεων σε αυτόν τον τομέα ώστε να μειωθεί η απόσταση της Ευρώπης από 
τους κύριους ανταγωνιστές της. Προτείνονται τα ακόλουθα: 
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i. Αύξηση κατά 80% ως το 2010 της στήριξης της έρευνας στον 
τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών σε 
κοινοτικό επίπεδο. 

ii. Παραχώρηση προτεραιότητας στους κυριότερους 
τεχνολογικούς πυλώνες του 7ου προγράμματος πλαισίου (FP7) 
για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, όπως οι 
τεχνολογίες στην υπηρεσία της γνώσης, των περιεχομένων και 
της δημιουργικότητας, τα προηγμένα και ανοικτά δίκτυα 
επικοινωνιών, τα ασφαλή και αξιόπιστα λογισμικά, τα 
ενοποιημένα συστήματα, η νανοηλεκτρονική. 

iii. Δρομολόγηση πρωτοβουλιών έρευνας και εγκατάστασης για να 
εξαλειφθούν τα κυριότερα σημεία συμφόρησης σε διάφορα 
πεδία, όπως της διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και της 
αξιοπιστίας. 

iv. Ορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομίες γύρω από τις 
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

v. Διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για μια κοινωνία της 
πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς, στο πλαίσιο των κοινοτικών 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τη συνοχή 2007-
2013. 

vi. Ορισμός πολιτικών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι 
οποίες να στοχεύουν στην άρση των τεχνολογικών 
διαρθρωτικών και νομικών φραγμών για την υιοθέτηση των 
ΤΠΕ, με εστίαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

vii. Ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη νέων μοντέλων 
εργασίας, τα οποία να ευνοούν την καινοτομία στις 
επιχειρήσεις και την προσαρμογή στις νέες ανάγκες όσον 
αφορά τις δεξιότητες. 

 
3. Κοινωνική ένταξη, βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και της ποιότητας 

ζωής: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την δημιουργία μιας 
κοινωνίας της πληροφορίας με βάση την ένταξη, η οποία θα παρέχει υψηλής 
ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες και καλύτερη ποιότητα ζωής. Έτσι, μέσω 
πολιτικών προσανατολισμών και σχεδίων δράσης, αποσκοπεί στη στήριξη της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης με τρόπο που να συμβαδίζει με την αειφόρο 
ανάπτυξη και δίνει προτεραιότητα στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών 
και της ποιότητας ζωής. Προβλέπονται τα εξής: 

 
i. Διάδοση των πολιτικών προσανατολισμών σχετικά με την 

ηλεκτρονική προσβασιμότητα και επέκταση της εδαφικής 
κάλυψης με υψίρρυθμα δίκτυα για να διευκολυνθεί η χρήση 
των συστημάτων ΤΠΕ από μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. 

ii. Πρόταση ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την εξάλειψη του 
ηλεκτρονικού αποκλεισμού που να καλύπτει την ισότητα 
ευκαιριών, τις δεξιότητες στους τομείς των ΤΠΕ και τα 
χάσματα μεταξύ περιφερειών. 

iii. Έγκριση σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διοίκηση και 
τους στρατηγικούς προσανατολισμούς ενθάρρυνσης των 
δημόσιων υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ. Η Επιτροπή 
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θα δρομολογήσει έργα επίδειξης για να δοκιμαστούν, σε 
επιχειρησιακή κλίμακα και τεχνολογικές, νομικές και 
διαρθρωτικές λύσεις στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών. 

 
4. Διακυβέρνηση: η Επιτροπή επιθυμεί την επικαιροποίηση των κανονιστικών 

πλαισίων στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας και των μέσων ενημέρωσης. Επίσης, 
προτείνει τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων για την 
τόνωση των επενδύσεων στη στρατηγική έρευνα και της ανάπτυξης των 
καινοτομιών στις ΤΠΕ, ενώ αποβλέπει και στην ενθάρρυνση των πολιτικών 
ένταξης και ποιότητας ζωής. 

 
Με βάση τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν, ως 
τα μέσα Οκτωβρίου 2005, να υιοθετήσουν προτεραιότητες για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, σύμφωνες με τις ενοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για την 
ανάπτυξη και στην απασχόληση. Πιο συγκεκριμένα: 
 

• Εξασφάλιση ταχείας και πλήρους μεταφοράς στις εθνικές νομοθεσίες των 
νέων κανονιστικών πλαισίων που επηρεάζουν την ψηφιακή σύγκλιση, 
δίνοντας έμφαση στις ανοιχτές και ανταγωνιστικές αγορές. 

• Αύξηση του μεριδίου που διατίθεται στην έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ στο 
πλαίσιο των εθνικών δαπανών, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και 
διαλειτουργικών δημόσιων υπηρεσιών που να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ. 

• Ενθάρρυνση των καινοτομιών στον τομέα των ΤΠΕ μέσω επενδύσεων. 
• Ενίσχυση της ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε εθνική κλίμακα 

μέσω φιλόδοξων στόχων. 
 

2.10.4. Ψηφιακή Στρατηγική 
 
Η νέα Ψηφιακή Στρατηγική για την περίοδο 2006-2013 αποσκοπεί στην 
πραγματοποίηση ενός «ψηφιακού άλματος» στην παραγωγικότητα και την ποιότητα 
ζωής στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής 
και τις νέες δεξιότητες ως βασική στρατηγική κατεύθυνση της χώρας για την επόμενη 
περίοδο. Επιπλέον, η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 αντικαθιστά τη «Λευκή 
Βίβλο» για την Κοινωνία της Πληροφορίας και ενισχύει το ρόλο του υφιστάμενου 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», τροποποιώντας τις 
στοχεύσεις του. Παράλληλα, απαντά στις προκλήσεις της Δ' Προγραμματιστικής 
Περιόδου για την περίοδο 2007-2013 ενώ είναι συμβατή με την νέα ευρωπαϊκή 
πολιτική για την Κοινωνία της Πληροφορίας «i2010» και το σχέδιο δράσης «Jobs & 
Growth» της Ε.Ε. τα οποία καταρτίσθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2007. Οπότε, οι 
μεγάλοι στρατηγικοί στόχοι της Ψηφιακής Στρατηγικής είναι η βελτίωση της 
παραγωγικότητας και η βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των πολιτών 
με πρακτικό τρόπο. 
 
Με σκοπό την αντιμετώπιση των κύριων αιτίων καθυστέρησης του να συμβεί το 
«ψηφιακό άλμα» σε παραγωγικότητα και ποιότητα ζωής, η Ψηφιακή Στρατηγική 
εστιάζει σε δύο κατευθύνσεις, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4 : 
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• Βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνολογίας 
• Βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των πολιτών, με πρακτικό 

τρόπο 
 
Οι βασικοί στόχοι της νέας στρατηγικής είναι οι εξής: 
 

• Προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) στις επιχειρήσεις. 

• Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και παράλληλη 
αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα. 

• Υποστήριξη του κλάδου των ΤΠΕ ώστε να συμβάλλει περισσότερο στο ΑΕΠ 
της χώρας. 

• Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν τις ΤΠΕ. 
• Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω των ΤΠΕ. 
• Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη. 

 
Από τους 6 αυτούς στόχους, οι 4 πρώτοι εντάσσονται στην κατεύθυνση της 
βελτίωσης της παραγωγικότητας και οι 2 τελευταίοι στην κατεύθυνση της ποιότητας 
της καθημερινής ζωής. 

 
 
Σχήμα 4: Κατευθύνσεις Ψηφιακής Στρατηγικής (Επιτροπή Πληροφορικής [2005]) 

 
Για την υλοποίηση της στρατηγικής έχουν προταθεί περισσότερες από 65 δράσεις. 
Δίνεται έμφαση σε τομείς όπως η ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών, 
η ενημέρωση και εξοικείωση των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες, η δραστική 
ενίσχυση της ευρυζωνικότητας και η ηλεκτρονική παροχή των πέντε συχνότερα 
χρησιμοποιούμενων πιστοποιητικών στις επιχειρήσεις και των 20 βασικών υπηρεσιών 
προς πολίτες και επιχειρήσεις ως το 2008. 
 
Για μετά το 2008 προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικών σημείων μιας στάσης με 
στόχο την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα με 
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σκοπό την αυτοματοποίηση διαδικασιών και η δυναμικότερη ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Συμπερασματικά, το 2008 αποτελεί 
ορόσημο μέχρι το οποίο υλοποιούνται δράσεις και παρεμβάσεις που δεν 
προϋποθέτουν μεγάλες ή χρονοβόρες θεσμικές αλλαγές, ή δράσεις που μπορούν να 
ενταχθούν σε υφιστάμενα εργαλεία υλοποίησης και να υλοποιηθούν άμεσα. Το 2013 
αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του συνόλου των προτεινόμενων 
παρεμβάσεων. Οι χρονικοί ορίζοντες της Ψηφιακής Στρατηγικής απεικονίζονται στο 
Σχήμα 5. 

 
 
Σχήμα 5: Χρονικοί Ορίζοντες της Ψηφιακής Στρατηγικής (Επιτροπή Πληροφορικής 

[2005]) 
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3 
 Ποιότητα Ιστοσελίδων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
 

3.1. Ποιότητα Ιστοσελίδων 
 

3.1.1. Εισαγωγή 
 
Η ταχεία ανάπτυξη του διαδικτύου επέτρεψε στα άτομα να έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες και να επικοινωνούν με νέες αγορές και αγαθά. Ο Παγκόσμιος 
Δικτυακός Ιστός αυξάνει συνεχώς τις ιστοσελίδες του, ο αριθμός των οποίων φτάνει 
τα μερικά δισεκατομμύρια. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την ταχύτητα αυτών 
των μεταβολών, παρατηρείται αυξανόμενος βαθμός ενδιαφέροντος για τον εντοπισμό 
των αρχών πάνω στις οποίες πρέπει να βασίζεται ο σχεδιασμός καθώς και για τα 
χαρακτηριστικά που είναι σε θέση να ενισχύσουν την ικανοποίηση του χρήστη. 
 
Όταν αναλύουμε μια ιστοσελίδα, οι συνήθεις παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη είναι ο τρόπος που οργανώνεται και εκτίθεται η πληροφορία, αλλά και η 
πρόσβαση και η πλοήγηση εντός της πληροφοριακής δομής. Ο σχεδιασμός μιας 
ιστοσελίδας απαιτεί τη διευθέτηση εννοιακών, λειτουργικών και αισθητικών 
ζητημάτων, καθώς και τον συνδυασμό των χαρακτηριστικών της πληροφορίας και 
των μεθόδων παρουσίασης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα μέσο που να είναι 
ευχάριστο και απολαυστικό, αλλά και την ίδια στιγμή να καλύπτει τις προσδοκίες των 
χρηστών και να είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Ο τελικός στόχος είναι μια αποδοτική και 
ομαλή επικοινωνία του πληροφοριακού περιεχομένου. Ωστόσο, τα αισθητικά 
κριτήρια συχνά επικρατούν πάνω στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών, αν και 
άλλα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τη χρηστικότητα είναι το ίδιο 
σημαντικά για την επίτευξη μιας επιτυχούς επικοινωνίας. 
 

3.1.2. Κατηγορίες Ιστοσελίδων 
 
Οι ιστοσελίδες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό, τις υπηρεσίες και τον 
στόχο που επιδιώκουν. (http://www.kataskevi-prowthisi-istoselidwn.gr) 
 

1. Ιστοσελίδες Οργανισμών – Ιστοσελίδες Ιδρυμάτων 
 
Στην κατηγορία ιστοσελίδες οργανισμών και ιδρυμάτων ανήκουν ιστοσελίδες 
πανεπιστημίων, ιδρυμάτων (φιλανθρωπικού σκοπού), κυβερνητικές ιστοσελίδες κ.α 
Σκοπός αυτής την κατηγορίας ιστοσελίδων είναι η ενημέρωση και η πληροφόρηση 
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των επισκεπτών χωρίς οι κάτοχοι των ιστοσελίδων να επιδιώκουν ή να αποσκοπούν 
στο κέρδος. 
 

2. Ιστοσελίδες Portals 
 
Οι ιστοσελίδες που χαρακτηρίζονται ως portal έχουν πάρα πολλές σελίδες (πολύ 
περιεχόμενο), σχετικά με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή μια συγκεκριμένη 
υπηρεσία. Για παράδειγμα σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι ταξιδιωτικοί οδηγοί, 
ιστοσελίδες που ασχολούνται με την επικαιρότητα, την μουσική, τον αθλητισμό ή την 
τεχνολογία. 
 

3. Προσωπικές Ιστοσελίδες 
 
Σε αυτή την κατηγορία ιστοσελίδων ανήκουν οι δικτυακοί τόποι που έχουν 
αντικείμενο την παρουσίαση κάποιου προσώπου συνήθως διάσημου. Πρόκειται για 
ιστοσελίδες που προβάλουν ηθοποιούς, καλλιτέχνες κλπ. Σκοπός αυτών των 
ιστοσελίδων είναι η ενημέρωση για την ζωή και το έργο κάποιων ανθρώπων (ακόμα 
και για ιστορικά πρόσωπα), και η προώθηση τους στο κοινό 
 

4. Εμπορικές Ιστοσελίδες 
 
Οι εμπορικές ιστοσελίδες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του διαδικτύου και είναι 
αυτές που έχουν καθαρά εμπορικό χαρακτήρα. Σκοπός τους είναι η αγοροπωλησίες 
μέσω του διαδικτύου και η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών κάποιας εταιρίας. 
 

3.1.3. Ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων 
 
Όπως και για άλλα αγαθά, τα αποτελέσματα του σχεδιασμού θα πρέπει να 
ικανοποιούν τόσο τις ανάγκες χρηστικότητας όσο και τις απαιτήσεις των χρηστών 
σχετικά με το περιεχόμενο (Fleming [1998]). 
Το πρώτο βήμα στον σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας είναι ο προγραμματισμός της 
πληροφοριακής δομής του, δηλαδή το περιεχόμενό του θα πρέπει να είναι επαρκές, 
πλήρες και συναφές με τις ανάγκες των πιθανών χρηστών. Το δεύτερο βήμα είναι ο 
σχεδιασμός ενός περιβάλλοντος το οποίο θα πρέπει να επικοινωνεί με το 
πληροφοριακό περιεχόμενο κατά έναν ικανοποιητικό τρόπο για τους χρήστες. Με 
άλλα λόγια, θα πρέπει να εφευρεθεί μια κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική. Τα 
γραφικά, δηλαδή ο σχεδιασμός της οπτικής παρουσίασης των ιστοσελίδων, πρέπει να 
βασίζονται σ’ ένα πρωτότυπο ερέθισμα το οποίο, σύμφωνα με τις προθέσεις του 
σχεδιαστή, να αντιπροσωπεύει τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής αυτής της 
στρατηγικής. Ωστόσο, η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας μιας ιστοσελίδας θα 
είναι ο βαθμός ικανοποίησης των προσδοκιών των χρηστών, και όχι αυτός των 
ερευνητών και των σχεδιαστών του. Η ποιότητα της σχέσης μεταξύ χρήστη και 
ιστοσελίδας επηρεάζει όχι μόνο τη γνώμη του χρήστη σχετικά με την ιστοσελίδα, 
αλλά επίσης και τον τρόπο οργάνωσής του, καθώς και την αξιολόγηση της 
αποδοτικότητάς του. Έτσι κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας θα έχει τη δική του 
επίδραση. 
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3.1.4. Οι διαστάσεις της αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας 
 
Όσον αφορά την αξιολόγηση, οι Mich, L., Franch, M., Gaio, L. [2003] αναφέρουν ότι 
οι στόχοι των ατόμων που εμπλέκονται στην ιστοσελίδα διαφέρουν και καθιστούν 
έτσι διαφορετικούς ρόλους ανάμεσα σε σχεδιαστές, managers, νόμιμους κατόχους 
ιστοσελίδας και χρήστες. Όλα αυτά αναφέρονται λαμβάνοντας υπόψη ένα 
απλοποιημένο μοντέλο στο οποίο η αξιολόγηση μπορεί να βασιστεί σ’ έναν 
τρισδιάστατο χώρο (Σχήμα 6) .Με άλλα λόγια, αυτό που πρέπει να αξιολογηθεί είναι 
η ικανοποίηση του χρήστη από την αποτελεσματικότητα σε σχέση με την κατηγορία 
της ιστοσελίδας και τους στόχους του σχεδιαστή της παρατηρώντας ότι αυτές οι 
διαστάσεις είναι αλληλεξαρτώμενες.  
 
Οι διαστάσεις αυτές όμως, της αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας είναι 
αλληλεξαρτώμενες. Το αίσθημα της ικανοποίησης των χρηστών εξαρτάται, σε 
μεγάλο βαθμό, από το πόσο μια ιστοσελίδα είναι συμβατή με την αντίληψη που αυτοί 
έχουν για την κατηγορία στην οποία ανήκει. Η επίτευξη των στόχων του σχεδιαστή 
της εξαρτάται από την ικανοποίηση του χρήστη, επειδή όσο περισσότερο είναι αυτός 
ικανοποιημένος, τόσο περισσότερο είναι πιθανό να επισκεφθεί την ιστοσελίδα κατά 
τον τρόπο που αρχικά ο σχεδιαστής της είχε προγραμματίσει και σχεδιάσει. Η 
συμφωνία μιας ιστοσελίδας με μια δεδομένη κατηγορία δικτυακών τόπων, επίσης, 
εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιαστής έχει σχεδιάσει τους στόχους του 
με βάση τα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας, αν και ενδέχεται να σχετίζεται 
έμμεσα με το αίσθημα ικανοποίησης του χρήστη. 
 
Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών μιας ιστοσελίδας μπορεί να αναπαρασταθεί με 
ένα σημείο στον τρισδιάστατο αυτό χώρο. Ωστόσο, με βάση ό,τι έχει ήδη αναφερθεί, 
η ικανοποίηση του χρήστη επηρεάζει τόσο έντονα τις άλλες δύο παραμέτρους ώστε 
μπορεί να θεωρηθεί ως ένα γενικό μέτρο αξιολόγησης της επιτυχίας μιας ιστοσελίδας. 
 

Στόχοι του σχεδιαστή 

 
 Κατηγορία ιστοσελίδας    Ικανοποίηση του χρήστη 
 
Σχήμα 6: Το συνεργατικό σχήμα μεταξύ χρηστών και σχεδιαστών των ιστοσελίδων 

(Mich, L., Franch, M., Gaio, L. [2003]) 
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3.1.5. Βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων 
 
Τα βασικά εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας των ιστοσελίδων είναι τα εξής: 
 

• ερωτηματολόγια 
• εργαλείων παρατήρησης της συμπεριφοράς 
• αυτοματοποιημένων εργαλείων αξιολόγησης. 

 
Ειδικότερα: 
Τα ερωτηματολόγια (Ghiselli et al. [1981], Sudman & Bradburn [1982]; Kline, [1986]; 
Stecher & Davis [1987]; Aiken [1996]), απευθύνονται στους χρήστες και αποτελούν 
ένα από τα πιο συνήθη και αποδεκτά εργαλεία αξιολόγησης του χρήστη. Από τη 
στιγμή που αυτά βασίζονται σε μια επαρκώς εδραιωμένη πρακτική αξιολόγησης του 
βαθμού χρηστικότητας, είναι εύκολο να βρεθούν πηγές και προτάσεις αναφορικά με 
κάθε ξεχωριστό βήμα εφαρμογής τους, από την επιλογή των ερωτημάτων μέχρι την 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους. Αποτελούνται από ένα είδος καταλόγου που έχει 
ως σκοπό την αξιολόγηση της ικανότητας πρόσληψης του χρήστη και η οποία γενικά 
είναι υψηλού επιπέδου. 
 
Οι τεχνικές αξιολόγησης της συμπεριφοράς έχουν μακρά παράδοση στην ψυχολογική 
έρευνα. Στόχος τους είναι η παρατήρηση της πραγματικής συμπεριφοράς των 
χρηστών κατά τη διάρκεια των κατάλληλων δοκιμασιών (τεστ). Η δημιουργία των 
δοκιμασιών αυτών, οι ψυχομετρικές εκτιμήσεις και η συλλογή αυτόματων δεδομένων 
αποτελούν σημαντικές τεχνικές στην σχετική με αυτές έρευνα. 
 
Τα αυτόματα εργαλεία ((Ivory & Hearst [2001]) μετρούν την πηγή του κώδικα των 
ηλεκτρονικών σελίδων στην οποία οφείλεται η τήρηση καθολικά αποδεκτών τρόπων 
παρουσίασης και αντικειμενικών κατευθυντήριων γραμμών. Η προσέγγιση αυτή είναι 
η πιο πρόσφατη, και περιορίζεται ειδικότερα στα χαρακτηριστικά των γλωσσών του 
υπερ- κειμένου που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των ιστοσελίδων. 
 

3.1.6. Παράγοντες επιτυχίας ιστοσελίδων 
 
Οι βασικότεροι παράγοντες επιτυχίας όπως διατυπώνονται από τον καθένα μελετητή 
στο άρθρο των Iwaarden J. van et al. [2004] συνοψίζονται στον Πίνακα 3. 
 
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

Zeithaml et al, 1990 Σαφήνεια 
Αξιοπιστία Ανταπόκριση Ασφάλεια 
Φιλικό 
Περιβάλλον 

Aladwani & Palvia, 2002 Σαφήνεια 
Εξειδικευμένο περιεχόμενο 
Ποιότητα περιεχομένου 
Τεχνική επάρκεια 
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Fink & Laupase, 
2000 

Σαφήνεια 
Εθνική κουλτούρα 

Madu & Madu, 2002 Σαφήνεια 
Αξιοπιστία Ανταπόκριση  
Ασφάλεια 
Ασφάλεια 
Φιλικό Περιβάλλον 
Δυνατότητα αποθήκευσης 
Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών 
Εμπιστοσύνη 
Πελατοκεντρικότητα 
Πολιτικές αποθήκευσης ιστοσελίδων 

Olsina et al, 
1999 

Αξιοπιστία 
Χρησιμότητα Λειτουργικότητα 
Αποδοτικότητα 

Renganathan 
& Ganapathy, 
2002 

Σαφήνεια 
Αξιοπιστία 
Ασφάλεια 
Περιεχόμενο πληροφοριών 

Wan, 2000 Αξιοπιστία 
Ανταπόκριση 
Φιλικό 
Περιβάλλον 
Πληροφορίες 

Zeithaml, 
2002 

Σαφήνεια 
Αξιοπιστία 
Ανταπόκριση  
Ασφάλεια 
Ολοκλήρωση Αποζημίωση Επαφή 

Zhang & Von Dan, 
2001 

Βασικοί παράγοντες 
Παράγοντες εκτέλεσης 
Παράγοντες διασκέδασης 

Palmer, 
2002 

Σαφήνεια 
Αξιοπιστία 
Φιλικό 
Περιβάλλον 

Cox & Dale, 
2001 

Σαφήνεια 
Φιλικό 
Περιβάλλον 
Εμπιστοσύνη πελατών 
On line παραγγελίες 
 

 
Πίνακας 3: Παράγοντες επιτυχίας των ιστοσελίδων όπως διατυπώνονται από τον 

καθένα μελετητή σε άρθρο των Iwaarden J. van et al. [2004] 
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Παρατηρώντας τον Πίνακα 3, διακρίνουμε πέντε βασικούς παράγοντες επιτυχίας, οι 
οποίοι είναι η σαφήνεια, η αξιοπιστία, η ανταπόκριση, η ασφάλεια και η κατανόηση. 
Στις παρακάτω γραμμές αναφέρονται κάποιοι πιο γενικοί παράγοντες επιτυχίας, οι 
οποίοι έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο, τη λειτουργικότητα, τη δυνατότητα 
παροχής υπηρεσιών και άλλα. Πιο συγκεκριμένα για τους πέντε βασικούς παράγοντες 
αναφέρονται τα εξής: 
 

• Σαφήνεια: Έχει να κάνει με την παρουσίαση των αντικειμένων που 
περιέχονται σε μια ιστοσελίδα. Οι ιστοσελίδες πρέπει να είναι όμορφες και 
λειτουργικές. 

• Αξιοπιστία: Σχετίζεται με την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σε 
μια ιστοσελίδα και κατά πόσο αυτές παρέχονται έγκαιρα. Σε αρκετές έρευνες 
έχει φανεί πως ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι πελάτες των 
επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο ψωνίζουν από 
αυτές είναι οι πολύ χαμηλές τιμές τους. Άλλες έρευνες έδειξαν πως αυτό που 
τους ωθεί είναι η ευκολία των αγορών τους. Κυρίαρχο ρόλο όμως παίζει η 
εμπιστοσύνη που αποκτούν οι πελάτες προς την επιχείρηση και αυτό 
επιτυγχάνεται από αυτόν τον παράγοντα, την αξιοπιστία. 

• Ανταπόκριση: Αναφέρεται στην ταχύτητα εμφάνισης της ιστοσελίδας και σαν 
συνέπεια στον χρόνο αναμονής του χρήστη για την πρώτη αντίδρασή του. 

• Ασφάλεια: Αναφέρεται στο κατά πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι χρήστες των 
ιστοσελίδων όταν πραγματοποιούν συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες. 

• Φιλικό περιβάλλον: Σχετίζεται με την ύπαρξη εργαλείων για την βοήθεια των 
χρηστών, την ευκολία χρήσης των μενού και γενικά την απλότητα της 
ιστοσελίδας. Οι χρήστες πρέπει να αισθάνονται όσο πιο άνετοι γίνεται καθώς 
πλοηγούνται στην ιστοσελίδα. 

 

3.2. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
 

3.2.1. Εισαγωγή 
 
Οι διαδικασίες παροχής προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του WWW συνιστούν 
υπηρεσίες και χαρακτηρίζονται ως ποιοτικές, όταν η αντίληψη που διαμορφώνει γι’ 
αυτές ο πελάτης προσεγγίζει τις προσδοκίες του. Σύμφωνα με τους Parasuraman, 
Zeithaml και Malhotra [2000], η ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (on-line 
υπηρεσιών)ορίζεται ως «ο βαθμός, κατά τον οποίο μία επιχείρηση παρέχει μέσω της 
ιστοσελίδας της, τη δυνατότητα για αναζήτηση, αγορά και παράδοση προϊόντων και 
υπηρεσιών με επάρκεια και αποτελεσματικότητα». Για την καλύτερη δυνατή 
κατανόηση των προσδιοριστικών παραγόντων της ποιότητας ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών, επισημαίνονται στη συνέχεια οι σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα στα 
μέσα ψηφιακής (ηλεκτρονικής) επικοινωνίας και τα συμβατικά κανάλια επικοινωνίας. 
Καταρχήν, μία διαφορά που αναφέρεται από τους Deighton [1996] και Kiani [1998] 
είναι η αυξημένη δυνατότητα αλληλεπίδρασης επιχείρησης – πελάτη, που παρέχουν 
τα ψηφιακά μέσα. Πρόκειται για μία αμφίδρομη επικοινωνία μιας επιχείρησης με 
έναν πελάτη, ενώ η κλασική μορφή επικοινωνίας είναι μονόδρομης κατεύθυνσης μιας 
επιχείρησης με πολλούς καταναλωτές. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ψηφιακών 
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μέσων είναι, ότι η υφιστάμενη αλληλεπίδραση δεν είναι αποκλειστικά ανάμεσα στον 
πελάτη και την επιχείρηση. Οι Hoffman και Novak [1998] επισημαίνουν ότι το 
ψηφιακό μέσο προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ταυτόχρονης επικοινωνίας πολλών 
επιχειρήσεων με πολλούς καταναλωτές.  
 
Η ψηφιακή επικοινωνία επιχείρησης – πελάτη, η οποία όπως φαίνεται στο  
Σχήμα 7 αξιοποιεί και τα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας, διαχωρίζεται 1) σε 
επικοινωνία online, με τον πελάτη να λαμβάνει τις πληροφορίες που ζητάει, είτε 
μέσω μιας τυποποιημένης ή εξατομικευμένης ιστοσελίδας, είτε μέσω e-mail. Ένα 
εισερχόμενο e-mail αφορά συνήθως την αναζήτηση απάντησης σε μία συγκεκριμένη 
ερώτηση ή την ανταπόκριση του πελάτη σε μία προσφορά της ιστοσελίδας. Τα 
εξερχόμενα e-mails αποτελούν συνήθως άμεσες απαντήσεις στα ερωτήματα του 
πελάτη (αποστέλλονται αυτόματα μέσω «αυτόματων ανταποκριτών» ή κατόπιν 
επεξεργασίας από το προσωπικό) και διαφημιστικό υλικό πληροφόρησης (τις 
περισσότερες φορές χωρίς τη συγκατάθεση του πελάτη), και 2) σε επικοινωνία off-
line μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου (π.χ. ανταλλαγή μηνυμάτων SMS). 
Χρησιμοποιούνται επίσης μέθοδοι, όπως η τηλεομοιοτυπία, οι ταχυδρομικές 
αποστολές και η προσωπική επαφή με τον πελάτη. 
 

 
Σχήμα 7: Ψηφιακή Επικοινωνία Επιχείρησης – Πελάτη 

3.2.2. Χαρακτηριστικά ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

ξετάζοντας τις διαφορές ανάμεσα στα ψηφιακά και τα συμβατικά μέσα επικοινωνίας 

 

 
Ε
που προαναφέρθηκαν, μπορούμε να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά ποιότητας 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι Dave Chaffey και Mary Williams 
Edgar [2000] επαναπροσδιόρισαν τα 22 χαρακτηριστικά ποιότητας του μοντέλου 
SERVQUAL στην περίπτωση της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η αντιστοιχία 
των χαρακτηριστικών της ποιότητας συμβατικών υπηρεσιών (μοντέλο SERVQUAL) 
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με τα χαρακτηριστικά της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 4 που ακολουθεί. 
 

Χαρακτηριστικό 
ποιότητας 

Μοντέλο 
SERVQUAL 

Ποιότητα 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Αξιοπιστία   

Χ1 

Η επιχείρηση τηρεί τις 
υποσχέσεις της σε ότι 
αφορά την παροχή της 
υπηρεσίας 

Υψηλός βαθμός 
ανταπόκρισης στις 
ερωτήσεις του πελάτη 
(απαντητικά emails και 
συστήματα call-back) 

Χ2 

Η επιχείρηση ενδιαφέρεται 
αληθινά για την επίλυση 
των προβλημάτων του 
πελάτη 

Διαθεσιμότητα σημείων 
επαφής μέσω e-mail, 
forums υποστήριξης, 
πληροφόρηση για την 
αντιμετώπιση 
προβλημάτων κτλ. 

Χ3 
Η επιχείρηση παρέχει την 
υπηρεσία σωστά από την 
πρώτη φορά 

Μη εφαρμόσιμο 

Χ4 

Η επιχείρηση παρέχει την 
υπηρεσία στον 
προκαθορισμένο χρόνο 

Διαθεσιμότητα της 
ιστοσελίδας (πρέπει να 
είναι 100%, αν και ο 
στόχος αυτός δύσκολα 
υλοποιείται) 

Χ5 

Η επιχείρηση τηρεί τα 
αρχεία των πελατών της 
χωρίς λάθη / παραλείψεις 

Εγκυρότητα των 
δεδομένων που 
συλλέγονται σε φόρμες 
στην οθόνη (αν και η 
επίτευξη ακρίβειας είναι 
επίσης δύσκολη) 

Διασφάλιση   

Χ6 

Η συμπεριφορά των 
εργαζομένων εμπνέει 
εμπιστοσύνη στην 
επιχείρηση 

Δυνατότητα επιλογής του 
πελάτη για τη λήψη e-
mails, προερχόμενων από 
την επιχείρηση. 
Ειδοποίηση του πελάτη με 
e-mail για την εκτέλεση 
των παραγγελιών του. 

Χ7 

Οι πελάτες νοιώθουν 
ασφαλείς στις συναλλαγές 
τους με την επιχείρηση 

Ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα των διατάξεων 
ασφάλειας και των 
δηλώσεων για το απόρρητο 
των δεδομένων του πελάτη 
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Χ8 
Οι εργαζόμενοι είναι 
πάντοτε ευγενικοί απέναντι 
στον πελάτη 

Προσωπικός τόνος – 
προσωποποίηση 
μηνυμάτων 

Χ9 

Οι εργαζόμενοι έχουν τις 
απαραίτητες γνώσεις για 
να απαντήσουν στις 
ερωτήσεις του πελάτη 

Οι απαντήσεις μέσω e-mail 
είναι σχετικές και ακριβείς 
και η ιστοσελίδα περιέχει 
τις κατάλληλες 
πληροφορίες 

Υλικά 
περιουσιακά 
στοιχεία 

  

Χ10 

Η επιχείρηση διαθέτει 
σύγχρονο εξοπλισμό 

Σύγχρονα εργαλεία 
υποστήριξης ιστοσελίδας, 
όπως πρόσφατες εκδόσεις 
των browsers, HTML, 
XML κτλ. 

Χ11 
Οι εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης προσελκύουν 
με την εμφάνισή τους 

Βλ. Χ13 

Χ12 
Η εμφάνιση των 
εργαζομένων είναι 
προσεγμένη 

Μη εφαρμόσιμο 

Χ13 

Τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται 
στην υπηρεσία, 
προσελκύουν με την 
εμφάνισή τους 

Η ελκυστική εμφάνιση της 
ιστοσελίδας είναι 
σημαντική, αλλά το 
σχετικό περιεχόμενό της, η 
ευκολία χρήσης και η 
πλοήγηση είναι πιο 
σημαντικά 

Εξατομίκευση   

Χ14 

Η επιχείρηση δείχνει 
εξατομικευμένη προσοχή 
στον πελάτη 

Προσωπικές απαντήσεις με 
e-mail και εξατομικευμένες 
ιστοσελίδες (π.χ. στοιχεία 
για προτιμήσεις και 
προηγούμενες 
παραγγελίες) 

Χ15 

Η επιχείρηση έχει 
κατάλληλο ωράριο 
λειτουργίας για όλους τους 
πελάτες της 

24ωρη διαθεσιμότητα 
ιστοσελίδων και 
απαντήσεων 

Χ16 
Οι εργαζόμενοι δείχνουν 
προσωπικό ενδιαφέρον για 
κάθε πελάτη 

Βλ. Χ14 
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Χ17 
Η επιχείρηση αποσκοπεί 
στο μέγιστο δυνατό 
συμφέρον του πελάτη 

Μη εφαρμόσιμο 

Χ18 

Οι εργαζόμενοι κατανοούν 
τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του 
πελάτη 

Συλλογή αναγκών μέσω 
on-line φορμών, cookies 
και απαντήσεις 
προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες του πελάτη 

Ανταπόκριση   

Χ19 

Οι εργαζόμενοι 
πληροφορούν τον πελάτη 
για τον ακριβή χρόνο 
παροχής της υπηρεσίας 

Διαθεσιμότητα υπηρεσιών 
τηλεφωνικής επικοινωνίας 
με τους πελάτες (εφόσον 
το επιθυμούν) 

Χ20 

Οι εργαζόμενοι παρέχουν 
άμεση εξυπηρέτηση στον 
πελάτη 

Αυτοματοποιημένες 
απαντήσεις μέσω e-mail 
(ή/και με ανθρώπινη 
παρέμβαση) και άμεση 
παροχή ζητούμενων 
ιστοσελίδων (εξαρτάται 
από την υποδομή της 
επιχείρησης, το σχεδιασμό 
της ιστοσελίδας και τους 
εργαζόμενους) 

Χ21 

Οι εργαζόμενοι είναι 
πάντοτε πρόθυμοι να 
ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του πελάτη 

Άμεσες απαντήσεις στα 
εισερχόμενα e-mails, αντί 
της προώθησής τους στην 
επιχείρηση (αν και η 
προώθηση μπορεί να είναι 
καταλληλότερη, εφόσον ο 
πελάτης είναι 
ενημερωμένος) 

Χ22 

Οι εργαζόμενοι δεν είναι 
ποτέ τόσο απασχολημένοι, 
ώστε να αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του πελάτη 

Βλ. Χ20 

 
Πίνακας 4: Αντιστοιχία χαρακτηριστικών της ποιότητας συμβατικών υπηρεσιών 

χαρακτηριστικά της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
 

Αναφορικά με την αξιοπιστία, η αντιστοιχία τονίζει την ανάγκη ανταπόκρισης της 
επιχείρησης στα εισερχόμενα e-mails και τη ζήτηση ιστοσελίδων. Η διασφάλιση των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετίζεται με την ικανοποίηση της ανάγκης για ασφάλεια 
των συναλλαγών και προστασία των πληροφοριών του πελάτη, καθώς επίσης για 
σχετικές και κατάλληλες απαντήσεις στις ερωτήσεις του πελάτη. Όσον αφορά τη 
διάσταση των περιουσιακών στοιχείων, επισημαίνεται η ανάγκη ενός καλού 
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σχεδιασμού της ιστοσελίδας, δεν αναγνωρίζεται ωστόσο η σημασία του περιεχομένου 
των πληροφοριών και των απαντήσεων στις ερωτήσεις του πελάτη, πριν και μετά τη 
διαδικασία της αγοράς (ίσως γιατί το περιεχόμενο αναλύεται κυρίως στα 
χαρακτηριστικά της διασφάλισης). Η εξατομίκευση επιτυγχάνεται με προσωπικές 
απαντήσεις μέσω e-mail και σε μικρότερο βαθμό με εξατομικευμένες ιστοσελίδες 
στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Τέλος, η ανταπόκριση δεν εξαρτάται μόνο από το 
γρήγορο «download» μιας ιστοσελίδας και τον τρόπο σχεδιασμού της (είναι 
καλύτερα να αποφεύγονται σύνθετα γραφικά και plug-ins), αλλά και από τη 
δυνατότητα παροχής της κατάλληλης υποδομής στους εργαζόμενους για να 
εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τον πελάτη.  
Στα περισσότερα χαρακτηριστικά της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών τονίζεται η 
σημασία της πληροφόρησης, που παρέχεται σε μία ιστοσελίδα ή σε ένα e-mail. Οι 
Chaffey, Mayer, Johnston και Ellis- Chadwick [2000], αναφέρουν τα ακόλουθα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της πληροφορίας, τα οποία πρέπει να αξιολογούνται ώστε 
να διαπιστώνεται εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 
πελάτη: εξατομικευμένη – εύκολα ανιχνεύσιμη – έγκαιρη – ανανεώσιμη – ακριβής – 
ξεκάθαρη – λεπτομερής – σχετική (με την απαίτηση του πελάτη) πληροφορία. 
Με βάση την αντιστοιχία ποιοτικών χαρακτηριστικών συμβατικών και ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών, οι ίδιοι ερευνητές (Chaffey και Williams Edgar) πρότειναν τους 
παράγοντες αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πίνακα 5, 
αφενός για επικοινωνία μέσω e-mail και αφετέρου για ιστοσελίδες. 
 

Επικοινωνία μέσω e-mail Ιστοσελίδες 

• Καθορισμένος χρόνος απάντησης και 
αναφορά του ονόματος του υπεύθυνου 
απαντητικών e-mails 
• Χρήση αυτοματοποιημένων 
απαντήσεων επιβεβαίωσης της 
επεξεργασίας του αιτήματος του πελάτη 
• Εξατομικευμένα e-mails, όπου είναι 
απαραίτητο 
• Ακριβείς απαντήσεις στα εισερχόμενα 
e-mails, μέσω του επιθυμητού καναλιού 
επικοινωνίας του πελάτη (e-mail, call-
back) 
• Δυνατότητα επιλογής από πλευράς 
πελάτη των εισερχόμενων e-mails 
(κυρίως για διαφημιστικό υλικό) και 
προσφορές στον πελάτη ως ανταμοιβή για 
την παροχή πληροφοριών 
• Ξεκάθαρη διάταξη, σαφής αναφορά 
αποστολέα, δηλώσεις απορρήτου 

• Δυνατότητα χρησιμοποίησης του 
επιθυμητού από πλευράς πελάτη 
καναλιού επικοινωνίας, προς απάντηση 
των ερωτήσεών του (e-mail, τηλέφωνο, 
fax, ταχυδρομείο, προσωπική επαφή) 
• Εμφανή σημεία επαφής για ζήτηση 
πληροφοριών μέσω e-mail και φορμών 
• Διαθεσιμότητα και απόδοση 
ιστοσελίδας 
• Έλεγχος της χρηστικότητας της 
ιστοσελίδας και της αποτελεσματικότητας 
των συνδέσμων και λοιπών εργαλείων 
υποστήριξης (HTML, plug-ins, browsers 
κτλ.) 
• Κατάλληλος σχεδιασμός της δομής και 
των γραφικών της ιστοσελίδας για την 
επίτευξη ευχρηστίας, σχετικό 
περιεχόμενο με ελκυστική εμφάνιση 
• Δυνατότητα χρήσης εξατομικευμένων 
ιστοσελίδων 
• Ειδικά βοηθητικά εργαλεία, όπως 
βάσεις δεδομένων που παρέχουν τη 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον 
πελάτη και επιλογή Συχνότερων 
Ερωτήσεων (FAQ) 

Πίνακας 5: Παράγοντες αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
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3.2.3. Μέτρηση αποτελεσματικότητας ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 
 
Ανεξάρτητα από το είδος των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μιας 
ιστοσελίδας, υπάρχει ένας κοινός παράγοντας στον καθορισμό των στόχων και αυτός 
είναι η επισκεψιμότητα (κίνηση επισκεπτών) που εμφανίζει η ιστοσελίδα. Για το 
μέγεθος αυτό, οι Chaffey, Mayer, Johnston και Ellis-Chadwick [2000] προτείνουν 
τρεις εναλλακτικές μετρήσεις: 
 

• Εντυπώσεις σελίδας: πόσες φορές έχει δει ένα άτομο μία σελίδα. 
• Επισκέψεις: η επίσκεψη ορίζεται ως μία σειρά επανειλημμένων απαιτήσεων 

ενός επισκέπτη από μία σελίδα, χωρίς να παρεμβάλλονται 30 συνεχόμενα 
λεπτά απραξίας. 

• Μεμονωμένοι επισκέπτες: ο αριθμός μεμονωμένων επισκεπτών μιας σελίδας, 
σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο αναφοράς (συνήθως ένας μήνας ή ένα 
τρίμηνο). 

 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο όρος «χτύπημα» δεν χρησιμοποιείται από τους παραπάνω 
ερευνητές, καθώς δεν αποτελεί αξιόπιστη μέτρηση για τον αριθμό των ατόμων που 
βλέπουν μία ιστοσελίδα (σε περίπτωση που η σελίδα περιέχει 10 γραφικά συν ένα 
αρχείο HTML, καταγράφονται 11 χτυπήματα). Παρ’ ότι και οι τρεις δείκτες πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από κοινού στις αναφορές του μάρκετινγκ, ο καταλληλότερος 
δείκτης (εφόσον θα έπρεπε να επιλεγεί μόνο ένας) είναι ο αριθμός μεμονωμένων 
επισκεπτών, που επιτρέπει στα στελέχη να εκτιμήσουν τον όγκο ανθρώπων (τωρινών 
και υποψήφιων πελατών) που προσεγγίζει η επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας. 
 
Μία ιστοσελίδα μπορεί να έχει ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών, η 
αποτελεσματικότητά της όμως εξαρτάται από το πόσους πραγματικά δεσμεύει 
(ενθαρρύνει δηλαδή να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, πέρα από την 
εισαγωγική της σελίδα). Ένας σημαντικός δείκτης είναι η αναλογία δέσμευσης, που 
προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού επισκέψεων όπου οι επισκέπτες βλέπουν 
μόνο μία σελίδα, με το συνολικό αριθμό επισκέψεων στην ιστοσελίδα (εάν ο δείκτης 
αυτός κυμαίνεται πάνω από 80%, η δέσμευση δεν θεωρείται ικανοποιητική). Το 
μάρκετινγκ ωστόσο ζητάει συγκεκριμένα επιχειρησιακά αποτελέσματα, οπότε 
απαιτείται η μετατροπή του αριθμού των δεσμευμένων επισκεπτών σε συναλλαγές, 
όπως: 
 

• μία on-line συναλλαγής 
• τη συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής φόρμας 
• την υποβολή ενός αιτήματος παροχής κάποιας υπηρεσίας 
• τη ζήτηση σχετικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες 
• τη ζήτηση της επιλογής «where to buy» που κατευθύνει τους επισκέπτες σε 

ένα συγκεκριμένο κατάστημα ή διανομέα 
 
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να αναπτυχθούν διάφοροι δείκτες 
μετατροπής, που συνήθως όταν υπολογίζονται για πρώτη φορά δημιουργούν μία 
απογοητευτική εικόνα, στη συνέχεια όμως αποτελούν ένα εξαιρετικό σημείο 
εκκίνησης για την περαιτέρω βελτίωση της ιστοσελίδας. Ο όρος «βελτίωση» 
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εξαρτάται από την προσέγγιση σχεδιασμού της ιστοσελίδας που έχει υιοθετήσει η 
επιχείρηση. Οι σημαντικότερες προσεγγίσεις είναι οι ακόλουθες: 
 

• έμφαση στην αισθητική, παρά στο περιεχόμενο 
• έμφαση στη διάρθρωση του περιεχομένου, χωρίς να προσελκύει η εμφάνιση 

της ιστοσελίδας 
• ελαχιστοποίηση γραφικών, εστίαση στην πληροφόρηση (τα γραφικά 

αυξάνουν σημαντικά το χρόνο που φορτώνεται μία σελίδα, τη στιγμή που 
αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν τον «κανόνα των 8 sec118», σύμφωνα με 
τον οποίο χάνονται οι μισοί νέοι επισκέπτες μιας σελίδας που χρειάζεται 
περισσότερα από 8 sec για να φορτωθεί) 

• εστίαση στο χρήστη, παρέχοντας αυξημένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης και 
άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες (σύμφωνα με τους Jakob Nielsen [2000] 
και Vincent Flander [2003], αυτή η προσέγγιση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή) 

• εστίαση στο μάρκετινγκ της επιχείρησης (τα στελέχη του μάρκετινγκ θεωρούν 
την ιστοσελίδα ως εργαλείο διαχείρισης των σχέσεων με τον πελάτη). 

 
Το ζητούμενο για την επιχείρηση θα πρέπει να είναι η επίτευξη της κατάλληλης 
ισορροπίας ανάμεσα στις παραπάνω προσεγγίσεις, αφού καμία από αυτές δεν μπορεί 
να θεωρηθεί απόλυτα ως η καλύτερη. Όσον αφορά την προσέγγιση της εστίασης στο 
χρήστη, είναι σημαντικό για μία επιχείρηση να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των 
επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Ένας τρόπος κατηγοριοποίησης των επισκεπτών, 
που προτείνεται από τον Sterne[2002], αφορά το βαθμό εξοικείωσής τους ως προς τα 
εξής: 
 

• Διαδίκτυο: ένας μεγάλος αριθμός νέων χρηστών χρειάζεται κυρίως ευκολία 
στη χρήση της ιστοσελίδας, ενώ από την άλλη οι έμπειροι επισκέπτες 
επιθυμούν αυξημένες δυνατότητες αναζήτησης. 

• Επιχείρηση: ένα μέρος του περιεχομένου πρέπει να αποσκοπεί στην 
πληροφόρηση των επισκεπτών που δεν γνωρίζουν αρκετά στοιχεία για την 
επιχείρηση (π.χ. η επιλογή «About us»). 

• Προϊόντα / υπηρεσίες: η ενημέρωση των επισκεπτών για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες της επιχείρησης παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία (συνήθως όμως 
υπάρχει άγνοια για την πλήρη γκάμα προϊόντων / υπηρεσιών και η επιχείρηση 
οφείλει να διασφαλίσει ότι αυτή αναφέρεται στην ιστοσελίδα). 

• Ιστοσελίδα: οι επιλογές «Search», «Help», χάρτες της ιστοσελίδας κτλ. είναι 
απαραίτητα στοιχεία για τους επισκέπτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Η αφιέρωση ενός μέρους του περιεχομένου σε 
όσους επισκέπτονται για πρώτη φορά τη σελίδα μπορεί να βοηθήσει στην 
απόκτηση νέων πελατών. 
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4 
Πολυκριτηριακές Μέθοδοι Ανάλυσης Αποφάσεων 
 

4.1. Εισαγωγή 
 
Για την επίτευξη του βασικού σκοπού της διπλωματικής εργασίας δηλαδή της 
αξιολόγησης και της ιεράρχησης των δημοφιλέστερων ιστοσελίδων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης στην Ελλάδα και λόγω του πλήθους των στοιχείων προς αξιολόγηση 
καθώς και της διαφορετικής βαρύτητας τους επιλέγεται η πολυκριτηριακή ανάλυση 
αποφάσεων ως εργαλείο για την παρούσα μελέτη. Μέσω αυτής προσφέρεται η 
δυνατότητα πλήρους αξιολόγησης των στοιχείων του προβλήματος τόσο σε ατομικό 
επίπεδο για κάθε στοιχείο ξεχωριστά όσο και σε συλλογικό επίπεδο για τις σχέσεις 
των διαφόρων στοιχείων μεταξύ τους. Παρακάτω αναλύονται οι βασικές αρχές της 
πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων καθώς και οι πιο σημαντικές μέθοδοι. 
 

4.2. Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων 
 

4.2.1. Βασικές Αρχές Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 
 
Η συστηματική ανάπτυξη των διαφόρων μεθοδολογιών πολυκριτηριακής ανάλυσης 
για την λήψη αποφάσεων παρατηρείται όταν παρουσιάζεται η ανάγκη για 
ελαχιστοποίηση της πιθανότητας τυχόν λανθασμένων αποφάσεων.  
Οι πρώτες έννοιες πολυκριτηριακής μεθόδου συναντώνται την δεκαετία του ’60 από 
τους Charne και Cooper (1961), οι οποίοι ασχολήθηκαν με τον προγραμματισμό 
στόχων καθώς και από τον Roy B. (2005) που ανέπτυξε την πολυκριτηριακή μέθοδο 
ELECTRE. Η δεκαετία του ΄70 αποτελεί το ουσιαστικό χρονικό σημείο έναρξης της 
πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων μέσω της οργάνωσης ενός συνεδρίου από 
τους Cochrane και Zeleny στο πανεπιστήμιο Columbia στην Νότια Καρολίνα. 
Το γενικό πλαίσιο μοντελοποίησης στην πολυκριτήρια ανάλυση οροθετείται από 
τέσσερα διαδοχικά αλλά αλληλεπιδρώντα στάδια, που δίνονται παρακάτω (Roy B.).  

 
• Στάδιο Ι : Αντίληψη του αντικείμενου της απόφασης. 

Η απόφαση αναλύεται σ' ένα πεπερασμένο ή συνεχές σύνολο πράξεων Α και 
πάνω στο σύνολο αυτό ορίζεται μια προβληματική η οποία δίνει 
επιχειρησιακό ρόλο στο έργο του επιχειρησιακού ερευνητή χωρίς να είναι 
απαραίτητο πως θα παραμένει σταθερή καθ' όλη τη διαδικασία απόφασης. 
Μάλιστα ορίζονται 4 προβληματικές (Roy B.):  
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1. επιλογή μίας και μόνο πράξης απ' το σύνολο Α,  
2. καταχώρηση των πράξεων σε ομογενείς κλάσεις με συγκεκριμένες 

ιδιότητες,  
3. πλήρης διάταξη των πράξεων απ' την καλύτερη μέχρι τη χειρότερη και  
4. απλή περιγραφή των πράξεων και των συνεπειών τους στη γλώσσα 

του manager. 
 

• Στάδιο II : Ανάλυση των στοιχειωδών επιπτώσεων.  
Κάθε δυνατή πράξη αντανακλά ένα «νέφος στοιχειωδών επιπτώσεων» ή 
σύνολο ιδιοτήτων μέσω των οποίων είναι δυνατή η εκτίμηση της από την 
πλευρά του λήπτη της απόφασης (Roy B., [1975]). Η ανάλυση του νέφους των 
στοιχειωδών επιπτώσεων για κάθε πράξη καθοδηγεί τον επιχειρησιακό 
ερευνητή, ή γενικότερα έναν αναλυτή, στην επινόηση και μοντελοποίηση των 
κριτηρίων βάσει των οποίων θα ληφθεί η τελική απόφαση. Τα κριτήρια γενικά 
είναι μοντέλα σύγκρισης ή καλύτερα, ποσοτικές ή ποιοτικές μεταβλητές που 
πληρούν απαραίτητα τρεις θεμελιώδεις ιδιότητες:  

 
1. μονότονες και συναφείς με τις ατομικές προτιμήσεις  
2. επαρκείς στα πλαίσια της διαθέσιμης πληροφορίας και  
3. μη πλεοναστικές. 

 
• Στάδιο III : Κατασκευή του μοντέλου απόφασης ή συμπεριφοράς. 

Πρόκειται για τον κανόνα σύνθεσης των κριτηρίων μέσα από ένα μοντέλο 
ολικής προτίμησης. Οι πράξεις του συνόλου Α συγκρίνονται ολικά με βάση το 
μοντέλο αυτό και τον τύπο προβληματικής που έχει οριστεί στο στάδιο Ι. 

 
• Στάδιο IV : Αναζήτηση στοιχείων απάντησης στα συγκεκριμένα προβλήματα 

του λήπτη των αποφάσεων όπως επίσης και των διαδικασιών οργάνωσης των 
προτεινομένων λύσεων στο στάδιο III. Πρόκειται για συμπληρωματικό στάδιο 
του προηγούμενου με λόγο ύπαρξης το γεγονός ότι μια λύση που  
προέρχεται από ένα μοντέλο δεν είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμη στα πεδία 
λήψης των πραγματικών αποφάσεων. 

 
Η ορθή λήψη αποφάσεων κρίνεται απαραίτητα στην σύγχρονη εποχή τόσο σε 
προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη την 
πολυπλοκότητα των ποικίλων προβλημάτων, η ανάλυση της διαδικασίας σε 
συγκεκριμένα στάδια κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την ορθότητα της τελικής 
απόφασης. Ο λήπτης μίας απόφασης καλείται να υπολογίσει όλες τις παραμέτρους 
και τα κριτήρια που επηρεάζουν το πρόβλημα του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται 
επιτακτική η ανάπτυξη των ποικίλων μεθοδολογιών πολυκριτηριακής ανάλυσης. 
 
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό το μεγάλο εύρος της πρακτικής εφαρμογής της 
πολυκριτηριακής ανάλυσης. Οι μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης εφαρμόζονται σε 
μεγάλο βαθμό σε τομείς όπως η οικονομία, η ενέργεια και η επιχειρησιακή έρευνα. 
Ουσιαστικά αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο σε περιπτώσεις που τα δεδομένα 
δεν είναι πλήρως καθορισμένα αλλά εξαρτώνται άμεσα από τις προτιμήσεις και τους 
στόχους του εκάστοτε λήπτη αποφάσεων. Βασικό χαρακτηριστικό της 
πολυκριτηριακής ανάλυσης είναι η έννοια της υπεροχής ή κυριαρχίας μέσω της 
οποίας αναλύεται ένα πρόβλημα από διαφορετικές πλευρές με στόχο την επιλογή της 
επικρατέστερης. 
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Στην ανάπτυξη των βασικών εννοιών των πολυκριτηριακών μεθόδων σημαντική ήταν 
η συμβολή της θεωρίας των παιγνίων, πρωτεργάτες της οποίας ήταν οι Felix Edouard 
Justin Emile Borel (1871-1956) και John von Neumann (1903-1957) (James Dow  
Allen).  
 

4.2.2. Διαδικασία Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 
 
Στην πολυκριτηριακή ανάλυση περιλαμβάνεται ένα θεωρητικό υπόβαθρο μέσω του 
οποίου αναπτύσσεται η βασική λογική προσέγγισης προβλημάτων που απαιτούν 
τέτοιου είδους ανάλυση. Ακόμη προσδιορίζονται τα κύρια δομικά στοιχεία του 
προβλήματος και αναλύονται οι βασικές τους ιδιότητες του. Έτσι έχει δημιουργηθεί 
ένα πλήθος τεχνικών, κατάλληλων για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου εύρους 
προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη. Αν και η ταξινόμηση των τεχνικών 
αυτών σε ιδιαίτερες κατηγορίες δεν είναι αυστηρή, διακρίνονται οι παρακάτω 
βασικές ομάδες μεθόδων (Pardalos, [1995]): 
 

• Πολυκριτηριακός μαθηματικός προγραμματισμός 
• Μέθοδοι σχέσεων υπεροχής 
• Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας 
• Αναλυτική- συνθετική προσέγγιση 

 
Ο πολυκριτηριακός μαθηματικός προγραμματισμός εφαρμόζεται κυρίως σε 
προβλήματα με συνεχές σύνολο άπειρου αριθμού επιλογών, στα οποία κατ’ αναλογία 
με τα προβλήματα γραμμικού μονοκριτηριακού προγραμματισμού, οι μεταβλητές 
απόφασης μπορεί να παίρνουν οποιαδήποτε τιμή εντός ενός καθορισμένου πεδίου. 
Αντίθετα, μέσω της αναλυτικής- συνθετικής προσέγγισης και της θεωρία σχέσεων 
υπεροχής επιλύονται κυρίως προβλήματα με διακριτό σύνολο επιλογών, ενώ η 
πολυκριτηριακή θεωρία χρησιμότητας εφαρμόζεται και σε συνεχές και σε διακριτό 
σύνολο επιλογών και στηρίζεται στη λογική της αναγωγής του πολυκριτηριακού σε 
μονοκριτηριακό πρόβλημα μέσω του προσδιορισμού μιας συνολικής συνάρτησης 
χρησιμότητας που συνθέτει τις επιμέρους (ανά κριτήριο) προτιμήσεις του λήπτη 
αποφάσεων σε ένα ενιαίο μέτρο με βάση το οποίο προχωράει στη λήψη της 
απόφασης. 
Οι μέθοδοι σχέσεων υπεροχής επιτρέπουν την διάταξη των εναλλακτικών ενώ στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες έτσι ώστε να γίνει διάκριση 
μεταξύ των εναλλακτικών επιτρέπουν σε ξεχωριστά ζεύγη απόψεων να παραμείνουν 
μη συγκρίσιμα. Αντίθετα, τα μοντέλα που ανήκουν στην πολυκριτήρια θεωρία 
χρησιμότητας απαιτούν όλες οι επιλογές να είναι άμεσα συγκρίσιμες, ακόμη και εάν 
οι συγκρίσεις τίθενται υπό αμφισβήτηση λόγω έλλειψης κατάλληλων στοιχείων. 
 
Αρχικά κατά την πολυκριτηριακή ανάλυση γίνεται η ταυτοποίηση του αντικειμένου 
ως προς το σύνολο των επιλογών του προβλήματος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η  
επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επίλυσης.  
Κατά την αρχική δόμηση του προβλήματος γίνεται ο καθορισμός του βασικού στόχου 
του προβλήματος και η επιλογή των πιθανών εναλλακτικών σεναρίων. Επιπλέον 
καθορίζονται επακριβώς τα κριτήρια και γίνεται μέτρηση των επιδόσεων των 
εναλλακτικών και ταξινόμηση των κριτηρίων. Στην συνέχεια υπολογίζεται η 
βαρύτητα κάθε κριτηρίου και κατασκευάζεται ένα μοντέλο αξιολόγησης. Σημαντικός 
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είναι και ο καθορισμός των πιθανών περιοριστικών παραμέτρων ανάλογα με το 
αντικείμενο του εξεταζόμενου προβλήματος. Στο τέλος γίνεται η τελική ταξινόμηση 
των εξεταζόμενων σεναρίων κατά σειρά βαθμολογίας με βάση τα χαρακτηριστικά 
του μοντέλου που έχει επιλεχθεί. Η εναλλακτική που συγκεντρώνει την υψηλότερη  
βαθμολογία αντιστοιχεί στην ευνοϊκότερη περίπτωση. 
 
Κατά την ανάλυση του προβλήματος γίνεται ανάλυση ευαισθησίας της λύσης που 
προκύπτει και προσδιορίζονται τυχόν συγκρούσεις μεταξύ των κριτηρίων. 
Παρακάτω απαριθμούνται οι απαραίτητες ενέργειες κατά την διαδικασία της  
πολυκριτηριακής ανάλυσης ενός προβλήματος. 
 

1. Επιλογή των Κριτηρίων και περιγραφή των χαρακτηριστικών τους 
2. Βαθμονόμηση κριτηρίων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους 
3. Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων 
4. Βαθμολόγηση κριτηρίων για κάθε εναλλακτικό σενάριο 
5. Στάθμιση- Εξαγωγή Αποτελεσμάτων 
6. Σειρά κατάταξης σεναρίων 
7. Ανάλυση Ευαισθησίας 
8. Επιλογή σεναρίου 

 
Η πολυκριτήρια διαδικασία υποστήριξης αποφάσεων, χαρακτηρίζεται τυπικά από το 
παρακάτω σχήμα (Σχήμα 8) (Chankong V., Haimes Y.Y., [1983]). Μια τέτοια 
διαδικασία αποτελείται από τα βασικά στάδια της δόμησης, της μοντελοποίησης 
καθώς και της ανάλυσης του προβλήματος. Η εκτίμηση της απόφασης συνιστά το 
τελευταίο στάδιο αυτής της διαδικασίας.  
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Σχήμα 8 : Διαδικασία Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 
 

Στην συνέχεια αναπτύσσονται μερικές από τις σημαντικότερες και πιο διαδεδομένες  
μεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης. 
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4.3. Πολυκριτηριακός μαθηματικός προγραμματισμός 
(Multiobjective Mathematical programming) 
 
Ο πολυκριτηριακός μαθηματικός προγραμματισμός αναπτύχθηκε και 
χρησιμοποιήθηκε από τον Koopmans σε προβλήματα παραγωγής, ενώ ο Markowitz  
χρησιμοποίησε την τεχνική αυτή για την επιλογή χαρτοφυλακίου.  
Στην κατηγορία αυτή ανήκει η μέθοδος Προγραμματισμού Στόχων (Goal 
Programming) που αναπτύχθηκε από τους Charnes και Cooper (1961) και 
συνεχίσθηκε υπό την καθοδήγηση των Ijiri (1965), Lee (1972) και Ignizio (1976). Η 
μέθοδος αυτή θεωρείται από τις περισσότερο διαδεδομένες και χρησιμοποιούμενες 
στον χώρο του πολυκριτηριακού μαθηματικού προγραμματισμού. Επίσης τεχνικές 
βελτιστοποίησης διανύσματος για τον υπολογισμό του συνόλου των μη-
κυριαρχούμενων λύσεων αναπτύχθηκαν από πολλούς συγγραφείς (Geoffrion, 1968; 
Philip, 1972; Evans and Stuer, 1973; Yu and Zeleny, 1975; Gal, 1977; Iserman, 1977). 
 
Η μέθοδος προγραμματισμού στόχων επιλύει προβλήματα που παρουσιάζουν πάνω 
από έναν αντικειμενικούς στόχους. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία παραλλαγή του 
Γραμμικού Προγραμματισμού (Linear Programming) και τα μοντέλα του 
διαμορφώνονται με αντίστοιχο τρόπο. Συγκεκριμένα, αρχικά, καθορίζονται οι 
μεταβλητές, στην συνέχεια προσδιορίζεται η αντικειμενική συνάρτηση και τέλος  
διαμορφώνονται οι περιορισμοί.  
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι μέσω της μεθόδου προγραμματισμού 
στόχων αντιμετωπίζονται προβλήματα που οι εναλλακτικές επιλογές δεν είναι  
διακριτές.  
 

4.4. Μέθοδοι Σχέσεων Υπεροχής 
 
Η έννοια των μεθόδων των σχέσεων υπεροχής αποτελεί ένα σημαντικό ρεύμα στο 
κλάδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Βασικός εμπνευστής της θεωρίας των 
σχέσεων υπεροχής είναι ο Γάλλος B. Roy, ο οποίος εισήγαγε την σχέση της υπεροχής. 
Η σχέση αυτή εισάγει συγκεκριμένα τις παραμέτρους ασθενούς, ισχυρής και 
αδιαφορίας προτίμησης στα προβλήματα απόφασης. Στόχος των μεθόδων των 
σχέσεων υπεροχής είναι η ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου που θα καθιστά 
δυνατή την πραγματοποίηση διμερών συγκρίσεων μεταξύ των εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων. Οι μέθοδοι σχέσεων υπεροχής επιτρέπουν την διάταξη των 
εναλλακτικών ενώ στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες έτσι 
ώστε να γίνει διάκριση μεταξύ των εναλλακτικών επιτρέπουν σε ξεχωριστά ζεύγη 
απόψεων να παραμείνουν μη συγκρίσιμα. Αντίθετα, οι προσθετικές μέθοδοι, όπως η 
ιεραρχική ανάλυση αποφάσεων και η πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας, από την 
εφαρμογή των οποίων προκύπτει ένας τελικός βαθμός για κάθε εναλλακτική, 
απαιτούν όλες οι επιλογές να είναι άμεσα συγκρίσιμες, ακόμη και εάν οι συγκρίσεις  
τίθενται υπό αμφισβήτηση λόγω έλλειψης κατάλληλων στοιχείων. 
Ο μέθοδοι σχέσεων υπεροχής κατά την πολυκριτηριακή ανάλυση προβλημάτων 
δημιουργούν μια σχέση, την σχέση υπεροχής, η οποία απεικονίζει τις έντονα 
διαμορφωμένες προτιμήσεις του λήπτη αποφάσεων, ανάλογα με το πλήθος των 
πληροφοριών που είναι διαθέσιμες. Με την βοήθεια μαθηματικών σχέσεων 
στοχεύουν να δείξουν τον βαθμό επικράτησης της μίας εναλλακτικής έναντι μίας 
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άλλης. Οι μέθοδοι των σχέσεων υπεροχής διευκολύνουν την σύγκριση μεταξύ 
εναλλακτικών με την αντιστοίχηση αρχικών βαρών στα κριτήρια αποφάσεων και στη 
συνέχεια μεταβάλλουν αυτά τα βάρη στα πλαίσια της ανάλυσης ευαισθησίας εάν δεν 
είναι γνωστή η αρχική τους τιμή. Η σύγκριση μεταξύ εναλλακτικών συνεχίζεται για 
κάθε κριτήριο απόφασης και καθορίζει την υπεροχή μίας εναλλακτικής έναντι μίας 
άλλης. Τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η κατάταξη των διαφόρων  
επιλογών. 
Η βασική ιδέα των μεθόδων των σχέσεων υπεροχής είναι ίδια σε όλα τα σχετικά 
μοντέλα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχέση υπεροχής δεν είναι απαραίτητα πλήρης, ως προς την 
αξιολόγηση όλων των εναλλακτικών δραστηριοτήτων και την κατάταξη τους και 
υπάρχουν περιπτώσεις όπου η πλήρης αξιολόγησης όλων των εναλλακτικών δεν είναι  
εφικτή.  
Όλες οι μέθοδοι των σχέσεων υπεροχής λειτουργούν σε δύο στάδια. Αρχικά, 
αναπτύσσεται η σχέση υπεροχής βάσει πληροφοριών που παρέχει ο λήπτης 
αποφάσεων και στην συνέχεια χρησιμοποιούνται ευρετικές διαδικασίες για την 
αξιοποίηση των σχέσεων υπεροχής με σκοπό την αξιολόγηση των εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων ως προς την επιλογή, την κατάταξη και την ταξινόμηση. Οι δύο 
βασικές οικογένειες μεθόδων υπεροχής είναι οι ELECTRE και PROMETHEE που  
αναλύονται παρακάτω. 
 

4.4.1. ELECTRE 
 
Οι ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Realite) μέθοδοι αποτελούν μία 
από τις σημαντικότερες κατηγορίες των μεθόδων υπεροχής. Οι μέθοδοι αυτές 
χρησιμοποιούν τον κανόνα πλειοψηφίας σε μια σχέση υπεροχής. Βασικός στόχος 
τους είναι να ορισθεί μία εναλλακτική που είναι ικανοποιητική ως προς ένα πλήθος 
κριτηρίων χωρίς να είναι ιδιαίτερα ανεπαρκής ως προς την εκπλήρωση των 
υπόλοιπων κριτηρίων. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι μέθοδοι ELECTRE I (Roy B., 
[1968]), ELECTRE II (Roy B. & Bertier P., [1971], [1973]), ELECTRE IΙΙ (Roy B., 
[1978]), ELECTRE IV (Roy B. & Hugonnard J., [1982]), ELECTRE Is (Skalka J.M., 
[1984]), ELECTRE A (Roy B. & Moscarola J., [1977]) (Roy, [1981]) και ELECTRE-
TRI (Yu, [1992]). Οι μέθοδοι αυτοί επιτυγχάνουν την σύνθεση των μερικών 
διατάξεων. Η κοινή τους ονομασία τις περιγράφει ως μεθόδους ελάττωσης. 
Η μέθοδος ELECTRE- TRI προτάθηκε από τον Yu [1992] και είναι προσαρμοσμένη 
στα προβλήματα ταξινόμησης. Από ένα συγκεκριμένο σύνολο εναλλακτικών, οι 
οποίες μπορεί να αξιολογηθούν τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά κριτήρια και 
από ένα προκαθορισμένο σύνολο προτύπων, η μέθοδος μέσω δύο διαφορετικών 
προσεγγίσεων επιτυγχάνεται η ταξινόμηση των εναλλακτικών. Η αισιόδοξη και η 
απαισιόδοξη προσέγγιση, προκύπτει από την διαχείριση της ασυγκρισιμότητας των 
εναλλακτικών. Γενικότερα η απαισιόδοξη προσέγγιση χρησιμοποιείται όταν 
απαιτείται εφαρμογή μιας συντηρητικής πολιτικής ή όταν οι διαθέσιμοι πόροι είναι 
περιορισμένοι, ενώ η αισιόδοξη χρησιμοποιείται για προβλήματα που ο λήπτης της 
απόφασης θέλει να δώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε κάποιες εναλλακτικές που 
παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι κατηγορίες κατάταξης λαμβάνονται 
ανεξάρτητα από το σύνολο των εναλλακτικών και η μέθοδος διαχειρίζεται μόνο 
διατεταγμένες κατηγορίες. Η ELECTRE TRI καθιστά δυνατή την ομαδοποίηση των 
δεδομένων εναλλακτικών σε περισσότερες από δύο κατηγορίες καθώς και την 
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ταξινόμηση τους αποδεχόμενη τυχόν μη συγκρισιμότητα και μη μεταβατικότητα 
μεταξύ τους. 
 
Η ELECTRE III αποτελεί μία ακόμα πολύ διαδεδομένη μέθοδο υπεροχής η οποία 
εισάγει την έννοια των ψευδοκριτηρίων. Τα ψευδοκριτήρια αυτά απαιτούν την χρήση  
των κατωφλιών αδιαφορίας, προτίμησης και βέτο. 
Συγκεκριμένα, για να συγκριθούν δύο εναλλακτικές a και b ∈ Α, για ένα ορισμένο 
κριτήριο j όπου η επίδοση της κάθε εναλλακτικής στο συγκεκριμένο κριτήριο είναι 
gj(a) και gj(b) απαιτούνται με βάση τους παραδοσιακούς τρόπους κατάταξης των  
εναλλακτικών οι σχέσεις : 
 
aPb (η a προτιμάται της b)  gj(a)>gj(b) 
aIb (η a είναι αδιάφορη της b)  gj(a)=gj(b) 
 
Με την ELECTRE III όμως ορίζεται ένα κατώφλι αδιαφορίας q που συνιστά μια τιμή 
για την οποία οι παραπάνω σχέσεις προτίμησης και αδιαφορίας μετασχηματίζονται  
ως εξής :  
 
aPb (η a προτιμάται της b)  gj(a)>gj(b) + q 
aIb (η a είναι αδιάφορη της b)  |gj(a)-gj(b)| ≤ q 
 
Το κατώφλι αδιαφορίας συνιστά ουσιαστικά το κατώφλι κάτω από το οποίο ο  
αποφασίζων είναι αδιάφορος μεταξύ δύο εναλλακτικών. 
 
Ακόμη με το κατώφλι προτίμησης ορίζεται μια τιμή p για την οποία θα υπάρχει  
σαφής προτίμηση της μίας εκ των δύο εναλλακτικών : 
 
aPb (η a προτιμάται σαφώς της b)  gj(a)-gj(b) > p 
aQb (η a προτιμάται ασθενώς της b)  q < gj(a)-gj(b) ≤ p 

aIb (η a είναι αδιάφορη της b)  |gj(a)-gj(b)| ≤ q 
 
Δηλαδή ορίζεται ένα κατώφλι πάνω από το οποίο ο αποφασίζων δείχνει σαφή  
προτίμηση υπέρ μίας επιλογής. 
Με την χρήση των κατωφλιών αυτών συνυπολογίζεται στην ανάλυση του 
προβλήματος η αστοχία με την φυσική έννοια αλλά και η υποκειμενική εισροή του 
υπεύθυνου για την λήψη της απόφασης. Για να μπορεί όμως να γίνει χρήση των 
κατωφλιών αυτών είναι απαραίτητος ο ορισμός βαρών για τα κριτήρια του  
προβλήματος. 
 
Με την μέθοδο ELECTRE ΙΙΙ κατασκευάζεται μια σχέση κατάταξης S. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο η έννοια aSb θα σημαίνει ότι ‘η a είναι τουλάχιστον σαν τη b’ ή ότι 
‘η a δεν είναι χειρότερη από την b’. Στην περίπτωση λοιπόν που ισχύει aSb και δεν 
ισχύει bSa, η κατάταξη δηλώνει προτίμηση στην εναλλακτική a έναντι της b. 
Αντίθετα όταν δεν ισχύει aSb και ισχύει bSa, η κατάταξη δηλώνει προτίμηση στην 
εναλλακτική b έναντι της a. Όταν ισχύει aSb και bSa, η κατάταξη δηλώνει αδιαφορία 
ανάμεσα στις a και b. Τέλος, όταν δεν ισχύει aSb ούτε bSa τότε η κατάταξη δηλώνει  
ασυγκρισιμότητα ανάμεσα στις δύο εναλλακτικές. 
Αν υποτεθεί ότι όλα τα κριτήρια έχουν βέλτιστη τιμή τη μέγιστη, για να γίνει 
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αποδεκτή η σχέση aSb, πρέπει να ισχύει η αρχή της συμφωνίας, η οποία απαιτεί την 
πλειοψηφία των κριτηρίων, συνυπολογίζοντας το βάρος τους, έτσι ώστε να 
συντείνουν στην αλήθεια της παραπάνω σχέσης. Ακόμα πρέπει να ισχύει η αρχή της 
μη ασυμφωνίας, η οποία απαιτεί ότι εντός της μειοψηφίας των κριτηρίων που δεν 
ικανοποιούν την παραπάνω σχέση, κανένα από αυτά να μην είναι σε μεγάλο βαθμό  
εναντίον της. 
Έτσι λοιπόν υπολογίζεται ο δείκτης συμφωνίας C(a,b) για κάθε ζεύγος εναλλακτικών 
a και b. Αν kj είναι το βάρος του κριτηρίου j, τότε ορίζεται η σχέση της συμφωνίας 
των δύο εναλλακτικών για κάθε κριτήριο ως εξής: 
 

C(a,b) = 1
k 1

( , )
r

j j

j

k c a b
=
∑  

 
 
 
   1 , αν gj (a) + qj ≥ gj(b) 
   0 , αν gi(a) + pj ≤ gj(b) 
όπου  = ( , )jc a b

    ( ) ( )j j j

j j

p g a g b
p q

+ −
−

 , διαφορετικά 

 
 
Το κατώφλι βέτο χαρακτηρίζει με έναν απλό τρόπο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
ένα κριτήριο ασυμφωνίας ασκεί ένα βέτο σε μία σχέση υπεροχής χωρίς να λαμβάνει 
υπόψη άλλα κριτήρια ασυμφωνίας. Η εισαγωγή αυτού του κατωφλίου είναι σύμφωνη 
με την έννοια της ασυμφωνίας, δηλαδή οποιαδήποτε υπεροχή μίας εναλλακτικής a 
έναντι μίας άλλης εναλλακτικής b μπορεί να απορριφθεί εάν η b αποδώσει πολύ 
χειρότερα από την a σε οποιοδήποτε κριτήριο. Με κατώφλι βέτο αν μια εναλλακτική 
a είναι γενικά καλύτερη από μια άλλη b, μπορεί να υπάρχουν κάποια κριτήρια (ίσως 
και μόνο ένα) στα οποία η επίδοση της a να είναι χειρότερη από της b σε τέτοιο 
βαθμό που να μετριάζεται η συνολική προτίμηση για την εναλλακτική a (Rogers M., 
[2000]). Τότε ορίζεται μια τιμή v για την οποία η σχέση aSb μπορεί να ανατραπεί εάν  
για οποιοδήποτε κριτήριο j ισχύει  
gj(b) > gj (a) + vj . 
Ουσιαστικά το κατώφλι βέτο αποτελεί το μέγεθος της διαφοράς του κριτηρίου στο 
οποίο ασκείται βέτο στην υπεροχή. Η τιμή του κατωφλίου βέτο μπορεί να ορισθεί 
ελεύθερα από τον λήπτη απόφασης αλλά είναι φυσικό να ορίζεται με βάση την τιμή 
του κατωφλίου προτίμησης (Roy B.). Μάλιστα στα πιο σημαντικά κριτήρια το 
κατώφλι βέτο είναι πιο κοντά στο κατώφλι προτίμησης, ενώ στα λιγότερο σημαντικά 
είναι πιο μακριά. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι ένα όχι σημαντικό κριτήριο 
είναι πιο δύσκολο να ασκήσει βέτο σε μία σχέση υπεροχής έναντι ενός πολύ 
σημαντικού. Ακόμη ορίζεται έτσι ο δείκτης ασυμφωνίας ως εξής  
 
  1 , αν gj (a) + vj ≥ gj(b) 
  0, αν gi(a) + pj ≤ gj(b) 

( , )jd a b = 
( ) ( )j j

j j

g b g a p
v p
− −
−

j , διαφορετικά 
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Με βάση τις παραπάνω τιμές του δείκτη συμφωνίας C(a,b) μπορεί να υπολογιστεί ο  
βαθμός αξιοπιστίας ως εξής 
 
  C(a,b) , αν dj(a,b) ≤ C(a,b) 
 
S(a,b) =  
 

  C(a,b) * 
( , )

1 ( ,
1 ( ,

j

jÎJ a b

d a b
C a b

)
)

−
−∏  , διαφορετικά 

 
όπου J(a,b) είναι το σύνολο των κριτηρίων τα οποία ικανοποιούν την συνθήκη  

( , )jd a b > C(a,b) 
 

4.4.2. PROMETHEE 
 
Οι μέθοδοι που ανήκουν στην οικογένεια PROMETHEE (Preference Ranking 
Organization Method of Enrichment Evaluation) προτάθηκαν από τους Brans και 
Vincke τα μέσα της δεκαετίας του 1980 (BRANS J.P., & VINCKE P., [1985]). Μέσω 
των μεθόδων αυτών είναι δυνατή η αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων 
επιλογής (PROMETHEE Ι) και κατάταξης (PROMETHEE ΙΙ). Η δημοτικότητα τους 
και η ευρεία διάδοση τους στο χώρο της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων 
οφείλεται στην απλή και σαφή εφαρμογή τους. Η διαδικασία που ακολουθείται στις 
μεθόδους PROMETHEE Ι και PROMETHEE ΙΙ είναι ίδια κατά το στάδιο ανάπτυξης 
της σχέσης υπεροχής αλλά όχι και κατά το στάδιο εκμετάλλευσης της σχέσης που  
αναπτύσσεται. 
Συγκεκριμένα, για κάθε κριτήριο οι μέθοδοι PROMETHEE απαιτούν να καθορίζεται 
σαφώς μία ορισμένη συνάρτηση προτίμησης. Μέσω της συνάρτησης αυτής είναι 
δυνατός ο υπολογισμός του βαθμού προτίμησης που σχετίζεται με την καλύτερη 
εναλλακτική σε κάθε περίπτωση των συγκρίσεων ανά ζεύγος. Ουσιαστικά για κάθε 
εναλλακτική υπολογίζονται θετικές και αρνητικές ροές προτίμησης. Η θετική ροή 
εκφράζει το κατά πόσο μία εναλλακτική είναι η κυρίαρχη έναντι των άλλων 
εναλλακτικών, και η αρνητική το κατά πόσο κυριαρχείται από τις υπόλοιπες 
εναλλακτικές (Jean-Pierre Brans and Bertrand Mareschal). Έτσι μέσω της μεθόδου 
PROMETHEE Ι βάσει των ροών αυτών επιτυγχάνεται μία μερική κατάταξη, ενώ 
μέσω της PROMETHEE ΙΙ προκύπτει μία πλήρης κατάταξη που βασίζεται στην  
εξισορρόπηση των δύο ροών προτίμησης.  
Κατά το πρώτο στάδιο της ανάπτυξης της σχέσης υπεροχής προσδιορίζεται ο δείκτης 
προτίμησης (preference index) π(xi,xj) για κάθε ζεύγος εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων xi και xj , που εκφράζεται ως εξής: 
 

π(xi,xj) = 
2

2

( )
2

ik jkx x
σ
−

−  

 
Ο μερικός δείκτης προτίμησης pk (xi,xj) για το κριτήριο xk εκφράζεται συναρτήσει της 
διαφοράς xik-xjk μεταξύ των επιδόσεων των δύο εναλλακτικών στο κριτήριο xk.  
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  0 , xik< xjk
 
pk (xi,xj) =  
 
  hk (xik – xjk) , xik ≥ xjk
 
 
Για την μορφή της συνάρτησης hk διακρίνονται τα παρακάτω κριτήρια:  
 

I. Το σύνηθες κριτήριο (usual criterion) αναφέρει ότι ο λήπτης αποφάσεων 
είναι αδιάφορος μεταξύ δύο εναλλακτικών xi και xj στο κριτήριο xκ αν και 
μόνο αν xiκ = xjκ . Σε άλλη περίπτωση, αν xiκ > xjκ, ο λήπτης αποφάσεων 
θεωρεί ότι υπάρχει σαφής προτίμηση της xi έναντι της xj . Οπότε η  
συνάρτηση hk ορίζεται ως:  

 
 
 
   0 , xik =xjk
 
hk (xik – xjk) =  
 
   1 , xik > xjk 

 
 

II. Το σχεδόν κριτήριο (quasi criterion) αναφέρει ότι ο λήπτης αποφάσεων 
θεωρεί ότι υπάρχει αδιαφορία μεταξύ των δύο εναλλακτικών xi και xj στο 
κριτήριο xk, όταν η διαφορά xik-xjk δεν υπερβαίνει ένα κατώφλι 
αδιαφορίας qk. Διαφορετικά υπάρχει σαφής προτίμηση. Στην περίπτωση 
αυτού του κριτηρίου θα πρέπει να οριστεί το κατώφλι αδιαφορίας. Τότε, η  
συνάρτηση hk ορίζεται ως εξής: 

 
 
 
  0 , xik – xjk < qk
 
hk (xik – xjk) =  
 
  1 , xik – xjk ≥ qk
  
 

III. Το κριτήριο γραμμικής προτίμησης (criterion with linear preference) 
αναφέρει ότι ο λήπτης αποφάσεων θεωρεί ότι εφόσον η διαφορά xik-xjk 
είναι μικρότερη από ένα κατώφλι προτίμησης pk, τότε η προτίμηση του 
για την xi αυξάνει γραμμικά συναρτήσει της διαφοράς xik-xjk. Όταν αυτή η 
διαφορά ξεπερνάει το κατώφλι προτίμησης pk, τότε θα έχουμε σαφή  
προτίμηση. Η συνάρτηση hk ορίζεται ως: 
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  1 , xik – xjk ≥ pk
 
hk (xik – xjk) =  
 

  ik jk

k

x x
p
−  , xik – xjk < pk

 
 

IV. Το κριτήριο επιπέδου (level criterion) αναφέρει την χρησιμοποίηση ενός 
κατωφλιού αδιαφορίας και κατωφλίου προτίμησης. Εφόσον η διαφορά  
xik-xjk βρίσκεται μεταξύ του διαστήματος [qk, pk], τότε υπάρχει μία 
ελαφριά προτίμηση για την εναλλακτική xi. Στις άλλες περιπτώσεις 
ισχύουν τα ίδια με τα δύο προηγούμενα κριτήρια. Δηλαδή, όταν η διαφορά 
xik-xjk είναι μικρότερη από το κατώφλι αδιαφορίας qk, τότε υπάρχει 
αδιαφορία ανάμεσα στις δύο εναλλακτικές. Όταν η διαφορά xik-xjk είναι 
μεγαλύτερη από το κατώφλι προτίμησης pk, τότε η προτίμηση είναι σαφώς  
για το xi. Η συνάρτηση hk ορίζεται ως: 

 
 
 
   0 , xik – xjk < qk
 
hk (xik – xjk) =   0.5 , xik – xjk ∈ [qk , qk] 
 
   1 , xik – xjk > pk
 
 

V. Το κριτήριο γραμμικής προτίμησης και περιοχής αδιαφορίας (criterion 
with linear preference and indifference area) αναφέρει ότι ο λήπτης 
αποφάσεων θεωρεί ότι η προτίμηση του αυξάνεται γραμμικά από την 
αδιαφορία στη σαφή προτίμηση, όταν η διαφορά xik-xjk βρίσκεται 
ανάμεσα στο όριο αδιαφορίας και το όριο προτίμησης. Η συνάρτηση hk  
ορίζεται ως: 

 
 
   0 , xik – xjk < qk

hk (xik – xjk) =   ik jk k

k k

x x q
p q
− −
−

 , xik – xjk ∈ [qk , qk] 

 
   1 , xik – xjk > pk
 

VI. Το κριτήριο του Gauss (Gaussian criterion) αναφέρει ότι οι προτιμήσεις σε 
αυτήν την περίπτωση περιγράφονται από μία συνεχή συνάρτηση με τη  
μορφή : 

 

hk (xik – xjk) = 1 – exp [ 
2

2

( )
2

ik jkx x
σ
−

− ] 

` 
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όπου σ είναι η παράμετρος που καθορίζει το σημείο αλλαγής στην καμπή της  
συνάρτησης. 

 
Μέσω της συνάρτησης hk υπολογίζεται ο δείκτης προτίμησης π(xi. xj) για κάθε ζεύγος 
εναλλακτικών. Για τον δείκτη προτίμησης ισχύει 0≤ π(xi. xj)≤ 1 έτσι ώστε : 
 
1. π(xi,xj)≈0  οριακή υπεροχή της xi έναντι της xj 

2. π(xi,xj)≈1  ισχυρή υπεροχή της xi έναντι της xj. 
 
Με βάση την σχέση υπεροχής υπολογίζονται τα ακόλουθα μεγέθη: 

Ροή εισόδου (entering flow): ( ) ( , )
j

i j

x A

ix x xϕ π−

∈

= ∑   

Ροή εξόδου (leaving flow): ( ) ( , )
j

i i
x A

jx x xϕ π+

∈

= ∑  

Καθαρή ροή (net flow): ( ) ( ) ( )i i ix x xϕ ϕ ϕ+ −= −  
 
Η ροή εξόδου ( )ixϕ+  δείχνει την υπεροχή της εναλλακτικής xi ως προς τις υπόλοιπες 
εναλλακτικές και η ροή εισόδου ( )ixϕ−  δείχνει την υπεροχή όλων των υπόλοιπων 
εναλλακτικών έναντι xi. Η καθαρή ροή είναι ένα συνολικό μέγεθος αξιολόγησης της  
εναλλακτικής xi έναντι όλων των υπόλοιπων εναλλακτικών. 
Στην PROMETHEE I οι παραπάνω ροές χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη δύο 
κατατάξεων. Η πρώτη κατάταξη Ζ1 αναπτύσσεται βάσει των ροών εξόδου έτσι ώστε: 
 
xiP1xj φ-(xi)< φ- (xj) 
xiI1xj  φ- (xi)= φ- (xj) 
 
Η δεύτερη κατάταξη Ζ2 αναπτύσσεται βάσει των ροών εξόδου έτσι ώστε: 
 
xiP2xj φ+ (xi)< φ+ (xj) 
xiI2xj  φ+ (xi)= φ+ (xj) 
 
Η τελική κατάταξη προκύπτει ως η τομή των δύο κατατάξεων ως εξής: 
 
  (xiP1xi) � (xiP2xi) 
xiPxj  (xiP1xi) � (xiI2xi) 
  (xiP1xi) � (xiP2xi) 
 
xiIxj  (xiI1xi) � (xiI2xi) 
 
xiRxj  σε διαφορετική περίπτωση 
 
Στην PROMETHEE II αναπτύσσεται μόνο μία κατάταξη για τις εναλλακτικές, η 
οποία γίνεται βάση τις συνολικές τους ροές και η οποία είναι πλήρης (δηλαδή 
αγνοείται η σχέση ασυγκριτικότητας).  
Αυτή η κατάταξη ορίζεται ως εξής: 
 
xiPxj  φ(xi)> φ(xj) 
xiIxj  φ(xi)= φ(xj). 
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Οι μέθοδοι PROMETHEE έχουν συμβάλει ουσιαστικά τόσο στη θεωρητική 
προσέγγιση όσο και στην πρακτική αντιμετώπιση των πολυδιάστατων προβλημάτων 
που απαντώνται στο χώρο της χρηματοοικονομικής διοίκησης, καθώς η φιλοσοφία 
τους αποτελεί το επιστημονικό υπόβαθρο πολλών εξελιγμένων συστημάτων 
υποστήριξης χρηματοοικονομικών αποφάσεων. (Δούμπος Μ., Ζοπουνίδης Κ., [2004]) 
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4.5. Αναλυτική- Συνθετική Προσέγγιση (Preference 
Disaggregation Approach) 
 

4.5.1. Μέθοδος UTA 
 
Η μέθοδος UTA (Utility Theory Additive), δημιουργήθηκε από τους Jacquet-Lagrèze 
και Sisko (Jacquet-Lagrèze E., Siskos Y., [1978], [1982]). Η μέθοδος UTA, εκτιμά 
μία προσθετική, μη γραμμική συνάρτηση χρησιμότητας βασιζόμενη σε ένα μοντέλο 
προγραμματισμού στόχων από την κατάταξη προτίμησης των εναλλακτικών. 
Στο μοντέλο γίνεται σύγκριση, κατάταξη και αποτίμηση ενός συνόλου πράξεων, και 
επιλογή των εναλλακτικών, ανάλογα με τα N κριτήρια που ουσιαστικά μετρούν την 
χρησιμότητα αυτών των εναλλακτικών. Οι μετρήσεις αυτών των εναλλακτικών 
δίνονται από το διάνυσμα g(a) = (g1(a),g2(a),...,gN(a)) για κάθε εναλλακτική a που 
ανήκει στο Α. 
Το μοντέλο υποθέτει την ύπαρξη μίας συνάρτησης χρησιμότητας 
U(g(a))=U(g1(a),g2(a),...,gN(a)) 
η οποία ικανοποιεί τα κλασσικά αξιώματα της θεωρίας αποφάσεων, τα οποία είναι τα 
αξιώματα της συγκρισιμότητας, της αντανακλαστικότητας, της μεταβατικότητας των 
επιλογών, της συνέχειας και της αυστηρής υπεροχής. 
Η συνάρτηση χρησιμότητας είναι προσθετική, 

1
( ( )) ( ( ))

N

i i
i

U g a u g a
=

= ∑  

με  ( ( )) 0i iu g a ≥ 0i

i

du
dg

f  

Η προσθετική συνάρτηση υποδηλώνει συγκεκριμένα ότι η μερική χρησιμότητα ενός 
κριτηρίου ui(gi(a)) εξαρτάται μόνο στο επίπεδο αυτού του συγκεκριμένου κριτηρίου. 
Αυτή η συνάρτηση παρέχει ένα άθροισμα των κριτηρίων σε ένα κοινό δείκτη έτσι 
ώστε να συγκρίνει και να αποτιμήσει τις εναλλακτικές που λαμβάνονται υπόψη. 
Κατατάσσει την εναλλακτική σε μία ολοκληρωμένη ¨αδύναμη¨ σειρά R :  
εάν το P υποδεικνύει μία αυστηρή προτίμηση και Ι την αδιαφορία μεταξύ δύο 
εναλλακτικών a και b, τότε : 
 
U[g(a)] > U[g(b)] a P b 
 
U[g(a)] = U[g(b)]  a I 
 
Η μέθοδος UTA, όπως αναφέρουν οι Jacquet-Lagrèze και Sisko [1978, 1982], 
υπολογίζει την συνάρτηση U στο σύνολο αναφερόμενων εναλλακτικών A, με βάση 
την μέθοδο γραμμικού προγραμματισμού στόχων. Η μέθοδος γραμμικού 
προγραμματισμού στόχων δημιουργήθηκε από τους Charnes και Cooper (Charnes, A. 
& W.W. Cooper, [1961], [1977]), και δίνει μία προσέγγιση μίας μη γραμμικής 
συνάρτησης από γραμμικά διαστήματα.  
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4.6. Πολυκριτήρια Θεωρία Χρησιμότητας (Μultiattribute 
Utility Theory) 
 
Η πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας αποτελεί γενίκευση της κλασσικής θεωρίας 
χρησιμότητας. Πρωτεργάτες της θεωρίας αυτής ήταν οι von Neumann, Morgenstern 
και Savage (Von Neumann J., & Morgenstern O., [1953], Savage L. J., [1954]). Από 
τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης της πολυκριτήριας ανάλυσης, η πολυκριτήρια θεωρία 
χρησιμότητας συνιστά ένα από τα σημαντικότερα θεμέλια της θεωρητικής ανάπτυξης 
και της πρακτικής εφαρμογής των αρχών της πολυκριτήριας ανάλυσης. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες από τις άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούνται 
στην πολυκριτηριακή ανάλυση έμμεσα ή άμεσα βασίζονται στις βασικές έννοιες και 
αρχές της πολυκριτήριας θεωρίας χρησιμότητας. Βασικός στόχος της πολυκριτήριας 
θεωρίας χρησιμότητας θεωρείται ο εντοπισμός μιας αποτελεσματικής λύσης, η οποία 
βελτιστοποιεί τη χρησιμότητα του λήπτη της απόφασης. Το κύριο στοιχείο των 
περισσότερων μεθόδων πολυκριτηριακού μαθηματικού προγραμματισμού είναι η 
ανάπτυξη της συνάρτησης χρησιμότητας που επηρεάζει την πολιτική που ακολουθεί 
ο λήπτης της απόφασης, και η οποία βελτιστοποιείται στην περιοχή των εφικτών  
λύσεων έτσι ώστε να εντοπιστεί η βέλτιστη λύση.  
Βασικό εργαλείο στην πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας είναι η συνάρτηση 
χρησιμότητας U(x), η οποία αποτελεί ουσιαστικά την αναπαράσταση του συστήματος 
αξιών που χρησιμοποιεί ο λήπτης αποφάσεων. Η συνάρτηση αυτή περιέχει το σύνολο 
των κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία και καθορίζουν το αποτέλεσμα της  
αξιολόγησης: U(x)=U(x1,x2,….,xn). 
Οι συναρτήσεις χρησιμότητας είναι μη γραμμικές αύξουσες συναρτήσεις που 
ορίζονται στο πεδίο τιμών των αντίστοιχων κριτηρίων αξιολόγησης, και ικανοποιούν 
δύο βασικές ιδιότητες:  
 
U(x’) > U(x”)  x’ P x” (η εναλλακτική x’ προτιμάται της x” ) 
U(x’) = U(x”)  x’ I x” (η εναλλακτική x’ είναι ισοδύναμη της x” ) 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο των von Neumann, Morgenstern και Savage στην 
διαδικασία πολυκριτηριακής λήψης αποφάσεων περιέχει κάποια κενά, τα οποία όμως 
οι Keeney και Raiffa το 1976 φρόντισαν να συμπληρώσουν προκειμένου να 
τελειοποιηθεί το μοντέλο της πολυκριτήριας θεωρίας χρησιμότητας. Οι Keeney και 
Raiffa δημιούργησαν ένα σύνολο διαδικασιών που επέτρεπε στους λήπτες των 
αποφάσεων να αξιολογήσουν τις πολυκριτήριες επιλογές στην πράξη. Τρεις είναι οι 
βασικές κατηγορίες των διαδικασιών που αναπτύσσονται (Keeney, R. & Raiffa, H.,  
[1976]): 
 

• Ο πίνακας αποδοτικότητας 
• Οι διαδικασίες που ορίζουν εάν τα κριτήρια είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους 
• Οι τρόποι εκτίμησης των παραμέτρων στις μαθηματικές συναρτήσεις, οι 

οποίες επιτρέπουν την εκτίμηση ενός δείκτη U, έτσι ώστε να εκφράσει την 
συνολική αξιολόγηση από τον λήπτη των αποφάσεων μίας επιλογής σε όρους 
απόδοσης για κάθε κριτήριο. 

 
Το μοντέλο των Keeney και Raiffa έχει συντελέσει στη λήψη πραγματικών 
αποφάσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Παρά την 
πολυπλοκότητα του το μοντέλο είναι αποτελεσματικό και έχει καλύτερη εφαρμογή 
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για προβλήματα όπου τόσο ο χρόνος όσο και η εξειδίκευση είναι αναγκαία και 
επαρκή για την ανάλυση του προβλήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την 
εφαρμογή του μοντέλου υπάρχουν αρκετές απαιτήσεις επειδή λαμβάνεται υπόψη η 
αβεβαιότητα, καθορίζοντας ανάλογα το μοντέλο λήψης αποφάσεων και γιατί 
επιτρέπεται σε χαρακτηριστικά να αλληλοεπηρεάζονται με έναν σύνθετο, μη 
αθροιστικό τρόπο. Επίσης, το μοντέλο των Keeney και Raiffa δεν υποθέτει αμοιβαία 
ανεξαρτησία των προτιμήσεων. Είναι σημαντικό σε κάποιες περιπτώσεις να 
εντάσσονται στην ανάλυση ένας ή δύο παράγοντες, αλλά στην πράξη συνήθως είναι 
προτιμότερο να παραληφθούν για να εφαρμοστεί ταχύτερα μία πιο απλή και πιο 
διαφανής διαδικασία λήψης αποφάσεων από ένα μεγάλο φάσμα χρηστών και για ένα  
μεγαλύτερο σύνολο προβλημάτων. 
 
Με βάση την πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας αναπτύσσονται οι παρακάτω  
μέθοδοι: 
 

4.6.1. Μέθοδος MAUT 
 
Η μέθοδος MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) χρησιμοποιείται για να βοηθήσει 
τους λήπτες αποφάσεων να αποκτήσουν κρίση για την λήψη των αποφάσεων τους 
παράγοντες και τις προτεραιότητες. Η μέθοδος δεν αποσκοπεί στην ανακάλυψη ή την  
απόδειξη της ¨αλήθειας¨. 
Τα κύρια στοιχεία μίας πολυκριτήριας μεθόδου είναι : 

• Μία τιμή για τη συνολική χρησιμότητα μίας επιλογής 
• Καθορισμένα βάρη για μεμονωμένα χαρακτηριστικά 
• Μέτρα απόδοσης των επιλογών έναντι των χαρακτηριστικών 
• Ένας προσθετικός κανόνας που να περικλείει όλα τα μέτρα απόδοσης 

Το μαθηματικό μοντέλο της μεθόδου MAUT είναι: 

1
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όπου UY είναι η συνολική χρησιμότητα ή τιμή του προϊόντος Υ, Σ ο προσθετικός 
κανόνας που δεν είναι πάντοτε ένα άθροισμα, w το βάρος του χαρακτηριστικού i, και 
u η χρησιμότητα του προϊόντος Υ σε σχέση με το i.  
Η UY είναι η συνάρτηση που ορίζει την περιοχή που αντιστοιχεί στα κριτήρια 
αξιολόγησης. Η χρησιμότητα προσδιορίζεται ποσοτικά για να αθροιστεί, ως μία 
συνάρτηση από μέτρα χρησιμότητας, η οποία βασίζεται στην κρίση του καθενός και 
στην πειθαρχία για την απόκτηση των μέτρων των προϊόντων και τη χρήση των 
συναρτήσεων μετατροπής ώστε να αποτρέψει την ομοιότητα της λογικής. Αυτό το 
μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορες παραλλαγές. (Wallnau Kurt, [1998]). 
 

4.6.2. Μέθοδος MAVT 
 
Η μέθοδος MAVT (Multi-Attribute Value Theory) είναι η πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενη προσέγγιση για την επίλυση πολυκριτήριων προβλημάτων  
κατάταξης. 
Το μαθηματικό μοντέλο της μεθόδου MAVT είναι : 
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όπου V(Xj) είναι η συνολική συνάρτηση προσθετικής αξίας για την υποψήφια 
εναλλακτική j, wi το βάρος που καθορίζεται για το κριτήριο Ι, vi η συνάρτηση που 
χαρακτηρίζει το xi, όπου xi είναι το μέτρο του χαρακτηριστικού Ι για την εναλλακτική  
j, και n ο αριθμός των κριτηρίων.  
Το μοντέλο στηρίζεται στα ακόλουθα βήματα: 
 

• Ορισμός της ιεραρχίας των υποψήφιων εναλλακτικών και κριτηρίων της 
 απόφασης 

• Αξιολόγηση κάθε εναλλακτικής για κάθε κριτήριο 
• Καθορισμός βαρών για κάθε κριτήριο 
• Άθροισμα των βαρών των κριτηρίων και των αξιολογήσεων των 

 εναλλακτικών για κάθε κριτήριο ώστε να δημιουργηθεί ένα συνολικό μέτρο 
 της τιμής ή της αξίας 

• Εκτέλεση αναλύσεων ευαισθησίας 
• Κατάταξη των εναλλακτικών και καθορισμός του πιθανού μεγέθους του 

 προβλήματος 
 
Με τη δημιουργία των κατάλληλων συναρτήσεων κλίμακας και την αξιολόγηση κάθε 
εναλλακτικής καθορίζονται τα βάρη για κάθε κριτήριο. Η αρχική κατάταξη που 
προκύπτει είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί με αλλαγή των δεικτών των κριτηρίων. 
Οι κατατάξεις είναι αλληλένδετες με την επιλογή των βαρών. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι κάθε διαφορετική επιλογή βαρών μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές κατατάξεις. 
 
Στην κατηγορία της Πολυκριτήριας Θεωρίας Χρησιμότητας συμπεριλαμβάνονται και 
οι μέθοδοι Ιεράρχησης Επιλογών, οι οποίες θα αποτελέσουν και σημαντικά εργαλεία 
για την επίτευξη του στόχου της παρούσας διπλωματικής εργασίας.  
 

4.6.3. Μέθοδοι Ιεράρχησης Επιλογών 
4.6.3.1. Ιεραρχική Ανάλυση Αποφάσεων- Analytical Hierarchy 
Process (AHP) 
 
Μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης είναι η ιεραρχική 
ανάλυση αποφάσεων (Analytic Hierarchy Process- AHP). Βασικός θεμελιωτής της 
μεθόδου αυτής είναι ο Saaty στα τέλη της δεκαετίας του ΄70. Τα χαρακτηριστικά της 
μεθόδου που βοήθησαν στην διάδοση της είναι η απλότητα και η σαφήνεια της. 
Ουσιαστικά η AHP παρέχει ένα κατάλληλο πλαίσιο για την δόμηση ενός 
προβλήματος απόφασης προκειμένου να επιλεχθεί η βέλτιστη εναλλακτική. Ωστόσο, 
λόγω της απλότητας της έχει δεχθεί και ποικίλες κριτικές χωρίς όμως να χάνει 
καθόλου μέρος από την αξιοπιστία της.  
O Saaty (1980) χρησιμοποίησε τις ιεραρχίες προκειμένου να αναπτύξει τη μέθοδο 
λήψης αποφάσεων AHP (Saaty, [1980]). H μέθοδος AHP συνιστά μία δομή επίλυσης 
προβλημάτων. Αποτελεί μία μεθοδική διαδικασία μέσω της οποίας είναι δυνατή η 
απεικόνιση των στοιχείων οποιουδήποτε προβλήματος. Ειδικότερα, διασπά ένα 
πρόβλημα σε μικρότερα συστατικά στοιχεία του οργανώνοντας το έτσι ώστε να 
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πραγματοποιηθούν κατά ζεύγη συγκρίσεις για την ανάπτυξη προτεραιοτήτων σε κάθε 
ιεραρχία (Saaty, [1986]). 
Στην κορυφή της ιεραρχίας, όπου διαμορφώνεται το ανώτατο επίπεδο πολιτικής, 
τοποθετείται το συνολικό πρόβλημα. Στη συνέχεια, ορίζονται τα χαμηλότερα επίπεδα 
της ιεραρχίας. Τυπικά, το δεύτερο επίπεδο μπορεί να αποτελείται από τους στόχους 
που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να επιτευχθεί η πολιτική. Το τρίτο από τις 
μεθόδους μέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι στόχοι και το τέταρτο από τα στοιχεία 
που αποτελούν τα υποκείμενα για θέση σε προτεραιότητα. Μπορούν φυσικά να 
υπάρχουν και άλλα επίπεδα (Donegan et al., [1992] Dodd et al., [1995]). 
Υπάρχουν τρεις αρχές που αναγνωρίζονται στην επίλυση προβλημάτων:  
 

• οι αρχές της αποσύνθεσης,  
• οι αρχές των συγκριτικών κρίσεων και  
• οι αρχές της σύνθεσης προτεραιοτήτων.  

 
Η αρχή της αποσύνθεσης αφορά στη δόμηση της ιεραρχίας προκειμένου να 
συλληφθούν βασικά στοιχεία του προβλήματος. Τα επίπεδα που προέρχονται από μία 
αποσύνθεση συνιστούν ένα σημαντικό μέρος μέτρησης και επομένως αυτά που 
συνδέονται δεν πρέπει να διαφέρουν παραπάνω από μία «ποιοτική» τάξη σημασίας. 
Γενικά το κάτω μέρος μιας ιεραρχίας περιλαμβάνει τους πόρους που πρόκειται να 
κατανεμηθούν ή τις εναλλακτικές από τις οποίες θα γίνει η επιλογή.  
Η αρχή των συγκριτικών κρίσεων αφορά στη δημιουργία ενός πίνακα μέσω του 
οποίου θα πραγματοποιηθούν κατά ζεύγη συγκρίσεις της σχετικής σημασίας των 
στοιχείων στο δεύτερο επίπεδο σχετικά με το γενικό στόχο του πρώτου επιπέδου. 
Επιπρόσθετα πίνακες συγκρίσεως χρησιμοποιούνται προκειμένου να συγκριθούν τα 
στοιχεία του τρίτου επιπέδου αναφορικά με τα αντίστοιχα στοιχεία του δεύτερου 
επιπέδου, κ.ο.κ. καθώς κατεβαίνουμε σε μία ιεραρχία. Η είσοδος κάθε πίνακα ανήκει 
σε μία θεμελιώδη κλίμακα που χρησιμοποιείται στις συγκρίσεις. Αυτές οι είσοδοι 
χρησιμοποιούνται προκειμένου να παραχθεί μία αναλογία.  
Το επόμενο βήμα αφορά στην σύνθεση αυτής της αναλογίας. Οι προτεραιότητες 
συντίθενται από το δεύτερο μέρος της ιεραρχίας και κάτω πολλαπλασιάζοντας τις 
τοπικές προτεραιότητες με την προτεραιότητα του αντίστοιχού τους κριτηρίου στο 
ανώτερο επίπεδο και προσθέτοντας αυτές για κάθε στοιχείο σε ένα επίπεδο σύμφωνα 
με τα κριτήρια που επηρεάζει. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται η συνολική 
προτεραιότητα αυτού του στοιχείου η οποία έπειτα χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό των τοπικών προτεραιοτήτων των στοιχείων στο επίπεδο από κάτω 
(Saaty, [1986]). 
Μία ιεραρχία συνιστά ένα αξιόπιστο μοντέλο μιας πραγματικής κατάστασης. 
Αντιπροσωπεύει μία ανάλυση των σημαντικότερων στοιχείων στην κατάσταση και 
της σχέσης τους. 
Με τη μέθοδο AHP οι προτεραιότητες αποδίδονται στα στοιχεία των διαφόρων 
επιπέδων της ιεραρχίας ως εξής: δεδομένων των στοιχείων ενός επιπέδου μίας 
ιεραρχίας, έστω του τέταρτου, και ενός στοιχείου e, του επόμενου υψηλότερου 
επιπέδου γίνεται σύγκριση των στοιχείων του τετάρτου επιπέδου ανά δύο σε ό,τι 
αφορά τη δύναμη της επίδρασής τους στο στοιχείο e. Τα αποτελέσματα που 
αντανακλούν τη σύγκριση εισάγονται σε έναν πίνακα και το επόμενο βήμα είναι να 
βρεθεί το ιδιοδιάνυσμα με τη μεγαλύτερη ιδιοτιμή. Το ιδιοδιάνυσμα παρέχει την 
κατάταξη προτεραιότητας (priority ordering) και η ιδιοτιμή συνιστά το μέτρο της 
συνέπειας (measure of consistency) της κρίσης. 
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Γενικά με τον όρο συνέπεια (consistency) εννοούμε ότι όταν έχουμε ένα βασικό 
ποσοστό δεδομένων μιας σειράς του πίνακα, όλα τα υπόλοιπα δεδομένα μπορούν να 
συναχθούν λογικά από αυτό. Σε ό,τι αφορά τις συγκρίσεις ανά δύο στοιχείων ως προς 
το συσχετισμό n δραστηριοτήτων έτσι ώστε κάθε μία να αντιπροσωπεύεται στα 
δεδομένα τουλάχιστον μία φορά, χρειαζόμαστε n-1 συγκρίσεις. Σε μαθηματικούς 
όρους, υπολογίζεται το πρωτεύον ιδιοδιάνυσμα, ήτοι το ιδιοδιάνυσμα που αντιστοιχεί 
στη μεγαλύτερη ιδιοτιμή -πρωτεύουσα ιδιοτιμή-. Όταν αυτό κανονικοποιείται γίνεται 
το διάνυσμα των προτεραιοτήτων (Saaty, [1996]). 
 
Η μέθοδος ιεραρχικής ανάλυσης αποφάσεων αποτελεί λοιπόν μια μέθοδο 
αποσύνθεσης σε μια ιεραρχία υποπροβλημάτων τα οποία μπορούν να κατανοηθούν 
και να αξιολογηθούν καλύτερα. Οι ακόλουθες εκτιμήσεις μετατρέπονται σε 
αριθμητικές τιμές και επεξεργάζονται έτσι ώστε να γίνει κατάταξη κάθε 
εναλλακτικής σε μία αριθμητική κλίμακα. Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής 
συνίσταται από τέσσερα βασικά στάδια (Δημήτρης Δεσπότης, [2002]): 
 

• Ιεραρχική ανάλυση προβλήματος σε στοιχεία απόφασης 
• Συλλογή προτιμήσεων από τον αποφασίζοντα για τα στοιχεία απόφασης 
• Υπολογισμό επιμέρους προτεραιοτήτων για τα στοιχεία απόφασης 
• Σύνθεση των επιμέρους προτεραιοτήτων σε γενικές προτεραιότητες των 

εναλλακτικών λύσεων 
 
Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής της μεθόδου ο απώτερός στόχος στο υπό μελέτη 
πρόβλημα απόφασης αναλύεται σε επιμέρους υποστόχους που στην συνέχεια θα 
αναλυθούν όλο και περισσότερο στα πρότυπα μίας ιεραρχικής δομής. Στην κορυφή 
της ιεραρχικής δομής, που συνίσταται σε μορφή δένδρου, βρίσκεται ο απώτερος 
στόχος του προβλήματος, ο οποίος είναι γενικός ώστε η απόφαση προς λήψη να είναι 
η βέλτιστη. Επειδή όμως οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις είναι αδύνατο να 
συγκριθούν ως προς ένα γενικό στόχο είναι απαραίτητο ο απώτερος στόχος που 
βρίσκεται στην κορυφή του δένδρου να αναλυθεί σε ένα σύνολο περισσότερο 
συγκεκριμένων υποστόχων που συνιστούν τα στοιχεία απόφασης. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό όμως η ανάλυση αυτή να γίνει με βάση την ικανοποίηση του απώτερου 
στόχου έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία παρέκκλιση κατά την επίλυση του 
προβλήματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συνίσταται μία ιεραρχική δομή του 
προβλήματος απόφασης στην οποία τα ανώτερα επίπεδα αποτελούν τους γενικούς 
στόχους και κριτήρια ενώ τα παρακάτω επίπεδα εξειδικεύονται όλο και περισσότερο 
έως ότου να αποτελούν κριτήρια επαρκή για την αποτελεσματική σύγκριση των 
εναλλακτικών λύσεων. Στα τελευταία επίπεδα της ιεραρχικής δομής βρίσκονται οι 
εναλλακτικές λύσεις που συνιστούν φύλλα του δένδρου.  
Ο βαθμός λεπτομέρειας που προσδίδεται στην ιεραρχική δομή του προβλήματος κατά 
την ανάλυση του εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του. Για την κατασκευή της 
ιεραρχικής δομής χρησιμοποιείται η διαδικασία καταιγισμού ιδεών (brain storming) 
από ένα σύνολο ατόμων, κάθε ένα από τα οποία αντιπροσωπεύει και μία ξεχωριστή 
όψη του προβλήματος απόφασης.  
 
Στο δεύτερο στάδιο της ιεραρχικής ανάλυσης γίνεται η συλλογή προτιμήσεων για τα 
στοιχεία απόφασης. Συγκεκριμένα, για κάθε επίπεδο της ιεραρχικής δομής που έχει 
δημιουργηθεί γίνονται συγκρίσεις των στοιχείων κατά ζεύγη ως προς το βαθμό 
προτίμησης του ενός έναντι του άλλου και σε σχέση με το αμέσως ανώτερο επίπεδο.  
Κατ’ αυτό το τρόπο δημιουργούνται πίνακες κατά ζεύγη συγκρίσεων των οποίων ο 
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αριθμός ταυτίζεται με το πλήθος των κόμβων του δένδρου, εξαιρουμένων των 
φύλλων του, τα οποία αποτελούν εναλλακτικές λύσεις.  
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί η διαβάθμιση που ακολουθείται για κάθε 
συγκρινόμενο ζεύγος στοιχείων απόφασης Χ και Υ. Σύμφωνα με την κλίμακα Saaty 
έχουμε :  
 
Ι : το Χ είναι ισοδύναμο του Υ (ΧΙΥ) 
WP : η προτίμηση του Χ έναντι του Υ είναι ασθενής (weak preference – XWPY) 
SP : η προτίμηση του Χ έναντι του Υ είναι ισχυρή (strong preference – XSPY) 
DP : η προτίμηση του Χ έναντι του Υ είναι πολύ ισχυρή (very strong pref. – XDPY) 
AP : η προτίμηση του Χ έναντι του Υ είναι απόλυτη (very strong pref. – XΑPY) 

 
Οι παραπάνω διαβαθμίσεις R= {I, WP, SP, DP, AP} αντιστοιχούν στην αριθμητική 
κλίμακα 1, 3, 5, 7 και 9. Στην κλίμακα αυτή είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των 
ενδιάμεσων τιμών 2, 4, 6 και 8. Οπότε το τελικό σύνολο που προκύπτει είναι  
P= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9} 
Οι αντίστροφες των τιμών 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 αντιστοιχούν σε αντίστροφες 
προτιμήσεις.  
Έτσι λοιπόν θεωρώντας τρία στοιχεία απόφασης Σ.Α.1, Σ.Α.2 και Σ.Α.3 έχουμε τον 
Πίνακα 6 
 

Α.Σ. Σ.Α.1 Σ.Α.2 Σ.Α.3 
Σ.Α.1 α11 α12 α13
Σ.Α.2 α21 α22 α23
Σ.Α.3 α31 α32 α33
Πίνακας 6 

 
όπου αii = 1 αφού αναφέρονται σε συγκρίσεις των στοιχείων με τον εαυτό τους 
αij > 1 όταν το στοιχείο i προτιμάται του j  
αij < 1 όταν το στοιχείο j προτιμάται του i 
αij = 1/ αij για κάθε i, j  
 
Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζουν πρακτικά 
πόσες φορές είναι πιο σημαντικό ένα στοιχείο από ένα άλλο. Κατ’ αυτόν το τρόπο τα 
δεδομένα που απαιτούνται για την συμπλήρωση του πίνακα αφορούν μόνο τα μισά 
στοιχεία εξαιρουμένων βεβαίως των στοιχείων της διαγώνιου. Συνεπώς για κάθε nxn 

πίνακα ο αριθμός των απαιτούμενων συγκρίσεων είναι ( 1)
2

n n − . 

 
Στο τρίτο στάδιο, που αποτελεί κατά κύρια βάση υπολογιστική διαδικασία, γίνεται η 
εκτίμηση των προτεραιοτήτων για τα διάφορα στοιχεία απόφασης. Ειδικότερα, για 
κάθε πίνακα συγκρίσεων υπολογίζονται οι σχετικές προτεραιότητες (σχετικά βάρη) w 
των συγκρινόμενων στοιχείων απόφασης σε σχέση πάντα με το ανώτερο επίπεδο της 
ιεραρχικής δομής. 
 
Έτσι λοιπόν για τρία στοιχεία στοιχεία απόφασης Σ.Α.1, Σ.Α.2 και Σ.Α.3 έχουμε τον 
Πίνακα 7.  
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Α.Σ. Σ.Α.1 Σ.Α.2 Σ.Α.3 Βάρη 
Σ.Α.1 α11 α12 α13 w1
Σ.Α.2 α21 α22 α23 w2
Σ.Α.3 α31 α32 α33 w3
Πίνακας 7 

 
Για τον υπολογισμό των παραπάνω σχετικών βαρών του πίνακα συγκρίσεων γίνεται η 
εξής θεώρηση. Δεδομένου ότι ο αποφασίζων γνωρίζει εκ των προτέρων τα 
πραγματικά σχετικά βάρη των στοιχείων απόφασης ο πίνακας συγκρίσεων θα είχε 
την μορφή του Πίνακα 8. 
 

Α.Σ. Σ.Α.1 Σ.Α.2 Σ.Α.3 Βάρη 
Σ.Α.1 w1 / w1 w1 / w2 w1 / w3 w1
Σ.Α.2 w2 / w1 w2 / w2 w2 / w3 w2
Σ.Α.3 w3 / w1 w3 / w2 w3 / w3 w3
Πίνακας 8 

 
Ακόμη έχουμε για ένα τέτοιο πίνακα Α ότι Αw= nw, όπου w το διάνυσμα των 
πραγματικών σχετικών βαρών και n το πλήθος των συγκρινόμενων στοιχείων.  
Αξίζει στο σημείο αυτό να γίνει λόγος για την συνέπεια (consistency) του πίνακα Α. 
Αν για τα δεδομένα του πίνακα Α ισχύει η ιδιότητα αij x αjk = αik για κάθε i, j και k 
τότε ο πίνακας Α θεωρείται συνεπής. Η ιδιότητα αυτή ισχύει για τον παραπάνω 
πίνακα για τον οποίο τα βάρη θεωρούνται γνωστά. Ωστόσο στην πραγματικότητα ο 
αποφασίζων δεν γνωρίζει ποτέ τα πραγματικά βάρη και κατ’ επέκταση δεν είναι σε 
θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια τα στοιχεία του πίνακα Α, που εκφράζουν την 
σχετική προτίμηση του ενός στοιχείου έναντι του άλλου. Συνεπώς είναι φυσικό ο 
πίνακας συγκρίσεων να περιέχει ανακολουθίες και άρα να είναι ασυνεπής. Τότε η 
εκτίμηση των βαρών γίνεται από την σχέση Â ŵ = λmax ŵ όπου Â, λmax και ŵ είναι 
αντίστοιχα ο πίνακας των κατά ζεύγη συγκρίσεων, η μέγιστη ιδιοτιμή του πίνακα 
αυτού και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα. Το εκτιμώμενο διάνυσμα ŵ αποτελεί 
προσέγγιση του διανύσματος των πραγματικών σχετικών βαρών w. Ακόμη η μέγιστη 
ιδιοτιμή λmax που αναφέρεται παραπάνω μπορεί να θεωρηθεί ως μία εκτίμηση του n 
δηλαδή του πλήθους των συγκρινόμενων στοιχείων και γενικά ισχύει λmax ≥ n. 
Επισημαίνεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά λmax – n τόσο περισσότερες οι 
ασυνέπειες (ανακολουθίες) μεταξύ των τιμών του πίνακα Â. Ακόμη για τον έλεγχο 
τυχόν ασυνεπειών του πίνακα Α ορίζονται 
 
ο δείκτης συνέπειας (consistency index C.I.)  
 
C.I.= (λmax – n) / (n – 1) και 
 
ο δείκτης ασυνέπειας (consistency ratio C.R.)  
 
C.R. = (C.I./R.I.)*100 
 
όπου R.I. ένας τυχαίος δείκτης, ο οποίος με βάση τον Πίνακα 9 Saaty [1996] 
λαμβάνει τιμές ανάλογα με τον πίνακα συγκρίσεων που αναφέρθηκε παραπάνω ως 
εξής: 
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Τυχαίος δείκτης R.I. 
Μέγεθος πίνακα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R.I. 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
Πίνακας 9: Saaty, [1996] 

 
Γενικά κατά την διαδικασία αυτή είναι αποδεκτό η τιμή του δείκτη συνέπειας C.I. να 
είναι μικρότερη του 10%. Σε αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητο ο αποφασίζων να 
επανεξετάσει τα δεδομένα του πίνακα Α ώστε να αρθούν οι ανακολουθίες 
τουλάχιστον έως ενός αποδεκτού επιπέδου.  
 
Οι ανακολουθίες που εμφανίζονται κατά την σύγκριση των στοιχείων απόφασης ανά 
δύο έχουν δύο πηγές προέλευσης: τον αποφασίζοντα και την ίδια την κλίμακα 
έκφρασης των προτιμήσεων. Οι ανακολουθίες αυτές ελέγχονται από τον βαθμό στον 
οποίο παραβιάζονται οι ακόλουθες ιδιότητες: 
 

• Αν αij > 1 αjk > 1 τότε και αik > 1 
• αij x αjk = αik για κάθε (i, j, k) 

 
Η πρώτη ιδιότητα εκφράζει την μεταβατικότητα των προτιμήσεων και η παραβίαση 
της υποδηλώνει εσφαλμένη εκτίμηση του αποφασίζοντα. Η δεύτερη ιδιότητα, της 
οποίας η καθολική ισχύς, όταν διαπιστώνεται εκφράζει την απόλυτη συνέπεια των 
απαντήσεων του αποφασίζοντα, δεν επαληθεύεται πολλές φορές λόγω της φραγμένης 
κλίμακας των διαβαθμίσεων στις προτιμήσεις. Αυτό δεν οφείλεται στην κλίμακα 
Saaty, αλλά είναι συνέπεια οποιασδήποτε φραγμένης κλίμακας. 
 
Για τον υπολογισμό του ιδιοδιανύσματος ŵ ακολουθείται η εξής επαναληπτική 
διαδικασία. 

1. Άθροιση των στοιχείων του πίνακα κατά γραμμή si = 
1

n

ij

j

a
=
∑  για κάθε i. 

2. Προσέγγιση του βάρους του αντίστοιχου στοιχείου με το πηλίκο του si δια του 

αθροίσματος των στοιχείων όλου του πίνακα wi = si / . Έτσι 

υπολογίζεται το ŵ του οποίου οι συνιστώσες είναι κανονικοποιημένες, 
δηλαδή έχουν άθροισμα την μονάδα. 

, 1

n

ij
i j

a
=
∑

3. Υψώνεται ο πίνακας στο τετράγωνο και η διαδικασία επαναλαμβάνεται από 
το 1ο βήμα και τελικά ολοκληρώνεται όταν δύο διαδοχικές προσεγγίσεις του 
ŵ δεν διαφέρουν σημαντικά στα πλαίσια μίας επιθυμητής ακρίβειας. 

 
Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο της ιεραρχικής ανάλυσης γίνεται η σύνθεση των 
επιμέρους βαρών των στοιχείων σε γενικές προτεραιότητες των εναλλακτικών 
λύσεων ως προς τον απώτερο στόχο. Η σύνθεση αυτή είναι ουσιαστικά ο 
πολλαπλασιασμός μεταξύ πινάκων βαρών από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή από το 
κατώτερο επίπεδο προς το ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο. 
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4.6.3.2. Αναλυτική Διαδικασία Δικτύου- Analytical Network 
Process 
 
Η Αναλυτική Διαδικασία Δικτύου (ANP) αποτελεί ουσιαστικά μία γενικότερη μορφή 
της Ιεραρχική Ανάλυση Αποφάσεων (AHP). Αντίθετα, με την AHP, η οποία δομεί τα 
συστατικά μέρη ενός προβλήματος σε μία ιεραρχία, η ANP δομεί τα μέρη του 
προβλήματος σε ένα δίκτυο. Ουσιαστικά, επιτρέπει μια πολυπλοκότερη συσχέτιση 
μεταξύ των επιπέδων της απόφασης και των ιδιοτήτων έτσι ώστε να μην απαιτείται 
μια αυστηρή ιεραρχική δομή. Η δυνατότητα της μεθόδου να εντοπίζει τις 
αλληλεπιδράσεις των διαφόρων επιπέδων οφείλεται στον υπολογισμό των 
πολυσύνθετων συντελεστών στάθμισης μέσω της ανάπτυξης ενός αναλυτικού υπερ-
πίνακα (supermatix).  
Η μέθοδος αυτή αποτελεί ειδικότερα μία πολυκριτήρια θεωρία που εξάγει κλίμακες 
σχετικής προτεραιότητας από απόλυτους αριθμούς, μέσω των κρίσεων των 
εμπλεκομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι κρίσεις αυτές εκφράζουν τη 
σχετική επίδραση μεταξύ δύο στοιχείων, μέσω της σύγκρισης ζευγών, σε κάποιο 
τρίτο στοιχείο του συστήματος, ως προς ένα κριτήριο ελέγχου. Μέσω ενός 
υπερπίνακα (supermatrix) του οποίου τα στοιχεία είναι πίνακες προτεραιοτήτων, η 
ANP συνθέτει το αποτέλεσμα της εξάρτησης και της ανάδρασης ανάμεσα στα 
στοιχεία του συστήματος. Η AHP, με τις υποθέσεις ανεξαρτησίας των στοιχείων 
κατώτερων επιπέδων από τα ανώτερα και των στοιχείων του ίδιου επιπέδου, αποτελεί 
μία ειδική περίπτωση της ΑΝΡ.  
Η ΑΝΡ είναι ένα βασικό εργαλείο για τη σχηματική αναπαράσταση ενός 
προβλήματος, όπου ο αναλυτής και εμπλεκόμενοι μπορούν να ξεπεράσουν τους 
περιορισμούς των γραμμικών ιεραρχικών δομών και των μαθηματικών συνεπειών 
τους. Όπως και στην ΑΗΡ, η επικράτηση ή η σχετική προτεραιότητα αποτελούν τις 
βασικές έννοιες της μεθόδου. Στην ΑΝΡ, οι εμπλεκόμενοι κάνουν συγκρίσεις, με 
βάση την ίδια κλίμακα με την ΑΗΡ, απαντώντας στο ερώτημα: Με δεδομένο ένα 
κριτήριο, ποιο από τα δύο στοιχεία είναι πιο σημαντικό ως προς το κριτήριο αυτό; 
(Saaty, T.L., [2005]) Προκειμένου να έχουν νόημα για την τελική σύνθεση οι 
επιδράσεις των στοιχείων ως προς ένα κριτήριο, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται 
το ίδιο κριτήριο για όλες τις συγκρίσεις. Το κριτήριο αυτό ονομάζεται κριτήριο 
ελέγχου και μέσω αυτού εστιάζεται η σκέψη των εμπλεκομένων στο ερώτημα της 
επικράτησης των στοιχείων. Στην πραγματικότητα, αρχικά αποδομείται ένα 
πολύπλοκο πρόβλημα απόφασης, με ποικίλες επιδράσεις μεταξύ των στοιχείων, και 
κατόπιν συντίθεται πάλι, μέσω της βαρύτητας των επιδράσεων αυτών. Όπως είναι 
γνωστό και από την ΑΗΡ, θα πρέπει να αποδοθούν βαρύτητες στα κριτήρια. Τα βάρη 
αυτά δεν έχουν νόημα αν αποδοθούν μέσω της ανάθεσης ενός αριθμού, αλλά πρέπει 
να συγκριθούν με κάποιο ή κάποια χαρακτηριστικά. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι 
συγκρίσεις δεν είναι μόνο απαραίτητες μαθηματικά, αλλά συνάδουν και με τη λογική 
της ανθρώπινης σκέψης. Ακόμα και να μην τίθεται ρητά το ζήτημα της σύγκρισης 
δύο κριτηρίων ως προς κάποιο άλλο, όπως συμβαίνει στην ANP, όταν μας ζητούν να 
συγκρίνουμε δύο στοιχεία. υποσυνείδητα ανατρέχουμε σε κάποια πληροφόρηση, 
κάποια εμπειρία ή κάποιο πρότυπο που διατηρούμε στη μνήμη μας, προκειμένου να 
διατυπώσουμε μία κρίση. Οι κρίσεις αυτές, σχετίζονται με συναισθήματα και 
εμπειρίες και αποτυπώνονται μέσω μίας κλίμακας προτεραιοτήτων. Η κλίμακα αυτή 
εκφράζει την επικράτηση κάποιων στοιχείων σε κάποια άλλα και αποτελείται από 
απόλυτους αριθμούς προτεραιοτήτων. Οι κρίσεις των εμπλεκομένων είναι συχνά 
ασυνεπείς και, όπως και στην περίπτωση της AHP, μεγάλες ασυνέπειες μπορεί να 
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οδηγήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις. Η ιδιότητα της μεταβατικότητας των 
προτιμήσεων ελέγχει και στην ΑΝΡ τη συνέπεια των κρίσεων του αποφασίζοντα. 
Η πρακτική εφαρμογή της ANP είναι ιδιαίτερα σημαντική σε προβλήματα που 
περιλαμβάνουν στοιχεία με πλήθος αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Η πλειοψηφία 
των εφαρμογών της μεθόδου αυτής λαμβάνουν υπόψη τα οφέλη (B), τις ευκαιρίες (Ο), 
το κόστος (C) και τους κινδύνους (R) των στοιχείων του κάθε προβλήματος. Με βάση 
τις κατηγορίες αυτές συγκρίνουν τα στοιχεία ανά ζεύγη έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο 
υπερ-πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει τις υπάρχουσες αλληλεπιδράσεις των διαφόρων 
στοιχείων. 
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η ANP αποτελεί σύνδεση δύο μερών, 
σύμφωνα με τον Thomas L. Saaty (Saaty, T.L., [1999]). Το πρώτο απαρτίζεται από 
μία ελεγχόμενη ιεραρχία ή δίκτυο κριτηρίων και υποκριτηρίων που ελέγχουν τις 
αλληλεπιδράσεις. Το δεύτερο είναι ένα δίκτυο από επιρροές μεταξύ των στοιχείων. 
Το δίκτυο αυτό ποικίλλει από κριτήριο σε κριτήριο και για κάθε ένα κατασκευάζεται 
και αντίστοιχος υπερ-πίνακας. Στην συνέχεια κάθε πίνακας σταθμίζεται ανάλογα με 
την σπουδαιότητα κάθε κριτηρίου και το αποτέλεσμα συντίθεται με την άθροιση 
όλων των κριτηρίων. 
 
4.6.3.3. Σύγκριση Ιεραρχικής Ανάλυσης Αποφάσεων (AHP) 
και Αναλυτικής Διαδικασίας Δικτύου (ANP) 
 
Στην Ιεραρχική Ανάλυση Αποφάσεων (AHP) κάθε στοιχείο της ιεραρχίας θεωρείται 
ανεξάρτητο των υπόλοιπων. Έτσι, τα κριτήρια είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και οι 
εναλλακτικές είναι ανεξάρτητες των κριτηρίων και μεταξύ τους. Ωστόσο αυτή η 
ανεξαρτησία δεν είναι τόσο ρεαλιστική αφού στον πραγματικό κόσμο υπάρχει ένα 
πλήθος αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων στοιχείων ενός προβλήματος. Οι 
αλληλεπιδράσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη στην Αναλυτική Διαδικασία Δικτύου 
(ANP). Mε αυτό το τρόπο η ANP μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε περίπτωση 
αποτελώντας ουσιαστικά μία γενικότερη μορφή της AHP. Είναι φανερή λοιπόν η 
πρακτικότητα της ANP σε ένα μεγάλο πλήθος προβλημάτων χωρίς αυτό όμως να 
σημαίνει πως δεν παρουσιάζει κανένα περιορισμό. Έτσι, ιδιαίτερα σημαντικό 
θεωρείται το γεγονός ότι το αποτέλεσμα της μεθόδου βασίζεται, κατά πολύ, στις 
υποκειμενικές κρίσεις των εμπλεκομένων στη διαδικασία. Επιπλέον, η δημιουργία 
των πινάκων συγκρίσεων αποτελεί μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, ενώ η 
ασυνέπεια που μπορεί να εμφανιστεί στους πίνακες αυτούς δυσχεραίνει ακόμα 
περισσότερο τους υπολογισμούς. 
 
4.7. Σχετικές Μελέτες με Παρόμοια Μεθοδολογία 
 
Κατά την βιβλιογραφική επισκόπηση παρατηρήθηκε αξιοσημείωτος αριθμός μελετών 
που ακολουθούν παρόμοιες μεθοδολογίες με την παρούσα διπλωματική εργασία, 
εφαρμόζοντας πολυκριτηριακές μεθόδους ανάλυσης αποφάσεων για την επίλυση 
πλήθους προβλημάτων. Ειδικότερα, χαρακτηριστική είναι η μελέτη “An effective 
evaluation model and improvement analysis for national park websites: A case study 
of Taiwan”, [2010] των Wen- Hsien Tsai, Wen- Chin Chou και Chien- Wen Lai που 
αφορά την υιοθέτηση ενός μοντέλου για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων των 
εθνικών πάρκων. Το μοντέλο αναπτύσσεται σε συγκεκριμένα στάδια, μελετώντας 
αρχικά τις αλληλεξαρτήσεις των κριτηρίων αξιολόγησης, εφαρμόζοντας στην 
συνέχεια ANP για τον υπολογισμό βαρών και ιεραρχώντας τελικά τις υπό μελέτη 
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ιστοσελίδες. Η ίδια μέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυσης ANP εφαρμόζεται και στην 
μελέτη “A service quality measurement architecture for hot spring hotels in Taiwan”, 
[2008] των Ling-Feng Hsieh, Li-Hung Lin και Yi-Yin Lin. Στην μελέτη αυτή η ANP 
εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των βαρών των κριτηρίων που αφορούν την 
ποιότητα των υπηρεσιών των ξενοδοχείων καθώς και για να επισημανθεί η ύπαρξη 
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των κριτηρίων αυτών. Άλλο παράδειγμα παρόμοιας 
μελέτης είναι η εργασία “Fuzzy multiple-criteria decision making in the 
determination of critical criteria for assessing service quality of travel websites”, 
[2009] του Yi-Chung Hu στην οποία αναπτύσσεται μία μεθοδολογία 
πολυκριτηριακής ανάλυσης για τον υπολογισμό της βαρύτητας συγκεκριμένων 
κριτηρίων που αφορούν την ποιότητα υπηρεσιών ιστοσελίδων ταξιδιωτικού 
περιεχομένου. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται τελικώς για την αξιολόγηση 
τεσσάρων ιστοσελίδων ταξιδιωτικού περιεχομένου στην Ταιβάν. Ένα επιπλέον 
παράδειγμα μελέτης στην οποία χρησιμοποιήθηκε η ANP μέθοδος είναι η “A study 
on election of personnel based on performance measurement by using analytic 
network process (ANP)” των Semra Buran, Kerim Goztepe και Elif Yavuz. Κατά την 
μελέτη αυτή προτείνεται η ΑΝP μεθοδολογία ως η βέλτιστη για την επιλογή του 
βέλτιστου υποψηφίου υπαλλήλου. Παράλληλα, αξιοσημείωτη είναι και η εργασία 
“The assessment of user-perceived web quality: Application of a satisfaction 
benchmarking approach”, [2006] των Evangelos Grigoroudis, Charalambos Litos, 
Vassilis A. Moustakis, Yannis Politis, και Loukas Tsironis που αφορά την ποιότητα 
υπηρεσιών ιστοσελίδων παροχών κινητής τηλεφωνίας. Η μελέτη αυτή βασίζεται στην 
πολυκριτηριακή προσέγγιση για την αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των 
χρηστών των ιστοσελίδων καθώς και την επίδοση των συγκεκριμένων οργανισμών σε 
διάφορα κριτήρια, έτσι ώστε να προκύψουν τελικά τα δυνατά σημεία κάθε 
οργανισμού.  
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν μελέτες κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε 
συνδυασμός δύο πολυκριτηριακών μεθόδων για την αντιμετώπιση του εκάστοτε 
προβλήματος. Μία τέτοια μελέτη είναι η “Combining ANP and TOPSIS Concepts for 
Evaluation the Performance of Property-Liability Insurance Companies” των Hui-Yin 
Tsai, Bao-Huey Huang και An Siou Wang, όπου η ANP συνδυάζεται με την 
μεθοδολογία Topsis για την αξιολόγηση ασφαλιστικών εταιρειών. Τέλος 
χαρακτηριστική είναι η μελέτη “Outsourcing Evaluation System Based on AHP/ANP 
Approach for LED Industry” των Chang-Lin Yang, Rong-Hwa Huang, και Shan-Ping 
Chuang. Κατά την συγκεκριμένη μελέτη, το πρόβλημα χωρίστηκε σε δύο στάδιο 
προκειμένου να βρεθεί ο βέλτιστος προμηθευτής για μία εταιρεία LED στην Ταϊβάν. 
Ειδικότερα εφαρμόστηκε AHP μέθοδος για την εύρεση των βαρών όλων των 
υποκριτηρίων ενώ στο δεύτερο εφαρμόστηκε η ANP για την εύρεση των βαρών των 
βασικών κριτηρίων για την τελική επιλογή προμηθευτή. Η ιδέα διαχωρισμού του 
προβλήματος σε δύο στάδια, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή της ANP στην 
παρούσα διπλωματική όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.  
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5 
Διαδικασία Ιεράρχησης Ιστοσελίδων 
 

5.1. Εισαγωγή 
 
Τα επίπεδα ηλεκτρονικοποίησης των κρατικών υπηρεσιών είναι σε αρκετά χαμηλό 
επίπεδο τη δεδομένη χρονική στιγμή στην Ελλάδα. Υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία 
(Eurostat, [2009]) που δείχνουν το πολύ μικρό ποσοστό (10,7% για πληροφόρηση, 
5,7% για λήψη (downloading) στον υπολογιστή έτοιμων φορμών προς συμπλήρωση, 
4% για αποστολή συμπληρωμένων φορμών) χρήσης του διαδικτύου από ιδιώτες για 
τις συναλλαγές τους με τον δημόσιο φορέα. Τα ποσοστά είναι καλύτερα (αλλά και 
πάλι όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικά) όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου από την 
πλευρά των επιχειρήσεων για τις αντίστοιχες συναλλαγές (65% για πληροφόρηση, 
61% για να λάβουν έτοιμες φόρμες, 61% για να αποστείλουν έτοιμες φόρμες). 
Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η ιεράρχηση των πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενων ιστοσελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού ακολουθήσαμε τα βήματα που απεικονίζονται στο Σχήμα 
9 και περιγράφονται συνοπτικά στις παραγράφους που ακολουθούν.  
 

Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Επιλογή Ιστοσελίδων 
προς αξιολόγηση 

Επιλογή Κριτηρίων 
και Υποκριτηρίων 

Εφαρμογή 
AHP 

Εφαρμογή 
ANP

Ιεράρχηση Ιστοσελίδων 

 
 

Σχήμα 9: Διαδικασία Ιεράρχησης Ιστοσελίδων 
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5.2. Επιλογή και παρουσίαση ιστοσελίδων προς αξιολόγηση  
 

5.2.1. Επιλογή ιστοσελίδων προς αξιολόγηση 
 
Για την εύρεση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων ιστοσελίδων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που προέκυψαν κατόπιν 
συμπλήρωσης online ερωτηματολόγιων, που έγιναν στα πλαίσια της έρευνας των 
Papadomichelaki, X., Mentzas, G. [2010] που προέκυψαν κατόπιν συμπλήρωσης 
online ερωτηματολόγιων από ένα δείγμα της τάξεως των 258 ατόμων. 
Οι δημοφιλέστερες ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα όπως 
προέκυψαν είναι: 
 

• Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (www.kep.gov.gr) 
• Ηλεκτρονική Φορολόγηση (www.taxisnet.gr) 
• Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(www.opengov.gr/ypes/) 
• Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (www.ypepth.gr) 
• Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (www.ika.gr) 
• Aνώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (www.asep.gr) 

 
Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες για κάθε μία από τις παραπάνω ιστοσελίδες. 
 

5.2.2. Παρουσίαση ιστοσελίδων προς αξιολόγηση 
  

5.2.2.1. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (www.kep.gov.gr) 
 
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ), είναι υπηρεσιακές μονάδες που έχουν ως 
σκοπό να περιορίσουν τις μετακινήσεις των συναλλασσόμενων με την Δημόσια 
Διοίκηση πολιτών, από γραφείο σε γραφείο και από υπηρεσία σε υπηρεσία, 
διεκπεραιώνοντας υποθέσεις από την υποβολή του σχετικού αιτήματος (αίτησης) 
μέχρι την ικανοποίηση του, για τις οποίες υποθέσεις συναρμόδιες είναι υπηρεσιακές 
μονάδες (Δ/νσεις, Τμήματα) ενός φορέα (π.χ. Δήμος, Νομαρχία) ή δικτύου φορέων 
(π.χ. ένα Υπουργείο, μία Νομαρχία, ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου). 
Η ιστοσελίδα των Κ.Ε.Π. αποτελεί ίσως τη λειτουργικότερη εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, καθώς υπηρετεί ουσιαστικά τον πολίτη 
παρέχοντας λύσεις σε όλες σχεδόν τις άλλοτε χρονοβόρες και “κοπιώδεις” 
συναλλαγές με τη Δημόσια Διοίκηση. Βασικός στόχος της ιστοσελίδας είναι η 
διάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών, έτσι ώστε ο πολίτης να εξυπηρετείται εύκολα 
και γρήγορα μέσω Internet. 
Μέσω της ιστοσελίδας www.kep.gov.gr οι χρήστες μπορούν μεταξύ άλλων: 
 

• Να “κατεβάσουν” στον υπολογιστή οποιαδήποτε έντυπο αίτησης επιθυμούν 
επιλέγοντας θεματική κατηγορία (π.χ. Δημόσια Τάξη και Άμυνα, Διεθνείς 
Υποθέσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση). 
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• Να διαβάσουν τον αναλυτικό Οδηγό του Πολίτη στις Διοικητικές Διαδικασίες. 
• Να μεταβούν μέσω συνδέσμων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των 

κρατικών φορέων της χώρας. 
• Να ενημερωθούν για τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των Κ.Ε.Π. της Ελλάδας 

και να διαβάσουν ειδήσεις που αφορούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση και 
αποσκοπούν στην έγκαιρη πληροφόρησή τους (προκηρύξεις διαγωνισμών, 
προσλήψεις, ανακοινώσεις, κ.λ.π.). 

• Να συμμετάσχουν σε δημόσιες συζητήσεις (forum). 
• Μέσα από τη σελίδα «Οι Πολίτες Ρωτούν» να υποβάλλουν τα ερωτήματά 

τους, επιλέγοντας αν επιθυμούν απάντηση μέσω mail, τηλεφώνου ή φαξ, ή/και 
να αποστείλουν προτάσεις και σχόλια για τη βελτίωση της υπηρεσίας («Οι 
Πολίτες Προτείνουν»). 

• Να εγγραφτούν στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) του Κ.Ε.Π., ώστε να 
λαμβάνουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο την πιο πρόσφατη 
πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που προστίθενται στον κόμβο, ειδήσεις κ.ά. 

 
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών, εμπλουτίζονται συνεχώς με νέες υπηρεσίες προς 
τους πολίτες καλύπτοντας έτσι το σύνολο σχεδόν των υπουργείων. Στο σημείο αυτό 
αξίζει να αναφερθούν οι βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 
καλύπτει η ιστοσελίδα των Κ.Ε.Π. (από τις 20 βασικές, σύμφωνα με το 
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας [2007]) : 
 

• Κοινωνική Ασφάλιση (Επιδόματα ανεργίας και Οικογενειακά Επιδόματα). 
• Προσωπικά Έγγραφα (Δίπλωμα Οδήγησης). 
• Καταχώρηση Οχήματος. 
• Οικοδομική Άδεια. 
• Πιστοποιητικά (Γέννησης, Γάμου). 
• Δήλωση Μετακόμισης (αλλαγή διεύθυνσης). 
• Περιβαλλοντικές Άδειες. 

 

5.2.2.2. Ηλεκτρονική Φορολόγηση (www.taxisnet.gr) 
 
Η υπηρεσία TAXISnet, αφορά στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης Φυσικών 
Προσώπων και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη υπηρεσία Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Έχει διακριθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποσπώντας 
δύο φορές βραβείο Βέλτιστης Πρακτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Για πρώτη φορά η υπηρεσία διατέθηκε το 2001, ενώ από τότε έχει βελτιωθεί 
σημαντικά, παρέχοντας ολοένα και περισσότερες δυνατότητες ηλεκτρονικής 
διεκπεραίωσης στους χρήστες. Για να εισέλθει κάποιος στην υπηρεσία, αρκεί από την 
ιστοσελίδα www.e-oikonomia.gr της ΓΓΠΣ να επιλέξει Online Υπηρεσίες: Υπηρεσίες 
προς πολίτες: Υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος. 
Εκτός από τη δυνατότητα υποβολής φορολογίας εισοδήματος, η ΓΓΠΣ προσφέρει 
πλήθος πρόσθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες (Π), επιχειρήσεις (Ε) και 
δημόσιους φορείς (Δ). Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: 
 

• Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ (Π, Ε) 
• Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας (Π, Ε). 
• Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων (Ε, Δ). 
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• Δήλωση συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (Ε, Δ). 
• Ηλεκτρονική Διαμετακόμιση (ICISnet) (Ε, Δ). 
• Ηλεκτρονική μεταβολή στοιχείων οχημάτων (Π, Ε). 
• Ηλεκτρονικός υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτων (Π, Ε, Δ). 
• Αυτόματη ενημέρωση του αποτελέσματος εκκαθάρισης μέσω μηνύματος από 

κινητό τηλέφωνο (m-TAXIS), και η αποστολή προσυμπληρωμένων εντύπων 
φορολογίας εισοδήματος με βασικά στοιχεία του υπόχρεου. 

• Ηλεκτρονικά Έντυπα. 
• Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων και ηλεκτρονικές πληρωμές εισφορών 

σχετικά με δηλώσεις Φ.Π.Α. και υποβολή καταστάσεων ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών (V.I.E.S.). 

• Ηλεκτρονική υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών – 
προμηθευτών, όπου υποβάλλεται ο σχετικός κατάλογος, καθώς επίσης και οι 
συνολικές δηλώσεις πιστωτικών υπολοίπων εκ μέρους επιχειρήσεων και 
ελευθέρων επαγγελματιών. 

• Ηλεκτρονική υποβολή των τελικών (ετησίων) δηλώσεων φόρου μισθωτών 
υπηρεσιών και υποβολή Β’ αντιτύπου βεβαιώσεων αποδοχών. 

• Αναζήτηση δεδομένων αναφορικά με υποβολή δηλώσεων εντύπου Ε9 
προηγουμένων ετών. 

• Έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας. 
• Υποβολή καταστάσεων πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης. 
• Υπολογισμός φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας. 
• Έλεγχο φορολογικών στοιχείων ως προς την εγκυρότητά τους για αποφυγή 

ενδεχόμενων λαθών, όπου παρέχονται υπηρεσίες που ελέγχουν την 
εγκυρότητα του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), των 
εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των οφειλόμενων εισφορών κατά την 
υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. 

• TAXISphone. 
• ICISnet, όπου παρέχονται υπηρεσίες σχετικά με ηλεκτρονική διαμετακόμιση 

και αναζήτηση Εθνικών φορολογικών επιβαρύνσεων για εισαγόμενα προϊόντα 
με βάση την κωδικοποίηση TARIC. 

• Παροχή κάθε τύπου φορολογικού εντύπου σε προεκτυπωμένη μορφή 
• Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για επιχειρήσεις που τηρούν 

λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας. 
• Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών – προμηθευτών και τα 

σχετικά ισοζύγια που υποβάλλονται από ελεύθερους επαγγελματίες και 
επιχειρήσεις με λογιστικά βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας. 

• Υποβολή περιοδικών και τελικών (ετησίων) δηλώσεων φόρου μισθωτών 
υπηρεσιών, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο απασχολεί ανθρώπινο 
δυναμικό. 

• Καταστάσεις πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης 
• Πίνακες όπου ανακοινώνονται οι προθεσμίες υποβολής των περιοδικών και 

εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς επίσης και των συγκεντρωτικών 
καταστάσεων τιμολογίων πελατών – προμηθευτών, ανάλογα με την 
κατηγορία λογιστικών βιβλίων που τηρούν. 

• Πληροφορίες ως προς την αποπληρωμή των εισφορών που απορρέουν από 
την υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.. Οι εν λόγω πληροφορίες απευθύνονται 
αποκλειστικά στους υπόχρεους που υποβάλλουν τη σχετική δήλωση 
ηλεκτρονικά. 
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• Υποσέλιδο με κατάλογο των συνηθέστερων ερωτήσεων (με τις αντίστοιχες 
απαντήσεις), σχετικά με την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 
και αποδεικτικών πληρωμής σχετικών εισφορών. 

 
Τέλος, οι βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που καλύπτει η ιστοσελίδα 
TAXISnet. (από τις 20 βασικές, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας [2007]) είναι: 
 

• Φορολογία Εισοδήματος 
• Κατοχύρωση Οχήματος 
• Φόρος Εισοδήματος Επιχειρήσεων 
• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
• Δηλώσεις στα Τελωνεία 

 
5.2.2.3. Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.opengov.gr/ypes/) 
 
Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης ανήκει στον διαδικτυακό τόπο opengov.gr. Ο εν λόγω διαδικτυακός 
τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών 
λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα προσφέρει σε όλους υπηρεσίες 
ενημέρωσης, συμμετοχής, διαβούλευσης και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν 
το πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. 
Η πρωτοβουλία οpengov, σύμφωνα με δημοσίευση της Μαρίνας Ρήγου [2010], 
βασίζεται στις πολιτικές αρχές της διαφάνειας, της συμμετοχής, της διαβούλευσης, 
της λογοδοσίας αλλά και της αποκέντρωσης. Πρακτικά στοχεύει στην αξιοκρατική 
στελέχωση δημοσίων υπηρεσιών μέσω δημοσιοποίησης προσκλήσεων ενδιαφέροντος 
για θέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών στη 
διαμόρφωση πολιτικής μέσω της δημόσιας διαβούλευσης νομοσχεδίων ή πολιτικών 
δράσεων. Για την εφαρμογή της χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας και, συγκεκριμένα, το διαδίκτυο. Ο διαδικτυακός αυτός τόπος είναι 
προς το παρόν σε δοκιμαστική λειτουργία. Ο ανασχεδιασμός του ιστότοπου της 
ανοικτής διακυβέρνησης αλλά και των κυβερνητικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
συζητείται συμμετοχικά και σχολιάζεται στην ιστοσελίδα http://labs.opengov.gr/. Η 
πρώτη φάση της διαδικασίας αυτής έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2010 με την υποβολή 
361 προτάσεων ανασχεδιασμού των κρατικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
Στη δοκιμαστική λειτουργία του ο δικτυακός τόπος της ανοικτής διακυβέρνησης 
παρέχει προς το παρόν τη δυνατότητα διαβούλευσης καθώς και προσκλήσεις 
ενδιαφέροντος για θέσεις Μέχρι στιγμής, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο opengov.gr για: 

• Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς υπουργείων 
• Στελέχωση Γραφείων και θέσεις συνεργατών του υφυπουργού Παιδείας 
• Στελέχωση των Γραφείων του υπουργού και του υφυπουργού Οικονομικών 
• Διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών 

Εκπαίδευσης της χώρας. 

Η δεύτερη δυνατότητα την οποία παρέχει ο δικτυακός τόπος opengov.gr αφορά τη 
δημιουργία και τη συμβουλευτική υποστήριξη μιας πλατφόρμας διαβούλευσης της 
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μορφής http://www.opengov.gr/ΌνομαΥπουργείου προκειμένου τα σχέδια πράξεων 
και αποφάσεων της κυβέρνησης να τίθενται σε ηλεκτρονική διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς. Την υπηρεσία διαβούλευσης μέχρι τώρα την 
χρησιμοποιούν: 

• Το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στο http://www.opengov.gr/ypes 

• Το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο 
http://www.opengov.gr/ypoan/ 

• Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο 
http://www.opengov.gr/minenv/ 

• Το υπουργείο Οικονομικών στο http://www.opengov.gr/minfin/ 
• Το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο 

http://www.opengov.gr/ministryofjustice 
• Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο http://www.opengov.gr/yptp/ 
• Το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο 

http://www.opengov.gr/ypepth 

5.2.2.4. Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων (www.ypepth.gr) 
 
Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει ξεκινήσει μια 
συντονισμένη προσπάθεια για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων 
Τεχνολογιών και την ένταξή τους στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσω 
της ιστοσελίδας ο υποψήφιος σπουδαστής έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για τα 
παρακάτω θέματα: 
 

• Σύστημα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
• Πρόγραμμα & Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 
• Βάσεις Εισακτέων 
• Επιτυχόντες Ανώτερης & Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Ημερομηνίες Εγγραφής σε ΑΕΙ & ΤΕΙ 
• Εντοπισμός δημόσιων βιβλιοθηκών ανά τη χώρα 

 
Οι βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που καλύπτει η ιστοσελίδα 
ypepth.gr. (από τις 20 βασικές, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας [2007]) είναι: 
 

• Δημόσιες βιβλιοθήκες (διαθεσιμότητα καταλόγων, εργαλεία αναζήτησης) 
• Εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση 

 
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί πως ο νέος δικτυακός τόπος του υπουργείου θα είναι ο 
www.minedu.gov.gr, ο οποίος ήδη λειτουργεί, αλλά βρίσκεται σε δοκιμαστική μορφή. 
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5.2.2.5. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (www.ika.gr) 
 
Ο χρήστης μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Κ.Α., μπορεί να υποβάλει την Αναλυτική 
Περιοδική του Δήλωση και να τυπώσει και να συμπληρώσει πληθώρα εντύπων όπως: 
 

• Αίτηση – Δήλωση Απογραφής Εργοδότη. 
• Αναγγελία Απασχόλησης Προσωπικού σε Οικία. 
• Αίτηση – Δήλωση Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε 

Οικία). 
• Έντυπο Αίτησης – Δήλωσης Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου. 
• Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη. 
• Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη – Απασχόλησης Ασφάλισης 

(Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία) 
• Αίτηση – Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου. 
• Βεβαίωση Εργοδότη. 
• Αίτηση Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης. 
• Δήλωση Διαφωνίας επί των Ασφαλιστικών Στοιχείων. 
• Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης. 
• Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Δημοσίου Έργου. 
• Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής (με fax). 
• Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών. 
• Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου. 
• Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένου. 
• Αιτήσεις Συνταξιοδότησης κ.ά. 

 
Τέλος, η βασική υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που καλύπτει η ιστοσελίδα 
www.ika.gr. (από τις 20 βασικές, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας [2007]) είναι: 
 

• Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 
 
5.2.2.6. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
(www.asep.gr) 
 
Ο χρήστης της ιστοσελίδας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού έχει 
μία πληθώρα δυνατοτήτων όπως: 
 

• Διαμόρφωση ατομικού προφίλ χρήστη, με την προοπτική να δημιουργηθεί 
αρχείο πιστοποιημένων ως προς τα προσόντα των υποψηφίων, οι οποίοι δε θα 
χρειάζεται πλέον να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για κάθε νέα 
διαδικασία επιλογής στην οποία συμμετέχουν. 

• Αυτόματος υπολογισμός μορίων. 
• Αναζήτηση προκηρύξεων. 
• Ενημέρωση για αποτελέσματα διαγωνισμών 
• Ενημέρωση για απερχόμενους διαγωνισμούς. 
• Φόρμες αιτήσεων διαγωνισμών. 
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• Υποδείγματα συμπλήρωσης φορμών κλπ) 
 

5.3. Επιλογή και παρουσίαση κριτηρίων 

5.3.1. Επιλογή Κριτηρίων 
 
Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3.1.5, για την αξιολόγηση της ποιότητας των 
ηλεκτρονικών ιστοσελίδων υπάρχουν τρεις κατηγορίες προσέγγισης (Xenos, [2004]):  
 

• επιθεώρηση (inspection) 
• δοκιμών (testing) 
• ερωτήσεων (inquiry) 

 
Η πρώτη κατηγορία (inspection) εφαρμόζεται κυρίως στο εργαστήριο και είτε δεν 
απαιτεί καθόλου την συμμετοχή των χρηστών των ιστοσελίδων, είτε περιορίζουν σε 
μεγάλο βαθμό την συμμετοχή των χρηστών ανάλογα με το τελικό στόχο. 
(Παραδείγματα μεθόδων της κατηγορίας αυτής: the cognitive walkthrough, the 
pluralistic walkthrough, the heuristic evaluation, the feature inspection and the formal 
usability inspection) 
Η δεύτερη κατηγορία (testing) εφαρμόζεται στο εργαστήριο και με την συμμετοχή 
των χρηστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις λειτουργίες της ιστοσελίδας σε περιβάλλον 
προσομοίωσης το οποίο αντικατοπτρίζει τις πραγματικές συνθήκες. (Παραδείγματα 
μεθόδων που αντιστοιχούν στην κατηγορία αυτή είναι: μέτρηση των επιδόσεων και 
thinking-aloud-protocol. 
Η τρίτη κατηγορία (inquiry) συμπεριλαμβάνει μεθόδους που δεν απαιτούν την 
αξιολόγηση των ιστοσελίδων σε εργαστηριακό χώρο αλλά με την βοήθεια χρηστών, 
οι οποίοι έχουν κάνει χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας σε δικό τους 
περιβάλλον και υπό πραγματικές συνθήκες παρέχουν πληροφορίες από την 
προσωπική τους εμπειρία. (Παραδείγματα μεθόδων που ανήκουν στην κατηγορία 
είναι: συνεντεύξεις χρηστών, ομάδες εστίασης, ερωτηματολόγια με βάση έρευνες και 
παρατήρηση πεδίου)
Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται εφαρμογή της τρίτης κατηγορίας μέσω 
της μεθόδου των ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια αυτά εξετάζουν μέσω 
συγκεκριμένων ερωτήσεων την ποιότητα των ιστοσελίδων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω 
αυτών. 
Η ιεράρχηση των ιστοσελίδων έγινε με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και υποκριτήρια. 
Τα κριτήρια αυτά επιλέχθηκαν από προηγούμενη μελέτη (Papadomichelaki, X., 
Mentzas, G., [2009]) και αποτέλεσαν στο σύνολο τους συγκεκριμένα 
ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν από τους χρήστες των δημοφιλέστερων 
ιστοσελίδων στην Ελλάδα. Επιπλέον, τα κριτήρια και υποκριτήρια δίνονται με την 
μορφή ερωτήσεων εξετάζοντας σε κάθε περίπτωση συγκεκριμένα στοιχεία για την 
ποιότητα της κάθε ηλεκτρονικής ιστοσελίδας. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό 
ότι τα κριτήρια και υποκριτήρια αυτά αφορούν τόσο τις ιστοσελίδες προς ιεράρχηση 
όσο και την ιδανική ιστοσελίδα, όπως θεωρούν οι χρήστες ότι πρέπει να είναι αυτή. 
Παρακάτω παρουσιάζεται Πίνακας 10 με τα κριτήρια και τα υποκριτήρια τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία. 
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1. Αποδοτικότητα (Efficiency) 
1.1. Η δομή του “e-government site” είναι ευδιάκριτη και διευκολύνει την πλοήγηση 
1.2. Η μηχανή αναζήτησης του “e-government site” είναι αποτελεσματική 
1.3. Ο χάρτης πλοήγησης (sitemap) του “e-government site” είναι καλά οργανωμένος 
1.4. Οι σελίδες του “e-government site” προσαρμόζονται στις ξεχωριστές ανάγκες 
των χρηστών 
1.5. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο “e-government site” είναι αρκετά 
λεπτομερείς 
1.6. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο “e-government site” είναι επίκαιρες 
1.7. Το επίπεδο προ-συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη στις φόρμες στο “e-
government site” είναι ικανοποιητικό 
2. Εμπιστοσύνη (Trust) 
2.1. Η διαδικασία απόκτησης όνομα χρήστη και κωδικού για το “e-government site” 
είναι ασφαλής 
2.2. Πιστεύετε ότι η πιστοποίηση χρήστη σε αυτό το “e-government site” απαιτεί την 
παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων 
2.3. Πιστεύετε ότι τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες του “e-government 
site” αποθηκεύονται με ασφάλεια 
2.4. Πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του “e-government site” 
χρησιμοποιούνται μόνο για τον λόγω για τον οποίο υποβλήθηκαν 
3. Αξιοπιστία (Reliability) 
3.1. Οι φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων του “e-government site” εμφανίζονται στην 
οθόνη σε σύντομο χρόνο 
3.2. Το “e-government site” είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο, όποτε το χρειάζεστε 
3.3. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το “e-government site” πραγματοποιούνται 
επιτυχώς με την πρώτη υποβολή του αιτήματος, χωρίς να χρειαστεί επανυποβολή 
3.4. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του “e-government site” παρέχονται έγκαιρα 
3.5. Οι σελίδες του “e-government site” εμφανίζονται γρήγορα 
3.6. Η εμφάνιση και λειτουργία του “e-government site” δεν εμφανίζει πρόβλημα με 
τον browser που χρησιμοποιείτε 
4. Υποστήριξη πολιτών (Citizen support) 
4.1. Εφόσον έχετε επικοινωνήσει με το helpdesk του “e-government site”, οι 
υπάλληλοι που ήρθατε σε επαφή έδειξαν ειλικρινές ενδιαφέρον για την επίλυση του 
θέματος σας 
4.2. Στην περίπτωση επικοινωνίας με το helpdesk του “e-government site”, οι 
υπάλληλοι που ήρθατε σε επαφή απάντησαν άμεσα στις ερωτήσεις σας 
4.3. Στην περίπτωση επικοινωνίας με το helpdesk του “e-government site”, οι 
υπάλληλοι που ήρθατε σε επαφή διαπιστώσατε ότι διαθέτουν τη γνώση και είναι σε 
θέση να απαντήσουν τις ερωτήσεις σας 
4.4. Στην περίπτωση επικοινωνίας με το helpdesk του “e-government site”, οι 
υπάλληλοι που ήρθατε σε επαφή σας ενέπνευσαν εμπιστοσύνη και σιγουριά 
 
Πίνακας 10: Κριτήρια και Υποκριτήρια 
 
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω έχουμε τέσσερις βασικά κριτήρια προς εξέταση:  
 

• Αποτελεσματικότητα 
• Εμπιστοσύνη 
• Αξιοπιστία 

 85



Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

• Υποστήριξη πολιτών 
 
Τα τέσσερα βασικά κριτήρια έχουν επιλεχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει 
επικάλυψη περιεχομένων μεταξύ αυτών, δηλαδή συγκεκριμένα στοιχεία να μην 
εξετάζονται σε περισσότερα από ένα κριτήριο. με αυτό το τρόπο επιλέγονται και τα 
αντίστοιχα υποκριτήρια τα οποία αποτέλεσαν εξίσου σημαντικό αντικείμενο προς 
μελέτη στην παρούσα διπλωματική εργασία. 
Παρατηρούμε ακόμη από τα κριτήρια και τα υποκριτήρια ότι βάσει αυτών εξετάζεται 
τόσο η ποιότητα των ιδίων των ιστοσελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όσο και η 
ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσων αυτών, αφού οι 
χρήστες μπορεί είτε να αναζητούν πληροφορίες είτε να χρησιμοποιούν κάποια 
υπηρεσία που παρέχεται στην κάθε ιστοσελίδα. 
 

5.3.2. Παρουσίαση Κριτηρίων 
 
Παρακάτω αναλύονται τα υποκριτήρια των βασικών κριτηρίων. 
 
Αποδοτικότητα. Στο κριτήριο της αποδοτικότητας αντιστοιχούν τα εξής υποκριτήρια: 
 

• Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης. Αφορά την δομή της ιστοσελίδας και κατά 
πόσο εύκολα μπορεί να πλοηγηθεί ο χρήστης εντός αυτής μέσω συνδέσμων 
και κατάλληλων εργαλείων. 

• Αποτελεσματικότητα μηχανής αναζήτησης. Αφορά την σωστή και την βέλτιστη 
λειτουργία που πρέπει να έχει η μηχανή αναζήτησης της ιστοσελίδας 
διευκολύνοντας τον χρήστη. 

• Οργάνωση ιστοσελίδας. Αφορά την δομή με την οποία είναι σχεδιασμένη η 
ιστοσελίδα και οι επιμέρους ενότητες της. 

• Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες των χρηστών. Κάθε ιστοσελίδα πρέπει 
να στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες και τις τυχόν ιδιαιτερότητες αυτών. 

• Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών. Οι πληροφορίες, οι οποίες 
παρουσιάζονται σε κάθε ιστοσελίδα πρέπει να αναπτύσσονται επαρκώς και 
αναλυτικά έτσι ώστε να είναι εύκολη η κατανόηση τους από τους χρήστες. 

• Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται 
στην κάθε ιστοσελίδα πρέπει να είναι επίκαιρες, δηλαδή οι αρμόδιοι να 
ενημερώνουν συχνά το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχεται μέσω 
των ιστοσελίδων.  

• Ικανοποιητικό επίπεδο προ-συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη. Η ιστοσελίδα 
παρέχει αρκετές πληροφορίες για την συμπλήρωση των διαφόρων πεδίων. 

 
Εμπιστοσύνη. Στο κριτήριο της εμπιστοσύνης αντιστοιχούν τα εξής υποκριτήρια: 
 

• Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού. Αφορά το όνομα χρήστη 
και τον κωδικό για την είσοδο του στην ιστοσελίδα ή σε συγκεκριμένες 
ενότητες της ιστοσελίδας και η ασφαλής απόκτηση τους διασφαλίζει την 
αποκλειστική χρήση αυτών από τον ίδιο. 

• Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα κάθε χρήστη έχουν 
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ιδιαίτερη σημασία και η παροχή των ελάχιστων αναγκαίων είναι εξίσου 
σημαντική αυξάνοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης του ιδίου. 

• Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών. Είναι λογικό ο χρήστης 
παρέχοντας κάποια δεδομένα στην ιστοσελίδα να επιθυμεί αυτά να 
αποθηκεύονται με ασφάλεια και όχι φανερά προς τρίτους αφού ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα και μη μπορεί να έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο. 

• Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι αρμόδιοι της ιστοσελίδας να χρησιμοποιούν τα 
προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο για τον σκοπό που αναφέρεται και 
όχι να γίνεται εκμετάλλευση αυτών και για άλλους λόγους. 

 
Αξιοπιστία Στο κριτήριο της αξιοπιστίας αντιστοιχούν τα εξής υποκριτήρια: 
 

• Ταχύτητα εμφάνισης φορμών συμπλήρωσης δεδομένων. Οι φόρμες για την 
συμπλήρωση δεδομένων από τους χρήστες πρέπει να εμφανίζονται σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. 

• Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι 
διαθέσιμη και προσβάσιμη συνεχώς και να μην πλήττεται από τυχόν μεγάλο 
φόρτο χρηστών. 

• Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται 
επιτυχώς από την πρώτη υποβολή του αιτήματος, έτσι ώστε ο χρήστης να μην 
αναγκάζεται να υποβάλει αίτημα ξανά. 

• Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρέπει 
να παρέχονται σε σύντομο χρονικό διάστημα από την υποβολή τους. 

• Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων. Οι επιμέρους σελίδες της κάθε 
ιστοσελίδας πρέπει να εμφανίζονται γρήγορα. 

• Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser κάθε χρήστη. Η ιστοσελίδα πρέπει να 
λειτουργεί με την χρήση οποιουδήποτε προγράμματος browser, έτσι ώστε 
κάθε χρήστης να μπορεί να περιηγηθεί εντός αυτής. 

 
Υποστήριξη πολιτών. Το κριτήρια της υποστήριξης πολιτών αφορά την 
εξυπηρέτηση των χρηστών από τους υπαλλήλους του αρμόδιου τμήματος της 
ιστοσελίδας. Στο κριτήριο αυτό αντιστοιχούν τα εξής υποκριτήρια: 
 

• Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση θέματος χρηστών. Στην περίπτωση που οι 
χρήστες της ιστοσελίδας θέσουν κάποιο ερώτημα στο helpdesk της 
ιστοσελίδας οι υπάλληλοι του αρμόδιου τμήματος οφείλουν να δείξουν 
ενδιαφέρον για την επίλυση του όποιου θέματος των χρηστών.  

• Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις ερωτήσεις των χρηστών. Οι υπάλληλοι 
οφείλουν να απαντήσουν άμεσα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, στα 
ερωτήματα των χρηστών. 

• Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι οφείλουν να διαθέτουν τις 
γνώσεις και να είναι σε θέση να απαντήσουν σωστά στα ερωτήματα των 
χρηστών. 

• Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι οφείλουν να 
εμπνέουν εμπιστοσύνη και σιγουριά απέναντι στους χρήστες. 
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5.4. Επιλογή πολυκριτηριακών μεθόδων. 
 
Λόγω του πλήθους των στοιχείων προς αξιολόγηση καθώς και της διαφορετικής 
βαρύτητας που ενδέχεται να έχουν μεταξύ τους τα στοιχεία αυτά καθίσταται εξαρχής 
σαφές ότι οποιαδήποτε απλή ανάλυση που δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 
προβλήματος είναι λανθασμένη. Αντίθετα, απαραίτητη είναι η εξέταση όλων των 
παραμέτρων και των σχέσεων μεταξύ αυτών έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι 
έγκυρο και ορθό. Για το σκοπό αυτό η πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων 
αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την παρούσα μελέτη, προκειμένου να αναλυθεί το 
πρόβλημα της ιεράρχησης με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Μέσω αυτής προσφέρεται η 
δυνατότητα πλήρους αξιολόγησης των στοιχείων του προβλήματος τόσο σε ατομικό 
επίπεδο για κάθε στοιχείο ξεχωριστά όσο και σε συλλογικό επίπεδο για τις σχέσεις 
των διαφόρων στοιχείων μεταξύ τους. Έτσι για την υλοποίηση του στόχου αυτού 
επιλέχθηκαν οι μέθοδοι ιεραρχικής ανάλυσης με βάση συγκεκριμένους λόγους που 
σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του δεδομένου προβλήματος.  
Ειδικότερα, οι βασικές ομάδες μεθόδων για την πολυκριτηριακή ανάλυση του 
προβλήματος είναι (Pardalos, [1995]): 
 

• Πολυκριτηριακός μαθηματικός προγραμματισμός 
• Μέθοδοι σχέσεων υπεροχής 
• Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας 
• Αναλυτική- συνθετική προσέγγιση 

 
Η κατηγορία του πολυκριτηριακού μαθηματικού προγραμματισμού απορρίφθηκε 
εξαρχής ως δυνατή επιλογή για την συγκεκριμένη περίπτωση αφού εφαρμόζεται 
κυρίως σε προβλήματα με συνεχές σύνολο άπειρου αριθμού επιλογών, στα οποία 
κατ’ αναλογία με τα προβλήματα γραμμικού μονοκριτηριακού προγραμματισμού, οι 
μεταβλητές απόφασης μπορεί να παίρνουν οποιαδήποτε τιμή εντός ενός 
καθορισμένου πεδίου. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο πρόβλημα της διπλωματικής 
βασικός στόχος είναι η ιεράρχηση πεπερασμένου πλήθους ιστοσελίδων με βάση 
πεπερασμένου πλήθους κριτήρια και υποκριτήρια. Για προβλήματα που εξετάζουν 
ένα πεπερασμένο σύνολο διακριτών επιλογών εφαρμογή μπορούν να έχουν οι 
μέθοδοι σχέσεων υπεροχής, αναλυτικής συνθετικής προσέγγισης και, 
πολυκριτηριακής θεωρίας χρησιμότητας . Η τελευταία μέθοδος μάλιστα μπορεί να 
εφαρμοστεί και σε συνεχές και σε διακριτό σύνολο επιλογών και στηρίζεται στη 
λογική της αναγωγής του πολυκριτηριακού σε μονοκριτηριακό πρόβλημα μέσω του 
προσδιορισμού μιας συνολικής συνάρτησης χρησιμότητας που συνθέτει τις επιμέρους 
(ανά κριτήριο) προτιμήσεις του λήπτη αποφάσεων σε ένα ενιαίο μέτρο με βάση το 
οποίο προχωράει στη λήψη της απόφασης. Βέβαια από την αξιολόγηση των 
δεδομένων (βαθμολογίες εξεταζόμενων ιστοσελίδων και ιδανικής ιστοσελίδας από 
τους χρήστες σε συγκεκριμένα κριτήρια και υποκριτήρια) που υπήρχαν για την 
υλοποίηση της ανάλυσης του προβλήματος γίνεται φανερό ότι ο τελικός στόχος του 
προβλήματος, η ιεράρχηση των ιστοσελίδων, θα προκύψει από μικρές διαφορές και 
για το λόγο αυτό η μέθοδος της πολυκριτηριακής ιεράρχησης επιλογών η οποία 
συμπεριλαμβάνεται στην πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας θα έχει πιο αναλυτικά 
και σαφή αποτελέσματα από την μέθοδο πολυκριτηριακής θεωρίας χρησιμότητας. 
Μάλιστα, αποφασίστηκε η εφαρμογή τόσο της AHP, η οποία δίνει μία ιεραρχία ως 
τελικό αποτέλεσμα αγνοώντας τυχόν αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των στοιχείων του 
προβλήματος, όσο και της ANP, μέσω της οποίας κατασκευάζεται ένα δίκτυο 
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προτεραιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις των στοιχείων του 
προβλήματος. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται δυνατή η επιβεβαίωση του τελικού 
αποτελέσματος καθώς επίσης και εξαγωγή συμπερασμάτων για την ύπαρξη τυχόν 
αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα στα στοιχεία του προβλήματος. 
 

5.4.1. Συνοπτική περιγραφή ΑΗP 
 
Όσον αφορά την ιεραρχική ανάλυση αποφάσεων AHP το πρώτο στάδιο της 
εφαρμογής, όπως αναλύεται διεξοδικά στο προηγούμενο κεφάλαιο 4.5.3.1., είναι ο 
καθορισμός του βασικού στόχου του προβλήματος, δηλαδή ιεράρχηση των έξι 
δημοφιλέστερων ιστοσελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στην συνέχεια με βάση 
τις βαθμολογίες των πολιτών- χρηστών για την ιδανική ιστοσελίδα αλλά και των 
loadings που προέκυψαν μετά από στατιστική επεξεργασία (principal components 
analysis) του ενοποιημένου δείγματος των 467 χρηστών- πολιτών μπορούμε να 
συμπεράνουμε τις αντίστοιχες προτιμήσεις τους έτσι ώστε στο στάδιο αυτό να γίνουν 
οι απαραίτητες συγκρίσεις μεταξύ των στοιχείων που μελετώνται. Έτσι 
κατασκευάζουμε τους πίνακες συγκρίσεων των βασικών κριτηρίων αλλά και των 
υποκριτηρίων τους ξεχωριστά. Με αυτό τον τρόπο υπολογίζουμε στο επόμενο στάδιο 
τα βάρη των κριτηρίων και τα τοπικά βάρη των υποκριτηρίων. Μάλιστα, τα τοπικά 
αυτά βάρη των υποκριτηρίων τα πολλαπλασιάζουμε με τα βάρη των αντίστοιχων 
κριτηρίων τους για να προκύψουν τα τελικά βάρη των υποκριτηρίων. Στο τελευταίο 
στάδιο πολλαπλασιάζουμε τα τελικά βάρη των υποκριτηρίων με τις αντίστοιχες 
βαθμολογίες των χρηστών- πολιτών για κάθε υποκριτήριο και έτσι έχουμε την τελική 
βαθμολογία κάθε ιστοσελίδας σε κάθε υποκριτήριο. Αθροίζοντας για κάθε ιστοσελίδα 
όλες τις επιμέρους βαθμολογίες των υποκριτηρίων έχουμε τον αντίστοιχο τελικό 
βαθμό της. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε εύκολα στο τέλος να συγκρίνουμε την 
επίδοση κάθε ιστοσελίδας με βάση τον τελικό βαθμό τους. 
 

5.4.2. Συνοπτική περιγραφή ΑNP 
 
Κατά την εφαρμογή της ANP χρησιμοποιήθηκαν οι βαθμολογίες των 467 χρηστών- 
πολιτών στα υποκριτήρια κάθε μιας από τις έξι ιστοσελίδες προς ιεράρχηση.  
Η αρχική σκέψη ήταν απευθείας εφαρμογή της μεθόδου, θεωρώντας αλληλεξάρτηση 
μεταξύ και των 21 υποκριτηρίων. Κάτι τέτοιο όμως ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί 
καθώς σύμφωνα με τον Saaty [1996] δεν ορίζεται δείκτης RI. για μέγεθος πίνακα 21. 
Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να χωριστεί το πρόβλημα σε τρία επίπεδα. 

 
• Πρώτο επίπεδο: Το πρώτο επίπεδο είναι και ο στόχος της εφαρμογής, 

δηλαδή η ιεράρχηση των ιστοσελίδων. 
• Δεύτερο επίπεδο: Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει τα τέσσερα βασικά 

κριτήρια. 
• Τρίτο επίπεδο: Τέλος το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει το σύνολο των 

υποκριτηρίων. 
 

Η εφαρμογή της μεθόδου έγινε σε δύο στάδια: 
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• Πρώτο στάδιο: Κατά το πρώτο στάδιο, εφαρμόστηκε ANP μεταξύ των 
υποκριτηρίων κάθε βασικού κριτηρίου με στόχο την εύρεση των βαρών 
των υποκριτηρίων. Δηλαδή θεωρήθηκε αλληλεξάρτηση μόνο μεταξύ των 
υποκριτηρίων που ανήκουν στο ίδιο βασικό κριτήριο. Έτσι στο στάδιο 
αυτό εφαρμόστηκε ANP μέθοδος τέσσερις φορές, όσα δηλαδή και τα 
βασικά κριτήρια. Με αυτό τον τρόπο έχοντας τόσο τα βάρη όσο και τις 
βαθμολογίες των υποκριτηρίων για κάθε ιστοσελίδα, αποκτήσαμε έμμεσα 
τις βαθμολογίες των χρηστών για τα βασικά κριτήρια. 

• Δεύτερο στάδιο: Κατά το δεύτερο στάδιο, εφαρμόστηκε ANP μεταξύ των 
βασικών κριτηρίων με στόχο την εύρεση των βαρών αυτών. Δηλαδή 
χρησιμοποιώντας τις βαθμολογίες των βασικών κριτηρίων που προέκυψαν 
από το πρώτο στάδιο της εφαρμογής θεωρήσαμε αλληλεξάρτηση μεταξύ 
των βασικών κριτηρίων και εφαρμόσαμε ANP μεταξύ αυτών. Με αυτό τον 
τρόπο υπολογίσαμε τελικώς την τελική βαθμολογία της κάθε ιστοσελίδας 
και καταλήξαμε στην τελική ιεράρχηση. 

 
Εφαρμόζοντας με τον τρόπο αυτό την ANP, καταφέραμε και ιεραρχήσαμε τις 
ιστοσελίδες ξεπερνώντας το πρόβλημα με τον δείκτη RI, θεωρώντας εμμέσως 
αλληλεξάρτηση και των 21 υποκριτηρίων του προβλήματος. Η εφαρμογή της 
μεθόδου περιγράφεται πιο αναλυτικά, στην παράγραφο 4.4.2. 
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5.5. Εφαρμογή Αναλυτικής Ιεράρχησης Επιλογών (AHP) 
 

5.5.1. Δεδομένα 
 
Για την εφαρμογή της AHP χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα δεδομένα από 
προηγούμενες μελέτες Papadomichelaki, X., Mentzas, G., [2009] και [2010]. 
Ειδικότερα, με βάση ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από χρήστες των 
δημοφιλέστερων ιστοσελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα 
αντλήθηκαν βαθμολογίες που αφορούσαν τα συγκεκριμένα υποκριτήρια που 
αναφέρθηκαν παραπάνω για τις ιστοσελίδες αυτές. Ειδικότερα, τα ερωτηματολόγια 
συμπληρώθηκαν αρχικά μόνο για την ιστοσελίδα του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) με δείγμα 650 άτομα και στην συνέχεια συμπληρώθηκαν από ένα 
δείγμα της τάξεως των 258 ατόμων συνολικά, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν κάποιες 
από τις δημοφιλέστερες ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. 
Ακόμη, στα δεδομένα από τα ερωτηματολόγια συμπεριλαμβάνονται και οι 
βαθμολογίες των βασικών κριτηρίων για την ιδανική ιστοσελίδα ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης όπως οι ίδιοι οι πολίτες- χρήστες θεωρούν ότι πρέπει να είναι.  
Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι ως τελικό δείγμα από τους δύο γύρους των 
ερωτηματολογίων επιλέγεται ένα ενοποιημένο δείγμα αποτελούμενο από τους πολίτες 
και μόνο του δείγματος των 650 ατόμων, αγνοώντας δηλαδή τις βαθμολογίες των 
εργαζομένων των ΚΕΠ καθώς και του συνολικού δείγματος των 258 ατόμων που 
αφορούσαν όλες τις δημοφιλείς ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην 
Ελλάδα. Έτσι λοιπόν το τελικό δείγμα είναι 467 πολίτες, αποτελούμενο από το δείγμα 
των 209 χρηστών της ιστοσελίδας του ΚΕΠ και από το δείγμα των 258 χρηστών των 
δημοφιλέστερων ιστοσελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης 
και της ιστοσελίδας του ΚΕΠ. Ο λόγος για τον οποίο αγνοήθηκαν οι βαθμολογίες των 
εργαζομένων των ΚΕΠ αφορά την καλύτερη αξιοπιστία της παρούσας εργασίας έτσι 
ώστε αυτή να αντικατοπτρίζει τις γνώμες των πολιτών και μόνο σχετικά με την 
ποιότητα των ιστοσελίδων προς ιεράρχηση. Τέλος, για τον υπολογισμό των βαρών 
των υποκριτηρίων που αφορούν την ιδανική ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται ως 
δεδομένα συγκεκριμένα loadings, που προέκυψαν μετά από στατιστική επεξεργασία 
(principal components analysis) του ενοποιημένου δείγματος των 467 χρηστών- 
πολιτών 
 

5.5.2. Περιγραφή σταδίων AHP 
 
Βασικός στόχος της εφαρμογής είναι η ιεράρχηση των ιστοσελίδων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης με βάση τη βαρύτητα των κριτηρίων και υποκριτηρίων καθώς επίσης 
και των βαθμολογιών των ιστοσελίδων αυτών στα αντίστοιχα κριτήρια και 
υποκριτήρια. 
Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας γίνεται ο υπολογισμός των βαρών των κριτηρίων 
και των υποκριτηρίων. Συγκεκριμένα, από τις βαθμολογίες των χρηστών- πολιτών για 
την ιδανική ιστοσελίδα υπολογίζουμε τα βάρη των βασικών κριτηρίων. Στην 
συνέχεια, από τα loadings του ενοποιημένου δείγματος των 467 χρηστών- πολιτών 
υπολογίζουμε τα τοπικά βάρη των υποκριτηρίων, τα οποία πολλαπλασιάζουμε με τα 
βάρη των αντίστοιχων κριτηρίων τους για να προκύψουν τα τελικά βάρη των 
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υποκριτηρίων. Στο επόμενο στάδιο με βάση τις βαθμολογίες που έδωσαν οι χρήστες- 
πολίτες κάθε ιστοσελίδας για κάθε υποκριτήριο υπολογίζουμε τον τελικό βαθμό κάθε 
ιστοσελίδας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε εύκολα στο τέλος να συγκρίνουμε την 
επίδοση κάθε ιστοσελίδας με βάση τον τελικό βαθμό τους. 
 

5.5.3. Υπολογισμός Βαρών Κριτηρίων 
 
Κατά το πρώτο στάδιο εφαρμογής της μεθόδου γίνεται ο υπολογισμός των βαρών των 
βασικών κριτηρίων και των υποκριτηρίων από το ενοποιημένο δείγμα των 467 
χρηστών που αναφέρθηκε παραπάνω.  
Η διαδικασία υπολογισμού των βαρών των βασικών κριτηρίων ξεκινά με την 
συγκέντρωση των βαθμολογιών των χρηστών για την ιδανική ιστοσελίδα στα 
αντίστοιχα κριτήρια. Έτσι οι βαθμολογίες αυτές όπως προέκυψαν από το 
ενοποιημένο δείγμα φαίνονται στον Πίνακα 11. 
 
 δείγμα 209 δείγμα 258 Συνολικό δείγμα 467 
Αποδοτικότητα 2,51 3,71 3,18 
Εμπιστοσύνη 2,87 3,78 3,37 
Αξιοπιστία 3,83 3,67 3,74 
Υποστήριξη πελατών 2,89 3,69 3,34 
Πίνακας 11 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των βασικών κριτηρίων τα οποία προκύπτουν ως εξής. 
Αρχικά θα κατασκευάσουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα 
Saaty τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Όμως, για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty πρέπει να προηγηθούν 
συγκεκριμένα βήματα όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. 
 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των βαθμολογιών των 
κριτηρίων μεταξύ τους κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη των 
βαθμολογιών που έχουμε από το ενοποιημένο δείγμα των 467 χρηστών. Έτσι 
προκύπτει ο Πίνακας 12. 
 

Κριτήρια Αποδοτικότητα ΕμπιστοσύνηΑξιοπιστίαΥποστήριξη 
πελατών 

Αποδοτικότητα 0,00 -0,20 -0,57 -0,16 
Εμπιστοσύνη 0,20 0,00 -0,37 0,04 
Αξιοπιστία 0,57 0,37 0,00 0,41 
Υποστήριξη πελατών 0,16 -0,04 -0,41 0,00 
Πίνακας 12 

 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
Πίνακα 12 για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000, έτσι ώστε να είναι πιο σαφή τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία. Έτσι προκύπτει ο 
πίνακας 13. 
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Κριτήρια Αποδοτικότητα ΕμπιστοσύνηΑξιοπιστίαΥποστήριξη 
πελατών 

Αποδοτικότητα 0,00 -39,80 -113,00 -32,00 
Εμπιστοσύνη 39,80 0,00 -73,20 7,80 
Αξιοπιστία 113,00 73,20 0,00 81,00 
Υποστήριξη πελατών 32,00 -7,80 -81,00 0,00 
Πίνακας 13 

 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα  
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις των αποτελεσμάτων της διαδικασίας της 
αντιστοίχησης έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας, δηλαδή πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 14. 
 

Κριτήρια Αποδοτικότητα ΕμπιστοσύνηΑξιοπιστίαΥποστήριξη 
πελατών Άθροισμα Βάρη 

Αποδοτικότητα 1 1 0,5 0,5 6,5 13,13%
Εμπιστοσύνη 1 1 0,5 1 9,5 19,19%
Αξιοπιστία 2 2 1 1 11 22,22%
Υποστήριξη πελατών 2 1 1 1 22,5 45,45%
Άθροισμα 6 5 3 3,5 49,5  
Πίνακας 14       

 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,005051 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,001683 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 0,19%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
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Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 15. 
 

Κριτήρια Βάρη 
Αποδοτικότητα 16,92% 
Εμπιστοσύνη 20,46% 
Αξιοπιστία 33,83% 
Υποστήριξη πελατών 28,79% 
Πίνακας 15  

 
Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι πολίτες- χρήστες θεωρούν την αξιοπιστία ως το 
σημαντικότερο στοιχείο που καθορίζει την ποιότητα μίας ιστοσελίδας ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. Ακολουθούν τα στοιχεία της υποστήριξης πολιτών και της 
εμπιστοσύνης, ενώ το στοιχείο της αποδοτικότητας συγκεντρώνει τη χαμηλότερη 
βαρύτητα.  
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των βαρών είναι 
αντιπροσωπευτικά των απόψεων και των απαιτήσεων των χρηστών- πολιτών και 
μόνο για ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και σίγουρα δεν ταυτίζονται με τα 
αποτελέσματα που θα προέκυπταν εάν ως δείγμα λαμβάναμε χρήστες άλλων 
κατηγοριών, όπως ΙΤ- manager, οι οποίοι είναι φυσικό να δίνουν περισσότερη 
βαρύτητα σε άλλα κριτήρια- στοιχεία μίας ιστοσελίδας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
 

5.5.4. Υπολογισμός Βαρών Υποκριτηρίων 
 
Για τα βάρη των υποκριτηρίων χρησιμοποιούνται οι τιμές των loadings από το 
ενοποιημένο δείγμα των 467 ατόμων έτσι ώστε να υπολογιστεί ουσιαστικά η 
βαρύτητα- σημασία κάθε υποκριτηρίου. Ο λόγος που χρησιμοποιούνται τα loadings 
από το ενοποιημένο δείγμα των 467 χρηστών είναι φυσικά για λόγους αξιοπιστίας 
έτσι ώστε να μην ληφθεί υπόψη ο μεγάλος αριθμός των εργαζομένων των ΚΕΠ που 
επηρεάζει σημαντικά την βαρύτητα των loadings στο πρώτο δείγμα των 650 ατόμων. 
Ο Πίνακας 16 που ακολουθεί παρουσιάζει τα loadings όπως αυτά προέκυψαν με την 
βοήθεια της μεθόδου Rotation : Varimax with Kaiser Normalization. 
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Rotated Component Matrixa

 Component 

 1 2 3 4 

Structur .699 .360 .242 .201 

SearchEn .704 .215 .253 .422 

SiteMap .631 .248 .345 .435 

Customiz .806 .180 .258 .329 

INDetail .758 .360 .253 .201 

INPrecis .544 .478 .342 .292 

INUp2Dat .327 .567 .252 .326 

INReleva .562 .541 .320 .250 

FRPreFil .617 .488 .361 .122 

FRAutoFil .659 .527 .251 .113 

FRHelp .696 .415 .275 .307 

FRFastAp .434 .632 .375 .279 

SiteAvai .250 .740 .234 .299 

SRSucces .360 .655 .308 .358 

SRInTime .528 .546 .283 .324 

FastDown .319 .683 .245 .339 

BrowsCom .430 .604 .380 .247 

HDIntere .312 .262 .813 .282 

HDAnswer .244 .293 .843 .223 

HDKnowle .281 .275 .858 .182 

HDTrust .297 .247 .836 .249 

SafeCode .339 .438 .326 .664 

PDMinim .363 .473 .374 .624 

PDSafety .423 .391 .348 .670 

PDUse .323 .401 .277 .730 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations.  

Πίνακας 16  
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Στην συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος για τον υπολογισμό των βαρών 
των επιμέρους υποκριτηρίων. 
 
Αποδοτικότητα 
 
Αρχικά για τα υποκριτήρια της αποδοτικότητας έχουμε τα αντίστοιχα loadings που 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Παράλληλα όπως φαίνεται στον Πίνακα 17 
δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης στις επόμενες 
διαδικασίες που ακολουθούν. 
 

Ονομασία Υποκριτήρια Loadings 
Α1 Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 0,699 

Α2 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης 0,704 

Α3 Οργάνωση ιστοσελίδας 0,631 

Α4 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 0,806 

Α5 Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 0,758 
Α6 Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 0,659 

Α7 
Ικανοποιητικό επίπεδο 
προσυμπλήρωσης δεδομένων 0,617 

Πίνακας 17   
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 προκειμένου να έχουμε τις τιμές σε 
κλίμακα 0~1000 και κατασκευάζουμε ένα πίνακα 7x7 που θα περιλαμβάνει τις 
διαφορές των στοιχείων μεταξύ τους ανά ζεύγη. Ο Πίνακας 18 που προκύπτει από 
την διαδικασία αυτή είναι 
 
 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 
Α1 0 -5 68 -107 -59 40 82 
Α2 5 0 73 -102 -54 45 87 
Α3 -68 -73 0 -175 -127 -28 14 
Α4 107 102 175 0 48 147 189 
Α5 59 54 127 -48 0 99 141 
Α6 -40 -45 28 -147 -99 0 42 
Α7 -82 -87 -14 -189 -141 -42 0 
Πίνακας 18        
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα  
 
1   0~5 
2    6~30 
3    31~90 
4    91~180 
5    181~250 
6    251~330 
7    331~400 
8    401~500 
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9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις των αποτελεσμάτων της διαδικασίας της 
αντιστοίχησης έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας, δηλαδή πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 19. 
 
 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Άθροισμα Βάρη 
Α1 1,00 1,00 3,00 0,33 0,33 2,00 3,00 10,67 13,72%
Α2 1,00 1,00 3,00 0,33 0,33 3,00 3,00 11,67 15,01%
Α3 0,33 0,33 1,00 0,25 0,25 0,50 2,00 4,67 6,00% 
Α4 3,00 3,00 4,00 1,00 3,00 4,00 4,00 22,00 28,30%
Α5 3,00 3,00 4,00 0,33 1,00 3,00 4,00 18,33 23,58%
Α6 0,50 0,33 2,00 0,25 0,33 1,00 3,00 7,42 9,54% 
Α7 0,33 0,33 0,50 0,25 0,25 0,33 1,00 3,00 3,86% 
Άθροισμα 9,17 9,00 17,50 2,75 5,50 13,83 20,00 77,75  
Πίνακας 19        
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του Πίνακα 19 προκύπτουν από το λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης γραμμής με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 7,824759 
και επειδή ο βαθμός του πίνακα είναι n=7 έχουμε C.I.= 0,137460  και R.I.= 1,32. 
Οπότε προκύπτει συνεπής πίνακας με C.R. = 10% 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση 
παρουσιάζονται στον πίνακα 20. 
 

Υποκριτήρια Βάρη 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 12,07% 
Αποτελεσματικότητα μηχανής αναζήτησης 13,13% 
Οργάνωση ιστοσελίδας 5,50% 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες των 
χρηστών 33,71% 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 23,34% 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 7,89% 
Ικανοποιητικό επίπεδο προσυμπλήρωσης 
δεδομένων 4,36% 
Πίνακας 20  
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Εμπιστοσύνη 
 
Για τα υποκριτήρια της εμπιστοσύνης έχουμε τα αντίστοιχα loadings που φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα. Παράλληλα όπως φαίνεται στον Πίνακα 21 δίνουμε μία 
ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης στις επόμενες διαδικασίες 
που ακολουθούν. 
 

Ονομασία Υποκριτήρια Loadings 

Β1 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 0,664 

Β2 

Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 0,624 

Β3 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων 
χρηστών 0,670 

Β4 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 0,730 

Πίνακας 21 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 προκειμένου να έχουμε τις τιμές σε 
κλίμακα 0~1000 και κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4 που θα περιλαμβάνει τις 
διαφορές των στοιχείων μεταξύ τους ανά ζεύγη. Ο Πίνακας 22 που προκύπτει από 
την διαδικασία αυτή είναι 
 

 Β1 Β2 Β3 Β4 
Β1 0 40 -6 -66 
Β2 -40 0 -46 -106 
Β3 6 46 0 -60 
Β4 66 106 60 0 
Πίνακας 22 

 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα  
 
1    0~5 
2   6~30 
3    31~90 
4    91~180 
5    181~250 
6    251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις των αποτελεσμάτων της διαδικασίας της 
αντιστοίχησης έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας, δηλαδή πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
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Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 23. 
 

 Β1 Β2 Β3 Β4 Άθροισμα Βάρη 
Β1 1,00 3,00 1,00 0,33 5,33 22,61% 
Β2 0,33 1,00 0,33 0,25 1,92 8,13% 
Β3 1,00 3,00 1,00 0,33 5,33 22,61% 
Β4 3,00 4,00 3,00 1,00 11,00 46,64% 
Άθροισμα 5,33 11,00 5,33 1,92 23,58  
Πίνακας 23 

 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του Πίνακα 23 προκύπτουν από το λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης γραμμής με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,200236 
και επειδή ο βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,066745 και R.I.= 0,9. Οπότε 
προκύπτει συνεπής πίνακας με C.R. = 7 %. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 24. 
 

Υποκριτήρια Βάρη 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 20,38% 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 8,52% 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 20,38% 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 50,72% 
Πίνακας 24 
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Αξιοπιστία 
 
Για τα υποκριτήρια της αξιοπιστίας έχουμε τα αντίστοιχα loadings που φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα. Παράλληλα όπως φαίνεται στον Πίνακα 25 δίνουμε μία 
ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης στις επόμενες διαδικασίες 
που ακολουθούν. 
 

Ονομασία Υποκριτήρια Loadings 

C1 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 0,632 

C2 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 0,740 

C3 Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 0,655 
C4 Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 0,546 
C5 Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 0,683 

C6 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη 0,604 

Πίνακας 25 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 προκειμένου να έχουμε τις τιμές σε 
κλίμακα 0~1000 και κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6 που θα περιλαμβάνει τις 
διαφορές των στοιχείων μεταξύ τους ανά ζεύγη. Ο Πίνακας 26 που προκύπτει από 
την διαδικασία αυτή είναι 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 0 -108 -23 86 -51 28 
C2 108 0 85 194 57 136 
C3 23 -85 0 109 -28 51 
C4 -86 -194 -109 0 -137 -58 
C5 51 -57 28 137 0 79 
C6 -28 -136 -51 58 -79 0 
Πίνακας 26 

 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα  
 
1    0~5 
2    6~30 
3    31~90 
4    91~180 
5    181~250 
6    251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 

 100



Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις των αποτελεσμάτων της διαδικασίας της 
αντιστοίχησης έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας, δηλαδή πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 27. 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Άθροισμα Βάρη 
C1 1,00 0,33 0,50 3,00 0,33 2,00 7,17 12,53% 
C2 3,00 1,00 3,00 5,00 3,00 4,00 19,00 33,22% 
C3 2,00 0,33 1,00 3,00 0,50 3,00 9,83 17,19% 
C4 0,33 0,20 0,33 1,00 0,25 0,33 2,45 4,28% 
C5 3,00 0,33 2,00 4,00 1,00 3,00 13,33 23,31% 
C6 0,50 0,25 0,33 3,00 0,33 1,00 5,42 9,47% 
Άθροισμα 9,83 2,45 7,17 19,00 5,42 13,33 57,20  
Πίνακας 27 

 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του Πίνακα 27 προκύπτουν από το λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης γραμμής με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,616939 
και επειδή ο βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,123388 
και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει συνεπής πίνακας με C.R. = 9,95%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 28. 
 

Υποκριτήρια Βάρη 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών συμπλήρωσης 
δεδομένων 10,93% 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 38,22% 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 15,76% 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 4,68% 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 22,53% 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη 7,89% 
Πίνακας 28 

 
Υποστήριξη πελατών 
 
Για τα υποκριτήρια της υποστήριξης πελατών έχουμε τα αντίστοιχα loadings που 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Παράλληλα όπως φαίνεται στον Πίνακα 29 
δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης στις επόμενες 
διαδικασίες που ακολουθούν. 
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Ονομασία Υποκριτήρια Loadings 

D1 
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 0,813 

D2 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 0,843 

D3 Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 0,858 

D4 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 0,836 

Πίνακας 29 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 προκειμένου να έχουμε τις τιμές σε 
κλίμακα 0~1000 και κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4 που θα περιλαμβάνει τις 
διαφορές των στοιχείων μεταξύ τους ανά ζεύγη. Ο Πίνακας 30 που προκύπτει από 
την διαδικασία αυτή είναι 
 

 D1 D2 D3 D4 
D1 0 -30 -45 -23 
D2 30 0 -15 7 
D3 45 15 0 22 
D4 23 -7 -22 0 
Πίνακας 30 

 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα  
 
1    0~5 
2    6~30 
3    31~90 
4    91~180 
5    181~250 
6    251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις των αποτελεσμάτων της διαδικασίας της 
αντιστοίχησης έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας, δηλαδή πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
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Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 31: 
 

 D1 D2 D3 D4 Άθροισμα Βάρη 
D1 1,00 0,50 0,33 0,50 2,33 11,76% 
D2 2,00 1,00 0,50 0,50 4,00 20,17% 
D3 3,00 2,00 1,00 2,00 8,00 40,34% 
D4 2,00 2,00 0,50 1,00 5,50 27,73% 
Άθροισμα 8,00 5,50 2,33 4,00 19,83  
Πίνακας 31 

 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του Πίνακα 31 προκύπτουν από το λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης γραμμής με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,100840 
και επειδή ο βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,033613 και R.I.= 0,9. Οπότε 
προκύπτει συνεπής πίνακας με C.R. = 4%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 32. 
 

Υποκριτήρια Βάρη 
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 12,05% 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 19,06% 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 41,82% 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 27,07% 
Πίνακας 32 
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Τα βάρη λοιπόν των υποκριτηρίων, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 33 που 
ακολουθεί είναι: 
 
Υποκριτήρια Τοπικά βάρη 
Αποδοτικότητα  
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 12,07% 
Αποτελεσματικότητα μηχανής αναζήτησης 13,13% 
Οργάνωση ιστοσελίδας 5,50% 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες των χρηστών 33,71% 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 23,34% 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 7,89% 
Ικανοποιητικό επίπεδο προσυμπλήρωσης δεδομένων 4,36% 
Εμπιστοσύνη  
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού 20,38% 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών 
δεδομένων για την πιστοποίηση του χρήστη 8,52% 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 20,38% 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για τον αντίστοιχο 
λόγο υποβολής τους 50,72% 
Αξιοπιστία  
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών συμπλήρωσης δεδομένων 10,93% 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα ιστοσελίδας 38,22% 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 15,76% 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 4,68% 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 22,53% 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser κάθε χρήστη 7,89% 
Υποστήριξη πελατών  
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση θέματος χρηστών 12,05% 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις ερωτήσεις των χρηστών 19,06% 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 41,82% 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους υπαλλήλους 27,07% 
Πίνακας 33 

 
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι τα παραπάνω βάρη αφορούν την τοπική 
βαρύτητα των υποκριτηρίων στην κατηγορία του βασικού κριτηρίου στην οποία 
ανήκουν. Για το λόγο αυτό και επειδή οι τιμές των βαθμολογιών των ιστοσελίδων 
από τους χρήστες αφορούν τα υποκριτήρια στην συνέχεια υπολογίζουμε τα τελικά 
βάρη των υποκριτηρίων που προκύπτουν από το γινόμενο των τοπικών βαρών τους 
όπως αυτά φαίνονται στον παραπάνω πίνακα με το βάρος των αντίστοιχων βασικών 
κριτηρίων στο οποίο ανήκουν. Έτσι λοιπόν προκύπτουν τα τελικά βάρη των 
υποκριτηρίων που φαίνονται στον Πίνακα.34. 
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Υποκριτήρια Τελικά βάρη 
Αποδοτικότητα  
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 2,04% 
Αποτελεσματικότητα μηχανής αναζήτησης 2,22% 
Οργάνωση ιστοσελίδας 0,93% 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες των χρηστών 5,70% 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 3,95% 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 1,33% 
Ικανοποιητικό επίπεδο προσυμπλήρωσης δεδομένων 0,74% 
Εμπιστοσύνη  
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού 4,17% 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών 
δεδομένων για την πιστοποίηση του χρήστη 1,74% 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 4,17% 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για τον αντίστοιχο 
λόγο υποβολής τους 10,38% 
Αξιοπιστία  
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών συμπλήρωσης δεδομένων 3,70% 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα ιστοσελίδας 12,93% 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 5,33% 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 1,58% 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 7,62% 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser κάθε χρήστη 2,67% 
Υποστήριξη πελατών  
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση θέματος χρηστών 3,47% 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις ερωτήσεις των χρηστών 5,49% 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 12,04% 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους υπαλλήλους 7,79% 
Πίνακας 34 

 

5.5.5. Υπολογισμός Τελικών Βαθμολογιών 
 
Μετά τον υπολογισμό των βαρών των κριτηρίων και των υποκριτηρίων, 
υπολογίζουμε στην συνέχεια την τελική βαθμολογία κάθε ιστοσελίδας ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης με βάση τις βαθμολογίες των χρηστών από το ενοποιημένο δείγμα.  
Αρχικά υπολογίζουμε το γινόμενο της τιμής της κάθε ιστοσελίδας σε κάθε 
υποκριτήριο με την τιμή του τελικού βάρους του αντίστοιχου υποκριτηρίου. 
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι επειδή οι τιμές των βαθμών είναι σε 
κλίμακα 0~5 χρειάζεται να τις πολλαπλασιάζουμε με το 2 προκειμένου να τις 
ανάγουμε σε κλίμακα 0~10 προκειμένου οι τελικοί συνολικοί βαθμοί να είναι πιο 
σαφείς κατά την ανάγνωση τους. 
Με αυτό τον τρόπο έχουμε τους Πίνακες 35- 45 που ακολουθούν. 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Ιστοσελίδα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
 

Υποκριτήρια 
Βαθμοί 
(0~5) Τελικά βάρη 

Τελικοί 
Βαθμοί (0~10)

Αποδοτικότητα    
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 3,72 2,04% 0,15 
Αποτελεσματικότητα μηχανής αναζήτησης 3,54 2,22% 0,16 
Οργάνωση ιστοσελίδας 3,69 0,93% 0,07 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 3,38 5,70% 0,38 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 3,61 3,95% 0,29 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 3,86 1,33% 0,10 
Ικανοποιητικό επίπεδο προσυμπλήρωσης 
δεδομένων 3,72 0,74% 0,05 
Εμπιστοσύνη    
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 3,83 4,17% 0,32 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 3,92 1,74% 0,14 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων 
χρηστών 3,76 4,17% 0,31 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 3,72 10,38% 0,77 
Αξιοπιστία    
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 3,94 3,70% 0,29 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 4,16 12,93% 1,07 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 3,74 5,33% 0,40 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 3,77 1,58% 0,12 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 4,08 7,62% 0,62 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser
κάθε χρήστη 4,28 2,67% 0,23 
Υποστήριξη πελατών    
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 3,97 3,47% 0,28 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 3,78 5,49% 0,42 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 3,74 12,04% 0,90 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 3,78 7,79% 0,59 
Συνολική Βαθμολογία (0~10) 7,66 
Πίνακας 35 

 
Έτσι λοιπόν η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η ιστοσελίδα ΚΕΠ είναι 7,66 
με βάση τα βάρη και τις βαθμολογίες των αντίστοιχων υποκριτηρίων και προκύπτει 
από το άθροισμα των τελικών βαθμών όλων των υποκριτηρίων. 

 106



Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Ακόμη μπορούμε να υπολογίζουμε για κάθε ιστοσελίδα την βαθμολογία που 
συγκεντρώνει σε κάθε βασικό κριτήριο ξεχωριστά αθροίζοντας απλά τις τελικές 
βαθμολογίες των αντίστοιχων υποκριτηρίων που ανήκουν στο βασικό αυτό κριτήριο 
και να έχουμε με αυτό τον τρόπο μία καλύτερη εικόνα για την ποιότητα της 
ιστοσελίδας στα βασικά κριτήρια. 
 
Οι βαθμολογίες αυτές για την ιστοσελίδα του ΚΕΠ φαίνονται στον Πίνακα 36. 
 

Κριτήρια Τελικοί Βαθμοί 
Αποδοτικότητα 1,21 
Εμπιστοσύνη 1,54 
Αξιοπιστία 2,73 
Υποστήριξη πελατών 2,18 
Πίνακας 36 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Ιστοσελίδα Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS/GSIS) 
 

Υποκριτήρια 
Βαθμοί 
(0~5) Τελικά βάρη 

Τελικοί 
Βαθμοί (0~10)

Αποδοτικότητα    
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 3,55 2,04% 0,15 
Αποτελεσματικότητα μηχανής αναζήτησης 3,03 2,22% 0,13 
Οργάνωση ιστοσελίδας 3,17 0,93% 0,06 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 2,73 5,70% 0,31 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 3,43 3,95% 0,27 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 3,82 1,33% 0,10 
Ικανοποιητικό επίπεδο προσυμπλήρωσης 
δεδομένων 3,70 0,74% 0,05 
Εμπιστοσύνη    
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 3,97 4,17% 0,33 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 4,06 1,74% 0,14 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων 
χρηστών 3,55 4,17% 0,30 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 3,50 10,38% 0,73 
Αξιοπιστία    
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 3,85 3,70% 0,28 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 4,11 12,93% 1,06 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 4,02 5,33% 0,43 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 3,84 1,58% 0,12 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 3,89 7,62% 0,59 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser
κάθε χρήστη 4,15 2,67% 0,22 
Υποστήριξη πελατών    
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 3,55 3,47% 0,25 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 3,83 5,49% 0,42 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 3,77 12,04% 0,91 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 3,72 7,79% 0,58 
Συνολική Βαθμολογία (0~10) 7,44 
Πίνακας 37 

 
Έτσι λοιπόν η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η ιστοσελίδα TAXIS/GSIS 
είναι 7,44 με βάση τα βάρη και τις βαθμολογίες των αντίστοιχων υποκριτηρίων και 
προκύπτει από το άθροισμα των τελικών βαθμών όλων των υποκριτηρίων. 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Ακόμη μπορούμε να υπολογίζουμε για κάθε ιστοσελίδα την βαθμολογία που 
συγκεντρώνει σε κάθε βασικό κριτήριο ξεχωριστά αθροίζοντας απλά τις τελικές 
βαθμολογίες των αντίστοιχων υποκριτηρίων που ανήκουν στο βασικό αυτό κριτήριο 
και να έχουμε με αυτό τον τρόπο μία καλύτερη εικόνα για την ποιότητα της 
ιστοσελίδας στα βασικά κριτήρια. 
Οι βαθμολογίες αυτές για την ιστοσελίδα του TAXIS/GSIS φαίνονται στον Πίνακα 
38. 
 

Κριτήρια Τελικοί Βαθμοί 
Αποδοτικότητα 1,08 
Εμπιστοσύνη 1,50 
Αξιοπιστία 2,71 
Υποστήριξη πελατών 2,15 
Πίνακας 38 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών (YPES) 
 

Υποκριτήρια 
Βαθμοί 
(0~5) Τελικά βάρη 

Τελικοί 
Βαθμοί (0~10)

Αποδοτικότητα    
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 3,30 2,04% 0,13 
Αποτελεσματικότητα μηχανής αναζήτησης 2,80 2,22% 0,12 
Οργάνωση ιστοσελίδας 3,00 0,93% 0,06 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 2,30 5,70% 0,26 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 3,20 3,95% 0,25 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 3,60 1,33% 0,10 
Ικανοποιητικό επίπεδο προσυμπλήρωσης 
δεδομένων 3,22 0,74% 0,05 
Εμπιστοσύνη    
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 4,00 4,17% 0,33 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 3,14 1,74% 0,11 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων 
χρηστών 3,50 4,17% 0,29 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 2,71 10,38% 0,56 
Αξιοπιστία    
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 3,63 3,70% 0,27 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 3,90 12,93% 1,01 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 3,44 5,33% 0,37 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 3,00 1,58% 0,09 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 3,86 7,62% 0,59 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser
κάθε χρήστη 4,00 2,67% 0,21 
Υποστήριξη πελατών    
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 4,00 3,47% 0,28 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 3,50 5,49% 0,38 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 3,50 12,04% 0,84 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 2,50 7,79% 0,39 
Συνολική Βαθμολογία (0~10) 6,71 
Πίνακας 39 

 
Έτσι λοιπόν η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η ιστοσελίδα YPES είναι 6,71 
με βάση τα βάρη και τις βαθμολογίες των αντίστοιχων υποκριτηρίων και προκύπτει 
από το άθροισμα των τελικών βαθμών όλων των υποκριτηρίων. 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Ακόμη μπορούμε να υπολογίζουμε για κάθε ιστοσελίδα την βαθμολογία που 
συγκεντρώνει σε κάθε βασικό κριτήριο ξεχωριστά αθροίζοντας απλά τις τελικές 
βαθμολογίες των αντίστοιχων υποκριτηρίων που ανήκουν στο βασικό αυτό κριτήριο 
και να έχουμε με αυτό τον τρόπο μία καλύτερη εικόνα για την ποιότητα της 
ιστοσελίδας στα βασικά κριτήρια. 
Οι βαθμολογίες αυτές για την ιστοσελίδα του YPES φαίνονται στον Πίνακα 40 
 

Κριτήρια Τελικοί Βαθμοί 
Αποδοτικότητα 0,97 
Εμπιστοσύνη 1,30 
Αξιοπιστία 2,54 
Υποστήριξη πελατών 1,89 
Πίνακας 40 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Ιστοσελίδα Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (YPEPTH) 
 

Υποκριτήρια 
Βαθμοί 
(0~5) Τελικά βάρη 

Τελικοί 
Βαθμοί (0~10)

Αποδοτικότητα    
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 3,83 2,04% 0,16 
Αποτελεσματικότητα μηχανής αναζήτησης 3,09 2,22% 0,14 
Οργάνωση ιστοσελίδας 3,08 0,93% 0,06 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 2,91 5,70% 0,33 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 3,50 3,95% 0,28 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 2,83 1,33% 0,08 
Ικανοποιητικό επίπεδο προσυμπλήρωσης 
δεδομένων 3,25 0,74% 0,05 
Εμπιστοσύνη    
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 4,20 4,17% 0,35 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 4,00 1,74% 0,14 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων 
χρηστών 3,83 4,17% 0,32 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 3,33 10,38% 0,69 
Αξιοπιστία    
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 3,50 3,70% 0,26 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 3,92 12,93% 1,01 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 3,11 5,33% 0,33 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 3,00 1,58% 0,09 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 4,00 7,62% 0,61 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser
κάθε χρήστη 4,36 2,67% 0,23 
Υποστήριξη πελατών    
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 3,67 3,47% 0,25 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 4,00 5,49% 0,44 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 4,25 12,04% 1,02 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 4,25 7,79% 0,66 
Συνολική Βαθμολογία (0~10) 7,50 
Πίνακας 41 

 
Έτσι λοιπόν η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η ιστοσελίδα YPEPTH είναι 
7,50 με βάση τα βάρη και τις βαθμολογίες των αντίστοιχων υποκριτηρίων και 
προκύπτει από το άθροισμα των τελικών βαθμών όλων των υποκριτηρίων. 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Ακόμη μπορούμε να υπολογίζουμε για κάθε ιστοσελίδα την βαθμολογία που 
συγκεντρώνει σε κάθε βασικό κριτήριο ξεχωριστά αθροίζοντας απλά τις τελικές 
βαθμολογίες των αντίστοιχων υποκριτηρίων που ανήκουν στο βασικό αυτό κριτήριο 
και να έχουμε με αυτό τον τρόπο μία καλύτερη εικόνα για την ποιότητα της 
ιστοσελίδας στα βασικά κριτήρια. 
Οι βαθμολογίες αυτές για την ιστοσελίδα του YPEPTH φαίνονται στον Πίνακα 42. 
 

Κριτήρια Τελικοί Βαθμοί 
Αποδοτικότητα 1,08 
Εμπιστοσύνη 1,50 
Αξιοπιστία 2,54 
Υποστήριξη πελατών 2,38 
Πίνακας 42 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Ιστοσελίδα Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (IKA-ΕΤΑΜ) 
 

Υποκριτήρια 
Βαθμοί 
(0~5) Τελικά βάρη 

Τελικοί 
Βαθμοί (0~10)

Αποδοτικότητα    
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 3,88 2,04% 0,16 
Αποτελεσματικότητα μηχανής αναζήτησης 3,71 2,22% 0,16 
Οργάνωση ιστοσελίδας 3,17 0,93% 0,06 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 3,25 5,70% 0,37 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 3,63 3,95% 0,29 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 3,50 1,33% 0,09 
Ικανοποιητικό επίπεδο προσυμπλήρωσης 
δεδομένων 4,00 0,74% 0,06 
Εμπιστοσύνη    
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 4,33 4,17% 0,36 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 3,88 1,74% 0,14 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων 
χρηστών 4,00 4,17% 0,33 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 3,20 10,38% 0,66 
Αξιοπιστία    
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 4,00 3,70% 0,30 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 4,38 12,93% 1,13 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 4,17 5,33% 0,44 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 4,29 1,58% 0,14 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 4,25 7,62% 0,65 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser
κάθε χρήστη 4,38 2,67% 0,23 
Υποστήριξη πελατών    
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 3,67 3,47% 0,25 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 3,67 5,49% 0,40 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 3,67 12,04% 0,88 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 3,67 7,79% 0,57 
Συνολική Βαθμολογία (0~10) 7,69 
Πίνακας 43 

 
Έτσι λοιπόν η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η ιστοσελίδα IKA είναι 7,69 
με βάση τα βάρη και τις βαθμολογίες των αντίστοιχων υποκριτηρίων και προκύπτει 
από το άθροισμα των τελικών βαθμών όλων των υποκριτηρίων. 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Ακόμη μπορούμε να υπολογίζουμε για κάθε ιστοσελίδα την βαθμολογία που 
συγκεντρώνει σε κάθε βασικό κριτήριο ξεχωριστά αθροίζοντας απλά τις τελικές 
βαθμολογίες των αντίστοιχων υποκριτηρίων που ανήκουν στο βασικό αυτό κριτήριο 
και να έχουμε με αυτό τον τρόπο μία καλύτερη εικόνα για την ποιότητα της 
ιστοσελίδας στα βασικά κριτήρια. 
Οι βαθμολογίες αυτές για την ιστοσελίδα του IKA φαίνονται στον Πίνακα 44. 
 

Κριτήρια Τελικοί Βαθμοί 
Αποδοτικότητα 1,19 
Εμπιστοσύνη 1,49 
Αξιοπιστία 2,89 
Υποστήριξη πελατών 2,11 
Πίνακας 44 
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Ιστοσελίδα Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ASEP) 
 

Υποκριτήρια 
Βαθμοί 
(0~5) Τελικά βάρη 

Τελικοί 
Βαθμοί (0~10)

Αποδοτικότητα    
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 3,20 2,04% 0,13 
Αποτελεσματικότητα μηχανής αναζήτησης 3,00 2,22% 0,13 
Οργάνωση ιστοσελίδας 3,60 0,93% 0,07 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 2,67 5,70% 0,30 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 3,25 3,95% 0,26 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 4,20 1,33% 0,11 
Ικανοποιητικό επίπεδο προσυμπλήρωσης 
δεδομένων 3,22 0,74% 0,05 
Εμπιστοσύνη    
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 3,25 4,17% 0,27 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 4,11 1,74% 0,14 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων 
χρηστών 3,56 4,17% 0,30 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 2,89 10,38% 0,60 
Αξιοπιστία   0,00 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 3,33 3,70% 0,25 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 4,40 12,93% 1,14 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 4,10 5,33% 0,44 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 3,60 1,58% 0,11 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 4,00 7,62% 0,61 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser
κάθε χρήστη 4,10 2,67% 0,22 
Υποστήριξη πελατών    
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 4,00 3,47% 0,28 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 4,00 5,49% 0,44 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 4,00 12,04% 0,96 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 4,50 7,79% 0,70 
Συνολική Βαθμολογία (0~10) 7,51 
Πίνακας 45 
 
Έτσι λοιπόν η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η ιστοσελίδα ASEP είναι 7,50 
με βάση τα βάρη και τις βαθμολογίες των αντίστοιχων υποκριτηρίων και προκύπτει 
από το άθροισμα των τελικών βαθμών όλων των υποκριτηρίων. 
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Ακόμη μπορούμε να υπολογίζουμε για κάθε ιστοσελίδα την βαθμολογία που 
συγκεντρώνει σε κάθε βασικό κριτήριο ξεχωριστά αθροίζοντας απλά τις τελικές 
βαθμολογίες των αντίστοιχων υποκριτηρίων που ανήκουν στο βασικό αυτό κριτήριο 
και να έχουμε με αυτό τον τρόπο μία καλύτερη εικόνα για την ποιότητα της 
ιστοσελίδας στα βασικά κριτήρια. 
Οι βαθμολογίες αυτές για την ιστοσελίδα του ASEP φαίνονται στον Πίνακα 46. 
 

Κριτήρια Τελικοί Βαθμοί 
Αποδοτικότητα 1,05 
Εμπιστοσύνη 1,31 
Αξιοπιστία 2,76 
Υποστήριξη πελατών 2,38 
Πίνακας 46 

 

5.5.6. Ιεράρχηση Ιστοσελίδων με βάση την AHP 
 
Με βάση λοιπόν τις συνολικές τελικές βαθμολογίες που προέκυψαν παραπάνω για 
κάθε ιστοσελίδα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχουμε τον συγκεντρωτικό Πίνακα. 47. 
 

Ιστοσελίδες Συνολική βαθμολογία (0~10) 
ΚΕP 7,66 
TAXIS/GSIS 7,44 
YPES 6,71 
YPEPTH 7,50 
IKA 7,69 
ASEP 7,51 
Πίνακας 47 

 
Έτσι λοιπόν με βάση τις τιμές αυτές μπορούμε να συμπεράνουμε την τελική 
ιεράρχηση των δημοφιλέστερων σελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως εξής 
 

1. ΙΚΑ 
2. KEP 
3. ASEP 
4. YPEPTH 
5. TAXIS/GSIS 
6. YPES 

 
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό η σαφήνεια των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
της μεθόδου της Αναλυτικής Ιεράρχησης Επιλογών (AHP), βάσει της οποίας 
προέκυψε η παραπάνω ιεράρχηση.  
 
Επιπλέον, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε την μικρή διαφορά στις τελικές 
συνολικές βαθμολογίες των ιστοσελίδων YPEPTH και ASEP. Η διαφορά μεταξύ 
αυτών είναι ιδιαίτερα μικρή χωρίς όμως αυτό να μειώνει την αξιοπιστία της μεθόδου 
AHP. Εξάλλου είναι αυτό το σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου, η οποία έχει την 
δυνατότητα, σε αντίθεση με άλλες μεθόδους, να δίνει τόσο σαφή και ευδιάκριτα 
τελικά αποτελέσματα. 
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Με βάση λοιπόν αυτή την ιεράρχηση μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για την 
ποιότητα κάθε ιστοσελίδας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως αυτή βαθμολογείται 
από τους χρήστες της. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η ιεράρχηση αυτή καμία 
σχέση δεν έχει με το περιεχόμενο και το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών των 
ιστοσελίδων, αλλά σχετίζεται μόνο με την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Στόχος της 
παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ιεράρχηση των συγκεκριμένων ιστοσελίδων 
με βάση την ποιότητα τους και όχι με βάση το περιεχόμενο και την χρησιμότητα τους. 
Σίγουρα βέβαια οι χρήστες- πολίτες είναι φυσικό να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις 
από κάθε ιστοσελίδα ανάλογα με τον λόγο χρήσης της και αυτό να επηρεάζει την 
κρίσης τους κατά την βαθμολόγηση των συγκεκριμένων ιστοσελίδων. 
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5.6. Εφαρμογή Αναλυτικής Διαδικασίας Δικτύου (AΝP) 
 

5.6.1. Δεδομένα 
 
Για την εφαρμογή της AΝP χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα δεδομένα από 
προηγούμενες μελέτες Papadomichelaki, X., Mentzas, G., [2009] και [2010]. 
Ειδικότερα, με βάση ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από χρήστες των 
δημοφιλέστερων ιστοσελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα 
αντλήθηκαν βαθμολογίες που αφορούσαν τα συγκεκριμένα υποκριτήρια που 
αναφέρθηκαν παραπάνω για τις ιστοσελίδες αυτές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως 
τελικό δείγμα από τους δύο γύρους των ερωτηματολογίων επιλέχθηκε ένα 
αναμεμειγμένο δείγμα αποτελούμενο από τους πολίτες και μόνο του δείγματος των 
650 ατόμων, αγνοώντας δηλαδή τις βαθμολογίες των εργαζομένων των ΚΕΠ και του 
συνολικού δείγματος των 258 ατόμων που αφορούσαν όλες τις δημοφιλείς 
ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν το τελικό δείγμα 
είναι 467 πολίτες, αποτελούμενο από το δείγμα των 209 χρηστών της ιστοσελίδας του 
ΚΕΠ και από το δείγμα των 258 χρηστών των δημοφιλέστερων ιστοσελίδων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας του ΚΕΠ. Ο 
λόγος για τον οποίο αγνοήθηκαν οι βαθμολογίες των εργαζομένων των ΚΕΠ, όπως 
άλλωστε έγινε και στην εφαρμογή της AHP, αφορά την καλύτερη αξιοπιστία της 
παρούσας εργασίας έτσι ώστε αυτή να αντικατοπτρίζει τις γνώμες των πολιτών και 
μόνο σχετικά με την ποιότητα των ιστοσελίδων προς ιεράρχηση. 
 

5.6.2. Περιγραφή σταδίων AΝP 
 
Βασικός στόχος της εφαρμογής είναι η ιεράρχηση των ιστοσελίδων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης με βάση τις βαθμολογίες τους στα αντίστοιχα υποκριτήρια.  
Η αρχική σκέψη ήταν απευθείας εφαρμογή της μεθόδου, θεωρώντας αλληλεξάρτηση 
μεταξύ και των 21 υποκριτηρίων. Κάτι τέτοιο όμως ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί 
καθώς σύμφωνα με τον Saaty [1996] δεν ορίζεται δείκτης RI. για μέγεθος πίνακα 21. 
Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να χωριστεί το πρόβλημα σε τρία επίπεδα, όπως φαίνεται 
και στο Σχήμα 10. 
Το πρώτο επίπεδο είναι ο στόχος της εφαρμογής δηλαδή η ιεράρχηση των 
ιστοσελίδων. Τα κριτήρια που ορίστηκαν για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων 
αποτελούν το δεύτερο επίπεδο και θεωρούνται αλληλεξαρτώμενα. Κάθε όμως 
κριτήριο αποτελείται από ένα αριθμό υποκριτηρίων. Το σύνολο των υποκριτηρίων 
αποτελεί το τρίτο επίπεδο του προβλήματος. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα με τον δείκτη RI που αναφέρθηκε παραπάνω, θεωρήθηκε αλληλεξάρτηση 
μεταξύ δεύτερου και τρίτου επιπέδου, μόνο μεταξύ υποκριτηρίων ίδιου κριτηρίου.  
 
Συνεπώς όπως φαίνεται από τη δεδομένη δομή του προβλήματος, απαιτήθηκε 
εφαρμογή της ANP μεθόδου 5 φορές. Αναλυτικότερα σε πρώτο στάδιο εφαρμόσαμε 
μέθοδο ANP μεταξύ των υποκριτηρίων κάθε κριτηρίου. Με αυτό τον τρόπο 
προκύπτουν τα βάρη των υποκριτηρίων τα οποία στην συνέχεια τα 
πολλαπλασιάζουμε με τις αντίστοιχες βαθμολογίες έτσι ώστε να προκύψουν οι 
βαθμολογίες των κριτηρίων κάθε ιστοσελίδας. Έτσι στο δεύτερο και τελικό στάδιο 
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εφαρμόζεται ΑΝP μεταξύ των κριτηρίων, απ’ όπου προκύπτουν τα βάρη των 
κριτηρίων αλλά και η τελική ιεράρχηση των ιστοσελίδων. 
 

 
 

Σχήμα 10: Περιγραφή σταδίων ΑNP 
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5.6.2.1. Πρώτο Στάδιο 
 

5.6.2.1.1. ANP στο κριτήριο της Αποδοτικότητας 
 
Για την εφαρμογή της ANP μεθόδου απαιτείται όπως γνωρίζουμε η εφαρμογή ΑΗP 
μεθόδου, τόσο σε κάθε υποκριτήριο της αποδοτικότητας (έτσι ώστε να βρούμε ποιο 
site είναι βέλτιστο στο αντίστοιχο υποκριτήριο), όσο και σε κάθε ιστοσελίδα (έτσι 
ώστε να βρούμε σε ποιο υποκριτήριο είναι βέλτιστο το αντίστοιχο site) προκείμενου 
να συμπληρωθεί ο τελικός πίνακας της ANP μεθόδου τον οποίο θα 
τετραγωνοποιήσουμε μέχρι τη σταθεροποίηση των τιμών του ανά γραμμή. 
Αναλυτικότερα: 
 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 48 είναι: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 3,72 

TAXIS/GSIS 3,55 
YPES 3,30 

YPEPTH 3,83 
IKA 3,88 

ASEP 3,20 
Πίνακας 48 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των υποκριτηρίων μεταξύ 
τους κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 49: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,17 0,42 -0,11 -0,15 0,52 
TAXIS -0,17 0,00 0,25 -0,28 -0,32 0,35 
YPES -0,42 -0,25 0,00 -0,53 -0,58 0,10 
YPEPTH 0,11 0,28 0,53 0,00 -0,04 0,63 
IKA 0,15 0,32 0,58 0,04 0,00 0,68 
ASEP -0,52 -0,35 -0,10 -0,63 -0,68 0,00 
Πίνακας 49 

 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
Πίνακα 49 για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Προκύπτει λοιπόν ο Πίνακας 50: 
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Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 33,57 84,44 -22,22 -30,56 104,44 
TAXIS -33,57 0,00 50,87 -55,80 -64,13 70,87 
YPES -84,44 -50,87 0,00 -106,67 -115,00 20,00 
YPEPTH 22,22 55,80 106,67 0,00 -8,33 126,67 
IKA 30,56 64,13 115,00 8,33 0,00 135,00 
ASEP -104,44 -70,87 -20,00 -126,67 -135,00 0,00 
Πίνακας 50 

 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 51: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 3,00 3,00 0,50 0,50 4,00 12,00 20,96% 
TAXIS 0,33 1,00 3,00 0,33 0,33 3,00 8,00 13,97% 
YPES 0,33 0,33 1,00 0,25 0,25 2,00 4,17 7,28% 
YPEPTH 2,00 3,00 4,00 1,00 0,50 4,00 14,50 25,33% 
IKA 2,00 3,00 4,00 2,00 1,00 4,00 16,00 27,95% 
ASEP 0,25 0,33 0,50 0,25 0,25 1,00 2,58 4,51% 
Άθροισμα 5,92 10,67 15,50 4,33 2,83 18,00 57,25 100% 

Πίνακας 51 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,560408 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,112092 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 9,04%. 
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Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 52: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 19,39% 

TAXIS/GSIS 11,39% 
YPES 6,55% 

YPEPTH 25,54% 
IKA 32,16% 

ASEP 4,98% 
Πίνακας 52 

 
Αποτελεσματικότητα Μηχανής Αναζήτησης 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 53: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογία
ΚΕP 3,54 

TAXIS/GSIS 3,03 
YPES 2,80 

YPEPTH 3,09 
IKA 3,71 

ASEP 3,00 
Πίνακας 53 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 54: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,52 0,74 0,45 -0,17 0,54 
TAXIS -0,52 0,00 0,23 -0,06 -0,69 0,03 
YPES -0,74 -0,23 0,00 -0,29 -0,91 -0,20 
YPEPTH -0,45 0,06 0,29 0,00 -0,62 0,09 
IKA 0,17 0,69 0,91 0,62 0,00 0,71 
ASEP -0,54 -0,03 0,20 -0,09 -0,71 0,00 
Πίνακας 54 

 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 55: 
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Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 103,04 148,68 90,49 -34,18 108,68 
TAXIS -103,04 0,00 45,63 -12,55 -137,22 5,63 
YPES -148,68 -45,63 0,00 -58,18 -182,86 -40,00 
YPEPTH -90,49 12,55 58,18 0,00 -124,68 18,18 
IKA 34,18 137,22 182,86 124,68 0,00 142,86 
ASEP -108,68 -5,63 40,00 -18,18 -142,86 0,00 
Πίνακας 55 

 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε, 
έχουμε τον Πίνακα 56: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 3,00 4,00 3,00 0,50 3,00 14,50 25,31% 
TAXIS 0,33 1,00 3,00 0,50 0,25 2,00 7,08 12,37% 
YPES 0,25 0,33 1,00 0,33 0,20 0,33 2,45 4,28% 
YPEPTH 0,33 2,00 3,00 1,00 0,33 2,00 8,67 15,13% 
IKA 2,00 4,00 5,00 3,00 1,00 4,00 19,00 33,17% 
ASEP 0,33 0,50 3,00 0,50 0,25 1,00 5,58 9,75% 
Άθροισμα 4,25 10,83 19,00 8,33 2,53 12,33 57,28 100% 

Πίνακας 56 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,531180 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,106236 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 8,57%. 
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Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 57: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 25,81% 

TAXIS/GSIS 10,58% 
YPES 4,70% 

YPEPTH 13,87% 
IKA 36,65% 

ASEP 8,39% 
Πίνακας 57 

 
Οργάνωση Ιστοσελίδας 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 58: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 3,69 

TAXIS/GSIS 3,17 
YPES 3,00 

YPEPTH 3,08 
IKA 3,17 

ASEP 3,60 
Πίνακας 58 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 59: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,52 0,69 0,60 0,52 0,09 
TAXIS -0,52 0,00 0,17 0,09 0,00 -0,43 
YPES -0,69 -0,17 0,00 -0,08 -0,17 -0,60 
YPEPTH -0,60 -0,09 0,08 0,00 -0,08 -0,52 
IKA -0,52 0,00 0,17 0,08 0,00 -0,43 
ASEP -0,09 0,43 0,60 0,52 0,43 0,00 
Πίνακας 59 

 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 60: 
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Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 103,24 137,38 120,72 104,05 17,38 
TAXIS -103,24 0,00 34,15 17,48 0,81 -85,85 
YPES -137,38 -34,15 0,00 -16,67 -33,33 -120,00 
YPEPTH -120,72 -17,48 16,67 0,00 -16,67 -103,33 
IKA -104,05 -0,81 33,33 16,67 0,00 -86,67 
ASEP -17,38 85,85 120,00 103,33 86,67 0,00 
Πίνακας 60 

 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 61: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 19,00 33,43% 
TAXIS 0,25 1,00 3,00 2,00 1,00 0,33 7,58 13,34% 
YPES 0,25 0,33 1,00 0,50 0,33 0,25 2,67 4,69% 
YPEPTH 0,25 0,50 2,00 1,00 0,50 0,25 4,50 7,92% 
IKA 0,25 1,00 3,00 2,00 1,00 0,33 7,58 13,34% 
ASEP 0,50 3,00 4,00 4,00 3,00 1,00 15,50 27,27% 
Άθροισμα 2,50 9,83 17,00 13,50 9,83 4,17 56,83  

Πίνακας 61 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,462854 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,092571 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 7,47%. 
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Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 62: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 37,65% 

TAXIS/GSIS 11,57% 
YPES 5,27% 

YPEPTH 7,33% 
IKA 11,57% 

ASEP 26,61% 
Πίνακας 62 

 
Προσαρμογή Ιστοσελίδας Στις Ανάγκες Των Χρηστών 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 63: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 3,38 

TAXIS/GSIS 2,73 
YPES 2,30 

YPEPTH 2,91 
IKA 3,25 

ASEP 2,67 
Πίνακας 63 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 64: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,64 1,08 0,47 0,13 0,71 
TAXIS -0,64 0,00 0,43 -0,17 -0,52 0,07 
YPES -1,08 -0,43 0,00 -0,61 -0,95 -0,37 
YPEPTH -0,47 0,17 0,61 0,00 -0,34 0,24 
IKA -0,13 0,52 0,95 0,34 0,00 0,58 
ASEP -0,71 -0,07 0,37 -0,24 -0,58 0,00 
Πίνακας 64 

 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 65: 
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Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 128,01 215,00 93,18 25,00 141,67 
TAXIS -128,01 0,00 86,99 -34,83 -103,01 13,65 
YPES -215,00 -86,99 0,00 -121,82 -190,00 -73,33 
YPEPTH -93,18 34,83 121,82 0,00 -68,18 48,48 
IKA -25,00 103,01 190,00 68,18 0,00 116,67 
ASEP -141,67 -13,65 73,33 -48,48 -116,67 0,00 
Πίνακας 65 

 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα:  
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 66: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 3,00 5,00 3,00 2,00 4,00 18,00 29,97% 
TAXIS 0,33 1,00 3,00 0,50 0,25 2,00 7,08 11,79% 
YPES 0,20 0,33 1,00 0,25 0,20 0,33 2,32 3,86% 
YPEPTH 0,33 2,00 4,00 1,00 0,50 3,00 10,83 18,04% 
IKA 0,50 4,00 5,00 2,00 1,00 4,00 16,50 27,47% 
ASEP 0,25 0,50 3,00 0,33 0,25 1,00 5,33 8,88% 
Άθροισμα 2,62 10,83 21,00 7,08 4,20 14,33 60,07 100% 

Πίνακας 66 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,575472 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,115094 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 9,28%. 
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Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 67: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 35,00% 

TAXIS/GSIS 10,27% 
YPES 4,25% 

YPEPTH 16,14% 
IKA 26,96% 

ASEP 7,38% 
Πίνακας 67 

 
Λεπτομερής Παρουσίαση Πληροφοριών 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 68: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 3,61 

TAXIS/GSIS 3,43 
YPES 3,20 

YPEPTH 3,50 
IKA 3,63 

ASEP 3,25 
Πίνακας 68 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 69: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,18 0,41 0,11 -0,01 0,36 
TAXIS -0,18 0,00 0,23 -0,07 -0,19 0,18 
YPES -0,41 -0,23 0,00 -0,30 -0,43 -0,05 
YPEPTH -0,11 0,07 0,30 0,00 -0,13 0,25 
IKA 0,01 0,19 0,43 0,13 0,00 0,38 
ASEP -0,36 -0,18 0,05 -0,25 -0,38 0,00 
Πίνακας 69 

 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 70: 
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Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 36,08 82,75 22,75 -2,25 72,75 
TAXIS -36,08 0,00 46,67 -13,33 -38,33 36,67 
YPES -82,75 -46,67 0,00 -60,00 -85,00 -10,00 
YPEPTH -22,75 13,33 60,00 0,00 -25,00 50,00 
IKA 2,25 38,33 85,00 25,00 0,00 75,00 
ASEP -72,75 -36,67 10,00 -50,00 -75,00 0,00 
Πίνακας 70 

 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 71: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 12,00 23,23% 
TAXIS 0,33 1,00 3,00 0,33 0,33 3,00 8,00 15,48% 
YPES 0,33 0,33 1,00 0,33 0,33 0,50 2,83 5,48% 
YPEPTH 1,00 3,00 3,00 1,00 0,50 3,00 11,50 22,26% 
IKA 1,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 13,00 25,16% 
ASEP 0,33 0,33 2,00 0,33 0,33 1,00 4,33 8,39% 
Άθροισμα 4,00 10,67 15,00 5,00 3,50 13,50 51,67 100% 

Πίνακας 71 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,529032 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,105806 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 8,53%. 
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Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 72: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 24,15% 

TAXIS/GSIS 12,43% 
YPES 6,13% 

YPEPTH 21,96% 
IKA 27,63% 

ASEP 7,71% 
Πίνακας 72 

 
Παρουσίαση Επίκαιρων Πληροφοριών 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 73: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 3,86 

TAXIS/GSIS 3,82 
YPES 3,60 

YPEPTH 2,83 
IKA 3,50 

ASEP 4,20 
Πίνακας 73 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 74: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,04 0,26 1,03 0,36 -0,34 
TAXIS -0,04 0,00 0,22 0,99 0,32 -0,38 
YPES -0,26 -0,22 0,00 0,77 0,10 -0,60 
YPEPTH -1,03 -0,99 -0,77 0,00 -0,67 -1,37 
IKA -0,36 -0,32 -0,10 0,67 0,00 -0,70 
ASEP 0,34 0,38 0,60 1,37 0,70 0,00 
Πίνακας 74 

Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 75: 
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Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 8,52 52,57 205,90 72,57 -67,43 
TAXIS -8,52 0,00 44,04 197,38 64,04 -75,96 
YPES -52,57 -44,04 0,00 153,33 20,00 -120,00 
YPEPTH -205,90 -197,38 -153,33 0,00 -133,33 -273,33 
IKA -72,57 -64,04 -20,00 133,33 0,00 -140,00 
ASEP 67,43 75,96 120,00 273,33 140,00 0,00 
Πίνακας 75 

 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 76: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 1,00 3,00 5,00 3,00 0,33 13,33 21,69% 
TAXIS 1,00 1,00 2,00 5,00 2,00 0,33 11,33 18,43% 
YPES 0,33 0,50 1,00 3,00 2,00 0,25 7,08 11,52% 
YPEPTH 0,20 0,20 0,33 1,00 0,25 0,17 2,15 3,50% 
IKA 0,33 0,50 0,50 4,00 1,00 0,25 6,58 10,71% 
ASEP 3,00 3,00 4,00 6,00 4,00 1,00 21,00 34,16% 
Άθροισμα 5,87 6,20 10,83 24,00 12,25 2,33 61,48 100% 

Πίνακας 76 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,611073 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,122215 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 9,86%. 
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Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 77: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 20,18% 

TAXIS/GSIS 17,15% 
YPES 10,26% 

YPEPTH 3,75% 
IKA 8,65% 

ASEP 40,01% 
Πίνακας 77 

 
Ικανοποιητικό επίπεδο προ-συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 78: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 3,72 

TAXIS/GSIS 3,70 
YPES 3,22 

YPEPTH 3,25 
IKA 4,00 

ASEP 3,22 
Πίνακας 78 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 79: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,02 0,50 0,47 -0,28 0,50 
TAXIS -0,02 0,00 0,48 0,45 -0,30 0,48 
YPES -0,50 -0,48 0,00 -0,03 -0,78 0,00 
YPEPTH -0,47 -0,45 0,03 0,00 -0,75 0,03 
IKA 0,28 0,30 0,78 0,75 0,00 0,78 
ASEP -0,50 -0,48 0,00 -0,03 -0,78 0,00 
Πίνακας 79 

 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 80: 
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Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 3,81 99,12 93,56 -56,44 99,12 
TAXIS -3,81 0,00 95,31 89,76 -60,24 95,31 
YPES -99,12 -95,31 0,00 -5,56 -155,56 0,00 
YPEPTH -93,56 -89,76 5,56 0,00 -150,00 5,56 
IKA 56,44 60,24 155,56 150,00 0,00 155,56 
ASEP -99,12 -95,31 0,00 -5,56 -155,56 0,00 
Πίνακας 80 

 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 81: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 1,00 4,00 4,00 0,33 4,00 14,33 24,71% 
TAXIS 1,00 1,00 4,00 3,00 0,33 4,00 13,33 22,99% 
YPES 0,25 0,25 1,00 1,00 0,25 1,00 3,75 6,47% 
YPEPTH 0,25 0,33 1,00 1,00 0,25 1,00 3,83 6,61% 
IKA 3,00 3,00 4,00 4,00 1,00 4,00 19,00 32,76% 
ASEP 0,25 0,25 1,00 1,00 0,25 1,00 3,75 6,47% 
Άθροισμα 5,75 5,83 15,00 14,00 2,42 15,00 58,00 100% 
Πίνακας 81 

 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,418582 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,083716 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 6,75%. 
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Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 82: 
 

Ιστοσελίδα Βάρη 
ΚΕP 21,34% 

TAXIS/GSIS 20,27% 
YPES 6,38% 

YPEPTH 6,66% 
IKA 38,96% 

ASEP 6,38% 
Πίνακας 82 

 
ΚΕP 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 83: 
 

Υποκριτήρια Αποδοτικότητας Βαθμολογίες 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 3,72 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης 3,54 
Οργάνωση ιστοσελίδας 3,69 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 3,38 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 3,61 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 3,86 
Ικανοποιητικό επίπεδο προ-
συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη 3,72 
Πίνακας 83 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας για τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 7x7, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 7x7 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη.  
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν, όπως φαίνεται στον Πίνακα 84: 
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Υποκριτήρια Ονομασία 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης Α1 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης Α2 
Οργάνωση ιστοσελίδας Α3 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών Α4 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών Α5 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών Α6 
Ικανοποιητικό επίπεδο προσυμπλήρωσης 
δεδομένων Α7 

Πίνακας 84 
 
Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 85: 
 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 
Α1 0,00 0,18 0,04 0,35 0,11 -0,14 0,00 
Α2 -0,18 0,00 -0,14 0,17 -0,07 -0,32 -0,17 
Α3 -0,04 0,14 0,00 0,31 0,07 -0,18 -0,03 
Α4 -0,35 -0,17 -0,31 0,00 -0,24 -0,49 -0,34 
Α5 -0,11 0,07 -0,07 0,24 0,00 -0,25 -0,10 
Α6 0,14 0,32 0,18 0,49 0,25 0,00 0,15 
Α7 0,00 0,17 0,03 0,34 0,10 -0,15 0,00 

Πίνακας 85 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 86. 
 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 
Α1 0,00 35,77 7,06 69,44 21,70 -28,12 0,88 
Α2 -35,77 0,00 -28,71 33,68 -14,07 -63,89 -34,89 
Α3 -7,06 28,71 0,00 62,38 14,64 -35,18 -6,18 
Α4 -69,44 -33,68 -62,38 0,00 -47,75 -97,57 -68,56 
Α5 -21,70 14,07 -14,64 47,75 0,00 -49,82 -20,82 
Α6 28,12 63,89 35,18 97,57 49,82 0,00 29,00 
Α7 -0,88 34,89 6,18 68,56 20,82 -29,00 0,00 

Πίνακας 86 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
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9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 87: 
 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Άθροισμα Βάρη 
Α1 1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 0,50 1,00 12,50 17,67%
Α2 0,33 1,00 0,50 3,00 0,50 0,33 0,33 6,00 8,48% 
Α3 0,50 2,00 1,00 3,00 2,00 0,33 0,50 9,33 13,19%
Α4 0,33 0,33 0,33 1,00 0,33 0,25 0,33 2,92 4,12% 
Α5 0,50 2,00 0,50 3,00 1,00 0,33 0,33 7,67 10,84%
Α6 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 1,00 3,00 19,00 26,86%
Α7 1,00 3,00 2,00 3,00 3,00 0,33 1,00 13,33 18,85%
Άθροισμα 5,67 14,33 9,33 20,00 11,83 3,08 6,50 70,75 100% 

Πίνακας 87 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 7,607774 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=7 έχουμε C.I.= 0,101296 και R.I.= 1,32. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 7,67%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 88: 
 

Υποκριτήριa Αποδοτικότητας Βάρη 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 17,97% 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης 7,48% 
Οργάνωση ιστοσελίδας 10,58% 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 4,68% 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 9,56% 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 31,18% 
Ικανοποιητικό επίπεδο προ-
συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη 18,56% 

Πίνακας 88 
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TAXIS/GSIS 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 89: 
 

Υποκριτήρια Αποδοτικότητας Βαθμολογίες 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 3,55 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης 3,03 
Οργάνωση ιστοσελίδας 3,17 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 2,73 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 3,43 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 3,82 
Ικανοποιητικό επίπεδο προ-
συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη 3,70 

Πίνακας 89 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας για τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής. 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 7x7, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 7x7 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη.  
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν όπως φαίνεται στον Πίνακα 90: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης Α1 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης Α2 
Οργάνωση ιστοσελίδας Α3 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών Α4 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών Α5 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών Α6 
Ικανοποιητικό επίπεδο προσυμπλήρωσης 
δεδομένων Α7 

Πίνακας 90 
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Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 91: 
 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 
Α1 0,00 0,53 0,38 0,82 0,12 -0,27 -0,14 
Α2 -0,53 0,00 -0,14 0,29 -0,41 -0,79 -0,67 
Α3 -0,38 0,14 0,00 0,44 -0,26 -0,65 -0,53 
Α4 -0,82 -0,29 -0,44 0,00 -0,70 -1,09 -0,96 
Α5 -0,12 0,41 0,26 0,70 0,00 -0,39 -0,27 
Α6 0,27 0,79 0,65 1,09 0,39 0,00 0,12 
Α7 0,14 0,67 0,53 0,96 0,27 -0,12 0,00 

Πίνακας 91 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 92: 
 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 
Α1 0,00 105,24 76,72 163,88 24,20 -53,18 -28,89 
Α2 -105,24 0,00 -28,51 58,65 -81,03 -158,41 -134,13 
Α3 -76,72 28,51 0,00 87,16 -52,52 -129,90 -105,61 
Α4 -163,88 -58,65 -87,16 0,00 -139,68 -217,06 -192,77 
Α5 -24,20 81,03 52,52 139,68 0,00 -77,38 -53,09 
Α6 53,18 158,41 129,90 217,06 77,38 0,00 24,29 
Α7 28,89 134,13 105,61 192,77 53,09 -24,29 0,00 

Πίνακας 92 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 93: 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Άθροισμα Βάρη 
Α1 1,00 3,00 3,00 4,00 2,00 0,33 0,50 13,83 16,86%
Α2 0,33 1,00 0,50 3,00 0,33 0,25 0,25 5,67 6,90% 
Α3 0,33 2,00 1,00 2,00 0,33 0,25 0,25 6,17 7,51% 
Α4 0,25 0,33 0,50 1,00 0,25 0,20 0,20 2,73 3,33% 
Α5 0,50 3,00 3,00 4,00 1,00 0,33 0,33 12,17 14,83%
Α6 3,00 4,00 4,00 5,00 3,00 1,00 2,00 22,00 26,81%
Α7 2,00 4,00 4,00 5,00 3,00 0,50 1,00 19,50 23,76%
Άθροισμα 7,42 17,33 16,00 24,00 9,92 2,87 4,53 82,07 100% 

Πίνακας 93 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 7,764487 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=7 έχουμε C.I.= 0,127414 και R.I.= 1,32. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 9,65%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 94: 
 

Υποκριτήρια Αποδοτικότητας Βάρη 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 15,81% 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης 5,96% 
Οργάνωση ιστοσελίδας 5,93% 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 3,71% 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 12,49% 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 31,84% 
Ικανοποιητικό επίπεδο προ-
συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη 24,25% 

Πίνακας 94 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

YPES 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 95: 
 

Υποκριτήρια Αποδοτικότητας Βαθμολογίες 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 3,30 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης 2,80 
Οργάνωση ιστοσελίδας 3,00 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 2,30 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 3,20 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 3,60 
Ικανοποιητικό επίπεδο προ-
συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη 3,22 

Πίνακας 95 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας για τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής. 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 7x7, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 7x7 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. 
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν, όπως φαίνεται στον Πίνακα 96: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης Α1 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης Α2 
Οργάνωση ιστοσελίδας Α3 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών Α4 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών Α5 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών Α6 
Ικανοποιητικό επίπεδο προσυμπλήρωσης 
δεδομένων Α7 

Πίνακας 96 
 

 141



Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 97: 
 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 
Α1 0,00 0,50 0,30 1,00 0,10 -0,30 0,08 
Α2 -0,50 0,00 -0,20 0,50 -0,40 -0,80 -0,42 
Α3 -0,30 0,20 0,00 0,70 -0,20 -0,60 -0,22 
Α4 -1,00 -0,50 -0,70 0,00 -0,90 -1,30 -0,92 
Α5 -0,10 0,40 0,20 0,90 0,00 -0,40 -0,02 
Α6 0,30 0,80 0,60 1,30 0,40 0,00 0,38 
Α7 -0,08 0,42 0,22 0,92 0,02 -0,38 0,00 

Πίνακας 97 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000 όπως φαίνεται στον Πίνακα 98: 
 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 
Α1 0,00 100,00 60,00 200,00 20,00 -60,00 15,56 
Α2 -100,00 0,00 -40,00 100,00 -80,00 -160,00 -84,44 
Α3 -60,00 40,00 0,00 140,00 -40,00 -120,00 -44,44 
Α4 -200,00 -100,00 -140,00 0,00 -180,00 -260,00 -184,44 
Α5 -20,00 80,00 40,00 180,00 0,00 -80,00 -4,44 
Α6 60,00 160,00 120,00 260,00 80,00 0,00 75,56 
Α7 -15,56 84,44 44,44 184,44 4,44 -75,56 0,00 

Πίνακας 98 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 99: 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Άθροισμα Βάρη 
Α1 1,00 4,00 3,00 5,00 1,00 0,33 2,00 16,33 19,46%
Α2 0,25 1,00 0,33 3,00 0,33 0,25 0,33 5,50 6,55% 
Α3 0,33 3,00 1,00 4,00 0,50 0,25 0,50 9,58 11,42%
Α4 0,20 0,33 0,25 1,00 0,20 0,17 0,20 2,35 2,80% 
Α5 1,00 3,00 2,00 5,00 1,00 0,33 1,00 13,33 15,89%
Α6 3,00 4,00 4,00 6,00 3,00 1,00 3,00 24,00 28,59%
Α7 0,50 3,00 2,00 5,00 1,00 0,33 1,00 12,83 15,29%
Άθροισμα 6,28 18,33 12,58 29,00 7,03 2,67 8,03 83,93 100% 

Πίνακας 99 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 7,780861 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=7 έχουμε C.I.= 0,130144 και R.I.= 1,32. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 9,86%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 100: 
 

Υποκριτήρια Αποδοτικότητας Βάρη 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 19,04% 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης 5,63% 
Οργάνωση ιστοσελίδας 8,13% 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 3,11% 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 15,12% 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 35,15% 
Ικανοποιητικό επίπεδο προ-
συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη 13,82% 

Πίνακας 100 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

YPEPTH 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 101: 
 

Υποκριτήρια Αποδοτικότητας Βαθμολογίες 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 3,83 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης 3,09 
Οργάνωση ιστοσελίδας 3,08 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 2,91 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 3,50 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 2,83 
Ικανοποιητικό επίπεδο προ-
συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη 3,25 

Πίνακας 101 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας για τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής. 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 7x7, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 7x7 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. 
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν, όπως φαίνεται στον Πίνακα 102: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης Α1 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης Α2 
Οργάνωση ιστοσελίδας Α3 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών Α4 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών Α5 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών Α6 
Ικανοποιητικό επίπεδο προσυμπλήρωσης 
δεδομένων Α7 

Πίνακας 102 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 103: 
 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 
Α1 0,00 0,74 0,75 0,92 0,33 1,00 0,58 
Α2 -0,74 0,00 0,01 0,18 -0,41 0,26 -0,16 
Α3 -0,75 -0,01 0,00 0,17 -0,42 0,25 -0,17 
Α4 -0,92 -0,18 -0,17 0,00 -0,59 0,08 -0,34 
Α5 -0,33 0,41 0,42 0,59 0,00 0,67 0,25 
Α6 -1,00 -0,26 -0,25 -0,08 -0,67 0,00 -0,42 
Α7 -0,58 0,16 0,17 0,34 -0,25 0,42 0,00 

Πίνακας 103 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 104. 
 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 
Α1 0,00 148,48 150,00 184,85 66,67 200,00 116,67 
Α2 -148,48 0,00 1,52 36,36 -81,82 51,52 -31,82 
Α3 -150,00 -1,52 0,00 34,85 -83,33 50,00 -33,33 
Α4 -184,85 -36,36 -34,85 0,00 -118,18 15,15 -68,18 
Α5 -66,67 81,82 83,33 118,18 0,00 133,33 50,00 
Α6 -200,00 -51,52 -50,00 -15,15 -133,33 0,00 -83,33 
Α7 -116,67 31,82 33,33 68,18 -50,00 83,33 0,00 

Πίνακας 104 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 105: 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Άθροισμα Βάρη 
Α1 1,00 4,00 4,00 5,00 3,00 5,00 4,00 26,00 32,24%
Α2 0,25 1,00 1,00 2,00 0,33 3,00 0,50 8,08 10,02%
Α3 0,25 1,00 1,00 3,00 0,33 3,00 0,33 8,92 11,06%
Α4 0,20 0,50 0,33 1,00 0,25 2,00 0,33 4,62 5,72% 
Α5 0,33 3,00 3,00 4,00 1,00 4,00 2,00 17,33 21,49%
Α6 0,20 0,33 0,33 0,50 0,25 1,00 0,33 2,95 3,66% 
Α7 0,25 2,00 3,00 3,00 0,50 3,00 1,00 12,75 15,81%
Άθροισμα 2,48 11,83 12,67 18,50 5,67 21,00 8,50 80,65 100% 

Πίνακας 105 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 7,775815 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=7 έχουμε C.I.= 0,129302 και R.I.= 1,32. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 9,80%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 106: 
 
 

Υποκριτήρια Αποδοτικότητας Βάρη 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 37,96% 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης 8,82% 
Οργάνωση ιστοσελίδας 8,00% 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 5,28% 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 21,06% 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 4,15% 
Ικανοποιητικό επίπεδο προ-
συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη  14,72% 

Πίνακας 106 
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IKA 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα107: 
 

Υποκριτήρια Αποδοτικότητας Βαθμολογίες 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 3,88 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης 3,71 
Οργάνωση ιστοσελίδας 3,17 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 3,25 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 3,63 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 3,50 
Ικανοποιητικό επίπεδο προ-
συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη 4,00 

Πίνακας 107 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας για τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής. 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 7x7, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 7x7 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. 
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν, όπως φαίνεται στον Πίνακα 108: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης Α1 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης Α2 
Οργάνωση ιστοσελίδας Α3 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών Α4 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών Α5 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών Α6 
Ικανοποιητικό επίπεδο προσυμπλήρωσης 
δεδομένων Α7 

Πίνακας 108 
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Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 109: 
 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 
Α1 0,00 0,16 0,71 0,63 0,25 0,38 -0,13 
Α2 -0,16 0,00 0,55 0,46 0,09 0,21 -0,29 
Α3 -0,71 -0,55 0,00 -0,08 -0,46 -0,33 -0,83 
Α4 -0,63 -0,46 0,08 0,00 -0,38 -0,25 -0,75 
Α5 -0,25 -0,09 0,46 0,38 0,00 0,13 -0,38 
Α6 -0,38 -0,21 0,33 0,25 -0,13 0,00 -0,50 
Α7 0,13 0,29 0,83 0,75 0,38 0,50 0,00 

Πίνακας 109 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 110: 
 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 
Α1 0,00 32,14 141,67 125,00 50,00 75,00 -25,00 
Α2 -32,14 0,00 109,52 92,86 17,86 42,86 -57,14 
Α3 -141,67 -109,52 0,00 -16,67 -91,67 -66,67 -166,67 
Α4 -125,00 -92,86 16,67 0,00 -75,00 -50,00 -150,00 
Α5 -50,00 -17,86 91,67 75,00 0,00 25,00 -75,00 
Α6 -75,00 -42,86 66,67 50,00 -25,00 0,00 -100,00 
Α7 25,00 57,14 166,67 150,00 75,00 100,00 0,00 

Πίνακας 110 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 111: 
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 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Άθροισμα Βάρη 
Α1 1,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 0,50 18,50 23,62%
Α2 0,33 1,00 4,00 3,00 2,00 3,00 0,50 13,83 17,66%
Α3 0,25 0,25 1,00 0,50 0,33 0,33 0,25 2,92 3,72% 
Α4 0,25 0,33 2,00 1,00 0,33 0,33 0,25 4,50 5,74% 
Α5 0,33 0,50 3,00 3,00 1,00 2,00 0,33 10,17 12,98%
Α6 0,33 0,33 3,00 3,00 0,50 1,00 0,25 8,42 10,74%
Α7 2,00 2,00 4,00 4,00 3,00 4,00 1,00 20,00 25,53%
Άθροισμα 4,50 7,42 21,00 18,50 10,17 13,67 3,08 78,33 100% 

Πίνακας 111 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 7,792376 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=7 έχουμε C.I.= 0,132063 και R.I.= 1,32. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 10,00%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 112: 
 

Υποκριτήρια Αποδοτικότητας Βάρη 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 25,19% 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης 16,30% 
Οργάνωση ιστοσελίδας 3,70% 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 5,33% 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 11,28% 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 8,65% 
Ικανοποιητικό επίπεδο προ-
συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη 29,55% 

Πίνακας 112 
 
ASEP 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 113: 
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Υποκριτήρια Αποδοτικότητας Βαθμολογίες 

Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 3,20 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης 3,00 
Οργάνωση ιστοσελίδας 3,60 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 2,67 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 3,25 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 4,20 
Ικανοποιητικό επίπεδο προ-
συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη 3,22 

Πίνακας 113 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας για τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 7x7, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 7x7 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. 
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν, όπως φαίνεται στον Πίνακα 114: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης Α1 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης Α2 
Οργάνωση ιστοσελίδας Α3 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών Α4 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών Α5 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών Α6 
Ικανοποιητικό επίπεδο προσυμπλήρωσης 
δεδομένων Α7 

Πίνακας 114 
 
Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 115: 
 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 
Α1 0,00 0,20 -0,40 0,53 -0,05 -1,00 -0,02 
Α2 -0,20 0,00 -0,60 0,33 -0,25 -1,20 -0,22 
Α3 0,40 0,60 0,00 0,93 0,35 -0,60 0,38 
Α4 -0,53 -0,33 -0,93 0,00 -0,58 -1,53 -0,56 
Α5 0,05 0,25 -0,35 0,58 0,00 -0,95 0,03 
Α6 1,00 1,20 0,60 1,53 0,95 0,00 0,98 
Α7 0,02 0,22 -0,38 0,56 -0,03 -0,98 0,00 

Πίνακας 115 
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Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 116: 
 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 
Α1 0,00 40,00 -80,00 106,67 -10,00 -200,00 -4,44 
Α2 -40,00 0,00 -120,00 66,67 -50,00 -240,00 -44,44 
Α3 80,00 120,00 0,00 186,67 70,00 -120,00 75,56 
Α4 -106,67 -66,67 -186,67 0,00 -116,67 -306,67 -111,11 
Α5 10,00 50,00 -70,00 116,67 0,00 -190,00 5,56 
Α6 200,00 240,00 120,00 306,67 190,00 0,00 195,56 
Α7 4,44 44,44 -75,56 111,11 -5,56 -195,56 0,00 

Πίνακας 116 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 117: 
 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Άθροισμα Βάρη 
Α1 1,00 2,00 0,33 3,00 0,50 0,25 1,00 8,08 9,62% 
Α2 0,50 1,00 0,25 2,00 0,33 0,20 0,33 4,62 5,49% 
Α3 3,00 4,00 1,00 5,00 3,00 0,33 2,00 18,33 21,82%
Α4 0,33 0,50 0,20 1,00 0,25 0,17 0,25 2,70 3,21% 
Α5 2,00 3,00 0,33 4,00 1,00 0,20 1,00 11,53 13,73%
Α6 4,00 5,00 3,00 6,00 5,00 1,00 4,00 28,00 33,33%
Α7 1,00 3,00 0,50 4,00 1,00 0,25 1,00 10,75 12,80%
Άθροισμα 11,83 18,50 5,62 25,00 11,08 2,40 9,58 84,02 100% 

Πίνακας 117 
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Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 7,731587 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=7 έχουμε C.I.= 0,129131 και R.I.= 1,32. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 9,24%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 118: 
 

Υποκριτήρια Αποδοτικότητας Βάρη 
Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 8,86% 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης 5,21% 
Οργάνωση ιστοσελίδας 18,97% 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 3,56% 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 11,82% 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 40,20% 
Ικανοποιητικό επίπεδο προ-
συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη 11,37% 

Πίνακας 118 
 
Συνεπώς στο σημείο αυτό συμπληρώνουμε με τα τελικά βάρη του κάθε υποκριτηρίου 
τον πίνακα ΑΝP της αποδοτικότητας. Ο πίνακας αυτός είναι ο Πίνακας 119 που 
ακολουθεί: 
 

 KEP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 
KEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,26 0,38 0,35 0,24 0,20 0,21
TAXIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,12 0,10 0,12 0,17 0,20
YPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,05 0,05 0,04 0,06 0,10 0,06
YPEPTH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,14 0,07 0,16 0,22 0,04 0,07
IKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,37 0,12 0,27 0,28 0,09 0,39
ASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,08 0,27 0,07 0,08 0,40 0,06
Α1 0,18 0,16 0,19 0,38 0,25 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Α2 0,07 0,06 0,06 0,09 0,16 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Α3 0,11 0,06 0,08 0,08 0,04 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Α4 0,05 0,04 0,03 0,05 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Α5 0,10 0,12 0,15 0,21 0,11 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Α6 0,31 0,32 0,35 0,04 0,09 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Α7 0,19 0,24 0,14 0,15 0,30 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πίνακας 119 
 
Στη συνέχεια τετραγωνοποιούμε συνεχώς τον πίνακα και καταλήγουμε στον τελικό 
πίνακα ANP του κριτηρίου της αποδοτικότητας ο οποίος είναι ο Πίνακας 120 που 
ακολουθεί: 
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 KEP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Α1 Α2. Α3 Α4 Α5 Α6. Α7. 
KEP 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAXIS 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YPES 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YPEPTH 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IKA 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASEP 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Α1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
Α2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Α3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Α4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Α5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Α6 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Α7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Πίνακας 120 
 
Συνεπώς τα βάρη των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας είναι όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 121: 
 
Υποκριτήρια Αποτελεσματικότητας Βάρη 

Σαφήνεια και ευκολία πλοήγησης 0,21 
Αποτελεσματικότητα μηχανής 
αναζήτησης 0,09 
Οργάνωση ιστοσελίδας 0,09 
Προσαρμογή ιστοσελίδας στις ανάγκες 
των χρηστών 0,04 
Λεπτομερής παρουσίαση πληροφοριών 0,13 
Παρουσίαση επίκαιρων πληροφοριών 0,24 
Ικανοποιητικό επίπεδο προ-
συμπλήρωσης δεδομένων του χρήστη 0,20 

Πίνακας 121 
 

5.6.2.1.2. ANP στο κριτήριο της Εμπιστοσύνης 
 
Για την εφαρμογή της ANP μεθόδου απαιτείται όπως γνωρίζουμε η εφαρμογή ΑΗP 
μεθόδου, τόσο σε κάθε υποκριτήριο της εμπιστοσύνης (έτσι ώστε να βρούμε ποιο site 
είναι βέλτιστο στο αντίστοιχο υποκριτήριο), όσο και σε κάθε ιστοσελίδα (έτσι ώστε 
να βρούμε σε ποιο υποκριτήριο είναι βέλτιστο το αντίστοιχο site) προκείμενου να 
συμπληρωθεί ο τελικός πίνακας της ANP μεθόδου τον οποίο θα τετραγωνοποιήσουμε 
μέχρι τη σταθεροποίηση των τιμών του ανά γραμμή. Αναλυτικότερα έχουμε 
 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 122: 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 4,14 

TAXIS/GSIS 3,97 
YPES 4,00 

YPEPTH 4,20 
IKA 4,33 

ASEP 3,25 
Πίνακας 122 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 123: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,17 0,14 -0,06 -0,19 0,89 
TAXIS -0,17 0,00 -0,03 -0,23 -0,36 0,72 
YPES -0,14 0,03 0,00 -0,20 -0,33 0,75 
YPEPTH 0,06 0,23 0,20 0,00 -0,13 0,95 
IKA 0,19 0,36 0,33 0,13 0,00 1,08 
ASEP -0,89 -0,72 -0,75 -0,95 -1,08 0,00 

Πίνακας 123 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 124: 
 
Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 34,12 28,24 -11,76 -38,43 178,24 
TAXIS -34,12 0,00 -5,88 -45,88 -72,55 144,12 
YPES -28,24 5,88 0,00 -40,00 -66,67 150,00 
YPEPTH 11,76 45,88 40,00 0,00 -26,67 190,00 
IKA 38,43 72,55 66,67 26,67 0,00 216,67 
ASEP -178,24 -144,12 -150,00 -190,00 -216,67 0,00 

Πίνακας 124 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα  
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 125: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 3,00 2,00 0,50 0,33 4,00 10,83 18,47% 
TAXIS 0,33 1,00 1,00 0,33 0,33 4,00 7,00 11,94% 
YPES 0,50 1,00 1,00 0,33 0,33 4,00 7,17 12,22% 
YPEPTH 2,00 3,00 3,00 1,00 0,50 5,00 14,50 24,72% 
IKA 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 5,00 17,00 28,99% 
ASEP 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 1,00 2,15 3,67% 
Άθροισμα 7,08 11,25 10,25 4,37 2,70 23,00 58,65 100% 

Πίνακας 125 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,608885 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,121777 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 9,82%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 126: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 16,97% 

TAXIS/GSIS 9,77% 
YPES 10,22% 

YPEPTH 24,83% 
IKA 34,22% 

ASEP 3,99% 
Πίνακας 126 

 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 127: 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

 
Ιστοσελίδες Βαθμολογίες

ΚΕP 4,04 
TAXIS/GSIS 4,06 

YPES 3,14 
YPEPTH 4,00 

IKA 3,88 
ASEP 4,11 

Πίνακας 127 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 128: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 -0,02 0,90 0,04 0,17 -0,07 
TAXIS 0,02 0,00 0,92 0,06 0,19 -0,05 
YPES -0,90 -0,92 0,00 -0,86 -0,73 -0,97 
YPEPTH -0,04 -0,06 0,86 0,00 0,13 -0,11 
IKA -0,17 -0,19 0,73 -0,13 0,00 -0,24 
ASEP 0,07 0,05 0,97 0,11 0,24 0,00 

Πίνακας 128 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 129: 
 
Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 -4,22 180,19 8,76 33,76 -13,46 
TAXIS 4,22 0,00 184,42 12,99 37,99 -9,24 
YPES -180,19 -184,42 0,00 -171,43 -146,43 -193,65 
YPEPTH -8,76 -12,99 171,43 0,00 25,00 -22,22 
IKA -33,76 -37,99 146,43 -25,00 0,00 -47,22 
ASEP 13,46 9,24 193,65 22,22 47,22 0,00 

Πίνακας 129 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 130: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 1,00 5,00 2,00 3,00 0,50 12,50 21,55% 
TAXIS 1,00 1,00 5,00 2,00 3,00 0,50 12,50 21,55% 
YPES 0,20 0,20 1,00 0,25 0,25 0,20 2,10 3,62% 
YPEPTH 0,50 0,50 4,00 1,00 2,00 0,50 8,50 14,65% 
IKA 0,33 0,33 4,00 0,50 1,00 0,25 6,42 11,06% 
ASEP 2,00 2,00 5,00 2,00 4,00 1,00 16,00 27,58% 
Άθροισμα 5,03 5,03 24,00 7,75 13,25 2,95 58,02 100% 
Πίνακας 130 

 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,452097 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,090419 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 7,29%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 131: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 21,08% 

TAXIS/GSIS 21,08% 
YPES 3,92% 

YPEPTH 13,47% 
IKA 8,57% 

ASEP 31,87% 
Πίνακας 131 

 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 132: 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 4,07 

TAXIS/GSIS 3,55 
YPES 3,50 

YPEPTH 3,83 
IKA 4,00 

ASEP 3,56 
Πίνακας 132 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 133: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,52 0,57 0,24 0,07 0,52 
TAXIS -0,52 0,00 0,05 -0,28 -0,45 0,00 
YPES -0,57 -0,05 0,00 -0,33 -0,50 -0,06 
YPEPTH -0,24 0,28 0,33 0,00 -0,17 0,28 
IKA -0,07 0,45 0,50 0,17 0,00 0,44 
ASEP -0,52 0,00 0,06 -0,28 -0,44 0,00 

Πίνακας 133 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 134. 
 
Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 103,87 114,74 48,07 14,74 103,63 
TAXIS -103,87 0,00 10,87 -55,80 -89,13 -0,24 
YPES -114,74 -10,87 0,00 -66,67 -100,00 -11,11 
YPEPTH -48,07 55,80 66,67 0,00 -33,33 55,56 
IKA -14,74 89,13 100,00 33,33 0,00 88,89 
ASEP -103,63 0,24 11,11 -55,56 -88,89 0,00 

Πίνακας 134 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 135: 
 
ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP  Άθροισμα Βάρη 

ΚΕP 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 14,00 27,23% 
TAXIS 0,33 1,00 2,00 0,50 0,33 1,00 5,17 10,05% 
YPES 0,33 0,50 1,00 0,33 0,33 0,25 2,75 5,35% 
YPEPTH 0,33 2,00 3,00 1,00 0,50 3,00 9,83 19,12% 
IKA 0,50 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 12,50 24,31% 
ASEP 0,50 1,00 4,00 0,33 0,33 1,00 7,17 13,94% 
Άθροισμα 3,00 10,5 16,00 7,17 4,50 10,25 51,42 100% 
Πίνακας 135 

 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,621016 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,124203 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 10,00%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 136: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕΡ 31,43% 

TAXIS/GSIS 9,38% 
YPES 5,92% 

YPEPTH 17,39% 
IKA 24,28% 

ASEP 11,60% 
Πίνακας 136 

 
Χρήση προσωπικών δεδομένων 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 137: 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕΡ 4,20 

TAXIS/GSIS 3,50 
YPES 2,71 

YPEPTH 3,33 
IKA 3,20 

ASEP 2,89 
Πίνακας 137 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 138: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,70 1,48 0,86 1,00 1,31 
TAXIS -0,70 0,00 0,79 0,17 0,30 0,61 
YPES -1,48 -0,79 0,00 -0,62 -0,49 -0,17 
YPEPTH -0,86 -0,17 0,62 0,00 0,13 0,44 
IKA -1,00 -0,30 0,49 -0,13 0,00 0,31 
ASEP -1,31 -0,61 0,17 -0,44 -0,31 0,00 

Πίνακας 138 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 139. 
 
Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 139,16 296,31 172,50 199,16 261,39 
TAXIS -139,16 0,00 157,14 33,33 60,00 122,22 
YPES -296,31 -157,14 0,00 -123,81 -97,14 -34,92 
YPEPTH -172,50 -33,33 123,81 0,00 26,67 88,89 
IKA -199,16 -60,00 97,14 -26,67 0,00 62,22 
ASEP -261,39 -122,22 34,92 -88,89 -62,22 0,00 

Πίνακας 139 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 140: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 3,00 6,00 3,00 4,00 5,00 22,00 37,21% 
TAXIS 0,33 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 13,33333 22,55% 
YPES 0,17 0,33 1,00 0,33 0,33 0,33 2,50 4,23% 
YPEPTH 0,33 0,33 3,00 1,00 2,00 2,00 8,67 14,66% 
IKA 0,25 0,33 3,00 0,50 1,00 2,00 7,08 11,98% 
ASEP 0,20 0,33 3,00 0,50 0,50 1,00 5,53 9,36% 
Άθροισμα 2,28 5,33 19,00 8,33 10,83 13,33 59,12 100% 
Πίνακας 140 

 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,623861 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,124772 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 10,00%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 141: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕΠ 40,86% 

TAXIS/GSIS 22,96% 
YPES 4,69% 

YPEPTH 13,43% 
IKA 10,21% 

ASEP 7,84% 
Πίνακας 141 

 
ΚΕP 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 142: 
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Υποκριτήρια Εμπιστοσύνης Βαθμολογίες 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 3,83 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 3,92 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 3,76 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 3,72 

Πίνακας 142 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης για τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. 
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν όπως φαίνεται στον Πίνακα 143: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού Β1 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη Β2 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών Β3 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους Β4 

Πίνακας 143 
 
Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 144: 
 

 Β1 Β2 Β3 Β4 
Β1 0,00 -0,09 0,08 0,11 
Β2 0,09 0,00 0,16 0,20 
Β3 -0,08 -0,16 0,00 0,03 
Β4 -0,11 -0,20 -0,03 0,00 

Πίνακας 144 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 145. 
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 Β1 Β2 Β3 Β4 
Β1 0,00 -17,68 15,30 21,56 
Β2 17,68 0,00 32,98 39,25 
Β3 -15,30 -32,98 0,00 6,26 
Β4 -21,56 -39,25 -6,26 0,00 

Πίνακας 145 
 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 146: 
 
 Β1 Β2 Β3 Β4 Άθροισμα Βάρη 
Β1 1,00 0,50 2,00 2,00 5,50 26,61% 
Β2 2,00 1,00 3,00 3,00 9,00 43,55% 
Β3 0,50 0,33 1,00 2,00 3,83 18,55% 
Β4 0,50 0,33 0,50 1,00 2,33 11,29% 
Άθροισμα 4,00 2,17 6,50 8,00 20,67 100% 

Πίνακας 146 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,116935 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,038978 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 4,33%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
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Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 147: 
 

Υποκριτήρια Εμπιστοσύνης Βάρη 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 26,09% 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 45,12% 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 16,89% 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 11,90% 

Πίνακας 147 
 
TAXIS/GSIS 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 148: 
  

Υποκριτήρια Εμπιστοσύνης Βαθμολογίες 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 3,97 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 4,06 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 3,55 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 3,50 

Πίνακας 148 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης για τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 149: 
 

 Β1 Β2 Β3 Β4 
Β1 0,00 -0,09 0,42 0,47 
Β2 0,09 0,00 0,52 0,56 
Β3 -0,42 -0,52 0,00 0,05 
Β4 -0,47 -0,56 -0,05 0,00 

Πίνακας 149 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 150. 
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 Β1 Β2 Β3 Β4 
Β1 0,00 -18,87 84,44 94,12 
Β2 18,87 0,00 103,31 112,99 
Β3 -84,44 -103,31 0,00 9,68 
Β4 -94,12 -112,99 -9,68 0,00 

Πίνακας 150 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 151: 
 

 Β1 Β2 Β3 Β4 Άθροισμα Βάρη 
Β1 1,00 0,50 3,00 4,00 8,50 35,17% 
Β2 2,00 1,00 3,00 4,00 10,00 41,38% 
Β3 0,33 0,33 1,00 2,00 3,67 15,17% 
Β4 0,25 0,25 0,50 1,00 2,00 8,28% 
Άθροισμα 3,58 2,08 7,50 11,00 24,17 100% 

Πίνακας 151 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,170690 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,056897 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 6,32%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 152: 
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Υποκριτήρια Εμπιστοσύνης Βάρη 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 32,04% 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 45,46% 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 13,94% 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 8,55% 

Πίνακας 152 
 
YPES 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 153: 
 

Υποκριτήρια Εμπιστοσύνης Βαθμολογίες 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 4,00 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 3,14 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 3,50 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 2,71 

Πίνακας 153 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης για τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. 
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν όπως φαίνεται στον Πίνακα 154: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού Β1 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη Β2 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών Β3 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους Β4 

Πίνακας 154 
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Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 155: 
 

 Β1 Β2 Β3 Β4 
Β1 0,00 0,86 0,50 1,29 
Β2 -0,86 0,00 -0,36 0,43 
Β3 -0,50 0,36 0,00 0,79 
Β4 -1,29 -0,43 -0,79 0,00 

Πίνακας 155 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας156. 
 

 Β1 Β2 Β3 Β4 
Β1 0,00 171,43 100,00 257,14 
Β2 -171,43 0,00 -71,43 85,71 
Β3 -100,00 71,43 0,00 157,14 
Β4 -257,14 -85,71 -157,14 0,00 

Πίνακας 156 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 157: 
 

 Β1 Β2 Β3 Β4 Άθροισμα Βάρη 
Β1 1,00 3,00 3,00 6,00 13,00 48,30% 
Β2 0,33 1,00 0,50 3,00 4,83 17,96% 
Β3 0,33 2,00 1,00 4,00 7,33 27,24% 
Β4 0,17 0,33 0,25 1,00 1,75 6,50% 
Άθροισμα 1,83 6,33 4,75 14,00 26,92 100% 

Πίνακας 157 
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Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,227038 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,075679 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 8,41%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 158: 
 

Υποκριτήρια Εμπιστοσύνης Βάρη 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 52,58% 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 16,12% 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 24,70% 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 6,59% 

Πίνακας 158 
 
YPEPTH 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 159: 
 

Υποκριτήρια Εμπιστοσύνης Βαθμολογίες 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 4,20 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 4,00 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 3,83 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 3,33 

Πίνακας 159 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης για τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη.  
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν όπως φαίνεται στον Πίνακα 160: 
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Υποκριτήρια Ονομασία 

Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού Β1 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη Β2 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών Β3 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους Β4 

Πίνακας 160 
 
Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 161: 
 

 Β1 Β2 Β3 Β4 
Β1 0,00 0,20 0,37 0,87 
Β2 -0,20 0,00 0,17 0,67 
Β3 -0,37 -0,17 0,00 0,50 
Β4 -0,87 -0,67 -0,50 0,00 

Πίνακας 161 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 162. 
 

 Β1 Β2 Β3 Β4 
Β1 0,00 40,00 73,33 173,33 
Β2 -40,00 0,00 33,33 133,33 
Β3 -73,33 -33,33 0,00 100,00 
Β4 -173,33 -133,33 -100,00 0,00 

Πίνακας 162 
 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
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Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 163: 
 

 Β1 Β2 Β3 Β4 Άθροισμα Βάρη 
Β1 1,00 2,00 2,00 3,00 8,00 37,21% 
Β2 0,50 1,00 2,00 3,00 6,50 30,23% 
Β3 0,50 0,50 1,00 3,00 5,00 23,26% 
Β4 0,33 0,33 0,33 1,00 2,00 9,30% 
Άθροισμα 2,33 3,83 5,33 10,00 21,50 100% 

Πίνακας 163 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,197674 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,065891 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 7,32%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 164: 
 

Υποκριτήρια Εμπιστοσύνης Βάρη 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 40,93% 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 28,93% 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 20,48% 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 9,66% 

Πίνακας 164 
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ΙΚΑ 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 165: 
 

Υποκριτήρια Εμπιστοσύνης Βαθμολογίες 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 4,33 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 3,88 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 4,00 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 3,20 

Πίνακας 165 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης για τη συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. 
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν όπως φαίνεται στον Πίνακα 166: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού Β1 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη Β2 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών Β3 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους Β4 

Πίνακας 166 
 
Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 167: 
 

 Β1 Β2 Β3 Β4 
Β1 0,00 0,46 0,33 1,13 
Β2 -0,46 0,00 -0,13 0,68 
Β3 -0,33 0,13 0,00 0,80 
Β4 -1,13 -0,68 -0,80 0,00 

Πίνακας 167 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 168. 
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 Β1 Β2 Β3 Β4 
Β1 0,00 91,67 66,67 226,67 
Β2 -91,67 0,00 -25,00 135,00 
Β3 -66,67 25,00 0,00 160,00 
Β4 -226,67 -135,00 -160,00 0,00 

Πίνακας 168 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 169: 
 
 Β1 Β2 Β3 Β4 Άθροισμα Βάρη 
Β1 1,00 3,00 3,00 5,00 12,00 47,94% 
Β2 0,33 1,00 0,50 3,00 4,83 19,31% 
Β3 0,33 2,00 1,00 3,00 6,33 25,30% 
Β4 0,20 0,33 0,33 1,00 1,87 7,46% 
Άθροισμα 1,87 6,33 4,83 12,00 25,03 100% 

Πίνακας 169 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,235242 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,078414 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 8,71%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 170: 
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Υποκριτήρια Εμπιστοσύνης Βάρη 

Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 51,67% 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 16,82% 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 23,82% 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 7,69% 

Πίνακας 170 
 
ASEP 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 171: 
 

Υποκριτήρια Εμπιστοσύνης Βαθμολογίες 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 3,25 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 4,11 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 3,56 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 2,89 

Πίνακας 171 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης για τη συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη.  
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν όπως φαίνεται στον Πίνακα 172: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού Β1 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη Β2 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών Β3 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους Β4 

Πίνακας 172 
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Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 173: 
 

 Β1 Β2 Β3 Β4 
Β1 0,00 -0,86 -0,31 0,36 
Β2 0,86 0,00 0,56 1,22 
Β3 0,31 -0,56 0,00 0,67 
Β4 -0,36 -1,22 -0,67 0,00 

Πίνακας 173 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 174. 
 

 Β1 Β2 Β3 Β4 
Β1 0,00 -172,22 -61,11 72,22 
Β2 172,22 0,00 111,11 244,44 
Β3 61,11 -111,11 0,00 133,33 
Β4 -72,22 -244,44 -133,33 0,00 

Πίνακας 174 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα:  
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 175: 
 
 Β1 Β2 Β3 Β4 Άθροισμα Βάρη 
Β1 1,00 0,33 0,50 3,00 4,83 19,31% 
Β2 3,00 1,00 3,00 5,00 12,00 47,94% 
Β3 2,00 0,33 1,00 3,00 6,33 25,30% 
Β4 0,33 0,20 0,33 1,00 1,87 7,46% 
Άθροισμα 6,33 1,87 4,83 12,00 25,03 100% 

Πίνακας 175 
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Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,235242 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,078414 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 8,71%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 176: 
 

Υποκριτήρια Εμπιστοσύνης Βάρη 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 16,82% 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 51,67% 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 23,82% 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 7,69% 

Πίνακας 176 
 
Συνεπώς στο σημείο αυτό συμπληρώνουμε με τα τελικά βάρη του κάθε υποκριτηρίου 
τον πίνακα ΑΝP της αποδοτικότητας. Ο πίνακας αυτός είναι ο Πίνακας 177 που 
ακολουθεί: 
 

 KEP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP B1 B2 B3 B4 
KEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,21 0,31 0,41 
TAXIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,21 0,09 0,23 
YPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,04 0,06 0,05 
YPEPTH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,13 0,17 0,13 
IKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,09 0,24 0,10 
ASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,32 0,12 0,08 
B1 0,26 0,32 0,53 0,41 0,52 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
B2 0,45 0,45 0,16 0,29 0,17 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 
B3 0,17 0,14 0,25 0,20 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
B4 0,12 0,09 0,07 0,10 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πίνακας 177 
 
Στη συνέχεια τετραγωνοποιούμε συνεχώς τον πίνακα και καταλήγουμε στον τελικό 
πίνακα ANP του κριτηρίου της αποδοτικότητας ο οποίος είναι o Πίνακας 178: 
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 KEP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP B1 B2 B3 B4 
KEP 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
TAXIS 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
YPES 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
YPEPTH 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 
IKA 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 
ASEP 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 
B1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 
B2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 
B3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 
B4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 

Πίνακας 178 
 
Συνεπώς τα βάρη των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας είναι όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 179: 
 

Υποκριτήρια Εμπιστοσύνης Βάρη 
Ασφαλής απόκτηση ονόματος χρήστη και 
κωδικού 0,35 
Παροχή μόνο των απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων για την 
πιστοποίηση του χρήστη 0,35 
Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων χρηστών 0,20 
Χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για 
τον αντίστοιχο λόγο υποβολής τους 0,09 

Πίνακας 179 
 

5.6.2.1.3. ANP στο κριτήριο της Αξιοπιστίας 
 
Για την εφαρμογή της ANP μεθόδου απαιτείται όπως γνωρίζουμε η εφαρμογή ΑΗP 
μεθόδου, τόσο σε κάθε υποκριτήριο της αξιοπιστίας (έτσι ώστε να βρούμε ποιο site 
είναι βέλτιστο στο αντίστοιχο υποκριτήριο), όσο και σε κάθε ιστοσελίδα (έτσι ώστε 
να βρούμε σε ποιο υποκριτήριο είναι βέλτιστο το αντίστοιχο site) προκείμενου να 
συμπληρωθεί ο τελικός πίνακας της ANP μεθόδου τον οποίο θα τετραγωνοποιήσουμε 
μέχρι τη σταθεροποίηση των τιμών του ανά γραμμή. Αναλυτικότερα: 
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Ταχύτητα εμφάνισης φορμών συμπλήρωσης δεδομένων 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 180: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 3,95 

TAXIS/GSIS 3,85 
YPES 3,63 

YPEPTH 3,50 
IKA 4,00 

ASEP 3,33 
Πίνακας 180 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 181: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,10 0,32 0,45 -0,05 0,62 
TAXIS -0,10 0,00 0,22 0,35 -0,15 0,52 
YPES -0,32 -0,22 0,00 0,13 -0,37 0,30 
YPEPTH -0,45 -0,35 -0,13 0,00 -0,50 0,17 
IKA 0,05 0,15 0,37 0,50 0,00 0,67 
ASEP -0,62 -0,52 -0,3 -0,17 -0,67 0,00 

Πίνακας 181 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 182. 
 
Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 19,31 63,31 89,31 -10,69 123,31 
TAXIS -19,31 0,00 44,00 70,00 -30,00 104,00 
YPES -63,31 -44,00 0,00 26,00 -74,00 60,00 
YPEPTH -89,31 -70,00 -26,00 0,00 -100,00 34,00 
IKA 10,69 30,00 74,00 100,00 0,00 134,00 
ASEP -123,31 -104,00 -60,00 -34,00 -134,00 0,00 

Πίνακας 182 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
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3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 183: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 2,00 3,00 3,00 0,50 4,00 13,50 23,96% 
TAXIS 0,50 1,00 3,00 3,00 0,33 4,00 11,83 21,01% 
YPES 0,33 0,33 1,00 2,00 0,33 3,00 7,00 12,43% 
YPEPTH 0,33 0,33 0,50 1,00 0,25 2,00 4,42 7,84% 
IKA 2,00 3,00 3,00 4,00 1,00 4,00 17,00 30,18% 
ASEP 0,25 0,25 0,33 0,50 0,25 1,00 2,58 4,59% 
Άθροισμα 4,42 6,92 10,83 13,5 2,67 18,00 56,33  

Πίνακας 183 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,546105 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,117692 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 8,81%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 184: 
 

Ιστοσελίδα Βάρη 
ΚΕP 24,12% 

TAXIS/GSIS 18,35% 
YPES 10,47% 

YPEPTH 7,23% 
IKA 34,82% 

ASEP 5,01% 
Πίνακας 184 
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Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα ιστοσελίδας. 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 185: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 4,28 

TAXIS/GSIS 4,11 
YPES 3,90 

YPEPTH 3,92 
IKA 4,38 

ASEP 4,40 
Πίνακας 185 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 186: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,17 0,38 0,36 -0,10 -0,12 
TAXIS -0,17 0,00 0,21 0,19 -0,27 -0,29 
YPES -0,38 -0,21 0,00 -0,02 -0,48 -0,50 
YPEPTH -0,36 -0,19 0,02 0,00 -0,46 -0,48 
IKA 0,10 0,27 0,48 0,46 0,00 -0,02 
ASEP 0,12 0,29 0,50 0,48 0,02 0,00 

Πίνακας 186 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 187. 
 
Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 34,00 76,00 72,00 -20,00 -24,00 
TAXIS -34,00 0,00 42,00 38,00 -54,00 -58,00 
YPES -76,00 -42,00 0,00 -4,00 -96,00 -100,00 
YPEPTH -72,00 -38,00 4,00 0,00 -92,00 -96,00 
IKA 20,00 54,00 96,00 92,00 0,00 -4,00 
ASEP 24,00 58,00 100,00 96,00 4,00 0,00 

Πίνακας 187 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
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3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 188: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 3,00 3,00 3,00 0,50 0,50 11,00 19,88% 
TAXIS 0,33 1,00 3,00 3,00 0,33 0,33 8,00 14,46% 
YPES 0,33 0,33 1,00 1,00 0,25 0,25 3,17 5,72% 
YPEPTH 0,33 0,33 1,00 1,00 0,25 0,25 3,17 5,72% 
IKA 2,00 3,00 4,00 4,00 1,00 1,00 15,00 27,11% 
ASEP 2,00 3,00 4,00 4,00 1,00 1,00 15,00 27,11% 
Άθροισμα 6,00 10,67 16,00 16,00 3,33 3,33 55,33  

Πίνακας188 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,373494 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,074699 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 6,02%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 189: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 19,10% 

TAXIS/GSIS 11,71% 
YPES 5,88% 

YPEPTH 5,88% 
IKA 28,72% 

ASEP 28,72% 
Πίνακας 189 
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Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών. 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 190: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 3,89 

TAXIS/GSIS 4,02 
YPES 3,44 

YPEPTH 3,11 
IKA 4,17 

ASEP 4,10 
Πίνακας 190 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 191: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 -0,13 0,45 0,78 -0,28 -0,21 
TAXIS 0,13 0,00 0,58 0,91 -0,15 -0,08 
YPES -0,45 -0,58 0,00 0,33 -0,73 -0,66 
YPEPTH -0,78 -0,91 -0,33 0,00 -1,06 -0,99 
IKA 0,28 0,15 0,73 1,06 0,00 0,07 
ASEP 0,21 0,08 0,66 0,99 -0,07 0,00 

Πίνακας 191 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 192. 
 
Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 -26,00 90,00 156,00 -56,00 -42,00 
TAXIS 26,00 0,00 116,00 182,00 -30,00 -16,00 
YPES -90,00 -116,00 0,00 66,00 -146,00 -132,00 
YPEPTH -156,00 -182,00 -66,00 0,00 -212,00 -198,00 
IKA 56,00 30,00 146,00 212,00 0,00 14,00 
ASEP 42,00 16,00 132,00 198,00 -14,00 0,00 

Πίνακας 192 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
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3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 193: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 0,50 3,00 3,00 0,33 0,50 8,33 15,41% 
TAXIS 2,00 1,00 3,00 4,00 0,50 0,50 11,00 20,34% 
YPES 0,33 0,33 1,00 3,00 0,33 0,33 5,33 9,86% 
YPEPTH 0,33 0,25 0,33 1,00 0,25 0,25 2,42 4,47% 
IKA 3,00 2,00 3,00 4,00 1,00 1,00 14,00 25,89% 
ASEP 2,00 2,00 3,00 4,00 1,00 1,00 13,00 24,04% 
Άθροισμα 8,67 6,08 13,33 19,00 3,42 3,58 54,08  

Πίνακας 193 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,482280 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,096456 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 7,78%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 194: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 13,58% 

TAXIS/GSIS 18,79% 
YPES 8,29% 

YPEPTH 4,87% 
IKA 28,32% 

ASEP 26,15% 
Πίνακας 194 
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Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 195: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 4,00 

TAXIS/GSIS 3,84 
YPES 3,00 

YPEPTH 3,00 
IKA 4,29 

ASEP 3,60 
Πίνακας 195 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 196: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,16 1,00 1,00 -0,29 0,40 
TAXIS -0,16 0,00 0,84 0,84 -0,45 0,24 
YPES -1,00 -0,84 0,00 0,00 -1,29 -0,60 
YPEPTH -1,00 -0,84 0,00 0,00 -1,29 -0,60 
IKA 0,29 0,45 1,29 1,29 0,00 0,69 
ASEP -0,40 -0,24 0,60 0,60 -0,69 0,00 

Πίνακας 196 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 197. 
 
Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 32,00 200,00 200,00 -58,00 80,00 
TAXIS -32,00 0,00 168,00 168,00 -90,00 48,00 
YPES -200,00 -168,00 0,00 0,00 -258,00 -120,00 
YPEPTH -200,00 -168,00 0,00 0,00 -258,00 -120,00 
IKA 58,00 90,00 258,00 258,00 0,00 138,00 
ASEP -80,00 -48,00 120,00 120,00 -138,00 0,00 

Πίνακας 197 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 

 183



Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 198: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 2,00 5,00 5,00 0,33 3,00 16,33 24,75% 
TAXIS 0,50 1,00 4,00 4,00 0,33 3,00 12,83 19,45% 
YPES 0,20 0,25 1,00 1,00 0,17 0,33 2,95 4,47% 
YPEPTH 0,20 0,25 1,00 1,00 0,17 0,33 2,95 4,47% 
IKA 3,00 3,00 6,00 6,00 1,00 4,00 23,00 34,86% 
ASEP 0,33 0,33 3,00 3,00 0,25 1,00 7,92 12,00% 
Άθροισμα 5,23 6,83 20,00 20,00 2,25 11,67 65,98 100% 

Πίνακας 198 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,596868 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,119374 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 9,63%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 199: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 23,28% 

TAXIS/GSIS 17,22% 
YPES 4,48% 

YPEPTH 4,48% 
IKA 40,87% 

ASEP 9,67% 
Πίνακας 199 

 

 184



Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων. 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 200: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 4,09 

TAXIS/GSIS 3,89 
YPES 3,86 

YPEPTH 4,00 
IKA 4,25 

ASEP 4,00 
Πίνακας 200 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 201: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,20 0,23 0,09 -0,16 0,09 
TAXIS -0,20 0,00 0,03 -0,11 -0,36 -0,11 
YPES -0,23 -0,03 0,00 -0,14 -0,39 -0,14 
YPEPTH -0,09 0,11 0,14 0,00 -0,25 0,00 
IKA 0,16 0,36 0,39 0,25 0,00 0,25 
ASEP -0,09 0,11 0,14 0,00 -0,25 0,00 

Πίνακας 201 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 202. 
 
Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 40,00 46,00 18,00 -32,00 18,00 
TAXIS -40,00 0,00 6,00 -22,00 -72,00 -22,00 
YPES -46,00 -6,00 0,00 -28,00 -78,00 -28,00 
YPEPTH -18,00 22,00 28,00 0,00 -50,00 0,00 
IKA 32,00 72,00 78,00 50,00 0,00 50,00 
ASEP -18,00 22,00 28,00 0,00 -50,00 0,00 

Πίνακας 202 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
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3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 203: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 3,00 3,00 2,00 0,50 2,00 11,50 24,21% 
TAXIS 0,33 1,00 1,00 0,50 0,33 0,50 3,67 7,72% 
YPES 0,33 1,00 1,00 0,50 0,33 0,50 3,67 7,72% 
YPEPTH 0,50 2,00 2,00 1,00 0,33 1,00 6,83 14,39% 
IKA 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 15,00 31,58% 
ASEP 0,50 2,00 2,00 1,00 0,33 1,00 6,83 14,39% 
Άθροισμα 4,67 12,00 12,00 8,00 2,83 8,00 47,50  

Πίνακας 203 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,178947 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,035789 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 2,89%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 204: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 23,20% 

TAXIS/GSIS 7,94% 
YPES 7,94% 

YPEPTH 13,37% 
IKA 34,19% 

ASEP 13,37% 
Πίνακας 204 
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Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser κάθε χρήστη. 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 205: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 4,24 

TAXIS/GSIS 4,15 
YPES 4,00 

YPEPTH 4,36 
IKA 4,38 

ASEP 4,10 
Πίνακας 205 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 206: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,09 0,24 -0,12 -0,14 0,14 
TAXIS -0,09 0,00 0,15 -0,21 -0,23 0,05 
YPES -0,24 -0,15 0,00 -0,36 -0,38 -0,10 
YPEPTH 0,12 0,21 0,36 0,00 -0,02 0,26 
IKA 0,14 0,23 0,38 0,02 0,00 0,28 
ASEP -0,14 -0,05 0,10 -0,26 -0,28 0,00 

Πίνακας 206 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 207. 
 
Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 18,00 48,00 -24,00 -28,00 28,00 
TAXIS -18,00 0,00 30,00 -42,00 -46,00 10,00 
YPES -48,00 -30,00 0,00 -72,00 -76,00 -20,00 
YPEPTH 24,00 42,00 72,00 0,00 -4,00 52,00 
IKA 28,00 46,00 76,00 4,00 0,00 56,00 
ASEP -28,00 -10,00 20,00 -52,00 -56,00 0,00 

Πίνακας 207 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
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3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 208: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 2,00 3,00 0,50 0,50 2,00 9,00 18,43% 
TAXIS 0,50 1,00 2,00 0,33 0,33 2,00 6,17 12,63% 
YPES 0,33 0,50 1,00 0,33 0,33 0,50 3,00 6,14% 
YPEPTH 2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 13,00 26,62% 
IKA 2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 13,00 26,62% 
ASEP 0,50 0,50 2,00 0,33 0,33 1,00 4,67 9,56% 
Άθροισμα 6,33 10,00 14,00 3,50 3,50 11,50 48,83 100% 

Πίνακας 208 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,252560 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,050512 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 4,07%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 209: 
 

Ιστοσελίδα Βάρη 
ΚΕP 17,22% 

TAXIS/GSIS 11,37% 
YPES 6,70% 

YPEPTH 27,86% 
IKA 27,86% 

ASEP 8,99% 
Πίνακας 209 
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ΚΕP 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 210: 
 

Υποκριτήρια Αξιοπιστίας Βαθμολογίες 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 3,94 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 4,16 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 3,74 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 3,77 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 4,08 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη 4,28 

Πίνακας 210 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της αξιοπιστίας για τη συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη.  
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν, όπως φαίνεται στον Πίνακα 211. 
 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων C1 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας C2 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών C3 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών C4 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων C5 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη C6 

Πίνακας 211 
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Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 212: 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 0,00 -0,22 0,20 0,17 -0,14 -0,34 
C2 0,22 0,00 0,42 0,39 0,08 -0,12 
C3 -0,20 -0,42 0,00 -0,03 -0,35 -0,55 
C4 -0,17 -0,39 0,03 0,00 -0,31 -0,51 
C5 0,14 -0,08 0,35 0,31 0,00 -0,20 
C6 0,34 0,12 0,55 0,51 0,20 0,00 

Πίνακας 212 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 213. 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 0,00 -43,48 40,77 33,88 -28,42 -68,40 
C2 43,48 0,00 84,25 77,36 15,06 -24,92 
C3 -40,77 -84,25 0,00 -6,89 -69,19 -109,17 
C4 -33,88 -77,36 6,89 0,00 -62,30 -102,28 
C5 28,42 -15,06 69,19 62,30 0,00 -39,98 
C6 68,40 24,92 109,17 102,28 39,98 0,00 

Πίνακας 213 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
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Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 214: 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Άθροισμα Βάρη 
C1 1,00 0,33 3,00 3,00 0,50 0,33 8,17 14,98%
C2 3,00 1,00 3,00 3,00 2,00 0,50 12,50 22,94%
C3 0,33 0,33 1,00 0,50 0,33 0,25 2,75 5,05% 
C4 0,33 0,33 2,00 1,00 0,33 0,25 4,25 7,80% 
C5 2,00 0,50 3,00 3,00 1,00 0,33 9,83 18,04%
C6 3,00 2,00 4,00 4,00 3,00 1,00 17,00 31,19%
Άθροισμα 9,67 4,50 16,00 14,50 7,17 2,67 54,50 100% 

Πίνακας 214 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,543578 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,108716 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 8,77%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 215: 
 

Υποκριτήρια Αξιοπιστίας Βάρη 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 12,43% 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 23,70% 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 5,62% 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 7,07% 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 16,33% 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη 34,85% 

Πίνακας 215 
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TAXIS/GSIS 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 216: 
 

Υποκριτήρια Αξιοπιστίας Βαθμολογίες 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 3,85 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 4,11 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 4,02 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 3,84 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 3,89 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη 4,15 

Πίνακας 216 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της αξιοπιστίας για τη συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. 
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν όπως φαίνεται στον Πίνακα 217: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων C1 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας C2 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών C3 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών C4 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων C5 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη C6 

Πίνακας 217 
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Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 218: 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 0,00 -0,26 -0,18 0,00 -0,04 -0,30 
C2 0,26 0,00 0,09 0,26 0,22 -0,04 
C3 0,18 -0,09 0,00 0,18 0,13 -0,12 
C4 0,00 -0,26 -0,18 0,00 -0,05 -0,30 
C5 0,04 -0,22 -0,13 0,05 0,00 -0,26 
C6 0,30 0,04 0,12 0,30 0,26 0,00 

Πίνακας 218 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 219: 
  

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 0,00 -52,17 -35,03 0,68 -8,46 -59,65 
C2 52,17 0,00 17,14 52,85 43,72 -7,47 
C3 35,03 -17,14 0,00 35,71 26,58 -24,62 
C4 -0,68 -52,85 -35,71 0,00 -9,13 -60,32 
C5 8,46 -43,72 -26,58 9,13 0,00 -51,19 
C6 59,65 7,47 24,62 60,32 51,19 0,00 

Πίνακας 219 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
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Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 220: 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Άθροισμα Βάρη 
C1 1,00 0,33 0,33 1,00 0,50 0,33 3,50 7,05% 
C2 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 14,00 28,19%
C3 3,00 0,50 1,00 3,00 2,00 0,50 10,00 20,13%
C4 1,00 0,33 0,33 1,00 0,50 0,33 3,50 7,05% 
C5 2,00 0,33 0,50 2,00 1,00 0,33 6,17 12,42%
C6 3,00 0,50 2,00 3,00 3,00 1,00 12,50 25,17%
Άθροισμα 13,00 3,00 6,17 13,00 10,00 4,50 49,67 100% 

Πίνακας 220 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,293624 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,058725 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 4,74%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 221: 
 

Υποκριτήρια Αξιοπιστίας Βάρη 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 7,27% 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 31,45% 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 18,13% 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 7,27% 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 11,01% 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη 24,87% 

Πίνακας 221 
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YPES 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 222: 
 

Υποκριτήριa Αξιοπιστίας Βαθμολογίες 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 3,63 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 3,90 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 3,44 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 3,00 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 3,86 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη 4,00 

Πίνακας 222 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της αξιοπιστίας για τη συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. 
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν όπως φαίνεται στον Πίνακα 223: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων C1 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας C2 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών C3 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών C4 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων C5 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη C6 

Πίνακας 223 
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Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 224: 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 0,00 -0,28 0,18 0,63 -0,23 -0,38 
C2 0,28 0,00 0,46 0,90 0,04 -0,10 
C3 -0,18 -0,46 0,00 0,44 -0,41 -0,56 
C4 -0,63 -0,90 -0,44 0,00 -0,86 -1,00 
C5 0,23 -0,04 0,41 0,86 0,00 -0,14 
C6 0,38 0,10 0,56 1,00 0,14 0,00 

Πίνακας 224 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 225. 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 0,00 -55,00 36,11 125,00 -46,43 -75,00 
C2 55,00 0,00 91,11 180,00 8,57 -20,00 
C3 -36,11 -91,11 0,00 88,89 -82,54 -111,11 
C4 -125,00 -180,00 -88,89 0,00 -171,43 -200,00 
C5 46,43 -8,57 82,54 171,43 0,00 -28,57 
C6 75,00 20,00 111,11 200,00 28,57 0,00 

Πίνακας 225 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
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Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 226: 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Άθροισμα Βάρη 
C1 1,00 0,33 3,00 4,00 0,33 0,33 9,00 16,07%
C2 3,00 1,00 4,00 4,00 2,00 0,50 14,50 25,89%
C3 0,33 0,25 1,00 3,00 0,33 0,25 5,17 9,23% 
C4 0,25 0,25 0,33 1,00 0,25 0,25 2,33 4,17% 
C5 3,00 0,50 3,00 4,00 1,00 0,50 11,00 19,64%
C6 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 1,00 14,00 25,00%
Άθροισμα 10,58 4,33 14,33 19,00 5,92 1,83 56,00 100% 

Πίνακας 226 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,557540 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,111508 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 8,99%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 227: 
 

Υποκριτήρια Αξιοπιστίας Βάρη 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 13,19% 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 26,88% 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 7,63% 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 4,81% 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 15,60% 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη 31,89% 

Πίνακας 227 
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YPEPTH 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 228: 
 

Υποκριτήρια Αξιοπιστίας Βαθμολογίες 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 3,50 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 3,92 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 3,11 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 3,00 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 4,00 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη 4,36 

Πίνακας 228 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της αξιοπιστίας για τη συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη.  
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν όπως φαίνεται στον Πίνακα 229: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων C1 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας C2 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών C3 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών C4 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων C5 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη C6 

Πίνακας 229 
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Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 230: 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 0,00 -0,42 0,39 0,50 -0,50 -0,86 
C2 0,42 0,00 0,81 0,92 -0,08 -0,45 
C3 -0,39 -0,81 0,00 0,11 -0,89 -1,25 
C4 -0,50 -0,92 -0,11 0,00 -1,00 -1,36 
C5 0,50 0,08 0,89 1,00 0,00 -0,36 
C6 0,86 0,45 1,25 1,36 0,36 0,00 

Πίνακας 230 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 231. 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 0,00 -83,33 77,78 100,00 -100,00 -172,73 
C2 83,33 0,00 161,11 183,33 -16,67 -89,39 
C3 -77,78 -161,11 0,00 22,22 -177,78 -250,51 
C4 -100,00 -183,33 -22,22 0,00 -200,00 -272,73 
C5 100,00 16,67 177,78 200,00 0,00 -72,73 
C6 172,73 89,39 250,51 272,73 72,73 0,00 

Πίνακας 231 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 232: 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Άθροισμα Βάρη 
C1 1,00 0,33 3,00 4,00 0,25 0,25 8,83 13,86%
C2 3,00 1,00 4,00 4,00 0,50 0,33 12,83 20,14%
C3 0,33 0,25 1,00 2,00 0,25 0,20 4,03 6,33% 
C4 0,25 0,25 0,50 1,00 0,20 0,17 2,37 3,71% 
C5 4,00 2,00 4,00 5,00 1,00 0,33 16,33 25,63%
C6 4,00 0,33 5,00 6,00 3,00 1,00 19,33 30,33%
Άθροισμα 12,58 4,17 17,50 22,00 5,20 2,28 63,73 100% 

Πίνακας 232 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,532732 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,106546 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 8,59%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 233: 
 

Υποκριτήρια Αξιοπιστίας Βάρη 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 10,65% 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 18,56% 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 5,77% 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 4,10% 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 26,06% 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη 34,86% 

Πίνακας 233 
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IKA 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 234: 
 

Υποκριτήρια Αξιοπιστίας Βαθμολογίες 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 4,00 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 4,38 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 4,17 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 4,29 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 4,25 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη 4,38 

Πίνακας 234 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της αξιοπιστίας για τη συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. 
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν όπως φαίνεται στον Πίνακα 235: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων C1 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας C2 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών C3 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών C4 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων C5 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη C6 

Πίνακας 235 
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Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 236: 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 0,00 -0,38 -0,17 -0,29 -0,25 -0,38 
C2 0,38 0,00 0,21 0,09 0,13 0,00 
C3 0,17 -0,21 0,00 -0,12 -0,08 -0,21 
C4 0,29 -0,09 0,12 0,00 0,04 -0,09 
C5 0,25 -0,13 0,08 -0,04 0,00 -0,13 
C6 0,38 0,00 0,21 0,09 0,13 0,00 

Πίνακας 236 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 237. 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 0,00 -75,00 -33,33 -57,14 -50,00 -75,00 
C2 75,00 0,00 41,67 17,86 25,00 0,00 
C3 33,33 -41,67 0,00 -23,81 -16,67 -41,67 
C4 57,14 -17,86 23,81 0,00 7,14 -17,86 
C5 50,00 -25,00 16,67 -7,14 0,00 -25,00 
C6 75,00 0,00 41,67 17,86 25,00 0,00 

Πίνακας 237 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
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Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 238: 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Άθροισμα Βάρη 
C1 1,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 2,67 5,46% 
C2 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 12,00 24,57%
C3 3,00 0,33 1,00 0,50 0,50 0,33 5,67 11,60%
C4 3,00 0,50 2,00 1,00 2,00 0,50 9,00 18,43%
C5 3,00 0,50 2,00 0,50 1,00 0,50 7,50 15,36%
C6 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 12,00 24,57%
Άθροισμα 16,00 3,67 11,33 6,33 7,83 3,67 48,83 100% 

Πίνακας 238 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,361206 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,072241 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 5,83%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 239: 
 

Υποκριτήρια Αξιοπιστίας Βάρη 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 6,01% 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 26,28% 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 9,85% 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 17,63% 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 13,96% 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη 26,28% 

Πίνακας 239 
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ASEP 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της αποδοτικότητας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 240: 
 

Υποκριτήριa Αξιοπιστίας Βαθμολογίες 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 3,33 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 4,40 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 4,10 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 3,60 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 4,00 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη 4,10 

Πίνακας 240 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της αξιοπιστίας για τη συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. 
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν όπως φαίνεται στον Πίνακα 241: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων C1 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας C2 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών C3 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών C4 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων C5 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη C6 

Πίνακας 241 
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Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 242: 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 0,00 -1,07 -0,77 -0,27 -0,67 -0,77 
C2 1,07 0,00 0,30 0,80 0,40 0,30 
C3 0,77 -0,30 0,00 0,50 0,10 0,00 
C4 0,27 -0,80 -0,50 0,00 -0,40 -0,50 
C5 0,67 -0,40 -0,10 0,40 0,00 -0,10 
C6 0,77 -0,30 0,00 0,50 0,10 0,00 

Πίνακας 242 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 243. 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 0,00 -213,33 -153,33 -53,33 -133,33 -153,33 
C2 213,33 0,00 60,00 160,00 80,00 60,00 
C3 153,33 -60,00 0,00 100,00 20,00 0,00 
C4 53,33 -160,00 -100,00 0,00 -80,00 -100,00 
C5 133,33 -80,00 -20,00 80,00 0,00 -20,00 
C6 153,33 -60,00 0,00 100,00 20,00 0,00 

Πίνακας 243 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα:  
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
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Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 244: 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Άθροισμα Βάρη 
C1 1,00 0,20 0,25 0,33 0,33 0,25 2,37 4,11% 
C2 5,00 1,00 3,00 4,00 3,00 3,00 19,00 32,98%
C3 4,00 0,33 1,00 3,00 2,00 1,00 11,33 19,67%
C4 3,00 0,25 0,33 1,00 0,33 0,33 5,25 9,11% 
C5 3,00 0,33 0,50 3,00 1,00 0,50 8,33 14,46%
C6 4,00 0,33 1,00 3,00 2,00 1,00 11,33 19,67%
Άθροισμα 20,00 2,45 6,08 14,33 8,67 6,08 57,62 100% 

Πίνακας 244 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,582200 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,116440 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 9,39%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 245: 
 

Υποκριτήρια Αξιοπιστίας Βάρη 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 4,49% 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 38,28% 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 18,47% 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 7,52% 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 12,77% 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη 18,47% 

Πίνακας 245 
 
Συνεπώς στο σημείο αυτό συμπληρώνουμε με τα τελικά βάρη του κάθε υποκριτηρίου 
τον πίνακα ΑΝP της αξιοπιστίας. Ο πίνακας αυτός είναι ο Πίνακας 246 που 
ακολουθεί: 
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 KEP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP C1 C2 C3 C4 C5 C6 
KEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,19 0,14 0,23 0,23 0,17
TAXIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,12 0,19 0,17 0,08 0,11
YPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,06 0,08 0,04 0,08 0,07
YPEPTH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,06 0,05 0,04 0,13 0,28
IKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,29 0,28 0,41 0,34 0,28
ASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,29 0,26 0,10 0,13 0,09
C1 0,12 0,07 0,13 0,11 0,06 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C2 0,24 0,31 0,27 0,19 0,26 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C3 0,06 0,18 0,08 0,06 0,10 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C4 0,07 0,07 0,05 0,04 0,18 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C5 0,16 0,11 0,16 0,26 0,14 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C6 0,35 0,25 0,32 0,35 0,26 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πίνακας 246 
 
Στη συνέχεια τετραγωνοποιούμε συνεχώς τον Πίνακα 246 και καταλήγουμε στον 
τελικό πίνακα ANP του κριτηρίου της αξιοπιστίας ο οποίος είναι ο Πίνακας 247 που 
ακολουθεί: 
 

 KEP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP C1 C2 C3 C4 C5 C6 
KEP 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAXIS 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YPES 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YPEPTH 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IKA 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASEP 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
C2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
C3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
C4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
C5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
C6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

Πίνακας 247 
 
Έτσι τα βάρη των υποκριτηρίων της αξιοπιστίας φαίνονται στον Πίνακα 248: 
 

Υποκριτήρια Αξιοπιστίας Βάρη 
Ταχύτητα εμφάνισης φορμών 
συμπλήρωσης δεδομένων 8,27% 
Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας 27,48% 
Επιτυχής υποβολή αιτήματος υπηρεσιών 10,85% 
Έγκαιρη παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 9,90% 
Γρήγορη εμφάνιση επιμέρους σελίδων 15,54% 
Συμβατότητα ιστοσελίδας με τον browser 
κάθε χρήστη 27,97% 

Πίνακας 248 
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5.6.2.1.4. ANP στο κριτήριο της Υποστήριξης Πολιτών 
 
Για την εφαρμογή της ANP μεθόδου απαιτείται όπως γνωρίζουμε η εφαρμογή ΑΗP 
μεθόδου, τόσο σε κάθε υποκριτήριο της υποστήριξης πολιτών (έτσι ώστε να βρούμε 
ποιο site είναι βέλτιστο στο αντίστοιχο υποκριτήριο), όσο και σε κάθε ιστοσελίδα 
(έτσι ώστε να βρούμε σε ποιο υποκριτήριο είναι βέλτιστο το αντίστοιχο site) 
προκείμενου να συμπληρωθεί ο τελικός πίνακας της ANP μεθόδου τον οποίο θα 
τετραγωνοποιήσουμε μέχρι τη σταθεροποίηση των τιμών του ανά γραμμή. 
Αναλυτικότερα: 
 
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση θέματος χρηστών 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 249: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 4,36 

TAXIS/GSIS 3,55 
YPES 4,00 

YPEPTH 3,67 
IKA 3,67 

ASEP 4,00 
Πίνακας 249 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 250: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,81 0,36 0,69 0,69 0,36 
TAXIS -0,81 0,00 -0,45 -0,12 -0,12 -0,45 
YPES -0,36 0,45 0,00 0,33 0,33 0,00 
YPEPTH -0,69 0,12 -0,33 0,00 0,00 -0,33 
IKA -0,69 0,12 -0,33 0,00 0,00 -0,33 
ASEP -0,36 0,45 0,00 0,33 0,33 0,00 

Πίνακας 250 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 251. 
 
 
 

 208



Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 162,47 71,56 137,56 137,56 71,56 
TAXIS -162,47 0,00 -90,91 -24,91 -24,91 -90,91 
YPES -71,56 90,91 0,00 66,00 66,00 0,00 
YPEPTH -137,56 24,91 -66,00 0,00 0,00 -66,00 
IKA -137,56 24,91 -66,00 0,00 0,00 -66,00 
ASEP -71,56 90,91 0,00 66,00 66,00 0,00 

Πίνακας 251 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα  
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 252: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 19,00 36,71% 
TAXIS 0,25 1,00 0,33 0,50 0,50 0,33 2,92 5,64% 
YPES 0,33 3,00 1,00 3,00 3,00 1,00 11,33 21,90% 
YPEPTH 0,25 2,00 0,33 1,00 1,00 0,33 4,92 9,50% 
IKA 0,25 2,00 0,33 1,00 1,00 0,33 4,92 9,50% 
ASEP 0,33 3,00 1,00 0,33 3,00 1,00 8,67 16,75% 
Άθροισμα 2,42 15,00 6,00 9,83 12,50 6,00 51,75  

Πίνακας 252 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,173376 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,034675 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 2,80%. 
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Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 253: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 40,44% 

TAXIS/GSIS 6,16% 
YPES 19,99% 

YPEPTH 8,63% 
IKA 8,63% 

ASEP 16,15% 
Πίνακας 253 

 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις ερωτήσεις των χρηστών 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 254: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 4,18 

TAXIS/GSIS 3,83 
YPES 3,50 

YPEPTH 4,00 
IKA 3,67 

ASEP 4,00 
Πίνακας 254 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 255: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,35 0,68 0,18 0,51 0,18 
TAXIS -0,35 0,00 0,33 -0,17 0,16 -0,17 
YPES -0,68 -0,33 0,00 -0,50 -0,17 -0,50 
YPEPTH -0,18 0,17 0,50 0,00 0,33 0,00 
IKA -0,51 -0,16 0,17 -0,33 0,00 -0,33 
ASEP -0,18 0,17 0,50 0,00 0,33 0,00 

Πίνακας 255 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 256. 
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Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 70,00 136,00 36,00 102,00 36,00 
TAXIS -70,00 0,00 66,00 -34,00 32,00 -34,00 
YPES -136,00 -66,00 0,00 -100,00 -34,00 -100,00 
YPEPTH -36,00 34,00 100,00 0,00 66,00 0,00 
IKA -102,00 -32,00 34,00 -66,00 0,00 -66,00 
ASEP -36,00 34,00 100,00 0,00 66,00 0,00 

Πίνακας 256 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 257: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 18,00 31,76% 
TAXIS 0,33 1,00 3,00 0,33 2,00 0,33 7,00 12,35% 
YPES 0,25 0,33 1,00 0,25 0,50 0,25 2,58 4,56% 
YPEPTH 0,33 3,00 4,00 1,00 3,00 1,00 12,33 21,76% 
IKA 0,25 0,50 2,00 0,33 1,00 0,33 4,42 7,79% 
ASEP 0,33 3,00 4,00 1,00 3,00 1,00 12,33 21,76% 
Άθροισμα 2,50 10,83 18,00 5,92 13,50 5,92 56,67 100% 

Πίνακας 257 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,580637 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,116127 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 9,37%. 
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Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 258: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 37,66% 

TAXIS/GSIS 10,42% 
YPES 4,99% 

YPEPTH 19,88% 
IKA 7,16% 

ASEP 19,88% 
Πίνακας 258 

 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 259: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 4,10 

TAXIS/GSIS 3,77 
YPES 3,50 

YPEPTH 4,25 
IKA 3,67 

ASEP 4,00 
Πίνακας 259 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 260: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,33 0,60 -0,15 0,43 0,10 
TAXIS -0,33 0,00 0,27 -0,48 0,10 -0,23 
YPES -0,60 -0,27 0,00 -0,75 -0,17 -0,50 
YPEPTH 0,15 0,48 0,75 0,00 0,58 0,25 
IKA -0,43 -0,10 0,17 -0,58 0,00 -0,33 
ASEP -0,10 0,23 0,50 -0,25 0,33 0,00 

Πίνακας 260 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 261. 
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Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 66,00 120,00 -30,00 86,00 20,00 
TAXIS -66,00 0,00 54,00 -96,00 20,00 -46,00 
YPES -120,00 -54,00 0,00 -150,00 -34,00 -100,00 
YPEPTH 30,00 96,00 150,00 0,00 116,00 50,00 
IKA -86,00 -20,00 34,00 -116,00 0,00 -66,00 
ASEP -20,00 46,00 100,00 -50,00 66,00 0,00 

Πίνακας 261 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 262: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 3,00 4,00 0,50 3,00 2,00 13,50 23,96% 
TAXIS 0,33 1,00 3,00 0,33 2,00 0,33 7,00 12,43% 
YPES 0,25 0,33 1,00 0,25 0,50 0,25 2,58 4,59% 
YPEPTH 2,00 3,00 4,00 1,00 4,00 3,00 17,00 30,18% 
IKA 0,33 0,50 2,00 0,25 1,00 0,33 4,42 7,84% 
ASEP 0,50 3,00 4,00 0,33 3,00 1,00 11,83 21,01% 
Άθροισμα 4,42 10,83 18,00 2,67 13,50 6,92 56,33 100% 

Πίνακας 262 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,54105 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,109221 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 8,81%. 
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Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 263: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 24,12% 

TAXIS/GSIS 10,47% 
YPES 5,01% 

YPEPTH 34,82% 
IKA 7,23% 

ASEP 18,35% 
Πίνακας 263 

 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους υπαλλήλους 
 
Οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 264: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 4,16 

TAXIS/GSIS 3,72 
YPES 2,50 

YPEPTH 4,25 
IKA 3,67 

ASEP 4,50 
Πίνακας 264 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρoς κάθε ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο υποκριτήριο ως 
εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 265: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,44 1,66 -0,09 0,49 -0,34 
TAXIS -0,44 0,00 1,22 -0,53 0,05 -0,78 
YPES -1,66 -1,22 0,00 -1,75 -1,17 -2,00 
YPEPTH 0,09 0,53 1,75 0,00 0,58 -0,25 
IKA -0,49 -0,05 1,17 -0,58 0,00 -0,83 
ASEP 0,34 0,78 2,00 0,25 0,83 0,00 

Πίνακας 265 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 266. 
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Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 88,00 332,00 -18,00 98,00 -68,00 
TAXIS -88,00 0,00 244,00 -106,00 10,00 -156,00 
YPES -332,00 -244,00 0,00 -350,00 -234,00 -400,00 
YPEPTH 18,00 106,00 350,00 0,00 116,00 -50,00 
IKA -98,00 -10,00 234,00 -116,00 0,00 -166,00 
ASEP 68,00 156,00 400,00 50,00 166,00 0,00 

Πίνακας 266 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 267: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 3,00 6,00 0,50 3,00 0,50 14,00 21,14% 
TAXIS 0,33 1,00 4,00 0,25 1,00 0,25 6,83 10,32% 
YPES 0,17 0,25 1,00 0,17 0,25 0,14 1,98 2,98% 
YPEPTH 2,00 4,00 6,00 1,00 3,00 0,50 16,50 24,91% 
IKA 0,33 1,00 4,00 0,33 1,00 0,25 6,92 10,44% 
ASEP 2,00 4,00 7,00 2,00 4,00 1,00 20,00 30,20% 
Άθροισμα 5,83 13,25 28,00 4,25 12,25 2,64 66,23 100% 

Πίνακας 267 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,572218 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,114444 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 9,23%. 
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Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 268: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 19,30% 

TAXIS/GSIS 8,29% 
YPES 3,22% 

YPEPTH 25,84% 
IKA 8,63% 

ASEP 34,72% 
Πίνακας 268 

 
ΚΕP 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 269: 
 
Υποκριτήρια Υποστήριξης Πολιτών Βαθμολογίες 

Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 3,97 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 3,78 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 3,74 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 3,78 

Πίνακας 269 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της υποστήριξης πολιτών για τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα, τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. 
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν όπως φαίνεται στον Πίνακα 270: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών D1 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών D2 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων D3 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους D4 

Πίνακας 270 
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Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 271: 
 

 D1 D2 D3 D4 
D1 0,00 0,19 0,23 0,19 
D2 -0,19 0,00 0,04 0,00 
D3 -0,23 -0,04 0,00 -0,04 
D4 -0,19 0,00 0,04 0,00 

Πίνακας 271 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 272. 
 

 D1 D2 D3 D4 
D1 0,00 37,26 45,90 37,54 
D2 -37,26 0,00 8,64 0,28 
D3 -45,90 -8,64 0,00 -8,36 
D4 -37,54 -0,28 8,36 0,00 

Πίνακας 272 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα  
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 273: 
 
 D1 D2 D3 D4 Άθροισμα Βάρη 
D1 1,00 3,00 3,00 3,00 10,00 47,62% 
D2 0,33 1,00 2,00 1,00 4,33 20,63% 
D3 0,33 0,50 1,00 0,50 2,33 11,11% 
D4 0,33 1,00 2,00 1,00 4,33 20,63% 
Άθροισμα 2,00 5,50 8,00 5,50 21,00 100% 

Πίνακας 273 
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Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,111111 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,037037 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 4%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 274: 
 
Υποκριτήρια Υποστήριξης Πολιτών Βάρη 

Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 49,50% 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 19,39% 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 11,73% 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 19,39% 

Πίνακας 274 
 
TAXIS/GSIS 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 275: 
 
Υποκριτήρια Υποστήριξης Πολιτών Βαθμολογίες 

Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 3,55 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 3,83 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 3,77 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 3,72 

Πίνακας 275 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της υποστήριξης πολιτών για τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα, τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. 
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν όπως φαίνεται στον Πίνακα 276: 
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Υποκριτήρια Ονομασία 
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών D1 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών D2 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων D3 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους D4 

Πίνακας 276 
 
Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 277: 
 

 D1 D2 D3 D4 
D1 0,00 -0,29 -0,22 -0,17 
D2 0,29 0,00 0,06 0,11 
D3 0,22 -0,06 0,00 0,05 
D4 0,17 -0,11 -0,05 0,00 

Πίνακας 277 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 278. 
 

 D1 D2 D3 D4 
D1 0,00 -57,58 -44,76 -34,91 
D2 57,58 0,00 12,82 22,67 
D3 44,76 -12,82 0,00 9,85 
D4 34,91 -22,67 -9,85 0,00 

Πίνακας 278 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
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Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 279: 
 
 D1 D2 D3 D4 Άθροισμα Βάρη 
D1 1,00 0,33 0,33 0,33 2,00 9,30% 
D2 3,00 1,00 2,00 2,00 8,00 37,21% 
D3 3,00 0,50 1,00 2,00 6,50 30,23% 
D4 3,00 0,50 0,50 1,00 5,00 23,26% 
Άθροισμα 10,00 2,33 3,83 5,33 21,50 100% 

Πίνακας 279 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,197674 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,065891 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 7%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 280: 
 
Υποκριτήρια Υποστήριξης Πολιτών Βάρη 

Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 9,65% 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 40,94% 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 28,95% 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 20,47% 

Πίνακας 280 
 
YPES 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 281: 
 
Υποκριτήρια Υποστήριξης Πολιτών Βαθμολογίες 

Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 4,00 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 3,50 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 3,50 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 2,50 

Πίνακας 281 
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Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της υποστήριξης πολιτών για τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα, τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη.  
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν όπως φαίνεται στον Πίνακα 282: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών D1 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών D2 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων D3 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους D4 

Πίνακας 282 
 
Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 283: 
 

 D1 D2 D3 D4 
D1 0,00 0,50 0,50 1,50 
D2 -0,50 0,00 0,00 1,00 
D3 -0,50 0,00 0,00 1,00 
D4 -1,50 -1,00 -1,00 0,00 

Πίνακας 283 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 284. 
 

 D1 D2 D3 D4 
D1 0,00 100,00 100,00 300,00 
D2 -100,00 0,00 0,00 200,00 
D3 -100,00 0,00 0,00 200,00 
D4 -300,00 -200,00 -200,00 0,00 

Πίνακας 284 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
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7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 285: 
 
 D1 D2 D3 D4 Άθροισμα Βάρη 
D1 1,00 3,00 3,00 6,00 13,00 47,56% 
D2 0,33 1,00 1,00 4,00 6,33 23,17% 
D3 0,33 1,00 1,00 4,00 6,33 23,17% 
D4 0,17 0,25 0,25 1,00 1,67 6,10% 
Άθροισμα 1,83 5,25 5,25 15,00 27,33 100% 

Πίνακας 285 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,219512 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,073171 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 8%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 286: 
 
Υποκριτήρια Υποστήριξης Πολιτών Βάρη 

Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 52,58% 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 20,59% 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 20,59% 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 6,23% 

Πίνακας 286 
 
YPEPTH 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 287: 
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Υποκριτήρια Υποστήριξης Πολιτών Βαθμολογίες 
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 3,67 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 4,00 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 4,25 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 4,25 

Πίνακας 287 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της υποστήριξης πολιτών για τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα, τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. 
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν όπως φαίνεται στον Πίνακα 288: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών D1 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών D2 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων D3 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους D4 

Πίνακας 288 
 
Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 289: 
 

 D1 D2 D3 D4 
D1 0,00 -0,33 -0,58 -0,58 
D2 0,33 0,00 -0,25 -0,25 
D3 0,58 0,25 0,00 0,00 
D4 0,58 0,25 0,00 0,00 

Πίνακας 289 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000 όπως φαίνεται στον Πίνακα 290: 
 

 D1 D2 D3 D4 
D1 0,00 -66,67 -116,67 -116,67 
D2 66,67 0,00 -50,00 -50,00 
D3 116,67 50,00 0,00 0,00 
D4 116,67 50,00 0,00 0,00 

Πίνακας 290 
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Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 291: 
 
 D1 D2 D3 D4 Άθροισμα Βάρη 
D1 1,00 0,33 0,25 0,25 1,83 7,48% 
D2 3,00 1,00 0,33 0,33 4,67 19,05% 
D3 4,00 3,00 1,00 1,00 9,00 36,73% 
D4 4,00 3,00 1,00 1,00 9,00 36,73% 
Άθροισμα 12,00 7,33 2,58 2,58 24,50 100% 

Πίνακας 291 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,192744 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,064248 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 7%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 292: 
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Υποκριτήρια Υποστήριξης Πολιτών Βάρη 

Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 7,90% 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 15,92% 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 38,09% 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 38,09% 

Πίνακας 292 
 
IKA 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 293: 
 
Υποκριτήρια Υποστήριξης Πολιτών Βαθμολογίες 

Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 3,67 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 3,67 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 3,67 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 3,67 

Πίνακας 293 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των βασικών κριτηρίων τα οποία προκύπτουν ως εξής. 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 294: 
 

 D1 D2 D3 D4 
D1 0,00 0,00 0,00 0,00 
D2 0,00 0,00 0,00 0,00 
D3 0,00 0,00 0,00 0,00 
D4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πίνακας 294 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000 όπως φαίνεται στον Πίνακα 295: 
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 D1 D2 D3 D4 
D1 0,00 0,00 0,00 0,00 
D2 0,00 0,00 0,00 0,00 
D3 0,00 0,00 0,00 0,00 
D4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πίνακας 295 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 296: 
 
 D1 D2 D3 D4 Άθροισμα Βάρη 
D1 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 25,00% 
D2 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 25,00% 
D3 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 25,00% 
D4 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 25,00% 
Άθροισμα 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 100% 

Πίνακας 296 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,000000 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,000000 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 0%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 297: 
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Υποκριτήριο Υποστήριξης Πολιτών Βάρη 

Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 25,00% 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 25,00% 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 25,00% 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 25,00% 

Πίνακας 297 
 
ASEP 
 
Οι βαθμολογίες των υποκριτηρίων της εμπιστοσύνης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 298: 
 
Υποκριτήρια Υποστήριξης Πολιτών Βαθμολογίες 

Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 4,00 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 4,00 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 4,00 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 4,50 

Πίνακας 298 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των υποκριτηρίων της υποστήριξης πολιτών για τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα, τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη.  
Παράλληλα δίνουμε μία ονομασία σε κάθε υποκριτήριο για λόγους διευκόλυνσης 
στις επόμενες διαδικασίες που ακολουθούν όπως φαίνεται στον Πίνακα 299: 
 

Υποκριτήρια Ονομασία 
Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών D1 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών D2 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων D3 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους D4 

Πίνακας 299 
 
Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 300: 
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 D1 D2 D3 D4 
D1 0,00 0,00 0,00 -0,50 
D2 0,00 0,00 0,00 -0,50 
D3 0,00 0,00 0,00 -0,50 
D4 0,50 0,50 0,50 0,00 

Πίνακας 300 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 301. 
 

 D1 D2 D3 D4 
D1 0,00 0,00 0,00 -100,00 
D2 0,00 0,00 0,00 -100,00 
D3 0,00 0,00 0,00 -100,00 
D4 100,00 100,00 100,00 0,00 

Πίνακας 301 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα  
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 302: 
 
 D1 D2 D3 D4 Άθροισμα Βάρη 
D1 1,00 1,00 1,00 0,25 3,25 14,29% 
D2 1,00 1,00 1,00 0,25 3,25 14,29% 
D3 1,00 1,00 1,00 0,25 3,25 14,29% 
D4 4,00 4,00 4,00 1,00 13,00 57,14% 
Άθροισμα 7,00 7,00 7,00 1,75 22,75 100% 

Πίνακας 302 
 

 228



Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,000000 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,000000 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 0%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 303: 
 
Υποκριτήρια Υποστήριξης Πολιτών Βάρη 

Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 14,29% 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 14,29% 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 14,29% 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 57,14% 

Πίνακας 303 
 
Συνεπώς στο σημείο αυτό συμπληρώνουμε με τα τελικά βάρη του κάθε υποκριτηρίου 
τον πίνακα ΑΝP της υποστήριξης πολιτών. Ο πίνακας αυτός είναι ο Πίνακας 304 που 
ακολουθεί: 
 

 KEP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP D1 D2 D3 D4 
KEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,38 0,24 0,19
TAXIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,10 0,10 0,08
YPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,05 0,05 0,03
YPEPTH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,20 0,35 0,26
IKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,07 0,07 0,09
ASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,20 0,18 0,35
D1 0,49 0,10 0,53 0,08 0,25 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
D2 0,19 0,41 0,21 0,16 0,25 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
D3 0,12 0,29 0,21 0,38 0,25 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
D4 0,19 0,20 0,06 0,38 0,25 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Πίνακας 304 
 
Στη συνέχεια τετραγωνοποιούμε συνεχώς τον πίνακα και καταλήγουμε στον τελικό 
πίνακα ANP του κριτηρίου της αποδοτικότητας ο οποίος είναι o Πίνακας 305 που 
ακολουθεί: 
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 KEP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP D1 D2 D3 D4 
KEP 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
TAXIS 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
YPES 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
YPEPTH 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
IKA 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
ASEP 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
D1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,27 0,27
D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20
D3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,21 0,21 0,21
D4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 0,32 0,32

Πίνακας 305 
 
Συνεπώς τα βάρη των υποκριτηρίων της υποστήριξης πολιτών είναι όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 306: 
 
Υποκριτήρια Υποστήριξης Πολιτών Βάρη 

Ενδιαφέρον υπαλλήλων για επίλυση 
θέματος χρηστών 27,06% 
Άμεση απάντηση υπαλλήλων στις 
ερωτήσεις των χρηστών 19,85% 
Επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων 21,40% 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά προς τους 
υπαλλήλους 31,69% 

Πίνακας 306 
 

5.6.2.2. Δεύτερο Στάδιο 
 
Για την εφαρμογή της ANP μεθόδου στο δεύτερο στάδιο απαιτείται η εφαρμογή ΑΗP 
μεθόδου, τόσο σε κάθε βασικό κριτήριο (έτσι ώστε να βρούμε ποιο site είναι βέλτιστο 
στο αντίστοιχο κριτήριο), όσο και σε κάθε ιστοσελίδα (έτσι ώστε να βρούμε σε ποιο 
κριτήριο είναι βέλτιστο το αντίστοιχο site) προκείμενου να συμπληρωθεί ο τελικός 
πίνακας της ANP μεθόδου τον οποίο θα τετραγωνοποιήσουμε μέχρι τη 
σταθεροποίηση των τιμών του ανά γραμμή. Αναλυτικότερα: 
 
Αποδοτικότητα 
 
Αρχικά απαιτείται να υπολογίσουμε τις βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο 
συγκεκριμένο κριτήριο με βάση τα βάρη των υποκριτηρίων του όπως αυτά 
προέκυψαν από το πρώτο στάδιο εφαρμογής της ΑΝP. Ειδικότερα τα βάρη αυτά 
πολλαπλασιάζονται με τις αντίστοιχες βαθμολογίες των πολιτών για κάθε ιστοσελίδα 
και στη συνέχεια αθροίζονται. Το άθροισμά τους δίνει τη βαθμολογία του κριτηρίου 
για κάθε ιστοσελίδα. Έτσι για το κριτήριο αποδοτικότητας έχουμε με βάση τους 
Πίνακες 307 και 308: 
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Υποκριτήρια 
Αποδοτικότητας 

Ονομασία Βάρη 

Σαφήνεια και ευκολία 
 πλοήγησης 

 
Α1 0,21 

Αποτελεσματικότητα 
μηχανής αναζήτησης 

 
Α2 0,09 

Οργάνωση ιστοσελίδας Α3 0,09 
Προσαρμογή ιστοσελίδας 
στις ανάγκες των χρηστών 

 
Α4 0,04 

Λεπτομερής παρουσίαση 
πληροφοριών 

 
Α5 0,13 

Παρουσίαση επίκαιρων 
πληροφοριών 

 
Α6 0,24 

Σχετικότητα πληροφοριών 
με την αντίστοιχη 
θεματική ενότητα 

 
 

Α7 0,20 
Πίνακας 307 

 
Υποκριτήρια KEP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 

A1 3,72 0,77 3,55 0,74 3,30 0,68 3,83 0,79 3,88 0,80 3,20 0,66
A2 3,54 0,33 3,03 0,28 2,80 0,26 3,09 0,28 3,71 0,34 3,00 0,28
A3 3,69 0,33 3,17 0,29 3,00 0,27 3,08 0,28 3,17 0,28 3,60 0,32
A4 3,38 0,15 2,73 0,12 2,30 0,10 2,91 0,13 3,25 0,15 2,67 0,12
A5 3,61 0,46 3,43 0,44 3,20 0,41 3,50 0,44 3,63 0,46 3,25 0,41
A6 3,86 0,92 3,82 0,91 3,60 0,85 2,83 0,67 3,50 0,83 4,20 1,00
A7 3,72 0,75 3,70 0,75 3,22 0,65 3,25 0,66 4,00 0,81 3,22 0,65

Άθροισμα  3,71  3,51  3,22  3,26  3,67  3,44
Πίνακας 308 

 
Στον παραπάνω πίνακα όπως φαίνεται, σε κάθε ιστοσελίδα αντιστοιχούν δύο στήλες. 
Η πρώτη περιέχει τη βαθμολογία που έδωσαν οι πολίτες στα υποκριτήρια για την 
αντίστοιχη ιστοσελίδα, ενώ η δεύτερη περιέχει το γινόμενο βαθμολογίας και 
αντίστοιχου βάρους. Τέλος η τελευταία σειρά περιέχει τα αθροίσματα των γινομένων 
τα οποία όπως προαναφέρθηκε αποτελούν τη βαθμολογία της κάθε ιστοσελίδας για 
το κριτήριο που εξετάζεται. Συνοψίζοντας στον Πίνακα 309, οι βαθμολογίες που 
προκύπτουν είναι οι εξής: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 3,71 

TAXIS/GSIS 3,51 
YPES 3,22 

YPEPTH 3,26 
IKA 3,67 

ASEP 3,44 
Πίνακας 309 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρος κάθε ιστοσελίδας στο συγκεκριμένο κριτήριο ως εξής: 
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Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 310: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,19 0,48 0,45 0,03 0,26 
TAXIS -0,19 0,00 0,29 0,25 -0,16 0,07 
YPES -0,48 -0,29 0,00 -0,03 -0,45 -0,22 
YPEPTH -0,45 -0,25 0,03 0,00 -0,41 -0,18 
IKA -0,03 0,16 0,45 0,41 0,00 0,23 
ASEP -0,26 -0,07 0,22 0,18 -0,23 0,00 

Πίνακας 310 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 311. 
 
Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 38,83 96,17 89,40 6,52 52,82 
TAXIS -38,83 0,00 57,34 50,57 -32,31 13,99 
YPES -96,17 -57,34 0,00 -6,77 -89,66 -43,35 
YPEPTH -89,40 -50,57 6,77 0,00 -82,88 -36,58 
IKA -6,52 32,31 89,66 82,88 0,00 46,31 
ASEP -52,82 -13,99 43,35 36,58 -46,31 0,00 

Πίνακας 311 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 312: 
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 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 3,00 4,00 3,00 1,00 3,00 15,00 27,82% 
TAXIS 0,33 1,00 3,00 3,00 0,33 2,00 9,67 17,93% 
YPES 0,25 0,33 1,00 0,50 0,33 0,33 2,75 5,10% 
YPEPTH 0,33 0,33 2,00 1,00 0,33 0,33 4,33 8,04% 
IKA 1,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 14,00 25,97% 
ASEP 0,33 0,50 3,00 3,00 0,33 1,00 8,17 15,15% 
Άθροισμα 3,25 8,17 16,00 13,50 3,33 9,67 53,92 100% 

Πίνακας 312 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,599176 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,119837 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 9,66%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 313: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 29,72% 

TAXIS/GSIS 15,74% 
YPES 5,66% 

YPEPTH 7,53% 
IKA 28,83% 

ASEP 12,53% 
Πίνακας 313 

 
Εμπιστοσύνη 
 
Αρχικά απαιτείται να υπολογίσουμε τις βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο 
συγκεκριμένο κριτήριο με βάση τα βάρη των υποκριτηρίων του όπως αυτά 
προέκυψαν από το πρώτο στάδιο εφαρμογής της ΑΝP. Ειδικότερα τα βάρη αυτά 
πολλαπλασιάζονται με τις αντίστοιχες βαθμολογίες των πολιτών για κάθε ιστοσελίδα 
και στη συνέχεια αθροίζονται. Το άθροισμά τους δίνει τη βαθμολογία του κριτηρίου 
για κάθε ιστοσελίδα. Έτσι με βάση τους Πίνακες 314 και 315 για το κριτήριο 
εμπιστοσύνης έχουμε: 
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Υποκριτήρια 
Εμπιστοσύνης 

Ονομασίες Βάρη 

Ασφαλής απόκτηση 
ονόματος χρήστη και 

κωδικού Β1 0,35 
Παροχή μόνο των 

απολύτως αναγκαίων 
προσωπικών δεδομένων 
για την πιστοποίηση του 

χρήστη Β2 0,35 
Ασφαλής αποθήκευση 
δεδομένων χρηστών Β3 0,20 

Χρήση προσωπικών 
δεδομένων μόνο για τον 
αντίστοιχο λόγο υποβολής 
τους Β4 0,09 

Πίνακας 314 
 

Υποκριτήρια KEP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
Β1 3,83 1,35 3,97 1,40 4,00 1,41 4,20 1,48 4,33 1,53 3,25 1,15
Β2 3,92 1,39 4,06 1,44 3,14 1,11 4,00 1,42 3,88 1,37 4,11 1,46
Β3 3,76 0,76 3,55 0,72 3,50 0,71 3,83 0,77 4,00 0,81 3,56 0,72
Β4 3,72 0,34 3,50 0,32 2,71 0,25 3,33 0,30 3,20 0,29 2,89 0,26

Άθροισμα  3,84  3,88  3,48  3,98  4,00  3,58
Πίνακας 315 

 
Στον παραπάνω πίνακα όπως φαίνεται, σε κάθε ιστοσελίδα αντιστοιχούν δύο στήλες. 
Η πρώτη περιέχει τη βαθμολογία που έδωσαν οι πολίτες στα υποκριτήρια για την 
αντίστοιχη ιστοσελίδα, ενώ η δεύτερη περιέχει το γινόμενο βαθμολογίας και 
αντίστοιχου βάρους. Τέλος η τελευταία σειρά περιέχει τα αθροίσματα των γινομένων 
τα οποία όπως προαναφέρθηκε αποτελούν τη βαθμολογία της κάθε ιστοσελίδας για 
το κριτήριο που εξετάζεται. Συνοψίζοντας στον Πίνακα 316, οι βαθμολογίες που 
προκύπτουν είναι οι εξής: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 3,84 

TAXIS/GSIS 3,88 
YPES 3,48 

YPEPTH 3,98 
IKA 4,00 

ASEP 3,58 
Πίνακας 316 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρος κάθε ιστοσελίδας στο συγκεκριμένο κριτήριο ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
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Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 317. 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 -0,04 0,36 -0,14 -0,16 0,25 
TAXIS 0,04 0,00 0,40 -0,10 -0,12 0,29 
YPES -0,36 -0,40 0,00 -0,50 -0,52 -0,10 
YPEPTH 0,14 0,10 0,50 0,00 -0,02 0,39 
IKA 0,16 0,12 0,52 0,02 0,00 0,42 
ASEP -0,25 -0,29 0,10 -0,39 -0,42 0,00 

Πίνακας 317 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. ΄Ετσι προκύπτει ο Πίνακας 318. 
 
Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 -7,55 71,89 -27,63 -32,51 50,94 
TAXIS 7,55 0,00 79,44 -20,08 -24,95 58,49 
YPES -71,89 -79,44 0,00 -99,52 -104,39 -20,94 
YPEPTH 27,63 20,08 99,52 0,00 -4,87 78,58 
IKA 32,51 24,95 104,39 4,87 0,00 83,45 
ASEP -50,94 -58,49 20,94 -78,58 -83,45 0,00 

Πίνακας 318 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα  
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 319. 
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 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 0,50 3,00 0,50 0,33 3,00 8,33 15,92% 
TAXIS 2,00 1,00 3,00 0,50 0,50 3,00 10,00 19,11% 
YPES 0,33 0,33 1,00 0,25 0,25 0,50 2,67 5,10% 
YPEPTH 2,00 2,00 4,00 1,00 1,00 3,00 13,00 24,84% 
IKA 3,00 2,00 4,00 1,00 1,00 3,00 14,00 26,75% 
ASEP 0,33 0,33 2,00 0,33 0,33 1,00 4,33 8,28% 
Άθροισμα 8,67 6,17 17,00 3,58 3,42 13,50 52,33 100% 

Πίνακας 319 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,346603 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,069321 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 5,59%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 320: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 13,70% 

TAXIS/GSIS 18,15% 
YPES 5,43% 

YPEPTH 26,41% 
IKA 28,62% 

ASEP 7,67% 
Πίνακας 320 

 
Αξιοπιστία 
 
Αρχικά απαιτείται να υπολογίσουμε τις βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο 
συγκεκριμένο κριτήριο με βάση τα βάρη των υποκριτηρίων του όπως αυτά 
προέκυψαν από το πρώτο στάδιο εφαρμογής της ΑΝP. Ειδικότερα τα βάρη αυτά 
πολλαπλασιάζονται με τις αντίστοιχες βαθμολογίες των πολιτών για κάθε ιστοσελίδα 
και στη συνέχεια αθροίζονται. Το άθροισμά τους δίνει τη βαθμολογία του κριτηρίου 
για κάθε ιστοσελίδα. Έτσι με βάση τους Πίνακες 321 και 322 για το κριτήριο 
αξιοπιστίας έχουμε: 
 

 236



Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

 
Υποκριτήρια 

Αποτελεσματικότητας 
Ονομασίες Βάρη 

Ταχύτητα εμφάνισης 
φορμών συμπλήρωσης 
δεδομένων 

C1 

3,33 
Διαθεσιμότητα και 
προσβασιμότητα 
ιστοσελίδας C2 4,40 
Επιτυχής υποβολή 
αιτήματος υπηρεσιών C3 4,10 
Έγκαιρη παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών C4 3,60 
Γρήγορη εμφάνιση 
επιμέρους σελίδων C5 4,00 
Συμβατότητα ιστοσελίδας 
με τον browser κάθε 
χρήστη C6 4,10 

Πίνακας 321 
 

Υποκριτήρια 
Αποτελεσμα- 
τικότητας 

KEP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 

C1 3,94 0,33 3,85 0,32 3,63 0,30 3,50 0,29 4,00 0,33 3,33 0,28
C2 4,16 1,14 4,11 1,13 3,90 1,07 3,92 1,08 4,38 1,2 4,40 1,21
C3 3,74 0,41 4,02 0,44 3,44 0,37 3,11 0,34 4,17 0,45 4,10 0,44
C4 3,77 0,37 3,84 0,38 3,00 0,30 3,00 0,3 4,29 0,42 3,60 0,36
C5 4,08 0,63 3,89 0,6 3,86 0,60 4,00 0,62 4,25 0,66 4,00 0,62
C6 4,28 1,2 4,15 1,16 4,00 1,12 4,36 1,22 4,38 1,22 4,10 1,15

Άθροισμα  4,07  4,03  3,75  3,83  4,29  4,06
Πίνακας 322 

 
Στον παραπάνω πίνακα όπως φαίνεται, σε κάθε ιστοσελίδα αντιστοιχούν δύο στήλες. 
Η πρώτη περιέχει τη βαθμολογία που έδωσαν οι πολίτες στα υποκριτήρια για την 
αντίστοιχη ιστοσελίδα, ενώ η δεύτερη περιέχει το γινόμενο βαθμολογίας και 
αντίστοιχου βάρους. Τέλος η τελευταία σειρά περιέχει τα αθροίσματα των γινομένων 
τα οποία όπως προαναφέρθηκε αποτελούν τη βαθμολογία της κάθε ιστοσελίδας για 
το κριτήριο που εξετάζεται. Συνοψίζοντας στον Πίνακα 323, οι βαθμολογίες που 
προκύπτουν είναι οι εξής: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 4,07 

TAXIS/GSIS 4,03 
YPES 3,75 

YPEPTH 3,83 
IKA 4,29 

ASEP 4,06 
Πίνακας 323 
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Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τo βάρος κάθε ιστοσελίδας στο συγκεκριμένο κριτήριο ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 324: 
 
Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,05 0,32 0,25 -0,22 0,01 
TAXIS -0,05 0,00 0,28 0,20 -0,27 -0,03 
YPES -0,32 -0,28 0,00 -0,07 -0,54 -0,31 
YPEPTH -0,25 -0,20 0,07 0,00 -0,47 -0,23 
IKA 0,22 0,27 0,54 0,47 0,00 0,23 
ASEP -0,01 0,03 0,31 0,23 -0,23 0,00 

Πίνακας 324 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 325. 
  
Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 9,23 64,38 49,48 -44,25 2,68 
TAXIS -9,23 0,00 55,14 40,25 -53,49 -6,55 
YPES -64,38 -55,14 0,00 -14,89 -108,63 -61,70 
YPEPTH -49,48 -40,25 14,89 0,00 -93,73 -46,80 
IKA 44,25 53,49 108,63 93,73 0,00 46,93 
ASEP -2,68 6,55 61,70 46,80 -46,93 0,00 

Πίνακας 325 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 

 238



Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 326: 
 

 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 2,00 3,00 3,00 0,33 1,00 10,33 19,14% 
TAXIS 0,50 1,00 3,00 3,00 0,33 0,50 8,33 15,43% 
YPES 0,33 0,33 1,00 0,50 0,25 0,33 2,75 5,09% 
YPEPTH 0,33 0,33 2,00 1,00 0,25 0,33 4,25 7,87% 
IKA 3,00 3,00 4,00 4,00 1,00 3,00 18,00 33,33% 
ASEP 1,00 2,00 3,00 3,00 0,33 1,00 10,33 19,14% 
Άθροισμα 6,17 8,67 16,00 14,50 2,50 6,17 54,00 100% 

Πίνακας 326 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,486883 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,097377 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 7,85%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 327: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 18,13% 

TAXIS/GSIS 13,13% 
YPES 5,62% 

YPEPTH 7,08% 
IKA 37,92% 

ASEP 18,13% 
Πίνακας 327 

 
Υποστήριξη Πολιτών 
 
Αρχικά απαιτείται να υπολογίσουμε τις βαθμολογίες των ιστοσελίδων στο 
συγκεκριμένο κριτήριο με βάση τα βάρη των υποκριτηρίων του όπως αυτά 
προέκυψαν από το πρώτο στάδιο εφαρμογής της ΑΝP. Ειδικότερα τα βάρη αυτά 
πολλαπλασιάζονται με τις αντίστοιχες βαθμολογίες των πολιτών για κάθε ιστοσελίδα 
και στη συνέχεια αθροίζονται. Το άθροισμά τους δίνει τη βαθμολογία του κριτηρίου 
για κάθε ιστοσελίδα. Έτσι με βάση τους Πίνακες 328 και 329 για το κριτήριο 
υποστήριξης πολιτών έχουμε: 
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Υποκριτήρια 

Υποστήριξης Πολιτών 
Ονομασίες Βάρη 

Ενδιαφέρον υπαλλήλων για 
επίλυση θέματος χρηστών D1 0,27 

Άμεση απάντηση 
υπαλλήλων στις ερωτήσεις 

των χρηστών D2 0,20 
Επάρκεια γνώσεων των 

υπαλλήλων D3 0,21 
Εμπιστοσύνη και σιγουριά 
προς τους υπαλλήλους D4 0,32 

Πίνακας 328 
 

Υποκριτήρια  KEP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
D1 3,97 1,07 3,55 0,96 4,00 1,08 3,67 0,99 3,67 0,99 4,00 1,08
D2 3,78 0,75 3,83 0,76 3,50 0,69 4,00 0,79 3,67 0,73 4,00 0,79
D3 3,74 0,8 3,77 0,81 3,50 0,75 4,25 0,91 3,67 0,78 4,00 0,86
D4 3,78 1,2 3,72 1,18 2,50 0,79 4,25 1,35 3,67 1,16 4,50 1,43

Άθροισμα  3,82  3,71  3,32  4,04  3,67  4,16
Πίνακας 329 

 
Στον παραπάνω πίνακα όπως φαίνεται, σε κάθε ιστοσελίδα αντιστοιχούν δύο στήλες. 
Η πρώτη περιέχει τη βαθμολογία που έδωσαν οι πολίτες στα υποκριτήρια για την 
αντίστοιχη ιστοσελίδα, ενώ η δεύτερη περιέχει το γινόμενο βαθμολογίας και 
αντίστοιχου βάρους. Τέλος η τελευταία σειρά περιέχει τα αθροίσματα των γινομένων 
τα οποία όπως προαναφέρθηκε αποτελούν τη βαθμολογία της κάθε ιστοσελίδας για 
το κριτήριο που εξετάζεται. Συνοψίζοντας στον Πίνακα 330, οι βαθμολογίες που 
προκύπτουν είναι οι εξής: 
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 3,82 

TAXIS/GSIS 3,71 
YPES 3,32 

YPEPTH 4,04 
IKA 3,67 

ASEP 4,16 
Πίνακας 330 

 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των βασικών κριτηρίων τα οποία προκύπτουν ως εξής. 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 6x6, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 6x6 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 331: 
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Ιστοσελίδες  ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 0,12 0,50 -0,22 0,16 -0,34 
TAXIS -0,12 0,00 0,39 -0,34 0,04 -0,45 
YPES -0,50 -0,39 0,00 -0,72 -0,35 -0,84 
YPEPTH 0,22 0,34 0,72 0,00 0,38 -0,12 
IKA -0,16 -0,04 0,35 -0,38 0,00 -0,49 
ASEP 0,34 0,45 0,84 0,12 0,49 0,00 

Πίνακας 331 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 332. 
 
Ιστοσελίδες ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP 
ΚΕP 0,00 23,39 100,88 -43,95 31,22 -67,14 
TAXIS -23,39 0,00 77,49 -67,35 7,83 -90,53 
YPES -100,88 -77,49 0,00 -144,83 -69,66 -168,02 
YPEPTH 43,95 67,35 144,83 0,00 75,18 -23,18 
IKA -31,22 -7,83 69,66 -75,18 0,00 -98,36 
ASEP 67,14 90,53 168,02 23,18 98,36 0,00 

Πίνακας 332 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 333: 
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 ΚΕP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Άθροισμα Βάρη 
ΚΕP 1,00 2,00 4,00 0,33 2,00 0,33 9,67 17,44% 
TAXIS 0,50 1,00 3,00 0,33 2,00 0,33 7,17 12,93% 
YPES 0,25 0,33 1,00 0,25 0,33 0,25 2,42 4,36% 
YPEPTH 3,00 3,00 4,00 1,00 3,00 0,50 14,50 26,17% 
IKA 0,50 0,50 3,00 0,33 1,00 0,33 5,67 10,23% 
ASEP 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 1,00 16,00 28,87% 
Άθροισμα 8,25 9,83 19,00 4,25 11,33 2,75 55,42 100% 

Πίνακας 333 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 6,604261 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=6 έχουμε C.I.= 0,120852 και R.I.= 1,24. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 9,74%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 334: 
 

Ιστοσελίδες Βάρη 
ΚΕP 14,97% 

TAXIS/GSIS 11,24% 
YPES 4,79% 

YPEPTH 26,60% 
IKA 8,94% 

ASEP 33,46% 
Πίνακας 334 

 
KEP 
 
Οι βαθμολογίες των κριτηρίων στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπως προέκυψε είναι 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 335: 
 

Κριτήρια  Βαθμολογίες 
Αποδοτικότητα 3,71 
Εμπιστοσύνη 3,84 
Αξιοπιστία 4,07 
Υποστήριξη Πολιτών 3,82 

Πίνακας 335 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των βασικών κριτηρίων για την συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 

 242



Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 336: 
 

Κριτήρια Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 
Πολιτών 

Αποδοτικότητα 0,00 -0,13 -0,37 -0,12 
Εμπιστοσύνη 0,13 0,00 -0,23 0,02 
Αξιοπιστία 0,37 0,23 0,00 0,25 
Υποστήριξη 
Πολιτών 0,12 -0,02 -0,25 0,00 

Πίνακας 336 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 337. 
 

Κριτήρια Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 
Πολιτών 

Αποδοτικότητα 0,00 -26,52 -73,46 -23,42 
Εμπιστοσύνη 26,52 0,00 -46,94 3,10 
Αξιοπιστία 73,46 46,94 0,00 50,04 
Υποστήριξη 
Πολιτών 23,42 -3,10 -50,04 0,00 

Πίνακας 337 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 338: 
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 Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 
Πολιτών 

Άθροισμα Βάρη 

Αποδοτικότητα 1,00 0,50 0,33 0,50 2,33 11,11%
Εμπιστοσύνη 2,00 1,00 0,33 1,00 4,33 20,63%
Αξιοπιστία 3,00 3,00 1,00 3,00 10,00 47,62%
Υποστήριξη 
Πολιτών 2,00 1,00 0,33 1,00 4,33 20,63%
Άθροισμα 8,00 5,50 2,00 5,50 21,00 100% 

Πίνακας 338 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,111111 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,037037 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 4,12%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 339: 
 

Κριτήρια  Βάρη 
Αποδοτικότητα 11,73% 
Εμπιστοσύνη 19,39% 
Αξιοπιστία 49,50% 
Υποστήριξη Πολιτών 7,69% 

Πίνακας 339 
 
TAXIS/GSIS 
 
Οι βαθμολογίες των κριτηρίων στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπως προέκυψε είναι 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 340: 
 

Κριτήρια  Βαθμολογίες 
Αποδοτικότητα 3,51 
Εμπιστοσύνη 3,88 
Αξιοπιστία 4,03 
Υποστήριξη Πολιτών 3,71 

Πίνακας 340 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των βασικών κριτηρίων για την συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 341: 
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Κριτήρια Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 

Πολιτών 
Αποδοτικότητα 0,00 -0,36 -0,52 -0,19 
Εμπιστοσύνη 0,36 0,00 -0,15 0,17 
Αξιοπιστία 0,52 0,15 0,00 0,32 
Υποστήριξη 
Πολιτών 0,19 -0,17 -0,32 0,00 

Πίνακας 341 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 342. 
 

Κριτήρια Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 
Πολιτών 

Αποδοτικότητα 0,00 -72,90 -103,05 -38,85 
Εμπιστοσύνη 72,90 0,00 -30,15 34,05 
Αξιοπιστία 103,05 30,15 0,00 64,20 
Υποστήριξη 
Πολιτών 38,85 -34,05 -64,20 0,00 

Πίνακας 342 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 343: 
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 Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 

Πολιτών 
Άθροισμα Βάρη 

Αποδοτικότητα 1,00 0,33 0,25 0,33 1,92 8,01% 
Εμπιστοσύνη 3,00 1,00 0,33 3,00 7,33 30,66%
Αξιοπιστία 4,00 2,00 1,00 3,00 10,00 41,81%
Υποστήριξη 
Πολιτών 3,00 0,33 0,33 1,00 4,67 19,51%
Άθροισμα 11,00 3,67 1,92 7,33 23,92 100% 

Πίνακας 343 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,238095 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,079365 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 8,82%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 344: 
 

Κριτήρια Βάρη 
Αποδοτικότητα 8,60% 
Εμπιστοσύνη 29,16% 
Αξιοπιστία 45,83% 
Υποστήριξη Πολιτών 16,41% 

Πίνακας 344 
 
YPES 
 
Οι βαθμολογίες των κριτηρίων στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπως προέκυψε είναι 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 345: 
 

Κριτήρια  Βαθμολογίες 
Αποδοτικότητα 3,22 
Εμπιστοσύνη 3,48 
Αξιοπιστία 3,75 
Υποστήριξη Πολιτών 3,32 

Πίνακας 345 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των βασικών κριτηρίων για την συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 346: 
 

Κριτήρια Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 
Πολιτών 

Αποδοτικότητα 0,00 -0,25 -0,53 -0,09 
Εμπιστοσύνη 0,25 0,00 -0,27 0,16 
Αξιοπιστία 0,53 0,27 0,00 0,43 
Υποστήριξη 
Πολιτών 0,09 -0,16 -0,43 0,00 

Πίνακας 346 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 347. 
 

Κριτήρια Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 
Πολιτών 

Αποδοτικότητα 0,00 -50,81 -105,25 -18,71 
Εμπιστοσύνη 50,81 0,00 -54,45 32,10 
Αξιοπιστία 105,25 54,45 0,00 86,54 
Υποστήριξη 
Πολιτών 18,71 -32,10 -86,54 0,00 

Πίνακας 347 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα  
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 348. 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

 
 Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 

Πολιτών 
Άθροισμα Βάρη 

Αποδοτικότητα 1,00 0,33 0,25 0,50 2,08 8,96% 
Εμπιστοσύνη 3,00 1,00 0,33 2,00 6,33 27,24%
Αξιοπιστία 4,00 3,00 1,00 3,00 11,00 47,31%
Υποστήριξη 
Πολιτών 2,00 0,50 0,33 1,00 3,83 16,49%
Άθροισμα 10,00 4,83 1,92 6,50 23,25 100% 

Πίνακας 348 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,191159 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,063720 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 7,08%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 349: 
 

Κριτήρια  Βάρη 
Αποδοτικότητα 9,26% 
Εμπιστοσύνη 24,49% 
Αξιοπιστία 50,80% 
Υποστήριξη Πολιτών 15,45% 

Πίνακας 349 
 
YPEPTH 
 
Οι βαθμολογίες των κριτηρίων στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπως προέκυψε είναι 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 350: 
 

Κριτήρια  Βαθμολογίες 
Αποδοτικότητα 3,26 
Εμπιστοσύνη 3,98 
Αξιοπιστία 3,83 
Υποστήριξη Πολιτών 4,04 

Πίνακας 350 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των βασικών κριτηρίων για την συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 351: 
 

Κριτήρια Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 
Πολιτών 

Αποδοτικότητα 0,00 -0,72 -0,57 -0,78 
Εμπιστοσύνη 0,72 0,00 0,15 -0,07 
Αξιοπιστία 0,57 -0,15 0,00 -0,22 
Υποστήριξη 
Πολιτών 0,78 0,07 0,22 0,00 

Πίνακας 351 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 352. 
 

Κριτήρια Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 
Πολιτών 

Αποδοτικότητα 0,00 -143,56 -113,38 -156,77 
Εμπιστοσύνη 143,56 0,00 30,18 -13,22 
Αξιοπιστία 113,38 -30,18 0,00 -43,40 
Υποστήριξη 
Πολιτών 156,77 13,22 43,40 0,00 

Πίνακας 352 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 353: 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

 
 Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 

Πολιτών 
Άθροισμα Βάρη 

Αποδοτικότητα 1,00 0,25 0,33 0,25 1,83 7,59% 
Εμπιστοσύνη 4,00 1,00 2,00 0,50 7,50 31,03%
Αξιοπιστία 3,00 0,50 1,00 0,33 4,83 20,00%
Υποστήριξη 
Πολιτών 4,00 2,00 3,00 1,00 10,00 41,38%
Άθροισμα 12,00 3,75 6,33 2,08 24,17 100% 

Πίνακας 353 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,202874 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,067625 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 7,51%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 354: 
 

Κριτήρια  Βάρη 
Αποδοτικότητα 7,92% 
Εμπιστοσύνη 28,91% 
Αξιοπιστία 17,33% 
Υποστήριξη Πολιτών 45,83% 

Πίνακας 354 
 
IKA 
 
Οι βαθμολογίες των κριτηρίων στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπως προέκυψε είναι 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 355: 
 

Κριτήρια  Βαθμολογίες 
Αποδοτικότητα 3,67 
Εμπιστοσύνη 4,00 
Αξιοπιστία 4,29 
Υποστήριξη Πολιτών 3,67 

Πίνακας 355 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των βασικών κριτηρίων για την συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 356: 
 

Κριτήρια Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 
Πολιτών 

Αποδοτικότητα 0,00 -0,33 -0,62 0,01 
Εμπιστοσύνη 0,33 0,00 -0,29 0,33 
Αξιοπιστία 0,62 0,29 0,00 0,63 
Υποστήριξη 
Πολιτών -0,01 -0,33 -0,63 0,00 

Πίνακας 356 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 357. 
 

Κριτήρια Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 
Πολιτών 

Αποδοτικότητα 0,00 -65,54 -124,01 1,29 
Εμπιστοσύνη 65,54 0,00 -58,46 66,83 
Αξιοπιστία 124,01 58,46 0,00 125,29 
Υποστήριξη 
Πολιτών -1,29 -66,83 -125,29 0,00 

Πίνακας 357 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα: 
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 358: 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

 
 Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 

Πολιτών 
Άθροισμα Βάρη 

Αποδοτικότητα 1,00 0,33 0,25 1,00 2,58 10,54%
Εμπιστοσύνη 3,00 1,00 0,33 3,00 7,33 29,93%
Αξιοπιστία 4,00 3,00 1,00 4,00 12,00 48,98%
Υποστήριξη 
Πολιτών 1,00 0,33 0,25 1,00 2,58 10,54%
Άθροισμα 9,00 4,67 1,83 9,00 24,50 100% 

Πίνακας 358 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,192744 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,064248 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 7,14%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 359: 
 

Κριτήρια  Βάρη 
Αποδοτικότητα 10,52% 
Εμπιστοσύνη 26,18% 
Αξιοπιστία 52,77% 
Υποστήριξη Πολιτών 10,52% 

Πίνακας 359 
 
ASEP 
 
Οι βαθμολογίες των κριτηρίων στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπως προέκυψε είναι 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 360: 
 

Κριτήρια  Βαθμολογίες 
Αποδοτικότητα 3,44 
Εμπιστοσύνη 3,58 
Αξιοπιστία 4,06 
Υποστήριξη Πολιτών 4,16 

Πίνακας 360 
 
Οι βαθμολογίες αυτές είναι σε κλίμακα του 0~5. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές 
λοιπόν υπολογίζουμε τα βάρη των βασικών κριτηρίων για την συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα τα οποία προκύπτουν ως εξής: 
Αρχικά κατασκευάζουμε ένα πίνακα 4x4, ο οποίος περιλαμβάνει σε κλίμακα Saaty 
τις αναλογίες μεταξύ των βασικών κριτηρίων ανά ζεύγη. 
Για την κατασκευή του πίνακα σε κλίμακα Saaty ακολουθείται η εξής μέθοδος. 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Αρχικά κατασκευάζουμε έναν πίνακα 4x4 με τις διαφορές των κριτηρίων μεταξύ τους 
κάνοντας δηλαδή απλά αφαιρέσεις ανά ζεύγη. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 361: 
 

Κριτήρια Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 
Πολιτών 

Αποδοτικότητα 0,00 -0,14 -0,62 -0,72 
Εμπιστοσύνη 0,14 0,00 -0,48 -0,57 
Αξιοπιστία 0,62 0,48 0,00 -0,10 
Υποστήριξη 
Πολιτών 0,72 0,57 0,10 0,00 

Πίνακας 361 
 
Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με 1000 και διαιρούμε με 5 τα περιεχόμενα του 
πίνακα για να τα ανάγουμε σε κλίμακα 0~1000. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 362. 
 

Κριτήρια Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 
Πολιτών 

Αποδοτικότητα 0,00 -28,40 -123,60 -143,38 
Εμπιστοσύνη 28,40 0,00 -95,20 -114,98 
Αξιοπιστία 123,60 95,20 0,00 -19,78 
Υποστήριξη 
Πολιτών 143,38 114,98 19,78 0,00 

Πίνακας 362 
 
Προκειμένου να αντιστοιχίσουμε τις τιμές που προκύπτουν σε κλίμακα Saaty 
θεωρούμε την εξής κλίμακα  
 
1   0~5 
2   6~30 
3   31~90 
4   91~180 
5    181~250 
6   251~330 
7    331~400 
8    401~500 
9    501 ++ 
 
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρνητικές τιμές θεωρούμε την αντίστροφη τιμή 
της αντίστοιχης τιμής της κλίμακας Saaty. 
 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα περιεχόμενα του πίνακα που 
προκύπτει γίνονται τροποποιήσεις έως ότου προκύψει συνεπής πίνακας δηλαδή 
πίνακας με C.R. ≤ 10%. 
 
Έτσι λοιπόν με βάση τις βαθμολογίες παραπάνω και την διαδικασία που αναφέραμε 
έχουμε τον Πίνακα 363: 
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Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

 
 Αποδοτικότητα Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Υποστήριξη 

Πολιτών 
Άθροισμα Βάρη 

Αποδοτικότητα 1,00 0,50 0,25 0,25 2,00 7,69% 
Εμπιστοσύνη 2,00 1,00 0,25 0,25 3,50 13,46%
Αξιοπιστία 4,00 4,00 1,00 0,50 9,50 36,54%
Υποστήριξη 
Πολιτών 4,00 4,00 2,00 1,00 11,00 42,31%
Άθροισμα 11,00 9,50 3,50 2,00 26,00 100% 

Πίνακας 363 
 
Τα βάρη στην τελευταία στήλη του πίνακα προκύπτουν από τον λόγο του 
αθροίσματος της αντίστοιχης στήλης με το συνολικό άθροισμα της στήλης των 
επιμέρους αθροισμάτων.  
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η μέγιστη ιδιοτιμή λmax = 4,250000 και επειδή ο 
βαθμός του πίνακα είναι n=4 έχουμε C.I.= 0,083333 και R.I.= 0,9. Οπότε προκύπτει 
συνεπής πίνακας με C.R. = 9,26%. 
Άρα τα δεδομένα εντός του πίνακα είναι συνεπή και μπορούμε να συνεχίσουμε στην 
τετραγωνοποίηση του έως να σταθεροποιηθούν τα βάρη. 
 
Τελικά τα βάρη που προκύπτουν από την συνεχή αυτή τετραγωνοποίηση είναι όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 364: 
 

Κριτήρια  Βάρη 
Αποδοτικότητα 8,28% 
Εμπιστοσύνη 11,72% 
Αξιοπιστία 33,14% 
Υποστήριξη Πολιτών 46,86% 

Πίνακας 364 
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Συνεπώς στο σημείο αυτό συμπληρώνουμε με τα τελικά βάρη του κάθε υποκριτηρίου 
τον πίνακα ΑΝP της αποδοτικότητας. Ο πίνακας αυτός είναι ο Πίνακας 365: 
 

 KEP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Αποδοτ
ικότητα

Εμπιστ
οσύνη 

Αξιοπισ
τία 

Υποστή
ριξη 
Πολιτώ
ν 

KEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,14 0,18 0,15 
TAXIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18 0,13 0,11 
YPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,05 0,06 0,05 
YPEPTH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,26 0,07 0,27 
IKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 0,38 0,09 
ASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,08 0,18 0,33 
Αποδοτικ
ότητα 0,12 0,09 0,09 0,08 0,11 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 
Εμπιστοσ
ύνη 0,19 0,29 0,24 0,29 0,26 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξιοπιστί
α 0,49 0,46 0,51 0,17 0,53 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υποστήρι-
ξη 
Πολιτών 0,19 0,16 0,15 0,46 0,11 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πίνακας 365 
 
Στη συνέχεια τετραγωνοποιούμε συνεχώς τον Πίνακα 365 και καταλήγουμε στον 
τελικό πίνακα ANP των βασικών κριτηρίων, ο οποίος είναι ο Πίνακας 366: 
 

 KEP TAXIS YPES YPEPTH IKA ASEP Αποδοτ
ικότητα

Εμπιστ
οσύνη 

Αξιοπισ
τία 

Υποστή
ριξη 
Πολιτώ
ν 

KEP 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
TAXIS 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 
YPES 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
YPEPTH 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
IKA 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
ASEP 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποδοτικ
ότητα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 
Εμπιστοσ
ύνη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 0,23 0,23 
Αξιοπιστί
α 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,41 0,41 0,41 
Υποστήριξ
η Πολιτών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,26 0,26 

Πίνακας 366 
 
Συνεπώς τα βάρη των βασικών κριτηρίων είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 367: 
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Κριτήρια Βάρη 
Αποδοτικότητα 9,54% 
Εμπιστοσύνη 23,00% 
Αξιοπιστία 41,15% 
Υποστήριξη Πολιτών 26,00% 

Πίνακας 367 
 

5.6.2.3 Ιεράρχηση ιστοσελίδων με βάση την ANP 
 
Για την ιεράρχηση των ιστοσελίδων αρκεί να βρεθεί η συνολική βαθμολογία κάθε 
ιστοσελίδας. Αυτό θα γίνει με βάση τα βάρη των κριτηρίων όπως υπολογίστηκαν στο 
τέλος του δεύτερου σταδίου της ANP και απεικονίζονται στον Πίνακα367, αλλά και 
τις βαθμολογίες των ιστοσελίδων σε κάθε ένα από τα κριτήρια, που απεικονίζονται 
στους Πίνακες 309, 316, 323 και 330. Ειδικότερα για κάθε ιστοσελίδα 
πολλαπλασιάζεται το βάρος καθενός από τα τέσσερα κριτήρια με την αντίστοιχη 
βαθμολογία και στη συνέχεια τα τέσσερα γινόμενα που προκύπτουν για κάθε 
ιστοσελίδα αθροίζονται. Το άθροισμά τους δίνει την τελική βαθμολογία της 
ιστοσελίδας. Έτσι προκύπτουν οι Πίνακες 368-373: 
 
KEP 
 

Κριτήρια Βάρη Βαθμολογίες Γινόμενο 
Αποδοτικότητα 9,54% 3,71 0,35 
Εμπιστοσύνη 23,00% 3,84 0,88 
Αξιοπιστία 41,15% 4,07 1,67 
Υποστήριξη 
Πολιτών 26,00% 3,82 0,99 

Τελική 
Βαθμολογία 

  
3,91 

Πίνακας 368 
 
TAXIS/ GSIS 
 

Κριτήρια Βάρη Βαθμολογίες Γινόμενο 
Αποδοτικότητα 9,54% 3,51 0,33 
Εμπιστοσύνη 23,00% 3,88 0,89 
Αξιοπιστία 41,15% 4,03 1,66 
Υποστήριξη 
Πολιτών 26,00% 3,71 0,96 

Τελική 
Βαθμολογία 

  
3,85 

Πίνακας 369 
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YPES 
 

Κριτήρια Βάρη Βαθμολογίες Γινόμενο 
Αποδοτικότητα 9,54% 3,22 0,31 
Εμπιστοσύνη 23,00% 3,48 0,80 
Αξιοπιστία 41,15% 3,75 1,54 
Υποστήριξη 
Πολιτών 26,00% 3,32 0,86 

Τελική 
Βαθμολογία 

  
3,51 

Πίνακας 370 
 
YPEPTH 
 

Κριτήρια Βάρη Βαθμολογίες Γινόμενο 
Αποδοτικότητα 9,54% 3,26 0,31 
Εμπιστοσύνη 23,00% 3,98 0,92 
Αξιοπιστία 41,15% 3,83 1,58 
Υποστήριξη 
Πολιτών 26,00% 4,04 1,05 

Τελική 
Βαθμολογία 

  
3,85 

Πίνακας 371 
 
ΙΚΑ 
 

Κριτήρια Βάρη Βαθμολογίες Γινόμενο 
Αποδοτικότητα 9,54% 3,67 0,35 
Εμπιστοσύνη 23,00% 4,00 0,92 
Αξιοπιστία 41,15% 4,29 1,77 
Υποστήριξη 
Πολιτών 26,00% 3,67 0,95 

Τελική 
Βαθμολογία 

  
3,99 

Πίνακας 372 
 
ASEP 
 

Κριτήρια Βάρη Βαθμολογίες Γινόμενο 
Αποδοτικότητα 9,54% 3,44 0,33 
Εμπιστοσύνη 23,00% 3,58 0,82 
Αξιοπιστία 41,15% 4,06 1,67 
Υποστήριξη 
Πολιτών 26,00% 4,16 1,08 

Τελική 
Βαθμολογία 

  
3,90 

Πίνακας 373 
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Συνοψίζοντας, οι τελικές βαθμολογίες με ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων και με 
κλίμακα 0~10 είναι όπως φαίνονται στον Πίνακα 374:  
 

Ιστοσελίδες Βαθμολογίες
ΚΕP 7,810 

TAXIS/GSIS 7,700 
YPES 7,028 

YPEPTH 7,706 
IKA 7,979 

ASEP 7,808 
Πίνακας 374 

 
Έτσι λοιπόν η ιεράρχηση των δημοφιλέστερων ιστοσελίδων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης όπως προκύπτει από τις παραπάνω βαθμολογίες είναι: 
 

1. IKA 
2. KEP 
3. ASEP 
4. YPEPTH 
5. TAXIS/GSIS 
6. YPES 
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6 
Συμπεράσματα από την εφαρμογή των ANP και AHP μεθόδων 
 

6.1. Τελική ιεράρχηση ιστοσελίδων 
 
Μέσω της εφαρμογής των δύο πολυκριτηριακών μεθόδων ANP και AHP 
οδηγούμαστε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα όσον αφορά τον βασικό στόχο της 
συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, δηλαδή την ιεράρχηση των δημοφιλέστερων 
ιστοσελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. 
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή κάθε μεθόδου ξεχωριστά 
φαίνονται στον Πίνακα 375. 
 

 AHP ANP 
1 IKA IKA 
2 KEP KEP 
3 ASEP ASEP 
4 YPEPTH YPEPTH 
5 TAXIS TAXIS 
6 YPES YPES 
Πίνακας 375 

 
Ουσιαστικά παρατηρούμε από τον παραπάνω συγκεντρωτικό πίνακα την ομοιότητα 
των αποτελεσμάτων όσον αφορά την τελική ιεραρχία των ιστοσελίδων που προκύπτει 
από κάθε μέθοδο.  
Παρακάτω αναλύονται τα τελικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή 
των δύο μεθόδων για την ποιότητα των ιστοσελίδων βάσει των οποίων προκύπτει 
αντίστοιχη η κατάταξη. Τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων βάσει των τελικών 
βαθμολογιών των ιστοσελίδων με ακρίβεια τριών δεκαδικών και κλίμακα 0~10 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 376. 
 

 AHP ANP 
IKA 7,686 7,979 
KEP 7,664 7,810 
ASEP 7,507 7,808 
YPEPTH 7,505 7,706 
TAXIS 7,440 7,700 
YPES 6,707 7,028 
Πίνακας 376 
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Στην συνέχεια στο Σχήμα 11 γίνεται απεικόνιση των αποτελεσμάτων αυτών 
παρουσιάζοντας την αναλογία μεταξύ των μεγεθών των τελικών βαθμολογιών καθώς 
και της προκύπτουσας ιεραρχίας. 
 

Ιεραρχία Ιστοσελίδων

6 6,5 7 7,5 8 8,5

IKA

KEP

ASEP

YPEPTH

TAXIS

YPES

ANP
AHP

 
 

Σχήμα 11: Ιεραρχία Ιστοσελίδων 
 
Αρχικά, πρέπει να τονίσουμε ότι τα αποτελέσματα των τελικών βαθμολογιών 
παρουσιάζουν ομοιότητα ως προς την ιεραρχία των ιστοσελίδων αλλά δεν 
ταυτίζονται αντιστοίχως αριθμητικά. Η σχετική αυτή μικρή απόκλιση των 
βαθμολογιών αυτών σε αριθμητικό επίπεδο και μόνο είναι λογική μετά από την 
εφαρμογή δύο διαφορετικών μεθοδολογιών και το γεγονός ότι στηρίζονται οι δύο 
μεθοδολογίες στο ίδιο δείγμα πολιτών αλλά όχι και στα ίδια δεδομένα. Βέβαια, είναι 
αξιοσημείωτο το γεγονός της σχετικής αναλογίας που υπάρχει μεταξύ των 
βαθμολογιών των ιστοσελίδων και στις δύο περιπτώσεις μεθοδολογιών. 
Παρατηρούμε λοιπόν ότι και στις δύο περιπτώσεις μεθοδολογιών η ιστοσελίδα του 
ΙΚΑ συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία με 7,686 στην ΑΗΡ και 7,979 στην 
ΑΝΡ. Στην συνέχεια, ακολουθεί η ιστοσελίδα του ΚΕΡ με βαθμολογία αρκετά κοντά 
στην βαθμολογία της ιστοσελίδας του ΙΚΑ στην περίπτωση της ΑΗΡ και με λίγο 
μεγαλύτερη απόκλιση στην περίπτωση της ΑΝΡ. Η ιστοσελίδα του ASEP βρίσκεται 
στην 3η θέση της ιεραρχίας με βαθμολογία 7,507 βάσει της μεθόδου AHP και 7,0808 
βάσει της μεθόδου ANP. Από το σημείο αυτό παρατηρούμε ότι για τις επόμενες 
ιστοσελίδες την σημαντική ομοιότητα των αναλογιών των αντίστοιχων βαθμολογιών 
τους και στις δύο μεθόδους. Ειδικότερα, η ιστοσελίδα YPEPTH με μικρή διαφορά 
από την προηγούμενη ιστοσελίδα ASEP βρίσκεται στην 4η θέση, ενώ ακολουθεί με 
ομοίως μικρή διαφορά η ιστοσελίδα TAXIS. Τέλος, η ιστοσελίδα YPES βρίσκεται 
στην τελευταία θέση της ιεραρχίας με αρκετή διαφορά από την προηγούμενη 
ιστοσελίδα TAXIS και στις δύο περιπτώσεις μεθόδων. 
 
Εάν οι τιμές που προέκυπταν για την ποιότητα των ιστοσελίδων από τις δύο 
πολυκριτηριακές μεθόδους είχαν μεγάλες σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους, σε 
βαθμό που δεν μπορούσαν να αγνοηθούν, και η ιεραρχία της των ιστοσελίδων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ήταν διαφορετική στις δύο περιπτώσεις μεθόδων τότε 
θα έπρεπε να γίνει λόγος για τυχόν αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ των 
στοιχείων που μελετήθηκαν κατά την εφαρμογή των μεθόδων, δηλαδή των κριτηρίων 
και των υποκριτηρίων μεταξύ τους. Αυτόματα αυτό θα μας οδηγούσε στο 
συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα της δεύτερης μεθόδου, της αναλυτικής διαδικασίας 
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δικτύου (ANP), είναι εγκυρότερα, αφού με την πρώτη μέθοδο, την ιεραρχική 
ανάλυση αποφάσεων (AHP), δεν λήφθηκαν υπόψη οι αλληλεξαρτήσεις που υπάρχουν 
μεταξύ των κριτηρίων και των υποκριτηρίων. Ακόμη στην περίπτωση διαφορετικών 
αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων θα μπορούσε να γίνει λόγος για αλληλοεπικάλυψη 
των περιεχομένων των υποκριτηρίων μεταξύ τους, εάν και σε γενικές γραμμές όλα 
αφορούν την ποιότητα των ιστοσελίδων. Στην περίπτωση αυτή, η πρώτη μέθοδος της 
αναλυτικής διαδικασίας ιεράρχησης δεν θα είχε καμία αξιοπιστία ως προς τα 
αποτελέσματα της. Αντίθετα, τα αποτελέσματα της αναλυτικής διαδικασίας δικτύου 
ANP θα είχαν απόλυτη σαφήνεια και θα παρουσίαζαν την πραγματική συσχέτιση 
μεταξύ των στοιχείων προς μελέτη. 
 
Ως τελική κατάταξη των δημοφιλέστερων ιστοσελίδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
που μελετήθηκαν έχουμε όπως φαίνεται στον Πίνακα 377: 
 

1. IKA 
2. KEP 
3. ASEP 
4. YPEPTH 
5. TAXIS 
6. YPES 
Πίνακας 377 

 
Είναι σαφές πως η αξιολόγηση των ιστοσελίδων αυτών έγινε καθαρά με βάση 
κριτήρια που αφορούσαν την ποιότητα τους. Ωστόσο, είναι λογικό οι χρήστες- 
πολίτες των ιστοσελίδων να είχαν διαφορετικές απαιτήσεις από συγκεκριμένες 
ιστοσελίδες, όπως την ιστοσελίδα του TAXIS, λόγω των διαφορετικών υπηρεσιών 
που προσφέρονται μέσω αυτών. Έτσι λοιπόν, η ανομοιογένεια αυτή των ιστοσελίδων 
είναι δυνατό να επηρεάζει σε κάποιο βαθμό τα τελικά αποτελέσματα. 
 
Η ομοιότητα των τελικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή των 
δύο μεθόδων αποτελεί τον ισχυρότερο παράγοντα επιβεβαίωσης της θεώρησης όσον 
αφορά τυχόν αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων υποκριτηρίων και κριτηρίων.  
 
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι κανένας λόγος δεν μπορεί να γίνει για 
πιθανή υπεροχή κάποιας εκ των δύο πολυκριτηριακών μεθόδων, αφού και οι δύο 
παρά την ταύτιση τους σε ορισμένα σημεία συγκεντρώνουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και μπορούν να εξετάσουν διαφορετικά σύνολα στοιχείων. Είναι 
σαφές και από προηγούμενη αναφορά στις πολυκριτηριακές αυτές μεθόδους ότι η 
αναλυτική διαδικασία δικτύου μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις που η ιεραρχική 
ανάλυση αποφάσεων δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ωστόσο τα αποτελέσματα της 
τελευταίας μπορούν να δώσουν μία πιο σαφή και κατανοητή εικόνα για ένα σύνολο 
στοιχείων που εξετάζεται μέσω συγκεκριμένων βαθμολογιών που λαμβάνουν τα 
επιμέρους στοιχεία του συνόλου. 
 

6.2. Τελικά βάρη βασικών κριτηρίων 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τα αποτελέσματα της εφαρμογής των δύο μεθόδων 
παρουσιάζουν και τα βάρη των κριτηρίων. Παρακάτω παρουσιάζεται Πίνακας 378 με 
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την ιεραρχία και την βαρύτητα των κριτηρίων, όπως προέκυψε από την αναλυτική 
διαδικασία ιεράρχησης και την αναλυτική διαδικασία δικτύου. 
 

 
 βάρη (AHP) βάρη (ANP) 

1 αξιοπιστία 33,83% 41,15% 
2 υποστήριξη πελατών 28,79% 26,00% 
3 εμπιστοσύνη 20,46% 23,00% 
4 αποδοτικότητα 16,92% 9,54% 
Πίνακας 378 

 
Τα αποτελέσματα αυτά απεικονίζονται στο παρακάτω Σχήμα 12 παρουσιάζοντας 
παράλληλα την σχέση που έχουν αυτά στις δύο περιπτώσεις μεθόδων.  
 

Βασικά Κριτήρια
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Σχήμα 12: Βασικά Κριτήρια 
 
Παρατηρούμε λοιπόν ότι η τελική ιεραρχία που προκύπτει από τις διαδικασίες AHP 
και ANP είναι εξίσου ίδια και στις δύο περιπτώσεις επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα 
και των δύο μεθόδων. Μάλιστα η ίδια αυτή ιεράρχηση και στις δύο περιπτώσεις 
πολυκριτηριακών μεθόδων αποδεικνύει την μη ύπαρξη αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των 
κριτηρίων αυτών, δηλαδή την μη ύπαρξη όμοιων περιεχομένων σε περισσότερα από 
ένα κριτήρια. Η απόκλιση των τιμών των τελικών βαρών δεν είναι μεγάλη, χωρίς 
βέβαια να κυμαίνεται σε σημεία που μπορεί να αγνοηθεί. Ωστόσο, λόγω της μη 
απευθείας εφαρμογής της αναλυτικής διαδικασίας δικτύου ANP είναι λογικό τα 
αποτελέσματα των τελικών τιμών να αποκλίνουν. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί το 
γεγονός ότι τα βάρη στην ιεραρχική ανάλυση αποφάσεων AHP προέρχονται 
ουσιαστικά από τις βαθμολογίες που έδωσαν οι χρήστες- πολίτες για την περίπτωση 
της ιδανικής ιστοσελίδας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αντίθετα, κατά την 
εφαρμογή της αναλυτικής διαδικασίας δικτύου ANP, οι τιμές των βαθμολογιών των 
πολιτών για την ιδανική ιστοσελίδα δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των 
τιμών των βαρών των βασικών αυτών κριτηρίων, αλλά ως πηγή δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές των βαθμολογιών που έθεσαν οι χρήστες- πολίτες για τις 
διάφορες ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που χρησιμοποιήθηκαν. Είναι 
λοιπόν αρκετά σημαντικό το γεγονός ότι με βάση διαφορετικά δεδομένα και με την 
εφαρμογή διαφορετικών διαδικασιών πολυκριτηριακών μεθόδων καταλήγουμε σε 
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τόσο σαφή και όμοια αποτελέσματα. Μάλιστα, με αυτό το τρόπο αυξάνεται η 
εγκυρότητα των διαδικασιών αυτών καθώς και η σημαντική ευελιξία των 
πολυκριτηριακών μεθόδων, μέσω των οποίων μπορεί ο αναλυτής ενός προβλήματος 
να καταλήξει στο ζητούμενο και βασικό στόχο του εφαρμόζοντας μία μέθοδο 
πολυκριτηριακής ανάλυσης ανάλογα με το είδος το δεδομένων που έχει στην διάθεση 
του. 
 
6.3. Επίδοση των ιστοσελίδων σε κάθε κριτήριο 
 
Παρακάτω αναλύεται η επίδοση των ιστοσελίδων που μελετήθηκαν στα βασικά 
κριτήρια τους με βάση τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων. 
 
Αποδοτικότητα 
 
Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την διαδικασία εφαρμογής των 
πολυκριτηριακών μεθόδων AHP και ANP κατασκευάζουμε τον Πίνακα 379, ο οποίος 
συγκεντρώνει τις επιδόσεις κάθε ιστοσελίδας στο κριτήριο της αποδοτικότητας για 
κάθε μέθοδο ξεχωριστά. 
 

 AHP ANP 
IKA 7,04 7,34 
KEP 7,13 7,42 
ASEP 6,21 6,88 
YPEPTH 6,40 6,52 
TAXIS 6,37 7,02 
YPES 5,76 6,44 
Πίνακας 379 

 
Τα αποτελέσματα αυτά αναπαρίστανται στο Σχήμα 13. 
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Σχήμα 13: Αποδοτικότητα 
 
Αρχικά αξίζει να αναφερθεί ότι οι ιστοσελίδες έχουν τεθεί με σειρά αντίστοιχη της 
τελικής ιεράρχησης που προέκυψε από τα τελικά αποτελέσματα των δύο μεθόδων. 
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Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μία εικόνα για την αντιστοιχία της 
ιεραρχίας του συγκεκριμένου κριτηρίου με την ιεραρχία του συνόλου των κριτηρίων. 
 
Στην περίπτωση της αποδοτικότητας, η οποία συγκεντρώνει την μικρότερη βαρύτητα 
σε σχέση με τα υπόλοιπα βασικά κριτήρια, παρατηρούμε ότι στην AHP και στην 
ANP η ιεράρχηση που προκύπτει διαφέρει σε γενικές γραμμές από την τελική 
ιεράρχηση των ιστοσελίδων. Ωστόσο, επειδή η βαρύτητα του συγκεκριμένου 
κριτηρίου είναι η χαμηλότερη συγκριτικά με αυτή των υπόλοιπων κριτηρίων δεν 
μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα τελικά αποτελέσματα.  
Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις μεθόδων οι ιστοσελίδες ΚΕΡ 
και ΙΚΑ βρίσκονται στις πρώτες θέσεις με την ιστοσελίδα ΚΕΡ να προηγείται με 
μικρή διαφορά έναντι της ιστοσελίδας ΙΚΑ. Στην συνέχεια, υπάρχει μία 
διαφοροποίηση της ιεραρχίας μεταξύ των δύο μεθόδων όσον αφορά τις ιστοσελίδες 
TAXIS, ASEP και YPEPTH. Η τελευταία βρίσκεται στην 3η θέση βάσει της μεθόδου 
ΑΗΡ αλλά από την εφαρμογή της μεθόδου ΑΝΡ βρίσκεται στην προτελευταία θέση. 
Αντίστοιχα, η ιστοσελίδα TAXIS βάσει της μεθόδου ΑΗΡ βρίσκεται στην 4η θέση 
ενώ βάσει της μεθόδου ΑΝΡ κατατάσσεται στην 3η θέση. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί 
ότι οι δύο αυτές ιστοσελίδες παρουσιάζουν αρκετά παραπλήσιες βαθμολογίες από την 
εφαρμογή της μεθόδου ΑΗΡ. Όσον αφορά την ιστοσελίδα ASEP παρατηρούμε βάσει 
της μεθόδου ΑΗΡ ότι βρίσκεται στην προτελευταία θέση ενώ βάσει της μεθόδου 
ΑΝΡ συγκεντρώνει βαθμολογία λίγο μικρότερη από την ιστοσελίδα TAXIS και 
κατατάσσεται στην 4η θέση. Τέλος, η ιστοσελίδα YPES συγκεντρώνει και στις δύο 
μεθόδους την χαμηλότερη βαθμολογία και έτσι βρίσκεται στην τελευταία θέση της 
ιεραρχίας.  
 
Εμπιστοσύνη 
 
Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την διαδικασία εφαρμογής των 
πολυκριτηριακών μεθόδων AHP και ANP κατασκευάζουμε τον Πίνακα 380, οποίος 
συγκεντρώνει τις επιδόσεις κάθε ιστοσελίδας στο κριτήριο της αποδοτικότητας για 
κάθε μέθοδο ξεχωριστά. 
 

 AHP ANP 
IKA 7,30 8,00 
KEP 7,54 7,68 
ASEP 6,40 7,16 
YPEPTH 7,34 7,96 
TAXIS 7,31 7,76 
YPES 6,35 6,96 
Πίνακας 380 

 

 264



Ιεράρχηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Πολυκριτηριακές Μεθόδους Ανάλυσης Αποφάσεων 

Τα αποτελέσματα αυτά αναπαρίστανται στο Σχήμα 14. 
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Σχήμα 14: Εμπιστοσύνη 
 
Αρχικά αξίζει να αναφερθεί ότι οι ιστοσελίδες έχουν τεθεί με σειρά αντίστοιχη της 
τελικής ιεράρχησης που προέκυψε από τα τελικά αποτελέσματα των δύο μεθόδων. 
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μία εικόνα για την αντιστοιχία της 
ιεραρχίας του συγκεκριμένου κριτηρίου με την ιεραρχία του συνόλου των κριτηρίων. 
των κριτηρίων. 
 
Παρατηρούμε λοιπόν ότι για το κριτήριο της εμπιστοσύνης προκύπτουν ιεραρχίες 
αρκετά διαφορετικές από την τελική ιεραρχία του συνόλου των κριτηρίων. Ακόμη, οι 
δύο μέθοδοι καταλήγουν σε σχετικά όμοιες ιεραρχίες για την συγκεκριμένη 
περίπτωση ου κριτηρίου της εμπιστοσύνης με εξαίρεση τις ιστοσελίδες ΙΚΑ και ΚΕΡ. 
Ειδικότερα, η ιστοσελίδα ΚΕΡ βρίσκεται στην 1η θέση βάσει της μεθόδου ΑΗΡ αλλά 
βάσει της μεθόδου ΑΝΡ κατατάσσεται στην 4η θέση. Αντίστροφα ακριβώς κινείται η 
ιστοσελίδα ΙΚΑ. Η τελευταία βρίσκεται στην 4η θέση βάσει της μεθόδου ΑΗΡ αλλά 
βάσει της μεθόδου ΑΝΡ κατατάσσεται στην 1η θέση. Οι θέσεις ιεραρχίας όλων των 
υπόλοιπων ιστοσελίδων ταυτίζονται και στις δύο περιπτώσεις μεθόδων. Έτσι, η 
ιστοσελίδα TAXIS βρίσκεται στην 3η θέση και η ιστοσελίδα ASEP στην 5η θέση. Στο 
σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε την ακριβώς αντίστροφη κατάταξη των δύο 
αυτών ιστοσελίδων στην τελική ιεραρχία του συνόλου των κριτηρίων. Η ιστοσελίδα 
YPEPTH βρίσκεται στην 2η θέση ενώ η ιστοσελίδα YPES όπως και σε όλες τις 
υπόλοιπες ιεραρχίες βρίσκεται σταθερά στην τελευταία θέση. Βέβαια, λόγω της 
χαμηλής βαρύτητας του κριτηρίου της εμπιστοσύνης, οι όποιες διαφορές της 
ιεραρχίας στο συγκεκριμένο κριτήριο δεν επηρεάζουν σημαντικά την τελική ιεραρχία 
που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων. 
 
Αξιοπιστία 
 
Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την διαδικασία εφαρμογής των 
πολυκριτηριακών μεθόδων AHP και ANP κατασκευάζουμε τον Πίνακα 381, οποίος 
συγκεντρώνει τις επιδόσεις κάθε ιστοσελίδας στο κριτήριο της αποδοτικότητας για 
κάθε μέθοδο ξεχωριστά. 
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 AHP ANP 

IKA 8,54 8,58 
KEP 8,08 8,14 
ASEP 8,17 8,12 
YPEPTH 7,51 7,66 
TAXIS 8,02 8,06 
YPES 7,51 7,50 
Πίνακας 381 

 
Τα αποτελέσματα αυτά αναπαρίστανται στο Σχήμα 15. 
 

Αξιοπιστία

6,5 7 7,5 8 8,5 9

IKA

KEP

ASEP

YPEPTH

TAXIS

YPES

ANP
AHP

 
 

Σχήμα 15: Αξιοπιστία 
 
Αρχικά αξίζει να αναφερθεί ότι οι ιστοσελίδες έχουν τεθεί με σειρά αντίστοιχη της 
τελικής ιεράρχησης που προέκυψε από τα τελικά αποτελέσματα των δύο μεθόδων. 
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μία εικόνα για την αντιστοιχία της 
ιεραρχίας του συγκεκριμένου κριτηρίου με την ιεραρχία του συνόλου των κριτηρίων. 
 
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά την διαδικασία των δύο πολυκριτηριακών 
μεθόδων για το κριτήριο της αξιοπιστίας παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με τα 
τελικά αποτελέσματα που συνιστούν την ιεραρχία των κριτηρίων στο σύνολο τους. 
Συγκεκριμένα, και στις δύο περιπτώσεις μεθόδων η ιστοσελίδα ΙΚΑ βρίσκεται στην 
1η θέση της ιεραρχίας. Στην συνέχεια ακολουθούν οι ιστοσελίδες ΚΕΡ και ASEP με 
θέσεις αντίστροφες μεταξύ τους βάσει των δύο μεθοδολογιών αλλά και με 
παραπλήσιες τιμές βαθμολογιών. Έτσι η ιστοσελίδα ΚΕΡ προηγείται της ιστοσελίδας 
ASEP στην περίπτωση της ΑΝΡ αλλά το αντίστροφο συμβαίνει στην περίπτωση της 
ΑΗΡ. Οι υπόλοιπες ιστοσελίδες ακολουθούν την ίδια ιεράρχηση και στις δύο 
μεθόδους. Έτσι οι ιστοσελίδες TAXIS και YPEPTH βρίσκονται στην 4η και 5η θέση 
αντίστοιχα, ενώ τελευταία κατατάσσεται η ιστοσελίδα YPES. Αξίζει να σημειωθεί 
στο σημείο αυτό βέβαια ότι οι βαθμολογίες των ιστοσελίδων YPEPTH και YPES 
βάσει της μεθόδου ΑΗΡ είναι ίδιες αλλά και βάσει της μεθόδου ΑΝΡ δεν εμφανίζουν 
μεγάλη απόκλιση. Βέβαια η χαμηλή θέση της ιστοσελίδας YPEPTH στο 
συγκεκριμένο κριτήριο της αξιοπιστίας, το οποίο έχει και την μεγαλύτερη βαρύτητα, 
αντισταθμίζεται από την καλύτερη επίδοση της στα υπόλοιπα κριτήρια. Ακόμη όσον 
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αφορά την απόκλιση της ιεραρχίας των ιστοσελίδων ΚΕΡ και ASEP στην περίπτωση 
της μεθόδου ΑΗΡ στο σημαντικό κριτήριο της αξιοπιστίας, αυτή είναι αμελητέα και 
δεν επηρεάζει την τελική ιεραρχία.  
 
Υποστήριξη πελατών 
 
Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την διαδικασία εφαρμογής των 
πολυκριτηριακών μεθόδων AHP και ANP κατασκευάζουμε τον Πίνακα 382, οποίος 
συγκεντρώνει τις επιδόσεις κάθε ιστοσελίδας στο κριτήριο της αποδοτικότητας για 
κάθε μέθοδο ξεχωριστά. 
 

 AHP ANP 
IKA 7,33 7,34 
KEP 7,57 7,64 
ASEP 8,27 8,32 
YPEPTH 8,26 8,08 
TAXIS 7,48 7,42 
YPES 6,58 6,64 
Πίνακας 382 

 
Τα αποτελέσματα αυτά αναπαρίστανται στο Σχήμα 16. 
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Σχήμα 16:Υποστήριξη πολιτών 
 
Αρχικά αξίζει να αναφερθεί ότι οι ιστοσελίδες έχουν τεθεί με σειρά αντίστοιχη της 
τελικής ιεράρχησης που προέκυψε από τα τελικά αποτελέσματα των δύο μεθόδων. 
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μία εικόνα για την αντιστοιχία της 
ιεραρχίας του συγκεκριμένου κριτηρίου με την ιεραρχία του συνόλου των κριτηρίων. 
 
Στην περίπτωση του κριτηρίου της υποστήριξης πολιτών παρατηρούμε ότι οι 
ιεραρχίες που προκύπτουν από την εφαρμογή των πολυκριτηριακών μεθόδων είναι 
ολόιδιες μεταξύ τους αλλά διαφέρουν σημαντικά από την τελική ιεραρχία που 
προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων. Η πιο αξιοσημείωτη απόκλιση 
παρατηρείται για την ιστοσελίδα του ΙΚΑ. Συγκεκριμένα από την κατάταξη που 
προκύπτει μέσω των δύο μεθόδων η ιστοσελίδα του ΙΚΑ βρίσκεται στην 
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προτελευταία θέση. Η σημαντική αυτή απόκλιση σε ένα τόσο σημαντικό κριτήριο σε 
σχέση με την τελική ιεραρχία των ιστοσελίδων μπορεί να δικαιολογηθεί από την 
υπεροχή της συγκεκριμένης ιστοσελίδας σε όλα τα υπόλοιπα κριτήρια. Είναι λογικό η 
τελική υπεροχή της επίδοσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας να κρίνεται από το 
σύνολο των κριτηρίων μιας και η ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία που συγκέντρωσε 
εκτός του κριτηρίου της υποστήριξης πολιτών είναι καθοριστική για την τελική 
κατάταξη των ιστοσελίδων με βάση τις επιδόσεις τους στα διάφορα κριτήρια. Έτσι 
λοιπόν, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, η τελική ιεραρχία δικαιολογείται 
πλήρως από τις επιμέρους ιεραρχίες που προκύπτουν για κάθε βασικό κριτήριο που 
μελετάται. Ακόμη αξίζει να αναφέρουμε την υπεροχή της ιστοσελίδας YPEPTH σε 
σχέση με την ιστοσελίδα TAXIS από την εφαρμογή των δύο μεθόδων για το 
συγκριμένο κριτήριο. Η υπεροχή αυτή στο κριτήριο της υποστήριξης πολιτών 
επηρεάζει άμεσα την τελική κατάταξη των ιστοσελίδων, στην οποία η ιστοσελίδα 
YPEPTH προηγείται της ιστοσελίδας TAXIS, δικαιολογώντας έτσι τυχόν αποκλίσεις 
σε προηγούμενα κριτήρια. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι ιεραρχίες που προκύπτουν 
στην περίπτωση αυτή σε συνδυασμό με τις ιεραρχίες των υπόλοιπων κριτηρίων 
δικαιολογούν απόλυτα την τελική ιεραρχία των ιστοσελίδων. 
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