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Επιτελική Σύνοψη 

Στη βιβλιογραφία προτείνεται μεγάλος αριθμός πλαισίων αξιολόγησης ιστοχώρων 

και λιστών με κριτήρια αξιολόγησης ιστοχώρων. Η υιοθέτηση των μετρικών που 

προτείνονται  είναι  ασαφές αν είναι  επαρκής για να μετρήσουν με ακρίβεια την 

ικανοποίηση που λαμβάνουν οι χρήστες από ένα ιστοχώρο.

Αντικείμενο  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  αξιολόγηση  ιστοχώρων  των 

ευρωβουλευτών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

α)βιβλιογραφική  επισκόπηση  της  αξιολόγησης  ιστοχώρων,  β)ανάλυση  της 

βιβλιογραφίας,  γ)κατασκευή  ενός  πλαισίου  εργασίας  (framework)  για  την 

αξιολόγηση  των  ιστοχώρων  των  Ευρωβουλευτών  και  δ)αξιολόγηση  ιστοχώρων 

των ευρωβουλευτών.

Το πρώτο βήμα στη βιβλιογραφική επισκόπηση είναι η σκιαγράφηση του πεδίου 

έρευνας. Με τον ορισμό του πεδίου έρευνας θα προκύψουν οι όροι αναζήτησης 

που θα χρησιμοποιηθούν στη βιβλιογραφική αναζήτηση. Βάσει της σκιαγράφησης 

το πεδίο έρευνας διαχωρίζεται  σε τέσσερα επιμέρους πεδία, για καθένα από τα 

οποία προέκυψαν συγκεκριμένοι όροι αναζήτησης.  Στη συνέχεια, με βάση τους 

όρους  αναζήτησης  πραγματοποιήθηκε  αναζήτηση  στα  εγκυρότερα  επιστημονικά 

περιοδικά τα οποία σχετίζονται με το κάθε πεδίο έρευνας. Τέλος, έγινε επισκόπηση 

της βιβλιογραφίας των επιλεγμένων άρθρων καθώς και αναζήτηση των άρθρων 

που χρησιμοποιούν ως βιβλιογραφία τα επιλεγμένα άρθρα.

Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των 19 άρθρων που επιλέχθηκαν. Η ανάλυση της 

βιβλιογραφίας γίνεται με τα εξής βήματα: α)ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας 

και  ο  εντοπισμός  των  εννοιών  κάθε  άρθρου  που  σχετίζονται  άμεσα  με  το 

αντικείμενο της παρούσας εργασίας β)κατασκευή του Πίνακα Εννοιών (Concept 

Matrix), ο οποίος παρουσιάζει τις βασικές έννοιες που εντοπίστηκαν και τα άρθρα 

στα οποία συναντώνται και γ)περιγραφή των εννοιών και των σχέσεων μεταξύ των 

εννοιών του Πίνακα Εννοιών.

Η κατασκευή του πλαισίου εργασίας βασίζεται στην ανάλυση της βιβλιογραφίας και 

τα βήματα που ακολουθήθηκαν. Το πλαίσιο εργασίας βασίζεται σε τρεις άξονες. 

Κάθε  άξονας  αποτελείται  από  παράγοντες  και  κάθε  παράγοντας  περιλαμβάνει 

μετρικές για την αξιολόγηση του παράγοντα. Το σύνολο των μετρικών είναι 30. 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται αξιολόγηση ιστοχώρων των ευρωβουλευτών με την 

εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου εργασίας. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε 

για 121 ιστοχώρους ευρωβουλευτών. 

Τα  αποτελέσματα  της  αξιολόγησης  δείχνουν  ότι  οι  ιστοχώροι  ευρωβουλευτών 

χρειάζονται βελτίωση σε πολλούς τομείς όπως είναι η προσβασιμότητα από άτομα 
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με ειδικές ανάγκες, η ευκολία πλοήγησης στον ιστοχώρο και η συχνότητα με την 

οποία  ανανεώνεται  το  περιεχόμενο  τους.  Επίσης,  παρατηρείται  ότι  οι  νέες 

τεχνολογίες και εργαλεία στο διαδίκτυο  δεν υιοθετούνται στην πλειοψηφία των 

ιστοχώρων.  Τέλος,  η  πλειοψηφία  των  ευρωβουλευτών  χρησιμοποιεί  τους 

ιστοχώρους ως εργαλείο προώθησής τους και πληροφόρησης των πολιτών και όχι 

ως  ένα  τρόπο  για  διάδραση  με  τους  πολίτες  και  αύξηση  της  ηλεκτρονικής 

συμμετοχής των πολιτών στην ευρωπαϊκή πολιτική.
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Εισαγωγή

1.1 Περιγραφή του προβλήματος 

Το διαδίκτυο (internet) παίζει ένα κεντρικό ρόλο σε διάφορα πεδία εφαρμογών 

όπως  είναι  οι  επιχειρήσεις,  η  εκπαίδευση,  η  βιομηχανία,  η  ενημέρωση,  η 

ψυχαγωγία και τον τελευταίο καιρό και στην πολιτική. Ο αριθμός των ιστοχώρων 

συνεχώς  αυξάνεται  και  σύμφωνα  με  το  άρθρο  [2]  υπάρχουν  λόγοι  που 

«υποχρεώνουν» για συστηματική και πειθαρχημένη χρήση μεθόδων και εργαλείων 

για την ανάπτυξη και αξιολόγηση ιστοχώρων και εφαρμογών. 

Στο διαδίκτυο υπάρχει μεγάλος αριθμός λιστών ελέγχου (checklists) και σύνολα 

κριτηρίων αξιολόγησης, προτείνοντας χαρακτηριστικά που ένας ιστοχώρος πρέπει 

να διαθέτει, γιατί αυτά επηρεάζουν την ικανοποίηση που λαμβάνει ένας χρήστης 

από έναν ιστοχώρο. Όμως σύμφωνα με τους Zhang, Dran, Small και Barcellos [3] 

είναι  ασαφές  εάν  υπάρχει  μια  λίστα  που  να  συμπεριλαμβάνει  όλα  τα  κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν υπάρχει μια συγκεκριμένη ιεράρχηση ώστε μερικά από αυτά 

τα κριτήρια αξιολόγησης να είναι σημαντικότερα από άλλα. Τέλος, είναι ασαφές αν 

η  υιοθέτηση  των  μετρικών  που  προτείνονται  στα  κριτήρια  αξιολόγησης  είναι 

επαρκής για να μετρήσουν την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι χρήστες από ένα 

ιστοχώρο. 

Ένας ιστοχώρος ευρωβουλευτή διαφέρει από τους ιστοχώρους αλλών κατηγοριών 

π.χ. σε έναν ιστοχώρο ηλεκτρονικού εμπορίου υπάρχει οικονομική συναλλαγή με 

το χρήστη. Σε ένα ιστοχώρο ευρωβουλευτή οι χρήστες επιθυμούν να ενημερωθούν 

για  τον  ευρωβουλευτή,  να  μάθουν  τις  πολιτικές  του  θέσεις  και  δράσεις  να 

μπορέσουν να αλληλεπιδράσουν με αυτόν αν γίνεται. 

Οι  ευρωβουλευτές  είναι  μέλη  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου,  που  είναι  το 

μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [4]. Οι 785 βουλευτές 

του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  εκλέγονται  κάθε  πέντε  χρόνια  με  το  αναλογικό 

σύστημα από ψηφοφόρους της χώρας που εκπροσωπούν. 

Σύμφωνα με το  i2010 [5] η ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών και της 

δημοκρατικής λήψης αποφάσεων είναι ένας από τους στόχους που έχουν τεθεί από 

την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  για  τη  βελτίωση  της  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης 

(eGovernment) μέχρι το 2010. Η δημιουργία ιστοχώρων από τους ευρωβουλευτές 

για επικοινωνία με τους πολίτες θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της ηλεκτρονικής 

συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην ικανοποίηση του στόχου που έχει 

τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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Στη  βιβλιογραφία  υπάρχει  πλήθος  αναφορών  στην  αξιολόγηση  ιστοχώρων 

διαφόρων κατηγοριών. Όμως είναι ελάχιστες οι αναφορές σε πλαίσια αξιολόγησης 

ιστοχώρων αιρετών μελών, όπως είναι οι ευρωβουλευτές και οι βουλευτές, ενώ 

δεν  έχει  υπάρξει  μια  συστηματική  καταγραφή  και  αξιολόγηση  των  ιστοχώρων 

ευρωβουλευτών.  

1.2 Εύρος της εργασίας

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται το εύρος της εργασίας. Η παρούσα εργασία 

θα ασχοληθεί με την κατασκευή ενός πλαισίου εργασίας αξιολόγησης ιστοχώρων 

ευρωβουλευτών και την εφαρμογή του. 

Η  αξιολόγηση  ιστοχώρων  ευρωβουλευτών  αφορά  χαρακτηριστικά  που 

παρουσιάζονται  σε έναν ιστοχώρο και  μπορούν να μετρηθούν με  αντικειμενικό 

τρόπο. Στην παρούσα εργασία δε θα ληφθούν υπόψη χαρακτηριστικά ιστοχώρων 

όπως  είναι  η  αισθητική  ή  εξωτερική  σχεδίαση,  που  είναι  υποκειμενικά  και 

βρίσκονται εκτός του εύρους της παρούσας εργασίας.

Η  αξιολόγηση  αφορά  χαρακτηριστικά  που  υπάρχουν  σε  έναν  ιστοχώρο  και 

μπορούν να παρατηρηθούν από τον οποιοδήποτε χρήστη ή πολίτη. Η αναζήτηση 

των  τεχνικών,  τεχνολογιών  και  εργαλείων  που  βρίσκονται  πίσω  από  τα 

χαρακτηριστικά  αυτά  καθώς  και  της  εσωτερικής  λογικής  αυτών  (πως 

χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη του ιστοχώρου) είναι εκτός του εύρους της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας.

1.3 Στόχοι της εργασίας 

Στόχος  της  εργασίας  είναι  η  αξιολόγηση  ιστοχώρων  των  ευρωβουλευτών. 

Επιμέρους στόχοι της εργασίας, με τους οποίους θα υλοποιηθεί ο κύριος στόχος, 

είναι α)η βιβλιογραφική επισκόπηση της αξιολόγησης ιστοχώρων, β)η ανάλυση της 

βιβλιογραφίας  και  γ)η  κατασκευή ενός πλαισίου  εργασίας  (framework)  για  την 

αξιολόγηση των ιστοχώρων των Ευρωβουλευτών.

Με τον όρο πλαίσιο εργασίας εννοείται μια δομή δεδομένων που χρησιμοποιείται 

για την αναπαράσταση μιας στερεοτυπημένης κατάστασης [36].

Με τον όρο ιστοχώροι ευρωβουλευτών εννοούνται οι προσωπικοί δικτυακοί τόποι 

που διατηρούν οι Ευρωβουλευτές και τους οποίους μπορεί να επισκεφθεί ο κάθε 

χρήστης.

1.4 Περιεχόμενα μελέτης 

Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει:
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• Τη μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα διπλωματική εργασία και 

παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 2.

• Την παρουσίαση της βιβλιογραφίας, η οποία πραγματοποιείται στο κεφάλαιο 

3. 

• Την ανάλυση της βιβλιογραφίας, η οποία παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4.

• Την κατασκευή του πλαισίου εργασίας για την αξιολόγηση ιστοχώρων των 

Ευρωβουλευτών, που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5.

• Η  αξιολόγηση  των  ιστοχώρων  Ευρωβουλευτών  με  την  εφαρμογή  του 

πλαισίου εργασίας που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6.

• Τα  συμπεράσματα  της  διπλωματικής  εργασίας  και  οι  προτάσεις  για 

μελλοντική έρευνα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 7.
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2 Βιβλιογραφική Αναζήτηση

2.1 Εισαγωγή

Η βιβλιογραφική έρευνα όπως αναφέρεται στο [1] είναι η θεμελιώδης βάση για 

έρευνα  στα  Πληροφοριακά  Συστήματα.  Μια  εκτεταμένη  και  αποτελεσματική 

πλήρης βιβλιογραφική έρευνα είναι απαραίτητη και θα πρέπει να προηγείται της 

πρότασης  ενός  θεωρητικού  πλαισίου  εργασίας,  που  συνθέτει  και  επεκτείνει  τις 

υπάρχουσες έρευνες. 

2.2 Μεθοδολογία 

Το άρθρο [1] ορίζει τη βασική μεθοδολογία βιβλιογραφικής αναζήτησης η οποία 

περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1. Σκιαγράφηση του πεδίου έρευνας.  Ορίζεται  το  πεδίο  έρευνας βάσει  του 

οποίου θα γίνει  η  βιβλιογραφική αναζήτηση.  Με τον ορισμό του πεδίου 

έρευνας θα προκύψουν οι όροι αναζήτησης που θα χρησιμοποιηθούν στη 

βιβλιογραφική αναζήτηση.

2. Αναζήτηση άρθρων βάσει  των όρων αναζήτησης.  Η αναζήτηση με τρεις 

τρόπους: 

• Αναζήτηση  στα  εγκυρότερα  επιστημονικά  περιοδικά  τα  οποία 

σχετίζονται με το πεδίο έρευνας.

• Αναζήτηση  προς  τα  πίσω,  δηλαδή  επισκόπηση  της  βιβλιογραφίας 

των επιλεγμένων άρθρων

• Αναζήτηση προς τα εμπρός,  δηλαδή αναζήτηση των άρθρων που 

χρησιμοποιούν ως βιβλιογραφία τα επιλεγμένα άρθρα.

Στην ενότητα 2.3 γίνεται η σκιαγράφηση του πεδίου έρευνας ενώ στην ενότητα 

2.4 περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία αναζήτησης άρθρων και βιβλιογραφίας.

2.3 Σκιαγράφηση του πεδίου έρευνας

Στόχος της εργασίας είναι η κατασκευή ενός πλαισίου εργασίας για την αξιολόγηση 

ιστοχώρων ευρωβουλευτών. Η δημιουργία του πλαισίου εργασίας θα βασιστεί στη 

σύνθεση των άρθρων που αναφέρονται σε αξιολόγηση ιστοχώρων. Η αξιολόγηση 

ιστοχώρων είναι το ευρύτερο πεδίο έρευνας, το οποίο όμως μπορεί να διασπαστεί 

σε επιμέρους ειδικότερα πεδία έρευνας. Τα ειδικότερα πεδία έρευνας είναι:

1. Αξιολόγηση ιστοχώρων (γενικά)
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2. Αξιολόγηση  ιστοχώρων  δημόσιων  οργανισμών,  κομμάτων  και  αιρετών 

μελών (π.χ. βουλευτές και ευρωβουλευτές)

3. Αξιολόγηση ιστοχώρων συγκεκριμένου τομέα

4. Αξιολόγηση ιστοχώρων με τη χρήση εργαλείων

Πιο αναλυτικά, για κάθε ειδικότερο πεδίο έρευνας:

1. Αξιολόγηση ιστοχώρων (γενικά). 

Σε  αυτό  το  πεδίο  έρευνας  περιλαμβάνονται  άρθρα  που  έχουν  αντικείμενο  την 

αξιολόγηση ιστοχώρων με την κατασκευή πλαισίων εργασίας ή συνόλων κριτηρίων 

αξιολόγησης  τα  οποία  μπορούν  να  εφαρμοστούν  στους  ιστοχώρους  όλων  των 

κατηγοριών. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές αναφορές ([6]. [7], [8]) σχετικές 

με κριτήρια σχεδιασμού και αξιολόγησης ιστοχώρων. Σύμφωνα με τις αναφορές 

αυτές  προτείνονται  διάφορα  χαρακτηριστικά  ή  κριτήρια  που  ορίζουν  έναν 

επιτυχημένο ιστοχώρο ή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των 

ιστοχώρων,  ανεξαρτήτως  πεδίου  εφαρμογής  του  ιστοχώρου.  Ενδεικτικά 

παραδείγματα τέτοιων χαρακτηριστικών είναι η διεπαφή (interface), η αισθητική 

(aesthetics),  οι  μηχανισμοί  πλοήγησης  (navigation),  η  προσβασιμότητα 

(accessibility),  οι  ρυθμίσεις  ασφαλείας,  η  εγκυρότητα  του  περιεχόμενου  της 

πληροφορίας σε έναν ιστοχώρο. 

2. Αξιολόγηση  ιστοχώρων  δημόσιων  οργανισμών,  κομμάτων  και 

αιρετών μελών. 

Σε  αυτό  το  πεδίο  έρευνας  περιλαμβάνονται  άρθρα  που  έχουν  αντικείμενο  την 

αξιολόγηση ιστοχώρων δημόσιων οργανισμών, κομμάτων και αιρετών μελών (π.χ. 

βουλευτές και ευρωβουλευτές). Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει προσπάθειες να 

προταθούν  και  να  χρησιμοποιηθούν  συγκεκριμένες  μετρικές  και  συγκεκριμένα 

πλαίσια εργασίας για την αξιολόγηση των ιστοχώρων των δημόσιων οργανισμών. 

Ενδεικτικά, οι Holzer, Kim (2005) αξιολόγησαν δημοτικούς ιστοχώρους σε όλο τον 

κόσμο  με  τη  χρήση  ενός  πλαισίου  εργασίας,  στο  οποίο  υιοθέτησαν  διάφορα 

κριτήρια  και  μετρικές  [15].  Όπως  αναφέρουν  οι  Πανοπούλου,  Ταμπούρης, 

Ταραμπάνης  [19],  παρατηρείται  ότι  αν  και  πολλά  διαφορετικά  κριτήρια  και 

μετρικές χρησιμοποιούνται, είναι προφανές ότι όλοι οι συντάκτες αξιολογούν λίγο 

πολύ  ένα  συγκεκριμένο  σύνολο  εννοιών.  Αναφορικά  τέτοιες  έννοιες  είναι:  το 

περιεχόμενο,  πλοήγηση,  κοινό  ξεπερνά  και  επικοινωνία,  προσβασιμότητα, 

προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια, online υπηρεσίες και συμμετοχή 

πολιτών.  Επίσης,  περιλαμβάνονται  άρθρα  που  σχετίζονται  με  την  αξιολόγηση 

ιστοχώρων βουλευτών [26] ή υποψήφιων δημάρχων [27]. 

3. Αξιολόγηση ιστοχώρων συγκεκριμένου τομέα 

Σε  αυτό  το  πεδίο  έρευνας  περιλαμβάνονται  άρθρα  που  έχουν  αντικείμενο  την 

αξιολόγηση  ιστοχώρων  εστιάζοντας  σε  συγκεκριμένη  κατηγορία  (e-commerce, 
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εκπαιδευτικά)  ή  σε  συγκεκριμένο  επιχειρηματικό  πεδίο  (τουρισμός)  [12],  [13], 

[14]. 

4. Αξιολόγηση ιστοχώρων με τη χρήση εργαλείων 

Τέλος, σε αυτό το πεδίο έρευνας περιλαμβάνονται άρθρα που έχουν αντικείμενο 

την αξιολόγηση ιστοχώρων με τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων ([9], [10], 

[11]).

2.4 Διαδικασία Αναζήτησης όρων

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε συνοψίζεται στα παρακάτω διαδοχικά βήματα:

1) Έρευνα στο διαδίκτυο, σε επιλεγμένα site ερευνητικής βιβλιογραφίας, με βάση 

λέξεις κλειδιά.

2) Εξέταση των άρθρων τα  οποία είτε  αναφέρονται  σε  άρθρα τα οποία έχουν 

εξεταστεί είτε περιέχουν αναφορές στα άρθρα αυτά (τεχνικές  Go backward & 

Go forward)

Ακολουθεί ανάλυση των παραπάνω βημάτων:

2.4.1 Έρευνα στο Διαδίκτυο

Στη  συνέχεια  ακολούθησε  έρευνα  στο  διαδίκτυο  και  σε  επιλεγμένες  μηχανές 

αναζήτησης.  Η έρευνα  βασίστηκε  στις  οδηγίες  βιβλιογραφικής αναζήτησης  που 

παρουσιάζονται  στο  άρθρο  [1].  Αναλυτικότερα,  το  άρθρο  προτείνει  η 

βιβλιογραφική αναζήτηση να γίνει σε:

• Έγκυρα επιστημονικά περιοδικά τα οποία σχετίζονται με το πεδίο έρευνας.

• Επιλεγμένα πρακτικά συνεδρίων με θέματα σχετικά με το πεδίο έρευνας.

Στην εργασία η έρευνα στον παγκόσμιο ιστό έγινε σε έγκυρες και ενημερωμένες 

ψηφιακές  βάσεις  δεδομένων  που  περιέχουν  άρθρα  περιοδικών  και  πρακτικά 

συνεδρίων.  Αναλυτικότερα,  χρησιμοποιήθηκαν  οι  παρακάτω  ψηφιακές 

βιβλιοθήκες:

A/

A Πηγή Περιγραφή Ηλεκτρονική Διεύθυνση

1 Scholar Google

Η μηχανή αναζήτησης της  Google η 

οποία  είναι  εξειδικευμένη  στην 

αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

http://scholar.google.com

2 ΙΕΕΕ

H  Παγκόσμια  Ένωση  των 

Ηλεκτρολόγων  &  Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών  (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers).  Εκδίδει 

επιστημονικά  περιοδικά  όλου  του 

φάσματος  δραστηριοτήτων  των 

http://ieeexplore.ieee.org/
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ηλεκτρολόγων  μηχανικών  και 

διοργανώνει  συνέδρια.  Διαθέτει 

μηχανή  αναζήτησης  δημοσιεύσεων 

στα  περιεχόμενα  των  περιοδικών  & 

των συνεδρίων της.

3 ACM

Παγκόσμιος  Οργανισμός  για  την 

Επιστήμη  της  Πληροφορικής 

(Association for Computing 

Machinery).  Διαθέτει  πύλη  που 

περιλαμβάνει  εκτενέστατη 

βιβλιογραφία  του  πεδίου  της 

πληροφορικής και των υπολογιστών.

http://portal.acm.org/

4 Elsevier

Ένας  από  τους  γνωστότερους 

εκδοτικούς  οίκους  παγκοσμίως. 

Εκδίδει  εξειδικευμένα  περιοδικά  & 

βιβλία που σχετίζονται με έρευνα & 

τεχνολογία.

http://www.elsevier.com/

5 SPRINGERLINK

Ένας  από  τους  γνωστότερους 

εκδοτικούς  οίκους  παγκοσμίως. 

Εκδίδει  εξειδικευμένα  περιοδικά  & 

βιβλία που σχετίζονται με έρευνα & 

τεχνολογία. Επίσης εκδίδει  πρακτικά 

συνεδρίων.

http://www.springerlink.com/

6 citeseer

Ψηφιακή  Βιβλιοθήκη  και  Μηχανή 

Αναζήτησης  του  πεδίου  της 

πληροφορικής & των υπολογιστών.

http://citeseer.ist.psu.edu/

7 dblp

Βάση  Δεδομένων  που  περιέχει 

βιβλιογραφικές  αναφορές  των 

δημοσιευμένων εργασιών του πεδίου 

της πληροφορικής

http://www.informatik.uni-

trier.de/~ley/db/

8 EBSCO
Ψηφιακή  Ερευνητική  Βάση 

Δεδομένων
http://search.ebscohost.com/

9
ISI - Web of 

Knowledge

Ψηφιακή  Ερευνητική  Βάση 

Δεδομένων
http://portal.isiknowledge.com

Πίνακας 1: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 

H αναζήτηση πρέπει να διεξαχθεί βάσει προσεκτικά επιλεγμένων όρων, ώστε στα 

αποτελέσματα της αναζήτησης να περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά άρθρα. Οι όροι 

αναζήτησης πρέπει να περιλαμβάνουν όρους που να περιγράφουν τα εξεταζόμενα 

ειδικότερα πεδία έρευνας, όπως αυτό εξετάσθηκε στην ενότητα 2.3. 
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Συνεπώς,  η  αναζήτηση  πρέπει  να  γίνει  με  αναζήτηση  όρων  ξεχωριστά  ή  σε 

συνδυασμό από τα παρακάτω σύνολα για κάθε ειδικότερο πεδίο έρευνας:

Σύνολο Α 

• Website evaluation (αξιολόγηση ιστοχώρων) 

• Website evaluation criteria (κριτήρια αξιολόγησης ιστοχώρων)

• Website evaluation framework (πλαίσιο εργασίας αξιολόγησης ιστοχώρων)

• Website design (σχεδίαση ιστοχώρου)

• Website design criteria (κριτήρια σχεδίασης ιστοχώρου)

Σύνολο Β 

• Politician (πολιτικός)

• Public authorities (δημόσιοι οργανισμοί)

• Municipal (δημοτικός) 

• Members of the European Parliament (MEP) 

• Members of parliament (MP) 

• Parliament 

Σύνολο Γ 

• Business domain (π.χ. Tourism, Industry, ecommerce κτλ.)

Σύνολο Δ 

• Tools

• Automated tools 

• Software

Στον  παρακάτω  πίνακα  παρουσιάζεται  ο  συνδυασμός  όρων  για  την  εξεύρεση 

άρθρων  για  κάθε  ειδικότερο  πεδίο  έρευνας  όπως  αυτά  προσδιορίστηκαν  στην 

ενότητα 2.3.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ  ΠΕΔΙΟ 

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΡΩΝ

Αξιολόγηση ιστοχώρων
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Αξιολόγηση  ιστοχώρων 

δημόσιων  οργανισμών, 

κομμάτων και αιρετών μελών 

Αξιολόγηση  ιστοχώρων 

συγκεκριμένου τομέα

Αξιολόγηση  ιστοχώρων με  τη 

χρήση εργαλείων 

Πίνακας 2: Πεδία έρευνας και όροι αναζήτησης

2.4.2 Εξέταση των άρθρων (τεχνικές Go backward και Go Forward)

Το τελευταίο βήμα της βιβλιογραφικής αναζήτησης είναι  οι  τεχνικές Αναζήτηση 

προς τα πίσω (Go backward) και Αναζήτηση προς τα εμπρός (Go forward).

Η  αναζήτηση  προς  τα  πίσω  έχει  ως  στόχο  την  επισκόπηση  της  βιβλιογραφίας 

επιλεγμένων άρθρων. Αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής ήταν:

• Ο εντοπισμός παλαιών σχετικά άρθρων τα αποτελέσματα των οποίων έχουν 

χρησιμοποιηθεί από πολλά σύγχρονα άρθρα.

• Ο εντοπισμός γενικευμένων άρθρων στις γενικές κατευθύνσεις των οποίων 

βασίστηκαν πολλά από τα επιλεγμένα άρθρα.

Η  αναζήτηση  προς  τα  εμπρός  έχει  ως  στόχο  τον  εντοπισμό  άρθρων  που 

χρησιμοποιούν  ως  βιβλιογραφία  τα  επιλεγμένα  άρθρα.  Η  αναζήτηση  προς  τα 

εμπρός  έγινε  με  χρήση  των  μηχανών  αναζήτησης  που  παρουσιάζονται  στην 

παράγραφο 2.4.1, μια και όλες έχουν δυνατότητες που επιτρέπουν την αναζήτηση 

άρθρων  βάσει  των  βιβλιογραφικών  αναφορών  τους.  Αποτέλεσμα  της 

δραστηριότητας αυτής ήταν ο εντοπισμός πρόσφατων άρθρων τα οποία περιέχουν 

αναφορές στα επιλεγμένα άρθρα βάσει των οποίων έγινε η αναζήτηση.
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2.5  Αποτελέσματα Αναζήτησης

Η  μεθοδολογία  που  περιγράφηκε  στην  προηγούμενη  παράγραφο  έδωσε  σαν 

αποτέλεσμα  65 επιστημονικά άρθρα, οι περιλήψεις των οποίων μελετήθηκαν με 

στόχο να εντοπιστούν τα περισσότερο σχετικά άρθρα.

Αναλυτικότερα,  19 άρθρα  παρουσίασαν  υψηλό  βαθμό  σχετικότητας  με  τους 

στόχους της παρούσας εργασίας και αναλύονται στο κεφάλαιο 3.
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3 Παρουσίαση της βιβλιογραφίας

3.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα άρθρα τα οποία παρουσιάζουν 

υψηλό  βαθμό  σχετικότητας  με  το  αντικείμενο  της  παρούσας  διπλωματικής 

εργασίας.  Τα  άρθρα  παρουσιάζονται  κατηγοριοποιημένα  ανά  ειδικότερο  πεδίο 

έρευνας, όπως αυτά ορίστηκαν στην ενότητα 2.2. 

3.2 Αναλυτική Παρουσίαση της επιλεγμένης βιβλιογραφίας

3.2.1  Αξιολόγηση ιστοχώρων (γενικά)

3.2.1.1 “Web Wisdom”, Alexander and Tate 

Στο βιβλίο «Web Wisdom» των Alexander και Tate (1992) [6] αναφέρονται πολλά 

άρθρα και βιβλία που σχετίζονται με την αξιολόγηση ιστοχώρων. Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς υπάρχουν έξι (6) βασικά στοιχεία αξιολόγησης των ιστοσελίδων, τα 

οποία οι σχεδιαστές ιστοχώρων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:

1. “Αρχή” σε επίπεδο ιστοχώρου -  Authority (site level).  Η «αρχή» 

καθορίζει το βαθμό στον οποίο το υλικό που παρέχεται στον ιστοχώρο 

είναι  η  δημιουργία  ενός  ατόμου  ή  οργανισμού,  αναγνωρισμένου  ως 

κάτοχου «οριστικής» (definitive) γνώσης. Αυτό γίνεται τόσο σε επίπεδο 

ιστοχώρου όσο και ιστοσελίδας.

2. “Αρχή” σε επίπεδο ιστοσελίδας - Authority (page level).

3. Ακρίβεια  –  Accuracy.  Η  ακρίβεια  είναι  ο  βαθμός  στον  οποίο  η 

πληροφορία που παρέχεται είναι αξιόπιστη και ελεύθερη λαθών. 

4. Αντικειμενικότητα  -   Objectivity.  Αντικειμενικότητα  είναι  ο  βαθμός 

στον  οποίο  η  πληροφορία  ή  το  προσφερόμενο  υλικό  αντιπροσωπεύει 

γεγονότα  ή  πληροφορία  απελευθερωμένη  από  διαστρέβλωση  ή 

προκαταλήψεις.

5. Τρέχουσα Χρήση -  Currency. Η τρέχουσα χρήση είναι ο βαθμός στον 

οποίο η πληροφορία ή το προσφερόμενο υλικό είναι πρόσφατη,

6. Κάλυψη και «κοινό»  -  χρήστες -Coverage  and  audience. 

Αναφέρεται στην επισκεψιμότητα του ιστοχώρου και τους χρήστες που 

ενδιαφέρει.
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3.2.1.2 “A  theoretical  framework  for  Web  user  interface  design  and 

evaluation”, Zhang, von Dran, Small, Barcellos

Στο άρθρο [3], οι συγγραφείς προτείνουν ένα πλαίσιο εργασίας για τη σχεδίαση 

και  αξιολόγηση  της  διεπαφής  ιστοχώρων.  Σύμφωνα  με  αυτό,  υπάρχουν  τρία 

συστατικά  (components)  τα  οποία  συνεισφέρουν  στην  ικανοποίηση  ή  μη 

ικανοποίηση του χρήστη από τη  διεπαφή ενός ιστοχώρου. Τα συστατικά  είναι: 

α)στοιχεία  του  περιβάλλοντος  του  ιστοχώρου  β)το  καθήκον  του  χρήστη  για 

αναζήτηση πληροφοριών (user’s information seeking tasks) και γ)χαρακτηριστικά 

αναζήτησης  πληροφοριών  (information seeker characteristics).  Στο  παρακάτω 

σχήμα παρουσιάζονται σχηματικά τα τρία συστατικά.

Εικόνα 1: Συστατικά που οδηγούν στην ικανοποίηση του χρήστη

Στο άρθρο εφαρμόζεται η θεωρία του Hertberg [20] και προτείνεται ότι υπάρχουν 

δύο είδη χαρακτηριστικών στο διαδίκτυο: α)τα χαρακτηριστικά υγιεινής (Hygiene) 

και β)τα χαρακτηριστικά κινήτρου (Motivator). Τα χαρακτηριστικά υγιεινής είναι 

εκείνα που είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε έναν ιστοχώρο αλλά δεν επαρκούν 

για να εξασφαλίσουν την ικανοποίηση του χρήστη. Τα χαρακτηριστικά κινήτρου 

είναι εκείνα που συμβάλουν στην ικανοποίηση του χρήστη και τον ωθούν στο να 

επισκεφτεί ξανά τον ιστοχώρο. 

Οι  Zhang,  Dran,  Small και  Barcellos εξέτασαν ένα εργασιακό περιβάλλον και τα 

χαρακτηριστικά που συμβάλουν στην ικανοποίηση ενός εργαζόμενου. Με βάση τη 

θεωρία  του   Hertberg [20],  κατηγοριοποίησαν  και  ομαδοποίησαν  τα 

χαρακτηριστικά  αυτά.  Στη  συνέχεια  εξάγανε  παρόμοιες  κατηγορίες  για  ένα 

περιβάλλον ιστοχώρου. Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι παράγοντες υγιεινής σε 

ένα  εργασιακό  περιβάλλον,  παραδείγματα  τέτοιων  παραγόντων  και  τέλος  η 

θεωρητική  εφαρμογή  τους  σε  ένα  περιβάλλον  Ιστού.  Στον  πίνακα  4 
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παρουσιάζονται  αντίστοιχα  για  τους  παράγοντες  κινήτρου  σε  ένα  εργασιακό 

περιβάλλον.

Παράγοντες  Υγιεινής 

Herzberg's 

Παραδείγματα 

Παραγόντων  Υγιεινής 

Herzberg 

Θεωρητική  Εφαρμογή  σε  ένα 

περιβάλλον Ιστού 

Εργασιακές 

Συνθήκες 

Φως,  Θερμοκρασία, 

Έπιπλα,  Μέγεθος 

Γραφείου, εργαλεία ή 

εξοπλισμός,  πρώτη 

εντύπωση  ή  γενική 

εικόνα του γραφείου 

Πρώτη εντύπωση ή γενική εικόνα 

του γραφείου (First impression or 

general appearance) 
Βασικές  λειτουργίες/ 

χαρακτηριστικά  που  βοηθούν  στο 

να εκτελείται η εργασία 

Μισθός Αμοιβή Δε γίνεται εφαρμογή
Πολιτική Επιχείρησης 

και διοίκηση

 

Διαδικασίες  ή 

Κανόνες,  Procedures, 

χρόνος  ανταπόκρισης 

από  διοίκηση, 

ιδιωτικότητα  και 

σωστή  χρήση 

προσωπικών 

δεδομένων 

εργαζομένων.  Γενικά: 

η  γραφειοκρατική 

πλευρά  του 

περιβάλλοντος

Προϋποθέσεις  για  την  εκτέλεση 

της  εργασίας  (Requirements for 

doing tasks) 
Ανάδραση  ή  Ανταπόκριση 

(Feedback or response) 
Απαγόρευση  Πρόσβασης  (Access 

restriction) 
Ιδιωτικότητα  και  ασφάλεια 

δεδομένων  (Privacy and data 

confidentiality) 

Διαπροσωπικές 

Σχέσεις 

(Interpersonal 

relations) 

Συμπεριφορά 

συναδέλφων, 

αντιλήψεις  και 

εμπιστοσύνη  (Co-

workers attitudes, 

perceptions and 

trust) 

Αξιοπιστία  σχεδιαστών/ιδιοκτητών 

του  Ιστοχώρου:  Εμπιστοσύνη  και 

Αξιοπιστία  (Credibility of 

owners/designers and the 

website: trust and trustworthy) 

Εποπτεία 
Αρχή,  καθοδήγηση 

και  υποστήριξη, 

τεχνική υποστήριξη  

Αρχή και διαθεσιμότητα 

σχεδιαστών/ιδιοκτητών (Authority 

and  availability  of 

owners/designers) 
Πλοήγηση (Navigation) 

Πίνακας 3: Παράγοντες υγιεινής Hertzberg
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Παράγοντες Κινήτρου 

Herzberg's 

Παραδείγματα 

Παραγόντων 

Κινήτρου Herzberg 

Θεωρητική  Εφαρμογή  σε  ένα 

περιβάλλον Ιστού 

Εργασία Καθήκοντα  σχετικά 

με την εργασία είναι 

ενδιαφέροντα, 

χρήσιμα, 

δημιουργικά, 

ευχάριστα 

Καθήκοντα  αναζήτησης 

πληροφοριών  (The information 

seeking tasks) 

Ποιότητα  περιεχόμενου 

πληροφοριών:  Σχετικότητα, 

Ενημερωμένο,  πλήρες  και 

αναλυτικό,  ακριβές,  αντικειμενικό, 

πρωτότυπο,  κατανοητό,  συμπαγές. 

[Quality  of  the  information 

content: 

 (relevant,  timely  and  current, 

complete  and  accurate,  objective 

and  novelty,  understandable, 

consistent) ]
Οργάνωση/  Παρουσίαση 

πληροφορίας:  Αρχιτεκτονική 

πληροφορίας,  αισθητική, 

εκπαιδευτική θεώρηση 

(Presentation/organisation of 

information: how a website covers 

information  **  (information 

architecture,  aesthetic  and 

affective, learning consideration) 
Επιτυχία Επιτυχής 

ολοκλήρωση 

καθηκόντων. 

ολοκλήρωση  καθηκόντων  (Task 

completion) 

Ευθύνη Έλεγχος  ή  εξουσία 

πάνω  σε  ένα 

περιβάλλον.  Οι 

αποφάσεις  σχετικά 

με  τη  δουλειά 

παίρνονται  με  την 

ελάχιστη εποπτεία 

Έλεγχος Χρηστών (User control) 

Πρόοδος  και 

ανάπτυξη  

Επαγγελματική 

πρόοδος. 

Δυνατότητα 

Απόκτηση  γνώσης  ή  δεξιοτήτων 

(Knowledge or skills gained) 
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ανάπτυξης 

καθηκόντων, 

γνώσης  ή 

δεξιοτήτων 
Αναγνώριση Αναγνώριση  από 

συναδέλφους  ή 

ανώτερα στελέχη για 

απόδοση. 

Αναγνώριση  από  σχεδιαστές  της 

γνώσης  και  των  επιπέδων 

δεξιοτήτων  των  χρηστών 

(Recognition by owners/designers 

on knowledge and skill levels) 
Πίνακας 4: Παράγοντες κινήτρου Hertzberg

Για  κάθε  εφαρμογή  στο  περιβάλλον  ιστοχώρων,  ανέπτυξαν  μια  σειρά  από 

παράγοντες  (κριτήρια),  με  τους  οποίους  εξετάζεται  αν  οι  χρήστες  είναι 

ικανοποιημένοι ή όχι με τον ιστοχώρο. Τα κριτήρια παρουσιάζονται στο Παράρτημα 

Α. Οι υποθέσεις της έρευνας είναι:

1. Οι χρήστες είναι είτε ικανοποιημένοι είτε δυσαρεστημένοι με τον ιστοχώρο:

o Εάν είναι δυσαρεστημένοι, τότε αυτό συμβαίνει λόγω της απουσίας 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων υγιεινής

o Εάν είναι ικανοποιημένοι, τότε αυτό συμβαίνει λόγω της παρουσίας 

και χαρακτηριστικών γνωρισμάτων κινήτρου και υγιεινής.

2. Ορισμένα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  υγιεινής  και  κινήτρου  για  τους 

ιστοχώρους είναι μεγαλύτερης σπουδαιότητας από άλλα.

3.2.1.3 “User interface directions for the web”, Nielsen

Σύμφωνα με το άρθρο [21], παρατηρείται ότι υπάρχουν διαχρονικές σχεδιαστικές 

αρχές που θα πρέπει να τηρούνται από τους σχεδιαστές ιστοχώρων, ανεξάρτητα 

από  την  εξέλιξη  της  τεχνολογίας  και  των  φυλλομετρητών  (browsers).  Οι 

σχεδιαστικές αρχές είναι:

• Χρόνος  για  τη  «φόρτωση»  της  σελίδας  (Downloading speed).  Ο 

χρόνος για τη μεταφορά από τη μία ιστοσελίδα στην άλλη θα πρέπει να 

είναι μικρότερος του δευτερολέπτου.

• Οι μηχανισμοί αναζήτησης  (search mechanisms) είναι απαραίτητοι για 

κάθε ιστοχώρο, ιδιαίτερα για όσους αποτελούνται από 200 και παραπάνω 

ιστοσελίδες.

• Καλή  δομή  και  πλοήγηση (navigation and structure)  του  ιστοχώρου 

ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν που σε ποια ιστοσελίδα βρίσκονται, που ήταν 

πριν και που μπορούν να πάνε. 

• Η «κύλιση» των ιστοσελίδων (scrolling) θα πρέπει να αποφεύγεται στις 

ιστοσελίδες  πλοήγησης.  Ο  χρήστης  θα  πρέπει  να  έχει  όλες  τις  δυνατές 
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επιλογές μέσα στο πλαίσιο του παραθύρου και δε θα πρέπει να κυλίσει προς 

τα κάτω την ιστοσελίδα για να βρει αυτό που θέλει. 

• Το περιεχόμενο είναι το πρωταρχικό (content). Όσο καλός και αν είναι 

ο  σχεδιασμός,  οι  χρήστες  ενδιαφέρονται  για  το  περιεχόμενο  των 

ιστοχώρων.

3.2.1.4 “Empirically  validated web page design metrics”,  Ivory,  Sinha, 

Hearst

Οι Ivory, Sinha, Hearst προτείνουν σε άρθρο τους [22] μετρικές για τη σχεδίαση 

ιστοσελίδων,  που  έχουν  αποδειχτεί  εμπειρικά.  Οι  μετρικές  αυτές  αφορούν  στη 

χρηστικότητα  ενός  ιστοχώρου.  Στα  πλαίσια  του  άρθρου  πραγματοποιήθηκε 

ποσοτική  ανάλυση  μεγάλου  αριθμού  ιστοχώρων,  που  έχουν  αναγνωριστεί  από 

ειδικούς. Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι οι μετρικές σε επίπεδο ιστοσελίδας μπορούν 

με ακρίβεια να προβλέψουν εάν ένας ιστοχώρος θα είναι πετυχημένος ή όχι. Η 

ανάλυση παρέχει επίσης εμπειρικά στοιχεία ότι σημαντικές μετρικές, όπως είναι η 

σύνταξη των σελίδων, η σύνθεση σελίδων, η μορφοποίηση σελίδων, και τα γενικά 

χαρακτηριστικά  σελίδων,  διαφέρουν  μεταξύ  των  διαφορετικών  κατηγοριών 

ιστοχώρων. Οι μετρικές που προτείνονται παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Word Count Αριθμός λέξεων σε ένα κείμενο
Body Text % Ποσοστό  λέξεων  που  είναι  σε  σώμα 

κειμένου  σε  σχέση  με  κείμενο  που 

βρίσκεται σε επικεφαλίδες
Emphasized body Text Ποσοστό  κειμένου  που  είναι 

υπογραμμισμένο (Bold, κεφαλαία,) 
Text positioning count Αλλαγές  στη  θέση  κειμένων  από  το 

αριστερό επίπεδο 
Text Cluster count Περιοχές κειμένων που τονίζονται με το 

χρώμα,  με  πλαίσια  ή  βρίσκονται  σε 

λίστες
Link Count Αριθμός “συνδέσεων” σε μια ιστοσελίδα
Page Size Μέγεθος ιστοσελίδας σε byte
Graphic % Ποσοστό ιστοσελίδας σε  byte που είναι 

γραφικά
Graphic Count Συνολικά  γραφικά  σε  μια  σελίδα 

(εξαιρουμένων  των  γραφικών  που 

υπάρχουν στο κείμενο, τα applets και τα 

αντικείμενα)
Color Count Χρώματα που υιοθετούνται συνολικά
Font Count Συνολικές  γραμματοσειρές  που 

χρησιμοποιούνται. 
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Πίνακας 5: Εμπειρικά αποδεδειγμένες μετρικές

3.2.1.5 “Architectural  criteria  for  website  evaluation  –  conceptual 

framework and empirical behavior”, Hong, Kim

Μια διαφορετική προσέγγιση για την αξιολόγηση ιστοχώρων προέρχεται από τους 

Hong και Kim [23], όπου κατασκεύασαν ένα πλαίσιο εργασίας που αποτελείται από 

κριτήρια αξιολόγησης, που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια 1000 ετών στην 

αξιολόγηση κτιρίων και στην αρχιτεκτονική. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται 

το προτεινόμενο πλαίσιο εργασίας για την αξιολόγηση ιστοχώρων.

Εικόνα 2: Πλαίσιο εργασίας βασισμένο στην αρχιτεκτονική

Αρχικά, προτείνεται η κατηγοριοποίηση των ιστοχώρων με βάση δύο διαστάσεις. Η 

μια διάσταση είναι οι στόχοι χρηστών (user’s goals). Είναι οι στόχοι που έχουν οι 

χρήστες όταν επισκέπτονται έναν ιστοχώρο. Οι στόχοι μπορούν να χωριστούν σε 

χρηστικούς (utilitarian) και ηδονικούς (Hedonic). Παράδειγμα χρηστικών στόχων, 

είναι  όταν οι χρήστες επισκέπτονται έναν κυβερνητικό ιστοχώρο και θέλουν να 

κάνουν χρήση μιας υπηρεσίας. Παράδειγμα ηδονικών στόχων είναι όταν οι χρήστες 

επισκέπτονται ένα ιστοχώρο ψυχαγωγίας για να ψυχαγωγηθούν. 

Η δεύτερη διάσταση είναι  τα  επίπεδα δραστηριότητας των χρηστών (user’s 

activity levels).  Σύμφωνα  με  αυτήν  τη  διάσταση,  οι  ιστοχώροι  μπορούν  να 

κατηγοριοποιηθούν  ανάλογα  με  το  πόσο  ενεργητικοί  είναι  οι  χρήστες  των 

ιστοχώρων.  Για  παράδειγμα,  το  επίπεδο  ενεργητικότητας  σε  ένα  ιστοχώρο  με 

διαδικτυακά παιχνίδια, όπου οι χρήστες αλληλεπιδρούν, είναι πιο υψηλό από τους 

χρήστες ενός προσωπικού ιστοχώρου.
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Στο  πρώτο  επίπεδο  ανάλυσης,  όπως  παρουσιάζεται  στο  σχήμα,  υπάρχουν  6 

υποκατηγορίες κριτηρίων αξιολόγησης, οι οποίες είναι: 

1. εσωτερική  αξιοπιστία  (Internal reliability).  Ο  όρος  υποδηλώνει  τη 

λειτουργική σταθερότητα του ιστοχώρου.  

2. «εξωτερική» ασφάλεια (External security). Με τον όρο αυτό εννοείται η 

ασφάλεια των ιστοχώρων από εξωτερικές απειλές. 

3. Χρησιμότητα περιεχομένου  (Content usefulness).  Ο  όρος  αναφέρεται 

στην ποιότητα της πληροφορίας που παρέχεται στον ιστοχώρο. 

4. Χρήση πλοήγησης για λειτουργική χρησιμότητα (Navigation usability). 

Ο όρος αναφέρεται στην ευκολία πλοήγησης στον ιστοχώρο.

5. Ελκυστικότητα Διεπαφής συστήματος (System  interface 

attractiveness).  Ο όρος αναφέρεται στο πόσο ευχάριστη είναι η διεπαφή 

ανάμεσα στο χρήση και στο σύστημα. 

6. Ελκυστικότητα Διεπαφής επικοινωνίας  (Communication interface). Ο 

όρος  αναφέρεται  στο  πόσο  ευχάριστη  είναι  η  διεπαφή  ανάμεσα  στους 

χρήστες.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για κάθε κατηγορία από τις παραπάνω υπάρχει ένα 

σύνολο κριτηρίων. Τα κριτήρια αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. Σε 

δεύτερο επίπεδο, υπάρχουν τρεις κατηγορίες που συμβάλουν στην ικανοποίηση 

των χρηστών. Οι επιδράσεις στην ικανοποίηση του χρήστη διαπιστώθηκαν μέσω 

μιας έρευνας μεγάλης κλίμακας. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι κάθε 

κατηγορία κριτηρίων ασκεί διαφορετική επίδραση στην ικανοποίηση χρηστών για 

διαφορετικούς τύπους ιστοχώρων. Οι ευρύτερες κατηγορίες κριτηρίων είναι: 

• Ευρωστία (Robustness).  Συμπεριλαμβάνει  τις  υποκατηγορίες  εσωτερική 

αξιοπιστία και «εξωτερική» ασφάλεια. Ο όρος αναφέρεται στη σταθερότητα 

της δομής του συστήματος στην υπερνίκηση όλων των αναμενόμενων και 

απροσδόκητων απειλών. 

• Χρησιμότητα (Utility).  Συμπεριλαμβάνει  τις  υποκατηγορίες  χρησιμότητα 

περιεχομένου και  χρήση πλοήγησης για λειτουργική χρησιμότητα. Ο όρος 

αναφέρεται  στο ότι  πρέπει  να  παρέχονται  τα  κατάλληλα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα για τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τον ιστοχώρο.

• Αισθητική (Aesthetic appeal).  Συμπεριλαμβάνει  τις  υποκατηγορίες 

Ελκυστικότητα  Διεπαφής  συστήματος  και  Ελκυστικότητα  Διεπαφής 

επικοινωνίας και αναφέρεται στη διεπαφή του ιστοχώρου, καθώς ο χρήστης 

αυτήν την πλευρά του ιστοχώρου αντιλαμβάνεται πρώτα.

3.2.2 Αξιολόγηση  ιστοχώρων  δημόσιων  οργανισμών,  κομμάτων  και 

αιρετών μελών
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3.2.2.1 “A  framework  for  evaluating  web  sites  of  public  authorities”, 

Πανοπούλου, Ταμπούρης, Ταραμπάνης

Οι  Πανοπούλου,  Ταμπούρης,  Ταραμπάνης  [19]  κατασκεύασαν  ένα  πλαίσιο 

εργασίας για την αξιολόγηση ιστοχώρων δημόσιων οργανισμών και με το οποίο 

προχώρησαν στην αξιολόγηση ιστοχώρων στην Ελλάδα. Το πλαίσιο εργασίας που 

προτείνεται  βασίζεται  σε  τέσσερις  άξονες  (axes)  και  εφαρμόζει  τρία  επίπεδα 

λεπτομέρειας. Το  πρώτο επίπεδο λεπτομέρειας αποτελείται από τέσσερις άξονες 

που  αξιολογούν  τέσσερις  διαφορετικές  όψεις  των  ιστοχώρων  ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Το  δεύτερο επίπεδο λεπτομέρειας αποτελείται από παράγοντες 

που χρησιμεύουν για την αξιολόγηση κάθε άξονα. Το τρίτο επίπεδο λεπτομέρειας 

αποτελείται από ειδικές μετρικές για την αξιολόγηση. Κάθε μετρική δεν έχει την 

ίδια βαρύτητα στην αξιολόγηση. 

Το πλαίσιο εργασίας εφαρμόστηκε για την αξιολόγηση των ιστοχώρων δημόσιων 

οργανισμών  στην  Ελλάδα.  Τα  αποτελέσματα  δείχνουν  ότι  οι  περισσότεροι 

ιστοχώροι  δημόσιων  οργανισμών  δίνουν  έμφαση  κυρίως  στο  περιεχόμενο  και 

δευτερευόντως στα γενικά χαρακτηριστικά όπως η πλοήγηση, η προσβασιμότητα 

και η ιδιωτικότητα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το πλαίσιο εργασίας για 

την  αξιολόγηση  ιστοχώρων  δημόσιων  οργανισμών.  Στην  πρώτη  στήλη 

εμφανίζονται οι 4 άξονες. Στη δεύτερη στήλη παρουσιάζονται οι παράγοντες και 

στη τρίτη στήλη παρουσιάζονται συνοπτικά τα θέματα που καλύπτουν οι μετρικές. 

Αναλυτικά οι μετρικές παρουσιάζονται στο παράρτημα Α.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΜΕΤΡΙΚΗ 

Γενικά 
Χαρακτηριστικά 
(General 
characteristics) 

Προσβασιμότητα 
(Accessibility)    

Τεχνική  Προσβασιμότητα, 
Προσβασιμότητα  για  άτομα  με  ειδικές 
ανάγκες και άπειρους χρήστες.

Πλοήγηση 
(Navigation) 

Δυνατότητες  αναζήτησης, 
λειτουργικότητα,  ευκολία  χρήσης 
διάφορων  χαρακτηριστικών,  συνέπεια 
στη σχεδίαση των ιστοσελίδων. 

Πολυγλωσσικότητα 
(Multilingualism) 

Αριθμός ξένων γλωσσών και βαθμός που 
το  περιεχόμενο  της  πληροφορίας 
μεταφράζεται σε κάθε γλώσσα.

Ιδιωτικότητα 
(Privacy) 

Δήλωση  ιδιωτικότητας,  ασφαλείς 
συνδέσεις,  πληροφορίες  για  τη  χρήση 
των δεδομένων

Ανταπόκριση  στους 
πολίτες  (Public 
outreach) 

Στοιχεία  επικοινωνίας,  βαθμός 
ανταπόκρισης 
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Ηλεκτρονικό 
Περιεχόμενο 
(E-content) 

Γενικό  Περιεχόμενο 
(General content) 

Πληροφορίες  για  τον  οργανισμό  και 
τοπικά θέματα

Ειδικό  Περιεχόμενο 
(Specific content )

Ηλεκτρονικές  προμήθειες,  οικονομικές 
πληροφορίες, κενές θέσεις εργασίας

Νέα  και  Ενημέρωση 
(News and updating) 

Συχνότητα  ανανέωσης,  τοπικά  νέα  και 
ημερολόγιο

Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες  (E-
services) 

Αριθμός  και  επίπεδο 
Υπηρεσιών  (Services 
number and level )

Εύρος  και  βάθος  των  υπηρεσιών  που 
παρέχονται 

Γενικές  Πληροφορίες 
(General 
information)  

Γενικές  πληροφορίες  για  τις  υπηρεσίες 
και τη λειτουργικότητα 

Ηλεκτρονική 
Συμμετοχή  (E-
participation) 

Πληροφόρηση 
(Information )

Πολιτικά κείμενα στον ιστοχώρο 

Σύσκεψη 
(Consultation) 

Ηλεκτρονικές συσκέψεις

Ενεργός Συμμετοχή 
(Active participation) 

Εργαλεία  επικοινωνίας  και  λήψης 
αποφάσεων,  προτεινόμενα  θέματα  από 
πολίτες.

Πίνακας 6: Πλαίσιο εργασίας αξιολόγησης δημόσιων οργανισμών

3.2.2.2 “Applying  evaluation  criteria  to  New  Zealand  government 

websites” Alastair Smith

Στο  άρθρο  [24]  προτείνεται  ένα  σύνολο  κριτηρίων  για  την  αξιολόγηση 

κυβερνητικών  ιστοχώρων,  το  οποίο  εφαρμόστηκε  στη  Νέα  Ζηλανδία.  Στη 

συνέχεια, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, κάθε κριτήριο εξετάζεται και 

αξιολογείται σχετικά. Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν, έχουν προταθεί από τους 

Eschenfelder, Beachboard, McClure, Wynman  στο άρθρο [25]. 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο [25], στο πρώτο επίπεδο υπάρχουν δύο κατηγορίες 

κριτηρίων αξιολόγησης ενός κυβερνητικού ιστοχώρου: 

α)Περιεχόμενο Πληροφορίας (Information content). Με το σύνολο των κριτηρίων 

που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή γίνεται αξιολόγηση της πληροφορίας 

και των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστοχώρο.   

β)Ευκολία  Χρήσης  (Ease of use).  Με  το  σύνολο  των  κριτηρίων  που 

περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή γίνεται  αξιολόγηση της ευκολίας χρήσης 

του ιστοχώρου. 

Στο  δεύτερο  επίπεδο η  κάθε  κατηγορία  χωρίζεται  σε  υποκατηγορίες.  Οι 

υποκατηγορίες αυτές, μαζί με την περιγραφή τους παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα. Τέλος, στο τρίτο επίπεδο, σε κάθε υποκατηγορία αντιστοιχεί ένα σύνολο 

από κριτήρια, τα οποία παρουσιάζονται στο Παράρτημα A. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται οι κύριες κατηγορίες κριτηρίων, οι υποκατηγορίες και η περιγραφή 

τους. 

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ 2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Περιεχόμενο 
Πληροφορίας 
(Information Content)

Προσανατολισμός  σε 
ένα  ιστοχώρο 
(Orientation to 
website)

Ο  προσανατολισμός  είναι 
σημαντικός  επειδή ένας χρήστης 
που επισκέπτεται  έναν ιστοχώρο 
πρέπει
εύκολα να μπορεί να αναγνωρίσει 
το σκοπό του ιστοχώρου, και να 
καθορίσει  σε  ποια  είδη 
πληροφοριών  και  υπηρεσιών  θα 
είναι σε θέση να έχει πρόσβαση.

Περιεχόμενο 
(Content)

Αφορά  αποκλειστικά  το 
περιεχόμενο,  αν  εξυπηρετεί  το 
σκοπό του ιστοχώρου, αν είναι σε 
κατάλληλη μορφή.

Τρέχουσα  Χρήση 
(Currency)

Αφορά  στο  κατά  πόσο  το 
περιεχόμενο είναι πρόσφατο. Στο 
άρθρο  θεωρείται  ότι  πρέπει  να 
εξετάζεται  ξεχωριστά  από  την 
ποιότητα  περιεχόμενου,  καθώς 
είναι  ένας  πολύ  σημαντικός 
παράγοντας για την ικανοποίηση 
των χρηστών του ιστοχώρου.

Μετα-δεδομένα 
(Metadata)

Tα  μεταδεδομένα  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν από την αύξηση 
των  ανακαλύψεων  του 
ιστοχώρου  από  τις  μηχανές 
αναζήτησης  και  να  αυξήσουν 
κατά  αυτό  τον  τρόπο  την 
επισκεψιμότητα του. 

Υπηρεσίες (Services) Οι υπηρεσίες διαφέρουν από την 
πληροφορία  και  αναφέρονται  σε 
ενέργειες  από  τη  δημόσια 
υπηρεσία  για  να  ικανοποιήσουν 
αίτημα του χρήστη – πολίτη.

Ακρίβεια (Accuracy) Αφορά  την  ακρίβεια  της 
πληροφορίας  που  υπάρχει  στον 
ιστοχώρο.

Ιδιωτικότητα 
(Privacy)

Αναφέρεται στην προστασία των 
προσωπικών  δεδομένων  των 
χρηστών

Εξωτερική 
Αναγνώριση 
(External 
recognition)

Αναφέρεται  στην  αναγνώριση 
που  λαμβάνει  ο  ιστοχώρος  από 
τους χρήστες και σε διακρίσεις ή 
βραβεία  από  άλλους 
οργανισμούς. 
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Ευκολία Χρήσης (Ease 
of Use)

Συνδέσεις (Links) Αναφέρεται  στις  συνδέσεις  που 
υπάρχουν  μέσα  στον  ιστοχώρο 
και κατά πόσο είναι λειτουργικές 
και αξιόπιστες.

Μηχανισμοί 
Ανάδρασης 
(Feedback 
mechanisms)

Ο  όρος  αναφέρεται  στους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν στο 
χρήστη  να  αλληλεπιδρά  με  το 
σύστημα, να κάνει σχόλια και να 
προτείνει  διορθώσεις  στον 
ιστοχώρο.

Προσβασιμότητα 
(Accessibility)

Αναφέρεται  στο  πόσο  εύκολα οι 
χρήστες  έχουν  πρόσβαση  στον 
ιστοχώρο  και  την  πληροφορία 
που περιέχεται σε αυτόν. 

Σχεδίαση (Design) Ο όρος αναφέρεται στη σχεδίαση 
της  ιστοσελίδας  ώστε  να 
διευκολύνει  την  κατανόηση  και 
την πλοήγηση,
και οι σελίδες να είναι σαφείς και 
τακτοποιημένες,  να 
χρησιμοποιείται  τυποποιημένο 
HTM. 

Δυνατότητα 
Πλοήγησης 
(navigability) 

Με τα κριτήρια που ανήκουν σε 
αυτή  την  κατηγορία 
αξιολογούνται  πόσο  εύκολα  οι 
χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν 
μέσα στον τον  ιστοχώρο και  να 
βρουν  τις  πληροφορίες  που 
επιθυμούν. 

Πίνακας 7: Κριτήρια αξιολόγησης κυβερνητικών ιστοχώρων

3.2.2.3 “MPs  online:  An  evaluative  study  of  MPs  ‘use  of  web  sites” 

Goodchild, Oppenheim, Cleeve

Στο άρθρο [26] γίνεται αξιολόγηση α)του περιεχομένου και β)της χρηστικότητας 

των ιστοχώρων των  βουλευτών του Ηνωμένου Βασιλείου (UK) και εφαρμόζεται 

ένα σύνολό κριτηρίων για κάθε κατηγορία. Με τα κριτήρια αυτά γίνεται αξιολόγηση 

πενήντα  (50)  ιστοχώρων  βουλευτών  του  βρετανικού  κοινοβουλίου  και 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το δείγμα των 50 

βουλευτών  έδειξε  ότι  οι  ιστοχώροι  ήταν  κατώτεροι  του  αναμενομένου  και 

υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης τους. Στο Παράρτημα Α παρουσιάζονται τα 

κριτήρια για την αξιολόγηση του  περιεχομένου των ιστοχώρων και η βαρύτητα 

του κάθε κριτηρίου. Επίσης στο Παράρτημα Α παρουσιάζονται τα κριτήρια για την 

αξιολόγηση  της  χρηστικότητας  των  ιστοχώρων,  τα  οποία  χωρίζονται  σε 

υποκατηγορίες, και η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου.
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3.2.2.4 “The  London  Mayoral  websites:  cyberdemocracy  or 

cybermediocracy?”, Auty, Owen

Στο άρθρο [27]  οι  Auty και  Owen εφαρμόζουν ένα σύνολο κριτηρίων για την 

αξιολόγηση των ιστοχώρων των υποψήφιων δημάρχων Λονδίνου για τις εκλογές 

του 2000. Τα κριτήρια είναι:

• Περιεχόμενο (content). Με το κριτήριο περιεχόμενο οι συγγραφείς εννοούν 

οποιαδήποτε  πληροφορία  σχετική  με  τους υποψήφιους  δημάρχους  όπως 

βιογραφικές λεπτομέρειες,  Δελτία Τύπου, πολιτικές, μανιφέστα και  υλικά 

εκστρατείας. 

• Σχεδίαση  (design).  Με  το  κριτήριο  σχεδίαση  οι  συγγραφείς  εννοούν  τη 

δομή που υπάρχει πίσω από την πληροφορία και κατά πόσο είναι χρηστική.

• Τρέχουσα Χρήση (currency). Με το κριτήριο εννοείται η συχνότητα με την 

οποία ανανεώνεται το περιεχόμενο της πληροφορίας στον ιστοχώρο.

• Διαδραστικότητα  (interactivity).  Με  το  κριτήριο  εννοείται  η  δυνατότητα 

ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών μέσω ψηφοφοριών στο διαδίκτυο ή 

συζητήσεων.

• Εξωτερικές  συνδέσεις  (external links).  Με  το  κριτήριο  αξιολογείται  η 

αξιοπιστία των συνδέσεων στον ιστοχώρο και το πλήθος τους.

• Χαρακτηριστικά  πολυμέσων  (multimedia features).  Με  το  κριτήριο 

αξιολογείται  ο  αριθμός  και  ο  βαθμός  στον  οποίο  χρησιμοποιούνται  τα 

πολυμέσα.

3.2.2.5 “User  expectations  and rankings  of  quality  factors  in  different 

web site domains”, Zhang, von Dran

Στο άρθρο [28] παρουσιάζεται έρευνα με βάση την οποία τα πέντε σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ένας ιστοχώρος δημόσιου οργανισμού 

είναι:

• Ευκολία πλοήγησης (Ease of navigation)

• Σαφής παρουσίαση των πληροφοριών (Clear layout of information)

• Ενημερωμένη πληροφόρηση (Up-to-date Information)

• Εργαλείο Αναζήτησης (Search Tool)

• Ακρίβεια της πληροφορίας (Accuracy of Information)

Στη μελέτη τους που αφορούσε ένα μοντέλο για το σχεδιασμό, οι Zhang και Dran 

κατασκεύασαν έναν κατάλογο 74 χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που υπάρχουν 

στο περιβάλλον των ιστοχώρων. Ο κατάλογος ήταν βελτιωμένος σε σύγκριση με 

διάφορες  προϋπάρχουσες  λίστες  ελέγχου  ή  μελέτες  Ιστού,  με  συνέπεια  έναν 

ανανεωμένο  κατάλογο  65  χαρακτηριστικών  γνωρισμάτων.  Μια  ομάδα  76 

σπουδαστών, που ήταν πεπειραμένοι χρήστες ιστοχώρων, κατόπιν εξέτασε εκ νέου 
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τον  κατάλογο  χαρακτηριστικών  γνωρισμάτων,  τον  βελτίωσε  και  στη  συνέχεια 

ταξινόμησε τα χαρακτηριστικά αυτά στις κατηγορίες που φαίνονται στον πίνακα. 

Τα χαρακτηριστικά παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιεχόμενο 

Πληροφορίας 

(Information Content)

Τα χαρακτηριστικά σε αυτή την κατηγορά αναφέρονται 

στο  εύρος  και  βάθος  της  πληροφορίας,  στο  πόσο 

ακριβής και πόσο συχνά ανανεώνεται η πληροφορία.

Αποτελέσματα  Γνώσης 
(Cognitive  outcomes)  

Οι νέες γνώσεις  που αποκτήθηκαν με τη χρήση του 

ιστοχώρου.

Ψυχαγωγία (Enjoyment) 
Αν ο ιστοχώρος διαθέτει αρχεία πολυμέσων, αν είναι 

ευχάριστος και υπάρχει αίσθηση του χιούμορ.
Ιδιωτικότητα (Privacy) Αναφέρεται  στην  ασφάλεια  και  την  προστασία  των 

προσωπικών δεδομένων
Ενδυνάμωση  χρηστών 

(User  empowerment)   

Δυνατότητα  διάδρασης  για  το  χρήστη,  επίπεδα 

δυσκολίας για πλοήγηση μέσα στον ιστοχώρο
Οπτική  εμφάνιση  (Visual 

appearance)  

Αισθητική και σχεδίαση του ιστοχώρου

Τεχνική  υποστήριξη 

(Technical  support)  

Αναφέρεται  στη  δυνατότητα  χρήσης  οποιουδήποτε 

φυλλομετρητή  (browser)  και  στην  αξιοπιστία  του 

ιστοχώρου
Πλοήγηση (Navigation) Αναφέρεται στο βαθμό ευκολίας στην πλοήγηση μέσα 

στον ιστοχώρο
Οργάνωση της 

πληροφορίας 

(Organization  of 

information content)

Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  είναι  οργανωμένη  η 

πληροφορία

Αξιοπιστία (Credibility) Αναφέρεται  στη  φήμη  του  ιστοχώρου,  σε  διακρίσεις 

που έχει κερδίσει
Αμεροληψία 

(Impartiality)

Αναφέρεται  στην  απουσία  οποιασδήποτε 

προκατάληψης ή ρατσιστικών στερεοτύπων
Πίνακας 8: Κατηγορίες κριτηρίων αξιολόγησης 

3.2.2.6 “Just  Public  Relations  or  an  attempt  at  Interaction?”  Jackson, 

Lilleker

Στο άρθρο [29] προτείνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών στη Μεγάλη 

Βρετανία βλέπει την επικοινωνία μέσω διαδικτύου πρώτιστα μιας κατεύθυνσης, και 

τη χρησιμοποιούν για να δώσουν στον επισκέπτη του ιστοχώρου πληροφορίες για 

τους  ίδιους  και  το  τι  προσπαθούν  να  επιτύχουν.  Επίσης  παρατηρείται  ότι  τα 

χαρακτηριστικά  που  παρουσιάζονται  πιο  συχνά  στους  ιστοχώρους  βρετανών 

βουλευτών είναι σχετικά με το περιεχόμενο πληροφορίας (content): α)Βιογραφικά, 

β)Στοιχεία  Επικοινωνίας,  γ)Δελτία  Τύπου,  δ)συνδέσεις  ε)εκλογική  περιφέρεια, 

στ)διαβουλεύσεις ζ)ομιλίες. 
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3.2.2.7 “Escaping from the straitjacket: UK MPs and their e-newsletters”, 

Jackson

Στο  άρθρο  [30]  υποστηρίζεται  ότι  τα  ηλεκτρονικά  ενημερωτικά  δελτία  (e-

newsletter) πρέπει να είναι ελκυστικά στους βουλευτές για δύο βασικούς λόγους. 

Κατ' αρχάς, τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία είναι ένα ανεμπόδιστο απευθείας 

κανάλι επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους τους χωρίς να πρέπει να περάσει από 

τους εξωτερικούς «ελέγχους». Δεύτερον, τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία είναι 

οικονομικώς αποδοτικά και σχετικά εύκολα να δημιουργηθούν. 

3.2.2.8 “Digital Governance in Municipalities Worldwide”, Holzer, Kim

Οι  Holzer και  Kim [15] προχώρησαν σε μια μακροχρόνια αξιολόγηση δημοτικών 

ιστοχώρων  το  2005.  Για  την  αξιολόγηση  των  ιστοχώρων  χρησιμοποίησαν  ένα 

δείκτη  απόδοσης  κυβερνητικών  ιστοχώρων.  Το  «E-Governance Performance 

Index» ουσιαστικά είναι ένα πλαίσιο εργασίας για την αξιολόγηση κυβερνητικών 

ιστοχώρων το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. Η αναλυτική 

παρουσίαση  του  πλαισίου  όπου  αναφέρονται  οι  βασικές  έννοιες  για  κάθε 

κατηγορία, γίνεται στο Παράρτημα Α. 

Κατηγορία 

Ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης

Αριθμός 

Βασικών 

Εννοιών

Μη 

σταθμισμένη 

βαθμολογία

Σταθμισμένη 

βαθμολογία

Λέξεις κλειδιά

Ασφάλεια/ 

Ιδιωτικότητα 

(Security/ 

Privacy)

18 25 20

Πολιτικές 

Ασφάλειας, 

κρυπτογράφηση, 

διαχείριση 

δεδομένων,  και 

χρήση cookies

Χρηστικότητα 

(Usability)
20 32 20

Φιλικός  προς  το 

χρήστη 

σχεδιασμός, 

μέγεθος 

ιστοσελίδας,  κοινό 

στόχος,  συνδέσεις 

και  κανάλια,  και 

των  δυνατότητες 

αναζήτησης 

ιστοχώρου  (User-
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friendly design, 

branding,  length of 

homepage, 

targeted audience 

links or channels, 

and site search 

capabilities)

Περιεχόμενο 

(Content)
20 48 20

Πρόσβαση  στην 

τρέχουσα 

πληροφορία, 

δημόσια  έγγραφα, 

εκθέσεις, 

δημοσιεύσεις, 

υλικά  πολυμέσων 

(Access to current 

accurate 

information,  public 

documents, 

reports, 

publications,  and 

multimedia 

materials)

Υπηρεσίες 

(Service)
20 59 20

Υπηρεσίες 

συναλλαγών  που 

περιέχουν αγορά ή 

καταχώρηση, 

διάδραση  μεταξύ 

κυβέρνησης, 

πολιτών  και 

επιχειρήσεων 

(Transactional 

services involving 

purchase or 

register, 

interaction 

between citizens, 

businesses and 

government) 
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Συμμετοχή 

Πολιτών (Citizen 

Participation)

20 55 20

«Ζωντανή» 

συμμετοχή 

πολιτών,  πολιτική 

συζήτηση 

βασισμένη  στο 

διαδίκτυο  και 

μέτρηση  απόδοσης 

βασισμένη  στο 

πολίτη.  (Online 

civic  engagement, 

internet  based 

policy  deliberation, 

and  citizen  based 

performance 

measurement )
Σύνολο 98 219 100
Πίνακας 9: Πλαίσιο εργασίας για την αξιολόγηση κυβερνητικών ιστοχώρων

3.2.2.9 “World e-Parliament Report 2008”, OHE

Τέλος, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στην παγκόσμια έκθεση [31] για τα 

ηλεκτρονικά  κοινοβούλια  (e-Parliament)  προχώρησε  στην  αξιολόγηση  των 

ιστοχώρων των κοινοβουλίων σε όλες τις χώρες μέλη του Ο.Η.Ε. Χρησιμοποίησε 

τις εξής κατηγορίες κριτηρίων για την αξιολόγηση των ιστοχώρων:

• Ακρίβεια (Accuracy). Είναι τα έγγραφα σωστά στο περιεχόμενο και την 

παρουσίαση και είναι οι δραστηριότητες αναφερόμενες σωστά; Πώς αυτό 

εξασφαλίζεται;  Υπάρχουν  διαδικασίες  ή  συστήματα  σε  ισχύ  για  να 

προσδιορίσουν και να διορθώσουν τα λάθη; Είναι οι διαδικασίες και οι δύο 

δυναμικές και αναδρομικές; Πόσο γρήγορα τα λάθη διορθώνονται;

• Επικαιρότητα (Timeliness). Πόσο σύντομα είναι τα έγγραφα διαθέσιμα και 

πόσο  συχνά  αναφέρονται  δραστηριότητες  (συζητήσεις,  ψηφοφορίες, 

κ.λπ.); Τα μέλη έχουν πρόσβαση πριν από άλλα; Πώς οι ανταγωνιστικές 

απαιτήσεις της ακρίβειας και της επικαιρότητας επιλύονται;

• Πληρότητα (Completeness). Είναι όλα τα σχετικά έγγραφα και οι σχετικές 

ενέργειες με τη νομοθεσία συνδεδεμένα έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν 

να  λάβουν  μια  πλήρη  κατανόηση  από  ένα  σημείο  (ιστοσελίδα)  στον 

ιστοχώρο;

• Σαφήνεια (Clarity).  Ειδικά στην περίπτωση της χρησιμοποίησης νομικής 

γλώσσας,  παρέχεται  μια  εξήγηση;  Είναι  οι  νομοθετικές  ενέργειες 
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κατανοητές ή υπάρχουν συνδέσεις σε άλλη ιστοσελίδα με το επεξηγηματικό 

υλικό; 

• Αντίκτυπος (Impact).  Υπάρχουν  έγγραφα  που  να  παρέχουν  μια 

κατανόηση  του  πιθανού  αντίκτυπου  ενός  προτεινόμενου  νόμου;  Ποιο 

ζήτημα ισχυρίζεται να αντιμετωπίσει; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια 

τα μειονεκτήματα; Ποιο στοιχείο υποστηρίζει την πρόταση; Τι επιπτώσεις 

έχει στην υφιστάμενη νομοθεσία;

• Χρηστικότητα (Usability).  Πόσο  κατανοητός  είναι  ο  ιστοχώρος  στους 

χρήστες; Πώς αυτό ελέγχεται; Υπάρχουν πρόσθετα μέτρα που λαμβάνονται 

για  να  εξασφαλίσουν  ότι  τα  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες  να  μπορούν  να 

κάνουν χρήση του ιστοχώρου;

Κάθε  κατηγορία περιείχε  κριτήρια.  Με  την αξιολόγηση και  τη χρήση κριτηρίων 

έχουν καλυφθεί τα παρακάτω θέματα, όπως επισημαίνεται στην έκθεση. 

• Στόχοι και διοίκηση των ιστοχώρων κοινοβουλίων

• Περιεχόμενο

• Σύνδεση των εγγράφων με την προτεινόμενη νομοθεσία.

• Σχεδίαση Διεπαφής

• Χρήση τεχνολογίας ήχου και βίντεο 

• Συστήματα και υπηρεσίες ανακοίνωσης

• Διαφορές  μεταξύ  των  ιστοχώρων  για  το  Κοινοβούλιο  μόνο  και  των 

ιστοχώρων για το κοινό (εφόσον ενδείκνυται)

• Προγραμματισμένες προσθήκες για τον ιστοχώρο

3.2.3  Αξιολόγηση ιστοχώρων ανά επιχειρηματικό τομέα και κατηγορία 

3.2.3.1 “An  Evaluation  Model  for  e-Learning  Websites  in  Thailand 

University “, Pruengkam, Praneetpolgrang, Srivihok

Στο άρθρο [13] γίνεται η αξιολόγηση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών (e-Learning) 

ιστοχώρων για  το  πανεπιστήμιο.  Η  αξιολόγηση  γίνεται  με  τη  χρήση κριτηρίων 

ποιότητας  που  βασίζονται  στο  πρότυπο  IEEE 1061,  που  είναι  η  προτεινόμενη 

μεθοδολογία από το  The Institute of Electrical and Electronics Engineers (ΙΕΕΕ), 

για  την  ανάπτυξη  μετρικών  ποιότητας  λογισμικού.  Η  μεθοδολογία  που 

ακολουθείται είναι ο προσδιορισμός αρχικά  έξι (6) κατηγοριών ποιότητας. Κάθε 

κατηγορία  στη  συνέχεια  χωρίζεται  σε  υποκατηγορίες.  Για  κάθε  κατηγορία  θα 

προσδιοριστούν  χαρακτηριστικά  ή  κριτήρια.  Τέλος  κάθε  κριτήριο  μπορεί  να 

αποτελείται από άλλα χαρακτηριστικά ή κριτήρια. 
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Εικόνα 3: Μεθοδολογία ανάπτυξης κριτηρίων αξιολόγησης ιστοχώρων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Λειτουργικότητα (Functionality)

Καταλληλότητα (Suitability)
Ακρίβεια (Accuracy)
Διαλειτουργικότητα (Interoperability)
Συμμόρφωση (Compliance)
Ασφάλεια (Security)

Δυνατότητα  συντήρησης 

(Maintainability)

Ικανότητα Ανάλυσης (Analyzability)
Ικανότητα αλλαγής (Changeability)
Σταθερότητα (Stability)
Δυνατότητα Δοκιμής (Testability)

Φορητότητα (Portability)

Προσαρμοστικότητα (Adaptability)
Ικανότητα εγκατάστασης (Install ability)
Προσαρμογή (Conformance)
Ικανότητα  αντικατάστασης 

(Replaceability)

Χρηστικότητα (Usability)

Δυνατότητα  κατανόησης 

(Understandability)
Δυνατότητα Μάθησης (Learnability)
Δυνατότητα λειτουργίας (Operability)

Αξιοπιστία (Reliability)

Ωριμότητα (Maturity)
Ανοχή στο λάθος (Fault to tolerance)
Δυνατότητα  επαναλειτουργίας  από 

πρόβλημα (Recoverability)

Αποδοτικότητα (Efficiency)

Χρονική συμπεριφορά (Time behavior)
Συμπεριφορά  Πόρων  (Resource 

behavior)
Πίνακας 10: Κριτήρια Αξιολόγησης Ιστοχώρων 

3.2.3.2 “A framework and methodology for evaluating e-commerce Web 

sites”, Van der Merwe, Bekker

Στο  άρθρο  [14]  παρουσιάζεται  ένα  πλαίσιο  εργασίας   για  την  αξιολόγηση 

ιστοχώρων ηλεκτρονικού εμπορίου. Το πλαίσιο εργασίας εξετάζει τρία διαφορετικά 

επίπεδα λεπτομέρειας.  Το  πρώτο επίπεδο λεπτομέρειας  αποτελείται  από πέντε 

κατηγορίες  κριτηρίων,  που  χρησιμεύουν  ως  μια  δομή  για  την  αξιολόγηση 

καλύπτοντας όλες τις όψεις ενός ιστοχώρου ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι κατηγορίες 

είναι:
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1. Διεπαφή (Interface). Στη κατηγορία αυτή εξετάζεται η αποδοτικότητα της 

χρήσης  φόντων,  γραμματοσειρών,  γραφικών  και  γενικά  αξιολογείται  η 

εφαρμογή σχεδιαστικών αρχών. 

2. Πλοήγηση (Navigation). Γίνεται αναφορά στην ευκολία πλοήγησης στον 

ιστοχώρο.

3. Περιεχόμενο (Content). Γίνεται αναφορά σε πληροφορίες σχετικές με τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστοχώρο.

4. Αξιοπιστία (Reliability).  Αναφέρεται  στην  αποτελεσματικότητα  των 

διαδικασιών παραγγελιών και στη βοήθεια που λαμβάνουν οι πελάτες ενός 

εμπορικού ιστοχώρου.

5. Τεχνικό επίπεδο (Technical). Αναφέρεται σε διάφορους παράγοντες όπως 

ταχύτητα πρόσβασης στον ιστοχώρο, ασφάλεια και σχεδίαση συστήματος.

Το  δεύτερο  επίπεδο περιέχει  τέσσερις  υποκατηγορίες  κριτηρίων  για  κάθε 

κατηγορία στο πρώτο επίπεδο, παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες για αυτό. 

Στο  τρίτο επίπεδο, που είναι το πιο λεπτομερές, αναπτύσσονται πέντε κριτήρια 

για κάθε υποκατηγορία κριτηρίων και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση. Στο 

παρακάτω  σχήμα  (Πηγή:  άρθρο  [14])  παρουσιάζεται  συνοπτικά  το  πλαίσιο 

εργασίας.

Εικόνα 4: Πλαίσιο εργασίας αξιολόγησης εμπορικών ιστοχώρων

Στο Παράρτημα Α παρουσιάζεται αναλυτικά το πλαίσιο εργασίας που προτείνεται 

στο άρθρο [14].
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3.2.3.3 Oppenheim, Ward

Οι  Oppenheim και  Ward προχώρησαν στην αξιολόγηση ιστοχώρων ηλεκτρονικού 

εμπορίου  [32],  και  ειδικότερα  ιστοχώρων  που  πωλούν  σοκολάτες.  Για  την 

αξιολόγηση χρησιμοποίησαν μια σειρά από κριτήρια, τα οποία ταξινόμησαν στις 

παρακάτω κατηγορίες:

• Στοιχεία Εμφάνισης (Presentation elements). Τα οπτικά συνθήματα, τα 

χρώματα και τα γραφιστικά σχέδια που χρησιμοποιούνται στα συμβατικά 

καταστήματα φυσικής διανομής θα πρέπει  να υιοθετηθούν και  από τους 

εμπορικούς ιστοχώρους.

• Περιεχόμενο (Content).  Το  περιεχόμενο  είναι  που  θα  καθορίσει  το 

μακροπρόθεσμο  κέρδος  από  τη  χρήση  ενός  εμπορικού  ιστοχώρου.  Το 

περιεχόμενο είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός ιστοχώρου. 

• Προσβασιμότητα (Accessibility).  Η  δυνατότητα  πρόσβασης  για  τους 

χρήστες  με  ειδικές  ανάγκες  μπορεί  να  βελτιωθεί  εάν  οι  σχεδιαστές 

«ελαχιστοποιήσουν  τη  χρήση  των  γραφικών  παράστασης,  ή  μικρών 

μεγεθών  γραμματοσειρών  για  το  κείμενο,  εάν  αποφεύγουν  τα  υπερ-

εμφανιζόμενα (pop up) παράθυρα κλπ.

• Γλώσσα (Language). Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

δουν τον ιστοχώρο στη γλώσσα που επιθυμούν.

• Πλοήγηση και Δομή (navigation and structure). Μια μπάρα πλοήγησης 

που  θα  περιέχει  τις  σαφείς  βοήθειες  με  τη  μορφή  συνδέσεων  για  να 

βελτιώσει  την  πλοήγηση  για  τους  χρήστες  και  μια  λογική  δομή  με 

διαφορετικά τμήματα και  βοήθειες σε κάθε επίπεδο,  θα παρέχουν στους 

χρήστες μια λογική πορεία που μπορούν να ακολουθήσουν.

• Σελίδα  Συναλλαγών (Transaction Page).  Οι  σελίδες  συναλλαγών  θα 

πρέπει  να  είναι  σχεδιασμένες  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε   να  μην  είναι 

χρονοβόρες και να είναι χρηστικές.

• Ασφάλεια,  Ιδιωτικότητα  και  Αρχή (Security,  Privacy and authority). 

Αφορά  την  ασφάλεια  σε  ένα  ιστοχώρο,  την  προστασία  προσωπικών 

δεδομένων και των συναλλαγών.

• Παράγοντες  Marketing (Marketing Factors).  Αφορά  παράγοντες 

μάρκετινγκ και προώθησης των προϊόντων που θα πρέπει να υιοθετηθούν 

από έναν ιστοχώρο ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τα κριτήρια για κάθε κατηγορία παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα A.

3.2.4 Αξιολόγηση ιστοχώρων με τη χρήση εργαλείων 

Η  βιβλιογραφική  έρευνα  στο  πεδίο  της  αξιολόγησης  ιστοχώρων  με  τη  χρήση 

εργαλείων είχε  ως  αποτέλεσμα την ανεύρεση αρκετών άρθρων τα οποία όμως 
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κρίθηκαν ότι όμως δεν περιέχουν πληροφορία που να συνδέεται με το αντικείμενο 

της παρούσας εργασίας ή δεν είναι δυνατό να αξιοποιηθεί. Στην ενότητα 3.2.4.1 

παρουσιάζεται το άρθρο των Bauer και Scharl, που κρίθηκε σχετικό. 

Όμως  η  έρευνα  στο  διαδίκτυο  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  ανεύρεση  πολλών 

εργαλείων  [33]  που  δύναται  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  αξιολόγηση  μιας 

ιστοσελίδας από την οπτική της προσβασιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα  Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG) που αναπτύχθηκαν από το  World Wide 

Web Consortium (W3C) [34]. Στην ενότητα 3.2.4.2 γίνεται αναφορά στο WCAG.

3.2.4.1 “Quantitative evaluation of web site content and structure “, 

Bauer, Scharl

Στο άρθρο [7] προτείνεται μια προσέγγιση ώστε αυτόματα να γίνεται η ταξινόμηση 

και η αξιολόγηση ιστοχώρων που είναι παγκόσμια προσβάσιμοι. Η προτεινόμενη 

μεθοδολογία είναι εξίσου πολύτιμη για την ανάλυση του περιεχομένου αλλά και 

της  δομής  και  των  υπερκειμένων  (hypertexts)  των  ιστοχώρων  εμπορικών, 

εκπαιδευτικών  και  μη  κερδοσκοπικών  οργανώσεων.  Περιγράφει  μια  ερευνητική 

μεθοδολογία  για  τη μοντελοποίηση και  αξιολόγηση και  επικύρωση και  η  οποία 

καθορίζει τις πιο σχετικές ιδιότητες μιας τέτοιας διαδικασίας. Οι  Bauer και  Scharl 

υποστηρίζουν ότι  υπάρχουν επτά (7) διαφορετικές κατηγορίες κριτηρίων με τις 

οποίες  μπορεί  να  γίνει  η  κατηγοριοποίηση  και  η  αξιολόγηση  ιστοχώρων, 

ανεξάρτητα από το πεδίο εφαρμογής τους. Οι κατηγορίες είναι:

1. Περιεχόμενο (Content). 

2. Διαδραστικότητα (interactivity)

3. Πλοήγηση (Navigation)

4. Λειτουργικότητα (Functionality)

5. Χρηστικότητα (Usability)

6. Αποδοτικότητα (Efficiency)

7. Αξιοπιστία Ιστοχώρου (Site Reliability)

Στο Παράρτημα Α παρουσιάζονται τα κριτήρια για κάθε κατηγορία. 

3.2.4.2 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Το πρότυπο WCAG [35], και οι οδηγίες που περιέχει, εξηγούν πώς να καταστήσουν 

το  περιεχόμενο  στο  Διαδίκτυο  προσιτό  και  προσβάσιμο και  από ανθρώπους  με 

«ειδικές ικανότητες». Οι οδηγίες προορίζονται για όλους τους υπεύθυνους για την 

ανάπτυξη περιεχομένου Ιστού (συντάκτες σελίδων και σχεδιαστές περιοχών) και 

για τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη των εργαλείων δημιουργίας ιστοχώρων και 

ιστοσελίδων.  Ο  αρχικός  στόχος  αυτών  των  οδηγιών  είναι  να  βελτιωθεί  η 

δυνατότητα πρόσβασης. 
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Οι οδηγίες είναι μία λίστα από σημεία ελέγχου (checkpoints). Χωρίζονται σε τρεις 

επίπεδα προτεραιότητας (Priority Levels). Κάθε σημείο ελέγχου έχει ένα επίπεδο 

προτεραιότητας που καθορίζεται σε σχέση με τον αντίκτυπο του σημείου ελέγχου 

στην προσβασιμότητα.

1. Επίπεδο προτεραιότητας 1

Ένας υπεύθυνος για την ανάπτυξη περιεχομένου Ιστού θα πρέπει οπωσδήποτε να 

ικανοποιήσει αυτά το σημεία ελέγχου. Διαφορετικά, μια ή περισσότερες ομάδες θα 

βρουν  αδύνατο  να  έχουν  πρόσβαση  στις  πληροφορίες  σε  ένα  έγγραφο.  Η 

ικανοποίηση αυτών των σημείων ελέγχου είναι μια βασική προϋπόθεση για μερικές 

ομάδες  χρηστών ώστε  να είναι  σε  θέση να χρησιμοποιήσουν τα  έγγραφα που 

περιέχονται σε έναν ιστοχώρο.

2. Επίπεδο προτεραιότητας 2

Ένας υπεύθυνος για την ανάπτυξη περιεχομένου Ιστού  πρέπει να ικανοποιήσει 

αυτά  το  σημεία  ελέγχου.  Διαφορετικά,  μια  ή  περισσότερες  ομάδες  θα  βρουν 

δύσκολο να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σε ένα έγγραφο. Η ικανοποίηση 

αυτών των σημείων ελέγχου θα καταργήσει σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση σε 

έγγραφα που περιέχονται σε έναν ιστοχώρο.

3. Επίπεδο προτεραιότητας 3

Ένας υπεύθυνος για την ανάπτυξη περιεχομένου Ιστού μπορεί να εξετάσει αυτά τα 

σημεία ελέγχου. Διαφορετικά, μια ή περισσότερες ομάδες με δυσκολία θα έχουν 

πρόσβαση στις πληροφορίες σε ένα έγγραφο. Η ικανοποίηση αυτών των σημείων 

ελέγχου  θα  βελτιώσει  την  πρόσβαση  σε  έγγραφα  που  περιέχονται  σε  έναν 

ιστοχώρο.

Στο  Παράρτημα  Α  αναφέρονται  αναλυτικά  οι  λίστες  ελέγχου  για  κάθε  επίπεδο 

προτεραιότητας.
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4 Ανάλυση της Βιβλιογραφίας 

4.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3. 

Η ανάλυση συνίσταται στον εντοπισμό των βασικών εννοιών στη βιβλιογραφία που 

παρουσιάστηκε και τον εντοπισμό των σχέσεων μεταξύ των εννοιών. Οι έννοιες 

και οι σχέσεις που θα εντοπιστούν θα τροφοδοτήσουν την κατασκευή του πλαισίου 

εργασίας για την αξιολόγηση ιστοχώρων Ευρωβουλευτών.

4.2 Μεθοδολογία

Η  ανάλυση  της  βιβλιογραφίας  θα  διεξαχθεί  βάσει  της  μεθοδολογίας  που 

προτείνεται στο άρθρο [1]. Στο άρθρο προτείνονται τα εξής:

• Η ενδελεχής μελέτη της βιβλιογραφίας και ο εντοπισμός των εννοιών κάθε 

άρθρου

• Η κατασκευή του Πίνακα Εννοιών (Concept Matrix), ο οποίος θα δείχνει τις 

έννοιες του πεδίου και τα άρθρα στα οποία συναντώνται

• Περιγραφή των σχέσεων μεταξύ των εννοιών του Πίνακα Εννοιών.

Στην παρούσα εργασία θα ακολουθηθεί η παραπάνω προσέγγιση. Αναλυτικότερα 

τα βήματα που ακολουθούνται είναι:

1. Μελέτη της βιβλιογραφίας και εντοπισμός των κύριων εννοιών στη 

βιβλιογραφία. 

2. Επιλογή των εννοιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση ιστοχώρων 

Ευρωβουλευτών  και  αποκλεισμός  όσων  εννοιών  δε  σχετίζονται 

άμεσα ή δε μπορούν να έχουν εφαρμογή. 

3. Κατασκευή  του  Πίνακα  Εννοιών  (Concept Matrix),  ο  οποίος  θα 

περιέχει τις έννοιες του πεδίου και τα άρθρα που τις περιέχουν. 

4. Περιγραφή των εννοιών του Πίνακα Εννοιών

5. Περιγραφή των σχέσεων μεταξύ των εννοιών του Πίνακα Εννοιών.

4.3 Εντοπισμός κύριων εννοιών

Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 2, η βιβλιογραφική έρευνα χωρίστηκε σε τέσσερις 

κατηγορίες πεδίου έρευνας:

1. Αξιολόγηση Ιστοχώρων (Γενικά)

2. Αξιολόγηση Ιστοχώρων Δημόσιων Οργανισμών, Πολιτευτών

3. Αξιολόγηση ανά επιχειρηματικό τομέα και κατηγορία
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4. Αξιολόγηση ιστοχώρων με τη χρήση εργαλείων

Στο (1) η βιβλιογραφική έρευνα ασχολήθηκε με πλαίσια εργασίας  αξιολόγησης 

ιστοχώρων  και  με  κριτήρια  αξιολόγησης  ιστοχώρων  τα  οποία  μπορούν  να 

εφαρμοστούν για ιστοχώρους οποιασδήποτε κατηγορίας. Στο (2) η βιβλιογραφική 

έρευνα ασχολήθηκε με πλαίσια εργασίας αξιολόγησης ιστοχώρων και με κριτήρια 

αξιολόγησης  ιστοχώρων,  τα  οποία  εφαρμόστηκαν  ή  δημιουργήθηκαν  για 

ιστοχώρους δημόσιων οργανισμών, πολιτευτών και κοινοβουλίων. Τα άρθρα στη 

δεύτερη κατηγορία παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγγένεια με το αντικείμενο της 

παρούσας εργασίας. Στο (3) η βιβλιογραφική έρευνα ασχολήθηκε με άρθρα, στα 

οποία  τα  πλαίσια  εργασίας  και  τα  κριτήρια  αξιολόγησης  χρησιμοποιήθηκαν  για 

συγκεκριμένες  κατηγορίες  ιστοχώρων  (εκτός  όσων  αναφέρονται  στη  δεύτερη 

κατηγορία). Τέλος, στο (4) η βιβλιογραφική έρευνα δεν ανέδειξε πολλά άρθρα που 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της εργασίας αλλά εντοπίστηκαν 

πολλά  εργαλεία  που  χρησιμεύουν  για  την  αξιολόγηση  συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών των ιστοχώρων.

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι κύριες έννοιες (αγγλικοί όροι) για κάθε 

άρθρο που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3. 
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Πίνακας 11: Βασικές Έννοιες

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΠΕΔΙΟ 

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 “Web Wisdom”, Alexander και Tate (1992) 

[6]

1 Authority  (site  level),  Authority  (page  level),  Accuracy,  Objectivity, 

Currency, Coverage and audience

2 “Web sites that satisfy users: A theoretical 

framework for Web user interface design 

and evaluation”, Zhang, P.; von Dran, G.; 

Small, R.; and Barcellos, S [3]

1 Features in Web Environment (Hygiene/ motivator), user’s information 
seeking tasks,  information seeker characteristics, general appearance, 
basic features, requirements, response, access restriction, privacy/ data 
confidentiality, credibility, web owners’ attitudes/ perceptions, authority, 
navigation, information seeking tasks, quality of  information content, 
organization of information, task completion, user control, knowledge 
gained, Recognition by owners/designers on knowledge and skill, levels 

3 “User  interface  directions  for  the  web”, 

Nielsen, Άρθρο [21]

1 Downloading  Speed,  Search  mechanisms,  Navigation  and  structure, 

Scrolling, Content
4 “Empirically  validated  web  page  design 

metrics”, Ivory, Sinha, Hearst  [22]

1 Usability

5 “architectural  criteria  for  website 

evaluation  –  conceptual  framework  and 

empirical validation”, Hong και Kim [23]

1 Internal  reliability,  External  security,  Content  usefulness,  Navigation 

usability,  System  interface,  Communication  interface,  Robustness, 

Utility,  Aesthetic  appeal,  user’s  goals  (hedonic/  utilitarian),  user’s 

activity levels (active/ passive) 

6 “A framework for evaluating

web  sites  of  public  authorities”, 

Πανοπούλου,  Ταμπούρης,  Ταραμπάνης 

2 General  characteristics,  Accessibility,  Navigation,  Multilingualism, 

Privacy, Public outreach

E-content, General content, Specific content, News and updating



Α/Α ΑΡΘΡΟ ΠΕΔΙΟ 

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

[19] E-services, Services number and level, General  information

E-participation, Information, Consultation, Active participation

7 Applying  evaluation  criteria  to  New 

Zealand  government  websites”,  Alastair 

[24]

2 Information  content,  Ease-of-use,  Orientation  to  website,  Content, 
Currency, Metadata, Services, Accuracy, Privacy,  External recognition, 
Links, feedback mechanisms, accessibility, Design, Navigability, 

8 “MPs online: An evaluative study of MPs’ 

use of web sites”, Goodchild, Oppenheim 

[26]

2 Content, Usability

9 “The  London  Mayoral  websites: 

cyberdemocracy  or  cybermediocracy?”, 

Auty, Owen [27]

2 Content,  design,  currency,  interactivity,  external  links,  multimedia 

features

10 “User  Expectations  and  Rankings  of 

Quality  Factors  in  Different  Web  Site 

Domains”, Zhang, Dran [28]

2 Ease of navigation, Clear layout of information, Accuracy of Information, 

Search Tool,  Up-to-date Information,  Information  content,  Cognitive 

outcomes, Enjoyment, Privacy, User  empowerment, Visual appearance, 

Technical  support, Navigation, Impartiality, Credibility, Organization of 

information content, Hygiene/ Motivator factors

11 “Just  Public  Relations  or  an  Attempt  at 

Interaction?: British MPs in the Press, on 

the  Web  and  ‘In  Your  Face’  “  Jackson, 

Lilleker [29]

2 Information Content



Α/Α ΑΡΘΡΟ ΠΕΔΙΟ 

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

12 “Escaping from the Straitjacket:  UK MPs 

and their e-newsletters.”, Jackson [30]

2 Information, e-newsletter

13 “Digital  Governance  in  Municipalities 

Worldwide”, Holzer και Kim [15] 

2 Security/ Privacy, Usability, Content, Service, Citizen Participation

14 “World e-Parliament Report 2008”, United 

Nations [31] 

2 Information,  Content,  Accuracy,  Timeliness,  Completeness,  Clarity, 

Impact, Usability

15 “An  evaluation  Model  for  e-learning 

Websites  in  Thailand  University”, 

Pruengkarn,  Praneetpolgrang,  Srivihok 

[13]

3 Functionality, maintainability, portability, usability, reliability, efficiency

16 “A  framework  and  methodology  for 

evaluating e-commerce web sites”, Van de 

Merwe, Bekker [14]

3 Interface, navigation, technical, content, reliability

17 “Evaluation  of  web  sites  for  B2C  e-

commerce”, Oppenheim, Ward [32]

3 Presentation,  Content,  Accessibility,  Language,  Marketing  Factors, 

Transaction  Page,  Security,  Privacy  and  authority,  navigation  and 

structure

18 “Quantitative  evaluation  of  web  site 

content and structure”, Bauer [7]

4 Content, interactivity, Navigation, Site Reliability, Usability, Efficiency, 

Functionality

19 “Web  Content  Accessibility  Guidelines 

1.0”, W3C [35]

4 Accessibility 





4.4 Πίνακας Εννοιών

Οι έννοιες που εντοπίστηκαν στην προηγούμενη ενότητα θα αξιολογηθούν ώστε 

να  επιλεγούν  αυτές  που  θα  συμμετάσχουν  στο  πλαίσιο  εργασίας  που  θα 

κατασκευαστεί στη συνέχεια.. Στην ενότητα 4.4.1 παρουσιάζονται οι έννοιες που 

θα  αποκλειστούν  από  τη  συνέχεια  της  ανάλυσης.  Στην  ενότητα  4.4.2 

παρουσιάζεται ο Πίνακας Εννοιών. 

4.4.1 Αποκλειόμενες Έννοιες

Στον  επόμενο  πίνακα  παρουσιάζονται  οι  έννοιες  που  δεν  επιλέγηκαν  για  τη 

συνέχεια της ανάλυσης και ο λόγος αποκλεισμού τους.

ΑΡΘΡΟ ΕΝΝΟΙΑ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
“User Expectations and 

Rankings  of  Quality 

Factors  in  Different 

Web  Site  Domains”, 

Zhang, Dran [28]

Enjoyment Το  συγκεκριμένο  κριτήριο  δεν  έχει 

εφαρμογή  στο  αντικείμενο  της 

παρούσας  εργασίας,  που  είναι  η 

αξιολόγηση  ιστοχώρων 

ευρωβουλευτών,  καθώς  ο  στόχος 

ενός  ιστοχώρου  ευρωβουλευτή  δεν 

είναι η ψυχαγωγία.
Visual 

appearance

Αναφέρεται  σε  παράγοντες  που 

έχουν  να  κάνουν  με  την  αισθητική 

ενός  ιστοχώρου.  Η  αισθητική  ενός 

ιστοχώρου  είναι  σημαντική  για  την 

επιτυχία ενός ιστοχώρου, αλλά είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να υπολογισθούν 

αντικειμενικά  κριτήρια  και  ο 

υπολογισμός  τέτοιων 

χαρακτηριστικών  βγαίνει  από  το 

αντικείμενο της παρούσας εργασίας. 



“Evaluation  of  web 

sites  for  B2C  e-

commerce”, 

Oppenheim, Ward [32]

Transaction Page Η  έννοια  αυτή  αφορά  ιστοχώρους 

εμπορικούς,  όπου  υπάρχει  το  θέμα 

της  συναλλαγής  και  δεν  έχει 

εφαρμογή  σε  ιστοχώρους 

ευρωβουλευτών.
presentation Στο άρθρο ο όρος χρησιμοποιείται για 

τον  τρόπο  που  πρέπει  να  είναι 

κατανεμημένα  τα  προϊόντα  ώστε  τα 

προϊόντα  του  ίδιου  είδους  να 

αναπαριστώνται  με  τον  ίδιο  τρόπο. 

Δεν  έχει  εφαρμογή  σε  ιστοχώρους 

ευρωβουλευτών
Marketing 

Factors 

Η έννοια αναφέρεται σε παράγοντες 

προώθησης  προϊόντων  και  δεν  έχει 

εφαρμογή  σε  ιστοχώρους 

ευρωβουλευτών. 
“Digital  Governance in 

Municipalities 

Worldwide”, Holzer  και 

Kim [15]

Aesthetic appeal Αναφέρεται  σε  παράγοντες  που 

έχουν  να  κάνουν  με  την  αισθητική 

ενός  ιστοχώρου.  Η  αισθητική  ενός 

ιστοχώρου  είναι  σημαντική  για  την 

επιτυχία ενός ιστοχώρου, αλλά είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να υπολογισθούν 

αντικειμενικά  κριτήρια  και  ο 

υπολογισμός  τέτοιων 

χαρακτηριστικών  βγαίνει  από  το 

αντικείμενο της παρούσας εργασίας
services Στο  άρθρο,  η  έννοια  αναφέρεται 

στην παροχή  online υπηρεσιών από 

κυβερνητικούς  ιστοχώρους  και  δεν 

έχει  εφαρμογή  σε  ιστοχώρους 

ευρωβουλευτών.
“A  framework  for 

evaluating

web  sites  of  public 

authorities”, 

Πανοπούλου, 

Ταμπούρης, 

Ταραμπάνης [19]

services Στο  άρθρο,  η  έννοια  αναφέρεται 

στην παροχή  online υπηρεσιών από 

κυβερνητικούς  ιστοχώρους  και  δεν 

έχει  εφαρμογή  σε  ιστοχώρους 

ευρωβουλευτών.

Applying  evaluation 

criteria  to  New 

services Στο  άρθρο  η  έννοια  αναφέρεται  σε 

ενέργειες  από  μια  κυβερνητική 



Zealand  government 

websites”,  Alastair 

[24]

υπηρεσία,  που  είναι  η  παροχή 

υπηρεσιών  ή  προϊόντων,  και 

ανταποκρίνονται  σε  αιτήματα 

πολιτών.  Δεν  έχει  εφαρμογή  σε 

ιστοχώρους ευρωβουλευτών. 
“Web sites that satisfy 

users:  A  theoretical 

framework  for  Web 

user  interface  design 

and  evaluation”, 

Zhang,  P.;  von  Dran, 

G.;  Small,  R.;  and 

Barcellos, S [3]

General 

appearance

Στο  άρθρο,  ο  όρος  αναφέρεται  στη 

χρήση χρωμάτων, σχεδίων,  εικόνων 

ώστε  να  είναι  αισθητικά  καλός  ο 

ιστοχώρος.  Η  χρήση  τέτοιων 

κριτηρίων  είναι  εκτός  του 

αντικειμένου της παρούσας εργασίας. 
Task completion Στο άρθρο ο όρος αναφέρεται στην 

εκτέλεση  εργασιών  μέσω  του 

ιστοχώρου και δεν έχει εφαρμογή σε 

ιστοχώρους ευρωβουλευτών. 
Recognition  by 

owners/designers 

on  knowledge 

and skill, levels

Στο άρθρο ο όρος αναφέρεται στην 

αναγνώριση  από  τους  σχεδιαστές/ 

ιδιοκτήτες  ενός  ιστοχώρου  του 

επιπέδου  και  των  γνώσεων  των 

χρηστών.  Ένας  ιστοχώρος 

ευρωβουλευτή απευθύνεται σε όλους 

τους  πολίτες,  οπότε  θα  πρέπει  να 

διαθέτει  εκείνα  τα  χαρακτηριστικά 

που  θα  τον  κάνουν  εύκολα 

προσβάσιμο.  Αυτά  περιγράφονται 

στην έννοια «Accessibility» 
“A  framework  and 

methodology  for 

evaluating  e-

commerce  web  sites”, 

Van de Merwe, Bekker 

[14]

reliability Στο άρθρο ο όρος αναφέρεται στην 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 

παραγγελιών  και  στη  βοήθεια  που 

λαμβάνουν  οι  πελάτες  ενός 

εμπορικού  ιστοχώρου.  Δεν  έχει 

εφαρμογή  σε  ιστοχώρους 

ευρωβουλευτών
interface Στο  άρθρο,  ο  όρος  αναφέρεται  στη 

χρήση χρωμάτων, σχεδίων,  εικόνων 

ώστε  να  είναι  αισθητικά  καλός  ο 

ιστοχώρος.  Η  χρήση  τέτοιων 

κριτηρίων  είναι  εκτός  του 

αντικειμένου της παρούσας εργασίας.



“World  e-Parliament 

Report  2008”,  United 

Nations [31]

Impact Ο  όρος  αναφέρεται  στον  αντίκτυπο 

που έχει η νομοθεσία και κατά πόσο 

αναφέρεται αυτό στον ιστοχώρο του 

κοινοβουλίου. Δεν έχει εφαρμογή σε 

ιστοχώρους ευρωβουλευτών
Πίνακας 12: Αποκλειόμενες έννοιες 

4.4.2 Πίνακας Εννοιών

Στη  συνέχεια,  βάσει  των  επιλεγμένων  εννοιών,  κατασκευάζουμε  τον  Πίνακα 

Εννοιών (Concept Matrix)

Παρακάτω  παρουσιάζεται  ο  Πίνακας  Εννοιών.  Οι  γραμμές  του  πίνακα  είναι  τα 

εξεταζόμενα άρθρα και οι στήλες του πίνακα οι βασικές έννοιες. 

Με το σύμβολο «» υποδεικνύεται ότι η έννοια συναντάται στο άρθρο. 

Όταν μετά το σύμβολο ακολουθεί ένα όνομα μέσα σε παρένθεση, σημαίνει πως 

στο συγκεκριμένο άρθρο η έννοια εμφανίζεται με το λεκτικό που υπάρχει μέσα 

στην παρένθεση.

Όταν υπάρχει το σύμβολο «+», τότε σημαίνει ότι η έννοια στο άρθρο εμφανίζεται 

τόσο με το ακριβές όνομα της στήλης όσο και με το λεκτικό που υπάρχει μετά το 

σύμβολο  «+».  Π.χ.  Όταν  για  τη  στήλη  Structure υπάρχει  στο  κελί  «   

(+organization of information content)»,  σημαίνει  ότι  υπάρχει  τόσο  η  έννοια 

Navigation, όσο και η έννοια organization of information content. 

Τέλος,  στον  πίνακα  φαίνεται  και  ο  αριθμός  εμφάνισης  της  κάθε  έννοιας  στα 

μοντέλα που εξετάζουμε.



Πίνακας 13: Πίνακας Εννοιών (Concept Matrix)
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Περιγραφή των εννοιών του Πίνακα

Στον  πίνακα  14  ακολουθεί  μια  σύντομη  περιγραφή  των  εννοιών  που  εμφανίζονται  στον 
Πίνακα Εννοιών.



Πίνακας 14: Περιγραφή εννοιών

Α/Α

ΕΝΝΟΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 Accessibility Προσβασιμότητα Ο όρος αναφέρεται στο βαθμό που ένας ιστοχώρος είναι προσβάσιμος από 

όλους τους  ανθρώπους ανεξαρτήτων ικανοτήτων (π.χ.  από ανθρώπους με 

ειδικές ανάγκες) ή επιπέδου εξοικείωσης με τους υπολογιστές. Ένα από τα 

πρώτα  κριτήρια  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  αξιολόγηση  της 

προσβασιμότητας είναι ο χρόνος απαιτείται για να φορτώσει η αρχική σελίδα. 

Η κοινότητα  W3C έχει θεσπίσει οδηγίες για την προσβασιμότητα προς τους 

σχεδιαστές  ιστοχώρων  (WCAG  guidelines),  οι  οποίες  χωρίζονται  σε  τρία 

επίπεδα. Οι οδηγίες  αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως για την αξιολόγηση της 

προσβασιμότητας ενός ιστοχώρου. Υπάρχουν δωρεάν διαδικτυακές εφαρμογές 

και εργαλεία που ελέγχουν αυτόματα την προσβασιμότητα ενός ιστοχώρου. 
2 Navigation Πλοήγηση Ο όρος αναφέρεται στην ευκολία πλοήγησης στον ιστοχώρο. Η δυνατότητα 

για ένα χρήστη να μπορεί εύκολα να πλοηγηθεί από την αρχική σελίδα σε 

όποια  σελίδα  επιθυμεί  και  να  βρει  αυτό  που  θέλει  γρήγορα  είναι  πολύ 

σημαντική για ένα ιστοχώρο. Οι μηχανισμοί και τα εργαλεία αναζήτησης σε 

ένα ιστοχώρο βοηθούν στην ευκολία πλοήγησης και θεωρούνται σημαντικά 

χαρακτηριστικά. 
3 Structure Δομή Ο όρος αναφέρεται στη σχεδίαση ενός ιστοχώρου και στο τρόπο με τον οποίο 

είναι οργανωμένο το περιεχόμενο της πληροφορίας.
4 Usability Χρηστικότητα Ο  όρος  αναφέρεται  σε  όλα  τα  στοιχεία  εκείνα  που  χαρακτηρίζουν  έναν 

ιστοχώρο χρηστικό, δηλαδή έναν ιστοχώρο κατάλληλο για εύκολη χρήση. Σε 



πολλά άρθρα ο όρος χρησιμοποιείται διαφορετικά από κάθε συγγραφέα και 

χρησιμοποιούνται  διαφορετικές  μετρικές  που  σχετίζονται  με  την 

προσβασιμότητα,  την ευκολία πλοήγησης,  τη δομή και  την ασφάλεια ενός 

ιστοχώρου. 
5 Privacy/ Security Ιδιωτικότητα/ 

Ασφάλεια

Ο  όρος  αναφέρεται  στην  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  των 

χρηστών  και  στην  ασφάλεια  των  ιστοχώρων σχετικά  με  την  περιορισμένη 

πρόσβαση (restricted access) σε συγκεκριμένα σημεία του ιστοχώρου.
6 Content Περιεχόμενο Ο όρος αναφέρεται στην πληροφορία που περιέχεται σε ένα ιστοχώρο. Σε όλα 

τα άρθρα γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο ενός ιστοχώρου. Το περιεχόμενο 

δεν  αρκεί  απλά  να  είναι  πλούσιο  αλλά  θα  πρέπει  να  είναι  και  ακριβές, 

αντικειμενικό και απαλλαγμένο από προκαταλήψεις.
7 News/ Updating Νέα/ Ενημέρωση Ο  όρος  αναφέρεται  στο  πόσο  πρόσφατο  είναι  το  περιεχόμενο  της 

πληροφορίας  σε  ένα  ιστοχώρο  και  πόσο  έγκαιρα  ενημερώνεται  και 

ανανεώνεται.
8 Interactivity Αλληλεπίδραση Η  αλληλεπίδραση  είναι  ένα  από  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  του  Διαδικτύου 

δεδομένου  ότι  παρέχει  τις  ευκαιρίες  για  συμμετοχή  των  πολιτών  στη 

διαμόρφωση  πολιτικών  σε  πραγματικό  χρόνο  υπό  μορφή  ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου  ή  ακόμα  και  ψηφοφοριών  με  την  οποία  οι  πολίτες  θα 

εκφράσουν  την  άποψη  τους.  Η  αλληλεπίδραση  σε  ένα  ιστοχώρο  είναι 

εξαιρετικά  σημαντική  καθώς  προωθεί  την  ηλεκτρονική  συμμετοχή  των 

πολιτών.
9 Public Outreach Προβολή  προς  το 

κοινό

Ο όρος αναφέρεται στη δυνατότητα περαιτέρω επιλογών επαφής (τηλέφωνο, 

διεύθυνση) για τους χρήστες ώστε να επικοινωνήσουν με τους υπευθύνους 

των ιστοχώρων. Με αυτό τον τρόπο θα ξεπερνιούνται και τυχόν περιορισμένες 



τεχνολογικές ικανότητες από την πλευρά των πολιτών/
10 Multilingualism Πολυγλωσσικότητα Ο  όρος  αναφέρεται  στον  αριθμό  γλωσσών  στον  οποίο  προσφέρεται  το 

περιεχόμενο του ιστοχώρου. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι πού σημαντικό για 

ιστοχώρους που απευθύνονται σε ομάδες χρηστών πολλαπλών εθνικοτήτων 

(π.χ. ευρωβουλευτές)
11 External 

recognition

Αναγνώριση Ο όρος αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους η αξία ενός ιστοχώρου 

αναγνωρίζεται  από  τους  χρήστες  και  την  ευρύτερη  κοινότητα  Διαδικτύου. 

(αριθμός επισκέψεων στον ιστοχώρο, βραβεία – διακρίσεις)
12 Multimedia Πολυμέσα Ο όρος αναφέρεται στην ειδική κατηγορία περιεχόμενου που είναι τα αρχεία 

πολυμέσων όπως είναι τα αρχεία βίντεο και ήχου.
13 Hygiene/ 

Motivator 

Features

Χαρακτηριστικά 

Υγιεινής/ Κινήτρου.

Αναφέρονται  σε  γενικές  κατηγορίες  χαρακτηριστικών  των  ιστοχώρων. Τα 

χαρακτηριστικά υγιεινής είναι εκείνα που είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε 

έναν ιστοχώρο αλλά δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν την ικανοποίηση του 

χρήστη.  Τα  χαρακτηριστικά  κινήτρου  είναι  εκείνα  που  συμβάλουν  στην 

ικανοποίηση του χρήστη και τον ωθούν στο να επισκεφτεί ξανά τον ιστοχώρο. 

Ανάλογη είναι η χρήση των όρων utilitarian/ hedonic.



4.5 Σχέσεις Μεταξύ των Εννοιών 

Στην  ενότητα  4.4  παρουσιάστηκε  ο  Πίνακας  Εννοιών  και  στην  ενότητα  4.5 

περιγράφηκαν οι έννοιες αυτές σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Οι έννοιες αυτές θα 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του πλαισίου εργασίας για την αξιολόγηση 

ιστοχώρων  ευρωβουλευτών.  Οι  έννοιες  δεν  είναι  ανεξάρτητες  και  ορισμένες 

σχετίζονται μεταξύ τους. 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι σχέσεις γενίκευσης που υπάρχουν μεταξύ 

των  εννοιών.  Ουσιαστικά,  η  σχέση  γενίκευσης  προσομοιάζεται  με  τη  σχέση 

υπερκλάσεων και υποκλάσεων σε ένα διάγραμμα. Υπάρχει μια κύρια κλάση και οι 

υποκλάσεις που έχουν σχετίζονται με την κύρια κλάση αλλά διαφοροποιούνται σε 

κάποια χαρακτηριστικά  τους.  Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται  οι  σχέσεις 

γενίκευσης μεταξύ των εννοιών.   

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Usability

Accessibility
Navigation
Structure

Privacy/ Security

Multilingualism

Public Outreach

Content

News/ Updating

Multimedia

External recognition
Στη  βιβλιογραφία  που  αναλύθηκε  παρατηρήθηκε  ότι  ο  όρος  χρηστικότητα 

(usability) χρησιμοποιήθηκε σε αρκετά άρθρα για κριτήρια που σχετίζονται με την 

προσβασιμότητα, την πλοήγηση σε έναν ιστοχώρο και τη δομή της πληροφορίας 

που υπάρχει. Ο όρος χρηστικότητα είναι πιο γενικός και αναφέρεται στην ευκολία 

χρήσης  του  ιστοχώρου.  Η  προσβασιμότητα,  η  πλοήγηση  και  η  δομή  ενός 

ιστοχώρου είναι στοιχεία που συμβάλουν στην ευκολία χρήσης. Με την ίδια λογική 

η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα (Privacy/  Security), ο αριθμός των γλωσσών στις 

οποίες  παρέχεται  το  περιεχόμενο (Multilingualism) και  τα στοιχεία επικοινωνίας 

που δίνονται προς τους χρήστες συμβάλουν στην αύξηση της χρηστικότητας του 

ιστοχώρου. 

Επίσης, το περιεχόμενο (content) θεωρείται η κύρια κατηγορία. Τα νέα και πόσο 

συχνά ανανεώνονται θεωρείται ένα ειδικό χαρακτηριστικό του περιεχομένου ενός 

ιστοχώρου,  καθώς  περιγράφει  τη  συχνότητα  ανανέωσης  του  περιεχομένου. 

Αντίστοιχα τα πολυμέσα (multimedia) είναι  μια ειδική κατηγορία περιεχομένου, 

που  αφορά  αρχεία  ήχου,  εικόνας  και  βίντεο.  Τέλος,  οι  διακρίσεις  που  έχει  ο 



ιστοχώρος και η αναγνώριση από τους χρήστες (external recognition) είναι μια 

άλλη ειδική κατηγορία περιεχομένου.

 



5 Πλαίσιο  Εργασίας  (Framework)  για  την 

Αξιολόγηση των Ιστοχώρων Ευρωβουλευτών

5.1 Εισαγωγή

Το  αντικείμενο  του  κεφαλαίου  5  είναι  η  σύνθεση  των  εννοιών  που 

παρουσιάστηκαν στη φάση της ανάλυσης της βιβλιογραφίας και η κατασκευή του 

πλαισίου εργασίας για την αξιολόγηση των ιστοχώρων ευρωβουλευτών. Το πλαίσιο 

εργασίας  συνδυάζει  τις  έννοιες  και  προσεγγίσεις  που  παρουσιάστηκαν  στα 

προηγούμενα κεφάλαια αλλά και προσθέτει νέες έννοιες. 

5.2 Μεθοδολογία

Τα βήματα που απαιτούνται για την κατασκευή του πλαισίου εργασίας είναι:

1. Ο εντοπισμός όλων των εννοιών που παρουσιάζονται  στη βιβλιογραφία. 

Αυτό  πραγματοποιήθηκε  στα  κεφάλαια  3,  όπου  παρουσιάστηκε  η 

επιλεγμένη βιβλιογραφία, και στο κεφάλαιο, όπου αναλύθηκαν οι βασικές 

έννοιες των άρθρων και κατασκευάστηκε ο Πίνακας Εννοιών. Επιπρόσθετα, 

στην  κατασκευή  του  πλαισίου  εργασίας  θα  υιοθετηθεί  μια  κατηγορία 

κριτηρίων,  σχετικών  με  το  Περιεχόμενο  (Content),  η  οποία  δεν 

παρουσιάστηκε σε κανένα από τα άρθρα που εξετάσθηκαν. Η κατηγορία 

αυτή κριτηρίων σχετίζεται με αυτό που αποκαλείται Web 2.0 και κοινωνικά 

δίκτυα (social networking).  Στην επόμενη ενότητα γίνεται  αναφορά στο 

Web 2.0.

2. Ο εντοπισμός των σχέσεων μεταξύ των εννοιών που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα Εννοιών. Αυτό πραγματοποιήθηκε στην ενότητα 4.5.

3. Κατασκευή του πλαισίου εργασίας με τη σύνθεση των βημάτων 1 και 2 

(ενότητα 5.4).

4. Πρόσθεση επιπέδου λεπτομέρειας με τον ορισμό συγκεκριμένων μετρικών 

για κάθε υποκατηγορία εννοιών (Ενότητα 5.5)

5.3 Web 2.0

Το  Web 2.0  γενικά  αναφέρεται  στην  παροχή  νέων  υπηρεσιών  στο  Διαδίκτυο. 

Τέτοιες υπηρεσίες είναι τα εργαλεία κοινωνικών δικτύων(social networking tools, 

π.χ. facebook), wikis, blogs, οι τεχνολογίες RSS feeds. Αυτές είναι οι τεχνολογίες 

που έχουν βοηθήσει το Διαδίκτυο ώστε να είναι πιο διαδραστικό και να έχει πιο 



πλούσιο περιεχόμενο σε σχέση με το παρελθόν. Οι τεχνολογίες αυτές θεωρούνται 

ότι αντιπροσωπεύουν το Web 2.0.  

Ανάμεσα στις πρώτες προσπάθειες να οριστεί το Web 2.0 ως έννοια, είναι το άρθρο 

του  Tim Oreilly [37] όπου αναφέρονται  χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το 

Web 2.0  από  το  «παλιό»  διαδίκτυο.  Ως  χαρακτηριστικές  εφαρμογές  και 

τεχνολογίες  του  Web 2.0  αναφέρονται:  εργαλεία  κοινωνικών  δικτύων(social 

networking tools - facebook), wikis, blogs, οι τεχνολογίες RSS feeds.  

Οι νέες τεχνολογίες, που ονομάζονται Web 2.0 χρησιμοποιούνται στην πολιτική με 

μεγαλύτερη συχνότητα το τελευταίο διάστημα. Χαρακτηριστικό είναι  το γκρουπ 

που είχε δημιουργηθεί στο  Facebook (εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης) υπέρ του 

Μπάρακ  Ομπάμα,  υποψήφιου  για  τις  Αμερικάνικες  εκλογές  2008  [38].  Το 

συγκεκριμένο γκρουπ αριθμεί περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες από όλο τον κόσμο. 

Το πλήθος των blogs αυξάνει με τεράστιους  ρυθμούς. Η δυνατότητα από τον κάθε 

πολίτη να εκφράσει την άποψη του και παράλληλα να υπάρχει σχολιασμός της 

άποψης από άλλους πολίτες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιδέα, που μπορεί να 

βρει εφαρμογή στους πολιτικούς. 

Επίσης, αρκετά διαδεδομένη είναι η τεχνολογία RSS feed. Σύμφωνα με αυτήν την 

τεχνολογία, ένας χρήστης μπορεί αυτόματα να ενημερώνεται για αλλαγές και νέα 

για  όλους  τους  ιστοχώρους  που  τον  ενδιαφέρουν,  εφόσον  υποστηρίζουν  την 

τεχνολογία, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτεί τους ιστοχώρους. 

Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν άρθρα που να αναφέρονται στη χρήση κριτηρίων 

σχετικών με τις τεχνολογίες Web 2.0 στην αξιολόγηση ιστοχώρων. Η εκτεταμένη 

χρήση όμως αυτών των τεχνολογιών από πολλούς πολίτες είναι μια ευκαιρία για 

τους  πολιτικούς  σε  τοπικό,  εθνικό  και  ευρωπαϊκό  επίπεδο  να  ενισχύσουν  την 

ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών μέσα από την παροχή τέτοιων τεχνολογιών 

από τους προσωπικούς ιστοχώρους.   Στην παρούσα εργασία, τρεις  παράγοντες 

σχετικά με το  Web 2.0 θα ενσωματωθούν ως κριτήρια αξιολόγησης ιστοχώρων 

ευρωβουλευτών:

• Εργαλεία  Κοινωνικής  δικτύωσης.  Κατά  πόσο  ο  ευρωβουλευτής  έχει 

σύνδεσμό  σε  κάποιο  από  τα  εργαλεία  κοινωνικής  δικτύωσης  (π.χ. 

Facebook, My space, LinkedIn κτλ.).

• Blog.  Εάν  διαθέτει  ο  ευρωβουλευτής  blog,  όπου  μπορεί  να  εκφράζει 

πολιτικές θέσεις και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν.

• Τεχνολογίες  RSS feed.  Αν είναι  διαθέσιμη η  τεχνολογία  RSS feed στον 

ιστοχώρο του ευρωβουλευτή. 



5.4  Πλαίσιο  εργασίας  για  την  αξιολόγηση  ιστοχώρων 

ευρωβουλευτών 

Το πλαίσιο εργασίας για την αξιολόγηση ιστοχώρων ευρωβουλευτών εφαρμόζει 

τρία  διαφορετικά  επίπεδα  λεπτομέρειας.  Στο  πρώτο επίπεδο λεπτομέρειας,  το 

πλαίσιο  αποτελείται  από  τρείς  άξονες  οι  οποίοι  αξιολογούν  τρεις  διαφορετικές 

οπτικές ενός ιστοχώρου ευρωβουλευτή. Ο πρώτος άξονας (Usability) εξετάζει τη 

χρηστικότητα  του  ιστοχώρου.  Ο  δεύτερος  άξονας  (e-Content)  εξετάζει  το 

περιεχόμενο του ιστοχώρου και την πληροφορία που παρέχεται σε αυτόν. Ο τρίτος 

άξονας  (e-Participation)  εξετάζει  το  βαθμό  που  o ιστοχώρος  προάγει  την 

ηλεκτρονική συμμετοχή πολιτών. 

Στο  δεύτερο  επίπεδο,  το  πλαίσιο  εργασίας  αποτελείται  από  παράγοντες  που 

χρησιμοποιούνται  για  την  αξιολόγηση  κάθε  άξονα.  Στο  τρίτο  επίπεδο 

λεπτομέρειας, το πλαίσιο εργασίας αποτελείται από συγκεκριμένες μετρικές που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση. Στην ενότητα 5.4 παρουσιάζονται αναλυτικά 

οι μετρικές.  

Το  πλαίσιο  εργασίας  για  την  αξιολόγηση  των  ιστοχώρων  (συνοπτικά) 

παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. Στην πρώτη στήλη βρίσκονται οι άξονες του 

πλαισίου εργασίας, που είναι το πρώτο επίπεδο λεπτομέρειας. Στη δεύτερη στήλη 

βρίσκονται  οι  παράγοντες  που  προσδιορίζουν  κάθε  άξονα  και  αποτελούν  το 

δεύτερο  επίπεδο  λεπτομέρειας.  Στην  τρίτη  στήλη  βρίσκεται  μια  συνοπτική 

περιγραφή των μετρικών που θα χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια αξιολόγησης και 

αποτελούν το τρίτο επίπεδο λεπτομέρειας.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ
1.Usability 

(Χρηστικότητα) 

Accessibility Προσβασιμότητα  με  βάση  τις  οδηγίες 

WCAG,  χρήση  ειδικού  λογισμικού  για 

την εξέταση αρχείων ή λειτουργία του 

ιστοχώρου
Multilingualism Αριθμός  γλωσσών  στις  οποίες 

παρέχεται  τα  περιεχόμενο  του 

ιστοχώρου 
Navigation Μηχανές  αναζήτησης,  Χρήση  χαρτών 

ιστοχώρου (site maps),
Structure Διατήρηση της ίδιας δομής σε όλες τις 

ιστοσελίδες του ιστοχώρου
Privacy/ Security Πολιτική  ιδιωτικότητας,  Προσωπικά 

δεδομένα, Ασφαλής σύνδεση (https://)
Public Outreach Στοιχεία επικοινωνίας 

2.e-Content 

(Ηλεκτρονικό 

Περιεχόμενο)

General Content Πληροφορίες  για  τον  ευρωβουλευτή, 

πληροφορίες  για  ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς, εξωτερικές συνδέσεις.
Multimedia Αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνες
News/ Updating Συχνότητα  ανανέωσης  περιεχομένου, 

Νέα,  Ημερολόγιο  με  σημαντικά 

γεγονότα.
Web 2.0 Blogs,  social  networking  tools,  RSS 

technology
3.e-Participation 

(Ηλεκτρονική 

Συμμετοχή)

Κοινοβουλευτικές ομιλίες, ηλεκτρονικές 

ψηφοφορίες,  ηλεκτρονικές  έρευνες, 

ηλεκτρονικές  συζητήσεις  (chat), 

φόρουμ (forums)
 Πίνακας  15:  Πλαίσιο  Εργασίας  για  την  αξιολόγηση  ιστοχώρων 

ευρωβουλευτών (Συνοπτικό)

Στις  ενότητες  4.4,  4.5  και  4.6  έγινε  ανάλυση  των  εννοιών  και  ευρέθησαν  οι 

σχέσεις  γενίκευσης  μεταξύ  των  εννοιών.  Ο  πρώτος  άξονας  (usability) 

δημιουργήθηκε αποκλειστικά με βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο 

κεφάλαιο  4  και  περιλαμβάνει  6  υποκατηγορίες  οι  οποίες  ευρέθησαν  ότι  έχουν 

σχέση με τη χρηστικότητα.

Ο δεύτερος άξονας (e- Content) περιλαμβάνει τις όλες τις έννοιες που αναλύθηκαν 

στο  κεφάλαιο  4,  εκτός  της  έννοιας  external recognition.  Με  τη  συγκεκριμένη 

έννοια  θα  υπήρχαν  μετρικές  οι  οποίες  θα  υπολόγιζαν  την  επισκεψιμότητα  του 

ιστοχώρου. Όμως η έλλειψη της δυνατότητας να υπολογιστεί η επισκεψιμότητα για 

κάθε ιστοχώρο ακύρωσε την ύπαρξη συγκεκριμένης μετρικής. Επίσης προστίθεται 

η έννοια «Web 2.0,» ως παράγοντας περιεχομένου, η οποία περιγράφηκε στην 



ενότητα 5.3.  Επίσης, το προτεινόμενο πλαίσιο εργασίας ακολουθεί την ορολογία 

που  προτείνεται  στο  άρθρο  [19].  Με  αυτόν  τον  τρόπο  η  κύρια  κατηγορία 

αναφέρεται ως ηλεκτρονικό περιεχόμενο (e-Content) ενώ προστίθεται μια ακόμα 

κατηγορία σε σχέση με την ανάλυση στην ενότητα 4.6, που είναι η υποκατηγορία 

γενικό περιεχόμενο (general content).

Ο  τρίτος  άξονας  (e-Participation)  ακολουθεί  την  ορολογία  και  δομή  που 

προτείνεται στο άρθρο [19],  καθώς θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στο στόχο του 

προτεινόμενου  πλαισίου  εργασίας,  που  είναι  η  αξιολόγηση  ιστοχώρων 

ευρωβουλευτών συνολικά, συμπεριλαμβάνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως 

είναι ο βαθμός ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών. Συγκεκριμένα, ο άξονας 

περιλαμβάνει τρεις παράγοντες που είναι η πληροφορία (Information), η σύσκεψη 

(Consultation)  και  η  ενεργός  συμμετοχή  (Active Participation).  Οι  παράγοντες 

αυτοί αντιστοιχούν στα τρία επίπεδα ηλεκτρονικής συμμετοχής όπως αυτά έχουν 

οριστεί από τον OECD [51].

Στο  παρακάτω  σχήμα  παρουσιάζεται  η  αντιστοίχηση  (mapping)  των  εννοιών 

μεταξύ  του  προτεινόμενου  πλαισίου  εργασίας   και  των  εννοιών  που 

συμπεριλαμβάνονται σε άρθρα που αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Οι 

προσεγγίσεις  είναι  κατηγοριοποιημένες  και  ομαδοποιημένες  ανάλογα  με  την 

κατηγορία βιβλιογραφικής αναζήτησης.



            Βιβλιογραφία

Εικόνα 5: Αντίστοιχη εννοιών άρθρων και πλαισίου εργασίας

Η αντιστοίχηση των εννοιών διευκολύνει τη σύγκριση των πλαισίων εργασίας και 

κριτηρίων  αξιολόγησης  που  εφαρμόζονται  ανά  κατηγορία  βιβλιογραφικής 

αναζήτησης. Τα άρθρα που εντοπίστηκαν από την αναζήτηση στα πεδία έρευνας 

α)αξιολόγηση ιστοχώρων με τη χρήση εργαλείων και β)ανά επιχειρηματικό τομέα 

δίνουν έμφαση στη χρηστικότητα ενός ιστοχώρου και όχι στο περιεχόμενο ή την 

ηλεκτρονική συμμετοχή του πολίτη. 

Συνολικά, η βιβλιογραφία είναι πλούσια στο πεδίο έρευνας που σχετίζεται με την 

αξιολόγηση ιστοχώρων ως προς τη χρηστικότητα και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο 

του  ιστοχώρου.  Όμως,  δε  συμβαίνει  το  ίδιο  με  την  ηλεκτρονική  συμμετοχή 

πολιτών ή την αλληλεπίδραση των χρηστών με τον ιστοχώρο σε ευρύτερο πλαίσιο, 

όπου ο αριθμός των άρθρων που αναφέρονται σε αυτά είναι περιορισμένος.

Β
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Επίσης,  παρατηρείται  η  χρησιμοποίηση  πολλών διαφορετικών  όρων,  που  όμως 

χρησιμοποιούνται  για  να  περιγράψουν  το  ίδιο  αντικείμενο.  Αυτό  δημιουργεί 

σύγχυση και δυσκολεύει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών πλαισίων εργασίας ενώ 

δυσκολεύει την κατανόηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

5.5 Αναλυτικό  πλαίσιο  εργασίας  για  την  αξιολόγηση 

ιστοχώρων ευρωβουλευτών 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται το πλαίσιο εργασίας αναλυτικά. Στον πίνακα 

που  ακολουθεί  παρουσιάζονται  τα  τρία  επίπεδα  λεπτομέρειας  του  πλαισίου 

εργασίας αναλυτικά, όπου για κάθε παράγοντα αναφέρονται οι μετρικές που θα 

χρησιμοποιηθούν  για  την  αξιολόγηση  υπό  τη  μορφή  ερωτήσεων,  οι  πιθανές 

απαντήσεις για κάθε μετρική και ο συντελεστής βαρύτητας για μετρική, ανάλογα 

με  την  απάντηση.  Το  σύνολο  των  μετρικών  είναι  30.  Οι  26  μετρικές  είναι 

διχοτομικές (Ναι ή Όχι) και κάθε μια μετρική δεν έχει την ίδια βαρύτητα. 

Το μέγιστο των βαθμών για κάθε άξονα είναι το 100. Αν ένας ιστοχώρος στον 

άξονα  Usability συγκεντρώσει  65  βαθμούς  τότε  η  βαθμολογία  του  στο 

συγκεκριμένο άξονα είναι 65%. Όμως κάθε άξονας δεν έχει την ίδια βαρύτητα στη 

συνολική βαθμολογία. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει ως εξής:

Συνολική Βαθμολογία = Usability*0,35 + e-Content*0,50 + e-Participation*0,15.

 

   



Πίνακας 16: Πλαίσιο Εργασίας για την αξιολόγηση ιστοχώρων ευρωβουλευτών (Αναλυτικό)



ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

Σ

Α/Α ΜΕΤΡΙΚΗ
ΠΙΘΑΝΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ

ΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

U
sa

b
ility

Accessibility 1 Ο ιστοχώρος περνάει το πρώτο επίπεδο 

προσβασιμότητας σύμφωνα με τα WCAG 

1.0;  (Accessibility Guidelines,  Priority 

Level A)

ΝΑΙ/ΟΧΙ 15/0

2 Στην  περίπτωση  που  απαιτείται  ειδικό 

λογισμικό για τη θέαση αρχείων ή την 

εκτέλεση  λειτουργιών,  παρέχεται  η 

σύνδεση για τη λήψη του λογισμικού?

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
10/0/10

Multilingualis

m

3 Σε  πόσες  γλώσσες  παρέχεται  το 

περιεχόμενο του ιστοχώρου; 
1-5 1/5/7/9/10

Navigation 4 Υπάρχει μηχανή αναζήτησης; ΝΑΙ/ΟΧΙ 15/0
5 Υπάρχει χάρτης ιστοχώρου (sitemap) ή 

ευρετήριο Α –Ζ;
ΝΑΙ/ΟΧΙ 5/0

6 Η πρόσβαση σε όλες τις ενότητες είναι 

εφικτή από την αρχική σελίδα;
ΝΑΙ/ΟΧΙ 5/0

Structure 7 Διατηρείται  η  ίδια  δομή  σε  όλες  τις 

ιστοσελίδες του ιστοχώρου;
ΝΑΙ/ΟΧΙ 10/0

Privacy/ 

Security

8 Υπάρχει  πληροφόρηση  σχετικά  με  τη 

χρήση  προσωπικών  δεδομένων 

(Πολιτική  ιδιωτικότητας  -  Privacy 

Policy);

ΝΑΙ/ΟΧΙ 10/0

9

Ζητούνται  προσωπικά  δεδομένα  σε 

οποιοδήποτε σημείο του ιστοχώρου;
ΝΑΙ/ΟΧΙ ---/10



ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

Σ

Α/Α ΜΕΤΡΙΚΗ
ΠΙΘΑΝΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ

ΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ: USABILITY ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: 100



ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

Σ

Α/Α ΜΕΤΡΙΚΗ
ΠΙΘΑΝΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ

ΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

e
-C

o
n

te
n
t

General 

Content

12 Ποιος  είναι  ο  συνολικός   αριθμός  των 

ιστοσελίδων;

ΜΕΧΡΙ 5/ΜΕΧΡΙ 

10/ΠΑΝΩ ΑΠΟ 

10

2/5/10

13 Υπάρχει  σύνδεσμος  (link)για  τον 

ιστοχώρο του ευρωπαϊκού κόμματος που 

ανήκει ο Ευρωβουλευτής;

ΝΑΙ/ΟΧΙ 5/0

14 Υπάρχουν  σύνδεσμοι  για  ιστοχώρους 

του  ευρωπαϊκού  δημόσιου  ή  ιδιωτικού 

τομέα; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 10/0

15 Διατίθεται  βιογραφικό  του 

Ευρωβουλευτή;
ΝΑΙ/ΟΧΙ 10/0

16 Διατίθενται  δελτία  τύπου  (Press 

Releases);
ΝΑΙ/ΟΧΙ 10/0

Multimedia 17 Διατίθενται εικόνες; ΝΑΙ/ΟΧΙ 5/0
18 Υπάρχουν αρχεία ήχου/ βίντεο; ΝΑΙ/ΟΧΙ 5/0

News/ 

Updating

19 Πόσο  συχνά  δημοσιεύονται  νέα 

(ευρωπαϊκά, εθνικά, δραστηριότητες του 

ευρωβουλευτή);

ΚΑΘΕ 2-3 

ΜΕΡΕΣ/ ΚΑΘΕ 

ΒΔΟΜΑΔΑ/ΚΑΘ

Ε ΜΗΝΑ/ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΕΝΔΕΙΞΗ- ΠΙΟ 

ΣΠΑΝΙΑ

10/7/3/0

20 Υπάρχει  ημερολόγιο  με  σημαντικά 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

Σ

Α/Α ΜΕΤΡΙΚΗ
ΠΙΘΑΝΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ

ΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

e
- P

a
rticip

a
tio

n
 

Information 25 Διατίθενται  στον  ιστοχώρο  οι  ομιλίες/ 

ερωτήσεις (σε οποιαδήποτε μορφή) του 

ευρωβουλευτή στο κοινοβούλιο;

ΝΑΙ/ΟΧΙ 25/0

Consultation Οι  χρήστες  μπορούν να εκφράσουν τη 

γνώμη τους μέσω: 
26 Ψηφοφοριών (opinion polls) ΝΑΙ/ΟΧΙ 15/0
27 Ηλεκτρονικών αιτήσεων (e-petitions) ΝΑΙ/ΟΧΙ 15/0
28 Ερευνών (surveys) ΝΑΙ/ΟΧΙ 15/0

Active 

Participation

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον 

ευρωβουλευτή ή μεταξύ τους μέσω:
29 Chats; ΝΑΙ/ΟΧΙ 15/0
30 eForums; ΝΑΙ/ΟΧΙ 15/0

ΑΞΟΝΑΣ: e-Participation ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: 100
Συνολική Βαθμολογία = Usability*0,35 + e-Content*0,50 + e-Participation*0,15

ΑΞΟΝΑΣ: e-Content ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: 100



1. Άξονας Usability

Accessibility 

Με τη  μετρική 1  θα  διαπιστωθεί  αν  ο  ιστοχώρος  ικανοποιεί  το  πρώτο  επίπεδο 

προτεραιότητας,  όπως  έχει  οριστεί  στα  WCAG 1.0.  Για  τον  υπολογισμό  της 

μετρικής 1 θα χρησιμοποιηθεί το διαδικτυακό εργαλείο  HiSoftware Cynthia Says 

[52].  Εφόσον  ο  ιστοχώρος  ικανοποιεί  τα  κριτήρια  τότε  βαθμολογείται  με  15 

βαθμούς διαφορετικά με 0.

Με  τη  μετρική  2  θα  διαπιστωθεί  αν  απαιτείται  ειδικό  λογισμικό  για  τη  θέαση 

περιεχομένου του ιστοχώρου και εφόσον απαιτείται, αν παρέχεται σύνδεσμος για 

τη λήψη του συγκεκριμένου λογισμικού. Αν απαιτείται  ειδικό λογισμικό και δεν 

παρέχεται ο σχετικός σύνδεσμος τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 0 βαθμούς, 

διαφορετικά με 10.

Multilingualism

Με τη μετρική 3 προσδιορίζεται ο αριθμός στις οποίες παρέχεται το περιεχόμενο 

του  ιστοχώρου.  Όσο  πιο  πολυγλωσσικός  ο  ιστοχώρος  τόσο  μεγαλύτερη  η 

βαθμολογία.

Navigation

Με τη μετρική 4 εξετάζεται  η ύπαρξη ή μη μιας μηχανής αναζήτησης.  Εφόσον 

υπάρχει τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 15 βαθμούς, διαφορετικά με 0.

Με τη μετρική 5 εξετάζεται η ύπαρξη ή μη ενός χάρτη ιστοχώρου ή ευρετηρίου. 

Εφόσον υπάρχει τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 5 βαθμούς, διαφορετικά με 0.

Με τη μετρική 6 εξετάζεται αν η πρόσβαση σε όλες τις ενότητες ενός ιστοχώρου 

είναι  εφικτή  από  την  κεντρική  σελίδα.  Εφόσον είναι  εφικτή  τότε  ο  ιστοχώρος 

βαθμολογείται με 5 βαθμούς, διαφορετικά με 0.

Structure

Με τη μετρική 7 εξετάζεται αν η δομή του ιστοχώρου παραμένει η ίδια σε όλες τις 

ιστοσελίδες.  Εφόσον  παραμένει  η  ίδια,  τότε  ο  ιστοχώρος  βαθμολογείται  με  10 

βαθμούς, διαφορετικά με 0.

Privacy/ Security

Με τη μετρική 8 εξετάζεται αν αναφέρεται στον ιστοχώρο πολιτική ιδιωτικότητας 

και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εφόσον αναφέρεται, τότε ο ιστοχώρος 

βαθμολογείται με 10 βαθμούς, διαφορετικά με 0.

Με τη μετρική 9 εξετάζεται αν ζητούνται προσωπικά δεδομένα από το χρήστη και 

εφόσον  ζητούνται  αν  αυτά  μεταδίδονται  μέσω  ασφαλής  σύνδεσης  (https://). 

Εφόσον δε ζητούνται ή μεταδίδονται μέσω ασφαλής σύνδεσης, τότε ο ιστοχώρος 

βαθμολογείται με 10 βαθμούς, διαφορετικά με 0.

Public Outreach



Με τη μετρική 10 εξετάζεται αν διατίθεται στον ιστοχώρο η ηλεκτρονική διεύθυνση 

του ευρωβουλευτή, ως εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας. Εφόσον διατίθεται, τότε 

ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 5 βαθμούς διαφορετικά με 0.

Με τη μετρική 11 εξετάζεται αν διατίθενται στον ιστοχώρο εναλλακτικά στοιχεία 

επικοινωνίας  (τηλέφωνο,  διεύθυνση).  Εφόσον  διατίθενται,  τότε  ο  ιστοχώρος 

βαθμολογείται με 5 βαθμούς διαφορετικά με 0. 

2. e-Content

General Content

Με τη μετρική 12 εξετάζεται ο συνολικός αριθμός ιστοσελίδων που περιέχει ένας 

ιστοχώρος. Αν είναι πάνω από 10 τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 10. Αν είναι 

κάτω από 10 και πάνω από 5 τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 5. Αν είναι κάτω 

από 5 τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 2.

Με τη μετρική 13 εξετάζεται αν διατίθεται σύνδεσμος για το ευρωπαϊκό κόμμα που 

ανήκει ο ευρωβουλευτής. Εφόσον διατίθεται, τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 5 

βαθμούς διαφορετικά με 0.

Με  τη  μετρική  14  εξετάζεται  αν  διατίθενται  σύνδεσμοι  για  ιστοχώρους  του 

ευρωπαϊκού δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.  Εφόσον διατίθενται, τότε ο ιστοχώρος 

βαθμολογείται με 10 βαθμούς διαφορετικά με 0.

Με  τη  μετρική  15  εξετάζεται  αν  διατίθεται  βιογραφικό  σημείωμα  του 

ευρωβουλευτή. Εφόσον διατίθεται, τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 10 βαθμούς 

διαφορετικά με 0.

Με  τη  μετρική  16  εξετάζεται  αν  διατίθενται  δελτία  τύπου  του  ευρωβουλευτή. 

Εφόσον διατίθενται, τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 10 βαθμούς διαφορετικά 

με 0.

Multimedia

Με τη μετρική 17 εξετάζεται αν διατίθενται αρχεία εικόνων.  Εφόσον διατίθενται, 

τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 5 βαθμούς διαφορετικά με 0.

Με  τη  μετρική  18  εξετάζεται  αν  διατίθενται  αρχεία  ήχου  ή  βίντεο.  Εφόσον 

διατίθενται, τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 5 βαθμούς διαφορετικά με 0.

News/ Updating

Με τη μετρική 19 εξετάζεται η συχνότητα με την οποία ανανεώνονται τα νέα και 

γενικά το περιεχόμενο στον ιστοχώρο. Εφόσον ανανεώνονται κάθε 2-3 μέρες τότε 

ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 10 βαθμούς. Εφόσον ανανεώνονται κάθε βδομάδα 

τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 7 βαθμούς. Εφόσον ανανεώνονται κάθε μήνα 

τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 3 βαθμούς. Εφόσον ανανεώνονται πιο σπάνια 

ή δεν υπάρχει ένδειξη πόσο συχνά ανανεώνονται τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται 

με 0 βαθμούς.



Με τη μετρική 20  εξετάζεται αν υπάρχει  ημερολόγιο με σημαντικά γεγονότα ή 

επόμενες δραστηριότητες του ευρωβουλευτή. Εφόσον υπάρχει, τότε ο ιστοχώρος 

βαθμολογείται με 5 βαθμούς, διαφορετικά με 0.

Με  τη  μετρική  21  εξετάζεται  αν  διατίθεται  ηλεκτρονική  περιοδική  έκδοση  (e-

newsletter).  Εφόσον διατίθεται, τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 15 βαθμούς 

διαφορετικά με 0.

Web 2.0

Με τη μετρική 22 εξετάζεται αν υπάρχει σύνδεσμος (link) με blog που ανήκει σε 

ευρωβουλευτή. Εφόσον υπάρχει, τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 5 βαθμούς, 

διαφορετικά με 0.

Με  τη  μετρική  23  εξετάζεται αν  υπάρχουν  σύνδεσμοι  με  εργαλεία  κοινωνικής 

δικτύωσης (social networking tools π.χ. facebook, my space). Εφόσον υπάρχουν, 

τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 5 βαθμούς, διαφορετικά με 0.

Με  τη  μετρική  24  εξετάζεται  αν  διατίθεται  η  τεχνολογία  RSS feed.  Εφόσον 

διατίθεται, τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 5 βαθμούς διαφορετικά με 0.

3. e-Participation

Information

Με τη μετρική 25  εξετάζεται αν διατίθενται στον ιστοχώρο οι ομιλίες/ ερωτήσεις 

(σε οποιαδήποτε μορφή) του ευρωβουλευτή στο κοινοβούλιο. Εφόσον διατίθενται, 

τότε ο ιστοχώρος βαθμολογείται με 25 βαθμούς διαφορετικά με 0.

Consultation

Με τη μετρική 26 εξετάζεται αν οι χρήστες μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους 

μέσω  ψηφοφοριών  (opinion polls).  Εφόσον  μπορούν,  τότε  ο  ιστοχώρος 

βαθμολογείται με 15 βαθμούς διαφορετικά με 0.

Με τη μετρική 27 εξετάζεται αν οι χρήστες μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους 

μέσω ηλεκτρονικών αιτήσεων (e-petitions). Εφόσον μπορούν, τότε ο ιστοχώρος 

βαθμολογείται με 15 βαθμούς διαφορετικά με 0.

Με τη μετρική 28 εξετάζεται αν οι χρήστες μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους 

μέσω Ερευνών (surveys). Εφόσον μπορούν, τότε ο ιστοχώρος  βαθμολογείται με 

15 βαθμούς διαφορετικά με 0.

Active Participation

Με τη μετρική 29  εξετάζεται αν οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον 

ευρωβουλευτή ή μεταξύ τους μέσω  chats. Εφόσον μπορούν, τότε ο ιστοχώρος 

βαθμολογείται με 15 βαθμούς διαφορετικά με 0.

Με τη μετρική 30  εξετάζεται αν οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον 

ευρωβουλευτή ή μεταξύ τους μέσω eforums. Εφόσον μπορούν, τότε ο ιστοχώρος 

βαθμολογείται με 15 βαθμούς διαφορετικά με 0.



6  Αποτελέσματα  Αξιολόγησης  των  Ιστοχώρων 

(Websites) Ευρωβουλευτών

6.1 Εισαγωγή

Το  αντικείμενο  του  παρόντος  κεφαλαίου  είναι   η  αξιολόγηση  των  ιστοχώρων 

ευρωβουλευτών με την εφαρμογή του πλαισίου εργασίας που κατασκευάστηκε και 

παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 5. Στην ενότητα 6.2 παρουσιάζεται η μεθοδολογία 

έρευνας που εφαρμόστηκε. Στην ενότητα 6.3 γίνεται παρουσίαση του πληθυσμού 

της έρευνας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου της έρευνας 

για  το  σύνολο  των  ευρωβουλευτών  και  τους  ιστοχώρους.  Στην  ενότητα  6.4 

παρουσιάζονται  τα  ποιοτικά  και  ποσοτικά  αποτελέσματα  της  αξιολόγησης  των 

ιστοχώρων. 

6.2 Μεθοδολογία 

Η αξιολόγηση ιστοχώρων ευρωβουλευτών πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Στο 

πρώτο στάδιο, διεξάχθηκε έρευνα στον ιστοχώρο του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 

[39] για την ανεύρεση στοιχείων σχετικά με τους ευρωβουλευτές.»Ο ιστοχώρος 

του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου διαθέτει  για  κάθε  ευρωβουλευτή βιογραφικό,  το 

ευρωπαϊκό  κόμμα  στο  οποίο  ανήκει  και  στοιχεία  επικοινωνίας.  Στα  στοιχεία 

επικοινωνίας συμπεριλαμβάνονται τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση 

και διεύθυνση του ιστοχώρου του ευρωβουλευτή εφόσον διαθέτει.

Το πρώτο στάδιο διεξάχθηκε από τις φοιτήτριες Μάχη Λάζου και Ντίνα Μουργκόγια 

με την επίβλεψη του γραφόντα, στο πλαίσιο εργασίας τους για το προπτυχιακό 

μάθημα  «Πληροφοριακά  Συστήματα  Διοίκησης»  της  σχολής  «Οργάνωση  και 

Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας εξετάσθηκε για κάθε ευρωβουλευτή το αν διαθέτει 

προσωπικό  ιστοχώρο.  Επίσης  για  κάθε  ευρωβουλευτή  (σύνολο:  785 

ευρωβουλευτές) καταγράφηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

• Όνομα/ Επίθετο

• Χώρα

• Ευρωπαϊκό κόμμα

• Διεύθυνση ιστοχώρου, εάν διαθέτουν

• Γλώσσες  στις  οποίες  παρέχεται  το  περιεχόμενο  του  ιστοχώρου  (αν 

διαθέτουν). 



Στην  ενότητα  6.3  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  του  πρώτου  σταδίου  της 

έρευνας, η οποία διεξάχθηκε από 1-10 Δεκεμβρίου 2008.

Στο  δεύτερο  στάδιο  της  έρευνας  πραγματοποιείται  η  εφαρμογή  του  πλαισίου 

εργασίας για την αξιολόγηση ιστοχώρων ευρωβουλευτών. Αρχικά, έγινε η επιλογή 

του  δείγματος  της  έρευνας.  Το  δείγμα  της  έρευνας  αποτελείται  από  121 

ιστοχώρους ευρωβουλευτών. Η επιλογή του δείγματος έγινε με βάση τις γλώσσες 

στις  οποίες  παρέχεται  το  περιεχόμενο  των  ιστοχώρων  και  οι  οποίες  ήταν 

κατανοητές από το γράφοντα. Η επιλογή του δείγματος είναι σε μεγάλο βαθμό 

αντιπροσωπευτική του συνόλου των ιστοχώρων που διαθέτουν οι ευρωβουλευτές 

(σύνολο: 413). Η επιλογή του δείγματος όμως δεν αφήνει το περιθώριο να γίνει 

ανάλυση ανάλογα με τη χώρα προέλευσης του ευρωβουλευτή και να δειχθούν οι 

διαφορές μεταξύ των χωρών.

Το δεύτερο στάδιο διεξάχθηκε από κοινού με τις φοιτήτριες Μάχη Λάζου και Ντίνα 

Μουργκόγια,  στο  πλαίσιο  εργασίας  τους  για  το  προπτυχιακό  μάθημα 

«Πληροφοριακά  Συστήματα  Διοίκησης»  της  σχολής  «Οργάνωση  και  Διοίκηση 

Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας    

Στην ενότητα 6.4 γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των 

ιστοχώρων ευρωβουλευτών, που πραγματοποιήθηκε από 11-31 Δεκεμβρίου 2008 

και 15-25 Ιανουρίου που έγινε ο επανέλεγχος τους.

6.3 Ευρωβουλευτές και Ιστοχώροι

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνθεση του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 

ανά χώρα και ανά κόμμα. Τα κόμματα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου είναι τα εξής:

• ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

• ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ/ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

• ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

• ΠΡΑΣΙΝΟΙ/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

• ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ) & ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

• ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΤΙΚΗ  ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ  ΤΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΩΝ  ΤΩΝ 

ΒΟΡΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ



KOMMA ΜΗ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕ
ΝΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙ
Α/ΔΗΜΟΚΡΑ
ΤΙΑ

ΕΝΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ  ΤΩΝ 
ΕΘΝΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ/ΕΥΡΩΠ
ΑΪΚΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡ
ΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΛΑΪΚΟ 
ΚΟΜΜΑ 
(ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡ
ΑΤΕΣ) 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙ
ΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΤΙΚΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Σύνο
λο

ΑΥΣΤΡΙΑ 2 2 1 6 7 18

ΒΕΛΓΙΟ 3 2 6 6 7 24

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3 5 5 5 18

ΓΑΛΛΙΑ 7 3 6 10 18 31 3 78

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 13 7 49 23 7 99

ΔΑΝΙΑ 1 1 1 4 1 5 1 14

ΕΛΛΑΔΑ 1 11 8 4 24

ΕΣΘΟΝΙΑ 2 1 3 6

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1 3 1 1 5 1 1 13

ΙΣΠΑΝΙΑ 3 2 24 24 1 54

ΙΤΑΛΙΑ 3 13 2 12 24 17 7 78
ΚΑΤΩ  ΧΩΡΕΣ 
(ΟΛΛΑΝΔΙΑ) 2 4 5 7 7 2 27

ΚΥΠΡΟΣ 1 3 2 6

ΛΕΤΤΟΝΙΑ 5 1 3 9

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2 7 2 2 13

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1 1 3 1 6

Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 7 8 5 11 28 18 1 78

ΜΑΛΤΑ 2 3 5

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2 13 9 24

ΠΟΛΩΝΙΑ 1 3 20 6 15 9 54

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 9 12 3 24

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1 6 18 10 35

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3 7 4 14

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2 4 1 7

ΣΟΥΗΔΙΑ 2 1 3 6 5 2 19

ΤΣΕΧΙΑ 1 1 14 2 6 24

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1 5 4 3 1 14

ΣΥΝΟΛΟ 30 22 44 43 100 288 217 41 785
Πίνακας 17: Σύνθεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου



Στο  πρώτο  στάδιο  της  έρευνας  διαπιστώθηκε  ότι  από  το  σύνολο  των  785 

ευρωβουλευτών  οι  413  έχουν  ιστοχώρο,  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που 

παρουσιάζονται  στον ιστοχώρο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.  Το ποσοστό των 

ευρωβουλευτών που διαθέτει  ιστοχώρο, που είναι  52,15%, κρίνεται  χαμηλό με 

βάση  τους  στόχους  που  έχουν  τεθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  [5]  και  την 

ανάπτυξη του διαδικτύου που παρατηρείται παγκοσμίως.

Στην  εικόνα  6  παρουσιάζεται  το  ποσοστό  των  ευρωβουλευτών  που  διαθέτουν 

ιστοχώρο  ανά  χώρα.  Τα  πιο  υψηλά  ποσοστά  ευρωβουλευτών  που  διαθέτουν 

ιστοχώρο παρουσιάζονται στη Φινλανδία, τη Σλοβενία και τη Δανία με ποσοστά 

πάνω ή κοντά στο 80%. Επίσης υψηλά ποσοστά παρουσιάζουν η Γερμανία και η 

Αυστρία με ποσοστά άνω του 70%. 

Σε 11 χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι η Λιθουανία, το Βέλγιο και η Πολωνία το 

ποσοστό  των  ευρωβουλευτών που  διαθέτουν  ιστοχώρο  κυμαίνεται  ανάμεσα σε 

50%  και  70%.  Στην  τρίτη  κατηγορία,  όπου  λιγότεροι  από  τους  μισούς 

ευρωβουλευτές μιας χώρας διαθέτουν ιστοχώρο εντάσσονται 9 χώρες. Ιδιαίτερα 

χαμηλά είναι τα ποσοστά σε χώρες όπως η Ισπανία και η Εσθονία με 12,96% και 

16,67%. Η Ελλάδα έχει ποσοστό 45%, όπου οι 11 από τους 24 ευρωβουλευτές 

διαθέτουν ιστοχώρο.

Στην  εικόνα  7  επίσης  παρουσιάζονται  τα  ποσοστά  των  ευρωβουλευτών  ανά 

ευρωπαϊκό κόμμα. Τα πιο υψηλά ποσοστά παρουσιάζονται στο κόμμα «Συμμαχία 

των Φιλελευθέρων». Ακολουθούν οι Πράσινοι και οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Τα 

δύο  μεγάλα  κόμματα,  Ευρωπαϊκό  Λαϊκό  Κόμμα  και  η  Σοσιαλιστική  ομάδα 

εμφανίζουν ποσοστά 54,86% και 45,16% αντίστοιχα.

Για κάθε ένα από τους 413 Ευρωβουλευτές που έχουν ιστοχώρο εξετάσθηκε σε 

πόσες και σε ποιες γλώσσες παρέχεται το περιεχόμενο του ιστοχώρου. Την περίοδο 

της  έρευνας  διαπιστώθηκε  ότι  5  ιστοχώροι  ευρωβουλευτών  ήταν  εκτός 

λειτουργίας.  Το ποσοστό των ιστοχώρων των ευρωβουλευτών που το περιεχόμενο 

τους  παρέχεται  σε  μία  μόνο  γλώσσα  είναι  ιδιαίτερα  υψηλό,  ήτοι  75%.  Αυτό 

δυσχεραίνει  τους  πολίτες  που  θέλουν  να  πληροφορηθούν  για  το  έργο  και  τις 

θέσεις των ευρωβουλευτών άλλων χωρών. 

Επίσης  καταδεικνύει  ότι  προτεραιότητα  των  ευρωβουλευτών  που  διαθέτουν 

ιστοχώρους  είναι  να  απευθυνθούν  μόνο  στους  πολίτες  της  χώρας  που 

εκπροσωπούν  και  όχι  στο  σύνολο  των  ευρωπαίων  πολιτών.  Μόνο  το  25% 

ευρωβουλευτών διαθέτει ιστοχώρο που προσφέρεται σε σύνολο  2 ή παραπάνω 

γλωσσών.  Το ποσοστό  των ιστοχώρων που το περιεχόμενο τους  παρέχεται  σε 

περισσότερες από 2 γλώσσες είναι ακόμα πιο χαμηλό, μόλις 8,33%. 
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Εικόνα 6: Ποσοστό Ευρωβουλευτών που διαθέτουν ιστοχώρο ανά χώρα
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Εικόνα 7: Ποσοστό Ευρωβουλευτών που διαθέτουν ιστοχώρο ανά ευρωπαϊκό κόμμα



6.4 Αποτελέσματα αξιολόγησης

Στον πίνακα 17 παρουσιάζεται η μέση συνολική βαθμολογία των ιστοχώρων που 

αξιολογήθηκαν. Στο Παράρτημα Γ υπάρχει ο πίνακας με τους 121 ευρωβουλευτές, 

τη διεύθυνση των ιστοχώρων και τη βαθμολογία για κάθε ένα ιστοχώρο συνολικά 

αλλά  ανά  άξονα  του  πλαισίου  αξιολόγησης.  Στο  παράρτημα  Δ  παρουσιάζονται 

γραφήματα με αποτελέσματα της αξιολόγησης ιστοχώρων.

ΑΞΟΝΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Usability 49,69%

Accessibility 34,55%
Multilingualism 21,65%

Navigation 53,88%
Structure 95,87%
Privacy 31,82%

Public Outreach 93,80%
e-Content 61,89%

General Content 86,32%
Multimedia 61,98%

News/ Updating 46,80%
Web 2.0 18,73%

e-Participation 16,40%
Information 48,76%
Consultation 5,51%

Active Participation 5,79%
Μέση συνολική βαθμολογία 50,80%

Πίνακας  18:  Μέσος  όρος  Βαθμολογίας  Αξιολόγησης  Ιστοχώρων 

Ευρωβουλευτών

Στις  εικόνες  6,7,8  και  9  παρουσιάζεται  η  κατανομή  των  βαθμολογιών  των 

ιστοχώρων συνολικά αλλά και για κάθε άξονα ξεχωριστά.



Object 1

 Εικόνα 8 Κατανομή Βαθμολογιών Ιστοχώρων Ευρωβουλευτών

Object 2

Εικόνα 9: Κατανομή Βαθμολογιών Ιστοχώρων Άξονα Usability



Object 3

Εικόνα 10: Κατανομή Βαθμολογιών Ιστοχώρων Άξονα e-Content

Object 4

Εικόνα 11: Κατανομή Βαθμολογιών Ιστοχώρων Άξονα e-Participation



Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης  δείχνουν ότι οι ιστοχώροι των ευρωβουλευτών 

χρειάζονται  σημαντική  βελτίωση.  Η  πλειοψηφία  των  ιστοχώρων  συγκεντρώνει 

βαθμολογία  ανάμεσα  σε  40%  και  60%,  όπως  φαίνεται  στην  εικόνα  8. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι ιστοχώροι που ξεχωρίζουν συγκεντρώνοντας 

υψηλή βαθμολογία (πάνω από 70%) είναι μόλις 3 στους 121, ποσοστό 2,5%.

Η χαμηλή βαθμολογία των ιστοχώρων των ευρωβουλευτών οφείλεται κυρίως στην 

έλλειψη  χρηστικότητας  τους,  κυρίως  σε  ότι  αφορά  την  προσβασιμότητα,  την 

έλλειψη πολυγλωσσικότητας των ιστοχώρων και τη μη ύπαρξη πολιτικής για την 

προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  των  πολιτών.  Επίσης,  σημαντικός 

παράγοντας  της  χαμηλής  επίδοσης  των  ιστοχώρων  είναι  η  έλλειψη 

χαρακτηριστικών που θα αυξήσουν την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών στην 

πολιτική  και  θα  επιτρέψουν  την  αλληλεπίδραση  μεταξύ  του  ιστοχώρου  (του 

ευρωβουλευτή  δηλαδή)  και  των  χρηστών.  Σε  ότι  αφορά  το  περιεχόμενο  των 

ιστοχώρων,  το  επίπεδο  κρίνεται  γενικά  ικανοποιητικό.  Όμως,  παρουσιάζεται 

σημαντική  υστέρηση  στην  υιοθέτηση  νέων  τεχνολογιών  (Web 2.0)  και  τη 

χρησιμοποίηση εργαλείων όπως είναι τα κοινωνικά δίκτυα, π.χ. Facebook. 

Όπως  παρατηρείται  στον  Πίνακα  19,  η  μέση  βαθμολογία  των  ιστοχώρων  δε 

διαφοροποιείται  ανάλογα  με  το  φύλο,  καθώς  και  οι  άντρες  και  οι  γυναίκες 

εμφανίζουν παρόμοια ποσοστά τόσο συνολικά όσο και  σε κάθε άξονα.  Η μόνη 

διαφοροποίηση  παρατηρείται  στον  άξονα  e-Content,  όπου  οι  γυναίκες 

επιτυγχάνουν υψηλότερη μέση βαθμολογία σε σύγκριση με τους άντρες. 

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Μέση  Βαθμολογία 

Usability

49,88% 49,24%

Μέση  Βαθμολογία  e-

Content 

60,83% 64,30%

Μέση Βαθμολογία e-

Participation

16,25% 16,76%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΜΕΣΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

50,31% 51,90%

Πίνακας 19: Μέση Βαθμολογία Ιστοχώρων ανάλογα με το φύλο

Διαφοροποίηση  στη  μέση  βαθμολογία  παρατηρείται  ανάλογα  με  την  ηλικιακή 

ομάδα  που  ανήκουν  οι  ευρωβουλευτές  ανεξαρτήτως  φύλου.  Στον  παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζεται η μέση βαθμολογία των ιστοχώρων συνολικά και ανά άξονα 

σε  σχέση με  την ηλιακή ομάδα των ευρωβουλευτών. Παρατηρείται  ότι  η  μέση 

συνολική βαθμολογία παρουσιάζει μείωση όσο η ηλικιακή ομάδα αυξάνει. Επίσης, 

οι  ευρωβουλευτές που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30 έως 40 παρουσιάζουν 

σημαντική  διαφοροποίηση  σε  σύγκριση  με  τις  άλλες  ομάδες  στο  βαθμό 

ηλεκτρονικής συμμετοχής πολιτών που επιτυγχάνουν μέσω των ιστοχώρων, που 



ήταν  αναμενόμενο  καθώς  οι  πιο  νέοι  ευρωβουλευτές  θα  είχαν  μεγαλύτερη 

εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

Ηλικιακή 

Ομάδα

%  στο 

Σύνολο 

Δείγματος

Μέση 

Συνολική 

Βαθμολογία

Μέση 

Βαθμολογία 

Usability

Μέση 

Βαθμολογία  e-

Content 

Μέση 

Βαθμολογία e-

Participation
30-40 

ετών 3,31% 53,94% 53,75% 61,25% 30,00%
40-50 

ετών 13,22% 53,88% 51,00% 66,81% 17,50%
50-60 

ετών 42,15% 50,43% 50,59% 60,94% 15,00%
60-70 

ετών 33,88% 50,73% 47,56% 63,51% 15,49%
70-80 

ετών 7,44% 46,34% 50,11% 51,44% 20,56%
Πίνακας  20:  Μέση  Βαθμολογία  Ιστοχώρων  ανάλογα  με  την  Ηλικιακή 

ομάδα

Πιο αναλυτικά για κάθε άξονα:

1. Άξονας Usability

Η  προσβασιμότητα  στους  ιστοχώρους  ευρωβουλευτών  αποδεικνύεται 

προβληματική, καθώς η μέση βαθμολογία στο συγκεκριμένο παράγοντα είναι μόλις 

34,55%.  Το  αποτέλεσμα  δείχνει  ότι  δεν  υπάρχει  πρόβλεψη  από  τους 

ευρωβουλευτές ώστε η σχεδίαση των ιστοχώρων να λαμβάνει υπόψη άτομα με 

ειδικές ανάγκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 24% (βλ. Παράρτημα Δ) των 

ιστοχώρων περνάει το πρώτο επίπεδο προσβασιμότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια 

του  W3C.  Επίσης  ένα  ποσοστό  49% δεν  έχει  λάβει  μέριμνα  ώστε  να  διαθέτει 

σύνδεση  για  τη  λήψη  ειδικού  λογισμικού,  όταν  απαιτείται  από  το  χρήστη  το 

συγκεκριμένο λογισμικό για να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο του ιστοχώρου (βλ. 

Παράρτημα Δ).

Ο αριθμός των γλωσσών στις οποίες παρέχεται το περιεχόμενο των ιστοχώρων 

συνήθως δε ξεπερνάει τη μία. Αυτό παρουσιάστηκε πιο αναλυτικά στην ενότητα 

6.3, στα πλαίσια του πρώτου σταδίου της έρευνας και αντικατοπτρίζεται και στη 

βαθμολογία των ιστοχώρων.

Η ευκολία πλοήγησης στους ιστοχώρους κρίνεται μέτρια καθώς η μέση βαθμολογία 

για τον παράγοντα αυτό είναι 53,88%. Το ποσοστό των ιστοχώρων που διαθέτουν 

μηχανή αναζήτησης είναι  52% ενώ μόλις το 17% διαθέτει  χάρτη ιστοχώρου ή 

ευρετήριο A-Z. 

Η δομή των ιστοσελίδων διατηρείται σε όλες τις ιστοσελίδες για τη συντριπτική 

πλειοψηφία  των  ιστοχώρων  (βλ.  Παράρτημα  Δ)  όπως  επίσης  και  η  εμφάνιση 

στοιχείων επικοινωνίας, που είναι πολύ θετικό.



Τέλος, παρατηρείται έλλειψη σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία 

των  προσωπικών  δεδομένων,  καθώς  μόλις  το  17% ενημερώνει  τους  χρήστες 

σχετικά με την πολιτική ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων (βλ. Παράρτημα 

Δ). Οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να δώσουν έμφαση στο σημείο της προστασίας 

δεδομένων, ειδικά όταν αφορά τον ευαίσθητο τομέα της πολιτικής έκφρασης των 

χρηστών.

2. Άξονας e-Content

Η μέση βαθμολογία στον παράγοντα γενικό περιεχόμενο (general content) είναι 

αρκετά  υψηλή  (86,32%)  και  δείχνει  ότι  η  πλειοψηφία  των  ευρωβουλευτών 

φροντίζει ώστε να υπάρχουν τα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται. Σχεδόν 

όλοι οι ιστοχώροι περιέχουν παραπάνω από 10 ιστοσελίδες (βλ. Παράρτημα Δ), 

που σημαίνει ότι οι ευρωβουλευτές εμπλουτίζουν με περιεχόμενο τους ιστοχώρους 

τους. Επίσης, η μεγάλη πλειοψηφία των ιστοχώρων παρέχει συνδέσμους (links) 

για άλλους ιστοχώρους δημόσιων και ευρωπαϊκών οργανισμών καθώς και για το 

ευρωπαϊκό κόμμα στο οποίο ανήκουν. 

Το  σύνολο  των  ιστοχώρων  περιέχει  ένα  βιογραφικό  του  ευρωβουλευτή,  όπου 

παρουσιάζεται η διαδρομή του κάθε ευρωβουλευτή και οι πολιτικές τους θέσεις και 

δράσεις συνοπτικά. Παρατηρείται όμως ότι οι μισοί περίπου ευρωβουλευτές (47%) 

δεν ενημερώνουν τον ιστοχώρο τους με δελτία τύπου (βλ. Παράρτημα Δ).

Στους ιστοχώρους των ευρωβουλευτών η χρήση εικόνων είναι συνήθης αλλά η 

χρήση αρχείων ήχου ή βίντεο ως περιεχόμενο επιλέγεται σε λιγότερους από τους 

μισούς ιστοχώρους (βλ. Παράρτημα Δ).

Το σημείο που απαιτείται βελτίωση ως προς το περιεχόμενο των ιστοχώρων είναι 

τα νέα και πόσο συχνά ανανεώνεται το περιεχόμενο τους. Το 22% των ιστοχώρων 

ανανεώνει τα νέα κάθε μήνα ενώ το 37% ανανεώνει τα νέα πιο σπάνια ή δεν 

υπάρχει  ένδειξη  αν  γίνεται  ανανέωση  (βλ.  Παράρτημα  Δ).  Στο  69%  των 

ιστοχώρων δεν υπάρχει ημερολόγιο με σημαντικά γεγονότα ή επόμενες ενέργειες 

των ευρωβουλευτών ενώ στο 56% δε διατίθεται ηλεκτρονική περιοδική έκδοση (e-

newsletter).

Οι τεχνολογίες και τα εργαλεία που παρέχει το Web 2.0 δε φαίνεται να υπάρχουν 

στην  πλειοψηφία  των  ιστοχώρων  των  ευρωβουλευτών.  To 19%  των 

ευρωβουλευτών διαθέτει blog ενώ μόλις το 20% των ιστοχώρων υποστηρίζει την 

τεχνολογία RSS feed.

3. Άξονας e-Participation

Η μέση βαθμολογία για τον άξονα e-Participation είναι ιδιαίτερα χαμηλή και δείχνει 

ότι  οι  ευρωβουλευτές  θα  πρέπει  στο  μέλλον  να  βελτιώσουν  πρωτίστως  τη 

δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τους πολίτες μέσω των ιστοχώρων. Το 48% των 

ευρωβουλευτών τοποθετεί στον ιστοχώρο τις ομιλίες η παρεμβάσεις που κάνουν 



στον  ευρωπαϊκό  κοινοβούλιο,  ενημερώνοντας  με  άμεσο  τρόπο  για  την 

κοινοβουλευτική τους δράση. Μόλις το 7% χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο ως εργαλείο 

για να ενημερωθεί για τις απόψεις των ευρωπαίων πολιτών μέσω διαδικτυακών 

ψηφοφοριών ενώ 8% είναι το ποσοστό των ιστοχώρων που διαθέτουν eforum για 

την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των χρηστών και του ευρωβουλευτή. Ακόμα πιο 

μικρό είναι το ποσοστό των ιστοχώρων που διαθέτουν chats (βλ. Παράρτημα Δ).



7 Συμπεράσματα  και  προτάσεις  για  μελλοντική 

έρευνα

Η επισκόπηση  της  βιβλιογραφίας  στην  αξιολόγηση  ιστοχώρων επέδειξε  πλήθος 

άρθρων  και  πηγών  που  έχουν  ως  αντικείμενο  πλαίσια  εργασίας  αξιολόγησης 

ιστοχώρων.  Στη  βιβλιογραφία  προτείνονται  τόσο  πλαίσια  εργασίας  που 

εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των ιστοχώρων όλων των κατηγοριών όσο και 

στοχευόμενα  πλαίσια  εργασίας  που  αφορούν  την  αξιολόγηση  ιστοχώρων 

συγκεκριμένης κατηγορίας. 

Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε με βάση 4 ειδικότερα πεδία 

έρευνας. Τα πεδία έρευνας είναι:

• Αξιολόγηση  ιστοχώρων  γενικά.  Αφορά  πλαίσια  εργασίας  και  κριτήρια 

αξιολόγησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ιστοχώρους όλων 

των κατηγοριών.

• Αξιολόγηση  ιστοχώρων  δημόσιων  οργανισμών,  κομμάτων  και  αιρετών 

μελών,

• Αξιολόγηση ιστοχώρων ανά επιχειρηματικό τομέα και κατηγορία.

• Αξιολόγηση ιστοχώρων με τη χρήση εργαλείων. 

Τα 19 άρθρα που επιλέγηκαν προέρχονται και από τα τέσσερα ειδικότερα πεδία 

έρευνας. Στα άρθρα αυτά προτείνονται πλαίσια εργασίας και  σύνολα κριτηρίων 

αξιολόγησης ιστοχώρων, τα οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο 3. 

Αντικείμενο  της  ανάλυσης  που  πραγματοποιήθηκε  στο  κεφάλαιο  4  ήταν  ο 

εντοπισμός  των κύριων εννοιών  σε  κάθε  άρθρο και  η  κατασκευή ενός πίνακα 

εννοιών. Στον πίνακα παρουσιάστηκαν 13 κύριες έννοιες. Ο πίνακας ανέδειξε τις 

έννοιες  που  είναι  κοινές  σε  όλα  τα  άρθρα  και  τη  συχνότητα  με  την  οποία 

εμφανίζονται.  Ο  έννοιες  αυτές  είναι:  1)προσβασιμότητα,  2)πλοήγηση,  3)δομή 

4)χρηστικότητα,  5)ιδιωτικότητα/ ασφάλεια,  6)περιεχόμενο,  7)νέα/ ανανέωση 8) 

διάδραση,  9)ανταπόκριση  προς  το  κοινό  10)πολυγλωσσικότητα  11)εξωτερική 

αναγνώριση 12)πολυμέσα και 13) παράγοντες υγιεινής/ κινήτρου.

Από την ανάλυση αποκλείστηκαν έννοιες που δε σχετιζόντουσαν με το αντικείμενο 

της  παρούσας  εργασίας.  Ενδεικτικά,  τέτοια  έννοια  είναι  η  αισθητική  των 

ιστοχώρων και τα κριτήρια αξιολόγησής της. Δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος 

μέτρησης τέτοιων χαρακτηριστικών όπως είναι η αισθητική ενώ είναι εκτός του 

αντικειμένου της εργασίας. Συνολικά 14 έννοιες αποκλείστηκαν από τη συνέχεια 

της ανάλυσης επειδή κρίθηκαν εκτός του αντικειμένου της παρούσας εργασίας.

Η κατασκευή του πλαισίου εργασίας βασίστηκε στην ανάλυση του κεφαλαίου 4. Το 

προτεινόμενο πλαίσιο  εργασίας  περιλαμβάνει  συνολικά 30  μετρικές.  Το πλαίσιο 



εργασίας  βασίζεται  σε  3  άξονες:  α)Usability (Χρηστικότητα),  β)e-Content 

(ηλεκτρονικό περιεχόμενο) και γ)e-Participation (ηλεκτρονική συμμετοχή). Κάθε 

άξονας  αποτελείται  από  παράγοντες.  Για  κάθε  παράγοντα  έχουν  υπολογιστεί 

διάφορες μετρικές, το σύνολο των οποίων είναι 30.

Το  πλαίσιο  εργασίας  εφαρμόστηκε  για  την  αξιολόγηση  121  ιστοχώρων 

ευρωβουλευτών.  Στο  πρώτο  στάδιο  της  έρευνας,  που  διενεργήθηκε  από  1-10 

Δεκεμβρίου,  διαπιστώθηκε ότι  σε  σύνολο 785 ευρωβουλευτών οι  413 διέθεταν 

προσωπικό  ιστοχώρο.  Τα  δεδομένα  βασίζονται  στα  επίσημα  στοιχεία  του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Διαπιστώθηκε  ότι  στο  75% των 413 ιστοχώρων το 

περιεχόμενο  παρέχεται  σε  μία  μόνο  γλώσσα.  Το  γεγονός  αυτό  δείχνει  ότι  η 

πλειοψηφία  των  ευρωβουλευτών  στοχεύει  μόνο  στους  πολίτες  της  χώρας  που 

εκπροσωπεί και όχι στο σύνολο των ευρωπαίων πολιτών.

Η  αξιολόγηση  121  ιστοχώρων  ευρωβουλευτών  έδειξε  ότι  η  πλειοψηφία  των 

ιστοχώρων  έλαβε  χαμηλή  βαθμολογία  και  ανέδειξε  τα  προβλήματα  και  τις 

αδυναμίες των ιστοχώρων αυτών.

Σημαντικό  πρόβλημα θεωρείται  το  πολύ χαμηλό  επίπεδο  προσβασιμότητας  των 

ιστοχώρων αυτών. Η σχεδίαση των ιστοχώρων αυτών δεν έχει  προβλέψει  την 

πρόσβαση στους ιστοχώρους από άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως φαίνεται από τα 

αποτελέσματα. Επίσης, στην πλειοψηφία των ιστοχώρων δεν αναφέρεται πολιτική 

ιδιωτικότητας  και  προστασίας  των  προσωπικών  δεδομένων  των  πολιτών. 

Αποτέλεσμα είναι οι χρήστες που επισκέπτονται τον ιστοχώρο δε γνωρίζου αν τα 

προσωπικά τους δεδομένα είναι εκτεθειμένα ή όχι. 

Η πλοήγηση στους ιστοχώρους δεν είναι η καλύτερη δυνατή καθώς οι μισοί μόνο 

ιστοχώροι διαθέτουν μηχανή αναζήτησης και ακόμα λιγότεροι είναι οι ιστοχώροι 

που  έχουν  κάποιο  χάρτη  του  ιστοχώρου  ή  ευρετήριο.  Όμως  η  δομή  των 

ιστοχώρων είναι καλή για τη συντριπτική πλειοψηφία των ιστοχώρων.

Το περιεχόμενο των ιστοχώρων κρίνεται ικανοποιητικό καθώς η πλειοψηφία των 

ιστοχώρων διαθέτει βασικές πληροφορίες για τον ευρωβουλευτή, τις πολιτικές του 

θέσεις και δράσεις. Όμως σημαντική αδυναμία των ιστοχώρων είναι η συχνότητα 

ανανέωσης  των  νέων  και  του  περιεχομένου  που  εμποδίζουν  το  χρήστη  να 

επισκέπτεται  σε τακτά χρονικά διαστήματα τον ιστοχώρο. Επίσης, πολύ χαμηλή 

θεωρείται η υιοθέτηση τεχνολογιών  Web 2.0, που είναι ευρέως διαδεδομένες σε 

μεγάλο αριθμό χρηστών αλλά όχι στους ευρωβουλευτές.

Τα  αποτελέσματα  της  αξιολόγησης  δείχνουν  ότι  η  μεγάλη  πλειοψηφία  των 

ευρωβουλευτών χρησιμοποιεί  τους ιστοχώρους ως μέσο ενημέρωσης προς τους 

πολίτες και όχι ως μέσο διάδρασης με τους πολίτες. Αποτέλεσμα του γεγονότος 

αυτού είναι η χαμηλή ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών μέσω των ιστοχώρων 

των ευρωβουλευτών.



Προτείνεται  η  έρευνα  για  την  αξιολόγηση  ιστοχώρων  των  ευρωβουλευτών  να 

επεκταθεί και στους 413 ευρωβουλευτές που διαθέτουν ιστοχώρο, σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αξιολόγηση όλων των ιστοχώρων θα 

αναδείξει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αδυναμίες και τα ισχυρά χαρακτηριστικά των 

ιστοχώρων ευρωβουλευτών και θα μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα για το 

σύνολο των ιστοχώρων των ευρωβουλευτών με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Επίσης, προτείνεται η έρευνα στην εσωτερική λογική των ιστοχώρων και οι στόχοι 

που  έχουν  τεθεί  από  τους  ευρωβουλευτές  για  τη  μελλοντική  χρήση  των 

ιστοχώρων. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την κατασκευή ενός ερωτηματολογίου 

που  θα  απευθύνεται  προς  τους  ευρωβουλευτές  και  τους  διαχειριστές  των 

ιστοχώρων τους.

Ο εμπλουτισμός του πλαισίου εργασίας με έννοιες που αποκλείστηκαν από την 

ανάλυση ή η πρόσθεση νέων μετρικών στις ήδη υπάρχουσες θα βελτιώσει και θα 

επιτρέψει με μεγαλύτερη ακρίβεια την αξιολόγηση ιστοχώρων ευρωβουλευτών.

Τέλος,  προτείνεται  η  διεξαγωγή  της  έρευνας  για  την  αξιολόγηση  ιστοχώρων 

ευρωβουλευτών  να  επαναληφθεί  μετά  τις  Ευρωεκλογές  του  2009,  που  θα 

προκύψει η νέα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με αυτόν τον τρόπο θα 

διαπιστωθεί  η  εξέλιξη,  αν  υπάρχει,  στη  χρήση  των  ιστοχώρων  από  τους 

ευρωβουλευτές.  

      

 



Βιβλιογραφία

[1]. Jane Webster and Richard T. Watson (2002). “Analyzing the Past to Prepare 

for the Future: Writing a Literature Review”, MIS Quarterly 26(2), pp. 8 -23  

[2]. Murugesan,  S.;  Deshpande,  Y.;  Hansen,  S.;  Ginige,  A.  (1999),  “Web 

Engineering: A New Discipline for Development of Web-based Systems” In: 

Proceedings  of  ICSE  (International  Conference  on  Software  Engineering) 

Workshop on Web Engineering, Los Angeles, USA

[3]. Zhang, P.; von Dran, G.; Small, R.; and Barcellos, S. (1999), “Web sites that 

satisfy  users:  A  theoretical  framework  for  Web  user  interface  design  and 

evaluation.” In: Proceedings of the 32d Hawaii International Conference on 

Systems Science (HICSS 32). Maui, USA 

[4]. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2009). Τελευταία πρόσβαση 15/01/2009 στο World 

Wide Web: http  ://  www  .  europarl  .  europa  .  eu  /  parliament  .  do  ?  language  =  EL   

[5]. European Commission (2006). “i2010 eGovernment Action Plan: Accelerating 

eGovernment  in  Europe  for  the  Benefit  of  All”  Τελευταία πρόσβαση 

15/01/2009 στο World Wide Web: http://www.epractice.eu/document/2725  

[6]. Alexander, J.E. and Tate, M.A. (1999), Web Wisdom: How to Evaluate and 

Create Information Quality on the Web, NJ, Lawrence Erlbaum Associates,.

[7]. Bauer, C. and Scharl, A. (2000), “Quantitative evaluation of web site content 

and  structure”,  Internet  Research:  Electronic  Networking  Applications  and 

Policy, Vol. 10 No. 1, pp. 31-43.

[8]. Nielsen,  J.  (2000),  “Designing  Web  Usability:  The  Practice  of  Simplicity”, 

Indianapolis, New Riders Publishing

[9]. Melody Y. Ivory and Marti A. Hearst. (2001) “State of the art in automating 

usability evaluation of user interfaces”. ACM Computing Surveys, 33(4):470–

516.

[10].Melody Y. Ivory and Aline Chevalier. (2002) “A Study of Automated Web Site 

Evaluation Tools”. Technical Report UW-CSE-02-10-01 

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/w/Watson:Richard_T=.html
http://www.epractice.eu/document/2725
http://www.europarl.europa.eu/parliament.do?language=EL
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/misq/misq26.html#WebsterW02


[11].Bauer, C. and Scharl, A. (2000), “Quantitative evaluation of web site content 

and  structure”,  Internet  Research:  Electronic  Networking  Applications  and 

Policy, Vol. 10 No. 1, pp. 31-43.

[12].Zi  Lu,;  Rui-ling  Han,;  Pei-pei  Zhang,;  Yi-ming  Ren,;  Guangquan  Zhang. 

(2008). “An intelligent evaluation system for tourism websites in Shijiazhuang 

city”, Intelligent System and Knowledge Engineering, 2008. ISKE 2008. 3rd 

International Conference on Volume 1, pp. 1404 – 1408

[13].Pruengkarn,  R.;  Praneetpolgrang,  P.;  Srivihok,  A.  (2005),  “An evaluation 

model  for  e-learning  Websites  in  Thailand  University” Advanced  Learning 

Technologies,  2005.  ICALT  2005.  Fifth  IEEE  International  Conference  on

5-8 July 2005. pp.161 – 162

[14].Van de Merwe, R. and Bekker, J. (2003), “A framework and methodology for 

evaluating e-commerce web sites”, Internet Research: Electronic Networking 

Applications and Policy, Vol. 13 No. 5, pp. 330-41.

[15].Holzer,  M.  and  Kim,  S-T  (2005),  “Digital  Governance  in  Municipalities 

Worldwide  (2005),  A  Longitudinal  Assessment  of  Municipal  Web  sites 

throughout  the  World”,  Τελευταία πρόσβαση 15/01/2009 στο World  Wide 

Web: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ASPA/UNPAN022839

.pdf 

[16].The eParticipation project (2008), Τελευταία πρόσβαση 15/01/2009 στο World 

Wide Web: http://www.eu-participation.eu/ 

[17].The  Demo-net  project(2008), Τελευταία πρόσβαση 15/01/2009 στο World 

Wide Web: http://www.demo-net.org/ 

[18].The  Demo-net  project, (2007)  “DEMO-net:  D5.2  -  eParticipation:  The 

potential of new and emerging technologies” Τελευταία πρόσβαση 15/01/2009 

στο World  Wide  Web: http://www.demo-net.org/what-is-it-about/research-

papers-reports-1/demo-net-deliverables/pdfs/DEMO-net_D5.2.pdf/ 

[19].E.  Panopoulou,  E.  Tambouris,  K.  Tarabanis,  (2008).  “A  framework  for 

evaluating  web  sites  of  public  authorities”,  Aslib  Proceedings:  New 

Information Perspectives Vol. 60 No. 5, 2008 pp. 517-546 

http://www.demo-net.org/what-is-it-about/research-papers-reports-1/demo-net-deliverables/pdfs/DEMO-net_D5.2.pdf/
http://www.demo-net.org/what-is-it-about/research-papers-reports-1/demo-net-deliverables/pdfs/DEMO-net_D5.2.pdf/
http://www.demo-net.org/
http://www.eu-participation.eu/
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ASPA/UNPAN022839.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ASPA/UNPAN022839.pdf


[20].F.  Herzberg,  (1966)   “Work  and  the  Nature  of  Man”.  Chapter  6,  World 

Publishing, NY, pp. 71-91.

[21].Nielsen, J. (1999). “User interface directions for the Web”, Communications 

of the ACM Volume:42, Issue: 1 (Jan. 1999), pp. 65-72. 

[22].Ivory, M. Y., Sinha, R. R., and Hearst, M. A. (2001). “Empirically validated 

web page design metrics”, Proceedings of the SIGCHI Conference on Human 

Factors in Computing Systems (Seattle, Washington, United States). pp. 53 - 

60 

[23].Hong, Seoyoung and Kim, Jinwoo (2004), “Architectural criteria for website 

evaluation  -  conceptual  framework  and  empirical  validation”,  Behavior  & 

Information Technology, Volume: 23, Issue:5, pp. 337 — 357

[24].Alastair  G.  Smith,  (2001).  “Applying  evaluation  criteria  to  New  Zealand 

government  websites”,  International  Journal  of  Information  Management, 

Volume 21, Issue 2

[25].Bertot, J. C., McClure, C. R., Moen, W. E., & Rubin, J. (1997).  “Web usage 

statistics,  measurement  issues  and  analytical  techniques”.  Government 

Information Quarterly, 14(4), pp. 373-395.

[26].Lauren Goodchild, Charles Oppenheim, Marigold Cleeve (2007). “MPs online: 

an  evaluative  study  of  MPs'  use  of  web  sites”.  Aslib  Proceedings. 

Volume:59 Issue:6 pp. 565 - 587

[27]. C.  Auty  and  A.  Cowen,  (2000).  “The  London  Mayoral  websites: 

cyberdemocracy or cybermediocracy?”, Aslib Proceedings Volume 52, pp. 277-

284.

[28].Ping Zhang and Gisela M. von Dran. (2001). “User Expectations and Rankings 

of  Quality Factors in Different Web Site Domains”,  International Journal of 

Electronic Commerce Issue:  Volume 6, Number 2, pp. 9 - 33

[29].Nigel A. Jackson and Darren G. Lilleker (2004).  “Just Public Relations or an 

Attempt at Interaction?: British MPs in the Press, on the Web and ‘In Your 

Face’ ”, European Journal of Communication, Volume 19, pp. 507 –533.

[30].Nigel A. Jackson (2004).Escaping from the straitjacket: UK MPs and their e-

newsletters.  Aslib  Proceedings:  New Information Perspectives  Volume 56 · 

Number 6, pp. 335-343.



[31].UNDESA,  the Inter-Parliamentary  Union and the Global  Centre  for  ICT  in 

Parliament (2008),  “World e-Parliament Report  2008”,  Τελευταία πρόσβαση 

15/01/2009 στο World  Wide  Web: 

http://www.ipu.org/english/surveys.htm#wep08 

[32].Charles Oppenheim and Louise Ward (2006). “Evaluation of web sites for B2C 

e-commerce”. Aslib Proceedings Volume: 58 Issue:3 pp. 237 - 260

[33].Web Accessibility Evaluation Tools (2006),  Τελευταία πρόσβαση 15/01/2009 

στο World  Wide  Web: 

http://www.w3.org/WAI/ER/tools/search.php?en=yes&wcag10=yes&submit=

Search, 

[34].World  Wide Web Consortium,  Τελευταία πρόσβαση 15/01/2009 στο World 

Wide Web: http://www.w3.org/

[35].W3C (1999), “Web Content Accessibility Guidelines 1.0”, Τελευταία πρόσβαση 

15/01/2009 στο World Wide Web: http://www.w3.org/TR/WCAG10/, 

[36].Minsky,  M.  (1974).  “A Framework for  Representing Knowledge”.  Technical 

Report: AIM-306. Massachusetts Institute of Technology.

[37].Oreilly, Tim, (2007). “What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models 

for the Next Generation of Software”. Communications & Strategies, No. 1, p. 

17, First Quarter 2007. 

[38].Facebook (2008).  Τελευταία  πρόσβαση  15/01/2009 στο  World Wide Web: 

http  ://  www  .  facebook  .  com  /  home  .  php  #/  group  .  php  ?  sid  =969  d  1  ddbb  80  f  223  b  222  

e  88  d  04  a  7  ded  1  c  &  gid  =2231653698   

[39].http  ://  www  .  europarl  .  europa  .  eu  /  news  /  public  /  default  _  el  .  htm   

[40].Wikipedia:  The free encyclopedia:  Τελευταία πρόσβαση 15/01/2009 στο 
World Wide Web:  http://en.wikipedia.org/ 

[41].Scholar Google: Τελευταία  πρόσβαση  15/01/2009 στο  World Wide Web: 
http  ://  scholar  .  google  .  com   

[42].Institute  of  Electrical  and  Electronics  Engineers: Τελευταία πρόσβαση 
15/01/2009 στο World Wide Web: http://ieeexplore.ieee.org/ 

[43].Association for Computing Machinery Τελευταία πρόσβαση 15/01/2009 στο 
World Wide Web:: http://portal.acm.org/ 

[44].Elsevier Τελευταία  πρόσβαση  15/01/2009 στο  World Wide Web:: 
http  ://  www  .  elsevier  .  com  /   

http://www.elsevier.com/
http://portal.acm.org/
http://ieeexplore.ieee.org/
http://scholar.google.com/
http://en.wikipedia.org/
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_el.htm
http://www.facebook.com/home.php#/group.php?sid=969d1ddbb80f223b222e88d04a7ded1c&gid=2231653698
http://www.facebook.com/home.php#/group.php?sid=969d1ddbb80f223b222e88d04a7ded1c&gid=2231653698
http://www.w3.org/TR/WCAG10/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/WAI/ER/tools/search.php?en=yes&wcag10=yes&submit=Search
http://www.w3.org/WAI/ER/tools/search.php?en=yes&wcag10=yes&submit=Search
http://www.ipu.org/english/surveys.htm#wep08


[45].SpringerLink Τελευταία  πρόσβαση  15/01/2009 στο  World Wide Web:: 
http  ://  www  .  springerlink  .  com  /   

[46].Scientific Literature Digital Library Τελευταία πρόσβαση 15/01/2009 στο 
World Wide Web:: http  ://  citeseer  .  ist  .  psu  .  edu  /   

[47].Computer Science Bibliography: http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/ 

[48].EBSCO Research Database Τελευταία πρόσβαση 15/01/2009 στο World Wide 
Web:: http://search.ebscohost.com/ 

[49].ISI - Web of Knowledge Τελευταία πρόσβαση 15/01/2009 στο World Wide 
Web:: http://portal.isiknowledge.com 

[50].Sybase  Power  Designer Τελευταία πρόσβαση 15/01/2009 στο World  Wide 
Web::http://www.sybase.com/products/developmentintegration/powerdesign
er

[51].OECD,  (2001)  “Citizens  as  partners:  Information,  Consultation  and  Public 

Participation in Policy-Making” 

[52].HiSoftware Cynthia Says portal,  Τελευταία πρόσβαση 15/01/2009 στο World 

Wide Web: (http://www.cynthiasays.com/ 

http://www.cynthiasays.com/
http://www.sybase.com/products/developmentintegration/powerdesigner
http://www.sybase.com/products/developmentintegration/powerdesigner
http://portal.isiknowledge.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/
http://citeseer.ist.psu.edu/
http://www.springerlink.com/


Παράρτημα Α: Κριτήρια αξιολόγησης και μετρικές

Α.1“A  theoretical  framework  for  Web  user  interface 

design  and  evaluation”,  Zhang,  von  Dran,  Small, 

Barcellos

Παράγοντες 
Υγιεινής 
Herzberg's 

Παραδείγματα 
Παραγόντων 
Υγιεινής 
Herzberg 

Θεωρητική 
Εφαρμογή σε ένα 
περιβάλλον Ιστού 

ΜΕΤΡΙΚΕΣ



Εργασιακές 
Συνθήκες 

Φως, 
Θερμοκρασία, 
Έπιπλα, 
Μέγεθος 
Γραφείου, 
εργαλεία ή 
εξοπλισμός, 
πρώτη 
εντύπωση ή 
γενική εικόνα 
του γραφείου 

Πρώτη εντύπωση ή 
γενική εικόνα του 
γραφείου (First 
impression or 
general appearance) 

1.  Brightness  of  the 
screens/pages
2.  Utilization  of  the 
screen size (viewable 
size of the screen)
3. Screen background 
color and pattern
4.  Sharpness  of 
displays  (including 
images)
5.  Eye  catching 
image(s)  or  title  on 
the  homepage  that 
makes you

Βασικές λειτουργίες/ 
χαρακτηριστικά που 
βοηθούν στο να 
εκτελείται η εργασία 

6. Live/broken links
7.  Consistent  use  of 
link colors within the 
web site
8.  Existence  of 
unloadable items that 
are not central to the 
task  (e.g.  non-found 
images  are  used  as 
bullets or decoration)
9.  Need  to  scroll  to 
view the homepage
10. Need to scroll  to 
view  the 
detailed/content 
pages
11. Robustness of the 
web  interface  (user 
mistake-tolerant,  few 
bugs)

12. Stability of the 

site: should be 

consistently available 

for access
13.  Support  for 
different  platforms 
and/or browsers
14.  Search 
function/engine  to 
work  with  large 
amount of info on the

Μισθός Αμοιβή Δε γίνεται εφαρμογή -



Πολιτική 
Επιχείρησης 
και διοίκηση
 

Διαδικασίες ή 
Κανόνες, 
Procedures, 
χρόνος 
ανταπόκρισης 
από διοίκηση, 
ιδιωτικότητα 
και σωστή 
χρήση 
προσωπικών 
δεδομένων 
εργαζομένων. 
Γενικά: η 
γραφειοκρατική 
πλευρά του 
περιβάλλοντος

Προϋποθέσεις για την 
εκτέλεση της εργασίας 
(Requirements for 
doing tasks) 

15.  Length  of  the 
procedure  to 
complete a task (e.g. 
steps/pages/actions 
to go through in order 
to get certain info)
16. Time on learning 
to use and becoming 
skillful  at  using  the 
site

Ανάδραση ή 
Ανταπόκριση 
(Feedback or 
response) 

17.  Length  of  a 
page's  loading  or 
responding time
18.  Indication  of 
system  action  time 
expectation (e.g. long 
loading time warning)

Απαγόρευση 
Πρόσβασης (Access 
restriction) 

19.  Access 
restrictions  (e.g.  one 
needs to pay a fee, to 
sign on, to
enter a  password,  or 
to  provide  some 
private  info  before 
one can
access  task-related 
info)

Ιδιωτικότητα και 
ασφάλεια δεδομένων 
(Privacy and data 
confidentiality) 

20.  Collection  of 
user's  data  without 
user's  knowledge 
(including  using 
cookies,  write  to 
user's local machine)
21.  Informing  users 
that their information 
will be collected
22.  Declaration  of 
specific  use  of  the 
information  that 
users need to
provide  (e.g.  declare 
for statistics only, not 
to provide to the
venders,  not  for 
marketing  purpose, 
etc.)



Διαπροσωπικές 
Σχέσεις 
(Interpersonal 
relations) 

Συμπεριφορά 
συναδέλφων, 
αντιλήψεις και 
εμπιστοσύνη 
(Co-workers 
attitudes, 
perceptions 
and trust) 

Αξιοπιστία 
σχεδιαστών/ιδιοκτητών 
του Ιστοχώρου: 
Εμπιστοσύνη και 
Αξιοπιστία (Credibility 
of owners/designers 
and the website: trust 
and trustworthy) 

23.  Identification  of 
site owners/designers
24.  Credibility  of  the 
website 
owner/designer
25.  Credibility  of  the 
website (e.g. the site 
won awards)
26.  Number of  times 
the website has been 
visited (e.g. shown by 
a

Αντιλήψεις 
σχεδιαστών/ιδιοκτητών 
του Ιστοχώρου 
(owners/designers’ 
perceptions and 
attitudes)

27. Information about 
improper  or 
controversial 
materials
28.  Indications  of 
gender  or 
racial/ethnic  biases 
and stereotypes

Εποπτεία 

Αρχή, 
καθοδήγηση 
και 
υποστήριξη, 
τεχνική 
υποστήριξη  

Αρχή και 
διαθεσιμότητα 
σχεδιαστών/ιδιοκτητών 
(Authority and 
availability of 
owners/designers) 

29.  Authority  of  the 
web designer/owner
30.  Indication  of  the 
purpose  or  objective 
of  the  web  site  or 
potential audience
31.  Availability  of 
designer/owner  for 
further  information 
(e.g. email)

Πλοήγηση 
(Navigation) 

32.  Working 
navigation  aids 
(buttons  or  links) 
where necessary
33.  Be  able  to  know 
where  to  get  started 
with  the  site's 
primary features
34.  Be  able  to 
determine  current 
position  within  the 
site
35.Simple  and  clear 
directions  for  using 
the website

Παράγοντε
ς Κινήτρου 
Herzberg's 

Παραδείγματ
α 
Παραγόντων 
Κινήτρου 
Herzberg 

Θεωρητική 
Εφαρμογή σε ένα 
περιβάλλον Ιστού 

ΜΕΤΡΙΚΕΣ



Εργασία Καθήκοντα 
σχετικά με την 
εργασία είναι 
ενδιαφέροντα, 
χρήσιμα, 
δημιουργικά, 
ευχάριστα 

Καθήκοντα 
αναζήτησης 
πληροφοριών (The 
information seeking 
tasks) 

1. Interestingness of the 
browsing task 

2. Challenge of the 
browsing task 

3. Usefulness of the 
browsing task to 
job/work, school, etc. 

4. Meaningfulness of the 
browsing task 

5. Fun to explore
Ποιότητα 
περιεχόμενου 
πληροφοριών: 
Σχετικότητα, 
Ενημερωμένο, 
πλήρες και 
αναλυτικό, ακριβές, 
αντικειμενικό, 
πρωτότυπο, 
κατανοητό, 
συμπαγές. [Quality 
of the information 
content: 
 (relevant, timely 
and current, 
complete and 
accurate, objective 
and novelty, 
understandable, 
consistent) ]

6. Task-relevant 
information 

7. Relevant links (to the 
task, context, or 
information content) 

8. Amount of irrelevant 
information (such as 
online ads, meaningless 
images) 

9. Up-to-date information 
10. Indication of addition of 

new information in the 
future 

11.Complete/comprehensiv
e/inclusive/adequate 
coverage of information 

12. Precise/accurate and 
referenced information 

13.Objective, unbiased 
information 

14. Indication of limitations 
of information (e.g. 
source, coverage, date 
last modified) 

15.Novelty and interesting 
information 

16.Understandable 
information 

17.Appropriate detail level 
18.Coherent content that 

supports the web site's 
intended 
purpose/objective

Οργάνωση/ 
Παρουσίαση 
πληροφορίας: 
Αρχιτεκτονική 
πληροφορίας, 
αισθητική, 
εκπαιδευτική 
θεώρηση 
(Presentation/organ
isation of 
information: how a 
website covers 
information ** 
(information 
architecture, 

19. Logical organization of 
information within the 
website (e.g. by topic, 
by date, from broad to 
narrow) 

20. Familiar terminology 
21.Consistent use of terms 

and graphics 
22.Overview, table of 

contents, 
summaries/headings 

23.Scannability of a page 
(incl. chunks, screen 
uncluttered, highlights, 
etc.) so that users can 



Επιτυχία Επιτυχής 
ολοκλήρωση 
καθηκόντων. 

ολοκλήρωση 
καθηκόντων (Task 
completion) 

29.Achieved results for the 
task 

30.Quality of the task 
results 

31. Time spent on the task 
32. Problems solved (e.g. 

users may encounter 
unexpected problems 
while conducting the 
task and eventually 
solve the problems) 

Ευθύνη Έλεγχος ή 
εξουσία πάνω 
σε ένα 
περιβάλλον. 
Οι αποφάσεις 
σχετικά με τη 
δουλειά 
παίρνονται με 
την ελάχιστη 
εποπτεία 

Έλεγχος Χρηστών 
(User control) 

33.User control of amount 
of information accessed 

34.User control of 
procedures/steps of 
accessing information 

35.User control of difficult 
levels (or details/depth) 
of information to be 
accessed (e.g. headings 
and details in a page 
allows a user to decide 
to either read heading 
or go for more details) 

36.User control of pacing 
(how fast to go through 
the website) 

37.Opportunities for 
interactivity 

Πρόοδος και 
ανάπτυξη  

Επαγγελματικ
ή πρόοδος. 
Δυνατότητα 
ανάπτυξης 
καθηκόντων, 
γνώσης ή 
δεξιοτήτων 

Απόκτηση γνώσης ή 
δεξιοτήτων 
(Knowledge or skills 
gained) 

38.New skills, knowledge 
gained by doing the 
tasks on the website 

Αναγνώριση Αναγνώριση 
από 
συναδέλφους 
ή ανώτερα 
στελέχη για 
απόδοση. 

Αναγνώριση από 
σχεδιαστές της 
γνώσης και των 
επιπέδων 
δεξιοτήτων των 
χρηστών 
(Recognition by 
owners/designers 
on knowledge and 
skill levels) 

39.Assumed/recognized 
audience's knowledge 
and skill levels

Α.2 “Architectural  criteria  for  website  evaluation  – 

conceptual framework and empirical behavior”, Hong, 

Kim

Criteria Code Questionnaire items 



Internal 
reliability 

IS1 The web site quickly responds to my requests in a 
consistent manner 

IS2 The web site operates stably in the process of 
downloading and uploading information 

External 
security 

ES1 The web site has strong protection against any 
unauthorized attempts from outside

ES2 The web site exercises enough precaution to provide a 
safe place on the web 

ES3 The web site has a strict policy to protect private 
information of its users 

Content 
usefulness 

CU1 The content in the web site is objective 
CU2 The content in the web site is accurate 
CU3 The content in the website is frequently updated 
CU4 The web site contains many valuable contents 

Navigation 
usability 

NU1 It is easy to identify the current location in the web site 
NU2 It is easy to understand the overall navigation structure 

of the web site 
NU3 It is easy to navigate the web site toward the target 

point 
System 
interface 
attractiveness 

SI1 The web site uses appropriate colours for its screens 
SI2 The web site has attractive screen layouts 
SI3 The web site has a well-diversified screen design 

Communication 
interface 
attractiveness

CI1 I can communicate with other users pleasantly within 
the web site 

CI2 The web site provides a comfortable cyber place for 
meeting other users 

CI3 The web site promotes an atmosphere for intimate 
meeting with other users 

Πηγή [23]

Α.3“A  framework  for  evaluating  web  sites  of  public 

authorities”, Πανοπούλου, Ταμπούρης, Ταραμπάνης

Metric 

number 

Question and possible answers Metric 
Weight 

(per 
cent)   

General characteristics axis – accessibility factor 

Metric 1 Time required to load the web site using a 56.6 kB 
connection 

35 

Answer given in seconds 
Metric 2 Does the web site pass successfully the first  WCAG 

W3C accessibility level?
45

No/Yes 
Metric 3 In the case that specific software is required either for 

viewing files or for any other online functionality, does 
the  web  site  provide  a  link  for  downloading  this 
software?

20

No/Yes 
General characteristics axis – navigation factor 



Metric 4 Is the navigation menu well organised and with a clear 
structure?  

9

No/Yes, organised according to topic or department or 
user  type/Yes,  organised  according  to  user 
preferences

Metric 5 Does the navigation menu remain at the same area on 
all pages of the web site?

8

No/Yes 
Metric 6 Is the navigation path visible on all pages of the web 

site? 
8 

No/Yes, without active links/Yes, with active links 
Metric 7 Is the option “Return to the homepage” available on 

all pages of the web site?
8

No/Yes 
Metric 8 Do  the  activated  links  have  a  different  colour  than 

their original one?
9

No/Yes 
Metric 9 Is the interface (colouring, fonts, etc.) the same at all 

pages of the web site?
8

No/Yes 
Metric 10 Is a site map or A-Z index available online? 20 

No/Site  map  available/A-Z  index  available/Available 
and with active links 

Metric 11 Is a search engine available online? 30 
No/Yes,  with  basic  search  capabilities/Yes,  with 
advanced  search  capabilities/Yes,  with  advanced 
search capabilities (database search)
General  characteristics  axis  –  Multilingualism 
factor 

Metric 12 Does the web site  offer  content  in  other  languages 
besides Greek?

20

No/Yes, in just one other language/Yes, in two other 
languages/Yes, in more than two other languages

Metric 13 For  each  other  language,  how  much  is  the  offered 
content? 

80 

Not  in  operation/Only  a  summary  of  the  web  site 
content/The  whole  content  is  available  in  other 
languages
General characteristics axis – Privacy factor 

Metric 14 Is a privacy and security statement available online? 50 

No/Yes
Metric 15 Are citizen personal data requested at any part of the 

web site? 
No/Yes

Metric 16 If yes, are these transmitted over a secure connection 
(i.e. https)? 

Rest 50 

No/Yes 
Metric 17 If yes, is information on the usage of these personal 

data available online?
Rest 50

No/Yes 
General  characteristics  axis  –  Public  Outreach 
factor 

Metric 18 Are  the  following  public  authority  contact  details 
available online?

25

Postal address/Telephone number/E-mail address 



Metric 19 Is the webmaster e-mail address available online? 25 
No/Yes 

Metric 20 Is  it  possible  for  citizens  to  contact  the  elected 
representatives for providing requests or complaints?

25

No/Yes,  only  through  their  contact  details/Yes, 
through an e-mail link or online form

Metric 21 How long did it take the webmaster to reply to an e-
mail sent to him/her the morning of a working day?

25

Less  than  a  day/1-2  working  days/3-4  working 
days/5-6 working days/7-15 working days
e-content axis – General content factor 

Metric 22 Which is overall number of offered web pages? 30 
1  web  page/Up  to  10  web  pages/10-100  web 
pages/Over 100 web pages 

Metric 23 On which of the following topics is content available 
online? 

35 

Greeting  by  the  PA  president  (e.g.  mayor,  prefect, 
region president)/ PA vision, mission and priorities/PA 
organisation/PA services/ Tourism/ Entrepreneurship/ 
Local/  regional  history/  Sports/  Culture/  Education/ 
welfare/

Metric 24 Are GIS maps available online? 20 
No/Yes,  static  GIS  maps/Yes,  GIS  maps  as  a  file 
(.pdf,.jpg)/Yes, interactive GIS maps 

Metric 25 Are  links  to  other  relevant  web  sites  (of  both  the 
private and public sector) available?

15

No/Yes 
e-content axis – Specific content factor 

Metric 26 Are e-procurement services available online? 33 
No/Yes,  RFP  available  in  html  format/Yes,  RFP 
available as a file (.doc,.xls,.pdf)/Yes, it is possible to 
electronically submit an offer

Metric 27 Are notices for job openings within the PA published 
online? 

33 

Nο/Yes 
Metric 28 Is  information  on  financial  issues  (i.e.  PA  budget) 

available online?
34

No/Yes, in html format/Yes, as a file (.doc,.xls,.pdf) 
e-content axis – News and updating factor 

Metric 29 When was the web site updated for the last time? 34 
Today or yesterday/Less than a week ago/Less than a 
month ago/Less than a year ago/More than a year 
ago/Update indication not available online

Metric 30 How often is local/regional news published online? 33 
No news/Every day/Every 2-3 days/Every week/More 
rarely 

Metric 31 Is a calendar with important events available online? 33 
No/Yes, in html format/Yes, as a file (.doc ?.pdf)/Yes, 
with a search possibility
e-services axis – General information factor 

Metric 32 How are the offered services organised on the web 
site? 

25 

Per PA department/Alphabetically/Per topic (i.e. 
Education, Health)/Per life event (i.e. marriage, 
christening)

Metric 33 Are the contact details of the different PA departments 25



available?  
No/Postal address/Telephone number/E-mail 
address/Contact name/Opening hours

Metric 34 The e-mail address for contacting the PA departments 
is: 

25 

One per department/One per employee/One for all 
departments 

Metric 35 Is it possible for citizens to request additional 
information regarding the public services?

25

No/Yes, through telephone call/Yes, through e-mail 
communication/Yes, through an online form

Metric 36 e-services axis – Services number and level factor 
e-participation axis – Information factor 

Metric 37 Are policy documents available online? 100 
No/Yes, basic documents/Yes, medium level 
documents/Yes, high level documents
e-participation axis – Consultation factor 

Metric 38 Are consultations on important local issues organised 
online (e-consultations)?

100

No/Yes 
e-participation axis – Active Participation factor 

Metric 39 Is it possible for citizens to communicate through: 25 
Chats/Blogs/eForums 

Metric 40 Are polls organised online that refer to issues of 
local/regional interest and that are also incorporated 
into the decision process?

25

No/Yes 
Metric 41 In the case that a discussion forum is available, is it 

possible for a citizen to initiate a new discussion topic?
25

No/Yes 
Metric 42 Is it possible for citizens to provide a new agenda 

topic for discussion on the PA council meeting?
25

No/Yes 
Α.4 “Applying  evaluation  criteria  to  New  Zealand 

government websites” Alastair Smith

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ 2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ 3ο ΕΠΙΠΕΔΟ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ



Περιεχόμενο 
Πληροφορίας 
(Information Content)

Προσανατολισμός  σε 
ένα  ιστοχώρο 
(Orientation to 
website)

1. A  website  overview  is 
provided:  States 
purpose/mission  of  website; 
appropriate to entity's overall 
mission.

2. Scope  of  website  is  clearly 
stated:  Type  and  origin  of 
information,  audience,  dates 
of coverage, etc.

3. Services  and  information 
provided  at  the  website  are 
described.

4. `What's news section: alerts 
frequent users to changes in 
content, services, etc.

5. Instructions for the use of the 
website  are  provided: 
Instructions  should  avoid 
being  platform/  browser 
specific.

6. A  liability/status  statement 
warning  the  user  of  the 
nature  of  information 
provided  at  the  site,  and 
through any links made from 
the  site,  is  provided:  e.g. 
whether  the  information  is 
suitable  for  access  by 
children,  what  the  official 
status of information is, that 
important information may be 
available  through  other 
channels,  degree  of 
responsibility  for  incorrect 
information, etc.

7. Copyright  statements  are 
provided: Identifiers owner of 
intellectual  property  on  site, 
and  conditions  for  re-use, 
linking, etc.

Περιεχόμενο 
(Content)

8. Match the purpose/mission.
9. Match  needs  of  stated 

audience.
10. Includes  only  necessary  and 

useful information.
11.Coverage  does  not  overlap: 

within the site, or with other 
agencies.

12.Amount  of  information  is 
significant, and balanced.

13.Contains  direct  information 
resources:  rather  than 
indirect. For example the text 
of  document,  rather  than 
abstract  and  instructions  on 
how to obtain information in 
another format.



Ευκολία Χρήσης (Ease 
of Use)

Συνδέσεις (Links) 38. Links are updated: don't lead 
to  deleted  pages  or  re-
directs.

39. There  are  shortcuts  for 
frequent users.

40. There  is  a  warning  if  link 
leads to large file

41. There  is  an  indication  of 
restricted access for link.

42. Link text  indicates nature of 
target.

43. If  a  document or  concept is 
mentioned,  reference  is 
linked to any relevant pages 
on the site.

Μηχανισμοί 
Ανάδρασης 
(Feedback 
mechanisms)

44.Contact details for entity and 
website maintainer are given 
on website

45. Link to page maintainer given 
on each page

46.Where appropriate, forms etc 
are provided for user to enter 
data

47. Instructions  on  feedback 
mechanism  are  provided  for 
users where necessary

48. Feedback  mechanisms  are 
fully operational

Προσβασιμότητα 
(Accessibility)

49.Speed  of  response  is 
adequate:  for  a  high 
proportion of the time, users 
at  28.8Kbps  should  only  be 
limited by the speed of their 
connection,  not  that  of 
delivery from the server.

50. The  site  can  be  reached  a 
high  proportion  of  the  time, 
and  at  times  when  the 
audience is likely to access it.

51. Existence of website is made 
known  through  search  tools 
(e.g.  the  main  NZ  web 
directory,  Te  Puna  Web 
Search;  Government  Web 
Pages;  search  engines)  and 
other  publicity  (e.g.  entity's 
print publications)

52. There  is  a  backlink  to  the 
parent  entity  and/or  NZ 
Government  Online 
(http://www.nzgo.govt.nz/) 
from the website initial page

53.Name of entity is rejected in 
URL, titles of documents, and 
metadata.

54.URL is not over complex, or 



Α.5“MPs online: An evaluative study of MPs ‘ use of web 

sites” Goodchild, Oppenheim, Cleeve

Α.6“User expectations and rankings of quality factors in 

different web site domains”, Zhang, von Dran

Category  Feature 
ID (FID) 

Features  



C1  Information 
content  

F1-1 Information  on  Web site  stays  for  a  reasonable 
period of time before it disappears. 

C2  Cognitive 
outcomes  

F1-2 Absence of improper materials. 

F1-3 Accurate information  
F1-4 Appropriate detail level of information. 
F1-5 Up-to-date information. 
F1-6 Relevant information. 
F1-7 Complete coverage of information. 
F1-8 Content  that  supports  Web  site’s  intended 

purpose. 
F1-9 Controversial materials. 
F1-10 Novel (new) information. 

F2-1 
Learned  new  knowledge  and/or  skills  by  using 
Web site. 

C3 Enjoyment  F3-1 Use of humor. 

C4 Privacy  

F3-2 Multimedia. 
F3-3 Fun to explore. 
F4-1 Access  requirements  (e.g.,  pay  a  fee,  sign  on, 

enter a password, and provide some private info 
before one can access info). 

C5  User 
empowerment   

F4-2 Authorized  use  of  user’s  data  for  unanticipated 
purposes. 

F4-3 Authorized collection of user data. 
F4-4 Assurance that user-entered data is encrypted. 

F5-1 User  controls  order  or  sequence  of  information 
access. 

C6  Visual 
appearance  

F5-2 User controls how fast to go through Web site. 
F5-3 User controls opportunities for interaction. 
F5-4 User  controls  complexity  of  mechanisms  for 

accessing information. 
F5-5 User  controls  difficulty  level  of  information 

accessed. 
F6-1 Attractive overall color use. 

C7  Technical 
support  

F6-2 Sharp displays  
F6-3 Visually attractive  screen  layout  
F6-4 Attractive screen background and pattern. 
F6-5 Adequate brightness of screens/pages. 
F6-6 Eye-catching images or title on homepage. 
F7-1 Indication of system loading/responding time. 

C8 Navigation 

F7-2 Support for different platforms and/or browsers. 
F7-3 Stability  of  Web  site  availability  (can  always 

access Web site). 
F8-1 Indication of user’s location within Web site. 

C9  Organization 
of  information 
content

F8-2 Navigation aids  
F8-3 Directions for navigating Web site. 

C10 Credibility  

F9-1 Presence  of  overview,  table  of  contents,  and/or 
summaries/ headings. 

F9-2 Structure of information presentation is logical. 

F10-1 Reputation of Web site owner. 



C11 Impartiality 

F10-2 External  recognition  of  Web  site  (e.g.,  site  has 
won awards, number of times it has been visited). 

F10-3 Identification of site owners/designers. 

F11-1 Unbiased  information 

F11-2 
Absence  of  gender  or  racial/ethnic  biases  and 
stereotypes. 

Α.7“Digital  Governance  in  Municipalities  Worldwide”, 

Holzer, Kim

Privacy/ Security 
1-2. A privacy or security 12. Secure server 
statement/policy 13. Use of “cookies” or “Web Beacons” 
3-6. Data collection 14. Notification of privacy policy 
7. Option to have personal 15. Contact or e-mail address for inquiries 
information used 16. Public information through a 
8. Third party disclosures restricted area 
9. Ability to review personal data 17. Access to non-public information for 
records employees 
10. Managerial measures 18. Use of digital signatures 
11. Use of encryption 
Usability 
19-20. Homepage, page length. 25-27. Font Colour 
21. Targeted audience 30-31. Forms 
22-23. Navigation Bar 32-37. Search tool 
24. Site map 38. Update of website 
Content 

39. Information about the location 49. GIS capabilities 
of offices 50. Emergency management or alert 
40. Listing of external links mechanism 
41. Contact information 51-52. Disability access 
42. Minutes of public 53. Wireless technology 
43. City code and regulations 54. Access in more than one language 
44. City charter and policy priority 55-56. Human resources information 
45. Mission statements 57. Calendar of events 
46. Budget information 58. Downloadable documents 
47-48. Documents, reports, or 
books (publications) 
Service 

59-61. Pay utilities, taxes, fines 71. FAQ 
62. Apply for permits 72. Request information 
63. Online tracking system 73. Customize the main city homepage 
64. Apply for licenses 74. Access private information online 
65. E-procurement 75. Purchase tickets 
66. Property assessments 76-77. Webmaster response 
67. Searchable databases 78. Report violations of administrative 
68. Complaints laws and regulations 
69-70. Bulletin board about civil 
applications 
Citizen Participation 

79-80. Comments or feedback 90-91. Online survey/ polls 
81-83. Newsletter 92. Synchronous video 



84. Online bulletin board or chat 93-94. Citizen satisfaction survey 
capabilities 95. Online decision-making 
85-87. Online discussion forum on 96-98. Performance measures, standards, 
policy issues or benchmarks 
88-89. Scheduled e-meetings for 
discussion 



Α.8“A framework and methodology for evaluating e-commerce Web sites”, Van der Merwe, Bekker







Α.9“Evaluation of web sites for B2C e-commerce”, Charles 

Oppenheim and Louise Ward
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Α.10“Quantitative  evaluation  of  web  site  content  and 

structure “, Bauer, Scharl

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Content -  No. documents [total]

 Kbytes downloaded [total/text 
only]

 No. file types [distinct 
extensions]

 No. images [total/distinct]
Interactivity -  No. forms [total/distinct/fields]

 No. documents w/JavaScript 
[total]

 No. Java applets [total/distinct]
 No. Mail To-links [total/distinct]

Navigation -  Frames [yes/no]
 No. internal links 

[total/distinct/broken]
 No. external links 

[total/distinct/broken]
 No. anchors [total]
 No. links to anchors 

[within/between documents]



Functionality Searching  and 

retrieving issues

 Web site search mechanisms: 
• scoped search (people, 

course, academic unit) 
• global search

 Retrieve mechanisms: 
• level of retrieving 

customization 
• Level of retrieving feedback

Navigation  and 

browsing issues

 Navigability: 
• indicator of path 
• label of current position 
• average of links per page

 Navigational control objects: 
• contextual controls 

permanence 
• contextual controls stability 
• vertical scrolling 
• horizontal scrolling

 Navigational prediction: 
• link title (link with 

explanatory help) 
• quality of link phrase

Student-oriented 

domain features

 Content relevancy: 
• academic unit information 

(index, sub-sites) 
• enrolment information (entry 

requirement information, form 
fill, download) 

• degree information (index, 
description, course offering) 

• course description (syllabus, 
comments, scheduling) 

• student services information 
(index, healthcare, sport, 
scholarship, housing, culture) 

• academic infrastructure 
• information (laboratory, 

library, research results) 
 On-line services: 

• grade/fees on-line information 
• Web service 
• FTP service 
• newsgroup service



Usability Global  site  understand 

ability

 Global organization scheme: 
• site map 
• table of contents 
• alphabetical index 

 Quality of labelling system 
 Student-oriented guided tour 
 Image map (campus/buildings) 

On-line  feedback  and 

help features

 Quality of help features: 
• explanatory help 
• search help 

 Web site last update indicator: 
• global 
• scoped (per sub-site or page) 

 Addresses directory: 
• e-mail directory 
• phone/fax directory 
• post mail directory 

 FAQ feature 
 On-line feedback: 

• questionnaire feature 
• guest book 
• comments 

Interface and aesthetic 

features

 Cohesiveness by grouping main 
control objects 

 Presentation permanence and 
stability of main controls: 
• direct controls permanence 
• indirect controls permanence 
• stability 

 Style issues: 
• link colour style uniformity 
• global style uniformity 
• global style guide 

 Aesthetic preference
Miscellaneous features  Foreign language support 

 What's new feature 
 Screen resolution indicator

Efficiency Performance Static page size
Accessibility  Information accessibility: 

• support for text-only version 
• image title 
• global readability 

 Window accessibility: 
• no. pages regarding frames 
• non-frame version



Site reliability Link errors  Dangling links 
 Invalid links 
 Unimplemented links 

Miscellaneous errors or 

drawbacks

 Deficiencies or absent features 
due 

 to different browsers 
 Deficiencies or unexpected results 
 (e.g. non-trapped search errors, 
 Frame problems, etc.) 

independent 
 of browsers 
 Dead-end Web nodes 
 Destination nodes (unexpectedly) 
 under construction 

Α.11Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Priority 1 checkpoints

In General (Priority 1) Yes No N/A

1.1 Provide a text equivalent for every non-text element (e.g., via 

"alt",  "longdesc",  or  in  element  content).  This  includes:  images, 

graphical  representations of  text  (including symbols),  image map 

regions,  animations  (e.g.,  animated  GIFs),  applets  and 

programmatic objects, ascii art, frames, scripts, images used as list 

bullets, spacers, graphical buttons, sounds (played with or without 

user interaction), stand-alone audio files, audio tracks of video, and 

video. 

      

2.1 Ensure that all information conveyed with colour is also available 

without colour, for example from context or mark-up. 
      

4.1 Clearly identify changes in the natural language of a document's 

text and any text equivalents (e.g., captions). 
      

6.1 Organize documents so they may be read without style sheets. 

For  example,  when  an  HTML  document  is  rendered  without 

associated  style  sheets,  it  must  still  be  possible  to  read  the 

document. 

      

6.2 Ensure that equivalents for dynamic content are updated when 

the dynamic content changes. 
      

7.1 Until user agents allow users to control flickering, avoid causing 

the screen to flicker. 
      

14.1 Use the clearest and simplest language appropriate for a site's 

content. 
      

And if you use images and image maps (Priority 1) Yes No N/A

1.2 Provide redundant text links for each active region of a server-

side image map. 
      



9.1 Provide  client-side  image  maps  instead  of  server-side  image 

maps except where the regions cannot be defined with an available 

geometric shape. 

      

And if you use tables (Priority 1) Yes No N/A

5.1 For data tables, identify row and column headers.       

5.2 For data tables that have two or more logical levels of row or 

column headers, use mark-up to associate data cells  and header 

cells. 

      

And if you use frames (Priority 1) Yes No N/A

12.1 Title  each  frame  to  facilitate  frame  identification  and 

navigation. 
      

And if you use applets and scripts (Priority 1) Yes No N/A

6.3 Ensure that  pages are usable when scripts,  applets,  or  other 

programmatic objects are turned off or not supported. If this is not 

possible, provide equivalent information on an alternative accessible 

page. 

      

And if you use multimedia (Priority 1) Yes No N/A

1.3 Until  user  agents  can  automatically  read  aloud  the  text 

equivalent of a visual track, provide an auditory description of the 

important  information  of  the  visual  track  of  a  multimedia 

presentation. 

      

1.4 For any time-based multimedia presentation (e.g., a movie or 

animation),  synchronize  equivalent  alternatives  (e.g.,  captions  or 

auditory descriptions of the visual track) with the presentation. 

      

And if all else fails (Priority 1) Yes No N/A

11.4 If,  after  best  efforts,  you cannot create an accessible page, 

provide a link to an alternative page that uses W3C technologies, is 

accessible,  has  equivalent  information  (or  functionality),  and  is 

updated as often as the inaccessible (original) page. 

      

Priority 2 checkpoints

In General (Priority 2) Yes No N/A

2.2 Ensure  that  foreground  and  background  colour  combinations 

provide sufficient contrast when viewed by someone having colour 

deficits or when viewed on a black and white screen. [Priority 2 for 

images, Priority 3 for text]. 

      

3.1 When  an  appropriate  mark-up  language  exists,  use  mark-up 

rather than images to convey information. 
      

3.2 Create documents that validate to published formal grammars.       

3.3 Use style sheets to control layout and presentation.       

3.4 Use  relative  rather  than  absolute  units  in  mark-up  language       
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http://www.w3.org/TR/WCAG10/wai-pageauth.html#tech-text-equivalent


attribute values and style sheet property values. 

3.5 Use  header  elements  to  convey document  structure  and use 

them according to specification. 
      

3.6 Mark up lists and list items properly.       

3.7 Mark  up  quotations.  Do  not  use  quotation  mark-up  for 

formatting effects such as indentation. 
      

6.5 Ensure  that  dynamic  content  is  accessible  or  provide  an 

alternative presentation or page. 
      

7.2 Until user agents allow users to control blinking, avoid causing 

content to blink (i.e., change presentation at a regular rate, such as 

turning on and off). 

      

7.4 Until user agents provide the ability to stop the refresh, do not 

create periodically auto-refreshing pages. 
      

7.5 Until user agents provide the ability to stop auto-redirect, does 

not use mark-up to redirect pages automatically. Instead, configure 

the server to perform redirects. 

      

10.1 Until user agents allow users to turn off spawned windows, do 

not cause pop-ups or other windows to appear and do not change 

the current window without informing the user. 

      

11.1 Use W3C technologies when they are available and appropriate 

for a task and use the latest versions when supported. 
      

11.2 Avoid deprecated features of W3C technologies.       

12.3 Divide  large  blocks  of  information  into  more  manageable 

groups where natural and appropriate. 
      

13.1 Clearly identify the target of each link.       

13.2 Provide metadata to add semantic information to pages and 

sites. 
      

13.3 Provide information about the general layout of a site (e.g., a 

site map or table of contents). 
      

13.4 Use navigation mechanisms in a consistent manner.       

And if you use tables (Priority 2) Yes No N/A

5.3 Do not use tables for layout unless the table makes sense when 

linearized. Otherwise, if the table does not make sense, provide an 

alternative equivalent (which may be a linearized version). 

      

5.4 If a table is used for layout, do not use any structural mark-up 

for the purpose of visual formatting. 
      

And if you use frames (Priority 2) Yes No N/A

12.2 Describe the purpose of frames and how frames relate to each 

other if it is not obvious by frame titles alone. 
      

And if you use forms (Priority 2) Yes No N/A
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10.2 Until user agents support explicit associations between labels 

and form controls,  for  all  form controls with implicitly  associated 

labels, ensure that the label is properly positioned. 

      

12.4 Associate labels explicitly with their controls.       

And if you use applets and scripts (Priority 2) Yes No N/A

6.4 For scripts and applets,  ensure that event handlers are input 

device-independent. 
      

7.3 Until user agents allow users to freeze moving content, avoid 

movement in pages. 
      

8.1 Make  programmatic  elements  such  as  scripts  and  applets 

directly  accessible  or  compatible  with  assistive  technologies 

[Priority 1 if functionality is important and not presented elsewhere, 

otherwise Priority 2.] 

      

9.2 Ensure  that  any  element  that  has  its  own  interface  can  be 

operated in a device-independent manner. 
      

9.3 For scripts,  specify logical  event handlers rather than device-

dependent event handlers. 
      

Priority 3 checkpoints

In General (Priority 3) Yes No N/A

4.2 Specify  the  expansion  of  each  abbreviation  or  acronym in  a 

document where it first occurs. 
      

4.3 Identify the primary natural language of a document.       

9.4 Create  a  logical  tab  order  through  links,  form  controls,  and 

objects. 
      

9.5 Provide keyboard shortcuts to important links (including those in 

client-side image maps), form controls, and groups of form controls. 
      

10.5 Until  user  agents  (including  assistive  technologies)  render 

adjacent  links  distinctly,  include  non-link,  printable  characters 

(surrounded by spaces) between adjacent links. 

      

11.3 Provide  information  so  that  users  may  receive  documents 

according to their preferences (e.g., language, content type, etc.) 
      

13.5 Provide  navigation  bars  to  highlight  and  give  access  to  the 

navigation mechanism. 
      

13.6 Group related links, identify the group (for user agents), and, 

until user agents do so, provide a way to bypass the group. 
      

13.7 If  search  functions  are  provided,  enable  different  types  of 

searches for different skill levels and preferences. 
      

13.8 Place distinguishing information at the beginning of headings, 

paragraphs, lists, etc. 
      

13.9 Provide  information  about  document  collections  (i.e.,       
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documents comprising multiple pages.). 

13.10 Provide a means to skip over multi-line ASCII art.       

14.2 Supplement text with graphic or auditory presentations where 

they will facilitate comprehension of the page. 
      

14.3 Create a style of presentation that is consistent across pages.       

And if you use images and image maps (Priority 3) Yes No N/A

1.5 Until user agents render text equivalents for client-side image 

map links, provide redundant text links for each active region of a 

client-side image map. 

      

And if you use tables (Priority 3) Yes No N/A

5.5 Provide summaries for tables.       

5.6 Provide abbreviations for header labels.       

10.3 Until user agents (including assistive technologies) render side-

by-side  text  correctly,  provide  a  linear  text  alternative  (on  the 

current  page  or  some  other)  for  all tables  that  lay  out  text  in 

parallel, word-wrapped columns. 

      

And if you use forms (Priority 3) Yes No N/A

10.4 Until  user  agents  handle  empty  controls  correctly,  include 

default, place-holding characters in edit boxes and text areas. 
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Παράρτημα Β: Λεξικό αγγλικών όρων

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Α

access restriction Απαγόρευση Πρόσβασης 
accessibility προσβασιμότητα
accuracy ακρίβεια
accuracy of Information Ακρίβεια της πληροφορίας
active participation Ενεργός Συμμετοχή 
adaptability Προσαρμοστικότητα 
aesthetics αισθητική
analyzability Ικανότητα Ανάλυσης 
audience κοινό
authority αρχή
authority  and  availability  of 

owners/designers

Αρχή  και  διαθεσιμότητα 

σχεδιαστών/ιδιοκτητών 
automated tools αυτοματοποιημένα εργαλεία
axes άξονες

Β

body Text % Ποσοστό  λέξεων  που  είναι  σε  σώμα 

κειμένου  σε  σχέση  με  κείμενο  που 

βρίσκεται σε επικεφαλίδες
browser φυλλομετρητής
business domain επιχειρηματικός τομέας

C
Changeability Ικανότητα αλλαγής 
checklists λίστα ελέγχου
checkpoints σημεία ελέγχου 
Citizen Participation Συμμετοχή Πολιτών 
Clarity Σαφήνεια 
Clear layout of information Σαφής παρουσίαση των πληροφοριών
Cognitive  outcomes Αποτελέσματα Γνώσης   
Colour Count Χρώματα που υιοθετούνται συνολικά
Communication interface Διεπαφή επικοινωνίας 
Completeness Πληρότητα 
Compliance Συμμόρφωση 
components συστατικά
Concept Matrix Πίνακας Εννοιών 
Conformance Προσαρμογή 
Consultation Σύσκεψη 
content περιεχόμενο
Content usefulness Χρησιμότητα περιεχομένου 
Coverage κάλυψη
Co-workers attitudes Συμπεριφορά συναδέλφων
Credibility Αξιοπιστία 
Credibility  of  owners/designers  and  the 

website

Αξιοπιστία  σχεδιαστών/ιδιοκτητών  του 

Ιστοχώρου
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http://www.w3.org/TR/WCAG10/wai-pageauth.html#tech-redundant-client-links
http://www.w3.org/TR/WCAG10/wai-pageauth.html#tech-consistent-style
http://www.w3.org/TR/WCAG10/wai-pageauth.html#tech-icons
http://www.w3.org/TR/WCAG10/wai-pageauth.html#tech-skip-over-ascii


Currency Τρέχουσα Χρήση 
D

Design Σχεδίαση 
Downloading speed Χρόνος για τη «φόρτωση» της σελίδας 

E
Ease of navigation Ευκολία πλοήγησης
Ease of use Ευκολία Χρήσης 
e-commerce ηλεκτρονικό εμπόριο
E-content Ηλεκτρονικό Περιεχόμενο
Efficiency Αποδοτικότητα 

E-Governance Performance Index

δείκτης  απόδοσης  κυβερνητικών 

ιστοχώρων
eGovernment Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Emphasized body Text Ποσοστό  κειμένου  που  είναι 

υπογραμμισμένο (Bold, κεφαλαία,) 
e-newsletter ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο 
Enjoyment Ψυχαγωγία   
E-participation Ηλεκτρονική Συμμετοχή 
E-services Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
evaluation αξιολόγηση
external links Εξωτερικές συνδέσεις
External recognition Εξωτερική Αναγνώριση 
External security «εξωτερική» ασφάλεια

F
Fault to tolerance Ανοχή στο λάθος 
Feedback Ανάδραση 
Feedback mechanisms Μηχανισμοί Ανάδρασης 
First impression Πρώτη εντύπωση
Font Count Συνολικές  γραμματοσειρές  που 

χρησιμοποιούνται. 
framework πλαίσιο εργασίας 
Functionality Λειτουργικότητα 

G
General  information Γενικές Πληροφορίες 
general appearance γενική εικόνα 
General characteristics Γενικά Χαρακτηριστικά 
General content Γενικό Περιεχόμενο  
Graphic % Ποσοστό  ιστοσελίδας  σε  byte που  είναι 

γραφικά
Graphic Count Συνολικά  γραφικά  σε  μια  σελίδα 

(εξαιρουμένων  των  γραφικών  που 

υπάρχουν στο κείμενο,  τα  applets και  τα 

αντικείμενα)
H

Hedonic ηδονικός
Hygiene features χαρακτηριστικά υγιεινής 
hypertexts υπερκείμενα

I
Impact Αντίκτυπος 



Impartiality Αμεροληψία 
Information Πληροφόρηση
information architecture Αρχιτεκτονική πληροφορίας
information content Περιεχόμενο Πληροφορίας 
information seeker characteristics χαρακτηριστικά αναζήτησης πληροφοριών
Install ability Ικανότητα εγκατάστασης 
interactivity Διαδραστικότητα 
interface διεπαφή
Internal reliability εσωτερική αξιοπιστία 
internet διαδίκτυο
Interoperability Διαλειτουργικότητα 

K
Knowledge or skills gained Απόκτηση γνώσης ή δεξιοτήτων 

L
Learnability Δυνατότητα Μάθησης 
learning consideration εκπαιδευτική θεώρηση 
Link Count Αριθμός “συνδέσεων” σε μια ιστοσελίδα
Links Συνδέσεις 

M
Maintainability Δυνατότητα συντήρησης 
Marketing Factors Παράγοντες Marketing 
Maturity Ωριμότητα 
Members of parliament (MP) Μέλη κοινοβουλίου
Members  of  the  European  Parliament 

(MEP) μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Metadata Μετα-δεδομένα 
metric μετρική
Motivator features χαρακτηριστικά κινήτρου 
Multilingualism Πολυγλωσσικότητα
multimedia features Χαρακτηριστικά πολυμέσων 
Municipal  δημοτικός 

N
navigability Δυνατότητα Πλοήγησης  
navigation πλοήγηση
Navigation usability Χρησιμότητα πλοήγησης
News and updating Νέα και Ενημέρωση 

O
Objectivity Αντικειμενικότητα
Operability Δυνατότητα λειτουργίας 
Organization of information content Οργάνωση της πληροφορίας 
Orientation to website Προσανατολισμός σε ένα ιστοχώρο 

P
page level επίπεδο ιστοσελίδας
Page Size Μέγεθος ιστοσελίδας σε byte
Parliament κοινοβούλιο
perceptions and trust αντιλήψεις και εμπιστοσύνη 
Politician πολιτικός
Portability Φορητότητα 
Presentation elements Στοιχεία Εμφάνισης 
Presentation/organisation of information Οργάνωση/ Παρουσίαση πληροφορίας
Priority Levels επίπεδα προτεραιότητας 



Privacy Ιδιωτικότητα
Privacy and data confidentiality Ιδιωτικότητα και ασφάλεια δεδομένων 
Public authorities δημόσιες αρχές
Public outreach Ανταπόκριση στους πολίτες 

Q
Quality of the information content Ποιότητα περιεχόμενου πληροφοριών 

R

Recoverability

Δυνατότητα  επαναλειτουργίας  από 

πρόβλημα 
Reliability Αξιοπιστία 
Replaceability Ικανότητα αντικατάστασης 

Requirements for doing tasks

Προϋποθέσεις  για  την  εκτέλεση  της 

εργασίας 
Resource behaviour Συμπεριφορά Πόρων 
response Ανταπόκριση
Robustness Ευρωστία

S
scrolling κύλιση» των ιστοσελίδων 
search mechanisms μηχανισμοί αναζήτησης 
Search Tool Εργαλείο Αναζήτησης
Security Ασφάλεια 
Security/ Privacy Ασφάλεια/ Ιδιωτικότητα 
Services Υπηρεσίες 
Services number and level Αριθμός και επίπεδο Υπηρεσιών 
site level επίπεδο ιστοχώρου
social networking κοινωνικά δίκτυα 
social networking tools εργαλεία κοινωνικών δικτύων 
Software λογισμικό
Specific content Ειδικό Περιεχόμενο 
Stability Σταθερότητα 
structure δομή
Suitability Καταλληλότητα 
System interface attractiveness Ελκυστικότητα Διεπαφής συστήματος 

T
Task completion ολοκλήρωση καθηκόντων 
Technical  support Τεχνική υποστήριξη   
Testability Δυνατότητα Δοκιμής 
Text Cluster count Περιοχές  κειμένων  που  τονίζονται  με  το 

χρώμα, με πλαίσια ή βρίσκονται σε λίστες
Text positioning count Αλλαγές  στη  θέση  κειμένων  από  το 

αριστερό επίπεδο 
Time behaviour Χρονική συμπεριφορά 
Timeliness Επικαιρότητα 
Tools εργαλεία
Transaction Page Σελίδα Συναλλαγών 

U
Understandability Δυνατότητα κατανόησης 
Up-to-date Information Ενημερωμένη πληροφόρηση
Usability Χρηστικότητα 
User  empowerment Ενδυνάμωση χρηστών    



User control Έλεγχος Χρηστών 
user’s activity levels επίπεδα δραστηριότητας των χρηστών 
user’s goals στόχοι χρηστών 

user’s information seeking tasks

καθήκον  του  χρήστη  για  αναζήτηση 

πληροφοριών
utilitarian χρηστικός
Utility Χρησιμότητα

V
Visual appearance Οπτική εμφάνιση   

W
website ιστοχώρος
Website design σχεδίαση ιστοχώρου
Website design criteria κριτήρια σχεδίασης ιστοχώρου
Website evaluation αξιολόγηση ιστοχώρων
Website evaluation criteria κριτήρια αξιολόγησης ιστοχώρων
Website evaluation framework πλαίσιο εργασίας αξιολόγησης ιστοχώρων
Word Count Αριθμός λέξεων σε ένα κείμενο



Παράρτημα Γ: Κατάλογος Ευρωβουλευτών

Πίνακας 21: Κατάλογος Ευρωβουλευτών

A/Α

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΞΟΝΑ 

USABILITY 

(100)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΞΟΝΑ e-

CONTENT 

(100)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΞΟΝΑ e-

PARTICIPATION 

(100)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(100)

1 Alexander ALVARO http://www.alexander-alvaro.de/ 67 77 25 65,7
2 Reimer BÖGE http://www.reimerboege.de/ 71 75 25 66,1
3 Hiltrud BREYER http://www.hiltrud-breyer.eu/ 71 60 15 57,1
4 André BRIE http://www.andrebrie.de/ 46 40 15 38,35
5 Εμμανουήλ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ http://www.angelakas.gr/ 65 65 25 59
6 Κατερίνα ΜΠΑΤΖΕΛΗ http://www.kbatzeli.gr/ 46 65 40 54,6
7 Κώστας ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ http://www.botopoulos.gr/ 65 63 25 58
8 Ιωάννης ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ http://www.gklavakis.gr/ 66 80 55 71,35
9 Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΣΣΙΩΤΟΥ http://mpanayotopouloscassiotou.blogspot.com/ 66 55 25 54,35
10 Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ http://www.papadimoulis.gr/ 61 23 0 32,85
11 Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ http://www.papastamkos.gr/ 41 55 25 45,6
12 Μαργαρίτης ΣΧΟΙΝΑΣ http://www.mschinas.gr/ 71 55 25 56,1
13 Αντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ http://www.atrakatellis.gr/ 65 65 55 63,5
14 Νικόλαος ΒΑΚΑΛΗΣ http://www.nvakalis.gr/ 45 62 25 50,5
15 Κυριάκος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ http://www.triantaphyllides.org/ 31 68 70 55,35
16 Ιωάννης ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ http://www.kasoulides.com/ 67 82 55 72,7
17 Edit BAUER http://www.editbauer.sk/ 57 80 25 63,7
18 Ryszard CZARNECKI http://www.ryszardczarnecki.pl/ 70 65 25 60,75
19 Hanna FOLTYN-KUBICKA http://www.foltynkubicka.pl/ 55 45 0 41,75
20 Urszula GACEK http://www.urszulagacek.pl/ 55 60 25 53
21 Tokia SAÏFI http://www.tokia-saifi.com/ 36 88 25 60,35
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22 Jean-Pierre AUDY http://www.jeanpierreaudy.com/ 51 85 25 64,1
23 Jean Marie BEAUPUY http://www.jeanmarie-beaupuy.eu/ 61 60 0 51,35
24 Pervenche BERÈS http://www.pervenche-beres.fr/ 51 90 25 66,6
25 Françoise CASTEX http://www.francoisecastex.org/ 26 73 0 45,6
26 Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG http://www.lgeringer.pl/ 45 43 0 37,25
27 Maciej Marian GIERTYCH http://www.giertych.pl/ 40 40 0 34
28 Ge0wefa GRABOWSKA http://www.grabowska.org.pl/ 55 65 25 55,5
29 Jan Jerzy KUŁAKOWSKI http://www.jankulakowski.pl/ 57 53 0 46,45
30 Jacek PROTASIEWICZ http://protasiewicz.pl/ 36 45 0 35,1
31 Wojciech ROSZKOWSKI http://www.roszkowski.pl/ 50 52 0 43,5
32 Leopold Józef RUTOWICZ http://www.leopoldrutowicz.pl/ 60 35 15 40,75
33 Jacek SARYUSZ-WOLSKI http://www.saryusz-wolski.pl/ 50 55 0 45
34 Czesław Adam SIEKIERSKI http://www.siekierski.pl/ 57 47 0 43,45
35 Marek SIWIEC http://www.mareksiwiec.pl/ 55 80 0 59,25
36 Zbigniew ZALESKI http://www.zbigniewzaleski.pl/ 65 80 15 65
37 Dirk STERCKX http://www.dirksterckx.be/ 45 55 15 45,5
38 Vito BONSIG0RE http://www.vitobonsig0re.eu/ 65 55 0 50,25
39 Satu HASSI http://www.satuhassi.net/ 42 43 25 39,95
40 Carlos CARNERO GONZÁLEZ http://ccarnero.blogspot.com/ 36 80 25 56,35
41 Sir Robert ATKINS http://www.sir-robertatkins.org/ 51 80 30 62,35
42 John BOWIS http://www.johnbowis.com/ 46 65 25 52,35
43 Sharon BOWLES  http://www.sharonbowles.org.uk 66 50 40 54,1
44 Michael CASHMAN  http://www.michaelcashmanmep.org.uk 51 50 0 42,85
45 Giles CHICHESTER http://www.gileschichestermep.org.uk/ 51 68 15 54,1
46 Richard CORBETT  http://www.richardcorbett.org.uk 56 63 30 55,6
47 Andrew DUFF http://www.andrewduffmep.org/ 66 75 0 60,6
48 James ELLES http://www.jameselles.com/ 71 75 0 62,35
49 Robert EVANS http://www.robertevansmep.net/ 41 53 0 40,85
50 Glyn FORD http://www.glynford.eu/ 51 55 0 45,35
51 Fiona HALL http://www.fionahall.org.uk/ 51 58 0 46,85
52 Roger HELMER http://www.rogerhelmer.com/ 36 62 0 43,6
53 Richard HOWITT http://www.richardhowittmep.com/ 46 55 30 48,1



54 Ian HUDGHTON http://www.hudghtonmep.com/ 76 68 15 62,85
55 Stephen HUGHES http://www.stephenhughesmep.org/ 46 55 0 43,6
56 Caroline JACKSON http://www.carolinejackson-mep.org.uk/ 51 60 25 51,6
57 KAMALL, Syed http://www.syedkamall.com/ 26 57 0 37,6
58 Sajjad KARIM http://www.sajjadkarim.org.uk/ 51 35 40 41,35
59 Timothy KIRKHOPE http://www.kirkhope.org.uk/ 51 73 15 56,6
60 Jean LAMBERT http://www.jeanlambertmep.org.uk/ 41 75 25 55,6
61 Caroline LUCAS http://www.carolinelucasmep.org.uk/ 56 77 25 61,85
62 Baroness Sarah LUDFORD http://www.sarahludfordmep.org.uk/ 66 82 40 70,1
63 Elizabeth LYNNE http://www.lizlynne.org.uk/ 86 65 25 66,35
64 Arlene McCARTHY http://www.arlenemccarthy.labour.co.uk/ 61 77 0 59,85
65 Edward McMILLAN-SCOTT http://www.edwardmcmillanscott.com/ 51 77 25 60,1
66 Ashley MOTE http://www.ashleymote.co.uk/ 41 62 25 49,1
67 Bill NEWTON DUNN http://www.newton-dunn.com/ 46 65 25 52,35
68 Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE http://www.emmanicholson.info/ 41 53 0 40,85
69 Brian SIMPSON http://www.briansimpsonmep.co.uk/ 51 55 0 45,35
70 Catherine STIHLER http://www.cstihlermep.com/ 61 75 40 64,85
71 Charles TAN0CK http://www.charlestan0ck.com/ 36 60 25 46,35
72 Jeffrey TITFORD http://www.jeffreytitfordmep.co.uk/ 56 50 25 48,35
73 Gary TITLEY http://www.garytitley.com/ 41 65 40 52,85
74 Diana WALLIS http://www.dianawallismep.org.uk/ 51 50 0 42,85
75 Glenis WILLMOTT http://www.gleniswillmott.org.uk/ 66 58 0 52,1
76 Thomas WISE http://www.tomwisemep.co.uk/ 51 50 25 46,6
77 David HAMMERSTEIN http://www.davidhammerstein.over-blog.com/ 51 85 40 66,35
78 Esther HERRANZ GARCÍA http://www.eherranz.net/ 61 65 25 57,6
79 Antonio MASIP HIDALGO http://www.antoniomasipeuropa.blogspot.com/ 31 60 0 40,85
80 José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRAhttp://www.salafranca.net/ 46 57 25 48,35
81 Ignasi GUARDANS CAMBÓ http://www.ignasiguardans.cat/ 40 67 25 51,25
82 Véronique MATHIEU http://www.veronique-mathieu.net/ 41 62 25 49,1
83 Elisabeth MORIN http://www.elisabethmorin.eu/ 26 73 0 45,6
84 Vincent PEILLON http://www.vincent-peillon.fr/ 36 68 0 46,6
85 Margie SUDRE http://www.margiesudre.com/ 26 48 0 33,1



86 Michel TEYCHENNÉ http://www.michelteychenne.net/ 51 58 0 46,85
87 Annemie NEYTS-UYTTEBROECK http://www.annemie.eu/ 35 77 0 50,75
88 Francis WURTZ http://www.francis-wurtz.eu/ 40 65 0 46,5
89 Jean-Marie CAVADA http://www.jeanmariecavada.eu/ 30 75 25 51,75
90 DAUL, Joseph http://president.epp-ed.eu/ 42 70 0 49,7
91 FLAUTRE, Hélène http://www.flautre.net/ 66 55 0 50,6
92 FOURÉ, Brigitte http://www.brigittefoure.com/ 36 72 0 48,6
93 BONSIG0RE, Vito http://www.vitobonsig0re.eu/ 36 62 0 43,6
94 BRAGHETTO, Iles http://www.braghettoiles.it/ 36 75 25 53,85
95 CAPPATO, Marco http://www.marcocappato.it/ 51 57 25 50,1
96 BATTILOCCHIO, Alessandro http://www.battilocchio.com/ 36 58 15 43,85
97 CASINI, Carlo http://www.carlocasini.it/ 36 43 15 36,35
98 COCILOVO, Luigi http://www.luigicocilovo.ilcan0cchiale.it/ 61 70 15 58,6
99 COSTA, Paolo http://www.paolocostaonline.it/ 36 57 0 41,1
100DONNICI, Beniami0 http://www.beniami0donnici.it/ 76 58 0 55,6
101FIORE, Roberto http://www.robertofiore.org/ 51 45 0 40,35
102FRASSONI, Monica http://www.monicafrassoni.it/ 41 90 25 63,1
103GOTTARDI, Donata http://www.donatagottardi.net/ 61 63 25 56,6
104MORGANTINI, Luisa http://www.luisamorgantini.net/ 61 75 25 62,6
105GUIDONI, Umberto http://www.umbertoguidoni.org/ 56 67 25 56,85
106KUSSTATSCHER, Sepp http://www.kusstatscher.net/ 61 62 0 52,35
107LOSCO, Andrea http://www.andrealosco.it/ 36 55 0 40,1
108MARINI, Catiuscia http://www.catiusciamarini.it/ 51 80 0 57,85
109MUSCARDINI, Cristiana http://www.muscardini-cristiana.com/ 36 50 25 41,35
110MUSUMECI, Sebastia0 (Nello) http://www.nellomusumeci.it/ 41 60 25 48,1
111NAPOLETA0, Pasqualina http://www.pasqualinanapoleta0.it/ 51 35 0 35,35
112PATRICIELLO, Aldo http://www.patriciello.it/ 36 55 25 43,85
113PITTELLA, Gianni http://www.giannipittella.org/ 56 80 0 59,6
114PRODI, Vittorio http://www.vittorioprodi.it/ 51 53 25 48,1
115SACCONI, Guido http://www.guidosacconi.it/ 46 72 0 52,1
116SARTORI, Amalia http://www.amaliasartori.it/ 26 55 25 40,35
117SUSTA, Gianluca http://www.gianlucasusta.it/ 36 48 0 36,6



118TOIA, Patrizia http://www.patriziatoia.eu/ 26 45 25 35,35
119VENTRE, Riccardo http://www.riccardoventre.com/ 26 30 25 27,85
120ZAPPALA', Stefa0 http://www.zappalaonline.org/ 36 43 25 37,85
121BERLATO, Sergio http://www.sergioberlato.it/ 51 72 40 59,85



Παράρτημα Δ: Γραφήματα αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης

Object 5

Εικόνα 12: Μετρική 1: Accessibility

Object 6

Εικόνα 13: Μετρική 2: Accessibility
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Object 7

Εικόνα 14: Μετρική 4: Navigation

 Object 8

Εικόνα 15: Μετρική 5: Navigation

 



Object 9

Εικόνα 16:Μετρική 7: Structure

 Object 10

Εικόνα 17: Μετρική 8: Privacy/ Security

 



Object 11

Εικόνα 18: Μετρική 12: General Content

 

Object 12

Εικόνα 19: Μετρική 16: General Content

 



Object 13

Εικόνα 20: Μετρική 18: Multimedia

Object 14

Εικόνα 21: Μετρική 19: News/ Updating



Object 15

Εικόνα 22: Μετρική 20: News/ Updating

Object 16

Εικόνα 23: Μετρική 21: News/ Updating



Object 17

Εικόνα 24: Μετρική 22: Web 2.0

Object 18

Εικόνα 25: Μετρική 23: Web 2.0



Object 19

Εικόνα 26: Μετρική 24: Web 2.0

Object 20

Εικόνα 27: Μετρική 25: Information



Object 21

Εικόνα 28: Μετρική 26: Consultation

Object 22

Εικόνα 29: Μετρική 30: Active Participation
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