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Περίληψη 
 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται µε την αξιολόγηση ιστοσελίδων 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Ειδικότερα, 

επιλέχθηκε ο κλάδος των αεροπορικών εταιρειών, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, έχει 

µεταφέρει ένα µεγάλο κοµµάτι της εµπορικής του δραστηριότητας, από το φυσικό 

επίπεδο, σε ηλεκτρονική µορφή. ∆ηµιουργήθηκε λοιπόν ένα νέο µοντέλο 

αξιολόγησης, για τον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών, βασισµένο στις απαιτήσεις 

και τις προσδοκίες ενός επισκέπτη µιας αεροπορικής ιστοσελίδας και κατόπιν 

εφαρµόστηκε σε δεκαέξι Ευρωπαϊκές Εταιρείες. 

Η εργασία χωρίστηκε σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται λόγος για το σκοπό 

και το στόχο της. Κατόπιν στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται µια θεωρητική ανασκόπηση 

της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά µε τα ήδη υπάρχοντα µοντέλα αξιολόγησης. 

Αφού εντοπιστούν τα αντιπροσωπευτικότερα, αναλύεται η λογική τους, ο στόχος 

τους, τα κριτήρια που χρησιµοποιούν, η µεθοδολογία τους και το πεδίο εφαρµογής 

τους. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται κανόνες ανά κατηγορίες, οι οποίοι 

κρίνεται, από σχεδιαστές, ακαδηµαϊκούς και εταιρείες, απαραίτητο να εφαρµόζονται 

κατά τη διαδικασία δηµιουργίας και λειτουργίας µιας ιστοσελίδας. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο, δίνεται το προφίλ των προς εξέταση αεροπορικών εταιρειών, δηλαδή 

ιστορική παρουσίαση, οικονοµικά στοιχεία και µελλοντικά σχέδια. Στο πέµπτο 

κεφάλαιο, παρουσιάζεται η µεθοδολογία, ο τρόπος επιλογής των κριτηρίων και  η 

εφαρµογή αυτών στις εταιρείες. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 

από την ανάλυση των δεδοµένων, τα συµπεράσµατα του σπουδαστή, καθώς και 

προτάσεις για περαιτέρω επεξεργασία. 

Στο παράρτηµα περιέχονται ερωτηµατολόγια από µοντέλα που αναπτύχθηκαν 

στο δεύτερο κεφάλαιο. 
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1. Εισαγωγή 
 

Μέσω του Παγκόσµιου Ιστού, οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στα 

πλαίσια του Ηλεκτρονικού Εµπορίου γίνονται άµεσα προσβάσιµες από οποιονδήποτε 

πελάτη οπουδήποτε, καθιστώντας την επικοινωνία, ως το βασικότερο κριτήριο 

επιλογής για τον επισκέπτη, Καθώς ο αριθµός των δεδοµένων, των επισκέψεων και 

των συναλλαγών µεταξύ πελάτη και εταιριών αυξάνεται δραµατικά, εντοπίστηκε το 

γεγονός πως, ο σχεδιασµός µιας ιστοσελίδας µιας εταιρείας θα πρέπει να λαµβάνεται 

προσεκτικά υπόψη προτού υλοποιηθεί. Ταυτόχρονα απαραίτητη κρίνεται µια 

ουσιαστική και αποτελεσµατική αξιολόγηση, η οποία να αναδεικνύει τις ανάγκες του 

πελάτη. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί ερευνητές τα τελευταία χρόνια παρουσίασαν τις 

ιδέες τους και τις προτάσεις τους, άλλοι µε καθαρά αντικειµενικά κριτήρια και 

µεθοδολογία και άλλοι µε υποκειµενικές απόψεις. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι ο κλάδος των 

αεροπορικών εταιρειών δεν έχει επιλεχθεί µέχρι σήµερα για αξιολόγηση, επιχειρείται 

στη παρούσα εργασία η ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας αξιολόγησης.  

Σκοπός της εργασίας λοιπόν είναι, η συγκέντρωση και η καταγραφή των 

βασικότερων κριτήριων αξιολόγησης εµπορικών ιστοσελίδων, τα οποία βρίσκουν 

εφαρµογή στον τοµέα των αεροπορικών εταιρειών, σε µια µορφή ερωτηµατολογίου, 

το οποίο δύναται να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου 

µοντέλου αξιολόγησης. 

Στόχοι αυτής της εργασίας είναι : 

• Να παρουσιαστεί η µεθοδολογία των ήδη υπαρχόντων µοντέλων, µέσα από 

µια ιστορική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

• Να  γίνει κατανοητή στον αναγνώστη η ανάπτυξη της προτεινόµενης 

µεθοδολογίας, ο καθορισµός των κριτηρίων  που χρησιµοποιεί, ο τρόπος 

βαθµολογίας, τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις για επιπλέον έρευνα. 

• Να παρουσιαστούν  στοιχεία των αεροπορικών εταιρειών που επιλέχθηκαν να 

εξεταστούν µε νέο µοντέλο αξιολόγησης. 
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2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Μοντέλων Αξιολόγησης Ιστοσελίδων 
 

Το ∆ιαδίκτυο, αποτελεί τη πλατφόρµα εργασίας, για κάθε εταιρεία η οποία 

θέλει να δραστηριοποιηθεί στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Μέσω αυτού, η 

εταιρεία επικοινωνεί µε τους πελάτες της και πραγµατοποιεί  εµπορικές συναλλαγές. 

Πολλές ιστοσελίδες αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών, µε 

συνέπεια αυτοί να στραφούν σε µια ευκολότερη διαδικασία, στο φυσικό εµπόριο. 

Υπολογίζεται πως µια «κακή» διαδικτυακή παρουσία  είναι η αιτία για απώλειες 

κερδών της εταιρείας ύψους έως 50% (Elliot, 2002). Απαιτείται λοιπόν από την 

πλευρά των εταιρειών, µια συνεχής βελτίωση των παρεχόµενων ηλεκτρονικών τους 

υπηρεσιών, αφού πρώτα διερευνηθούν και εντοπιστούν, τα αδύνατα σηµεία της 

παρουσίας της. Οι ακαδηµαϊκοί κύκλοι ανά το κόσµο, παρατήρησαν πως υπάρχει µια 

επιτακτική ανάγκη για τη δηµιουργία µιας µεθόδου, η οποία να µετρά και να 

αξιολογεί την λειτουργία µιας εµπορικής ιστοσελίδας. Πολλοί ερευνητές ξεκίνησαν 

να παρουσιάζουν τις προτάσεις τους από τα τέλη της δεκαετίας του 80, µε τον καθένα 

να επικεντρώνει σε διαφορετικές πτυχές αξιολόγησης όπως : λειτουργικότητα, 

χρηστικότητα, ποιότητα ,κα. 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα γίνει µια συνοπτική ανασκόπηση µοντέλων ,τα οποία 

παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια, µε σκοπό να παρουσιαστεί η λογική τους, η 

µεθοδολογία τους και τα χαρακτηριστικά στα οποία επικεντρώνονται.  
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2.1 Αξιολόγηση µε συσχετισµό Αξίας – Σκοπού (Ho, 1997) 
 

Μια από τις πρώτες απόπειρες δηµιουργίας µοντέλου αξιολόγησης για 

ιστοσελίδες, από την πλευρά του χρήστη, σηµειώνεται από τον Ho το 1997. Σε 

διάστηµα έξι µηνών, εξέτασε 1000 ιστοσελίδες από Ευρώπη, Αµερική, Ασία και 

Αυστραλία, αφού πρώτα τις διαχώρισε σε 20 οµάδες αναλόγως του πεδίου 

δραστηριότητάς τους ( Τουρισµός, Οικονοµία, Βιοµηχανία κα.). Η ταξινόµηση που 

προτείνει ο Ηο (1997) για τα αποτελέσµατα του είναι απλούστατη και φυσικά στις 

µέρες µας, θεωρείται ανεπαρκής. Τα τρία κριτήρια που θέτει προς εξέταση είναι : 

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, επάρκεια πληροφόρησης και ικανότητα 

συναλλαγών, τα οποία και βαθµολογούνται στη κλίµακα 1 έως 4 µε τον αντίστοιχο 

χαρακτηρισµό. Στο τέλος δηµιουργείται ένας πίνακας 3Χ4 µε τη βαθµολογία της 

κάθε ιστοσελίδας, όπου «συµβατές» ιστοσελίδες (που δραστηριοποιούνται στον ίδιο 

χώρο δηλαδή) µπορούν να συγκριθούν. 

 

2.2 Μοντέλο Αποδοχής Εµπορίου µέσω ∆ιαδικτύου (Burgess and 
Cooper, 1999) 

 

Εντοπίζοντας τις αδυναµίες του προηγούµενου µοντέλου, οι Burgess και 

Cooper (1999) υποστήριξαν το 1999, πως υπάρχουν πολλοί περισσότεροι παράγοντες 

που θα πρέπει να εξεταστούν, καθώς η τεχνολογία του ∆ιαδικτύου εκείνη την εποχή 

βρισκόταν σε πλήρη ανάπτυξη. ∆ιατηρώντας τα τρία βασικά κριτήρια, εµπλούτισαν 

το καθένα µε µια σειρά από υποκατηγορίες και έθεσαν την δική τους «αλυσίδα» 

αξιολόγησης: 

Η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί το βασικό λόγο ύπαρξης 

της εταιρείας στο ∆ιαδίκτυο, γι αυτό και κάθε µία θα πρέπει να θέτει ως βασικό 

στόχο την εδραίωση της παρουσίας της (σχήµα 2.1).  Εφόσον η εταιρεία πετύχει στο 

να έχει διαδώσει το domain, οφείλει να παρέχει επαρκή πληροφόρηση στον 

επισκέπτη-πελάτη ( Πληροφορίες, FAQ, E-mail, Σχετικοί υπερσύνδεσµοι). Τέλος, 

στο τελικό στάδιο που ο πελάτης επιλέξει την εταιρεία θα πρέπει να εξεταστεί η 
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ικανότητα της στις συναλλαγές (κράτηση, παραγγελία, πληρωµή, αποστολή). Στην 

ουσία όλη η παραπάνω διαδικασία που περιγράφηκε, είναι η πορεία της εταιρείας από 

µια στατική παρουσία σε µια δυναµική λειτουργία. 

 

 

Σχήµα 2.1 – Μοντέλο Αποδοχής Εµπορίου µέσω ∆ιαδικτύου (Burgess and 

Cooper, 1999, p.9) 

 

2.3  Πρόταση µεθοδολογίας για την αξιολόγηση Ιστοσελίδων 
Ηλεκτρονικού Εµπορίου (Bekker and Merwe, 2003) 

 

Οι Rian van der Merwe και James Bekker (2003), ανέπτυξαν ένα σύστηµα 

αξιολόγησης ιστοσελίδων που κινούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Ο 

βασικός λόγος που θέτουν για την ανάγκη της αξιολόγησης, είναι η βελτίωση της 

ποιότητας και της χρηστικότητας των ιστοσελίδων των εταιριών. Για την εφαρµογή 

του συστήµατος τους, θέτουν πέντε κριτήρια αξιολόγησης : τη πλοήγηση, το 

περιεχόµενο, την εµφάνιση, την αξιοπιστία και τις τεχνικές απαιτήσεις. Η εµφάνιση 

παίζει σηµαντικό ρόλο, γιατί η πρώτη εντύπωση για τον πελάτη είναι πάντα πολύ 

σηµαντική. Σε αυτό το τοµέα εξετάζονται θέµατα όπως η σωστή χρήση των 

χρωµάτων, η ικανοποιητική χρήση λευκού χώρου, ο σωστός συνδυασµός γραφικών 

και χρωµάτων, η χρήση των πολυµέσων, το στυλ του κειµένου και η συµβατότητα 



Ευάγγελος Αντωνιάδης, «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης Ιστοσελίδων 
Αεροπορικών Εταιρειών» 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής         5 

της ιστοσελίδας µε κάποιες ανάγκες µερίδας χρηστών (ΑΜΕΑ). Η πλοήγηση είναι το 

δεύτερο κριτήριο αξιολόγησης, καθώς κρίνονται όλες οι τεχνικές που βοηθούν το 

χρήστη στην αναζήτηση του µέσα στο χώρο της ιστοσελίδας. Εδώ κρίνεται η δοµή 

της σελίδας, η ευκολία της χρήσης από τον κάθε πελάτη, η λειτουργία της µηχανής 

αναζήτησης και των λειτουργιών βοήθειάς και κάποιες αναγκαίες λειτουργίες 

πλοήγησης. Στο τοµέα του περιεχοµένου εξετάζονται όλα τα θέµατα που αφορούν τις 

πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία σε όλους τους τοµείς όπως πληροφορίες για 

προϊόντα, για υπηρεσίες, για επικοινωνία, για εµπορικούς όρους, για συναλλαγές και 

για το ιστορικό της εταιρείας. Το τέταρτο κριτήριο αξιολόγησης είναι η αξιοπιστία, η 

οποία ορίζεται ως, ο βαθµός στον οποίο ο πελάτης µπορεί να χρησιµοποιεί τις 

λειτουργίες της ιστοσελίδας αποτελεσµατικά και παράλληλα ο βαθµός, στον οποίο η 

εταιρεία ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις της και στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Πιο 

συγκεκριµένα, στο σετ ερωτήσεων που διαµορφώνεται για αυτό το κριτήριο 

αξιολογούνται οι πληροφορίες για το προφίλ του πελάτη, η διαδικασία της 

παραγγελίας, η υποστήριξη µετά-πώλησης και οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. 

Το τελευταίο κριτήριο αξιολόγησης, αποτελεί τη βάση της ιστοσελίδας καθώς 

εξετάζει τεχνικά θέµατα απαραίτητα για την οµαλή της λειτουργία. Μερικές από τις 

παραµέτρους σε αυτό το τοµέα είναι η ασφάλεια, ο σχεδιασµός του συστήµατος, η 

ταχύτητα και το λογισµικό. 

Τα πέντε κριτήρια παρατίθενται µε ερωτηµατολόγιο, σε µορφή δηλώσεων σε 

µια οµάδα αξιολογητών. Για τη κάθε δήλωση, ο αξιολογητής πρέπει να δηλώσει το 

βαθµό αποδοχής ή το βαθµό αντίρρησής του σε µια κλίµακα από το +2 έως το -2 

αντίστοιχα (αποκλείεται η επιλογή του µηδενός). Η τελική βαθµολογία για την κάθε 

σελίδα, προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών για όλες τις ερωτήσεις. Κατόπιν µε 

τη χρήση Η/Υ και τη βοήθεια ειδικού λογισµικού, τα αποτελέσµατα εµφανίζονται σε 

µορφή διαγράµµατος 2x2, µε τη κάθε ιστοσελίδα να κατέχει µια συγκεκριµένη θέση. 

Χωρίζοντας το διάγραµµα σε τοµείς ίσης επιφάνειας , η κάθε ιστοσελίδα τοποθετείται 

στο τοµέα για τον οποίο  συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθµολογία. Επιπλέον, όσο 

πιο κοντά στο σηµείο (0,0) τοποθετείται η ιστοσελίδα, τόσο υψηλότερη είναι η 

γενικότερη βαθµολογία της και για τα πέντε κριτήρια. (σχήµα 2.2). 
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Σχήµα 2.2 – Γραφική Ανάλυση αποτελεσµάτων για τα ηλεκτρονικά 

βιβλιοπωλεία (Bekker and Merwe, 2003, p.338) 

 

 Η µέθοδος που περιγράφηκε αποσκοπεί στην εύκολη και άµεση κατανόηση 

των αποτελεσµάτων, µε µια γρήγορη µατιά µόνο πάνω στο πίνακα. Παρόλα αυτά, 

συγκεκριµένα ερωτηµατικά προκύπτουν για λεπτοµέρειες της µεθόδου, όπως για 

παράδειγµα , την περίπτωση που προκύπτει ισοβαθµία για δύο ή περισσότερα 

κριτήρια από τα πέντε (ποια θα είναι δηλαδή η ακριβής τελική τοποθεσία). Στο 

πίνακα  2.1, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για ιστοσελίδες στις οποίες έγινε 

εφαρµογή της µεθόδου αξιολόγησης (ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία). 

 

 

Πίνακας 2.1 – Τελική κατάταξη Ηλεκτρονικών Βιβλιοπωλείων (Bekker and 

Merwe, 2003, p.338) 
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2.4 Εκτεταµένη Μέθοδος Εκτίµησης ∆ιαδικτύου (Li and Holeckova, 
2003) 

 

Μια άλλη µέθοδος αξιολόγησης, αναπτύχθηκε και χρησιµοποιήθηκε το 2003 

από τους Shuliang Li και Klara Holeckova στη Μ.Βρετανία, για τις ιστοσελίδες των 

ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών αυτοκινήτων. Η µέθοδος ονοµάστηκε 

«Εκτεταµένη Μέθοδος εκτίµησης ∆ιαδικτύου» (EWAM – Extended Web Assessment 

Method) και επικεντρώνεται στις ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εµπορίου, µε σκοπό την 

ανάδειξη των αδυναµιών των και κατά συνέπεια, την άµεση βελτίωση. Η µέθοδος 

βασίστηκε στη προϋπάρχουσα SERVQUAL (Parasuraman, 1988) και θέτει πέντε 

βασικούς τοµείς αξιολόγησης  : 

� α) Αναζήτηση 

� β) Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας, και συγκεκριµένα :πληροφορίες, 

ποιότητα συστήµατος, σχεδιασµός, πλοήγηση, αξιοπιστία και ασφάλεια. 

� γ) Ποιότητα πρόσβασης 

� δ) Τιµή 

� ε) Αγορά 

Στο ερωτηµατολόγιο που δηµιουργήθηκε, οι ερωτήσεις που αφορούν τη 

διαδικασία της αναζήτησης προσπαθούν να προσδιορίσουν το κατά πόσο είναι 

διατεθειµένος ο αγοραστής να ψάξει για το προϊόν που θέλει µέσα στην 

συγκεκριµένη ιστοσελίδα. Οι ερωτήσεις που αφορούν την τιµή  προσδιορίζουν τη 

επιρροή της στη τελική επιλογή του αγοραστή. Τέλος οι ερωτήσεις που αφορούν την 

αγορά, προσδιορίζουν τον τρόπο που θα γίνει αυτή τελικά. Το σύνολο των 

ερωτήσεων είναι 31. Το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε σε οµάδες ατόµων οι οποίοι 

ικανοποιούσαν τρεις βασικούς κανόνες : 

α) Μπορούσαν να κατανοήσουν πλήρως τα κριτήρια αξιολόγησης  

β) Ήταν έµπειροι χρήστες του ∆ιαδικτύου. 

γ) ∆ιέθεταν χρόνο για τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

Οι συµµετέχοντες θα έπρεπε να επιλέξουν µέσα από το διαδίκτυο µια 

ασφαλιστική εταιρεία αυτοκινήτων και να υποβάλουν αίτηση για ασφάλιση του 

οχήµατός τους. Κατόπιν, προχωρούν στην διαδικασία της βαθµολόγησης. Η 
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βαθµολόγηση έγινε σε κλίµακα των τεσσάρων βαθµών, από -2 έως και +2 και µε την 

αντιστοιχία : 

• Συµφωνώ απόλυτα : +2 

• Συµφωνώ εν µέρει : +1 

• ∆ιαφωνώ εν µέρει : -1 

• ∆ιαφωνώ απόλυτα : -2 

Τα αποτελέσµατα αφού επεξεργάστηκαν µε τη βοήθεια του Η/Υ, 

παρουσιάστηκαν γραφικά σε άξονα 2Χ2, για τη κάθε οµάδα κριτηρίων αξιολόγησης 

και η κάθε ιστοσελίδα τοποθετήθηκε, αναλόγως της βαθµολογίας της, σε ένα από τα 

τέσσερα τεταρτηµόρια. (σχήµα 2.3) 

 

 

Σχήµα 2.3 – Αποτελέσµατα για τις κατηγορίες :Πληροφορίες, Ποιότητα  

Συστήµατος, Αναζήτηση και Σχεδιασµός (Li and Holeckova, 2003, p.84) 

 

Έτσι, οι ιστοσελίδες που τοποθετούνται στο πρώτο τεταρτηµόριο, 

υποδηλώνουν καλά αποτελέσµατα σε όλες τις ερωτήσεις, άρα και καµία ανάγκη 

αλλαγής ή βελτίωσης. Το δεύτερο τεταρτηµόριο, υποδεικνύει χαµηλά αποτελέσµατα 

σε βασικές κατηγορίες, άρα και την ανάγκη βελτίωσης. Στο τρίτο τεταρτηµόριο 

συµπεριλαµβάνονται οι ιστοσελίδες  που συγκέντρωσαν χαµηλή βαθµολογία σε 

δευτερεύουσες κατηγορίες και άρα δεν υπάρχει λόγος άµεσης βελτίωσης. Τέλος, στην 

τελευταία κατηγορία ανήκουν οι ιστοσελίδες που έχουν καλή βαθµολογία σε 
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δευτερεύουσες κατηγορίες αλλά όχι και τόσο υψηλή στις σηµαντικότερες. Το 

ερωτηµατολόγιο υπάρχει στο παράρτηµα (ερωτηµατολόγιο 1). 

 

2.5 Μοντέλο Αξιολόγησης Ιστοσελίδων (Eliot, 2002) 
 

Το 2002 ο Eliot, ανέπτυξε το δικό του µοντέλο αξιολόγησης για ιστοσελίδες 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Η αρχική του ιδέα βασίστηκε στην αξιολόγηση τριάντα 

διαφορετικών ιστοσελίδων εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο και εδρεύουν 

σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς, ∆ανία, Ελλάδα και Κίνα. Όλες οι 

ιστοσελίδες προτάθηκαν για αξιολόγηση από ακαδηµαϊκούς συνεργάτες. Τα κριτήρια 

που επιλέχθηκαν προς εξέταση από τον ερευνητή είναι : 

• Πληροφορίες εταιρίας και λειτουργικότητα 

• Πληροφορίες προϊόντων-υπηρεσιών 

• ∆ιαδικασία συναλλαγής 

• Εξυπηρέτηση πελατών 

• Ευκολία Χρήσης 

• Καινοτοµία υπηρεσιών 

Κάθε µία από τις βασικές έξι κατηγορίες διαιρείται σε άλλες πέντε και σε 

κάθε µία από αυτές, απονέµεται ένας βαθµός σε περίπτωση που ικανοποιηθούν τα 

κριτήρια. 

 

2.6 Μοντέλο Υπολογισµού Χρηστικότητας Ιστοσελίδων (Becker, 
2002) 

 

Ο Becker (2002), θεώρησε πως κανένα από τα ήδη υπάρχοντα µοντέλα 

αξιολόγησης δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της εποχής, χαρακτηρίζοντας τα 

κριτήρια πολύ γενικά, αφού παράγοντες όπως η στοχοποίηση της εταιρείας, η χρήση 

της τεχνολογίας και το αγοραστικό κοινό, αναλόγως της έδρας (χώρας) που 

δραστηριοποιείται η εταιρεία, δεν εξετάζονταν λεπτοµερώς όπως θα έπρεπε. Οι 

«κανόνες χρηστικότητας» που έθεσε, είναι στην ουσία τα µέτρα σύγκρισης µεταξύ 

των ιστοχώρων. Συνολικά χρησιµοποιήθηκαν 780 ιστοσελίδες, από εταιρείες 
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διαφόρων κλάδων ανά το κόσµο, µε σκοπό να εξερευνηθούν οι ιδιαιτερότητες που 

δηµιουργούνται λόγω πολιτιστικών, πολιτικών και θρησκευτικών διαφορών στη 

διεθνή αγορά. Κάποιοι από αυτούς τους κλάδους είναι: Αυτοκινητοβιοµηχανία, 

Τουρισµός, Οικονοµία, Τεχνολογία και Εταιρείες λιανικών πωλήσεων. Η έρευνα 

κατέληξε στο συµπέρασµα, πως η «χρηστικότητα» ορίζεται τελικά σε διαφορετικά 

επίπεδα αναλόγως της έδρας της εταιρείας. Τα κριτήρια στα οποία κατέληξε να 

χρησιµοποιήσει ο ερευνητής, προήλθαν από σχετικές έρευνες του Εθνικού 

Ινστιτούτου Τεχνολογίας (National Institute of standards and technology) και την 

οδηγία ΙΕΕΕ Standard 1999-2001 και είναι συνολικά έντεκα: 

 

• Σχεδίαση • Εµφάνιση • Εξυπηρέτηση 

Πελατών 

• Αξιοπιστία • Περιεχόµενο • Εξατοµίκευση 

• Ασφάλεια • Ευκολία 

Πρόσβασης 

• Ταχύτητα 

Πληροφόρησης 

• Πλοήγηση • Επίδοση  

 

 

Σχήµα 2.4 - Μοντέλο Υπολογισµού Χρηστικότητας Ιστοσελίδων (Becker, 

2002, p.13) 
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2.7 Μοντέλο Αξιολόγησης Ιστοσελίδων Συγκεκριµένου Βιοµηχανικού 
Κλάδου (Davidson, 2002) 

 

Το µοντέλο που πρότεινε ο Davidson (2002), δηµιουργήθηκε για την 

αξιολόγηση ιστοσελίδων συγκεκριµένου κλάδου, της Αυστραλιανής βιοµηχανίας 

κρασιού. Και η τελευταία πραγµατοποιήθηκε ταυτόχρονα, τόσο από τον ίδιο, όσο και 

από το προσωπικό που εργάζεται στις εταιρείες. Λόγω της φύσης του παρόλα αυτά, 

δύναται να εφαρµοστεί και για αξιολόγηση πολλών άλλων κλάδων στο ∆ιαδίκτυο. Τα 

κριτήρια πού έθεσε, κατηγοριοποιήθηκαν σε οκτώ ενότητες, κάθε µια εκ των οποίων 

διαιρείται σε υποενότητες (σχήµα 2.5) : Εταιρική ενηµέρωση, Ενηµέρωση προϊόντων, 

Περιεχόµενο, Πωλήσεις και παραγγελίες, Πλοήγηση, Ενηµέρωση επενδυτών (B2B), 

Οργάνωση και Εµφάνιση. 

 

 

Σχήµα 2.5 – Κατηγορίες και υποδιαιρέσεις κριτηρίων (Davidson, 2002, p.14) 
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2.8 Εκτίµηση της ποιότητας ιστοσελίδων Ηλεκτρονικού Εµπορίου µε 
τη µέθοδο WebQual (Barnes and Vidgen, 1998) 

 

Η µέθοδος αυτή αναπτύχθηκε το 1998 και χρησιµοποιήθηκε αρχικά ως 

διαγνωστικό εργαλείο για την αξιολόγηση ιστοχώρων σχολών Εµπορίου της Αγγλίας 

(Barnes; Vidgen, 1998). Έκτoτε, εξελίσσεται συνεχώς και χρησιµοποιείται κατά 

καιρούς για διαφόρους κλάδους, τόσο ηλεκτρονικού εµπορίου όσο και ηλεκτρονικών 

οργανισµών. Οι εκδόσεις που κυκλοφορούν κατά καιρούς, παρουσιάζουν διαφορές 

όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης, τις υποοµάδες και τις ερωτήσεις στο 

ερωτηµατολόγιο. Η τέταρτη έκδοση διαχωρίζει τρία κριτήρια : Χρηστικότητα, 

Ποιότητα πληροφορίας και Ποιότητα Υπηρεσιών. Στον όρο χρηστικότητα 

συµπεριλαµβάνονται όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν την άνετη επικοινωνία του 

χρήστη µε την ιστοσελίδα (πλοήγηση, εµφάνιση, παρουσίαση). Στην ποιότητα 

πληροφορίας, όλες οι αναγκαίες και µη-αναγκαίες πληροφορίες. Στη ποιότητα 

πληροφοριών, η ορθότητα των αναγραφόµενων στοιχείων. Η αξιολόγηση έγινε, σε 

µια κλίµακα από 1 (διαφωνώ πλήρως) έως 7 (συµφωνώ απόλυτα). Για τη κάθε 

ερώτηση αθροίστηκε η βαθµολογία της και υπολογίστηκε ο µέσος όρος, το σφάλµα 

και η απόκλιση. Ο ερευνητής (Barnes; Vidgen, 1998 ) διαχωρίζει τις ερωτήσεις σε 

δύο οµάδες βάση των αποτελεσµάτων του:  

 

α) Σε αυτές που συγκεντρώνουν βαθµολογία πάνω από το µέσο όρο (6,0) και 

έχουν να κάνουν µε θέµατα λεπτοµερούς πληροφόρησης πελατών σχετικά µε τα 

προϊόντα και µε θέµατα εµπιστοσύνης. 

Β) Σε αυτές που συγκεντρώνουν πολύ χαµηλότερη βαθµολογία κάτω και από 

το µέσο όρο. Αυτά τα θέµατα που περιγράφονται µε αυτές τις ερωτήσεις 

χαρακτηρίζει ο ερευνητής ως και τα λιγότερο σηµαντικά και είναι τα θέµατα 

εµφάνισης, σχεδιασµού και εξατοµίκευσης. 

Τα αποτελέσµατα για όλες τις ιστοσελίδες γενικά φανερώνουν πως οι 

προτεραιότητες του πελάτη είναι: 

 

• Η εύκολη χρήση της σελίδας 
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• Η προβολή λεπτοµερών πληροφοριών 

• Οι αξιόπιστες συναλλαγές 

 

Οπότε, αυτοί είναι και οι τοµείς στους οποίους πρέπει να δοθεί βαρύτητα από 

τους σχεδιαστές. Περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε τη µέθοδο Servqual 

,η ανάλυση και επεξήγηση της οποίας ξεφεύγει από τα όρια αυτής της εργασίας, και 

µε τη βοήθεια Η/Υ ανάδειξε για την κάθε ιστοσελίδα, νέους παράγοντες 

(χρηστικότητα, αξιοπιστία, σχεδιασµό, πληροφόρησης) για βελτίωση (σχήµα 2.6). 

Αναφέρεται κλείνοντας, ότι οι ιστοσελίδες που εξετάστηκαν ήταν τρεις, αυτές των 

Amazon, BOL και  IBS, µε την πρώτη να συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθµολογία 

τόσο συγκεντρωτικά όσο και ανά κατηγορία. 

 

 

Σχήµα 2.6 – Αποτελέσµατα συγκεντρωτικά για τις 22 ερωτήσεις της 4ης 

έκδοσης της µεθόδου, τροποποιηµένα (Barnes; Vidgen, 1998, p.116) 
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2.9 Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικού Εµπορίου B2C 
(Oppenheim and Ward, 2005) 

 

Οι Oppenheim και Ward, ερευνούν το 2005 τους παράγοντες στο σχεδιασµό 

µιας ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εµπορίου, που επηρεάζουν τη κρίση του αγοραστή 

και καθορίζουν τη τελική του απόφαση για την αγορά ενός προϊόντος. Η µεθοδολογία 

που ανέπτυξαν, δοκιµάστηκε για τις ιστοσελίδες εταιρειών που ασχολούνται µε τη 

κατασκευή και τη πώληση σοκολάτας. Οι εταιρείες αυτές είναι, είτε µικρές 

επιχειρήσεις, είτε καταστήµατα λιανικής που διαθέτουν και ιστοσελίδα. Η σοκολάτα 

επιλέχθηκε σαν προϊόν, γιατί είναι από τα λίγα που δύσκολα θα ψάξει ο αγοραστής να 

βρει στο ∆ιαδίκτυο. Τα κριτήρια αξιολόγησης που επιλέχθηκαν ήταν επτά : 

 

• Στοιχεία παρουσίασης : εξετάζονται θέµατα χρωµάτων, σχεδίων, σχηµάτων 

και συνδυασµών. 

• Περιεχόµενο : Εξετάζεται κατά πόσο η εύρεση της διαθέσιµης πληροφορίας 

από τον χρήστη είναι εύκολη και άµεση. 

• Πρόσβαση : Θέτονται ερωτήµατα σχετικά µε τη εξυπηρέτηση πελατών µε 

κινητικά προβλήµατα ή µε προβλήµατα όρασης. 

• Πλοήγηση : Εξετάζεται η ύπαρξη στοιχείων όπως χάρτης ιστοσελίδας, λίστα 

περιεχοµένων και µπάρα πλοήγησης. 

• Σελίδες συναλλαγών : Η εξυπηρέτηση σε αυτές τις σελίδες θα πρέπει ναι 

είναι γρήγορη και απόλυτα διαφανής. 

• Γλώσσα : Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά και το ύφος γραφής του κειµένου. 

• Ασφάλεια : Ο τοµέας αυτός θεωρείται από τους ερευνητές ως ο βασικότερος 

των κριτηρίων. 

 

Το ερωτηµατολόγιο δηµιουργήθηκε γύρω από τις επτά κατηγορίες και 

περιέχει 125 ερωτήσεις (ερωτηµατολόγιο 2, παράρτηµα). Εξετάστηκαν 70 

ιστοσελίδες που ασχολούνται µε τη πώληση σοκολάτας ανά το κόσµο, από µια οµάδα 

εθελοντών που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο. Η δυνατή βαθµολογία για κάθε 

ερώτηση δηλωνόταν ως εξής : 
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� -2 = ανεπαρκές 

� -1 = φτωχό 

� 0= µέσο 

� +1= καλό 

� +2= πολύ καλό 

 

Για κάποιες από τις ερωτήσεις, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν πρωταρχικής 

σηµασίας, η βαθµολογία διαµορφώθηκε από -4 έως +4. Αφού συµπληρώθηκαν όλα 

τα ερωτηµατολόγια, οι ερευνητές υπολόγισαν τρεις µέσους όρους : έναν µέσο όρο 

από κάθε ερευνητή, ένα για τη γενική βαθµολογία της ιστοσελίδας, και ένα 

ξεχωριστά για τη κάθε ερώτηση. Στη βαθµολογία, οι ερευνητές (Ward; Oppenheim, 

2005) προβληµατίστηκαν ως προς το ποιά ιστοσελίδα θα πρέπει να θεωρηθεί 

καλύτερη : αυτή µε την υψηλότερη βαθµολογία, ή αυτή που συγκεντρώνει τα 

περισσότερα «+2». Επιλέχθηκε τελικά η πρώτη άποψη, µε τη δικαιολογία ότι αυτή η 

ιστοσελίδα, θα ικανοποιεί και τους περισσότερους πελάτες, ενώ η δεύτερη θα 

ικανοποιεί πλήρως, αλλά µόνο σε κάποιους τοµείς και όχι σε όλους. Η λίστα µε τις 

δέκα υψηλότερες σε βαθµολογία ιστοσελίδες προβάλλεται στον πίνακα. Τα 

αποτελέσµατα, σχολιάστηκαν και προέκυψαν συµπεράσµατα και προτάσεις για τη 

κάθε µία ιστοσελίδα ξεχωριστά , αναλόγως της βαθµολογίας της σε κάθε αντίστοιχη 

ερώτηση. Από όλες τις ιστοσελίδες παρόλα αυτά προέκυψαν να ισχύουν τα εξής:  

 

• Χαρακτηριστική απουσία µηχανισµών βοήθειας και αναζήτησης 

• Καµία επιλογή εξατοµίκευσης δεν δίνεται στο χρήστη (δηµιουργία προφίλ) 

• Μια γλώσσα µόνο διαθέσιµη 

• Αγνόηση επιλογών για χρήστες ΑΜΕΑ 

• ∆εν υπάρχουν προτάσεις από την εταιρεία για προώθηση προϊόντων. 
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Πίνακας 2.9 – Τελική κατάταξη σε υψηλότερη βαθµολογία και σε συχνότητα 

µεγαλύτερης βαθµολογίας  (Ward; Oppenheim, 2005, p.38) 

 

2.10  Υπολογισµός της Ποιότητας των Ηλεκτρονικών Περιοδικών 
(Backhoff, Cordero and Lopez, 2005) 

 

Το 2005, µια οµάδα ερευνητών (Backhoff;Lopez;Cordero, 2005) επιχειρούν 

να αναπτύξουν ένα σύστηµα αξιολόγησης, για τα ηλεκτρονικά άρθρα επιστηµονικών 

περιοδικών που δηµοσιεύονται στο ∆ιαδίκτυο. Ο λόγος ήταν, πως δεν υπήρχε µέχρι 

τότε κανένα µέτρο σύγκρισης για τις ηλεκτρονικές µορφές, παρά µόνο για τον έντυπο 

τύπο και πως τα κριτήρια που χρησιµοποιούνταν δεν ήταν τα κατάλληλα. Από την 

έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, συγκεντρώθηκαν επτά κριτήρια αξιολόγησης, εκ των 

οποίων κρίθηκε σκόπιµο πως, µόνο τα τρία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη 

δηµιουργία του µοντέλου :  

• Σχεδιασµός και πλοήγηση 

• Αναγνωρισιµότητα 

• Συντήρηση 

Στη συνέχεια, συντάχτηκε το ερωτηµατολόγιο, το οποίο και στάλθηκε σε µια 

οµάδα εθελοντών αξιολογητών. Είναι κατανοητό, πως η αξιολόγηση αυτού του 

εξειδικευµένου κλάδου δεν µπορούσε να γίνει από ένα απλό συµµετέχοντα χρήστη 

του ∆ιαδικτύου, άλλα από άτοµα τα οποία κατέχουν τις σχετικές απαραίτητες 

γνώσεις. Για το λόγο αυτό, το ερωτηµατολόγιο κλήθηκαν να απαντήσουν 18 εκδότες 

έγκυρων ηλεκτρονικών περιοδικών, για µια σειρά δηµοσιεύσεων που κυκλοφορούν 
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στο ∆ιαδίκτυο για τουλάχιστον πάνω από δύο χρόνια, είναι γραµµένα στα Ισπανικά 

και έχουν εκδοθεί είτε από Πανεπιστήµια, είτε από εκπαιδευτικούς οργανισµούς, είτε 

από Κυβερνητικές οργανώσεις. Στον παρακάτω πίνακα 2.7, παρουσιάζεται το 

ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε. Στις ερωτήσεις δεν χρησιµοποιήθηκε 

βαθµολογία. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τα αποτελέσµατα, φανερώνουν 

ότι η πλειοψηφία των άρθρων που κυκλοφορεί δεν ικανοποιεί τα απαιτούµενα 

κριτήρια ποιότητας. 

 

Κριτήρια ∆είκτες Ερώτηση 
Κυκλοφορία και 
µορφές διανοµής 

Χρησιµοποιεί το περιοδικό κάποιο λογισµικό στατιστικής? Ναι ( )  
Όχι ( ) 
Αν Ναι, οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση σε αυτό? 
 

Υπάρχει βάση δεδοµένων συνδροµητών? Ναι ( )  Όχι ( ) 
Καταχώρηση σε 
βάσεις δεδοµένων 

Καταχωρείται το περιοδικό σε κάποια βάση δεδοµένων? Ναι ( )  Όχι ( 
) 
Αν Ναι, δώστε το όνοµα αυτής.___________________ 
Είναι καταγεγραµµένο σε κάποιο φορέα ή ίδρυµα καταγραφής 
ακαδηµαϊκών ηλεκτρονικών δηµοσιεύσεων? Ναι ( )  Όχι ( ) 

Αναγνωρισι

µότητα της 
ψηφιακής 
µορφής 

Οικονοµικά Λαµβάνει κάποια οικονοµική υποστήριξη? Ναι ( )  Όχι ( ) 
Αν Ναι, τι είδους είναι? Σηµειώστε το όνοµα του οργανισµού 

a)Από το οικείο ίδρυµα 
b)Ιδιωτικούς πόρους 
c)∆ηµόσιους Πόρους 
d)Άλλα Ιδρύµατα 
e)Άλλου Είδους 

Εξαρτάται η χρηµατοδότηση από οποιαδήποτε µορφής αξιολόγηση? 
Ναι ( )  Όχι ( ) 

Φιλικό προς το 
χρήστη 

Παρέχεται κάποια µορφή βοήθειας στη σελίδα? Ναι ( )  Όχι ( )  
Αναφέρεται η ανάλυση της οθόνης για βέλτιστα αποτελέσµατα?  Ναι 
( )  Όχι ( ) 
Αναφέρεται το µέγεθος των αρχείων? Ναι ( )  Όχι ( ) 

Πλοήγηση και 
οργάνωση 

Υπάρχει πίνακας περιεχοµένων? 
Ναι ( )  Όχι ( )  
Η πλοήγηση είναι η ίδια σε κάθε σελίδα? Ναι ( )  Όχι ( ) 
Γνωρίζει ο αναγνώστης ανά πάσα στιγµή που βρίσκεται? Ναι ( )  Όχι 
( ) 

Σχεδιασµός Τα χρώµατα διευκολύνουν την ανάγνωση? Ναι ( )  Όχι ( ) 
Οι εικόνες είναι καθαρές? Ναι ( )  Όχι ( ) 
Οι εικόνες καθιστούν την ανάγνωση δύσκολη? Ναι ( )  Όχι ( ) 

Τεχνικές 
απαιτήσεις 

Ο server λειτουργεί ασταµάτητα όλο το 24ωρο? Ναι ( )  Όχι ( ) 
Απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον προγραµµάτων για τη πρόσβαση 
στο περιοδικό? Ναι ( )  Όχι ( ) 
Αν Ναι, αναφέρατε ποιό. 

Πλοήγηση 
και 
Σχεδίαση 

∆υνατότητα 
αναζήτησης 

Υπάρχει µηχανή αναζήτησης? Ναι ( )  Όχι ( ) 
Αν Ναι, προσδιορίστε τα πεδία που καλύπτει 

Συγγραφέα (  ) 
Τίτλο  (  ) 
Απόσπασµα (  ) 
Λέξεις κλειδιά (  ) 
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Περιεχόµενο (  ) 
e-mail (  ) 
Οτιδήποτε άλλο (  ) 

Η µηχανή αναζήτησης έχει πρόσβαση σε υλικό από προηγούµενα 
τεύχη? Ναι ( )  Όχι ( ) 

 
Σχήµα 2.7 – Παραδείγµατα ερωτήσεων για κάθε δείκτη, 

τροποποιηµένα(Backhoff;Lopez;Cordero, 2005, Appendix) 
 

2.11 Η µέθοδος WQEM (Rossi and Olsina, 2001) 
 

H WQEM (Web Quality Evaluation Method) των Luis Olsina και Gustavo 

Rossi, αναπτύχτηκε το 2001 και αποσκοπεί, στην αξιολόγηση της ποιότητας 

εµπορικών ιστοσελίδων. Οι ερευνητές, δεν είχαν σαν στόχο µια απλή κατάταξη της 

κάθε αξιολογούµενης ιστοσελίδας µε βαθµολογία, αλλά την υπόδειξη ελλείψεων ή 

φτωχών χαρακτηριστικών σε διάφορους τοµείς, όπως το σχεδιασµό, τη πλοήγηση, τη 

πρόσβαση, το περιεχόµενο κα. Η µέθοδος έχει δοκιµαστεί για ιστοσελίδες 

βιβλιοπωλείων και µουσείων, αλλά οι δηµιουργοί υποστηρίζουν την εφαρµογή της σε 

ιστοσελίδες κάθε εµπορικής δραστηριότητας. Τα κριτήρια που θέτουν οι τελευταίοι 

(Rossi and Olsina, 2001) συγκεντρώνονται σε 130 ερωτήσεις συνολικά, οι οποίες 

διαµοιράζονται σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες : 

• Χρηστικότητα 

• Λειτουργικότητα 

• Αξιοπιστία 

• Αποτελεσµατικότητα 

 

Στο σχήµα 2.8 που ακολουθεί εµφανίζονται οι κατηγορίες και οι 

υποκατηγορίες κριτηρίων.  
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Σχήµα 2.8 – ∆ενδροειδής αναφορά κριτηρίων, τροποποιηµένο (Rossi and 

Olsina, 2001, p.6) 

 

Αντίστοιχα, τα είδη αξιολόγησης που ορίζονται είναι τρία : αξιολόγηση από 

τη πλευρά του επισκέπτη, του σχεδιαστή και του διαχειριστή. Κάθε φορά που θα 

πραγµατοποιείται µια αξιολόγηση, τα κριτήρια που θα επιλέγονται µέσα από τη λίστα 

των 130 θα διαφέρουν, ανάλογα πάντα µε το πρόσωπο που την πραγµατοποιεί. Στο 

παράδειγµα που εξετάζουµε, παρουσιάζεται η αξιολόγηση ενός ηλεκτρονικού 

βιβλιοπωλείου από τη πλευρά ενός επισκέπτη. Η βαθµολογία της κάθε ερώτησης , 

προκύπτει µε τη βοήθεια συντελεστών (ΕΡ, Χ, Ρ, GP, W) και τη χρήση του WebQEM 

Tool που ορίζει τους µαθηµατικούς τύπους και τη σχέση των συντελεστών µε τα 

κριτήρια ( περαιτέρω εξήγηση των µαθηµατικών σχέσεων ξεφεύγει από τα όρια της 

παρούσης εργασίας). Στο τέλος, προκύπτει για τη κάθε ερώτηση ο «γενικός δείκτης 

ποιότητας», ο οποίος είναι ποσοστιαίος και κατατάσσει τη κάθε ιστοσελίδα στην 
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εκάστοτε θέση. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα, εύκολα ξεχωρίζει κανείς τους 

τοµείς, οι οποίοι χρήζουν άµεσης προσοχής και βελτίωσης. 

 

Κριτήριο Amazon B&N Cuspide Diaz Stos Borders 

Χρηστικότητα 76.19 82.62 75.93 56.09 72.67 

Λειτουργικότητα 83.15 80.12 61.69 28.64 61.45 

Αξιοπιστία 99.44 99.11 90.97 78.51 91.66 

Αποτελεσµατικότητα 96.88 74.54 90.17 86.01 90.90 

 

Σχήµα 2.9 – Τα αποτελέσµατα των εταιρειών στα 4 κριτήρια, τροποποιηµένο 

(Rossi and Olsina, 2001, p.11) 

 

2.12 Μια ποιοτική µέθοδος αξιολόγησης ιστοσελίδων Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης (Garcia,Maciel,Pinto, 2005) 

 

Το 2005 µια οµάδα ερευνητών από τη Βραζιλία (Garcia,Maciel,Pinto, 2005) 

,επιχείρησε να αναπτύξει ένα µοντέλο αξιολόγησης για τις ιστοσελίδες κρατικών 

υπηρεσιών της χώρας. Η µέθοδος ονοµάστηκε g-Quality. Η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, προσελκύει τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερους πολίτες για 

την ευκολότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους και ταυτόχρονα αποτελεί 

πρόκληση για τους σχεδιαστές , καθώς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 

λαθών. Οι ερευνητές θεώρησαν πως τα υπάρχοντα συστήµατα αξιολόγησης, όπως 

αυτό του Nielsen (2000),  προσέγγιζαν αρκετά κάποιους τοµείς της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, αλλά δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν όλες τια απαιτήσεις. Κατά 

τη δηµιουργία µιας κρατικής ιστοσελίδας (και αντίστοιχα ενός συστήµατος 

αξιολόγησής της), ο πολίτης και η εξυπηρέτηση του, θα  πρέπει να πρωταγωνιστούν 

σε κάθε βήµα. Με γνώµονα το παραπάνω, οι ερευνητές συγκεντρώνουν πέντε 

κριτήρια βαθµολόγησης : 

• Ευκολία : κατά πόσο εύκολο είναι για τον επισκέπτη να χρησιµοποιήσει τις 

υπηρεσίες της ιστοσελίδας. 
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• Πρόσβαση : η δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας από τους πολίτες, ασχέτως 

της κατοχής του απαραίτητου εξοπλισµού. 

• Αξιοπιστία : η ευκολία µε τη οποία ο χρήστης θα ανταλλάξει προσωπικά 

δεδοµένα µε την ιστοσελίδα. 

• Ανεκτικότητα : του πολίτη στις πιθανές ελλείψεις και καθυστερήσεις του 

ιστοχώρου 

• Ατοµική προσπάθεια : από τον χρήστη για την κατανόηση της κάθε 

διαδικασίας και την εύκολη αποµνηµόνευσή της. Όσο µικρότερη είναι η 

τελευταία τόσο πιο εύκολη θα γίνεται και η χρήση της ιστοσελίδας από τον 

επισκέπτη κάθε επόµενη φορά. 

Τα πέντε κριτήρια βαθµολογούνται σε κλίµακα από το 0 (χαµηλή 

βαθµολογία) έως το 3 (υψηλή βαθµολογία) για µια οµάδα 16 ερωτήσεων των εξής 

χαρακτηριστικών: 

1. Σχεδιασµός 

2. ∆ιαφάνεια υπηρεσιών 

3. Ταχύτητα 

4. Ακρίβεια 

5. Ασφάλεια 

6. Βοήθεια 

7. Αποφυγή λαθών 

8. Επικοινωνία 

9. Ανεξαρτησία 

10. Έλεγχος χρήστη 

11. Γλώσσα 

12. Ευκρίνεια κατάστασης 

13. Αποτελεσµατικότητα 

14. Αλληλεπίδραση 

15. Ανάκαµψη (από λάθη) 

16. Συνέπεια 

Στον παρακάτω πίνακα 2.10 φαίνεται η κατανοµή των κριτηρίων και των 

χαρακτηριστικών. 
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Σχήµα 2.10 – Κριτήρια και κανόνες αξιολόγησης (Garcia,Maciel,Pinto, 2005, 

p.203) 

 

 Η µέθοδος εφαρµόστηκε για 127 ιστοσελίδες κρατικών υπηρεσιών και 

δηµοτικών αρχών της Βραζιλίας, που επιλέχθηκαν τυχαία µέσω µηχανής αναζήτησης. 

Η αξιολόγηση δεν έγινε από τυχαίους χρήστες-εθελοντές, αλλά από µεταπτυχιακούς 

φοιτητές στο τοµέα της Πληροφορικής. Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων, 

αποκαλύπτει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα, όσο αφορά τη αξιοπιστία, και αυτό λόγω 

σχεδιασµού των συγκεκριµένων ιστοσελίδων, αδυνατώντας έτσι να 

αντιπροσωπεύσουν τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Τα αποτελέσµατα επίσης 

φανερώνουν, ότι κατά τον σχεδιασµό δεν ακολουθήθηκαν οι δεδοµένοι κανόνες 

σχεδίασης ακόµα και ιστοσελίδες του ιδίου δικτυακού χώρου. Ελλείψεις επίσης 

παρουσιάστηκαν σε θέµατα πλοήγησης, εξατοµίκευσης και παροχής πληροφοριών. 

 

2.13 Αξιολόγηση Ιστοσελίδων :Μεθοδολογία και εφαρµογή σε 
κρατικές ιστοσελίδες (Atzeni;Merialdo;Sindoni, 2002) 

 

Άλλη µια προσπάθεια δηµιουργίας µοντέλου αξιολόγησης για κρατικές 

ιστοσελίδες, σηµειώνεται το 2002 από οµάδα ερευνητών (Atzeni;Merialdo;Sindoni, 

2002) του Πανεπιστηµίου της Ρώµης. Το µοντέλο έχει σαν στόχο, την ανάδειξη και 

την επισήµανση της ποιότητας µέσα στον ιστοχώρο, ενώ η προτεινόµενη µέθοδος 
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αποτελείται από δύο φάσεις ανάλυσης, επικεντρώνοντας σε 46 χαρακτηριστικά που 

οργανώνονται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. Τα 46 κριτήρια προέρχονται από τη 

σχετική βιβλιογραφία και διαχωρίζονται σε «µετρήσιµα», τα οποία µπορεί ο 

αναλυτής να βαθµολογήσει, και σε κάποια υποκειµενικά. Τα τελευταία εξετάζονται 

υπό τη µορφή µιας γενικής ανάλυσης και επικεντρώνονται σε : δοµή, υπηρεσίες, 

αποτελεσµατικότητα και στόχους (δηµιουργίας ιστοσελίδας). Σε αυτή τη γενική 

ανάλυση, ο συµµετέχων θα καταθέσει την άποψη του στο ερωτηµατολόγιο χωρίς 

όµως να βαθµολογεί για το κάθε κριτήριο. Στη δεύτερη και εκτενέστερη φάση της 

ανάλυσης, το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει ερωτήσεις οι οποίες συγκεντρώνονται 

σε τρεις κατηγορίες : 

• Επικοινωνία :εξετάζονται όλες οι συνδέσεις της σελίδας µε το χρήστη 

• Ποιότητα κώδικα HTML : Συντακτική και σηµασιολογική εξέταση 

• Αλληλεπίδραση χρήστη-σελίδας : Λειτουργικότητα, ποιότητα 

περιεχοµένου και χρηστικότητα   

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε, η βαθµολογία της κάθε ερώτησης, 

η µονάδα µέτρησης και το είδος ανάλυσης, παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα 

2.11 

 

Τίτλος κριτηρίου  ∆είγµα Μονάδα Αξιολόγηση 

Συνδεσιµότητα 

Μέγεθος της αρχικής σελίδας 1 HP Kb  

Ποσοστό της αρχικής  που κατέχουν οι εικόνες 2 HP %  

Μέγεθος αρχικής σελίδας 3 LS Kb  

Μέσο µέγεθος σελίδας 4 LS %  

Κωδικοποίηση εικόνων 5 HP Κανόνας  

Προσωνύµια Εικόνων 6 HP Κανόνας  

Ποιότητα κώδικα  HTML 

∆ιόρθωση υπερσυνδέσεων 7 I Κανόνας  

Ποιότητα κώδικα HTML 8 LS Κανόνας  

Ποιότητα τίτλων σελίδας 9 LS Κανόνας Υποκειµενική 

Αλληλεπίδραση  Χρήστη - Ιστοσελίδας 

Αναγνωρισιµότητα 10 LS Κανόνας Υποκειµενική 

Χαρακτηρισµός γραφικών 11 LS Κανόνας Υποκειµενική 

Ποιότητα Περιεχοµένου 
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Συνοχή περιεχοµένου 12 I Κανόνας Υποκειµενική 

Πληροφορίες σχετικά µε το διαχειριστή 13 I Ναι / Όχι  

∆υνατότητα αντίληψης κειµένου 14 I Κανόνας Υποκειµενική 

Πληροφορίες υπερ-κειµένου 15 I Κανόνας Υποκειµενική 

Ενηµέρωση αρχικής σελίδας 16 HP Κανόνας Υποκειµενική 

Αναγνωρισιµότητα της πληροφορίας 17 LS Κανόνας  

∆ήλωση των πηγών πληροφοριών 18 LS Κανόνας  

Έγκριση από τη πηγή πληροφοριών 19 LS Κανόνας  

Ποιότητα λεξιλογίου 20 LS Κανόνας  

Περιεχόµενο της αρχικής σελίδας 21 HP Κανόνας Υποκειµενική 

Λειτουργίες 

Ύπαρξη µηχανής αναζήτησης 22  Ναι / Όχι  

Πρόσβαση στη µηχανή αναζήτησης από την 

αρχική σελίδα 

23 HP Ναι / Όχι  

Λειτουργίες για «κατέβασµα» εγγράφων 24 LS Ναι / Όχι  

∆υνατότητα εκτύπωσης σελίδων 25 LS Ναι / Όχι  

Επικοινωνία µε το δηµιουργό 26 I Ναι / Όχι  

Επικοινωνία µε το διαχειριστή 27 I Ναι / Όχι  

Λειτουργίες για συλλογή σχολίων 28 I Ναι / Όχι  

Ασφάλεια 29 I Ναι / Όχι  

Χρηστικότητα 

Σαφήνεια του περιβάλλοντος επικοινωνίας 30 LS Κανόνας Υποκειµενική 

Απλότητα του περιβάλλοντος επικοινωνίας 31 LS Κανόνας Υποκειµενική 

Τυποποίηση του περιβάλλοντος επικοινωνίας 32 LS Κανόνας Υποκειµενική 

Αποτελεσµατικότητα του γραφικού σχεδιασµού 33 LS Κανόνας Υποκειµενική 

Ύπαρξη µπάρας πλοήγησης 34 LS Ναι / Όχι  

Ύπαρξη εργαλείων πλοήγησης 35 I Ναι / Όχι  

Βοήθεια 36 I Κανόνας Υποκειµενική 

Λειτουργίες για την αντιµετώπιση σφαλµάτων 37 I Ναι / Όχι  

Ξένες γλώσσες 38 I Ναι / Όχι  

Προσβασιµότητα 

Ανεξαρτησία από πρόγραµµα περιήγησης 39 LS Κανόνας  

Πρόσβαση µε πλοήγηση δενδροειδούς µορφής 40 LS Κανόνας  

Ανεξαρτησία εικόνων 41 LS Κανόνας  

Πλοήγηση µε τη βοήθεια κειµένου 42 LS Κανόνας  

Πρόσβαση από οθόνες χαµηλής ανάλυσης 43 LS Κανόνας  

Ευκολία εντοπισµού κύριας µηχανής αναζήτησης 44 LS Κανόνας  
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Πρόσβαση από ΑΜΕΑ 45 LS Κανόνας  

LS = Μεγάλο δείγµα, I = Γενική θεώρηση ιστοσελίδας, HP = Αρχική σελίδα 

 

Σχήµα 2.11 – Ο πίνακας των 45 υπο-κατηγοριών της µεθόδου, 

τροποποιηµένος (Atzeni;Merialdo;Sindoni, 2002, p.259) 

 

 Η µέθοδος δοκιµάστηκε για 23 ιστοσελίδες Ιταλικών κρατικών Υπηρεσιών 

και προέκυψαν εκτιµήσεις για θέµατα υπηρεσιών, επικοινωνίας µε τους πολίτες, και 

ποιότητας περιεχοµένου. 

 

2.14 Ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης ιστοσελίδων Ηλεκτρονικού 
Εµπορίου (Hung and McQueen, 2003) 

 

Η ιδέα πίσω από την ανάπτυξη του συγκεκριµένου µοντέλου των Hung και 

McQueen το 2003, είναι η αξιολόγηση των εµπορικών ιστοσελίδων από τη πλευρά 

του πελάτη που επισκέπτεται τον ιστοχώρο για πρώτη φορά. Όλη η µελέτη βασίστηκε 

πάνω στην  σχετική βιβλιογραφία, για την ποιότητα και την ικανοποίηση του 

επισκέπτη. Ο ερευνητής (Hung and McQueen, 2003), θεωρεί πως η ιστοσελίδα 

κρίνεται επιτυχής, όταν ο πελάτης ικανοποιηθεί και κατά συνέπεια την 

ξαναεπισκεφθεί. Αυτός ο πελάτης δεν θα χάσει πλέον χρόνο αναζήτησης στο δίκτυο 

και παράλληλα θα συστήσει και τη σελίδα σε άλλους χρήστες. Ο ερευνητής επίσης, 

επιχειρεί διαχωρισµό των υποψήφιων πελατών σε κατηγορίες καθώς διακρίνει 

διαφορετικές απαιτήσεις από κάθε οµάδα. Έτσι εµφανίζονται : 

• Αυτός που επισκέπτεται το χώρο πρώτη φορά και πραγµατοποιεί αγορά (first-

time buyer) 

• Ο µέσος αγοραστής (µερικές αγορές ανά διαστήµατα) 

• Ο τακτικός αγοραστής 

 

µε την έρευνα να επικεντρώνεται στις απαιτήσεις της πρώτης οµάδας, όπως για 

παράδειγµα, την ανάγκη για λεπτοµερή πληροφόρηση όλων των συναλλαγών και την 

απαίτηση για την ύπαρξη απλού και εύχρηστου µενού και τρόπου πλοήγησης. Τα 

κριτήρια τα οποία επιλέχθηκαν είναι : 
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• Ευκολία αναγνώρισης 

• Ευκολία χρήσης 

• Χρηστικότητα 

• Αλληλεπίδραση χρήστη-περιβάλλοντος 

 

Με το τρίτο και το τέταρτο κριτήριο, εξετάζεται η χρήση δυναµικού 

περιεχοµένου και διαδραστικού περιεχοµένου αντίστοιχα. Η βαθµολογία για το κάθε 

κριτήριο, προτείνεται σε κλίµακα από 0 έως 10, µε πέντε δυνατές βαθµίδες 0, 2.5, 5, 

7.5, 10 και παρουσιάζεται στο πίνακα 2.12 

 

Κριτήριο Επίπεδα και βαθµολογία 

Ευκολία 

αναγνώρισης 

Πολύ εύκολα 

– 10 

Εύκολα – 7,5 Κανονικά - 5 Πολύ 

δύσκολα – 

2,5 

∆εν 

αναγνωρίζεται- 

0 

Ευκολία 

χρήσης 

Πολύ εύκολα 

– 10 

Εύκολα – 7,5 Κανονικά, 

αλλά 

χρειάζεται 

βοήθεια - 5 

Πολύ 

δύσκολα – 

2,5 

∆εν λειτουργεί 

- 0 

Χρηστικότητα Πολύ χρήσιµη 

- 10 

Χρήσιµη – 7,5 Κανονικά - 5 Καθόλου 

χρήσιµη – 2,5 

Άχρηστη 

πληροφορία - 

0 

Αλληλεπίδραση 

χρήστη-σελίδας 

∆ιαδραστικό 

περιεχόµενο - 

10 

∆υναµικό 

περιεχόµενο - 

2 

Στατικό 

περιεχόµενο - 

2 

  

 

Πίνακας 2.12 – Σύστηµα βαθµολογίας για τα τέσσερα κριτήρια, 

τροποποιηµένος (Hung and McQueen, 2003, p.36) 

 

Η τελική µορφή του ερωτηµατολογίου παρουσιάζεται στο παράρτηµα. Το 

σύστηµα αξιολόγησης, δοκιµάστηκε από οµάδες φοιτητών της Νέας Ζηλανδίας και 

καθορίζει τη ποιότητα της κάθε λειτουργίας της ιστοσελίδας. Προτείνεται από τους 

δηµιουργούς του ως λύση εύχρηστη, άµεση και οικονοµική. Περιορισµοί τίθενται για 

ορισµένες λειτουργίες, οι οποίες δεν µπορούν να εξεταστούν από τη µέθοδο, όπως 
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συναλλαγές προστατευµένες µε κωδικό χρήστη, εξατοµικευµένη χρήση και 

επικοινωνία και µέθοδοι πληρωµής. 

 

2.15 Αξιολόγηση µε βάση τη χρηστικότητα των ιστοσελίδων (Hassan 
and Li, 2005) 

 

Οι Hassan και Li προσεγγίζουν το θέµα της αξιολόγησης ιστοσελίδων από τη 

πλευρά της χρηστικότητας. Το σύστηµα το οποίο πρότειναν το 2005, αποσκοπούσε 

στο να βοηθήσει χρήστες ή οµάδες του ∆ιαδικτύου, να µετρήσουν την χρηστικότητα 

της ιστοσελίδας  που είχαν δηµιουργήσει, και να τη συγκρίνουν µε άλλες παρόµοιού 

τύπου ή ανταγωνιστών. Μετά από κατάλληλη µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, 

αναζήτησαν και επέλεξαν τα κατάλληλα κριτήρια που θα χρησιµοποιούσαν στη 

µέθοδό τους. Όλα τα κριτήρια τα οποία περιείχαν πολλούς τεχνικούς όρους ή 

εξειδικευµένες γνώσεις, απορρίφθηκαν. Τελικά, κατέληξαν σε επτά οµάδες κριτηρίων 

και σε διαχωρισµό αυτών σε αντικειµενικά και σε υποκειµενικά  

 

Κατηγορίες κριτηρίων Αριθµός κριτηρίων 

 Αντικειµενικά Υποκειµενικά Σύνολο 

Εµφάνιση Οθόνης 8 2 10 

Περιεχόµενο 16 2 18 

Πρόσβαση 3 1 4 

Πλοήγηση 8 3 11 

Χρήση Πολυµέσων 5 3 8 

Αλληλεπίδραση 3 0 3 

Συνέπεια 3 0 3 

Σύνολο 46 11 57 

 Πίνακας 2.13 – Οι επτά κατηγορίες  των κριτηρίων χρηστικότητας, 

τροποποιηµένο (Hassan and Li, 2005, p.51) 
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Όλες οι οµάδες των κριτηρίων που φαίνονται στο πίνακα, χωρίζονται σε 

υποενότητες, µε το αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο για τη κάθε µια από αυτές. Οι 

ερευνητές (Hassan and Li, 2005) υποστηρίζουν, πως ως αξιολογητές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν οποιοιδήποτε απλοί χρήστες, µιας και εξειδικευµένες γνώσεις δεν 

είναι απαραίτητες. Στο ερωτηµατολόγιο που δηµιουργήθηκε, οι πιθανές απαντήσεις 

για τη κάθε ερώτηση είναι τρεις : «Ναι» αν το κριτήριο ικανοποιείται, «Όχι» αν δεν 

ικανοποιείται και για την εξέταση κριτηρίων που αφορούν πολυµέσα προστίθεται µια 

τρίτη πιθανή απάντηση :Ν/Α (µη εφαρµόσιµο) γιατί όλες οι ιστοσελίδες δεν 

χρησιµοποιούν πολυµέσα. Η τελική βαθµολογία της κάθε σελίδας προκύπτει από τον 

τύπο U= YES/46-NA, όπου YES, ο συνολικός αριθµός απαντήσεων που 

ικανοποιείται το κριτήριο, ΝΑ ο συνολικός αριθµός ερωτήσεων που δεν 

εφαρµόζονται στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα, λόγω ανύπαρκτης χρήσης πολυµέσων, 

ενώ 46 είναι όλα τα αντικειµενικά κριτήρια. Τα αποτελέσµατα χρηστικότητας, 

µπορούν να αποτελέσουν σηµαντική βοήθεια για τους δηµιουργούς στον 

επανασχεδιασµό της σελίδας. Η µέθοδος δοκιµάστηκε για την αξιολόγηση 

ιστοσελίδων πολιτικών κοµµάτων της Μαλαισίας. 

 

2.16 Ποιότητα ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εµπορίου 
(Cao;Seydel;Zhang, 2003) 

 

Το 2003 οι Cao, Zhang και Seydel, στη προσπάθειά τους να καθορίσουν τους 

παράγοντες της ποιότητας για µια  ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εµπορίου, κατέληξαν 

στη δηµιουργία ενός µοντέλου το οποίο διαχωρίζει τέσσερις µεγάλες κατηγορίες 

εξέτασης σε κάθε ιστοσελίδα. Οι ερευνητές βασίστηκαν στη χρήση του µοντέλου 

ΤΑΜ (Technology Acceptance Model), για να αναζητήσουν µέσα από αυτό 

παράγοντες που καθορίζουν, την ευκολία χρήσης και τη χρηστικότητα της 

ιστοσελίδας, καθώς και στη χρήση του SERVQUAL για την ποιότητα των 

υπηρεσιών. Μέσα από τη µελέτη των δύο µεθόδων κατέληξαν στη δηµιουργία 4 

οµάδων κριτηρίων. Αυτές είναι : 

� Ποιότητα συστήµατος 
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Εξετάζεται η λειτουργικότητα της σελίδας µε την ύπαρξη εργαλείων βοηθείας 

και συγκεκριµένα, µηχανής αναζήτησης, την υποστήριξη πολυµέσων, καθώς 

και το χρόνο απόκρισης του συστήµατος. 

� Ποιότητα πληροφορίας 

Η πληροφορία στην ουσία είναι το περιεχόµενο της ιστοσελίδας. Αυτό πρέπει 

να είναι ακριβές και να καλύπτει ενηµέρωση κάθε είδους. 

� Ποιότητα υπηρεσίας 

Κρίνεται η κάθε είδους υποστήριξη που παρέχεται από την εταιρεία. Έµφαση 

δίνεται στην αξιοπιστία και στην εξατοµίκευση. 

� Εµφάνιση 

Το κατά πόσο ευχάριστη είναι η σελίδα σε πρώτη µατιά µπορεί να αποδειχθεί 

εξαιρετικά σηµαντικό. 

 

Το µοντέλο δοκιµάστηκε µε τη διανοµή ερωτηµατολογίου και τη συµµετοχή 

σπουδαστών, που επιχείρησαν να έχουν οποιαδήποτε είδους συναλλαγή µε 

ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία. Οι µελετητές, καθόρισαν τα βήµατα της διαδικασίας κατά 

την είσοδο των συµµετεχόντων στην κάθε ιστοσελίδα. Ο κάθε σπουδαστής, στο τέλος 

της συναλλαγής, θα βαθµολογούσε τη διαδικασία σε µια κλίµακα από το 1 µέχρι το 7. 

Με την ολοκλήρωση, έγινε  συγκέντρωση των αποτελεσµάτων και επεξεργασία των 

δεδοµένων. Στη τελική φάση καθορίστηκαν για το κάθε κριτήριο και για τη κάθε 

ερώτηση, συντελεστές βαρύτητας, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των παιδιών, οι οποίοι 

κρίνουν και τη τελική βαθµολογία. 
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3. Κανόνες ∆ηµιουργίας Ιστοσελίδων 
 

Ο Παγκόσµιος Ιστός αποτελεί µια τεράστια πηγή πληροφοριών κάθε είδους. 

Μέσα σε αυτόν, πολλές εταιρείες δραστηριοποιούνται µε τη µορφή ηλεκτρονικού 

εµπορίου, προσπαθώντας µέσα από τη σελίδα τους, να παρουσιάσουν στους πιθανούς 

πελάτες το προϊόν τους, όσο το δυνατόν καλύτερα. Αναλόγως του είδους της 

επιχείρησης και του αγοραστικού κοινού, ο σχεδιαστής της ιστοσελίδας, θα εστιάσει 

κάθε φορά σε διαφορετικά σηµεία, στα οποία θέλει να δώσει βαρύτητα και θα 

χρησιµοποιήσει διαφορετικές τεχνικές. Γενικότερα όµως κατά τη σχεδίαση των 

ιστοσελίδων, κάποια χαρακτηριστικά παραµένουν κοινά σχεδόν για όλες. 

Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία, θα βρει κανείς πολλούς οδηγούς και κανόνες 

σχεδίασης που έχουν εντοπίσει οι µελετητές. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται 

κάποιοι κανόνες ανά κατηγορίες, οι οποίοι κρίνεται, από σχεδιαστές, ακαδηµαϊκούς 

και εταιρείες, απαραίτητοι να εφαρµόζονται κατά τη διαδικασία δηµιουργίας και 

λειτουργίας µιας ιστοσελίδας. 

 

3.1 Πλοήγηση 
 

Καθορισµός θέσης 

Κάθε ιστοσελίδα  θα πρέπει να έχει τη πιο εύκολη πλοήγηση (Brick and 

Wood, 2002). Ο χρήστης, θα πρέπει να είναι σε θέση άµεσα να διακρίνει που 

βρίσκεται και ποιό θα είναι το επόµενο του βήµα. Για αυτό, απαραίτητη είναι η 

χρήση labels, που δείχνουν ξεκάθαρα στο χρήστη τη θέση του. Για τον ίδιο λόγο 

επίσης, οι σχεδιαστές θα πρέπει να µειώσουν στο ελάχιστο, τη διαδροµή του χρήστη 

(αριθµός κλικ) µέχρι το τελικό του προορισµό.  

 

Υπερσυνδέσεις 

Σε κάθε σελίδα,  πρέπει απαραίτητα να εµφανίζεται µια σύνδεση για 

επιστροφή στην αρχική. Για οποιαδήποτε άλλη σελίδα υπάρχει υπερσύνδεση θα 

πρέπει αυτή να συνοδεύεται από αντίστοιχο επεξηγηµατικό κείµενο. Επίσης, όταν η 

υπερσύνδεση οδηγεί σε ιστοσελίδα άλλης εταιρείας, αυτό θα πρέπει να 
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επισηµαίνεται(Schrock, 1999). Σε ιστοσελίδες µεγάλων εταιρειών ή οργανισµών, 

όπου ο επισκέπτης µπορεί να χαθεί πιο εύκολα, απαραίτητη κρίνεται η χρήση site 

map (20 σελίδες και πάνω), ο οποίος τοποθετείται είτε στην αριστερή πλευρά της 

αρχικής σελίδας, είτε στην επάνω οριζόντια σειρά εργαλείων. Ο χάρτης θα πρέπει να 

παρουσιάζεται µε λογική και να είναι σύντοµος. Τέλος, οι υπερσυνδέσεις, όπως και η 

ονοµασία της κάθε ιστοσελίδας, σαν κείµενο, θα πρέπει να είναι σύντοµες, προς 

διευκόλυνση των χρηστών οι οποίοι τις δακτυλογραφούν, και σχετικές µε το 

αντικείµενο που περιγράφουν, ώστε να  είναι  εύκολο για το χρήστη να τις 

αποµνηµονεύσει. Με άλλα λόγια, ο τίτλος θα πρέπει µε συντοµία να περιγράφει το 

περιεχόµενο της σελίδας, ή να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ή τον δηµιουργό της. 

 

Σελίδες Υποστήριξης 

Καθώς οι περισσότερες από τις σελίδες της εταιρείας, ασχολούνται µε το 

αντικείµενο αυτής, παρέχοντας πληροφορίες, απαραίτητη κρίνεται η ύπαρξη κάποιων 

επιπρόσθετων σελίδων, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν το χρήστη να φτάσει στο 

τελικό του στόχο. Οι «κατευθυντήριες» σελίδες δύναται να περιέχουν πίνακες 

περιεχοµένων, site maps, και ενδιάµεσες σελίδες λειτουργιών. Οι σελίδες «βοήθειας» 

περιέχουν απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, Υποστήριξη-εξυπηρέτηση πελατών και 

επικοινωνίας. 

 

Γραµµή εργαλείων πλοήγησης 

Η γραµµή εργαλείων δεν πρέπει να έχει, ούτε πολλά κουµπιά πλοήγησης 

καθώς προκαλούν σύγχυση, ούτε πολύ λίγα καθώς αυξάνουν την διαδροµή µέχρι τη 

τελική επιλογή. Μια τυπική επιλογή, είναι να υπάρχουν οι πρώτες σελίδες της κάθε 

υποενότητας για τα θέµατα της εταιρείας, καθώς επίσης και τα «Αρχική», «Επόµενη» 

και «Προηγούµενη» (Alexander and Tate,1999). Σε περιπτώσεις πολύ µεγάλων 

ιστοσελίδων, µε διαδοχικές υποσελίδες, (όπως για παράδειγµα σε µηχανές 

αναζήτησης) όλες οι προηγούµενες σελίδες θα πρέπει να εµφανίζονται και 

αριθµητικά.(1,2,3,4,5 Νext). 
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3.2 Περιεχόµενο 
 

Κείµενο 

Οι επισκέπτες µιας ιστοσελίδας, δεν θέλουν να χρονοτριβούν άσκοπα µέσα σε 

άχρηστες πληροφορίες. Το κείµενο που παρουσιάζεται θα πρέπει να είναι 

οργανωµένο σε λογικές ενότητες(Elliot,2002). Οι τίτλοι για τη κάθε ενότητα, θα 

πρέπει να δίνουν µε µία µατιά, µια σαφή εικόνα για το είδος της πληροφορίας που 

παρέχει η ενότητα.. Ο τίτλος, θα πρέπει να σαφής, και να ξεχωρίζει από το υπόλοιπο 

σώµα του κειµένου. Σε περιπτώσεις µεγάλων ιστοσελίδων επίσης, καλό θα είναι οι 

ίδιοι οι τίτλοι παραγράφων, να αποτελούν υπερσυνδέσεις που θα τοποθετηθούν στην 

αρχική σελίδα και θα οδηγήσουν τον χρήστη άµεσα στο σηµείο που επιθυµεί. 

Παράλληλα, επειδή υπάρχουν πολλά είδη browser και πολλές εκδόσεις, όπως και 

πολλές γραµµατοσειρές και µεγέθη, θα πρέπει να βεβαιωθεί ο σχεδιαστής πως το 

κείµενο του, θα εµφανίζεται σωστά σε κάθε υπολογιστή. Οι γραµµατοσειρές, οι 

οποίες περιέχονται σε κάθε πρόγραµµα ανάγνωσης κειµένου και σε κάθε λογισµικό 

και χαρακτηρίζονται εγγυηµένες είναι οι Arial, Times New Roman και Helvetica.Η 

έντονη γραφή θα χρησιµοποιηθεί για επισήµανση. Η χρήση κεφαλαίων γραµµάτων 

για ολόκληρο κείµενο, απαγορεύεται και τα χρώµατα κειµένου, δεν πρέπει να είναι 

πάνω από δύο. Τέλος, το κείµενο θα  πρέπει να εµφανίζεται οµοιόµορφο, χωρίς 

γραµµατικά η συντακτικά λάθη και στοιχισµένο. Η στοίχιση που συνηθίζεται είναι η 

αριστερή. 

 

Προϊόντα 

Η αναζήτηση για αγορά θα πρέπει να είναι η ελάχιστη. Για το λόγο αυτό τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες θα πρέπει να οργανώνονται ανά κατηγορίες και σχετικές 

οµάδες(Brick and Wood, 2002). Οι πιο σηµαντικές πληροφορίες τοποθετούνται 

πάντοτε πιο πάνω. Η οργάνωση σε όλες τις κατηγορίες, θα πρέπει να είναι όµοια 

χωρίς να αλλάζουν σχέδια, σχήµατα ή χρώµατα. Όπου θεωρείται απαραίτητο (σχεδόν 

παντού), το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφίες. 
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Πολυµέσα 

Η χρήση πολυµέσων θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να µην επισκιάζει τη 

πληροφορία που αναζητεί ο επισκέπτης (Alexander and Tate,1999). Φωτογραφίες και 

βίντεο θα πρέπει να είναι µικρού µεγέθους και να µην εµφανίζονται υπερβολικά στη 

πρώτη σελίδα. Μεγέθυνση των φωτογραφιών, θα πρέπει να διατίθεται µόνο σε 

περιπτώσεις προϊόντων. Αν οι σελίδες αργούν να κατέβουν, λόγω χρήσης γραφικών 

και πολυµέσων, το αρνητικό αποτέλεσµα θα φανεί αργότερα στις πωλήσεις. Τέλος, 

τα πολυµέσα δεν θα πρέπει να απαιτούν την εγκατάσταση επιπλέον συστηµάτων για 

την οµαλή αναπαραγωγή τους. 

 

∆ιαφηµίσεις 

Αντίθετα µε τα έντυπα, στο διαδίκτυο ο διαχωρισµός µεταξύ της πληροφορίας 

και της διαφήµισης, δεν είναι πάντα ευνόητος. Πολλές φορές, ο επισκέπτης οδηγείται 

άθελα του, σε νέες ιστοσελίδες διαφηµιζόµενων εταιρειών, πιστεύοντας πως 

βρίσκεται ακόµη στον αρχικό ιστοχώρο. Η λύση για τους δηµιουργούς, όταν φυσικά 

δεν θέλουν εσκεµµένα να µπερδέψουν τους επισκέπτες, είναι η τοποθέτηση των 

διαφηµίσεων στα άκρα της ιστοσελίδας (αριστερά., δεξιά, πάνω και κάτω) και να 

αποφεύγουν όσο µπορούν την µίξη τους µε κείµενο. Επίσης, επιβάλλεται η χρήση 

µηνύµατος προς τον χρήστη, για την αποχώρηση του από τον ιστοχώρο σε περίπτωση 

που επιλέξει έναν διαφηµιστικό υπερσύνδεσµο. 

 

 

3.3 Σχεδίαση 
 

Χρώµατα 

Η πρώτη εικόνα για τον επισκέπτη και πιθανό αγοραστή-πελάτη είναι πολύ 

σηµαντική. Η επιλογή των σχεδίων και των χρωµάτων θα πρέπει να εναρµονίζεται µε 

τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται στο λογότυπο της εταιρείας. Αν αυτό δεν 

χρησιµοποιεί χρώµα ή δεν υπάρχει καν, τότε η επιλογή των χρωµάτων θα πρέπει να 

βασίζεται στο κοινό στο οποίο απευθύνεται η ιστοσελίδα (πχ. Για νεανικό κοινό, πιο 

ζωηρά χρώµατα). Επίσης, το πρότυπο σχεδίου που εφαρµόζεται στην αρχική σελίδα 
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θα πρέπει να διατηρείται σε όλες τις υπόλοιπες και το µέγεθός του, να έχει τις 

διαστάσεις της οθόνης και όχι µεγαλύτερες. Η οµοιοµορφία είναι πολύ σηµαντική, 

καθώς πολλοί άνθρωποι, αποµνηµονεύουν µε την επανάληψη. 

 

 

Φόντο 

Αν και θεωρείται η πιο απλή λύση, η χρήση µαύρου κειµένου σε λευκό φόντο 

είναι και η πιο σίγουρη. Γενικότερα, πρέπει να πετυχαίνεται µεταξύ των δύο 

στοιχείων πάντα αρνητική αντίθεση. Το φόντο στο 95% των περιπτώσεων, έχει 

ανοικτές αποχρώσεις. Συχνή είναι η εµφάνιση του λευκού, του κίτρινου, του 

γαλάζιου, ενώ απαγορευτική θεωρείται η χρήση µαύρου, κόκκινου και γενικά 

σκούρου χρώµατος. Η χρήση λευκού χώρου, δίνει έµφαση στα υπόλοιπα στοιχεία που 

εµφανίζονται στη σελίδα. 

 

Εργαλεία 

Η κεντρική σελίδα, πρέπει να είναι σύντοµη και να φανερώνει τη ταυτότητα 

της. Αποφεύγονται τα πολύπλοκα µενού, και οι µεγάλες µπάρες κουµπιών. Θετική 

θεωρείται, η χρήση αναδιπλούµενων µενού. Για ιστοσελίδες µε πωλήσεις προϊόντων 

θετική θεωρείται η χρήση καταλόγου και µηχανής αναζήτησης. 

 

3.4 Υπηρεσίες 
 

Επικοινωνία 

Όλοι οι τρόποι επικοινωνίας µε την εταιρεία θα πρέπει να είναι εµφανέστατοι, 

ώστε ο πελάτης να µην έχει καµία απορία για την ποιότητα της παρεχόµενης 

υπηρεσίας ή προϊόντος. Οι συνήθεις τρόποι επικοινωνίας είναι: e-mail, fax, τηλέφωνο 

και διεύθυνση της έδρας για απλό ταχυδροµείο. Θετικό, είναι να υπάρχει και µια 

λίστα µε απαντήσεις στις πιο συνήθεις ερωτήσεις, για την κάλυψη όλων των αποριών 

των νέων πελατών. Ο πελάτης, θα πρέπει να είναι συνεχώς ενηµερωµένος για την 

πορεία της αγοράς του, από τη παραγγελία µέχρι το στάδιο της αποστολής. 
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Απαντώντας σε απορίες και ενηµερώνοντας τους πελάτες όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα, η εταιρεία θεωρείται περισσότερο αξιόπιστη (Elliot, 2002). 

 

Εξατοµίκευση 

Για να επιτευχθεί, θα πρέπει η εταιρεία να είναι σε θέση να διατηρήσει τα 

στοιχεία του κάθε πελάτη, να τον αναγνωρίζει σε κάθε είσοδο του, να διατηρεί 

επικοινωνία µαζί του και να προτείνει νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ταιριάζουν 

στις ανάγκες του. Τεχνικές όπως, ειδικές προσφορές και δώρα, µπορούν να 

προκαλέσουν ένα επιπλέον ενδιαφέρον από τον πελάτη. Όλα τα παραπάνω φυσικά , 

προϋποθέτουν πως η εταιρεία αναπτύσσεται σε µεγάλη κλίµακα και διαθέτει το 

κατάλληλο εξοπλισµό για τη διατήρηση τόσων δεδοµένων.  

 

Βοήθεια 

Αυτή µπορεί να δοθεί στους επισκέπτες, τόσο µε την καταγραφή των 

απαντήσεων στις πιο συνήθεις ερωτήσεις, όσο και µε τη µορφή κειµένου, το οποίο 

δίνει οδηγίες βήµα προς βήµα στους χρήστες, ή θα κατευθύνει τους χρήστες στο 

τελικό τους στόχο αναλόγως του αιτήµατός τους. 

 

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

Μια δεύτερη έκδοση της σελίδας µε µικρές αλλαγές σε κείµενο και πολυµέσα, 

µπορεί να δώσει πρόσβαση σε άτοµα µε προβλήµατα όρασης και κίνησης. Αυτή η 

έκδοση, θα ελαχιστοποιεί τη χρήση των γραφικών, απαγορεύει τα pop-up παράθυρα, 

θα χρησιµοποιεί µέγεθος κειµένου 14 και πάνω και θα διατηρεί τις ελάχιστες 

υπερσυνδέσεις. Έµφαση επίσης δίνεται στο κείµενο, στο διαχωρισµό των ενοτήτων 

και στο πλήθος της πληροφορίας. 
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4. Αεροπορικές Εταιρείες 
 

Σε αυτήν την ενότητα, θα παρουσιαστούν τα προφίλ των αεροπορικών 

εταιρειών των οποίων οι ∆ιαδικτυακοί χώροι, θα εξεταστούν µε το προτεινόµενο 

µοντέλο. Στις παρακάτω σελίδες, εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία τους, σύντοµη 

ιστορική περιγραφή καθώς και µελλοντικά σχέδια και εκτιµήσεις. Σηµειώνεται πως, 

όλα τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις ίδιες τις εταιρείες και όχι από ανεξάρτητη πηγή.  
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4.1 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A 

 

Ο όµιλος Alitalia δηµιουργήθηκε το 1947 και δραστηριοποιείται στο χώρο 

των µεταφορών αέρος  και εδάφους, του µάρκετινγκ και των πωλήσεων. Η έδρα της 

εταιρείας βρίσκεται στην Ιταλία και σαν πρώην εθνικός αεροµεταφορέας, 

πραγµατοποιεί 1313 πτήσεις την εβδοµάδα σε 25 ιταλικά αεροδρόµια. Για την 

υπόλοιπη Ευρώπη, υπάρχουν άλλες 1347 πτήσεις για 63 προορισµούς. Για τον 

υπόλοιπο κόσµο επίσης, υπάρχουν 124 εβδοµαδιαίες πτήσεις για 22 αεροδρόµια. Από 

το 2001, αποτελεί µέλος του οµίλου Skyteam µαζί µε άλλες δηµοφιλείς αεροπορικές 

εταιρείες όπως οι,  AeroMexico, Aeroflot, Air France, KLM, Continental, CSA Czech 

Airlines, Delta, Korean και Air Northwest δηµιουργώντας ένα δίκτυο, το οποίο 

εξαπλώνεται σε 130 χώρες. Στα δύο στρατηγεία της εταιρείας, το αεροδρόµιο 

Fiumicino στη Ρώµη και στο  Malpensa στο Μιλάνο, στεγάζεται ο στόλος της, που 

αποτελείται από 179 αεροσκάφη. Κάθε χρόνο, η εταιρεία µετακινεί περίπου 24 

εκατοµµύρια επιβατών. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί, µια αύξηση της 

ζήτησης για τις γραµµές που εξυπηρετούν προορισµούς προς Ανατολική Ευρώπη, 

Ινδία και Κίνα. Τον Μάιο του 2005, δηµιουργείται η Alitalia Servizi, θυγατρική του 

οµίλου, αποτελούµενη από τις  Alitalia και Fintecna, µε την δεύτερη, να κατέχει το 

µεγαλύτερο ποσοστό των µετοχών της εταιρείας.  Η Alitalia Servizi, είναι υπεύθυνη 

για όλες τις εργασίες συντήρησης σταθµών και αεροσκαφών, τις υπηρεσίες 

αεροδροµίου, τη τεχνολογία και τις επικοινωνίες της Alitalia. Οι υπηρεσίες που 

παρέχει η µια εταιρεία στην άλλη, καθορίζονται από κανονισµούς και συµβόλαια 

προς εξασφάλιση της ποιότητας αυτών . Παράλληλα, από το 2005, η εταιρεία 

λειτουργεί βάση συγκεκριµένου κανονισµού ∆εοντολογίας και Αξιών, ο οποίος 

καθορίζοντας την συµπεριφορά ακόµα και του τελευταίου υπαλλήλου, εγγυάται τη 

παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. 
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4.2 Transavia 
  

 

 

Η εταιρεία δηµιουργήθηκε το 1978, ξεκινώντας ως θυγατρική εταιρεία 

µεταφορών εµπορευµάτων της KLM. Σήµερα, η εταιρεία εδρεύει στο Shirlpool του 

Άµστερνταµ, εξυπηρετώντας επιβάτες για 28 δηµοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισµούς. 

Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, προγραµµατίζονται πτήσεις τσάρτερ για  άλλους 77 

προορισµούς. Ο στόλος της αποτελείται από 32 αεροσκάφη. Υπολογίζεται πως η 

εταιρεία εξυπηρετεί ετησίως 5,1 εκατοµµύρια επιβάτες, σε αποστάσεις των 12,4 

δισεκατοµµυρίων χιλιοµέτρων. Τη τελευταία χρονιά, το οικονοµικό έτος έκλεισε µε 

κέρδος 15% σε σχέση µε τη προηγούµενη, στο ποσό των 684,2 εκ. Ευρώ. Ετησίως η 

εταιρεία επενδύει 17.7 εκ ευρώ σε παροχές για την ασφάλεια και τη συντήρηση των 

αεροσκαφών. Τα µελλοντικά σχέδια της εταιρείας συµπεριλαµβάνουν, την επέκταση 

δροµολογίων από το αεροδρόµιο του Eindhoven για την τοπική εδραίωση της 

εταιρείας. Επίσης, συµφωνία έχει πραγµατοποιηθεί µε τη γαλλική Air France για τη 

δηµιουργία µιας θυγατρικής εταιρείας  µεταφορών χαµηλού κόστους, η οποία θα 

δραστηριοποιηθεί στη γαλλική αγορά. 

 

 

4.3 Lufthansa Group 

 

Η γερµανική αυτή εταιρεία, αποτελεί µια από τις γηραιότερες τις Ευρώπης, 

καθώς ξεκίνησε από την DAL το 1919, για να µεταµορφωθεί µέχρι το 1926 σε 

Lufthansa. Το 1934 ξεκινά τα πρώτα υπέρ-ατλαντικά ταξίδια για ταχυδροµικές 

µεταφορές από την Ευρώπη στις ΗΠΑ. Η επιτυχηµένη πορεία αυτών των ταξιδιών, 

θα ανοίξει το δρόµο τις επόµενες χρονιές και για τα αεροδρόµια της Χιλής και της 

Μπανγκόκ. Ο πόλεµος τα επόµενα χρόνια, θα διακόψει την ανοδική πορεία της 

εταιρείας και  θα τεθεί εκτός ανταγωνισµού έως το 1951, οπότε και δηµιουργείται η 

Luftag, από το Υπουργείο Μεταφορών της Γερµανίας, µε µεταπολεµικά κονδύλια 
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που σκοπό είχαν την ορθοπόδηση της χώρας. Μέσα σε δύο χρόνια, η εταιρεία 

επιστρέφει στο αρχικό της όνοµα, Lufthansa και ξεκινά τα νέα της δροµολόγια. Η 

συνεχόµενα ανοδική πορεία της εταιρείας, της επιτρέπει  σταδιακές αναβαθµίσεις του 

στόλου της. Τα ελικοκίνητα αεροσκάφη της δεκαετίας του 60, δίνουν τη θέση τους 

στα Boeing 707 αρχικά και κατόπιν στα 727, 737 και 747. Στη δεκαετία του 90, η 

Γερµανική κυβέρνηση ξεκινά το πρόγραµµα αποκρατικοποίησης εταιρειών και 

οργανισµών. Μέχρι το 1997, η Lufthansa έχει δηµιουργήσει άλλες δύο θυγατρικές 

εταιρείες, και το κύριο µέρος των µετοχών και των τριών εταιρειών βρίσκεται στα 

χέρια ιδιωτών. Ταυτόχρονα µαζί µε άλλες τέσσερις µεγάλες αεροπορικές εταιρείες, 

συνάπτει πρωτόκολλο συνεργασίας και δηµιουργεί τον οργανισµό «Star Alliance».  

Σήµερα, η εταιρεία έχοντας έδρα την Κολονία της Γερµανίας, πραγµατοποιεί 

πτήσεις σε όλους τους προορισµούς ανά το κόσµο, είτε απευθείας, είτε σε 

συνεργασία µε άλλες εταιρείες που ανήκουν στη συµµαχία Star. H εταιρεία δίνει 

ιδιαίτερη βαρύτητα, στην ποιότητα του ταξιδιού και στην ασφάλεια των επιβατών, γι 

αυτό και οι ετήσιες επενδύσεις της κινούνται µέσα σε αυτά τα πλαίσια. Τελευταίο 

δηµιούργηµα της Lufthansa είναι η εταιρεία Swiss, η οποία αποκόπηκε το 2005 και 

ορθοπόδησε στο χώρο ως µια πλήρως ανεξάρτητη αεροπορική εταιρεία.  

 

Star Alliance 

 

4.4 Air France 

 

H Air France, αποτελεί ακόµα ένα παράδειγµα κρατικής εταιρείας η οποία 

πήρε το δρόµο της ιδιωτικοποίησης. Η οικονοµική κρίση της δεκαετίας του ’90, 

ώθησε τη Γαλλική κυβέρνηση σε αρχική πώληση µέρους των µετοχών, µέχρι τη 

πλήρη αποκρατικοποίηση της. Παρόλα αυτά, η εταιρεία δεν µπόρεσε από µόνη της να 

ανταπεξέλθει στον ισχυρό ανταγωνισµό της εποχής και το 2005 οδηγείται σε 
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συνένωση µε έναν ακόµα αεροπορικό κολοσσό, την KLM δηµιουργώντας την AIR 

FRANCE KLM. Το 2006, η εταιρεία διέθετε 270,000,000 µετοχές προς 8.5 Ευρώ την 

καθεµία. Η έδρα της, βρίσκεται στο Charles de Gaulle, κρατικό αερολιµένα του 

Παρισιού στη Γαλλία.. Αυτή τη στιγµή απασχολεί 71600 υπαλλήλους και 

πραγµατοποιεί δροµολόγια προς 188 προορισµούς σε 82 χώρες Ευρωπαϊκές και µη, 

σε 1800 ηµερήσιες πτήσεις. Η ίδια, αποτελεί ιδρυτικό µέλος της συµµαχίας 

«SkyTeam» και θέτει σαν στόχο την προσέλκυση νέων µελών στη συµµαχία και τη 

παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες της. 

 

 

4.5 LTU – LuftTransport Union 
 

 

 

 

Η LTU δηµιουργήθηκε το 1955, µε ένα και µοναδικό αεροσκάφος το οποίο 

πραγµατοποιούσε πτήσεις από την Γερµανία, στη Σικελία της Ιταλίας. Την επόµενη 

δεκαετία, η εταιρεία κερδίζει έδαφος, πραγµατοποιώντας καλοκαιρινές πτήσεις για 

προορισµούς διακοπών στην Ευρώπη. Ο στόλος επεκτείνεται στα πέντε αεροσκάφη 

και η έδρα της µεταφέρεται στο Ντίσελντορφ της Γερµανίας. Μέχρι το 1975, 

συνεχίζοντας αποκλειστικά τις πτήσεις τσάρτερ για προορισµούς καλοκαιρινών 

διακοπών, η εταιρεία εξυπηρετεί γύρω στους 750.000 επιβάτες ετησίως και ο στόλος 

πλέον αποτελείται αποκλειστικά, από αεροσκάφη τύπου τζετ. Τα επόµενα χρόνια, η 

εταιρεία µετατρέπεται σε όµιλο εταιρειών, καθώς συνάπτει συνεργασίες µε άλλες 

ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η Transair και η LTS. 

Σήµερα η εταιρεία ανήκει στο Air Berlin Group, έχει αποκτήσει 27 

αεροσκάφη και µεταφέρει ετησίως, 5.6 εκατοµµύρια επιβατών σε περισσότερους από 

90 προορισµούς. Η εταιρεία έχει αγοραστεί εξ ολοκλήρου από την Air Berlin, µε την 

οποία πραγµατοποιεί τακτικά δροµολόγια από κοινού, η µεν πρώτη σε προορισµούς 

εντός Ευρώπης και η δεύτερη σε υπερατλαντικούς. Η έδρα της βρίσκεται στο 
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Βερολίνο και έχουν δηµιουργηθεί άλλες δύο θυγατρικές εταιρείες : η LTUplus ως  

ταξιδιωτικό πρακτορείο και η BUY.Bye για υπηρεσίες δικτύου. 

 

 

4.6 Olympic Airways 

 

Από τις 6 Απριλίου 1957 ανοίγει τα φτερά της η νέα αεροπορική εταιρεία, η 

Ολυµπιακή Αεροπορία. Η νέα εταιρεία αναπτύσσεται µε ταχύτατο ρυθµό. ΤΟ 1960 

παραλαµβάνεται το πρώτο αεροσκάφος DeHavilland Comet 4B και η Ο.Α. µπαίνει 

στην εποχή των τζετ. Αυτή την εποχή γίνονται και οι πρώτες συµφωνίες µεταξύ της 

Ο.Α. και της αγγλικής ΒΕΑ, µε κοινούς κωδικούς πτήσεων. Το 1965 έγιναν οι πρώτες 

παραγγελίες των νέων αεροσκαφών τύπου Boeing 707-300 και το 1966 

παραλαµβάνεται το πρώτο από αυτά, το "Πόλις της Κορίνθου". Αυτή τη χρονιά 

ξεκινούν οι πρώτες πτήσεις προς Ν. Υόρκη. Το 1968 ανοίγουν οι πρώτες γραµµές 

προς Αφρική και η Ο.Α. παραλαµβάνει τα πρώτα Boeing 727-200. Το 1969 ανοίγουν 

οι γραµµές προς Καναδά και αποσύρονται τα Comet 4B. Το 1971 ιδρύεται η 

Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. (Αγγλ. Olympic Aviation) µε αποστολή την εξυπηρέτηση 

των µικρών νησιών της Ελλάδος. Το 1972 η Ελλάδα αποκτά σύνδεση µε την 

Αυστραλία για πρώτη φορά. Το 1976, υπό την διοίκηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου η 

Ο.Α. προµηθεύεται τα πρώτα Boeing 737-200 και δηµιουργεί την Olympic Catering. 

Το 1986 γίνονται οι γνωστές απεργίες των υπαλλήλων της Ο.Α. και το έλλειµµα της 

εταιρείας εκτοξεύεται, ενώ η επιβατική κίνηση µειώνεται. Παράλληλα, ιδρύει την 

Ολυµπιακή Τουριστική που εκδίδει εισιτήρια τόσο της Ο.Α. όσο και άλλων 

αεροπορικών εταιρειών. Τα χρέη της εταιρείας όµως αυξάνονται και η κυβέρνηση, σε 

µια προσπάθεια να επαναφέρει την Ο.Α. στην κερδοφορία εφαρµόζει σχέδιο 

εξυγίανσης µε παραγραφή των χρεών της, ύψους πολλών δισεκατοµµυρίων δραχµών, 

το οποίο αποτυγχάνει, όπως και όλα τα επόµενα 

Αυτή τη στιγµή ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από 39 αεροσκάφη, τα 

οποία πραγµατοποιούν τακτικά δροµολόγια  προς 65 προορισµούς και απασχολεί 
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περίπου 1800 εργαζόµενους. Η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα. Η εταιρεία τα 

τελευταία χρόνια δεν παρουσιάζει κέρδη. 

 

 

4.7 EasyJet 

 
Η easyJet είναι µια ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρία χαµηλού κόστους. 

Συγκροτήθηκε το 1995 και έχει αναπτύξει µια πολλή καλή φήµη ως προς τη διάθεση 

ναύλων σε καλές τιµές, για προγραµµατισµένες υπηρεσίες µεταξύ πολλών και 

ιδιαίτερα δηµοφιλών προορισµών, για επιχειρηµατικούς σκοπούς και για διασκέδαση. 

Μέσα στους επόµενους µήνες και χρόνια, θα εισαχθούν στον στόλο, περισσότερα  

αεροσκάφη τύπου Airbus 319, παρέχοντας τη δυνατότητα επέκτασης του δικτύου και 

βελτίωσης των υπηρεσιών στα υφιστάµενα δροµολόγια. Σήµερα, εκτελούνται πτήσεις 

προς κύρια αεροδρόµια, τα οποία βρίσκονται κοντά στις ίδιες τις πόλεις και όχι σε 

αεροδρόµια χωρίς σταθµούς επιβατών. Η µείωση του κόστους του εισιτηρίου 

οφείλεται σε κάποιες «έξυπνες» περικοπές. Η εταιρεία δεν προσφέρει γεύµατα κατά 

τη διάρκεια των πτήσεων, άρα δεν χρειάζεται να συντηρεί αντίστοιχη θυγατρική για 

τροφοδοσία. Επίσης, τα εισιτήρια της διατίθενται αποκλειστικά µέσω ∆ιαδικτύου, 

αποφεύγοντας τα έξοδα προς µεσάζοντες. Επίσης, χρησιµοποιώντας τον στόλο πολύ 

αποτελεσµατικά, εξοικονοµεί χρήµατα σε τέλη αεροδροµίου, διατηρώντας τους 

χρόνους διεκπεραίωσης του κύκλου εργασιών στο έδαφος κατά µέσο όρο, στα 25 

λεπτά. Η easyJet.com, διατίθεται σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, ώστε να µπορεί ο 

πελάτης να πραγµατοποιεί ευκολότερα τις κρατήσεις του. Επίσης, προσφέρονται 

αρκετές επιλογές πληρωµής: Switch (για πτήσεις που αναχωρούν από το ΗΒ), 

Connect, Visa, Mastercard, American Express, Diners, Delta). 
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4.8 Aegean Airlines 

 

Η Aegean αποτελεί σήµερα, τη πρώτη Ελληνική Αεροπορική εταιρεία σε 

πωλήσεις. ∆ηµιουργήθηκε το 1999 και αρχικά πραγµατοποιούσε δροµολόγια µόνο 

για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Μέσα σε 1 χρόνο, η εταιρεία θα αποκτήσει 

εννέα νέα αεροσκάφη και τα δροµολόγια της θα επεκταθούν, σε 11 ελληνικά 

αεροδρόµια.. Το 2000 βραβεύεται, ως η τρίτη καλύτερη αεροπορική εταιρία στην 

Ευρώπη, από το Σύνδεσµο Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Αεροπορικών Εταιριών 

ERA. Μέλη της ERA είναι 83 αεροπορικές εταιρίες, 43 αεροδρόµια και 110 εταιρίες 

από τον ευρύτερο αεροπορικό και κατασκευαστικό χώρο. Ταυτόχρονα συνενώνεται 

µε την Cronus Airlines και  ξεκινά δροµολόγια προς Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Είναι 

η πρώτη ελληνική εταιρεία που εφαρµόζει το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Η Aegean 

Airlines κερδίζει το 2005, το χρυσό µετάλλιο από τον ERA (European Regions 

Airline Association), το Σύνδεσµο Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Αεροπορικών 

Εταιρειών, για την «αεροπορική εταιρεία της χρονιάς 2004/5». Η Aegean βραβεύεται 

για δεύτερη συνεχή χρονιά από τον ERA (European Regions Airline Association) µε 

το ασηµένιο βραβείο για την αεροπορική εταιρεία της χρονιάς 2005/6. Η Aegean 

γίνεται partner της Lufthansa το 2006. Οι δύο εταιρείες στα πλαίσια της συνεργασίας, 

προσφέρουν στους επιβάτες τους ενιαίους κωδικούς πτήσεων και πολλά 

πλεονεκτήµατα. Ο στόλος της Aegean Airlines αποτελείται από 3 AIRBUS A320, 6 

αεροσκάφη τύπου BOEING 737-300, 9 αεροσκάφη τύπου BOEING 737-400 και 6 

ιδιόκτητα jet AVRO RJ 100 κατασκευής BAE Systems (British Aerospace). Η 

AEGEAN έχει παραγγείλει συνολικά 19 αεροσκάφη τύπου AIRBUS Α320/321, τα 

οποία θα παραδοθούν σταδιακά έως τον Ιούνιο του 2009. Παράλληλα η Aegean 

,διατηρεί την προοπτική παραγγελίας επιπλέον 8 Α320/321 αεροσκαφών. ∆ύο από τα 

συνολικά 19 αεροσκάφη που ήδη έχουν παραγγελθεί είναι Α321, χωρητικότητας 200 

θέσεων δίνοντας την δυνατότητα στην εταιρεία να καλύψει την ευρύτερη γκάµα 

αποστάσεων και προορισµών από το 2008. Με την επένδυση αυτή, από το 2008 η 

Aegean, θα έχει τον νεαρότερο στόλο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα νέα αεροσκάφη θα αντικαταστήσουν τα παλαιότερα 
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του στόλου της και θα χρησιµοποιηθούν για την επέκταση του δικτύου της στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό από τις βάσεις της εταιρείας στην Αθήνα και στην 

Θεσσαλονίκη. 

 

4.9 Swiss International Airlines 

 

 

Η Swiss αποτελεί δηµιούργηµα της Γερµανικής Lufthansa και είναι αυτή τη 

στιγµή, ο κρατικός αεροµεταφορέας της Ελβετίας. Η θέση της χώρας,  ακριβώς στο 

κέντρο της Ευρώπης, δίνει στην εταιρεία ένα τροµακτικό πλεονέκτηµα γρήγορης 

πρόσβασης σε όλους τους Ευρωπαϊκούς προορισµούς. Από τα τρία διεθνή 

αεροδρόµια της Ελβετίας – έδρες της εταιρείας, Ζυρίχης και Γενεύης, 

πραγµατοποιούνται πτήσεις για 70 προορισµούς ανά το κόσµο (42 χώρες). Ο στόλος 

της αποτελείται από, 73 αεροσκάφη των οποίων ο µέσος όρος ηλικίας δεν ξεπερνά τα 

9 χρόνια. Υπολογίζεται πως µε την εταιρεία µετακινούνται µηνιαίως, 5.5 εκ 

επιβατών, σε 65.000 πτήσεις των οποίων η πληρότητα αγγίζει το 80%. Η εταιρεία 

απασχολεί, 6519 εργαζοµένους και είναι µέλος της συµµαχίας “Star Alliance”. Οι 

τοµείς στους οποίους δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα πέραν της ασφάλειας, είναι η ποιότητα 

των πτήσεων και η αίσθηση της φιλοξενίας. 

 

 

4.10 Air Malta 

 

Η εταιρεία ξεκινά το 1974 ως κρατική, µε µια γενναία επιχορήγηση από τη 

Κυβέρνηση της Μάλτας και µια σύµβαση για τα επόµενα 10 χρόνια. Ο αρχικός 

στόλος αποτελείται µόλις, από 2 αεροσκάφη αγορασµένα από τις Πακιστανικές 

Αερογραµµές, τα οποία πραγµατοποιούν τακτικά δροµολόγια προς τις κοντινότερες 
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Ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Βρετανία. Στα επόµενα 

χρόνια, ο στόλος ενισχύεται µε αεροσκάφη τύπου Boeing και τα κέρδη της Air Malta 

αυξάνονται. Στη δεκαετία του 80, η εταιρεία βρίσκεται στο απόγειο της, αποτέλεσµα 

της αύξησης της τουριστικής κίνησης του νησιού. Στόχος της είναι, η καλύτερη 

εξυπηρέτηση των επιβατών που προέρχονται από τη Μ. Βρετανία, και σαν συνέπεια 

τα δροµολόγια προς τα µεγάλα βρετανικά αεροδρόµια αυξάνονται. Τα κέρδη πλέον 

της εταιρείας επιτρέπουν, την ίδρυση του οµίλου Air Malta και τη δηµιουργία 

θυγατρικών όπως οι Air Malta Cargosystems, Holiday Malta και Shield Insurance. 

Παράλληλα, συνάπτει πρωτόκολλο συνεργασίας µε τη Lufthansa για τον τεχνικό 

έλεγχο ποιότητας όλων των αεροσκαφών. Παρόλα αυτά, η οικονοµική κρίση του 90 

δεν άφησε ανεπηρέαστη την εταιρεία, η οποία εξαναγκάστηκε σε πώληση µέρους του 

µετοχικού της κεφαλαίου, περικοπές προσωπικού και µείωση ή κατάργηση των 

µακρινών δροµολογίων. 

Αυτή τη στιγµή και από το 2004, η κυβέρνηση της Μάλτας ακολουθεί ένα 

σχέδιο εξυγίανσης, για την βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης της Air Malta. 

Υπολογίζεται πως, 1.6 εκ επιβατών την προτιµούν για τις µετακινήσεις τους προς 

τους 50 προορισµούς που εξυπηρετεί. 

 

4.11 SkyEurope 
 

Αποτελεί, µια από τις νεότερες και πιο σύγχρονες αεροπορικές εταιρείες, 

καθώς δηµιουργήθηκε µόλις το 2002 και εδραιώθηκε γρήγορα λόγω χαµηλού 

κόστους εισιτηρίων, τα οποία στο µεγαλύτερο τους ποσοστό διατίθενται σε 

ηλεκτρονική µορφή. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Μπρατισλάβα της 

Σλοβακίας. Από εκεί πραγµατοποιούνται δροµολόγια προς 44 προορισµούς, 

δεκαεννέα ευρωπαϊκών χωρών. Ο στόλος αποτελείται αποκλειστικά από αεροσκάφη 

τύπου Boeing, 14 στον αριθµό, τα οποία χρησιµοποιούνται από την εταιρεία για 

πρώτη φορά και έχουν  µέσο όρο ζωής, µόλις 5 ετών. Υπολογίζεται πως, µέχρι το 

2011, ο στόλος θα αποτελείται από 32 αεροσκάφη. Το ετήσιο επιβατικό κοινό 

ανέρχεται σε 3 εκατοµµύρια. Το 2005 η εταιρεία εισήλθε στο χρηµατιστήριο αξιών 

της Βιέννης και της Βαρσοβίας. Η εταιρεία παρουσιάζει στα πλεονεκτήµατα της, τη 
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χαµηλή τιµή του εισιτηρίου, τη συνέπεια στις ώρες και τη διάρκεια των πτήσεων και 

την χαµηλή επιβάρυνση του περιβάλλοντος από άποψη ριπών καυσίµων, λόγω της 

νεότητας των αεροσκαφών. 

 

4.12 RyanAir 

 

 

Η εταιρεία ξεκινά τη πορεία της το 1985, από την οικογένεια Ryan, 

πραγµατοποιώντας πτήσεις µεταξύ ∆ουβλίνου και Λονδίνου, µε δύο µόνο 

αεροσκάφη. Ο µόνος τρόπος για να «χτυπήσει» το µονοπώλιο του κολάσου της 

British Airways, είναι µια ελκυστική τιµή εισιτηρίου και αυτή καθορίζεται σχεδόν 

στο µισό, από εκείνο της Β.Α. Καθώς το αγοραστικό κοινό την εµπιστεύεται, η 

εταιρεία την επόµενη δεκαετία, επενδύει σε αγορές νέων αεροσκαφών και επεκτείνει 

τα δροµολόγια της σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ταυτόχρονα, η έδρα της 

µετατοπίζεται συνεχώς από το ∆ουβλίνο, στο Λονδίνο και κατόπιν στο Εσσεξ. Η 

οικονοµική κρίση όµως του 90 και ο συνεχής ανταγωνισµός µε την Β.Α. ,καθυστερεί 

τα σχέδια ανάπτυξης και αναγκάζει στη περικοπή δροµολογίων. Με νέο οικονοµικό 

σχεδιασµό, τα τρία επόµενα χρόνια η εταιρεία ορθοποδεί κα το 1997 εισέρχεται στο 

χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Η ανοδική πορεία της εταιρείας συνεχίζεται µέχρι 

σήµερα, διατηρώντας εξαιρετικά χαµηλούς ναύλους, κατορθώνει να εξυπηρετεί 42,5 

εκατοµµύρια επιβατών ετησίως (!). Αυτή τη στιγµή, η εταιρεία διαθέτει 15 έδρες 

στην Ευρώπη και έναν στόλο από 100 αεροσκάφη που πραγµατοποιούν δροµολόγια 

προς 436 προορισµούς σε 24 χώρες. Η εταιρεία καταφέρνει να διατηρεί το 

αγοραστικό της κοινό, το οποίο προέρχεται σε µεγάλο ποσοστό από τη Μ. Βρετανία, 

προσφέροντας πέραν του χαµηλού κόστους, υπηρεσίες διασκέδασης κατά τη διάρκεια 

της πτήσης (παιγνίδια και στοιχήµατα).  
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4.13 British Airways 

 

Η ιστορία της, ξεκινά το 1924 όταν από τη συνένωση 4 εταιρειών 

δηµιουργείται η Imperial Airways. Αργότερα το 1939, ενσωµατώνονται άλλες τρεις 

εταιρίες και  η Imperial µετονοµάζεται σε British. Λόγω του πολέµου, η εταιρεία 

σταµατά τις δραστηριότητες της για να επανέλθει δυναµικά το 1946, ως κρατικός 

οργανισµός, οπότε οι δυνατότητες της είναι τέτοιες που δηµιουργεί τρεις θυγατρικές 

εταιρείες αναλόγως των δροµολογίων της : την British Overseas Airways, την  British 

European Airways και την British South American Airways. Τα επόµενα χρόνια µε τα 

έσοδα της να αυξάνονται συνεχώς, η British θα γίνει ένας από τους κυριότερους 

πελάτες της Boeing, από την οποία θα ανανεώνει τον στόλο της. Παράλληλα και σε 

συνεργασία µε την γαλλική Air France, θα γίνει η µοναδική εταιρεία που προσφέρει 

ταχύτατες πτήσεις µε αεροσκάφη τύπου Concorde. Στις αρχές του 80, ανακοινώνεται 

η πρόθεση της Βρετανικής κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Έως το 

1987, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και η ΒΑ εισέρχεται στο χρηµατιστήριο αξιών 

της Νέας Υόρκης. Η νέα χιλιετία βρίσκει την εταιρεία µε πολλά οικονοµικά 

προβλήµατα, λόγω του συνεχώς αυξανόµενου ανταγωνισµού. Σαν αποτέλεσµα, 

ξεκινά η διάσπαση και το ξεπούληµα πολλών µικρότερων θυγατρικών της. Αυτή τη 

στιγµή, οι δύο πιο ισχυρές θυγατρικές της είναι η British Airways Holidays Limited 

και η  BA Connect Ltd. Η εταιρεία έχει έδρα το Heathrow του Λονδίνου, από όπου 

συνδέεται µε 550 προορισµούς ανά το κόσµο. Λόγω της πολυετής πορείας της στο 

χώρο, προσφέρει υπηρεσίες Franchise σε δεκάδες άλλες µικρότερες εταιρείες. 
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4.14 Malev – Hungarian Airlines 

 

 

Η Malév Hungarian Airlines, είναι κρατική αεροπορική εταιρεία της 

Ουγγαρίας µε έδρα το Ferihegy, διεθνές αεροδρόµιο στη Βουδαπέστη. Ο στόλος της 

αποτελείται από, 30 αεροσκάφη τα οποία πραγµατοποιούν πτήσεις για 58 διεθνείς 

προορισµούς. Η ιστορία της ξεκινά το 1946, οπότε και ιδρύεται µε πόρους από τη 

Ε.Σ.Σ.∆. για τη κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών της Ουγγαρίας. ∆υο αεροσκάφη 

πραγµατοποιούσαν χαµηλές πτήσεις στη χώρα, διανέµοντας την αλληλογραφία από 

αέρος (χωρίς προσγείωση). Μέχρι το 1989, η εταιρεία λόγω πολιτικού καθεστώτος 

της χώρας, ήταν σχετικά περιορισµένη σε δυναµικό, στόλο, τύπους αεροσκαφών και 

προορισµούς. Μέσα στην επόµενη δεκαετία, το 100% του στόλου αντικαθίσταται από 

Boeing και το 1999 η εταιρεία περνά από το κράτος, σε χέρια ιδιώτη. Η νέα 

διεύθυνση επέλεξε να απορρίψει οικονοµικές συµµαχίες. Παρότι της προσφέρθηκε 

µια θέση στη συµµαχία Skyteam, η Malev επέλεξε να ιδρύσει την Oneworld 

συµµαχία και να προσπαθήσει να προσελκύσει στους κόλπους της, άλλες εταιρείες. 

Αυτή τη στιγµή η εταιρεία απασχολεί 2975 εργαζόµενους. 

 

4.15 TAP - Portuguese Air Transportations 

 
 

H TAP είναι η κρατική εταιρεία αεροµεταφορών της Πορτογαλίας, µε έδρα τη 

Λισσαβόνα. Ιδρύθηκε το 1945 και αρχικά εκτελούσε δροµολόγια µεταξύ Ισπανίας και 

Πορτογαλίας. Το 1953 πέρασε σε χέρια ιδιωτών και τα δροµολόγια της επεκτείνονται 

σε χώρες εκτός Ευρώπης. Τα επόµενα χρόνια, η εταιρεία φτάνει σε εισπράξεις – 

ρεκόρ για τα δεδοµένα της εποχής, καθώς έχει καθιερωθεί στις υπερατλαντικές 

πτήσεις για Νέα Υόρκη και φτάσει σε σηµείο να µεταφέρει 1 εκατοµµύριο επιβατών 

το χρόνο (1969). Παρατηρώντας τη πορεία της εταιρείας, η κυβέρνηση της χώρας 
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εστιάζει πάνω της το ενδιαφέρον της και την εξαγοράζει εκ νέου το 1975. Λόγω της 

θέσης της έδρας της, η ΤΑΡ εξυπηρετεί πολλά δροµολόγια προς ΗΠΑ και 

συνεργάζεται µε πολλές αµερικανικές εταιρείες. Το 2005 έγινε το 16ο µέλος της 

συµµαχίας Star Alliance. Κατέχει ποσοστά από πολλές άλλες αεροπορικές εταιρείες 

Ευρωπαϊκές και Αφρικανικές. Οι κυριότερες θυγατρικές της αυτή τη στιγµή είναι οι : 

TAP Cargo, Portugália, TAP Maintenance & Engineering και VEM Maintenance & 

Engineering. Τα αεροσκάφη της αυτή τη στιγµή αριθµούνται σε 67 και το προσωπικό 

της σε 9750 υπαλλήλους. 

 

4.16 Germanwings 

 
 

Η Germanwings είναι σχετικά καινούρια εταιρεία χαµηλού κόστους και 

εδρεύει στην Κολονία της Γερµανίας. Ξεκίνησε το 2002, ως θυγατρική της 

Eurowings, η οποία µε τη σειρά της ανήκει στο µεγαλύτερο ποσοστό της στον όµιλο 

Lufthansa. Εξυπηρετεί κυρίως γερµανικούς εσωτερικούς προορισµούς και κάποιους 

περιορισµένους ευρωπαϊκούς. Σαν εταιρεία που βασίζει τα κέρδη της σε αγορές µέσω 

διαδικτύου, έχει να ανταγωνιστεί πολλές άλλες µικρότερες εταιρείες. Παρόλα αυτά, 

το 2007, έχει καταφέρει να διαθέτει 24 αεροσκάφη και να εξυπηρετεί 66 

προορισµούς. Τα αεροσκάφη είναι όλα καινούρια και ο µέσος όρος ζωής τους είναι 

τα 8 χρόνια. Ο τεχνικός έλεγχος διεξάγεται από την Deutsche Lufthansa AG, 

σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση µεταξύ των δύο εταιρειών. Σύµφωνα µε την ίδια 

σύµβαση, η Lufthansa αναλαµβάνει και την εκπαίδευση όλων των πιλότων της 

Germanwings. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η εταιρεία προβάλει ως ένα από τα κύρια 

µελήµατα της, την ασφάλεια των επιβατών. Υπάρχουν 460 υπάλληλοι που 

απασχολούνται στην Germanwings το 2007. 
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5. Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης 
 

Στο κεφάλαιο 2, παρουσιάστηκαν κάποια από τα πολλά µοντέλα αξιολόγησης 

τα οποία έχουν δηµιουργηθεί και χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν. Ο κάθε ερευνητής 

(Goi, 2007) ανάλογα τον προς εξέταση κλάδο, επέλεγε διαφορετικά κριτήρια βάσει 

των οποίων θα στήριζε τη µελέτη του, όπως ενδεικτικά : Σχεδιασµός, ∆ιαφάνεια 

υπηρεσιών, Ταχύτητα, Ακρίβεια, Ασφάλεια, Βοήθεια, Αποφυγή λαθών, Επικοινωνία, 

Ανεξαρτησία, Έλεγχος χρήστη, Γλώσσα, Ευκρίνεια κατάστασης, 

Αποτελεσµατικότητα, Αλληλεπίδραση, Ανάκαµψη (από λάθη), Συνέπεια κ.α. 

∆ηµιουργούνται κατά συνέπεια στο σηµείο αυτό, συγκεκριµένα ερωτήµατα όσον 

αφορά τα επόµενα βήµατα στη προσπάθεια ανάπτυξης µιας µεθόδου αξιολόγησης 

των ιστοσελίδων των αεροπορικών εταιρειών : 

 

1. Ποιοί είναι οι συµµετέχοντες; Για ποιούς θα προορίζεται το συγκεκριµένο 

ερωτηµατολόγιο; Ποιοί θα δώσουν τις απαντήσεις; Μια πιο προσεκτική µατιά στο 

κεφάλαιο 2, αποδεικνύει, πως η κάθε µεθοδολογία που αναπτύχθηκε απευθυνόταν σε 

διαφορετικό κοινό, αναλόγως πάντα τους σκοπούς που εξυπηρετούσε. Οι 

συµµετέχοντες ως τώρα µπορεί να ήταν :οµάδα ακαδηµαϊκών, οµάδα ερευνητών, 

προγραµµατιστές, διαχειριστές δικτύου, πιθανοί αγοραστές (τακτικοί ή µη), ή απλοί 

επισκέπτες της ιστοσελίδας. Οι απαιτήσεις της κάθε µια οµάδας ποικίλλουν, για αυτό 

και πιθανή συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου από µέλη διαφορετικών οµάδων να 

αποφέρει και διαφορετικά αποτελέσµατα. 

2. Ποιά από όλα τα κριτήρια και τις υποοµάδες αυτών που έχουν αναφερθεί ως 

τώρα, µπορούν να εφαρµοστούν στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών ώστε να 

είναι δυνατή η αξιολόγηση των ιστοσελίδων τους; Επιπλέον, τα κριτήρια αυτά, 

µοντέλων που έχουν δηµιουργηθεί την περασµένη δεκαετία, είναι αρκετά για να 

καλύψουν όλους τους τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται σήµερα µια 

ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εµπορίου ή µήπως πρέπει να αναζητηθούν και κάποια νέα;  

3. Τέλος, για την ολοκλήρωση της µεθόδου, απαραίτητη είναι και η επιλογή ενός 

συστήµατος βαθµολογίας για τη τελική κατάταξη των αεροπορικών εταιρειών στις 
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οποίες θα εφαρµοστεί το ερωτηµατολόγιο. Πώς µπορεί να προκύψει λοιπόν, ένα 

τέτοιο σύστηµα βαθµολογίας; 

 

5.1 Αιτιολόγηση προτεινόµενης µεθοδολογίας 
 

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, σκοπός αυτής της εργασίας είναι η 

συγκέντρωση, καταγραφή και δηµιουργία κριτηρίων αξιολόγησης σε µια µορφή 

ερωτηµατολογίου, η συµπλήρωση και η ανάλυση του οποίου, µπορεί να οδηγήσει 

στην ανάδειξη πιθανών αδυναµιών ή ελλείψεων εκ µέρους των εταιρειών, όσον 

αφορά την παρουσία τους στο ∆ιαδίκτυο, και στη κατ’ επέκταση βελτίωση της 

προβολής τους. Ένας από τους βασικότερους περιορισµούς στα πλαίσια της 

διπλωµατικής εργασίας είναι, ότι τόσο η καταγραφή των κριτηρίων, όσο και 

εξακρίβωση της ικανοποίησης αυτών, έγινε από τον ίδιο τον µεταπτυχιακό φοιτητή 

και όχι από οµάδα συµµετεχόντων, µε πιθανή διανοµή του ερωτηµατολογίου. 

Έχοντας αυτό το γεγονός σαν δεδοµένο, τα κριτήρια τα οποία συγκεντρώθηκαν, 

αποσκοπούν σε αξιολόγηση από τη πλευρά ενός επισκέπτη της ιστοσελίδας για 

πρώτη φορά και κατ’ επέκταση πιθανού πελάτη. Το ερωτηµατολόγιο λοιπόν που θα 

δηµιουργηθεί, θα απευθύνεται σε απλούς χρήστες του ∆ιαδικτύου, οι οποίοι 

επιδιώκουν εµπορικές συναλλαγές µε τις αεροπορικές εταιρείες, µέσω των 

ιστοσελίδων τους. Είναι κατά συνέπεια απαλλαγµένο, από εξεζητηµένα θέµατα που 

δεν αφορούν τον µέσο χρήστη όπως, αυξηµένες απαιτήσεις στη ποιότητα κώδικα 

HTML, λεπτοµερής έλεγχος ταυτότητας χρήστη, ιδιαίτερη βαρύτητα σε συστήµατα 

ασφαλείας και εκτενή χρήση πολυµέσων.  Επίσης, θεωρείται ως δεδοµένο, πως οι 

επισκέπτες γνωρίζουν το URL της κάθε εταιρείας, οπότε δεν εξετάζονται θέµατα 

αναζήτησης αυτής στο δίκτυο. 

Εξετάζοντας πλέον από τη πλευρά του µέσου χρήστη – πιθανού αγοραστή, 

διαµορφώνεται ένα αντίστοιχο σενάριο των Hung και Mc Queen (2003), που 

χρησιµοποίησαν στη µεθοδολογία τους, η οποία αναπτύχθηκε στη παράγραφο 2.14. 

Ένας πιθανός πελάτης λοιπόν, ο οποίος αναζητά προϊόντα ή υπηρεσίες στο 

∆ιαδίκτυο, θα πρέπει αρχικά, να βρει την ιστοσελίδα ελκυστική, από τον τρόπο που 

παρουσιάζεται. Κατόπιν, να κινηθεί εύκολα µέσα στον ιστοχώρο χωρίς χρονοτριβές, 
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να αναζητήσει και να βρει επιτυχώς τις πληροφορίες που επιθυµεί και εφόσον τις 

επιλέξει, να εξυπηρετηθεί από την εταιρεία µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η 

µετάφραση των παραπάνω γραµµών, αποκαλύπτει τέσσερα βασικά σηµεία που 

συγκροτούν το σκελετό της προτεινόµενης µεθοδολογίας και αποτελούν τις τέσσερις 

βασικές οµάδες κριτηρίων. Πιο αναλυτικά : 

 

� Η επιτυχής προσέλκυση του πελάτη σε πρώτο επίπεδο, βασίζεται 

αποκλειστικά σε θέµατα Εµφάνισης. Η πρώτη εικόνα στα µάτια ενός επισκέπτη, 

είναι αυτή που θα αφήσει τη πιο ζωηρή εντύπωση. Παράλληλα, οι ιστοσελίδες των 

αεροπορικών εταιρειών, ως ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εµπορίου, οφείλουν να τηρούν 

τους βασικούς κανόνες σχεδίασης και εµφάνισης. 

� Η επιτυχής περιήγηση του πελάτη εντός της ιστοσελίδας βασίζεται σε 

µηχανισµούς Πλοήγησης. Ο επισκέπτης, όχι µόνο δεν πρέπει να «χάνεται» µέσα της, 

άλλα και πολλές φορές να καθοδηγείται όσο λεπτοµερέστατα γίνεται, ειδικά σε 

περιπτώσεις όπου προκύπτουν και χρηµατικές συναλλαγές. 

� Η ικανότητα της ιστοσελίδας στην επαρκή πληροφόρηση του επισκέπτη και 

την ενηµέρωση του σε θέµατα αγορών και µη, θα κριθεί σε µια από τις 

σηµαντικότερες κατηγορίες, στο Περιεχόµενο. 

� Τελευταία, αλλά εξίσου σηµαντική µε τις προηγούµενες, η κατηγορία των 

Υπηρεσιών, θα συµπεριλάβει και θα εξετάσει την εξυπηρέτηση που παρέχει η κάθε 

εταιρεία µέσω της σελίδας της, όπως π.χ. επικοινωνία µε το πελάτη, παροχές και όλα 

τα σηµεία που κάνουν τη διαφορά µεταξύ εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ιδίου 

τύπου.  

Τα τέσσερα λοιπόν, βασικά κριτήρια που επιλέγονται για τη παρούσα εργασία 

είναι: 

1. Εµφάνιση 

2. Πλοήγηση 

3. Περιεχόµενο 

4. Υπηρεσίες 

  

Ταυτόχρονα, ένας ακόµη παράγοντας ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 

επιλογή των συγκεκριµένων κριτηρίων, είναι η παρουσία αυτών σε πληθώρα από τα 
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µοντέλα αξιολόγησης που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 2. Στις προαναφερθείσες 

περιπτώσεις µοντέλων, τα τέσσερα κριτήρια είτε αποτελούσαν από µόνα τους βασική 

οµάδα κριτηρίων αξιολόγησης, είτε υπο-ενότητα αυτών. Στον πίνακα 5.1 

παρουσιάζεται αναλυτικά, σε ποιά από τα µοντέλα αξιολόγησης που εξετάστηκαν 

στη  παρούσα εργασία, έγινε λόγος για το κάθε κριτήριο. 

 

Κριτήριο Ενότητα που συναντάται 

Εµφάνιση 2.3 , 2.4 ως Σχεδίαση, 2.9 ως Στοιχεία Παρουσίασης, 2.15 

ως Εµφάνιση Οθόνης 

Περιεχόµενο 2.3 , 2.9,  2.15 

Πλοήγηση 2.3 , 2.4,  2.9 , 2.15 

Υπηρεσίες 2.6 

 

Πίνακας 5.1 – Σηµεία αναφοράς των τεσσάρων κριτηρίων στη παρούσα εργασία 

 

Από τη στιγµή που έχουν καθοριστεί οι τέσσερις βασικές οµάδες που θα 

εστιάσει η µελέτη, στόχος πλέον είναι η επιλογή εκείνων των κριτηρίων, παρόλο που 

υπάρχουν πάρα πολλά στη βιβλιογραφία, τα οποία µπορούν να ενταχθούν  σε αυτές 

και καλύπτουν τα τέσσερα σηµεία, στα οποία εστιάζουν οι απαιτήσεις ενός µέσου 

χρήστη. 

 

5.2 Επιλογή Κριτηρίων 
 

Τα κριτήρια τα οποία χρησιµοποιήθηκαν από τα µοντέλα αξιολόγησης, 

συνήθως διαχωρίζονται σε υποκειµενικά και αντικειµενικά (Hassan and Li, 2005). Τα 

υποκειµενικά κριτήρια, ερµηνεύονται διαφορετικά από το κάθε άτοµο που 

συµπληρώνει ένα ερωτηµατολόγιο, καθώς η διατύπωση της ερώτησης είναι τέτοια, 

ώστε να ζητά την προσωπική του άποψη. Τα αντικειµενικά, συνήθως έχουν να 

κάνουν µε την εφαρµογή κανόνων ή την ύπαρξη συγκεκριµένων χαρακτηριστικών. 

Τα κριτήρια τα οποία επιλέγονται παρακάτω, αποτελούν µίγµα αντικειµενικών, 

υποκειµενικών, καθώς και κανόνων που αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο 3. Τα 
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περισσότερα έχουν χρησιµοποιηθεί ήδη σε άλλα µοντέλα, αλλά υπάρχουν και κάποια 

τα οποία δηµιουργούνται και προτείνονται ειδικά, για τον κλάδο των αεροπορικών 

εταιρειών. Τα κριτήρια αυτά, χωρίστηκαν σε υπο-ενότητες και έγινε ειδικότερη 

αναφορά του κάθε ενός υπο µορφή ερωτήσεων, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα 

ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης των αεροπορικών εταιρειών. Στο ερωτηµατολόγιο, ο 

συµµετέχων καλείται να επιβεβαιώσει την παρουσία ή την απουσία του κάθε 

κριτηρίου, και για το λόγο αυτό όλες οι ερωτήσεις διατυπώνονται µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε η πιθανή απάντηση να είναι καθαρά είτε αρνητική, είτε θετική. Αναλυτικά η 

κάθε κατηγορία διαµορφώνεται ως εξής : 

 

5.2.1 Εµφάνιση 
 

Σε αυτή τη κατηγορία, οι ερωτήσεις των κριτηρίων θα επικεντρωθούν σε όλα 

τα θέµατα που αφορούν την τελική εικόνα µιας ιστοσελίδας, όπως ο σχεδιασµός της, 

η κατάλληλη χρήση των χρωµάτων, ο τρόπος που εµφανίζεται το κείµενο και οι 

µηχανισµοί παρουσίασης. Κατά συνέπεια, διαχωρίζεται η κατηγορία σε τρεις 

θεµατικές υποενότητες ερωτήσεων, αναλόγως του περιεχοµένου αυτών σε: 

 

� Θέµατα Σχεδίασης 

Τα σηµεία στα οποία θα εστιάσει αυτή η κατηγορία Σχεδίασης εστιάζουν σε: 

 

• Χρήση Χρωµάτων • Φόντο • Λευκό χώρο • Contrast 

• Εµφάνιση Εικόνων • Εµφάνιση Γραφικών 

 

� Θέµατα Εµφάνισης Κειµένου 

Θα εξεταστούν τα θέµατα που αφορούν το τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 

εµφανίζονται οι πληροφορίες µε τη µορφή κειµένου στην ιστοσελίδα. 

Συγκεκριµένα: 

 

• Χρώµα κειµένου • Φόντο • Στοίχιση • Μορφή 

• Επιλογή γραµµατοσειράς • Μέγεθος γραµµατοσειράς 
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• Υπογραµµίσεις • ∆οµή 

 

� Θέµατα Παρουσίασης 

• ∆ιαστάσεις παρουσίασης • ∆ιαφηµίσεις 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 21 ερωτήσεις που προέκυψαν, καθώς 

και τα µοντέλα (ή οι κανόνες), τα οποία κάνουν χρήση αυτών (µε διατύπωση είτε 

όµοια, είτε παραπλήσια). 

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ Πηγή 

Θέµατα Σχεδίασης  

1.Έχουν όλες οι σελίδες το ίδιο φόντο, και το ίδιο 

χρωµατικό µοτίβο; 

Oppenheim and Ward, 2005 

2.Τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται στις 

ιστοσελίδες είναι ίδια ή παρόµοια µε αυτά που 

υπάρχουν στο λογότυπο της εταιρείας; 

Oppenheim and Ward, 2005 

3.Γίνεται χρήση λευκού χώρου; McGovern, 2002 

Nielsen, 2000 

Bevan, 2004 

4.∆εν χρησιµοποιούνται παρόµοια χρώµατα που 

δεν ξεχωρίζουν µεταξύ τους. 

Li and Holeckova, 2003 

Oppenheim and Ward, 2005 

5.Χρησιµοποιείται αρνητικό contrast; Oppenheim and Ward, 2005 

6.Όλες οι εικόνες είναι µικρές σε µέγεθος; Oppenheim and Ward, 2005 

Li and Holeckova, 2003 

Atzeni;Merialdo;Sindoni, 2002 

7.Τα χρώµατα των γραφικών είναι σε αντιστοιχία 

µε τις χρωµατικές επιλογές στην υπόλοιπη σελίδα; 

Nielsen, 2000 

8.Το φόντο δεν περιέχει σχέδια που δυσχεραίνουν 

την ανάγνωση του κειµένου. 

Oppenheim and Ward, 2005 

Θέµατα Εµφάνισης Κειµένου  

9.Το µέγεθός της γραµµατοσειράς είναι πάνω από 

8; 

Elliot, 2002 
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10.∆εν χρησιµοποιούνται πάνω  από 2 χρώµατα για 

το κείµενο. 

Oppenheim and Ward, 2005 

11.∆εν υπήρχε πουθενά γραφή σε στυλ Italics. Oppenheim and Ward, 2005 

McGovern, 2002 

 

12.∆εν υπήρχε πουθενά, πέραν των 

υπερσυνδέσεων, εκτεταµένο υπογραµµισµένο 

κείµενο. 

Elliot, 2002 

13.Τα γραφικά και οι εικόνες ακολουθούν τη 

στοίχιση του κειµένου; 

Li and Holeckova, 2003 

14.∆εν υπάρχουν λέξεις εντός του κειµένου 

γραµµένες ολόκληρες µε κεφαλαία γράµµατα. 

Oppenheim and Ward, 2005 

15.Χρησιµοποιούνται κατευθυντήριες 

επικεφαλίδες και παράγραφοι; 

Oppenheim and Ward, 2005 

16.∆εν υπάρχει κείµενο που τρεµοπαίζει (flashing 

– animated) 

Elliot, 2002 

17.Όλο το κείµενο είναι στοιχισµένο αριστερά; McGovern, 2002 

Θέµατα Παρουσίασης  

18.Η σελίδα είναι ακριβώς στις διαστάσεις της 

οθόνης όσον αφορά τον οριζόντιο άξονα; 

Garcia,Maciel,Pinto, 2005 

Atzeni;Merialdo;Sindoni, 2002 

 

19.∆εν εµφανίζονται pop-up παράθυρα. McGovern, 2002 

20.∆εν εµφανίζονται διαφηµίσεις από εταιρείες 

που δεν ανήκουν στο χώρο των ταξιδίων και του 

τουρισµού. 

Alexander and Tate, 1999 

 

21.Η αρχική σελίδα δεν έχει πάνω από 2 

διαφηµιστικούς χώρους. 

Alexander and Tate, 1999 

 

                                  Πίνακας 5.2.1 – Κριτήρια Εµφάνισης 
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5.2.2. Πλοήγηση 
 

Ένας από τους κύριους λόγους επίσκεψης µια ιστοσελίδας αεροπορικής 

εταιρείας, είναι η αναζήτηση και η αγορά ενός αεροπορικού εισιτηρίου. Αυτό 

επιτυγχάνεται, µέσω των συστηµάτων αναζήτησης πτήσεων που διαθέτουν οι 

ιστοσελίδες, τα οποία αποτελούν εξελιγµένες µηχανές αναζήτησης υπηρεσιών εντός 

της σελίδας. Στη κατηγορία της Πλοήγησης, κρίθηκε απαραίτητο, µαζί µε τα 

υπόλοιπα κριτήρια αξιολόγησης, να συµπεριληφθεί και η εξέταση του εν λόγω 

συστήµατος, από τη πλευρά της Πλοήγησης. Έτσι δηµιουργούνται τρεις 

υποκατηγορίες: 

 

� Θέµατα URL και υπερσυνδέσεων, όπου οι ερωτήσεις αφορούν: 

 

• Τίτλοι URL • Μήκος URL • Ονοµασία URL 

• Συσχετισµός συνδέσµων • Ύπαρξη διαφόρων συνδέσµων 

 

� Εργαλεία πλοήγησης ,όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη γνωστών 

µηχανισµών πλοήγησης και συγκεκριµένα: 

 

• Site Map • Route Map • Επιλογές γλώσσας 

• Προσθήκη στα Αγαπηµένα • Ύπαρξη ιστορικού 

• Πίνακας Περιεχοµένων 

 

� Σύστηµα αναζήτησης πτήσεων : Η πρώτη επαφή µε τη µηχανή 

αναζήτησης θα πρέπει να είναι αποτελεσµατική και σύντοµη. Ο 

χρήστης εισάγει  µόνον τις επιθυµητές ηµεροµηνίες ταξιδίου και τους 

τόπους αναχώρησης και άφιξης. Το σύστηµα θα πρέπει να επιστρέφει 

άµεσα τις διαθέσιµες πτήσεις, χωρίς την απαίτηση επιπλέον 

πληροφοριών (όνοµα, θέση κτλ). Άρα στο σηµείο αυτό η 

υποκατηγορία θα κριθεί από την: 
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• Οργάνωση 

(βήµατα) 

• Ταχύτητα (αριθµός 

βηµάτων) 

• Ανάκαµψη από 

σφάλµα 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι 19 ερωτήσεις που προέκυψαν. 

Οι ερωτήσεις οι οποίες δεν αναφέρουν πηγή, δεν αντλήθηκαν από τη βιβλιογραφία, 

αλλά δηµιουργήθηκαν και βρίσκουν εφαρµογή καθαρά µόνο, στο κλάδο των 

αεροπορικών εταιρειών. 

 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ Πηγή 

  

Θέµατα URL και υπερσυνδέσεων  

1.Η αρχική σελίδα της εταιρίας είχε «προβλέψιµο» 

URL (δηλαδή το όνοµά της); 

Oppenheim and Ward, 2005 

Rossi and Olsina, 2001 

Atzeni;Merialdo;Sindoni, 

2002 

2.Σε όλες τις επόµενες σελίδες, υπήρχε µια λογική 

αντιστοιχία µεταξύ του ονόµατος του URL και του 

περιεχοµένου αυτής; 

Rossi and Olsina, 2001 

Bevan, 2004 

3.Το µήκος του URL διατηρούσε λογικές τιµές σε όλες 

τις σελίδες; 

Oppenheim and Ward, 2005 

Bevan, 2004 

4.Σε κάθε σελίδα υπήρχε σύνδεσµος για επιστροφή 

στην αρχική; 

Oppenheim and Ward, 2005 

5.Σε κάθε σελίδα υπήρχαν σύνδεσµοι για τις σελίδες 

αυξηµένης επισκεψηµότητας; 

Oppenheim and Ward, 2005 

6.Για κάθε υπερσύνδεση µε εικόνα, εµφανίζεται 

ξεκάθαρα η διαδροµή της σε αναδυόµενη επιγραφή; 

Rossi and Olsina, 2001 

Atzeni;Merialdo;Sindoni, 

2002 

7.∆εν υπάρχουν Broken Links. Oppenheim and Ward, 2005 

Rossi and Olsina, 2001 

 

8.∆εν υπάρχουν σελίδες υπό κατασκευή ή προσωρινά Rossi and Olsina, 2001 
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µη διαθέσιµες. 

9.Υπήρχαν υπερσυνδέσεις µεταξύ συσχετιζόµενων 

υπηρεσιών ή προϊόντων; 

Oppenheim and Ward, 2005 

Εργαλεία πλοήγησης  

10.Υπήρχε site map ή πίνακας περιεχοµένων 

τοποθετηµένα πάνω ή αριστερά; 

Oppenheim and Ward, 2005 

11.Το site map εµφανιζόταν αναδιπλούµενο προς τα 

κάτω; 

Nielsen, 2000 

12.Η επιλογή γλώσσας βρίσκεται στην αρχική σελίδα; Oppenheim and Ward, 2005 

13.∆ίνονται πολλαπλές επιλογές γλώσσας (πάνω από 

5); 

 

14.Μπορούσα να δω ποιες σελίδες είχα επισκεφτεί αν 

επέστρεφα στην αρχική (History trails); 

Oppenheim and Ward, 2005 

15.Χρησιµοποιούνται Image maps (Route map); Rossi and Olsina, 2001 

16.∆ινόταν η δυνατότητα προσθήκης της σελίδας στα 

αγαπηµένα; 

Schrock, 1999 

Σύστηµα αναζήτησης πτήσεων  

17.Η αναζήτηση πτήσεων γίνεται µε αριθµηµένα 

βήµατα; 

Garcia,Maciel,Pinto, 2005 

18.Τα βήµατα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ήταν το πολύ 2. 

 

19.Σε οποιαδήποτε περίπτωση λάθους µπορούσα να 

επιστρέψω στη προηγούµενη σελίδα; 

Oppenheim and Ward, 2005 

                                Πίνακας 5.2.2 – Κριτήρια Πλοήγησης 
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5.2.3. Περιεχόµενο 
 

Αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες κατηγορίες, καθώς κρίνει την ικανότητα 

της ιστοσελίδας, στην επαρκή πληροφόρηση του επισκέπτη και την ενηµέρωση του 

σε θέµατα αγορών και µη. Οι πληροφορίες που αντλούνται από αυτό, αποτελούν 

βασικό κριτήριο για την προσέλκυση των πελατών. Επιπλέον, το περιεχόµενο θα 

πρέπει να είναι απαλλαγµένο από συντακτικά ή γραµµατικά λάθη, ευκολονόητο και 

ενηµερωµένο. Με βάση τα παραπάνω, δηµιουργούνται τέσσερις  υπό-κατηγορίες µε 

34 ερωτήσεις: 

� Εφαρµογή κανόνων : όπου εξετάζονται γενικά θέµατα περί περιεχοµένου. 

 

●Μορφή εγγράφων ●Υπαρξη µηχανής αναζήτησης ●Θεµατική δοµή 

●Ενηµερώσεις ●Αναγκαιότητα εγκατάστασης 

προγραµµάτων 

●Εισαγωγή 

●Μέγεθος Αρχείων ●Λίστα συχνών ερωτήσεων  

 

� Πληροφορίες υπηρεσιών πτήσεων : όπου εξετάζεται το σύστηµα αναζήτησης 

πτήσεων από τη πλευρά των µηχανισµών και της  παρεχόµενης πληροφορίας 

στα σηµεία: 

 

●Αποφυγή σφάλµατος ●Συσχετισµό αποτελεσµάτων ●Ευελιξία 

 

� Περιεχόµενο του κειµένου : όπου εξετάζεται το κείµενο (πληροφορία) της 

ιστοσελίδας, ως προς την ορθότητα, την εγκυρότητα κα. Συγκεκριµένα οι 6 

ερωτήσεις αναφέρονται σε: 

 

●Σύνταξη ●Ορθογραφία ●Ορολογία 

●Εγκυρότητα ●Αναγνωρισιµότητα ●Πλήθος λέξεων 

●Ύφος γραφής   
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� Ενηµέρωση – Πληροφόρηση : Πρόκειται για µια κατηγορία στην οποία 

συγκεντρώνονται, όλα τα θέµατα τα οποία πιθανώς να ενδιαφέρουν τον 

επισκέπτη σε ότι αφορά ένα προγραµµατισµένο ταξίδι του, και δύναται µια  

αεροπορική εταιρεία να τα συµπεριλάβει στην ιστοσελίδα της, ως 

πληροφορίες προς ενηµέρωση και εξυπηρέτηση, όπως θέµατα 

χειραποσκευών, µεταφοράς, διαφηµίσεων, προγνωστικών καιρού κα. Οι 

ερωτήσεις αυτής της ενότητας, δεν αντλήθηκαν από µοντέλα αξιολόγησης 

αλλά συγκεντρώθηκαν, από εφαρµογές που ήδη «τρέχουν» σε ιστοσελίδες 

αεροπορικών εταιρειών ανά το κόσµο. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν : 

 

●Ιστορικό εταιρείας ●Κανονισµούς µεταφοράς ●Ορολογία 

●Πρόγνωση καιρού ●Τουριστικές συµβουλές ●e-news 

●∆ιαφηµιστικο υλικό ●Ασφάλεια απορρήτου ●Ακύρωση κράτησης 

 

Κατά συνέπεια, οι 34 ερωτήσεις εµφανίζονται στον επόµενο πίνακα. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Πηγή 

  

Εφαρµογή Κανόνων  

1.∆εν υπήρχε εισαγωγή (intro). McGovern, 2002 

2.∆ε χρειάστηκε η εγκατάσταση Plug ins ή άλλων 

προγραµµάτων για τη προβολή της σελίδας. 

Schrock, 1999 

3.Υπήρχε λίστα συχνών ερωτήσεων; Oppenheim and Ward, 2005 

4.Όπου υπήρχε αρχείο για download, δηλωνόταν 

το µέγεθός του ξεκάθαρα; 

Bevan, 2004 

5.Στο µενού επιλογής γλώσσας, κάθε λέξη ήταν 

γραµµένη στην αντίστοιχη γλώσσα και όχι στα 

αγγλικά. 

 

6.Ήταν εµφανής η ηµεροµηνία δηµιουργίας  της 

σελίδας; 

Schrock, 1999 

7.Ήταν εµφανής η ηµεροµηνία τελευταίας Oppenheim and Ward, 2005 
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ενηµέρωσης; Garcia,Maciel,Pinto, 2005 

8.∆εν υπήρχαν έγγραφα σε µορφή PDF. McGovern, 2002 

9.Όλες οι πληροφορίες ήταν δοµηµένες σε 

κατηγορίες; 

Oppenheim and Ward, 2005 

10.Η ιστοσελίδα διαθέτει µηχανή αναζήτησης; Oppenheim and Ward, 2005 

Πληροφορίες Υπηρεσιών πτήσεων  

11.Η µηχανή αναζήτησης πτήσεων ήταν στη 

αρχική σελίδα; 

Rossi and Olsina, 2001 

Atzeni;Merialdo;Sindoni, 

2002 

12.Η µηχανή αναζήτησης πτήσεων είναι στο 

κέντρο ή τη κορυφή της σελίδας; 

Rossi and Olsina, 2001 

Atzeni;Merialdo;Sindoni, 

2002 

13.Το σύστηµα επιστρέφει αποτελέσµατα χωρίς 

την αξίωση περιττών πληροφοριών. 

Elliot, 2002 

14.Όταν ο προορισµός ή ο τόπος αναχώρησης 

αναγράφεται λανθασµένα, γίνεται έλεγχος και 

πρόταση από το σύστηµα(αποφυγή σφάλµατος). 

McGovern, 2002 

15.Όταν δεν υπάρχουν καταχωρηµένοι προορισµοί 

το σύστηµα προτείνει νέους ή 

παραπλήσιους(αποφυγή σφάλµατος). 

McGovern, 2002 

16.Το σύστηµα επιστρέφει αποτελέσµατα πτήσεων 

+/-2 ηµερών κατά επιλογή 

 

Περιεχόµενο του κειµένου  

17.∆εν υπάρχουν συντακτικά και ορθογραφικά 

λάθη. 

Rossi and Olsina, 2001 

18.∆εν χρησιµοποιήθηκε άγνωστη ορολογία. McGovern, 2002 

19.∆εν υπήρχαν λανθασµένες ή ανακριβής 

πληροφορίες. 

McGovern 

20.Το κείµενο σε κάθε σελίδα δεν υπερβαίνει τις 

700 λέξεις. 

McGovern 

21.Οι σηµαντικές πληροφορίες είναι εµφανείς 

πρώτες; 

Bevan, 2004 
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22.Το ύφος γραφής είναι απλό, χωρίς υπερβολές 

για λόγους διαφήµισης. 

Bevan, 2004 

Ενηµέρωση – Πληροφόρηση  

23.Υπάρχει ενηµέρωση για το κανονισµό 

µεταφοράς αποσκευών; 

 

24.Υπάρχει ενηµέρωση για το κανονισµό 

µεταφοράς κατοικίδιων; 

 

25.Υπήρχαν όλες οι πληροφορίες σχετικά µε την 

εταιρεία και τη πορεία της στο χώρο; 

Oppenheim and Ward, 2005 

26. Υπήρχε ενηµέρωση για το νέο κανονισµό 

µεταφοράς υγρών σε χειραποσκευές; 

 

27.Υπήρχε ηλεκτρονικό παγκόσµιο ρολόι για να 

γνωρίζω την ώρα άφιξης; 

 

28.Υπήρχε ενηµέρωση προγνωστικού καιρικών 

συνθηκών; 

 

29.Υπήρχαν πληροφορίες και τουριστικές 

συµβουλές για δηµοφιλής προορισµούς; 

 

30.Υπήρχε κάποιο δελτίο ενηµέρωσης µε τη 

µορφή e-news ή newsletter; 

 

31.Υπήρχαν τουριστικές πληροφορίες και 

συµβουλές για τη χώρα-έδρα της εταιρείας; 

 

32.Υπήρχε στη κεντρική σελίδα διαφηµιστικό 

υλικό για πακέτα της εταιρίας; 

Oppenheim and Ward, 2005 

33.Υπήρχαν πληροφορίες για την ασφάλεια των 

προσωπικών στοιχείων και το απόρρητο της 

συναλλαγής; 

 

34.Υπήρχε πληροφόρηση  για θέµατα επιστροφής 

χρηµάτων, σε περιπτώσεις ακύρωσης κράτησης; 

Oppenheim and Ward, 2005 

                                  Πίνακας 5.2.3 – Κριτήρια Περιεχοµένου 
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5.2.4. Υπηρεσίες 
 

Η κατηγορία των Υπηρεσιών, θα εξετάσει την εξυπηρέτηση που παρέχει η 

κάθε εταιρεία µέσω της σελίδας της, προς τους πελάτες της. Τα βασικότερα σηµεία 

σε αυτό το τοµέα εντοπίζονται στην επικοινωνία της εταιρείας και στις παροχές της.  

Στην ουσία αυτή η κατηγορία, επικεντρώνεται σε υπηρεσίες, οι οποίες υπάρχουν 

µόνο σε ιστοσελίδες αεροπορικών εταιρειών και κάνει µια σύγκριση ως προς ποιές 

τις παρέχουν και ποιές όχι. Επίσης, πρέπει να εξεταστεί η διευκόλυνση και οι 

υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη, ο οποίος θα εµπλακεί στην αγορά του 

εισιτηρίου on-line, µέσω του συστήµατος κράτησης εισιτηρίου. Εντοπίζονται σε αυτό 

το σηµείο οµοιότητες µε το σύστηµα αναζήτησης πτήσεων, αλλά εκείνο ως µηχανή 

αναζήτησης εντάσσεται στις προηγούµενες κατηγορίες, ενώ η κράτηση εισιτηρίου 

αποτελεί υπηρεσία και έτσι, εξετάζεται αυτόνοµα ως τρίτη υπο-κατηγορία. 

Αναλυτικά: 

 

� Επικοινωνία : Κατά πόσο παρέχεται στο πελάτη κάθε µορφής επικοινωνία; 

Εµφανίζονται όλοι οι δυνατοί τρόποι(σε κάθε στάδιο); 

 

●Μέσω e-mail ●Μέσω Τηλεφώνου ●Μέσω Ταχυδροµείου 

●Μέσω fax ●Μέσω προσωπικής επίσκεψης 

πελάτη (διεύθυνση) 

●Μέσω sms 

●Σε επίπεδο συνεργασίας 

 

� Παροχές : ∆υνατότητα παροχών µέσω δικτύου και τι προτείνει η εταιρεία 

στον πελάτη, για να διευκολύνει το ταξίδι του πελάτη. 

 

●Εγγραφή µέλους �Εξατοµίκευση 

�Προσφορές, Προτάσεις 

● Συνεργασίες Β2Β �Ενοικίαση 

αυτοκινήτου, ενοικίαση καταλύµατος 

●Έλεγχος κράτησης ●Εξυπηρέτηση �ΑΜΕΑ, Μεταφορά 
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� Σύστηµα κράτησης εισιτηρίου : Ποιες υπηρεσίες διατίθενται µέσα από το 

σύστηµα κράτησης. 

●∆ιευκόλυνση µε παροχή 

πληροφοριών 

●Καθοδήγηση 

συµπλήρωσης αιτήµατος 

●Ταχύτητα συνδιαλλαγής 

●Επιλογή πληρωµής ●Επιλογή θέσης ●Ασφάλεια 

 

∆ηµιουργούνται 26 ερωτήσεις και παρουσιάζονται στο πίνακα. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πηγή 

  

Επικοινωνία  

1.Εµφανίζονται  τα e-mail  επικοινωνίας ; Oppenheim and Ward, 2005 

2.Εµφανίζονται οι διευθύνσεις τοπικών γραφείων ανά 

πόλη; 

 

3.Εµφανίζονται λεπτοµερείς πληροφορίες 

επικοινωνίας µε κάθε τρόπο πέραν του 

∆ιαδικτύου.(τηλέφωνα, fax); 

Garcia,Maciel,Pinto, 2005 

4.Γίνεται επιβεβαίωση αγοράς ή κράτησης εισιτηρίου 

µε την αποστολή e-mail στο πελάτη; 

Oppenheim and Ward, 2005 

5.Γίνεται επιβεβαίωση αγοράς ή κράτησης εισιτηρίου 

µε την αποστολή sms στο πελάτη; 

Oppenheim and Ward, 2005 

6.Η εταιρεία παροτρύνει την αποστολή βιογραφικού 

για πιθανή επαγγελµατική συνεργασία. 

 

7.Υπάρχει ειδική σελίδα για επικοινωνία σε επίπεδο 

Β2Β; 

 

Παροχές  

8.Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής µέλους µε ειδικά 

προνόµια (εκπτώσεις, ενηµερώσεις); 

Garcia,Maciel,Pinto, 2005 

9.Υπάρχει η δυνατότητα καθοδήγησης της 

παραγγελίας βάση του προφίλ του χρήστη; 

Garcia,Maciel,Pinto, 2005 

10.Υπάρχει σύνδεσµος µε επιπλέον παροχές για  
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ΑΜΕΑ; 

11.Υπάρχει σύνδεσµος  µε συνεργαζόµενη εταιρεία 

εύρεσης καταλύµατος; 

 

12.Υπάρχει σύνδεσµος  µε συνεργαζόµενη εταιρεία 

ενοικίασης αυτοκινήτου; 

 

13.Υπάρχει δυνατότητα να ελέγχω τις λεπτοµέρειες 

του ταξιδιού, ανά πάσα στιγµή, µετά την αγορά του 

εισιτηρίου; 

 

14.Υπήρχε κατάλογος µε προνοµιακές τιµές για 

συγκεκριµένους προορισµούς ανάλογα τη χρονική 

περίοδο; 

 

15.Υπάρχει σύνδεσµος όπου διαφηµίζεται η  

δυνατότητα µεταφοράς από και προς το αεροδρόµιο 

µε µέσα της εταιρείας; 

 

Σύστηµα κράτησης εισιτηρίου  

16.Όλη η διαδικασία της αγοράς, χωρίζεται σε λογικές 

ενότητες (µε καρτέλες); 

Garcia,Maciel,Pinto, 2005 

17.∆ίνονται ξεκάθαρες πληροφορίες για συµπλήρωση 

των στοιχείων σε όλα τα πεδία; 

Oppenheim and Ward, 2005 

18.Μπορούσα να επιλέξω τη θέση µου 

(παράθυρο/διάδροµο); 

 

19.∆ίνονται όλες οι επιλογές πληρωµής (πιστωτική 

κάρτα/ κράτηση και κατάθεση) ; 

Oppenheim and Ward, 2005 

20.Υπάρχει δυνατότητα επιλογής άλλου νοµίσµατος 

για τις εµφανιζόµενες τιµές; 

 

21.Σε περίπτωση εισαγωγής λανθασµένων δεδοµένων 

από το χρήστη, το πεδίο υποδεικνύεται ξεκάθαρα και 

άµεσα; 

Oppenheim and Ward, 2005 

22.Μετά την ολοκλήρωση, ερωτάται ο πελάτης αν 

επιθυµεί µελλοντική επικοινωνία µε την εταιρεία; 

Garcia,Maciel,Pinto, 2005 

23.Στις σελίδες της αγοράς, δεν γίνεται χρήση Oppenheim and Ward,2005 
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πολυµέσων. 

24. Η τελευταία σελίδα είναι εκτυπώσιµη και αποτελεί 

απόδειξη πληρωµής. 

Rossi and Olsina, 2001 

 

25. Η διαδικασία ήταν γρήγορη (ολοκληρώθηκε το 

πολύ σε 5 βήµατα). 

Oppenheim and Ward,2005 

26. Χρησιµοποιήθηκε ασφαλές σύστηµα συναλλαγών; Oppenheim and Ward,2005 
Li and Holeckova, 2003 

                                Πίνακας 5.2.4 – Κριτήρια Υπηρεσιών 

 

5.3 Σύστηµα Βαθµολογίας 
 
 

Το µόνο ερώτηµα από τα τρία που τέθηκαν στην αρχή του κεφαλαίου, το 

οποίο δεν έχει απαντηθεί είναι η επιλογή του συστήµατος βαθµολογίας, το οποίο 

είναι απαραίτητο για την τελική κατάταξη των 16 αεροπορικών εταιρειών που 

επιλέχθηκαν. Τα µοντέλα του κεφαλαίου 2, χρησιµοποιούν ποικίλες βαθµολογίες και 

συστήµατα, αφού προηγουµένως όµως, έχει υπολογιστεί για την κάθε ερώτηση, ο 

συντελεστής βαρύτητας αυτής, µε τη συµµετοχή αναλυτών, µαθηµατικών και 

αντίστοιχων προγραµµάτων Η/Υ. Στα πλαίσια µιας διπλωµατικής εργασίας κάτι 

αντίστοιχο δεν είναι εφικτό. Επιπλέον, εφόσον δεν γίνεται χρήση κάποιου µοντέλου 

αυτούσιου, αλλά χρησιµοποιούνται κοµµάτια από το καθένα, δεν είναι επίσης δυνατό 

να ακολουθήσει το ερωτηµατολόγιο, τη προτεινόµενη βαθµολογία του κάθε 

µοντέλου. Τέλος, ο σκοπός του ερωτηµατολογίου, δεν είναι να «µετρήσει», αλλά να 

επιβεβαιώσει, την ύπαρξη ή την απουσία των κριτηρίων αξιολόγησης, εφόσον 

εµπεριέχει συνδυασµό κριτηρίων και κανόνων. Άρα, καταλήγουµε στη καταµέτρηση 

των θετικών απαντήσεων στις τέσσερις κατηγορίες για την κάθε εταιρεία και τελικά 

στην κατάταξη τους αναλόγως τον συνολικό αριθµό αυτών. Όσο περισσότερες 

θετικές απαντήσεις συγκεντρώνει µια εταιρεία, τόσα περισσότερα κριτήρια 

ικανοποιούνται και αυτό µεταφράζεται ως δυναµική παρουσία στο ∆ιαδίκτυο, χωρίς 

την ανάγκη αλλαγών ή προσθηκών. Αντίστοιχα, οι αρνητικές απαντήσεις θα 

επιδείξουν εκείνα τα σηµεία στα οποία παρουσιάζονται αδυναµίες. Κατά συνέπεια, 

στο πίνακα 5.3, παρουσιάζονται οι ερωτήσεις ανά κατηγορία και η µέγιστη δυνατή 

βαθµολογία αυτών. Συνολικά όλες οι ερωτήσεις είναι 100. 
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 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Ερωτήσεις 21 19 34 26 100 

Μέγιστη 

δυνατή 

βαθµολογία 21 19 34 26 100 

Πίνακας 5.3 – Μεγίστη δυνατή βαθµολογία εταιρείας ανά κατηγορία 

 

5.4 Παρουσίαση Ερωτηµατολογίου 
 

Η τελική µορφή του ερωτηµατολογίου παρουσιάζεται σε αυτή την ενότητα. 

Τα 100 σηµεία, παρουσιάζονται  σαν ερωτήσεις όπου ο συµµετέχων απλά απαντά, ή 

σαν δηλώσεις, όπου η κατάφαση πάλι δηλώνεται σαν µε «ναι», η άρνηση µε «όχι». 

 

 Εταιρεία :   

 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΙ ΝΑΙ 

 Θέµατα Σχεδίασης   

1 Έχουν όλες οι σελίδες το ίδιο φόντο, και το ίδιο 

χρωµατικό µοτίβο; 

  

2 Τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται στις 

ιστοσελίδες είναι ίδια ή παρόµοια µε αυτά που 

υπάρχουν στο λογότυπο της εταιρείας; 

  

3 Γίνεται χρήση λευκού χώρου;   

4 ∆εν χρησιµοποιούνται παρόµοια χρώµατα που 

δεν ξεχωρίζουν µεταξύ τους. 

  

5 Χρησιµοποιείται αρνητικό contrast;   

6 Όλες οι εικόνες είναι µικρές σε µέγεθος;   

7 Τα χρώµατα των γραφικών είναι σε αντιστοιχία 

µε τις χρωµατικές επιλογές στην υπόλοιπη 

σελίδα; 

  

8 Το φόντο δεν περιέχει σχέδια που δυσχεραίνουν   
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την ανάγνωση του κειµένου. 

 Θέµατα Εµφάνισης Κειµένου   

9 Το µέγεθός της γραµµατοσειράς είναι πάνω από 

8; 

  

10 ∆εν χρησιµοποιούνται πάνω  από 2 χρώµατα για 

το κείµενο. 

  

11 ∆εν υπήρχε πουθενά γραφή σε στυλ Italics.   

12 ∆εν υπήρχε πουθενά, πέραν των 

υπερσυνδέσεων, εκτεταµένο υπογραµµισµένο 

κείµενο. 

  

13 Τα γραφικά και οι εικόνες ακολουθούν τη 

στοίχιση του κειµένου; 

  

14 ∆εν υπάρχουν λέξεις εντός του κειµένου 

γραµµένες ολόκληρες µε κεφαλαία γράµµατα. 

  

15 Χρησιµοποιούνται κατευθυντήριες επικεφαλίδες 

και παράγραφοι; 

  

16 ∆εν υπάρχει κείµενο που τρεµοπαίζει (flashing – 

animated) 

  

17 Όλο το κείµενο είναι στοιχισµένο αριστερά;   

 Θέµατα Παρουσίασης   

18 Η σελίδα είναι ακριβώς στις διαστάσεις της 

οθόνης όσον αφορά τον οριζόντιο άξονα; 

  

19 ∆εν εµφανίζονται pop-up παράθυρα.   

20 ∆εν εµφανίζονται διαφηµίσεις από εταιρείες που 

δεν ανήκουν στο χώρο των ταξιδίων και του 

τουρισµού. 

  

21 Η αρχική σελίδα δεν έχει πάνω από 2 

διαφηµιστικούς χώρους. 

  

 ΣΥΝΟΛΟ   
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 ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΟΧΙ ΝΑΙ 

    

 Θέµατα URL και υπερσυνδέσεων   

1 Η αρχική σελίδα της εταιρίας είχε «προβλέψιµο» 

URL (δηλαδή το όνοµά της); 

  

2 Σε όλες τις επόµενες σελίδες, υπήρχε µια λογική 

αντιστοιχία µεταξύ του ονόµατος του URL και 

του περιεχοµένου αυτής; 

  

3 Το µήκος του URL διατηρούσε λογικές τιµές σε 

όλες τις σελίδες; 

  

4 Σε κάθε σελίδα υπήρχε σύνδεσµος για 

επιστροφή στην αρχική; 

  

5 Σε κάθε σελίδα υπήρχαν σύνδεσµοι για τις 

σελίδες αυξηµένης επισκεψηµότητας; 

  

6 Για κάθε υπερσύνδεση µε εικόνα, εµφανίζεται 

ξεκάθαρα η διαδροµή της σε αναδυόµενη 

επιγραφή; 

  

7 ∆εν υπάρχουν Broken Links.   

8 ∆εν υπάρχουν σελίδες υπό κατασκευή ή 

προσωρινά µη διαθέσιµες. 

  

9 Υπήρχαν υπερσυνδέσεις µεταξύ συσχετιζόµενων 

υπηρεσιών ή προϊόντων; 

  

 Εργαλεία πλοήγησης   

10 Υπήρχε site map ή πίνακας περιεχοµένων 

τοποθετηµένα πάνω ή αριστερά; 

  

11 Το site map εµφανιζόταν αναδιπλούµενο προς 

τα κάτω; 

  

12 Η επιλογή γλώσσας βρίσκεται στην αρχική 

σελίδα; 

  

13 ∆ίνονται πολλαπλές επιλογές γλώσσας (πάνω 

από 5); 
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14 Μπορούσα να δώ ποιες σελίδες είχα επισκεφτεί 

αν επέστρεφα στην αρχική (History trails); 

  

15 Χρησιµοποιούνται Image maps (Route map);   

16 ∆ινόταν η δυνατότητα προσθήκης της σελίδας 

στα αγαπηµένα; 

  

 Σύστηµα αναζήτησης πτήσεων   

17 Η αναζήτηση πτήσεων γίνεται µε αριθµηµένα 

βήµατα; 

  

18 Τα βήµατα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ήταν το πολύ 2. 

  

19 Σε οποιαδήποτε περίπτωση λάθους µπορούσα να 

επιστρέψω στη προηγούµενη σελίδα; 

  

 ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 

    

 Εφαρµογή Κανόνων   

1 ∆εν υπήρχε εισαγωγή (intro).   

2 ∆ε χρειάστηκε η εγκατάσταση Plug ins ή άλλων 

προγραµµάτων για τη προβολή της σελίδας. 

  

3 Υπήρχε λίστα συχνών ερωτήσεων;   

4 Όπου υπήρχε αρχείο για download, δηλωνόταν το 

µέγεθός του ξεκάθαρα; 

  

5 Στο µενού επιλογής γλώσσας, κάθε λέξη ήταν 

γραµµένη στην αντίστοιχη γλώσσα και όχι στα 

αγγλικά. 

  

6 Ήταν εµφανής η ηµεροµηνία δηµιουργίας  της 

σελίδας; 

  

7 Ήταν εµφανής η ηµεροµηνία τελευταίας 

ενηµέρωσης; 
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8 ∆εν υπήρχαν έγγραφα σε µορφή PDF.   

9 Όλες οι πληροφορίες ήταν δοµηµένες σε 

κατηγορίες; 

  

10 Η ιστοσελίδα διαθέτει µηχανή αναζήτησης;   

 Πληροφορίες Υπηρεσιών πτήσεων   

11 Η µηχανή αναζήτησης πτήσεων ήταν στη αρχική 

σελίδα; 

  

12 Η µηχανή αναζήτησης πτήσεων είναι στο κέντρο 

ή τη κορυφή της σελίδας; 

  

13 Το σύστηµα επιστρέφει αποτελέσµατα χωρίς την 

αξίωση περιττών πληροφοριών. 

  

14 Όταν ο προορισµός ή ο τόπος αναχώρησης 

αναγράφεται λανθασµένα, γίνεται έλεγχος και 

πρόταση από το σύστηµα(αποφυγή σφάλµατος). 

  

15 Όταν δεν υπάρχουν καταχωρηµένοι προορισµοί το 

σύστηµα προτείνει νέους ή 

παραπλήσιους(αποφυγή σφάλµατος). 

  

16 Το σύστηµα επιστρέφει αποτελέσµατα πτήσεων 

+/-2 ηµερών κατά επιλογή 

  

 Περιεχόµενο του κειµένου   

17 ∆εν υπάρχουν συντακτικά και ορθογραφικά λάθη.   

18 ∆εν χρησιµοποιήθηκε άγνωστη ορολογία.   

19 ∆εν υπήρχαν λανθασµένες ή ανακριβής 

πληροφορίες. 

  

20 Το κείµενο σε κάθε σελίδα δεν υπερβαίνει τις 700 

λέξεις. 

  

21 Οι σηµαντικές πληροφορίες είναι εµφανείς 

πρώτες; 

  

22 Το ύφος γραφής είναι απλό, χωρίς υπερβολές για 

λόγους διαφήµισης. 

  

 Ενηµέρωση – Πληροφόρηση   
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23 Υπάρχει ενηµέρωση για το κανονισµό µεταφοράς 

αποσκευών; 

  

24 Υπάρχει ενηµέρωση για το κανονισµό µεταφοράς 

κατοικίδιων; 

  

25 Υπήρχαν όλες οι πληροφορίες σχετικά µε την 

εταιρεία και τη πορεία της στο χώρο; 

  

26  Υπήρχε ενηµέρωση για το νέο κανονισµό 

µεταφοράς υγρών σε χειραποσκευές; 

  

27 Υπήρχε ηλεκτρονικό παγκόσµιο ρολόι για να 

γνωρίζω την ώρα άφιξης; 

  

28 Υπήρχε ενηµέρωση προγνωστικού καιρικών 

συνθηκών; 

  

29 Υπήρχαν πληροφορίες και τουριστικές συµβουλές 

για δηµοφιλής προορισµούς; 

  

30 Υπήρχε κάποιο δελτίο ενηµέρωσης µε τη µορφή 

e-news ή newsletter; 

  

31 Υπήρχαν τουριστικές πληροφορίες και συµβουλές 

για τη χώρα-έδρα της εταιρείας; 

  

32 Υπήρχε στη κεντρική σελίδα διαφηµιστικό υλικό 

για πακέτα της εταιρίας; 

  

33 Υπήρχαν πληροφορίες για την ασφάλεια των 

προσωπικών στοιχείων και το απόρρητο της 

συναλλαγής; 

  

34 Υπήρχε πληροφόρηση  για θέµατα επιστροφής 

χρηµάτων, σε περιπτώσεις ακύρωσης κράτησης; 

  

 ΣΥΝΟΛΟ   
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 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΧΙ ΝΑΙ 

    

 Επικοινωνία   

1 Εµφανίζονται  τα e-mail  επικοινωνίας ;   

2 Εµφανίζονται οι διευθύνσεις τοπικών γραφείων 

ανά πόλη; 

  

3 Εµφανίζονται λεπτοµερείς πληροφορίες 

επικοινωνίας µε κάθε τρόπο πέραν του 

∆ιαδικτύου.(τηλέφωνα, fax); 

  

4 Γίνεται επιβεβαίωση αγοράς ή κράτησης 

εισιτηρίου µε την αποστολή e-mail στο πελάτη; 

  

5 Γίνεται επιβεβαίωση αγοράς ή κράτησης 

εισιτηρίου µε την αποστολή sms στο πελάτη; 

  

6 Η εταιρεία παροτρύνει την αποστολή βιογραφικού 

για πιθανή επαγγελµατική συνεργασία. 

  

7 Υπάρχει ειδική σελίδα για επικοινωνία σε επίπεδο 

Β2Β; 

  

 Παροχές   

8 Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής µέλους µε ειδικά 

προνόµια (εκπτώσεις, ενηµερώσεις); 

  

9 Υπάρχει η δυνατότητα καθοδήγησης της 

παραγγελίας βάση του προφίλ του χρήστη; 

  

10 Υπάρχει σύνδεσµος µε επιπλέον παροχές για 

ΑΜΕΑ; 

  

11 Υπάρχει σύνδεσµος  µε συνεργαζόµενη εταιρεία 

εύρεσης καταλύµατος; 

  

12 Υπάρχει σύνδεσµος  µε συνεργαζόµενη εταιρεία 

ενοικίασης αυτοκινήτου; 

  

13 Υπάρχει δυνατότητα να ελέγχω τις λεπτοµέρειες 

του ταξιδιού, ανά πάσα στιγµή, µετά την αγορά 

του εισιτηρίου; 
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14 Υπήρχε κατάλογος µε προνοµιακές τιµές για 

συγκεκριµένους προορισµούς ανάλογα τη χρονική 

περίοδο; 

  

15 Υπάρχει σύνδεσµος όπου διαφηµίζεται η  

δυνατότητα µεταφοράς από και προς το 

αεροδρόµιο µε µέσα της εταιρείας; 

  

 Σύστηµα κράτησης εισιτηρίου   

16 Όλη η διαδικασία της αγοράς, χωρίζεται σε 

λογικές ενότητες (µε καρτέλες); 

  

17 ∆ίνονται ξεκάθαρες πληροφορίες για συµπλήρωση 

των στοιχείων σε όλα τα πεδία; 

  

18 Μπορούσα να επιλέξω τη θέση µου 

(παράθυρο/διάδροµο); 

  

19 ∆ίνονται όλες οι επιλογές πληρωµής (πιστωτική 

κάρτα/ κράτηση και κατάθεση) ; 

  

20 Υπάρχει δυνατότητα επιλογής άλλου νοµίσµατος 

για τις εµφανιζόµενες τιµές; 

  

21 Σε περίπτωση εισαγωγής λανθασµένων δεδοµένων 

από το χρήστη, το πεδίο υποδεικνύεται ξεκάθαρα 

και άµεσα; 

  

22 Μετά την ολοκλήρωση, ερωτάται ο πελάτης αν 

επιθυµεί µελλοντική επικοινωνία µε την εταιρεία; 

  

23 Στις σελίδες της αγοράς, δεν γίνεται χρήση 

πολυµέσων. 

  

24 Η τελευταία σελίδα είναι εκτυπώσιµη και 

αποτελεί απόδειξη πληρωµής. 

  

25  Η διαδικασία ήταν γρήγορη (ολοκληρώθηκε το 

πολύ σε 5 βήµατα). 

  

26 Χρησιµοποιήθηκε ασφαλές σύστηµα συναλλαγών;   

 ΣΥΝΟΛΟ   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   
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5.5 Εξέταση Εταιρειών βάση ερωτηµατολογίου 
 

Μετά τη δηµιουργία τη δηµιουργία του ερωτηµατολογίου, εξετάζονται µε 

αυτό οι 16 εταιρείες που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 4. Τα αποτελέσµατα 

παρατίθενται στους συγκεντρωτικούς πίνακες ανά κατηγορία των επόµενων σελίδων. 

Επισηµαίνεται για άλλη µια φορά, πως η αξιολόγηση έγινε από τον σπουδαστή . 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
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1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
2 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
3 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
6 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
7 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
8 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
9 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
10 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
11 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
12 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
13 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
14 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
15 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
16 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
17 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
18 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
19 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
20 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
21 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σύνολο 18 18 20 19 18 16 18 20 18 7 20 19 20 21 20 20 
 

Πίνακας 5.5.1 – Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα στη κατηγορία της Εµφάνισης 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΟΗΓΗΣΗ 
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1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
2 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
3 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
4 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
6 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

7 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
8 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
9 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
10 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
11 ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
12 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
13 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
14 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
15 ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
16 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
17 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
18 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
19 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σύνολο 11 14 14 15 10 14 13 17 15 11 14 13 16 14 14 16 
 

Πίνακας 5.5.2 – Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα στη κατηγορία της Πλοήγησης 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
2 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
3 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI OXI OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
5 OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI OXI OXI OXI OXI 
6 ΝΑΙ OXI OXI OXI OXI OXI OXI ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ 
7 ΝΑΙ OXI OXI OXI OXI OXI OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ 
8 ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
9 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
10 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI OXI ΝΑΙ OXI ΝΑΙ OXI OXI OXI OXI OXI OXI ΝΑΙ OXI 
11 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
12 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ 
13 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
14 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
15 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
16 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ OXI ΝΑΙ OXI 
17 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
18 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
19 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
20 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
21 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
22 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
23 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ 
24 ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ OXI 
25 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
26 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ 
27 OXI OXI ΝΑΙ OXI OXI OXI OXI OXI ΝΑΙ ΝΑΙ OXI OXI OXI OXI OXI OXI 
28 OXI ΝΑΙ ΝΑΙ OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI ΝΑΙ ΝΑΙ OXI OXI OXI 
29 OXI ΝΑΙ ΝΑΙ OXI OXI OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI OXI OXI 
30 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ 
31 OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ OXI ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ 
32 OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ 
33 OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ 
34 OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI OXI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σύνολο 26 29 30 25 22 24 24 32 31 26 30 25 29 18 29 27 
 

Πίνακας 5.5.3 – Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα στη κατηγορία του Περιεχοµένου 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Εταιρεία  
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1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
2 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
3 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
5 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
6 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
7 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
8 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
9 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
10 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
11 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
12 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
13 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
14 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
15 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
16 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
17 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
18 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
19 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
20 ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
21 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
22 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
23 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
24 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
25 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
26 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σύνολο 20 18 22 22 13 23 20 24 23 21 21 21 22 14 23 20 
 

Πίνακας 5.5.4 – Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα στη κατηγορία των Υπηρεσιών 
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6. Αποτελέσµατα και Ανάλυση 
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο, παρουσιάστηκε η εφαρµογή του 

ερωτηµατολογίου σε 16 Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες. Οι τέσσερις  κατηγορίες, 

δεν προσδίδουν την ίδια βαρύτητα όσον αφορά τη τελική κατάταξη της εταιρείας, 

επειδή οι ερωτήσεις της κάθε κατηγορίας δεν είναι ισάριθµες. Στον πίνακα 6.1 , 

εµφανίζεται η αντιστοιχία της κάθε κατηγορίας µε τον αριθµό των ερωτήσεων και 

στο σχέδιο 6.1 η ποσοστιαία αναλογία του κάθε κριτηρίου. 

 

 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Ερωτήσεις 21 19 34 26 100 

Μέγιστη 

δυνατή 

βαθµολογία 21 19 34 26 100 

Πίνακας 6.1 

Ποσοστιαία κατανοµή κριτηρίων

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Σχέδιο 6.1 – Ποσοστιαία αναλογία 

 

Εύκολα παρατηρεί κανείς πως οι κατηγορίες, Περιεχόµενο και Υπηρεσίες 

συγκεντρώνουν το 65% της τελικής βαθµολογίας , ενώ µικρότερη βαρύτητα δίνεται 

στις δύο άλλες κατηγορίες. Η αντιστοιχία αυτή θεωρείται φυσιολογική, αν 

αναλογιστεί κανείς πως ο επισκέπτης µιας ιστοσελίδας µιας αεροπορικής εταιρείας, 

θέλει σε πρώτη φάση, να ενηµερωθεί όσο το δυνατό περισσότερο, για τις παροχές της 

(Περιεχόµενο) και να εξυπηρετηθεί µε το καλύτερο δυνατό τρόπο (Υπηρεσίες). Στην 
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Εµφάνιση και τη Πλοήγηση σε γενικές γραµµές, εξετάστηκαν χαρακτηριστικά, τα 

οποία πρέπει να εφαρµόζονται σε όλες τις ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εµπορίου και για 

αυτό κρίνονται δευτερευούσης σηµασίας. Σηµειώνεται επίσης, πως εφόσον δεν 

χρησιµοποιούνται συντελεστές βαρύτητας για το κάθε κριτήριο, όλες οι ερωτήσεις 

είναι ισάξιες. Ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσµάτων ανά κατηγορία και 

συγκεντρωτικά. 

 

6.1 Εµφάνιση 
 

Στον πίνακα 6.2, παρουσιάζεται η τελική κατάταξη των 16 εταιρειών όσον 

αφορά τη κατηγορία της εµφάνισης της ιστοσελίδας. Παρατηρείται ότι σχεδόν όλες οι 

εταιρείες, συγκεντρώνουν υψηλή βαθµολογία σε αυτήν τη κατηγορία, γεγονός που 

φανερώνει ότι τα κριτήρια ικανοποιούνται. Πέντε εταιρείες έχουν αγγίξει το µέγιστο, 

αλλά  παρατηρείται στον αντίποδα η περίπτωση της RyanAir, η οποία δεν καταφέρνει 

καν να ξεπεράσει το 50% της κατηγορίας. Το γεγονός αυτό φανερώνει, πως πρέπει να 

ληφθούν άµεσα µέτρα για την αντικατάσταση της ιστοσελίδας και την εκ νέου 

σχεδίαση της. Στο σχέδιο 6.2 εµφανίζεται η κατάταξη των εταιρειών. 

 

Εταιρεία ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
LTU 21 

Alitalia 20 
British Airways 20 

Easyjet 20 
Lufthansa 20 

TAP 20 
Transavia 20 
AirFrance 19 

Malev 19 
Aegean Airlines 18 

Air Malta 18 
Germanwings 18 

Oympic 18 
Swiss 18 

SkyEurope 16 
Ryanair 7 

Πίνακας 6.2 
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Σχέδιο 6.2 

 

6.2 Πλοήγηση 
 

Στον πίνακα 6.3, παρουσιάζεται η τελική κατάταξη των 16 εταιρειών όσον 

αφορά τη κατηγορία της πλοήγησης της ιστοσελίδας. Σε αυτή τη κατηγορία, δεν 

παρουσιάζεται καµία εταιρεία η οποία να αγγίζει το 100% των κριτηρίων, αλλά οι 

περισσότερες κινούνται γύρω στο 70% µε 80%. Η Ολυµπιακή µόλις πού καταφέρνει 

να ξεπεράσει το µέσο όρο, γεγονός που φανερώνει κακό σχεδιασµό της σελίδας. Η 

Aegean και η Ryanair, επίσης συγκεντρώνουν χαµηλές βαθµολογίες, καθώς 

παρατηρήθηκαν δυσλειτουργίες στο σύστηµα αναζήτησης πτήσεων και απουσίες 

λειτουργιών από τα εργαλεία πλοήγησης. Στο σχέδιο 6.3 εµφανίζεται η κατάταξη των 

εταιρειών. 

 

Εταιρεία ΠΛΟΗΓΗΣΗ 
Easyjet 17 

Transavia 16 
Alitalia 16 
Malev 15 

Germanwings 15 
Air Malta 14 
SkyEurope 14 

LTU 14 
Lufthansa 14 
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TAP 14 
British Airways 14 

AirFrance 13 
Swiss 13 

Ryanair 11 
Aegean Airlines 11 

Oympic 10 
Πίνακας 6.3 
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Σχέδιο 6.3 

 

6.3 Περιεχόµενο 
 

Στον πίνακα 6.4, παρουσιάζεται η τελική κατάταξη των 16 εταιρειών, όσον 

αφορά τη κατηγορία του περιεχοµένου της ιστοσελίδας. Η EasyJet για δεύτερη φορά 

βρίσκεται στην πρώτη θέση της 16αδας. Ακολουθούν άλλες τρεις εταιρείες µε 

ελάχιστη διαφορά συγκεντρώνοντας 88%. Οι υπόλοιπες εταιρείες κινούνται γύρω στο 

73%, εκτός των δύο τελευταίων Olympic και LTU. Στις δύο αυτές εταιρείες, 

παρουσιάζονται προβλήµατα στις Πληροφορίες Υπηρεσιών πτήσεων και στο τοµέα 

της Ενηµέρωσης. Στο σχέδιο 6.4 εµφανίζεται η κατάταξη των εταιρειών. 
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Εταιρεία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Easyjet 32 

Germanwings 31 

TAP 30 

British Airways 30 

Air Malta 29 

Lufthansa 29 

Alitalia 29 

Transavia 27 

Ryanair 26 

Aegean Airlines 26 

Malev 25 

AirFrance 25 

SkyEurope 24 

Swiss 24 

Oympic 22 

LTU 18 
Πίνακας 6.4 
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6.4 Υπηρεσίες 
 

Στον πίνακα 6.5, παρουσιάζεται η τελική κατάταξη των 16 εταιρειών, όσον 

αφορά τη κατηγορία των Υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Στη δυσκολότερη ίσως 

κατηγορία από τις τέσσερις, η EasyJet καταφέρνει να έρθει για τρίτη φορά πρώτη 

αγγίζοντας το 92%, όσον αφορά την ικανοποίηση των κριτηρίων. Ακολουθούν, 

SkyEurope και Lufthansa, ενώ οι υπόλοιπες κινούνται γύρω στο αρκετά 

ικανοποιητικό 85%. Οι τρεις τελευταίες της κατηγορίας AirMalta, Olympic και LTU 

εµφανίζουν ελλείψεις σε πολλά θέµατα. Στο σχέδιο 6.5 εµφανίζεται η κατάταξη των 

εταιρειών. 

 

Εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Easyjet 24 

SkyEurope 23 

Lufthansa 23 

Germanwings 23 

Malev 22 

Alitalia 22 

British Airways 22 

Ryanair 21 

AirFrance 21 

TAP 21 

Transavia 20 

Swiss 20 

Aegean Airlines 20 

Air Malta 18 

LTU 14 

Oympic 13 
Πίνακας 6.5 
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Σχέδιο 6.5 

6.5 Τελική κατάταξη 
 

Συγκεντρώνοντας τις βαθµολογίες από όλες τις κατηγορίες, προκύπτει ο 

πίνακας 6.6 καθώς και το σχέδιο 6.6. 

Εταιρεία ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Easyjet 20 17 32 24 93 

Alitalia 20 16 29 22 87 

Germanwings 18 15 31 23 87 

Lufthansa 20 14 29 23 86 

British  20 14 30 22 86 

TAP 20 14 30 21 85 

Transavia 20 16 27 20 83 

Malev 19 15 25 22 81 

Air Malta 18 14 29 18 79 

AirFrance 19 13 25 21 78 

SkyEurope 16 14 24 23 77 

Swiss 18 13 24 20 75 

Aegean 18 11 26 20 75 

LTU 21 14 18 14 67 

Ryanair 7 11 26 21 65 

Oympic 18 10 22 13 63 

Πίνακας 6.6 
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Σχέδιο 6.6 

Οι EasyJet, Germanwings, Lufthansa, και η Alitalia βρίσκονται στις τρεις πρώτες 

θέσεις της τελικής κατάταξης. Αντίστοιχα, στις τελευταίες συναντώνται οι Olympic, 

LTU, Ryanair. 

 

6.6 Συµπεράσµατα 
 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν, ανατρέπουν τις αρχικές προβλέψεις. Θα 

περίµενε κανείς πως, µια αξιοσέβαστη εταιρεία µε πολυετή παρουσία στο χώρο, θα 

παρουσιάζει ένα εξίσου αξιόλογο ιστοχώρο και θα τερµατίζει στις πρώτες θέσεις της 

τελικής κατάταξής. Το ίδιο, θα ήταν επίσης αναµενόµενο για  εταιρείες  χαµηλού 

κόστους, οι οποίες λειτουργούν εξ ολοκλήρου µέσω ∆ιαδικτύου και υποχρεούνται να 

παρέχουν µέσω αυτού τις καλύτερες υπηρεσίες. 

Η τελική κατάταξη χωρίζεται σε τρία τµήµατα τα οποία αναπαρίστανται µε το 

αντίστοιχο χρώµα στο γράφηµα 6.6 : 

 

• Με πράσινο χρώµα : Είναι οι εταιρείες οι οποίες συγκεντρώνουν βαθµολογία 

πάνω από 85, δηλαδή ικανοποιούν τα κριτήρια του ερωτηµατολογίου κατά 85% και 

πάνω, οπότε και θεωρείται πως δεν χρειάζονται καµία µεταβολή. Εδώ συναντούµε τις 

Easyjet, Germanwings, Alitalia, Lufthansa, Tap και British Airways. Οι δύο πρώτες, 

αποτελούν σχετικά νέες εταιρείες και αποδεικνύεται πως δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα 
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στη προβολή τους στο ∆ιαδίκτυο και στη προσέλκυση και εξυπηρέτηση πελατών. Οι 

υπόλοιπες τέσσερις, είναι εταιρείες µε πολυετή παρουσία στο χώρο, για τις οποίες 

αποδεικνύεται πως, ακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τις εφαρµόζουν 

στις υπηρεσίες τους, στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισµού. 

• Με κίτρινο χρώµα : Είναι οι εταιρείες οι οποίες συγκεντρώνουν βαθµολογία  

από 70 έως 85, δηλαδή ικανοποιούν τα κριτήρια του ερωτηµατολογίου σε ποσοστό 

από 70% έως 85%. Οι εταιρείες που βρίσκονται σε αυτή τη βαθµολογία θεωρείται 

πως, χρειάζονται να βελτιώσουν, η κάθε µια ξεχωριστά τις αδυναµίες τους, ανάλογα 

σε πιο κριτήριο αυτές εντοπίστηκαν. Επτά εταιρείες εµφανίζονται στη µεσαία 

κλίµακα και απαιτούνται επεµβάσεις σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Ανάµεσα σε αυτές, 

βρίσκονται και εταιρείες µε πολυετή παρουσία, καθώς και κρατικές εταιρείες. 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια σηµεία αδυναµιών: 

1. Malev, παρουσιάζει προβλήµατα στις κατηγορίες Πλοήγησης και 

Υπηρεσιών. Εντοπίστηκαν σελίδες µη διαθέσιµες, αδυναµία ανάκαµψης από 

σφάλµατα, καθυστέρηση στη διαδικασία κράτησης εισιτηρίου και απουσία κάποιων 

υπηρεσιών. 

2. SkyEurope, έχει χαµηλή βαθµολογία στην Εµφάνιση, καθώς χρησιµοποιεί 

έντονα χρώµατα, καθόλου παρεµφερή µε τα χρώµατα του λογότυπου, µεγάλες 

εικόνες και οι διαστάσεις της σελίδας ξεφεύγουν από τα όρια της οθόνης. 

3. Swiss, µε προβλήµατα στη Πλοήγηση, απουσία µηχανής αναζήτησης εντός 

ιστοσελίδας, ιστορικού και διαδραστικό πίνακα δροµολογίων. 

4. Aegean, δεν χρησιµοποιεί εικόνες µικρές σε µέγεθος, έχει περιορισµένες 

επιλογές γλώσσας, µεγάλο µήκος URL, µεγάλες διαστάσεις οθόνης, πολλές 

διαφηµίσεις στην αρχική σελίδα και απουσία πολλών υπηρεσιών. 

5. Transavia, χρησιµοποιεί παραπλήσια χρώµατα, δεν γίνεται σαφής 

διαχωρισµός στις κατηγορίες, οπότε δεν ξεχωρίζουν πρώτα οι σηµαντικές 

πληροφορίες, δεν παροτρύνει την επικοινωνία για συνεργασία και στο σύστηµα 

κράτησης εισιτηρίου, δεν υπάρχει επιλογή θέσης και δεν δίνονται όλες οι επιλογές 

πληρωµής. 

6. AirMalta, εντοπίστηκαν σελίδες υπο κατασκευή, απουσία ιστορικού και 

δυνατότητα προσθήκης της σελίδας στα αγαπηµένα, πολλές διαφηµίσεις στην αρχική 

και απουσία ηµεροµηνίας ενηµέρωσης-δηµιουργίας. 
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7. AirFrance, απουσία ιστορικού, routemap, δυνατότητα προσθήκης στα 

αγαπηµένα, επιλογές καθίσµατος, νοµίσµατος και πληρωµής. 

• Με κόκκινο χρώµα :Είναι οι εταιρείες οι οποίες συγκεντρώνουν πολύ χαµηλή 

βαθµολογία κάτω του 65, οπότε και ικανοποιούν τα κριτήρια του 

ερωτηµατολογίου σε ποσοστό 65% και κάτω. Για τις εταιρείες αυτής της 

οµάδας, κρίνεται απαραίτητος ο επανασχεδιασµός όλης της ιστοσελίδας. Η 

RyanAir, ως µια εταιρεία χαµηλού κόστους, θα έπρεπε να δίνει µεγαλύτερη 

βαρύτητα στη προβολή της στο ∆ιαδίκτυο. Παρόλα αυτά όµως, ακόµα και η 

Εµφάνιση της ιστοσελίδας είναι από τη πρώτη µατιά απογοητευτική. Οι δύο 

τελευταίες, Olympic και LTU δεν δίνουν καν τη δυνατότητα λειτουργίας. 

ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

6.7 Προτάσεις 
 

Στη παρούσα εργασία έγινε µια προσπάθεια δηµιουργίας µιας µεθοδολογίας 

αξιολόγησης ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εµπορίου, µε επίκεντρο αυτές των 

αεροπορικών εταιρειών. Το ερωτηµατολόγιο, εντοπίζει τέσσερα βασικά κριτήρια 

αξιολόγησης, τα οποία βαθµονοµούνται µέσα από τις 100 ερωτήσεις που 

δηµιουργήθηκαν και εφαρµόζεται σε δεκαέξι Ευρωπαϊκές εταιρείες. 

Λόγω της φύσεως των εταιρειών, το ερωτηµατολόγιο δεν µπορεί να 

παραµείνει στατικό. Με τον συνεχή ανταγωνισµό, οι εταιρείες ωθούνται καθηµερινά 

να προσφέρουν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Ήδη από 

την αρχή της συγγραφής της εργασίας και µέχρι το πέρας της, εντοπίστηκε, η 

προσφορά  νέων τεχνικών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, η µελλοντική χρήση του θα 

είναι βέλτιστη, εφόσον η συνεχής επαγρύπνηση για καταγραφή νέων στοιχείων, 

ειδικά στις κατηγορίες Υπηρεσιών και Περιεχοµένου, είναι εξασφαλισµένη. 

Το ερωτηµατολόγιο επικεντρώθηκε σε τέσσερα κριτήρια, τα οποία  κρίθηκαν 

τα πιο σηµαντικά για τον τοµέα των αεροπορικών εταιρειών. Στο κεφάλαιο δύο, 

παρουσιάστηκαν µοντέλα αξιολόγησης τα οποία το καθένα, χρησιµοποιεί επίσης 

διαφορετικά κριτήρια. Είναι δυνατός λοιπόν, ο εµπλουτισµός των κριτηρίων µε 

περισσότερες κατηγορίες, σε µια µελλοντική επέκταση. Παράλληλα, πολλοί 
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ερευνητές προχώρησαν στην δηµιουργία συντελεστών βαρύτητας-βαθµολογίας, για 

το κάθε κριτήριο ή ακόµα και στην δηµιουργία αυτοµατοποιηµένης µεθόδου 

βαθµολογίας µε τη βοήθεια του Η/Υ. Κάτι τέτοιο, στα πλαίσια διπλωµατικής 

εργασίας µεταπτυχιακού προγράµµατος δεν είναι δυνατό, αλλά θα αποτελούσε 

ιδανικό συµπλήρωµα για την ολοκλήρωση µιας πλήρους µεθοδολογίας και τη 

δηµιουργία ενός νέου µοντέλου αξιολόγησης. 

Τέλος, η εργασία περιορίστηκε σε ένα µικρό αντιπροσωπευτικό δείγµα 

εταιρειών. Μελλοντική επέκταση θα µπορεί να συµπεριλάβει εταιρείες εκτός 

Ευρώπης και µεγαλύτερο αριθµό συµµετεχόντων. 
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