
gsri.gov.gr
Όλη η πληροφορία συγκεντρωμένη σε ένα σημείο!
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gsri.gov.gr
Σχεδιασμός νέας ιστοσελίδας για την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας με ανθρωποκεντρική προσέγγιση για 
την καλύτερη πληροφόρηση των επισκεπτών.
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gsri.gov.gr
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία το μπλε είναι αγαπημένο χρώμα για πολλούς ανθρώπους. 

Εκφράζει πίστη, αρμονία, εμπιστοσύνη, σοβαρότητα και αλήθεια. Συνδυάστηκε με το πορτοκαλί που ειναι το συμπληρωματικό χρώμα του μπλε.

Ο συνδυασμός προκαλεί αρμονία στον παρατηρητή και τον προδιαθέτει να πλοηγηθεί στην ιστοσελίδα.
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Λευτέρης Κουκιανάκης

Βασιλική 
Κυριακίδου
Senior UX / UI Designer 

Σπύρος
Καραγιάννης
Lead Developer

Δημήτρης
Γιαννάκης
Middle Back-End Developer 

Βασίλης
Διακουμάκος
Junior Back-End Developer 

Φοίβος
Δάφνης
Junior Front End Developer

Σπύρος
Πέππας
Junior Front End Developer

Είναι μεγάλη ευκαιρία για εμάς η ανάληψη και η υλοποίηση ενός τόσο 

μεγάλου έργου όπως της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας! 

Πιστεύουμε πως βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι στο όραμα του να γίνει η 

Ελλάδα καλύτερη! 

Ευχαριστούμε!
Σπύρος ΠούροςΜάριαμ Σακίμπ

Ομάδα Εργασίας
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Μεθοδολογία Σχεδιασμού

Καθορισμός Στόχων
Συναντήσεις μεταξύ των μερών για τον 
καθορισμό των στόχων της νέας ιστοσελίδας

 Έρευνα Χρηστών
(User Analysis)
Καταγραφή των συμπερασμάτων για τους 
χρήστες της ιστοσελίδας σχετικά με το τι 
θέλουν, πως σκέφτονται και τι χρειάζονται

Καθορισμός Τεχνολογιών
(Define Technologies)
Συναντήσεις μεταξύ των μελών της ομάδας για 
τον καθορισμό των απαιτούμενων τεχνολογιών 
με βάση τις ανάγκες

Έλεγχος (Testing)
Καταγραφή σεναρίων ελέγχων και καταγραφή 
λαθών 

Έρευνα (Research)
Κατανόηση της “αγοράς”, των χρηστών, των 
αναγκών, έρευνα σε αντίστοιχες ιστοσελίδες 
φορέων του εξωτερικού (Γερμανία, Ισραήλ, κτλ)

 
Σχεδιασμός UX και UI 
(User Interface Design)
Σχεδιασμός mockups sketch για την 
οπτικοποίηση της νέας ιστοσελίδας

Ανάπτυξη
(Agile Development)
Συγγραφή front end and back end κώδικα και 
χρήση agile methodology για τα iteration

Παράδοση (Launch)
Παράδοση προϊόντος σε παραγωγική 
λειτουργία στους stakeholders 

1 2

3 4

5 6

7 8
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Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε με 
βάση 3 ισοβαρείς στόχους:

Την ανάδειξη της πολιτικής και των δράσεων που υλοποιεί 
το Υπουργείο και η Γενική Γραμματεία με έναν εύληπτο και 
φιλικό προς τον επισκέπτη.

Την παροχή άμεσης και γρήγορης ενημέρωσης σε όλες τις 
ομάδες των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Την αποτελεσματική, δυναμική και ευέλικτη διαχείριση 
του περιεχομένου από τις δομές της Γενικής Γραμματείας.

Στόχος 1ος

Στόχος 2ος

Στόχος 3ος

01

02

03

Στόχοι νέας Ιστοσελίδας
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H ανάδειξη της πολιτικής και των δράσεων που υλοποιεί το ΥΠΑNE και η ΓΓΕΚ
με έναν εύληπτο και φιλικό προς τον επισκέπτη τρόπο.

Σχεδιασμός του κεντρικού μενού με την μορφή Μega Μenu που 
περιλαμβάνει θέσεις banner από όλες τις ενότητες της ιστοσελίδας.

Σχεδιασμός της κεντρικής σελίδας με περιοχές που αναδεικνύουν την 
πολιτική και τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας (επικαιρότητα, 
σημαντικές ημερομηνίες, ενεργές προσκλήσεις, banners).

1oς στόχος: 
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H ανάδειξη της πολιτικής και των δράσεων που υλοποιεί το ΥΠΑNE και η ΓΓΕΚ
με έναν εύληπτο και φιλικό προς τον επισκέπτη τρόπο.

1oς στόχος: 

Εκτενής παρουσίαση των εποπτευόμενων φορέων. Η σελίδα προβολής 
των φορέων σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να 
φιλοξενήσει κάθε τύπο περιεχομένου (video, εξωτερικούς συνδέσμους, 
επισυναπτόμενα αρχεία).

Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με όλες τις 
σχετικές πληροφορίες του φορέα.
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Να παρέχει άμεση και γρήγορη ενημέρωση σε όλες
τις ομάδες των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

2oς στόχος: 
Η υλοποίηση της δομής της πληροφορίας έγινε με βάση 3 πυλώνες:

● την πληροφόρηση για τους χρηματοδοτικούς πόρους
● την αξιοποίηση του ερευνητικού αποτελέσματος
● την προσέλκυση επενδυτών

Δημιουργία πολλαπλών δυναμικών κατηγοριοποιήσεων.

Σε όλες τις ενότητες της ιστοσελίδας υπάρχουν φίλτρα αναζήτησης.

Δυναμική και αμφίδρομη σύνδεση του περιεχομένου.

Στοχευμένη σχεδίαση, αποκλειστικά για κινητά και tablets αντίστοιχης 
μορφής ενός mobile application.

Βελτιστοποίηση εικόνων για τη μέγιστη απόδοση στην ταχύτητα 
φόρτωσης στο mobile και tablet version.

Ειδικό μενού για πιο εύκολη πλοήγηση στο mobile και tablet version.
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Την αποτελεσματική, δυναμική και ευέλικτη διαχείριση
του περιεχομένου από τις δομές της ΓΓEK.

3oς στόχος: 

Δυνατότητα άμεσης τροποποίησης των περιεχομένων της κεντρικής 
σελίδας.

Δυνατότητα διαχείρισης banner είτε στο κεντρικό μενού είτε στην 
κεντρική σελίδα.

Δυνατότητα νέας σελίδας με προσθήκη δυναμικών ενοτήτων με βάση 
τις ανάγκες του διαχειριστή.

Δυναμική διαχείριση των sidebar των ενοτήτων και των σελίδων.

Δυνατότητα αμφίδρομης διασύνδεσης με το περιεχόμενο διαφορετικής 
ενότητας.
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

6 βασικές ενότητες
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Γενική πληροφόρηση για την αποστολή, την ιστορία, το οργανόγραμμα 
και τις αρμοδιότητες της ΓΓΕΚ σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Ενότητα “Η Γραμματεία”
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Γενική πληροφόρηση για την Πολιτική Ε&Κ και τη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής  Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ)
Η Πολιτική Ε&Κ αναλύεται σε 3 επίπεδα: 

● Εθνικό
● Ευρωπαϊκό
● Διεθνές 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Ενότητα “Πολιτική Ε&Κ”
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Εξειδικευμένη πληροφόρηση για τις προσκλήσεις που υλοποιούν δράσεις. 
Στις προσκλήσεις η αρχική κατηγοριοποίηση έγινε με βάση την ομάδα στόχο (target group) που συνδέεται με την 
κεντρική στρατηγική της Πολιτικής Ε&Κ σε συνδυασμό με εσωτερικά φίλτρα αναζήτησης.

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Ενότητα “Προσκλήσεις”
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Ενότητα “Προσκλήσεις”

Δημιουργία εξειδικευμένης κατηγοριοποίησης, 
πολλαπλών φίλτρων αναζήτησης.
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Ενότητα “Προσκλήσεις”

Οπτικοποίηση περιεχομένου και άμεση και 
στοχευμένη επικοινωνία με το διαχειριστή της 
πρόσκλησης μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Ενότητα “Προσκλήσεις”

Δυναμική και αμφίδρομη σύνδεση του 
περιεχομένου με όλες τις σχετικές ενότητες.
Όλη η πληροφορία συγκεντρωμένη σε ένα 
σημείο!
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Εξειδικευμένη πληροφόρηση για τις Πρωτοβουλίες.
Διαχωρισμός Πρωτοβουλιών - Δράσεων - Προσκλήσεων έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνεται η πληροφόρηση.

ΟMAΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Ενότητα “Πρωτοβουλίες”
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Εξειδικευμένη πληροφόρηση για τις Πρωτοβουλίες
Όλη η πληροφορία συγκεντρωμένη σε ένα σημείο!

ΟMAΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Ενότητα “Πρωτοβουλίες”
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Γενική πληροφόρηση για όλα τα τρέχοντα νέα με δυναμική κατηγοριοποίηση.
Προδημοσίευση προσκλήσεων (δεν οδηγούν σε χρηματοδότηση).

ΟMAΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Ενότητα “Ενημέρωση”



                        22/09/2021      Παρουσίαση ιστοσελίδας gsri.gov.gr

Γενική πληροφόρηση που αφορά την επικοινωνία με τη ΓΓΕΚ.

ΟMAΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Ενότητα “Επικοινωνία”
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Σύνδεση οργανογράμματος με σκοπό την άμεση
και στοχευμένη επικοινωνία.

ΟMAΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Ενότητα “Επικοινωνία”



Ευχαριστούμε πολύ!

gsri.gov.gr

http://gsri.gov.gr

