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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)
ζηελ εθπαίδεπζε άιιαμε ζεκαληηθά ηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Με ηελ
πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αλαπηχρζεθαλ θαη αλαπηχζζνληαη ππεξεζίεο κέζσ
ηνπ δηαδηθηχνπ. Σα παλεπηζηήκηα απνθηνχλ κηα λέα δηάζηαζε θαη λέεο δπλαηφηεηεο.
Σα ηξηηνβάζκηα ηδξχκαηα πνπ έρνπλ σο θεληξηθφ ξφιν ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο δελ
ζα κπνξνχζαλ λα κείλνπλ ακέηνρα ζην ππφ δηακφξθσζε πεξηβάιινλ θαη λα δηαζέηνπλ
πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο απφ απφζηαζε.
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθηπαθψλ
ηφπσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα ειιεληθά
Παλεπηζηήκηα. Αξρηθά έγηλε ε επηζθφπεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα
παλεπηζηήκηα κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο, ζηηο δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ.
Δπηπξνζζέησο, ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα έγηλε
ζχγθξηζε κε ηα ηξία κεγαιχηεξα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Απηφ κπνξεί λα
επηηεπρζεί κε καζεκαηηθφ ηξφπν κε ηε δεκηνπξγία δεηθηψλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζή
ηνπο. Δπηιέρζεθαλ θαη βαζκνινγήζεθαλ νξηζκέλνη δείθηεο κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ
Πιαηζίνπ Πηζηνπνίεζεο Γεκφζησλ Γηθηπαθψλ Σφπσλ (ΠΠ-ΓΓΣ), ην νπνίν ζέηεη
θνηλά πξφηππα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ Γηθηπαθψλ Σφπσλ ησλ
Φνξέσλ. Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθαλ δείθηεο γηα ηηο παξερφκελεο ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο, φπνπ βαζκνινγήζεθαλ κε βάζε ηα επίπεδα ειεθηξνληθνπνηήζεο θαη ζε
κεξηθνχο απφ απηνχο ηνπο δείθηεο έγηλε ε αμηνιφγεζε κε βάζε ηελ βαξχηεηά ηνπο.
Έπεηηα, κε ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ
ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS έγηλε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο
φπνπ εμήρζεζαλ δηαγξάκκαηα έηζη ψζηε λα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα. Δπίζεο,
εμεηάζζεθαλ πηζαλέο ζπζρεηίζεηο δεηθηψλ πνπ νδήγεζαλ ηελ έξεπλα ζε ρξήζηκα
κειινληηθά ζπκπεξάζκαηα. Σειηθά, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο ηφζν
ζρεηηθά κε ηνπο δεκφζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο φζν θαη κε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο
ησλ παλεπηζηεκίσλ.
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ABSTRACT
The intergration of the Information and Communication Technologies (ICT) has
changed significantly the field of education. The adoption of new technologies has
resulted in developed services via the internet. The universities acquire new dimension
and new possibilities. The third degree institutions, that have as central role the benefit
of education, could not remain unaffected in this environment under configuration and
provide programs and services from distance.
The aim of this paper is to evaluate and assess the site and the electronic services that
are provided by the Greek Universities. At the beginning, a review of universities and
their corresponding services through internet are described, from the perspective of the
different communities of users. Also, a comparison is held between the services that
Greek universities provide and the three bigger universities of abroad provide. This
was feasible by selecting and marking certain indicators, according to the standards of
the Program of Certification of Public Web Sites, which places common patterns for
planning and creating the Network Places of Institutions. Furthermore, more indicators
were created to evaluate the provision of electronic services, which were rated
according to the electronic level and certain indicators were configured with degrees of
gravity. Statistical analysis implemented, and more accurately the statistical package of
SPSS used for the descriptive statistics and the regression model. Also, different
combinations of correlations were examined that led to useful conclusions for future
research. Finally, several conclusions and proposals are exported for both the public
network places and the electronic services of universities.
Key words:

University, web sites, electronic services, rules, Certification of Public,

evaluation indexes
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ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
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[9]

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ....................................................................................................................................................... 5
Abstract ............................................................................................................................................................. 6
Διϊρθρωςη τησ διπλωματικόσ εργαςύασ ............................................................................................ 7
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο......................................................................................................................................................13
1.1Ειςαγωγη ..................................................................................................................................................13
1.2. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ .................................................................................................16
1.3 τϊδια ειςαγωγόσ e-government ςτο δημόςιο .......................................................................20
1.4 Ε-government Διεθνώσ ......................................................................................................................23
1.5Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη ...........................................................24
1.6ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ...........................................................................................................26
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2ο.....................................................................................................................................................29
2.1 Οργϊνωςη τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ...............................................................................29
2.1.1 Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ) ..........................................32
2.1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ....................................................................................36
2.1.3 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ) ........................................41
2.1.4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ................................................................47
2.1.5 ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ .....................................................................50
2.1.6 ΑΝΧΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ............................................................................51
2.1.7 ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ & ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
.........................................................................................................................................................................52
2.1.8 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ .................................................................................................53
2.1.9 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ...........................................................................53
2.1.10 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ
ΔΠΗΣΖΜΧΝ ............................................................................................................................................54
2.1.11 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ...............................................................56
2.1.11 Πανεπιςτόμιο Πατρων ............................................................................................................56
2.1.13ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ...................................................................................59
2.1.14ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ..............................................................................................60
2.1.15 ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ (ΔΠΘ) .......................................................61
2.1.16 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ.....................................................................................................62
2.1.17 Πολυτεχνεύο Κρότησ.................................................................................................................63
2.1.18 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ .....................................................................................................64
2.1.19 IOΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ..........................................................................................................68
2.1.120 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ............................................................................................69
[10]

2.1.21 ΦΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ...........................................................................................70
2.1.22 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ...........................................................................71
2.1.23 ΓΗΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΑΓΟ......................................................................74
2.2 Διεθνό Πανεπιςτημια ..........................................................................................................................76
2.2.1 University of Cambridge ...........................................................................................................76
2.2.2 Harvard University ΗΠΑ ...........................................................................................................79
2.2.3 Yale University ..............................................................................................................................80
2.3 υνολικϋσ υπηρεςύεσ που παρϋχουν τα Πανεπιςτόμια .......................................................81
2.4 ύγκριςη του Πανεπιςτημύου Αιγαιου με τα Διεθνό Πανεπιςτόμια..............................89
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο.....................................................................................................................................................92
3.1ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ .............................................................................92
3.1.1 Καθοριςμόσ Πανεπιςτημύων ...................................................................................................92
3.2. ΠροςδιοριςμΟσ υΝΟλου ΔεδομΕνων........................................................................................92
3.2. Λογιςμικό SPSS- εργαλεύο αξιολόγηςησ....................................................................................95
3.2.1. Ερμηνεύα και ςτατιςτικό μελϋτη των αποτελεςμϊτων ..............................................96
3.2.2 Σα ςτοιχεΙα τησ Ερευνασ..........................................................................................................97
3.2.3 Εξαγωγό υμπεραςμϊτων ......................................................................................................98
3.3 Ανϊλυςη Δεικτών Αξιολόγηςησ των Ελληνικών Πανεπιςτημύων ....................................98
3.3.1. Δεικτησ Α1 - Ονοματοδοςύα Δημοςιων Διαδικτυακων Σόπων ................................98
3.3.2Δεικτησ Α2 – Εικαςτικη παρουςύαςη....................................................................................99
3.3.3Δεύκτησ Α3 - Δομό και περιεχόμενο των Δημόςιων Διαδικτυακών Σόπων ....... 100
3.3.4Δεύκτησ Α4 – Προςβαςιμότητα ............................................................................................ 102
Δεύκτησ Α5 - Πολλαπλού διαδικτυακού τόποι............................................................................ 103
Δεύκτησ Α6 - Ακεραιότητα ςυναλλαγών ..................................................................................... 104
ΔεΙκτησ Α7 - ΔιαθεςιμΟτητα και απΟδοςη ςυςτΗματοσ .................................................... 105
ΔεΙκτησ Α8 – ΔικαιΩματα χρηςτΩν .............................................................................................. 106
ΔεΙκτησ Α9 – ΕγγραφΗ χρηςτΩν ................................................................................................... 107
ΔεΙκτησ Α10 - ΔιαχεΙριςη διαδικτυακΟΤ τΟπου ..................................................................... 108
ΔεΙκτησ Α11 - ΝομικΑ ΘΕματα ....................................................................................................... 108
3.3.12 ΔεΙκτησ Α12 - ΔιΑδοςη ΔιαδικτυακοΤ ΣΟπου ........................................................... 110
3.4 Ανϊλυςη Δεικτών Αξιολόγηςησ Ηλεκτρονικών Τπηρεςιών των Πανεπιςτημύων (Β)
.......................................................................................................................................................................... 111
3.4.1 Δεύκτησ Β1- Κατϊταξη με βϊςη τον αριθμό των υπηρεςιών γενικΑ ................. 112
3.4.2 Δεύκτησ Β2 - Κατϊταξη με βϊςη τον αριθμό των ηλεκτρονικών υπηρεςιΩν ... 113
3.4.3 Δεύκτησ Β3 - Κατϊταξη με βϊςη τον αριθμό υπηρεςιών ωσ προσ τον αριθμό
των τμημΑτων ....................................................................................................................................... 114
3.4.4 Δεύκτησ Β4 - Κατϊταξη με βϊςη τον αριθμό των ηλεκτρονικών υπηρεςιών ωσ
προσ το ςύνολο των υπηρεςιών του πανεπιςτημύου γενικϊ ............................................ 114
[11]

3.4.5 Δεύκτησ Β5 - Κατϊταξη με βϊςη το ΜΟ των επιπϋδων των υπηρεςιών ωσ προσ
το ςύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεςιών κϊθε πανεπιςτημΙου ..................................... 116
Γρϊφημα 3-4.9: με βϊςη το ΜΟ των επιπϋδων των υπηρεςιών ωσ προσ το ςύνολο
των ηλεκτρονικών υπηρεςιών κϊθε πανεπιςτημΙου ........................................................ 116
3.4.6 Δεύκτησ Β6 - Κατϊταξη με βϊςη το επύπεδο των υπηρεςιών του
Πανεπιςτημύου με βΑρη .................................................................................................................... 117
3.4.7 Δεύκτησ Β7- Κατϊταξη με βϊςη τουσ 4 βαςικούσ τύπουσ υπηρεςιΩν .............. 118
Δεύκτησ Β8 - Κατϊταξη με βϊςη τον τύπο των υπηρεςιών με βϊρη ........................ 119
3.4.9 Δεύκτησ Β9 - Κατϊταξη με βϊςη την κατηγορύα των υπηρεςιών ωσ προσ τουσ
χρΗςτεσ .................................................................................................................................................... 120
3.4.10 Δεύκτησ Β10 - Κατϊταξη με βϊςη την κατηγορύα των υπηρεςιών με βΑρη . 121
Δεύκτησ Β11 - Δημοφιλϋςτερεσ υπηρεςύεσ ωσ προσ το επύπεδο παροχόσ ςτουσ
χρΗςτεσ .................................................................................................................................................... 122
3.4.12 Δεύκτησ Β12 - Δημοφιλϋςτερεσ υπηρεςύεσ ωσ προσ το βαθμό
ηλεκτρονικοποΙόςησ........................................................................................................................... 122
ΚεφΑλαιο 4ο ..................................................................................................................................................... 124
4.1 υςχετύςεισ Δεικτών ........................................................................................................................ 124
4.2 ΕΤΡΕΗ ΔΙΑΣΗΜΑΣΩΝ ΕΜΠΙΣΟΤΝΗ ............................................................................ 125
4.3 ΤΓΚΡΙΗ ΜΕΩΝ ΣΙΜΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΔΕΙΚΣΩΝ ..................................................... 126
4.4 ΤΦΕΣΙΕΙ ΔΕIΚΣΩΝ .................................................................................................................. 128
4.5 ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ..................................................................................................... 135
4.6 Αποτελϋςματα .................................................................................................................................. 140
Κεφϊλαιο 5ο ..................................................................................................................................................... 143
5.1 υμπερϊςματα ................................................................................................................................... 143
5.2 Προτϊςεισ ............................................................................................................................................. 146
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ ............................................................................................................................................... 147

[12]

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 Ο
1.1ΕΙΑΓΩΓΗ

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ
Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηε ζεκεξηλή επνρή ζεσξνχληαη νη βαζηθνί παξάγνληεο γηα ην
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη βέβαηα επεξέαζαλ θαη ηελ εθπαίδεπζε.
Ζ ππεξπαξαγσγή πιεξνθνξίαο θαη ε αλάγθε δηαθίλεζεο θαη αμηνπνίεζήο ηεο, θπξίσο
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, απνηεινχλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο θαη ζαθέζηαηα
επεξεάδνπλ θαη ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
δηαθηλείηαη ζηε ζεκεξηλή, πξαγκαηηθά απαηηεηηθή επνρή, αμίδεη ελδεηθηηθά λα
αλαθεξζεί ν λφκνο ηνπ Moore, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ πνπ
κπνξεί λα απνζεθεπζεί θαη λα δηαθηλεζεί δηπιαζηάδεηαη θάζε δεθανθηψ κήλεο
(Μήηξνπ, 2002, ζ. 28)[7].
Ζ πιεξνθνξία πιένλ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν, βξηζθφκαζηε άιισζηε ζηελ «Κνηλσλία
ηεο Πιεξνθνξίαο» (ΚηΠ) φξνο πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηελ Δπξψπε ζε αληίζεζε κε ηνλ
φξν «Λεσθφξνη ησλ πιεξνθνξηψλ» πνπ θπξηαξρεί ζηηο Ζ.Π.Α. (Αλαζηαζηάδεο, ζ.
26)[2]. Δθείλν φκσο πνπ έρεη ζεκαζία δελ είλαη ε νξνινγία αιιά ε πξνζηηζέκελε αμία
πνπ θέξεη πιένλ ε πιεξνθνξία, ε νπνία κε ηελ έιεπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
δηαρέεηαη πιένλ ζε ςεθηαθή κνξθή θαη θαηά ζπλέπεηα ε επίδξαζε πνπ αζθείηαη ζε
πνιινχο ηνκείο, κεηαμχ απηψλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Απνηέιεζκα ηεο λέαο
κνξθήο θαη ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη θαη ην πιεξνθνξηαθφ ράζκα πνπ
δεκηνπξγήζεθε θαη ην νπνίν έρεη ηελ ηάζε λα δηεπξχλεηαη ζε αλεζπρεηηθφ βαζκφ. Σν
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νθείιεη λα επεκβαίλεη θαη λα ακβιχλεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο
ηνπ ράζκαηνο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο, απφθηεζεο γλψζεο θαη
κάζεζεο ζε φινπο.
Ζ «εθπαίδεπζε» είλαη κηα έλλνηα πνιπδηάζηαηε, ε νπνία αθνξά ζηε κφξθσζε θαη ζηε
γλψζε πνπ παξέρεηαη κέζα απφ έλα νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ήκεξα, ν
ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο, δηαθέξεη αλάινγα κε ηε βαζκίδα ζηελ νπνία παξέρεηαη.
θνπφο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο είλαη ε παξνρή ηεο βαζηθήο αγσγήο
ζηνπο Έιιελεο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο. θνπφο ηεο

ηξηηνβάζκηαο – αλψηαηεο εθπαίδεπζεο είλαη αληίζεηα, ε δεκηνπξγία ππεξαμίαο επί ησλ
βαζηθψλ γλψζεσλ ή επί ηεο βαζηθήο ζπλνιηθήο κφξθσζεο πνπ ν καζεηήο απέθηεζε
ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ ππεξαμία δεκηνπξγείηαη θαη’
αλάγθε, φρη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο γλψζεο, αιιά ζε απηνχο πνπ ν εθπαηδεπφκελνο
επηιέγεη (π.ρ. λνκηθά, ηαηξηθή θιπ).
Ο ζθνπφο θαη ν ξφινο ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο έρεη δηαθνξνπνηεζεί αλά ηνπο
αηψλεο. Έηζη ινηπφλ, ε Αλψηαηε Δθπαίδεπζε έρεη ζεσξεζεί σο ιχζε ζην πξφβιεκα
ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο πλεπκαηηθήο πεξηέξγεηαο ησλ άεξγσλ πινπζίσλ, απάληεζε ζην
πξφβιεκα ηεο δεκηνπξγίαο ηθαλψλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηξφπνο
πξφζιεςεο γλψζεο ζχκθσλα κε ηα νπκαληζηηθά πξφηππα αιιά θαη σο ίδξπκα παξνρήο
επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ ζε αλζξψπνπο θάζε θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηάμεο.
ήκεξα νη πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο,
απαηηνχλ απφ ηα ζχγρξνλα Κξάηε, λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο κεραληζκνχο εθείλνπο πνπ
ζα πξνσζήζνπλ ηελ πνιπδηάζηαηε πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμή ηνπο. Ο
ξφινο πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε θαζνξίδεηαη θπζηθά θαη
θαη’ αλάγθε απφ ηηο εμειίμεηο.
Ζ αλψηαηε εθπαίδεπζε, νθείιεη λα παξάγεη ππεξαμία ζηελ ήδε απνθηεζείζα βαζηθή
γλψζε. Ζ ππεξαμία ζπλίζηαηαη θαη’ αλάγθε ζηε δεκηνπξγία εηδηθήο γλψζεο ζε
ηνπιάρηζηνλ έλαλ επηζηεκνληθφ ηνκέα θαη ζηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ γλσζηηθψλ
εξγαιείσλ θαη δεμηνηήησλ εθείλσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο εηδηθήο
απηήο γλψζεο, πξνο φθεινο ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ ζπλφινπ.
Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο αλσηέξσ «ππεξαμίαο», ζηφρνο ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ πξέπεη λα είλαη ε παξνρή πνηνηηθνχ θαη επέιηθηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
ην νπνίν ζα είλαη ηθαλφ λα βνεζήζεη ζηελ θαηεχζπλζε ησλ ζπνπδαζηψλ πξνο ηελ
αγνξά εξγαζίαο, εθφζνλ επηιέμνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία
κεηά ηηο ζπνπδέο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε δηα βίνπ κάζεζε θαη ε ζπλαθφινπζε
δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ αληαγσληζηηθνχ, κε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη
θνηλσληθή ζπλνρή. Πξνθεηκέλνπ έλα ίδξπκα λα εληαρζεί ή λα παξακείλεη εληαγκέλν
ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο αξηζηείαο, ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζεη νιφθιεξν ην ζχζηεκα
ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ άιισλ ηδξπκάησλ θαη ηεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη ην
ζχζηεκα ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα πξνζειθχζεη ηνπο πην
αμηφινγνπο θαζεγεηέο θαη εξεπλεηέο, ζα ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο κε θνξπθαίνπο
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νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα, ζα απνθηήζεη θχξνο πξνζειθχνληαο έηζη ηνπο ηθαλφηεξνπο
θνηηεηέο.
Αθφκε έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ξφινπο πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ζήκεξα έλα
αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα είλαη λα ζπληεξεί, λα απνηηκά θαη λα πξνσζεί ηελ
επηζηεκνληθή γλψζε ζηηο επφκελεο γεληέο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη λα παξάγεη
λέα γλψζε κέζσ ηεο έξεπλαο (Καηζίθαο .)[6]. Δηδηθά ζηε ζεκεξηλή επνρή νη αλάγθεο
πνπ θαινχληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα Ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη
κεγαιχηεξεο απφ πνηέ, αθνχ ζπλδένληαη κε ην δηεζλή νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ θαη ηελ
ηερλνινγηθή επαλάζηαζε ηεο επνρήο καο, ηελ απαίηεζε γηα θαηλνηνκία ζηνπο
δηάθνξνπο ηνκείο θαη ηελ αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηθαλνχ λα αληαπεμέιζεη
ζηηο απαηηήζεηο ηηο επνρήο.
Σνλ Μάξηην ηνπ 2000 ε Δπξψπε εμέθξαζε ηελ επηζπκία «λα θαηαζηεί ε πην
αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή θνηλσλία ηεο γλψζεο ζηνλ θφζκν, ηθαλή γα ζπλερή
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα φινπο θαη
κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή» θαη ζέηεη ζηφρνπο πξνο εθαξκνγή κε ζθνπφ λα ηελ
επηηχρεη. ηα πιαίζηα απηά θαη αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ «Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ
γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» ε Διιάδα
πξνρψξεζε ζηελ ςήθηζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξσζεί κηα εληαία
παλειιαδηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαγξαθή, ηελ θαηαλφεζε, θαη ηε ζπζηεκαηηθή
απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ησλ Αθαδεκατθψλ Μνλάδσλ θαη ησλ Ηδξπκάησλ. Έηζη ινηπφλ,
ηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηίζεληαη πιένλ ζε κεηξήζεηο θαη ζπγθξίζεηο πνπ
απνβιέπνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηφζν ζε Αθαδεκατθά ζέκαηα φζν θαη
ζε ζέκαηα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, θαζίζηαηαη δπλαηή ε
εθηίκεζε ησλ δπλάκεσλ, ησλ αδπλακηψλ, ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ ησλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, αιιά θαη λα επηζεκαλζνχλ θαιέο πξαθηηθέο θαη ζεκεία
βειηίσζεο απφ εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο ζηα πιαίζηα κηαο παλεπξσπατθήο
ζπλεξγαζίαο.
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1.2. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν νξηζκφ ηεο ΔΔ είλαη ε ρξήζε ησλ
ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζε
ζπλδπαζκφ κε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη λέεο δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ ηε
βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ
ππνζηήξημε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε εθαξκφδεηαη ηφζν
απφ θπβεξλεηηθνχο θνξείο, φζν θαη απφ επηρεηξήζεηο.
Με βάζε έλαλ επξχηεξν νξηζκφ, ν φξνο ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-government)
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη γεληθά ηελ εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ππνινγηζηψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη νη λέεο δηνηθεηηθέο
πξαθηηθέο, ηηο νπνίεο νη ηερλνινγίεο απηέο εηζήγαγαλ. Ο φξνο απηφο δεκηνπξγήζεθε κε ηηο
γεληθφηεξεο πξαθηηθέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη ην επίζεην «ειεθηξνληθφ-ή»
(“e”) κε ζθνπφ λα δψζεη έκθαζε ζηνλ ειεθηξνληθφ ηξφπν παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ
ππεξεζηψλ (ειεθηξνληθφ εκπφξην, ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, ειεθηξνληθή κάζεζε θιπ)[15].
Τπάξρνπλ δχν θηινζνθηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Γηα
κεξηθνχο ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε είλαη «ε εθαξκνγή εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηε ιεηηνπξγία ηεο δηαθπβέξλεζεο». Απηή ε αληίιεςε εζηηάδεη
ζηε πξαθηηθή απνδνηηθφηεηα θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, φπσο απηέο πνπ κπνξνχλ γηα
παξάδεηγκα λα πξνέιζνπλ απφ ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο θαη
ηνλ ειεθηξνληθφ εθνδηαζκφ. Γηα θάπνηνπο άιινπο, ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε έρεη ηε
δπλακηθή λα «βειηηψζεη ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή» θαη λα «ππεξθεξάζεη ηε πνιηηηθή
απνζηαζηνπνίεζε». Ζ αληίιεςε απηή εζηηάδεη ζε πξσηνβνπιίεο πνπ ζα θέξνπλ ηελ
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ πνιίηε ζε λέα
επίπεδα.
ηφρνο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε απινπνίεζε θαη ε βειηίσζε ησλ
δεκνθξαηηθψλ, θπβεξλεηηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ φςεσλ ηεο Γηαθπβέξλεζεο θαη
πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο eDemocracy, eParticipation θαη eInclusion.
Δθηφο, φκσο, απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζηελ θπβέξλεζε, ε ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε παξέρεη ππεξεζίεο επηθεληξσκέλεο ζηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο.
Πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο, νη νπνίεο παξέρνληαη κέζσ πνιιαπιψλ
ειεθηξνληθψλ κέζσλ (π.ρ. δηαδίθηπν, θηλεηά ηειέθσλα, ηειεθσληθά θέληξα, ςεθηαθή
ηειεφξαζε).

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο δελ απνηειεί έλα λέν θαηλφκελν, θαζψο ήδε ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο έρνπλ ζπληειεζηεί αξθεηέο πξνζπάζεηεο πξνο ηνλ ηνκέα απηφ, είηε σο
πινπνίεζε κε νξαηψλ ζηνπο πνιίηεο backoffice ζπζηεκάησλ, είηε σο ζπζηήκαηα άκεζεο
δηαδξαζηηθφηεηαο. Ζ πιήξεο, φκσο, εθκεηάιιεπζή ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. ηελ Διιάδα
ηα παξαδείγκαηα είλαη αξθεηά: ην ζχζηεκα Taxisnet θαη νη γεληθφηεξεο ππεξεζίεο ηεο
ΓΓΠ πνπ πξνζθέξνληαη ηφζν πξνο πνιίηεο φζν θαη πξνο επηρεηξήζεηο, ε δηαδηθηπαθή
πχιε ησλ ΚΔΠ, ε πιεζψξα ησλ λνκαξρηαθψλ θαη δεκνηηθψλ ππιψλ.
Ζ

απνηειεζκαηηθή

ειεθηξνληθή

δηαθπβέξλεζε

πξνυπνζέηεη

ηελ

επαλεμέηαζε

νξγαλψζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ, θαη ηελ αιιαγή αληηιήςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ , έηζη ψζηε
νη δεκφζηεο ππεξεζίεο λα παξέρνληαη κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηνπο πνιίηεο. Σα
πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε ζσζηή εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
ζηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο έγθεηηαη

ζηελ εθηέιεζε ησλ

ζπλαιιαγψλ ηνπο κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη ηαρχηεηα, θαζψο θαη ρακειφηεξν θφζηνο.
Σχπνη ππεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
Αλ θαη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη
θνξέσλ, νη ππεξεζίεο ηεο κε βάζε ηνλ απνδέθηε θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο :
Κπβέξλεζε-πξνο

-Κπβέξλεζε

(Government-to-Government),

Κπβέξλεζε-πξνο–

Δπηρείξεζε (Government-to-Business), θαη Κπβέξλεζε-πξνο -Πνιίηε (Government-toCitizen). Οη ηξεηο πξναλαθεξζέληεο ηύπνη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.

Government-to-Government (G2G)
Απφ πνιιέο απφςεηο, ν ηνκέαο G2G απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο. Αλακθηζβήηεηα ν ηνκέαο G2G απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο είλαη απαξαίηεην νη θπβεξλήζεηο (νκνζπνλδηαθφ,
πνιηηεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν) λα εληζρχζνπλ πξψηα ηα δηθά ηνπο εζσηεξηθά ζπζηήκαηα
θαη ηηο δηαδηθαζίεο, θαη ζηε ζπλέρεηα λα πινπνηήζνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε
ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε κεηαμχ ησλ
θπβεξλήζεσλ πεξηιακβάλεη ηνλ δηακνηξαζκφ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ δηελέξγεηα
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ειεθηξνληθψλ αληαιιαγψλ κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ παξαγφλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε
Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε κεηαμχ θπβεξλήζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο:


Γηεπθφιπλζε θαη απηνκαηνπνίεζε δηα-ππεξεζηαθψλ ζπλαιιαγψλ



Απάιεηςε επηθαιχςεσλ θαη αξκνδηνηήησλ.



Δχθνιε θαη γξήγνξε δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ.



Δχθνιε θαη γξήγνξε δηαθίλεζε εγγξάθσλ.



Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ.

Government-to-Business (G2B)
Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ
δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαη, πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο
ζπλεξγαζίεο, ηηο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο πξαθηηθέο, ζε εζληθφ αιιά θαη ζε δηεζλέο
επίπεδν.
Ζ βαξχηεηα πνπ θαηέρεη ζήκεξα ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε G2B νινέλα θαη
απμάλεηαη, θαζψο νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο νπνηεζδήπνηε
δπλαηφηεηεο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο,
κέζσ ησλ πξαθηηθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Σν

ζπγθεθξηκέλν

είδνο

ειεθηξνληθήο

δηαθπβέξλεζεο

πεξηιακβάλεη

ηηο

εμήο

δξαζηεξηφηεηεο:


Ζιεθηξνληθή παξνρή πιεξνθνξηψλ ελεκέξσζεο.



Ζιεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο θαη άδεηεο ιεηηνπξγίαο.



Ζιεθηξνληθέο πξνκήζεηεο.



Γηεπθφιπλζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ.

Government-to-Citizen (G2C)
Ο ηξίηνο ηνκέαο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αθνξά ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο
θπβέξλεζεο θαη ηνπ πνιίηε. Ζ αιιειεπίδξαζε πνιίηε θαη θπβέξλεζεο ζεσξείηαη ν
πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Με ηελ εηζαγσγή ηνπ G2C νη
βαζηθέο ζπλαιιαγέο, φπσο ε αλαλέσζε αδεηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ε πιεξσκή θφξσλ,
γίλνληαη απινχζηεξεο, απαηηνχλ ιηγφηεξν ρξφλν γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη είλαη πην
εχθνια πινπνηήζηκεο.
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Ζ G2C Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο:


Ζιεθηξνληθή παξνρή πιεξνθνξηψλ.



Ζιεθηξνληθή πηζηνπνίεζε πνιηηψλ.



Ζιεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ.



Ζιεθηξνληθή έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ.



Γπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο πιεξσκήο.



Δπίπεδα Ζιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο

χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο νη παξερφκελεο δεκφζηεο
ππεξεζίεο έρνπλ πέληε δπλαηά επίπεδα θιηκάθσζεο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθνπνίεζή
ηνπο, ηα νπνία είλαη:
1ν Δπίπεδν Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο- Τπεξεζίεο Πιεξνθόξεζεο (Information)
ην 1ν επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αλήθνπλ νη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο. Απηφ
ην επίπεδν παξέρεη πιήξε θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε ζρεηηθά κε ηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο κέζσ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη νδεγηψλ δεκνζηνπνηεκέλσλ ζηε
Γηαδηθηπαθή Πχιε. Οη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο παξέρνπλ κφλν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα
ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ηεο ππεξεζίαο. Οη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ, ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
ππεξεζίαο, ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ βεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ε ππεξεζία θιπ.
2ν Δπίπεδν Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο - Τπεξεζίεο Μνλόδξνκεο Γηάδξαζεο
(Interaction)
ε απηφ ην επίπεδν δηαηίζεληαη ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε νη επίζεκεο θφξκεο ζε
εθηππψζηκε κνξθή ψζηε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο. Ζ δηαδηθαζία
νινθιεξψλεηαη κε ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ ρξήζηε ζην δεκφζην θνξέα. Οη ππεξεζίεο
δηάδξαζεο παξέρνπλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ηεο ππεξεζίαο,
θαζψο θαη επίζεκν πιηθφ (πξφηππα αηηήζεσλ, βεβαηψζεσλ θιπ), ην νπνίν νη ρξήζηεο
κπνξνχλ λα «θαηεβάζνπλ» ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο, λα ηππψζνπλ θαη λα ην
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ην θνξέα ζε θπζηθφ επίπεδν.
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3ν Δπίπεδν Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο- Τπεξεζίεο Ακθίδξνκεο Γηάδξαζεο
(Two-way interaction)
ην 3ν επίπεδν αλήθνπλ νη ππεξεζίεο ακθίδξνκεο δηάδξαζεο, νη νπνίεο εθηφο απφ
πιεξνθνξίεο, πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθέο θφξκεο γηα ζπκπιήξσζε θαη ειεθηξνληθή
απνζηνιή ηεο αίηεζεο. Γεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλνπλ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζηνηρείσλ
απφ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, πξνυπνζέηνπλ κεραληζκφ αλαγλψξηζεο, ηαπηνπνίεζεο θαη
πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιιεη ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο.
4ν Δπίπεδν Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο - Τπεξεζίεο πλαιιαγήο (Transaction)
ε απηφ ην επίπεδν νη Γηαδηθηπαθέο Πχιεο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξνζθέξνπλ
ζηνλ πνιίηε νινθιεξσκέλν θαη πιήξε ειεθηξνληθφ ρεηξηζκφ ηεο ππεξεζίαο,
πεξηιακβάλνληαο ζχλζεηεο εξγαζίεο φπσο πηζηνπνίεζε, απφθαζε, εηδνπνίεζε, παξάδνζε
θαη πιεξσκή (εάλ είλαη απαξαίηεην). Κακία επηπιένλ εξγαζία δελ απαηηείηαη απφ ηνλ
πνιίηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εμππεξέηεζήο ηνπ. Σν φηη κηα ειεθηξνληθή ππεξεζία
δίλεη ηε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζπλεπάγεηαη ηε δπλαηφηεηα
ηεο πιήξνπο ππνθαηάζηαζεο ηεο αληίζηνηρεο κε-ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο.
5ν

Δπίπεδν

Ηιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο-

Πξνζσπνπνηεκέλεο

Τπεξεζίεο

(Personalization)
ην 5ν επίπεδν αλήθνπλ νη πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο παξέρνπλ
πξνζπκπιεξσκέλεο θφξκεο ζην ρξήζηε ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ην λνκηθφ
πιαίζην, θαη ηνλ ελεκεξψλνπλ γηα ππεξεζίεο πνπ ηνλ αθνξνχλ αλάινγα κε ην θνηλσληθφνηθνλνκηθφ ηνπ πξνθίι. πσο θαη νη ππεξεζίεο 4νπ επηπέδνπ νινθιεξψλνληαη κε
ειεθηξνληθφ ηξφπν.

1.3 ΣΑΔΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ E-GOVERNMENT ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ
Γηα λα επηηχρεη ηνλ θχξην ζηφρν ηεο, δειαδή κηα πιήξσο νινθιεξσκέλε ζπλεξγαζία
κεηαμχ φισλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, ε εθαξκνγή ησλ ε-ππεξεζηψλ πξέπεη λα
αθνινπζήζεη κεξηθά θχξηα ζηάδηα κε δηαθνξεηηθά επίπεδα δπζθνιίαο θαη πιεξφηεηαο. Σα
ζηάδηα απηά είλαη ηέζζεξα θαη αλαιχνληαη παξαθάησ:
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1.Καηαρώξεζε: ηελ θάζε απηή νη νξγαληζκνί δεκνζηεχνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζην δηαδίθηπν. Απηή ε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο δελ έρεη
αθφκα θάπνηα κεγάιε επηξξνή ζηνλ νξγαληζκνί απιά κέζσ ηεο ελεξγνχο πξφζβαζεο ζε
επηιεγκέλεο πιεξνθνξίεο ν πνιίηεο θαη νη δηάθνξνη νξγαληζκνί ζα κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ
ρξφλν ρξήκαηα θαη έγγξαθα
2. πλαιιαγή: ’ απηφ ην ζηάδην ππάξρεη κηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο. Με ηελ εμέιημε ησλ θπβεξλεηηθψλ ηζηνζειίδσλ νη πνιίηεο είλαη ζε
ζέζε λα θαηαιάβνπλ πφζα πνιιά κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν. Οη online
θφξκεο, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη ε δηαρείξηζε ζρέζεσλ πειαηψλ (CRM)
αληηθαζηζηνχλ ζηαδηαθά ηελ παξαδνζηαθή εξγαζία πνπ γίλεηαη ζηα γξαθεία. Έλα
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε online εγγξαθή ζην Δζληθφ
Κηεκαηνιφγην.
3. Κάζεηε νινθιήξσζε: Ζ αλάγθε γηα κεραλνγξάθεζε αλαγθάδεη ηελ δεκφζηα
δηνίθεζε λα εθκνληεξλνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο. Ο ζηφρνο απηνχ
ηνπ εθζπγρξνληζκνχ είλαη λα ελζσκαησζνχλ νη θεληξηθέο αληηπξνζσπείεο κε ηα
πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά γξαθεία ρξεζηκνπνηψληαο παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο. Έλα πξαθηηθφ
παξάδεηγκα είλαη ε ειβεηηθή δηθηπαθή πχιε Zefix. Απηή ε ε-ππεξεζία νκαδνπνηεί ηνπο
εκπνξηθνχο θαηαιφγνπο ζε κηα εληαία ππεξεζία, πξνζηηή κέζσ ηνπ Internet, θαη επηηξέπεη
ηελ άκεζε αλαδήηεζή ηνπο ρσξίο ράζηκν ρξφλνπ.
4.Οξηδόληηα νινθιήξσζε: Πξφθεηηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ζπζηεκάησλ πνπ εθηεινχλ
δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο, δεδνκέλνπ φηη κηα ζπλαιιαγή ζε έλα δεκφζην νξγαληζκφ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απηφκαηνπο ειέγρνπο ζηα δεδνκέλα άιισλ νξγαληζκψλ. Απηφ ην
ηειεπηαίν ζηάδην αλάπηπμεο ζηνρεχεη λα ελζσκαηψζεη ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη
ηηο ππεξεζίεο κέζα ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Ζ έθβαζε ηεο νξηδφληηαο νινθιήξσζεο είλαη
κηα απηνκαηνπνηεκέλε, πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε δηαδηθαζία, νξγάλσζε back-office,
ηθαλή λα αιιειεπηδξάζεη κέζα ζηα δηαθνξεηηθά γξαθεία ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη
ρψξεο, θαη λα κνηξαζηεί ηνπο πφξνπο. Γθξεκίδνληαο ηνπο δηαρσξηζηηθνχο ηνίρνπο ζα
δεκηνπξγήζεη έλα κνληέιν θπβέξλεζεο φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα έρνπλ
εηθνζηηεηξάσξε πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο απφ ην ζπίηη ηνπο, ηα γξαθεία ηνπο ή
αθφκα θαη ελψ ηαμηδεχνπλ. Δπηπιένλ, ε νξηδφληηα νινθιήξσζε φρη κφλν ζα βειηηψζεη
ηελ θαζεκεξηλή δσή γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
πιεξνθνξηθή, αιιά επίζεο ζα κεηψζεη ηε κεγάιε επηβάξπλζε ρξφλνπ πνπ επηβάιιεη ε
ηξέρνπζα γξαθεηνθξαηία. Απηή ηε θνξά ε κείσζε ησλ ζηαδίσλ ησλ δηαδηθαζηψλ νδεγεί
ζε κηα κείσζε ησλ ελεξγψλ δαπαλψλ, ζε κηα απνδνηηθφηεξε θαη επέιηθηε δηνίθεζε. Ζ
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νινθιήξσζε ηεο ηερλνινγίαο είλαη κφλν κηα πηπρή απηνχ ηνπ ζηαδίνπ. Ζ νξηδφληηα
νινθιήξσζε πεξηιακβάλεη επίζεο δηεπζπληηθά, νξγαλσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη πνιηηηθά
δεηήκαηα.

Γξάθεκα 1-1: παξνπζηάδεη θαη ζρεκαηηθά ηα επίπεδα ειεθηξνληθήο νινθιήξσζεο κηαο ππεξεζίαο
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Σν ζρήκα παξνπζηάδεη ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ε-ππεξεζηψλ ζηνπο
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Πξνο ην παξφλ, ην πξψην ζηάδην (θαηαρψξεζε) είλαη ζε φιεο ή
ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο κηα πξαγκαηηθφηεηα. Πνιιέο πιεξνθνξίεο είλαη
πξνζηηέο ράξε ζηηο θαιέο, νξγαλσκέλεο θαη πξνζηηέο θπβεξλεηηθέο δηθηπαθέο πχιεο. ε
πνιιέο ρψξεο ε επηθνηλσλία έρεη κεηαηνπηζηεί απφ πξφζσπν κε πξφζσπν θαη
ηαρπδξνκηθψο, ζε έλαλ ειεθηξνληθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο, δειαδή ην ηειέθσλν, ην
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηα θηλεηά ηειέθσλα θ.ά.
Υψξεο κε πξνρσξεκέλε ππνδνκή ε-ππεξεζηψλ, φπσο ε Γεξκαλία, έρνπλ αλαπηχμεη
επηηπρψο ην ζηάδην ηεο θαηαρψξεζεο θαη ηψξα νη ζπλαιιαγέο ηνπο βειηηψλνληαη
ζπλερψο.

[22]

Αληίζεηα, νη αιιειεπηδξάζεηο (θάζεηεο θαη νξηδφληηεο) δελ έρνπλ αθφκα αλαπηπρζεί φζν
ζα έπξεπε. Ζ ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ θπβεξλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ
είλαη έλα φξακα, έλαο κειινληηθφο ζηφρνο πνπ θάζε δεκφζην ίδξπκα επηδηψθεη λα
επηηχρεη. Ζ απιή online δεκνζίεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ δελ είλαη αξθεηή. Οη δεκφζηεο εππεξεζίεο ζα εμειίμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ νη θπβεξλεηηθέο εξγαζίεο.

1.4 Ε-GOVERNMENT ΔΙΕΘΝΩ
Οη πνιίηεο ηεο επξσπατθέο έλσζεο είλαη ζε ζέζε λα θηλνχληαη ειεχζεξα είηε γηα δνπιεία
είηε γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο. Γη απηφ ηνλ
ιφγν είλαη αλαγθαίν λα κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο
ρψξαο ηνπο αθφκα θαη αλ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ. Αλ νη ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο κπνξνχλ λα δψζνπλ βάζε θαη αμία ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο εηαηξίεο ηφηε
είλαη ζεκαληηθφ νη δηάθνξεο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο λα κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη
πιεξνθνξίεο εχθνια έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηνχλ απηνχο ηνπο πνιίηεο.
Κχξηα πνιηηηθή πξσηνβνπιία ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη
ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ε νπνία εζηηάδεη ηηο πξνζπάζεηεο
γηα πέληε πξνηεξαηφηεηεο:
1. Inclusive e-government (e-government γηα όινπο): θακία θνηλσληθή νκάδα δελ
πξέπεη λα κέλεη εθηφο. Γειαδή είλαη απαξαίηεην νη άλζξσπνη ρσξίο πξφζβαζε ζηηο
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ή ρσξίο ηελ γλψζε γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ κπνξνχλ λα
επσθειεζνχλ απφ απηέο . Τπάξρεη ν θίλδπλνο νη άλζξσπνη νη νπνίνη δελ έρνπλ εχθνιε
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν λα κελ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε εδψ κπαίλεη θαη ε ζπκβνιή ηνπ HCI ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε.
Aθνπ ζπζηήκαηα κε εχθνιε δηεπηθάλεηα θαη θηιηθά πξνο ηνλ ρξήζηε
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηψλ.
2. Απνδνηηθόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα: ε λέα ηερλνινγία κπνξεί λα βειηηψζεη
ζεκαληηθά ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Ζ
αζθάιηζε κπνξεί λα πάξεη κέξεο ή αθφκα θαη ψξεο αληί γηα κήλεο

[23]

3. High impact services: δηαζθάιηζε φηη απηφ είλαη δηαζέζηκν ζε εζληθφ επίπεδν φηη
κπνξεί λα θηάζεη εθαηνκκχξηα πνιίηεο απηφ ζα ελζαξξχλεη ηνπο πνιίηεο λα
ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο ππεξεζίεο πην ζπρλά .εδψ εηζέξρεηαη ε έλλνηα ηνπ broadband
4. Key Enablers : Οη θξαηηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζε θαη λα ζπκθσλνχλ ζηηο βαζηθέο αξρέο
αλάπηπμεο. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ζεκειηψδεο έλλνηα, θαη νη
ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο (eID), πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη απφ φινπο, εάλ πξφθεηηαη
λα αληηθαηαζηήζεη ην παξαδνζηαθφ ραξηί θαη ηα δειηία ηαπηφηεηαο. Σα open source
ινγηζκηθά πξνζθέξνπλ ζηηο θπβεξλήζεηο κεγάιε επειημία θαη ρακειφηεξα Κφζηε.
5. eParticipation: επαλαζχλδεζε απιψλ πνιηηψλ κε ηελ πνιηηηθή θάλνληαο ηελ ιήςε
πνιηηηθψλ απνθάζεσλ πην θαηαλνεηή κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ

1.5ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
Παξ΄ φιεο ηηο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηφζν ζε
ειιεληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, έρεη παξαηεξεζεί φηη ην θχξην πξφβιεκα
παξνρήο ππεξεζηψλ αθνξά ζηελ αδπλακία επίηεπμεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ
δηάθνξσλ εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ, ησλ δηαθνξεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ κε ξεηψλ
θαζνξηζκέλσλ ξνψλ εξγαζίαο[15].
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν φξνο δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ζπλεξγαζία ησλ
δηάθνξσλ δηαζπλνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο
θαη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ζ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ κπνξεί
είλαη πξφθιεζε ιφγσ ησλ γισζζηθψλ εκπνδίσλ, ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ
formats

θαη

ησλ

πνηθηιηψλ

θαηεγνξηνπνηήζεσλ.

Οη

πξψηεο

πξσηνβνπιίεο

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο εκθαλίζηεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 1990 ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο δηαθίλεζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ.
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ Institute of Electrical and Electronics
Engineers, δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ε δπλαηφηεηα δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζπζηεκάησλ ή
[24]

ηκεκάησλ λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξία θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αληαιιαζζφκελε
πιεξνθνξία. Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ιεμηινγίνπ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο
ηνπ νξγαληζκνχ ISO, δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, εθηέιεζεο
πξνγξακκάησλ ή κεηαθνξάο δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απαηηεί απφ ην ρξήζηε κηθξή ή θαζφινπ γλψζε ησλ ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ησλ κνλάδσλ. Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ην
πξφγξακκα Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public
Administrations,

Businesses

and

Citizens

ηεο

Δπξσπαηθήο

Δπηηξνπήο,

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζεκαίλεη ε δπλαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ, φπσο επίζεο θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ,
αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη δηακνηξαζκνχ πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο.
H δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν έλα
δήηεκα θξίζηκεο ζεκαζίαο. Δμάιινπ, ε δηαιεηηνπξηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη σο ν
αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη θαη΄
επέθηαζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρνπλ ζήκεξα
νινθιεξψζεη αξθεηά ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο ζηνπο
πνιίηεο ηνπο, ηα νπνία, φκσο, ιεηηνπξγνχλ σο απηφκαηεο νληφηεηεο. Δμάιινπ γηα
πεξηζζφηεξα απφ 60 ρξφληα ε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
πξαγκαηνπνηείηαη

ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζήο ηνπο. αλ

απνηέιεζκα, ζήκεξα πάλσ απφ ην 40% ηνπ θφζηνπο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
αθνξά θφζηε ελνπνίεζεο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζπζηεκάησλ.
Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο επηηπγράλεηαη ε πην απνηειεζκαηηθή θαη
απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηε δηαρείξηζή ηνπο κε ηνλ
παξαδνζηαθφ ηξφπν. Απηφ φκσο δελ ην παξέρεη ιφγν ηεο ad hoc αλάπηπμεο ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Βξαρππξφζεζκα, απηά ηα ζπζηήκαηα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά δελ δίλνπλ ηελ απαξαίηεηε
πξνζνρή ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ ησλ
δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα κνηξάδνληαη θαη λα
αληαιιάζνπλ δεδνκέλα. Δπηπιένλ, ε απξφζθνπηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ ζε φιε
θπβέξλεζε, αιιά θαη κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ πνιηηψλ απμάλεη ηε δηαθάλεηα θαη
ηε ινγνδνζία, κε απνηέιεζκα νη θπβεξλήζεηο λα είλαη ζε ζέζε λα αηηηνινγήζνπλ ηα
πξνγξάκκαηα θαη νη πνιίηεο είλαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνη .
[25]

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα εξκελεχνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ε ζπλεξγαζία
είλαη πεξηνξηζκέλε, αξγή θαη κε απνηειεζκαηηθή. Γηα παξάδεηγκα αλ έλαο πνιίηεο απφ
κηα ρψξα Α ζέιεη λα αγνξάζεη γε ζηε ρψξα Β ηφηε ζα πξέπεη λα δνζεί ζαλ είζνδνο ε
δηεχζπλζε. Ζ κνξθή δηεχζπλζεο θαη γηα ηηο δχν ρψξεο πεξηέρεη street αξηζκφ θαη postal
code. H ζεηξά κε ηελ νπνία γξάθνληαη φκσο απηά ηα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη
δηαθνξεηηθή. ηελ ίδηα γιψζζα δελ είλαη εκπφδην ε ζεηξά κε ηελ νπνία δίλνληαη ηα
δεδνκέλα αιιά φηαλ είλαη δηαθνξεηηθέο νη γιψζζεο φκσο είλαη πνιχ δχζθνιν. Δάλ ε
γιψζζα απαηηεί άιινπο ραξαθηήξεο είλαη ζρεδφλ αδχλαην, αλ δελ είλαη δηαζέζηκα
κεηαθξαζηηθά εξγαιεία.
ην

πξφβιεκα

απηφ

θαινχληαη

λα

δψζνπλ

ιχζε

ηα

δηάθνξα

«πιαίζηα

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο», εκπεξηέρνληαο «θαλφλεο» πξνο ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνπο
θαηαζθεπαζηέο ζπζηεκάησλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε εηεξνγέλεηά ηνπο θαη λα πξνσζείηαη
ε ζπλεξγαζία θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Έηζη νη εθαξκνγέο ηνπ e-government ρξεηάδεηαη
λα αληαιιάζνπλ δεδνκέλα κε έλα ζεκαζηνινγηθά δηαιεηηνπξγηθφ ηξφπν. Απηφ
εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη ρξήκα θαη κεηψλεη ηηο πεγέο ζθαικάησλ.

1.6ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο έρνπλ εκθαληζηεί ζην Γηαδίθηπν ζηε κνξθή ησλ ηζηνηφπσλ
Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ ππιψλ. Πνιιέο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο
πηνζεηνχλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζην Γηαδίθηπν γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο
ζπλαιιαγέο ηνπο θαη λα δηακνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο
ζπλέηαηξνχο ηνπο. Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηαθιεηδηά ησλ δηαδηθηπαθψλ αγνξψλ ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα αγνξψλ. Οη
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ηθαλνπνίεζε παξαγγειηψλ, απφ
αληαπφθξηζε ζε αλαδεηήζεηο, e-mail θαη αηηήζεηο θαηάζηαζεο, θαηαθέξλνληαο λα
πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο κηα δηαθνξεηηθή εκπεηξία κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ξνήο
πιεξνθνξηψλ[13].
Σν πσο ε πιεξνθνξία γίλεηαη αληηιεπηή θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην ηη είδνπο πιεξνθνξία
ρξεηάδνληαη ή αλακέλνπλ λα ιάβνπλ νη πειάηεο, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνηφηεηα ηεο
[26]

πιεξνθνξίαο ζηηο δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο
ζπληζηνχλ ελέξγεηεο, πξνζπάζεηεο ή απνδφζεηο πνπ γηα ηελ παξνρή ηνπο κεζνιαβνχλ ην
Γηαδίθηπν θαη θηλεηέο ζπζθεπέο. Γεληθά, σο ειεθηξνληθή ππεξεζία κπνξεί λα νξηζηεί ε
αιιειεπηδξαζηηθή θαη κε επίθεληξν ην πεξηερφκελν ππεξεζία βαζηζκέλε ζην Γηαδίθηπν
ζε κηα δηαδηθαζία πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηνλ πειάηε θαη ελνπνηείηαη κε ηελ ππνζηήξημε
ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ,
κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ζρέζεο πειάηε-παξφρνπ [1].

Such e-service includes the service element of e-tailing, customer support, and service
delivery”.Ο Rowley νξίδεη σο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο «... ηα έξγα, ηηο πξνζπάζεηεο θαη
ηηο επηδφζεηο, ησλ νπνίσλ ε παξάδνζε γίλεηαη κε ηε κεζνιάβεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ
πιεξνθνξηψλ
Οη ελ ιφγσ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ην ζηνηρείν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
ηνπ e-νπξάο, ππνζηήξημε πειαηψλ, θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ». This definition reflect
three main components- service provider, service receiver and the channels of service
delivery (ie, technology). Ο νξηζκφο απηφο αληηθαηνπηξίδεη ηξεηο βαζηθέο ζπληζηψζεο
παξνρήο ππεξεζηψλ, απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θαλαιηψλ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
(δειαδή, ηελ ηερλνινγία). Γηα παξάδεηγκα, ην ππφ εμέηαζε ζηηο δεκφζηεο ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο είλαη ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πνιηηψλ,
θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ. Σν θαλάιη ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ είλαη ε ηξίηε πξνυπφζεζε ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο. Γηαδίθηπν είλαη ην
θχξην θαλάιη δηαλνκήο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ελψ άιιεο θιαζηθέο θαλάιηα (π.ρ.
ηειέθσλν, ηειεθσληθφ θέληξν, δεκφζηα πεξίπηεξν, θηλεηφ ηειέθσλν, ηειεφξαζε)
ζεσξνχληαη επίζεο.
Ζ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη φρη κφλν απφ
απφζηαζε αιιά θαη κε ηε βνήζεηα ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ
Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). Με ηνλ φξν δειαδή ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε ελλννχκε ηε δηάρπζε
εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ηφζν ζε αζχγρξνλε
φζν θαη ζε ζχγρξνλε κνξθή επηθνηλσλίαο. Πνιιέο θνξέο ζπλαληάηαη θαη κε ηνλ φξν
ηειεθπαίδεπζε. Ο φξνο ηειεθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηεο ηειεκαηηθήο
ηερλνινγίαο

(ηειεπηθνηλσλίεο

θαη

ππνινγηζηέο)

(Σζακαζθχξνο)[12].
[27]

γηα

ηελ

παξνρή

εθπαίδεπζεο

Παξάιιεια κε ηνλ φξν ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο
ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) ή ειεθηξνληθή εθκάζεζε, ππνγξακκίδνληαο ηε
δπλαηφηεηα απφθηεζεο γλψζεσλ κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Ζιεθηξνληθή κάζεζε είλαη
ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο γηα ηε δηαλνκή, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ελίζρπζε
ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο (Παπαδάθεο & Φξαγθνχιεο)[9].

[28]

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 Ο
2.1 ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
χκθσλα κε ην ηζρχνλ χληαγκα, ηα ηδξχκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνηεινχλ
Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), πιήξσο απηνδηνηθνχκελα, πνπ ηεινχλ
ππφ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ θξάηνπο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ
απηφ[25].
Ζ δνκή ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζήκεξα ζηελ Διιάδα είλαη ε εμήο:

Δηθόλα 2-1: νξγάλσζε ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πεγή: Δζληθφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ)

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα κε βάζε ην Ν. 2916/2001, ε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
ρσξίδεηαη ζε Αλψηαηε Παλεπηζηεκηαθή Δθπαίδεπζε θαη ζε Αλψηαηε Σερλνινγηθή
Δθπαίδεπζε:
Ζ Αλψηαηε Παλεπηζηεκηαθή Δθπαίδεπζε παξέρεηαη ζηα Παλεπηζηήκηα θαη έρεη σο
απνζηνιή ηελ πςειή ζεσξεηηθή θαη ζθαηξηθή θαηάξηηζε ηνπ κειινληηθνχ επηζηεκνληθνχ
δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. ηελ Αλψηαηε Παλεπηζηεκηαθή Δθπαίδεπζε αλήθνπλ ηα
Παλεπηζηήκηα, ηα Πνιπηερλεία, ε Αλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη ην Διιεληθφ

Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην. Ζ θνίηεζε ζηα Παλεπηζηήκηα δηαξθεί ηέζζεξα έηε, εθηφο απφ
νξηζκέλεο ρνιέο φπνπ ε θνίηεζε κπνξεί λα δηαξθέζεη πέληε ή έμη έηε. Σν αθαδεκατθφ
έηνο ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα δηαηξείηαη ζε δχν εμάκελα ησλ δεθαηξηψλ πιήξσλ
εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο θαη ηξηψλ εβδνκάδσλ εμεηάζεσλ. Οη θνηηεηέο πεξαηψλνπλ ηηο
ζπνπδέο ηνπο κε ηελ πάξνδν ησλ ηεζζάξσλ εηψλ θαη εθφζνλ έρνπλ νινθιεξψζεη
επηηπρψο ηελ παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, θαζψο θαη ησλ
καζεκάησλ επηινγήο. Ο ηίηινο ζπνπδψλ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα είλαη ην Πηπρίν ή
ην Γίπισκα αλάινγα κε ηε ρνιή θνίηεζεο. Σα Παλεπηζηήκηα παξέρνπλ ηίηινπο
ζπνπδψλ ζηα εμήο επηζηεκνληθά πεδία:
Αλζξσπηζηηθέο, Ννκηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο
Θεηηθέο Δπηζηήκεο
Δπηζηήκεο Τγείαο
Σερλνινγηθέο Δπηζηήκεο
Δπηζηήκεο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο
ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ 23 Παλεπηζηήκηα, ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε
ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη Θξεζθεπκάησλ:
Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
Αλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ
Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ & Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ
Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο
Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Οηθνλνκηθψλ & Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Παλεπηζηήκην Παηξψλ
Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ
Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Παλεπηζηήκην Κξήηεο
Πνιπηερλείν Κξήηεο
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
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Iφλην Παλεπηζηήκην
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην
Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην
Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο
ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη ηζηνζειίδεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ.
Δπηιέρζεθαλ ηα είθνζη ηξία (23) Α.Δ.Η. ηεο Διιάδαο θαη ηξία (3) Παλεπηζηήκηα ηνπ
εμσηεξηθνχ. Οη ηζηνζειίδεο κειεηήζεθαλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν επηεκβξίνπ
2010 - Γεθεκβξίνπ 2011. Ζ εχξεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ
έγηλε κέζα απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο
θαη Θξεζθεπκάησλ φζεο ηζηνζειίδεο δελ ππήξμαλ ελεξγέο απφ απηφλ ηνλ δηθηπαθφ
ηφπν ή δελ δηαθξηλφηαλ νη ειεθηξνληθέο ηνπο ππεξεζίεο

επηιέρζεθαλ απφ ηνπο

δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ ηκεκάησλ ή ζρνιψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ.
Σα δηαγξάκκαηα ησλ δεηθηψλ πνπ αθνινπζνχλ ζην 3ν θεθάιαην ζπκπεξηιακβάλνπλ
ηηο ηζηνζειίδεο πνπ είλαη ελεξγέο ζην δηαδίθηπν θαη δελ παξνπζίαζαλ θάπνην
πξφβιεκα .
ην 2ν θεθάιαην εζηηάδεηαη φιε ε έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε νπνία αθνξά ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη ηζηνζειίδεο πνπ είλαη νη ππεξεζίεο
πιεξνθφξεζεο θαη νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα παλεπηζηήκηα ηεο
ρψξαο κέζσ δηαδηθηχνπ ζηηο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ (stakeholders). Δμεηάζηεθε ε
αξρηθή ζειίδα θάζε παλεπηζηεκίνπ, φπνπ εθεί θαίλνληαη νη βαζηθέο ππεξεζίεο, θαζψο
επίζεο θαη νη ράξηεο ησλ ηζηνηφπσλ (αλ ππάξρνπλ) . Οη ηζηνηφπνη ησλ παλεπηζηεκίσλ
εξεπλήζεθαλ θαη αμηνινγεζήθαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ απινχ ρξήζηε. Να ζεκεησζεί φηη
δελ εμεηάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ησλ
Παλεπηζηεκίσλ δηφηη παξνπζηάδνπλ κεγάιε αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ ηνπο θαη είλαη
αληηθείκελν πεξαηηέξσ εξεπλάο. Γίλεηαη έκθαζε ζηα κεγαιχηεξα Παλεπηζηήκηα ηεο
ρψξαο θαζψο θαη ζην Παλεπηζηήκην

Αηγαίνπ ελψ νη ππεξεζίεο ησλ ππνινίπσλ

ζεσξνχληαη παξφκνηεο κε ησλ κεγαιπηέξσλ Παλεπηζηεκίσλ γη’ απηφ δελ αλαιχνληαη
θαη πεξηζζφηεξν, ελψ γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζηηο ειεθηξνληθέο ηνπο ππεξεζίεο.
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2.1.1 ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ (ΔΚΠΑ)

Σν Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην νπνίν ζπλήζσο αλαθέξεηαη
απιά σο Παλεπηζηήκην Αζελψλ, απνηειεί Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ

Ίδξπκα

πνπ

Διιεληθή πξσηεχνπζα. Λεηηνπξγεί αδηαιείπησο απφ ηελ

ίδξπζή ηνπ ζηηο 3 Μαΐνπ 1837. ήκεξα είλαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν Παλεπηζηήκην
ηεο

Διιάδαο

ζε

αξηζκφ

θνηηεηψλ

(κεηά

ην

Αξηζηνηέιεην

Παλεπηζηήκην

Θεζζαινλίθεο), κε πεξηζζφηεξνπο απφ 50.000 πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη 32
ηκήκαηα. Σν 2009 θαηαηάρζεθε ζηελ 177ε ζέζε ησλ 200 θαιχηεξσλ παλεπηζηεκίσλ
ζην θφζκν (2008: 200ε), ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε ηνπ πεξηνδηθνχ Times Higher
Education, ελψ ν δείθηεο Academic Ranking of World Universities ην θαηαηάζζεη
ζηελ 221ε ζέζε ζηνλ θφζκν θαη ζηελ 85ε ηεο Δπξψπεο, ελψ ραξαθηεξίδεηαη σο ην
θαιχηεξν ηεο Διιάδαο. . Δπίζεο, ην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ
ΔΚΠΑ είλαη ην κνλαδηθφ, αλεμάξηεηα γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, Σκήκα ειιεληθνχ
Παλεπηζηεκίνπ πνπ θαηαηάζζεηαη ζηα 100 θαιχηεξα ηνπ θφζκνπ. ηνρεχνληαο ζηε
ζπλερή βειηίσζε ηφζν ηνπ δηδαθηηθνχ φζν θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπ έξγνπ, ζε έλα
επξχηαην θάζκα επηζηεκνληθψλ ρψξσλ,
ηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
θαη νη αληίζηνηρνη ηνκείο ηνπο ιεηηνπξγνχλ
κέζα

ζε

κνλάδεο,

6

επξχηεξεο

πνπ

Παλεπηζηεκηαθέο

αθαδεκατθέο

θέξνπλ

ηνλ

ρνιέο.

ηίηιν
Χζηφζν,

ππάξρνπλ θαη Σκήκαηα ηα νπνία, γηα
ιφγνπο ηζηνξηθνχο θαη πξαθηηθνχο, δελ
είλαη εληαγκέλα ζε ρνιέο[24][26].
Δηθόλα 2-2:Αξρηθή ηζηνζειίδα Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ

Ο ηζηνηφπνο ηνπ ΔΚΠΑ έρεη σο θεληξηθφ ξφιν λα πιεξνθνξήζεη θαη λα ελεκεξψζεη
ηνπο

ελδηαθεξνκέλνπο

(stakeholders)

γηα

ηηο

δξαζηεξηφηεηεο,

ηνπΠαλεπηζηεκίνπ. Δπηπξνζζέησο, παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ,
ππεξεζίεο.

[32]

ηα

λέα

ειεθηξνληθέο

Οη νκάδεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (stakeholders) ηνπ ΔΚΠΑ είλαη:
1) Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο
2) Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο
3) Φνηηεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ
4) Καζεγεηέο
5) Πξνζσπηθφ
6) Καζεγεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ
7)Άιινη Δλδηαθεξφκελνη (γνλείο, καζεηέο, ππνςήθηνπο, ΤΠΔΠΘ, επηρεηξήζεηο θιπ)\

Τπεξεζίεο Πιεξνθόξεζεο πνπ παξέρεη ην ΔΚΠΑ ζηηο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ:
Πξνπηπρηαθνί- Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο


Δλεκέξσζε γηα ην παλεπηζηήκην (ηζηνξηθφ, απνζηνιή θαη πνιηηηθέο)



Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Φνηηεηηθή Μέξηκλα



Αλαθνηλψζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



πλέδξηα



Οδεγφο πνπδψλ αλά ηκήκα



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ – Ηζηνζειίδεο αλά ηκήκα



Πξφγξακκα Δμεηαζηηθήο



Πξφγξακκα Δμακήλνπ



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Πιεξνθνξίεο γηα ηηο Παροχϋσ & Δραςτηριότητεσ

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (ύτιςη

Υοιτητών, Υοιτητικό Εςτύα, Τγειονομικό Περύθαλψη , Τποτροφύεσ - Βραβεύα ,
Άτομα με αναπηρύα , Πανεπιςτημιακό Γυμναςτόριο , Πολιτιςτικόσ Όμιλοσ
Υοιτητών, Αναζότηςη Υοιτητικόσ τϋγησ Rento, Ευκαιρύεσ Απαςχόληςησ , Σαμεύο
Αρωγόσ Υοιτητών)
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Ηλεκτρονικϋσ Τπηρεςύεσ



Μεηαθίλεζε θνηηεηψλ ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ ( πξφγξακκα erasmus )

Δξγαζηήξηα

Απόθνηηνη


Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε Απνθνίησλ



Ηζηνζειίδα Απνθνίησλ - Alumni



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Φνηηεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο

Καζεγεηέο ηνπ ΔΚΠΑ


Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο



Πιεξνθνξίεο



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο

Καζεγεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θαζεγεηέο από
Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ)


Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



Πξνθεξχμεηο Θέζεσλ



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο
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Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Laboratories

Πξνζσπηθό ηνπ ΔΚΠΑ


Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



Πιεξνθνξίεο



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Δπηρεηξήζεηο



Πεξηγξαθή Σκήκαηνο



πλέδξηα



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ - Ηζηνζειίδεο



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία

Άιινη Δλδηαθεξόκελνη (γνλείο, καζεηέο, ππνςήθηνη, ΤΠΔΠΘ θιπ)


Πεξηγξαθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



Καηαηαθηήξηεο Δμεηάζεηο



Αλαθνηλψζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



Οδεγφο πνπδψλ



Ηζηνζειίδεο ζρνιψλ θαη ηκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



Πιεξνθνξίεο Τπνδνρήο Πξσηνεηψλ



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε Απνθνίησλ



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη κε θαζεγεηέο



Άιιεο ππεξεζίεο



Γηα πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο

Φεθηαθέο παξνρέο


ΔΤΓΟΞΟ –ειεθηξνληθή δήισζε ζπγγξακκάησλ



Ζιεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο γηα ηηο θνηηεηηθέο εζηίεο

[35]



Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο ρξεζηψλ Κ.ΛΔΗ.ΓΗ (απφθηεζε ινγαξηαζκνχ θαη φισλ
ησλ πξνλνκίσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη)



Τπεξεζία θαηαιφγνπ (white pages)



Τπεξεζία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (webmail)



Τπεξεζία απνκαθξπζκέλεο ζχλδεζεο κέζσ ηειεθψλνπ (Dial up)



Τπεξεζία αλάξηεζεο πξνζσπηθψλ ηζηνζειίδσλ(ftp)



Τπεξεζία αζθαινχο πξφζβαζεο κέζσ ηδεαηψλ δηθηχσλ (vpn)



Ζ-Σάμε (πιαηθφξκα πνπ απνηειεί νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο
Ζιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ θαη απεπζχλεηαη ζηνπο

εθπαηδεπηέο, ζηνπο

εθπαηδεπφκελνπο θαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο )


Ζιεθηξνληθή γξακκαηεία

Αηηήζεηο πξνο ηε γξακκαηεία (Βεβαίσζε Γηαγξαθήο, Βεβαίσζε φηη πιεξψ
πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο πηπρίνπ, Βεβαίσζε φηη ζπκκεηείρα ζην κάζεκα, Βεβαίσζε
πνπδψλ,

Δπηθπξσκέλν

Βαζκνινγίαο,

Αληίγξαθν

Πηζηνπνηεηηθφ

Πηπρίνπ,

Τπνιεηπφκελσλ

Πηζηνπνηεηηθφ
Μαζεκάησλ,

Αλαιπηηθήο
Πηζηνπνηεηηθφ

Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο Πηπρηνχρνπ, κε Βαζκφ Πηπρίνπ, Πηζηνπνηεηηθφ Αλαιπηηθήο
Βαζκνινγίαο Πηπρηνχρνπ, ρσξίο Βαζκφ, Πηζηνπνηεηηθφ ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο,
Βεβαίσζε γηα ηελ ζηξαηνινγία, Απνζηνιή Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο κε e-mail
Απνζηνιή Βαζκνινγίαο Μαζεκάησλ

2.1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

Σν Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (E.M.Π.) απνηειεί ζήκεξα κηα κεγάιε «κεραλή»
παξαγσγήο ηερληθήο γλψζεο. Δίλαη ην πην παιαηφ θαη ην πην θεκηζκέλν Δθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ
είλαη ηεξάζηηα ζηελ επηζηεκνληθή, ηερληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο απφ
ηελ ίδξπζε ηνπ ην 1836, σο «βαζηιηθφ ζρνιείν ησλ ηερλψλ», έσο θαη ζήκεξα. ην
εζσηεξηθφ

ηνπ

ιεηηνπξγνχλ

135

εξεπλεηηθά

εξγαζηήξηα,

ζηανπνία

δξαζηεξηνπνηνχληαη 2.800 λένη εξεπλεηέο, Πξνπηπρηαθνί θαη Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο
θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο.

[36]

Δηθόλα 2-3: αξρηθή ηζηνζέζε ηνπ
Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ

Σν Δ.Μ.Π. ζήκεξα θηινμελεί
πεξίπνπ

13.000

θνηηεηέο

(πξνπηπρηαθνχο)

θαη

κεηαπηπρηαθνχο) θαζψο θαη 1.200
πεξίπνπ

ζηειέρε

(θαζεγεηέο

φισλ ησλ βαζκίδσλ,εξεπλεηηθφ,
ηερληθφ

θαη

δηνηθεηηθφ

πξνζσπηθφ) θαηαηάζζνληάο ην σο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εθπαηδεπηηθά - εξεπλεηηθά
ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο (ηξίην κεηά ηα Παλεπηζηήκηα Αζελψλ θαη ην Θεζζαινλίθεο).
Σν Δ.Μ.Π. δηαζέηεη 9 ρνιέο πνπ δηδάζθνπλ ηζάξηζκα γλσζηηθά αληηθείκελα
κεραληθψλ
Σν ΔΜΠ θηινμελείηαη ζην δηαδίθηπν απφ κηα ηζηνζειίδα φπνπ έρεη ζθνπφ λα
πιεξνθνξήζεη θαη λα ελεκεξψζεη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα
λέα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο θαη λα παξέρεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο
ηνπ[27].
Οη νκάδεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (stakeholders) ηνπ ΔΜΠ είλαη:
1) Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο
2) Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο
3) Φνηηεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ
4) Καζεγεηέο
5) Πξνζσπηθφ
6) Καζεγεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ
Άιινη Δλδηαθεξφκελνη (γνλείο, καζεηέο, ππνςήθηνπο, ΤΠΔΠΘ, επηρεηξήζεηο, θιπ
Πξνπηπρηαθνί- Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο


Δλεκέξσζε γηα ην παλεπηζηήκην (ηζηνξηθφ, απνζηνιή θαη πνιηηηθέο)



Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην

[37]



Φνηηεηηθή Μέξηκλα



Αλαθνηλψζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



πλέδξηα



Οδεγφο πνπδψλ αλά ρνιή



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ – Ηζηνζειίδεο αλά ρνιή



Πξφγξακκα Δμεηαζηηθήο- Ηζηνζειίδεο αλά ρνιή



Πξφγξακκα Δμακήλνπ- Ηζηνζειίδεο αλά ρνιή



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο ( ππεξεζίεο βηβιηνζήθεο)



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Πιεξνθνξίεο γηα ηηο Παροχϋσ & Δραςτηριότητεσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



Μνλάδεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Κέληξν Γηθηχσλ, Ζ/Τ, Κεληξηθή Βηβιηνζήθε,
Παλεπηζηεκηαθέο

Δθδφζεηο,

Γξαθείν

Γηακεζνιάβεζεο

Σερλνινγίαο, Γξαθείν Γηαζχλδεζεο)
Απόθνηηνη


Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε Απνθνίησλ



Ηζηνζειίδα Απνθνίησλ - Alumni



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Φνηηεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο (ππεξεζίεο βηβιηνζήθεο)

Καζεγεηέο ηνπ ΔΜΠ


Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο



Πιεξνθνξίεο
[38]

&

Μεηαθνξάο



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο

Καζεγεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θαζεγεηέο από
Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ)


Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



Πξνθεξχμεηο Θέζεσλ



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο

Πξνζσπηθό ηνπ ΔΜΠ


Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



Πιεξνθνξίεο



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Δπηρεηξήζεηο



Πεξηγξαθή ρνιψλ ηνπ ΔΜΠ



πλέδξηα



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ – Ηζηνζειίδεο αλά ρνιή



Τπεξεζίεο Βηβιηνζήθε ΔΜΠ



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο

Άιινη Δλδηαθεξόκελνη (γνλείο, καζεηέο, ππνςήθηνη, ΤΠΔΠΘ θιπ)


Πεξηγξαθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



Καηαηαθηήξηεο Δμεηάζεηο



Αλαθνηλψζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



Ηζηνζειίδεο ρνιψλ ηνπ ΔΜΠ
[39]



Πιεξνθνξίεο Τπνδνρήο Πξσηνεηψλ



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε Απνθνίησλ



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη κε θαζεγεηέο



Άιιεο ππεξεζίεο

Γηα όινπο


Τπεξεζία θαηαιφγνπ ( Directory)



Κεληξηθή ηζηνζειίδα ΔΜΠ



Ζιεθηξνληθφο Υάξηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο

Γηα ηα κέιε ηεο πνιπηερληθήο θνηλόηεηαο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο


ΔΤΓΟΞΟ –ειεθηξνληθή δήισζε ζπγγξακκάησλ



Ζιεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο γηα ηηο θνηηεηηθέο εζηίεο



Καηάινγνο Σφπσλ ζην Δ.Μ.Π. (www.ntua.gr/links)



Τπεξεζία Ολνκαηνινγίαο (DNS)



Τπεξεζία Φηινμελίαο Ηζηνζειίδσλ (web hosting)



χλδεζε ζην Γίθηπν Γεδνκέλσλ ηνπ Δ.Μ.Π.



χλδεζε ζην Γίθηπν κέζσ ηειεθψλνπ (dialup)



Πξνζσπηθή Αηδέληα (my.ntua.gr)



Πξνζσπηθέο Ηζηνζειίδεο Υξεζηψλ (users.ntua.gr)



Λίζηεο Ζιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ (lists.ntua.gr)



Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν (e-mail)



Σειεθπαίδεπζε θαη Πνιπκέζα



Τπεξεζία Καηαιφγνπ (Directory)



Δμππεξεηεηήο Μεηαβίβαζεο Αξρείσλ (FTP)



Οκάδεο πδεηήζεσλ (news.ntua.gr)



Τπεξεζία Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο - Wi-Fi



Ζιεθηξνληθφο Υάξηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο (map.ntua.gr)



Τπεξεζία Ηδεαηνχ Ηδησηηθνχ Γηθηχνπ (VPN)



Ηζηνζειίδεο Μαζεκάησλ (mycourses.ntua.gr)
[40]



Τπεξεζία Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ (ca.ntua.gr)



Αλακεηάδνζε Πξνγξακκάησλ ΔΡΣ



Τπεξεζία Δηθνληθνχ Σαρπδξνκείνπ (Virtual Email)



Φηινμελία Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ (Server Hosting)



Τπεξεζία Σαπηνπνίεζεο



Ζιεθηξνληθή γξακκαηεία

Αηηήζεηο πξνο ηε γξακκαηεία (Βεβαίσζε Γηαγξαθήο, Βεβαίσζε πιήξσζεο
πξνυπνζέζεσλ απφθηεζεο πηπρίνπ, Βεβαίσζε φηη ζπκκεηείρα ζην κάζεκα, Βεβαίσζε
πνπδψλ,

Δπηθπξσκέλν

Βαζκνινγίαο,

Αληίγξαθν

Πηζηνπνηεηηθφ

Πηπρίνπ,

Τπνιεηπφκελσλ

Πηζηνπνηεηηθφ
Μαζεκάησλ,

Αλαιπηηθήο
Πηζηνπνηεηηθφ

Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο Πηπρηνχρνπ, κε Βαζκφ Πηπρίνπ, Πηζηνπνηεηηθφ Αλαιπηηθήο
Βαζκνινγίαο Πηπρηνχρνπ, ρσξίο Βαζκφ, Πηζηνπνηεηηθφ ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο,
Βεβαίσζε γηα ηελ ζηξαηνινγία) Απνζηνιή Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο κε e-mail
Απνζηνιή Βαζκνινγίαο Μαζήκαηνο.

2.1.3 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)

Σν Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ.) είλαη παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα
ηεο Διιάδαο, κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 42 ηκήκαηα,
ηα νπνία νξγαλψλνληαη ζε 12 ζρνιέο, θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα επηζηεκνληθψλ
πεδίσλ. Σν παλεπηζηήκην νλνκάζηεθε Αξηζηνηέιεην πξνο ηηκήλ ηνπ θηιφζνθνπ
Αξηζηνηέιε, ελψ ην ζήκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ απεηθνλίδεη ηνλ Άγην Γεκήηξην, ν νπνίνο
είλαη πξνζηάηεο ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν Α.Π.Θ. είλαη ζε αξηζκφ θνηηεηψλ ην
κεγαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο Διιάδαο. ηνλ δείθηε Academic Ranking of
World Universities γηα ην 2010, Σν ΑΠΘ βξίζθεηαη ζηελ 301ε ζέζε παγθνζκίσο
αλάκεζα ζηα 500 θαιχηεξα παλεπηζηήκηα ζηνλ θφζκν θαη ζηελ 124ε ζε επξσπατθφ
επίπεδν.
ηα ζαξάληα δχν ηκήκαηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ, νξηζκέλα κάιηζηα απφ ηα νπνία είλαη
κνλαδηθά ζηελ Διιάδα, θνηηνχλ 95.000 πεξίπνπ θνηηεηέο. Απφ απηνχο νη
πξνπηπρηαθνί είλαη πεξίπνπ 86.000 θαη νη κεηαπηπρηαθνί πεξίπνπ 9.000. Σν δηδαθηηθφ
θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ (ΓΔΠ, δειαδή θαζεγεηέο, αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο,
[41]

επίθνπξνη θαζεγεηέο, ιέθηνξεο, θαζψο θαη νη βνεζνί) αξηζκεί πεξίπνπ 2.330 άηνκα
(694 θαζεγεηέο, 625 αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο, 500 επίθνπξνη θαζεγεηέο θαη 511
ιέθηνξεο) θαη ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (ΔΔΠ) αλέξρεηαη ζε 101 άηνκα. Σν
ινηπφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ είλαη
306

άηνκα

θαη

νη

εηδηθνί

κεηαπηπρηαθνί ππφηξνθνη (ΔΜΤ)
πεξίπνπ

200.

πλεπηθνπξνχλ

αθφκε ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν
412 κέιε ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ
Δξγαζηεξηαθνχ

Πξνζσπηθνχ

(E.Σ.Δ.Π.) θαη ζην δηνηθεηηθφ
512 κφληκνη ππάιιεινη θαη 461
κε

ζρέζε

ηδησηηθνχ

δηθαίνπ

ανξίζηνπ ρξφλνπ[28].
Δηθόλα 2-4: αξρηθή ζειίδα ηνπ ΑΠΘ

Οη Τπεξεζίεο πνπ παξέρεη ην ΑΠΘ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ απεπζύλνληαη ζηνπο
παξαθάησ ρξήζηεο ηνπ είλαη :
Οη νκάδεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (stakeholders) ηνπ ΑΠΘ είλαη:
1) Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο
2) Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο
3) Φνηηεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ
4) Καζεγεηέο
5) Πξνζσπηθφ
6) Καζεγεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ
7) Άιινη Δλδηαθεξφκελνη (γνλείο, καζεηέο, ππνςήθηνπο, ΤΠΔΠΘ, επηρεηξήζεηο, θιπ)

[42]

Τπεξεζίεο Πιεξνθόξεζεο πνπ παξέρεη ην ΔΜΠ ζηηο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ
Πξνπηπρηαθνί- Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο


Δλεκέξσζε γηα ην παλεπηζηήκην (ηζηνξηθφ, απνζηνιή θαη πνιηηηθέο)



Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Φνηηεηηθή Μέξηκλα



Αλαθνηλψζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



πλέδξηα



Οδεγφο πνπδψλ αλά ρνιή



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ – Ηζηνζειίδεο αλά ρνιή



Πξφγξακκα Δμεηαζηηθήο- Ηζηνζειίδεο αλά ρνιή



Πξφγξακκα Δμακήλνπ- Ηζηνζειίδεο αλά ρνιή



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Σκήκα εθδφζεσλ



χζηεκα Βηβιηνζεθψλ



GUNET eClass ( Πλατφόρμα Αςύγχρονησ Σηλεκπαύδευςησ )



Πιεξνθνξίεο γηα ηηο Παροχϋσ & Δραςτηριότητεσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



Αληαιιαγέο θνηηεηψλ ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ- erasmus



Laboratories



χλδεζκνη

Απόθνηηνη


Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε Απνθνίησλ



Ηζηνζειίδα Απνθνίησλ - Alumni



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Φνηηεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο (ππεξεζίεο βηβιηνζήθεο)
[43]

Καζεγεηέο ηνπ ΑΠΘ


Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο



Πιεξνθνξίεο



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο

Καζεγεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θαζεγεηέο από
Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ)


Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



Πξνθεξχμεηο Θέζεσλ



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο

Πξνζσπηθό ηνπ ΑΠΘ


Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



Πιεξνθνξίεο



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Δπηρεηξήζεηο



Πεξηγξαθή ρνιψλ ηνπ ΑΠΘ



πλέδξηα



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ – Ηζηνζειίδεο αλά ρνιή



Τπεξεζίεο Βηβιηνζήθε ΑΠΘ



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο
[44]

Άιινη Δλδηαθεξόκελνη (γνλείο, καζεηέο, ππνςήθηνη, ΤΠΔΠΘ θιπ)


Πεξηγξαθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



Καηαηαθηήξηεο Δμεηάζεηο



Αλαθνηλψζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



Ηζηνζειίδεο ρνιψλ ηνπ ΑΠΘ



Πιεξνθνξίεο Τπνδνρήο Πξσηνεηψλ



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε Απνθνίησλ



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη κε θαζεγεηέο

Άιιεο ππεξεζίεο
Γηα όινπο


Τπεξεζία θαηαιφγνπ ( Directory)



Ζιεθηξνληθφο Υάξηεο

Γηα ηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ηνπ ΑΠΘ –ειεθηξνληθέο θαη δηθηπαθέο ππεξεζίεο


ΔΤΓΟΞΟ –ειεθηξνληθή δήισζε ζπγγξακκάησλ



Ζιεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο γηα ηηο θνηηεηηθέο εζηίεο



ζπξίδα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail, κε πξνζηαζία απφ ηνχο -

αλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία SPAM)


ζχλδεζε κέζσ ηειεθψλνπ (dial-up) γηα πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο Internet



θηινμελία πξνζσπηθψλ ηζηνζειίδσλ



πξνζσπηθφ απνζεθεπηηθφ ρψξν ζε θεληξηθφ εμππεξεηεηή



ζπκκεηνρή ζηηο ππεξεζίεο θαηαιφγνπ



πξνζσπηθφ ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ (PKI)



Πξνεγκέλεο

ηειεκαηηθέο

ππεξεζίεο,

φπσο

ηειεθσλία

κέζσ

ηειεδηάζθεςε


ηερληθή ππνζηήξημε ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο δηθηχνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο Γξακκαηείαο



BLACKBOARD χζηεκα Αζχγρξνλεο Δθπάηδεπζεο

[45]

IP

θαη



Έθδνζε έμππλεο ζπνπδαζηηθήο θάξηαο eKEY ( κφλν γηα πξνπηπρηαθνχο

θνηηεηέο)
«Πξφδξνκεο Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ θαη Δθαξκνγή Έμππλεο
πνπδαζηηθήο Κάξηαο ζην ΑΠΘ», πνπ πινπνηήζεθε απφ ην ΚΤΣΠ θαη εληάρζεθε ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» .
ήκεξα κέζσ ησλ ζπληεξνχκελσλ απηψλ ππνδνκψλ ππνζηεξίδνληαη 41 απφ ηηο 42
ζπλνιηθά Γξακκαηείεο ηνπ ΑΠΘ. Σα 41 Σκήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Τπεξεζίεο
Ζιεθηξνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ είηε γηα ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θνηηεηηθά
ζέκαηα, είηε γηα ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε πιεξνθνξηθή πνπ παξέρνληαη απφ ην ΚΤΣΠ
(π.ρ. παξνρή ινγηζκηθνχ, πξφζβαζε ζε λεζίδεο, ππνζηήξημε, θιπ.). εκαληηθφο
αξηζκφο ηκεκάησλ ρξεζηκνπνηεί επηπιένλ θαη ηηο ειεθηξνληθέο δειψζεηο θνηηεηψλ θαη
κάιηζηα θάπνηα εμ’ απηψλ ππνρξεσηηθά. Παξάιιεια αληίζηνηρεο ππεξεζίεο
ρξεζηκνπνηνχλ θαη κέιε ΓΔΠ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο, ηεο ρνιήο Θεηηθψλ
Δπηζηεκψλ θαη ηνπ ΣΔΦΑΑ Θεζζαινλίθεο (επηζθφπεζε καζεκάησλ θαη θνηηεηψλ,
ειεθηξνληθή απνζηνιή βαζκνινγίσλ, θιπ.). Βαζηθή πξνυπφζεζε ελεξγνπνίεζεο ησλ
ππεξεζηψλ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, σο γλσζηφ είλαη ε χπαξμε ηνπηθνχ δηαρεηξηζηή.

Γηάγξακκα 2-1 : ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ αλά ηκήκα ηνπ ΑΠΘ

[46]

2.1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ

Σν Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ είλαη, θαηά ζεηξά αξραηφηεηαο, ην ηξίην
Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεο ρψξαο θαη ην πξψην ζηνλ ρψξν ησλ Οηθνλνκηθψλ
Δπηζηεκψλ θαη ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ. Έρεη πινχζηα ηζηνξία ζεκαληηθψλ
επηζηεκνληθψλ

επηηεπγκάησλ,

πνπ

ραξαθηεξίδνπλ

ην

ζχγρξνλν

παξφλ

θαη

πξνδηαγξάθνπλ εμαηξεηηθέο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ. Ηδξχζεθε ην 1920 σο Αλσηάηε
ρνιή Δκπνξηθψλ πνπδψλ θαη κεηνλνκάζηεθε ην 1926 ζε Αλσηάηε ρνιή
Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπηζηεκψλ (ΑΟΔΔ). Απφ ην 1989 έρεη ηε ζεκεξηλή
νλνκαζία, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (www.aueb.gr). Σν Οηθνλνκηθφ
Παλεπηζηήκην Αζελψλ δηαζέηεη νθηψ Σκήκαηα. ε θάζε έλα απφ ηα Σκήκαηα
πινπνηνχληαη Πξνπηπρηαθά, Μεηαπηπρηαθά θαη Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ,
αιιά θαη ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Σν Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ είλαη απφ ηα πην δηεζλνπνηεκέλα ειιεληθά
Α.Δ.Η., κε βάζε ηνπο μέλνπο επηζθέπηεο θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο θαη ηηο δηεζλείο
ζπλεξγαζίεο. χκθσλα κε θαηάηαμε ηνπ γεξκαληθνχ πεξηνδηθνχ Der Spiegel [2], ην
Ο.Π.Α. είλαη ζηελ 25ε ζέζε αλάκεζα ζηα νηθνλνκηθά παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο.
Αληηζέησο, ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Ο.Π.Α. (International MBA), ζχκθσλα
κε ην ίδην πεξηνδηθφ, βξίζθεηαη ζηελ 15ε ζέζε παλεπξσπατθά θαη ζηελ 30ε
παγθνζκίσο. χκθσλα κε
άιιε θαηάηαμε ην Ο.Π.Α.
κε βάζε ηηο εξεπλεηηθέο
ηνπ επηδφζεηο είλαη ζηελ
72ε ζέζε ζηελ Δπξψπε
θαη 189ε ζηνλ θφζκν.
Σν Οηθνλνκηθφ
Παλεπηζηήκην Αζελψλ
Γηαζέηεη έλαλ πινπζην θαη
εχρξεζην δηαδηθηπαθφ
ηφπν[29].
Δηθόλα 2-5: αξρηθόο ηζηνηόπνο ηνπ ΟΠΑ

[47]

Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο - Μεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ ΟΠΑ


Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Φνηηεηηθή Μέξηκλα



Αλαθνηλψζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



πλέδξηα



Οδεγφο πνπδψλ αλά ηκήκα




Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ – Ηζηνζειίδεο αλά Σκήκα
Πξφγξακκα Δμεηαζηηθήο



Πξφγξακκα Δμακήλνπ



χζηεκα Βηβιηνζήθεο



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Ηλεκτρονικϋσ Τπηρεςύεσ



Αληαιιαγή θνηηεηψλ Erasmus

Απόθνηηνη


Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε Απνθνίησλ



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



πλέδξηα



χζηεκα βηβιηνζήθεο
Καζεγεηέο ηνπ ΟΠΑ



Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



πλέδξηα



Έξεπλα



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο
[48]

Καζεγεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θαζεγεηέο από
Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ)


Αλαθνηλψζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



πλέδξηα



Έξεπλα



πγγξάκκαηα Καζεγεηψλ ηνπ ΟΠΑ



Βηβιηνζήθε



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο
Πξνζσπηθό ηνπ ΟΠΑ



Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Δπηρεηξήζεηο



Πεξηγξαθή Σκήκαηνο



πλέδξηα



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ – Ηζηνζειίδεο

Άιινη Δλδηαθεξόκελνη (γνλείο, καζεηέο, ππνςήθηνη, ΤΠΔΠΘ θιπ)


Πεξηγξαθή Σκήκαηνο



Καηαηαθηήξηεο Δμεηάζεηο



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



Οδεγφο πνπδψλ



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ - Ηζηνζειίδεο



Πιεξνθνξίεο Τπνςήθησλ θνηηεηψλ



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε Απνθνίησλ



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη κε θαζεγεηέο

[49]

Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο παξέρνληαη ππεξεζίεο φπνπ ζε
άιια παλεπηζηήκηα θαη αληίζηνηρα ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο απνπζηάδνπλ θαη είλαη ε
«εχξεζε φξσλ πιεξνθνξηθήο» θαη

«on line ηεζη δεμηνηήησλ ζηα καζεκαηηθά».

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φινπο, ηφζν απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο φζν θαη
απφ ηνπο επηζθέπηεο.
Γηα όινπο


Τπεξεζία θαηαιφγνπ ( Directory)



Κεληξηθή ηζηνζειίδα



Ζιεθηξνληθφο Υάξηεο ηνπ ΟΠΑ

Γηα ηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ηνπ ΟΠΑ


ΔΤΓΟΞΟ –ειεθηξνληθή δήισζε ζπγγξακκάησλ



Ζιεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο γηα ηηο θνηηεηηθέο εζηίεο



Καηάινγνο Σφπσλ ησλ ρνιψλ



Βαζηθέο Τπεξεζίεο (e-mail, news, FTP, WWW)



Ζιεθηξνληθφο Πίλαθαο (white boarding)



Γηακνηξαζκφο Δθαξκνγψλ θαη Κεηκέλσλ



Γξαπηφο Γηάινγνο (Internet Relay Chat, IRC)



Εσληαλή κεηάδνζε βίληεν (video streaming)



Μεηάδνζε βίληεν θαη' απαίηεζε (video on demand)



Ζιεθηξνληθή γξακκαηεία

2.1.5 ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ

Σν 1989, ε Αλσηάηε Γεσπνληθή ρνιή Αζελψλ αλαβαζκίδεηαη ζε Γεσξγηθφ
Παλεπηζηήκην, ελψ ηαπηφρξνλα ηδξχνληαη επηά αλεμάξηεηα ηκήκαηα. Σν 1995, ην
Γεσξγηθφ Παλεπηζηήκην κεηνλνκάδεηαη ζε Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ[30].

[50]

Ζ θεληξηθή πχιε παξέρεη πξφζβαζε ζε κία γθάκα πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ κέζα
απφ κία δηεπαθή ηελ νπνία
κπνξεί ν θάζε επηζθέπηεο λα
εμαηνκηθεχζεη αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο ζαο. Δίλαη έλαο
ζχλδεζκνο απφ ηνλ νπνίν
κπνξεί

ν

επηζθέπηεο

ελεκεξσζεί

γηα

ζπκβάληα

λα
ηα
ηνπ

παλεπηζηήκηνπ, γηα ηα λέα
θαη ηηο αλαθνηλψζεηο, ην
ζεκείν

εθθίλεζεο

γηα

πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά
εξγαιεία θαη ππεξεζίεο.
Δηθόλα 2-6: Ιζηνζειίδα ΓΠΑ

Οη

νκάδεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ είλαη

παξφκνηεο κε ησλ παξαπάλσ Παλεπηζηήκησλ πνπ πεξηγξάθηεθαλ θαη νη ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ δελ παξνπζηάδνπλ
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο είλαη

Γηαδηθηπαθφ χζηεκα

Δμππεξέηεζεο Φνηηεηψλ, Webmail ΓΠΑ, χλδεζε κε ηηο Τπεξεζίεο Σειεκαηηθνχ
Γηθηχνπ, χζηεκα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα πνπδψλ,
MediaServer ηνπ ΓΠΑ, Φεθηαθφ Απνζεηήξην (μερσξηζηά απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο
Βηβιηνζήθεο), E-Class, Τπεξεζίεο Σειεθπαίδεπζεο.

2.1.6 ΑΝΧΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΚΑΛΧΝ ΣΔΥΝΧΝ

Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ απαξηίδεηαη απφ δπν ηκήκαηα, ην Σκήκα Δηθαζηηθψλ
Σερλψλ θαη ην Σκήκα Θεσξεηηθψλ πνπδψλ Σέρλεο[31].

[51]

Ζ ηζηνζειίδα ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν ζηελ
ζειίδα www.asfa.gr θαη έρεη ζαλ
ζηφρν λα ελεκεξψζεη θαη λα
εμππεξεηήζεη ηφζν ηα κέιε ηεο
φζν θαη ηνπο επηζθέπηεο κε ηηο
ειεθηξνληθέο

ππεξεζίεο

ηηο

νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ . Οη
ππεξεζίεο

πνπ

παξέρεη

παξνπζηάδνπλ

δελ

ηδηαίηεξν

ελδηαθέξνλ πξνο εξεχλα.
Δηθόλα 2-7: Αξρηθή Ιζηνζειίδα ηεο
ρνιήο Καιώλ Σερλώλ

2.1.7 ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ
ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ήκεξα ζην Πάληεηνλ θνηηνχλ πεξίπνπ 8.000 ελεξγνί θνηηεηέο, ελψ ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε
14.500. Σα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηδξχκαηνο είλαη πεξί
ηα 500. Σν Πάληεην Παλεπηζηήκην πεξηιακβάλεη 10 αθαδεκατθά ηκήκαηα[32].
Σν Πάληεην Παλεπηζηήκην κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ

ζηε

http://www.panteion.gr

δηεχζπλζε
πξνζθέξεη

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders)
ππεξεζίεο ελεκέξσζεο

θαη άιιεο

ειεθηξνλίθεο ππεξεζίεο φπσο e-Mail,
Βαζκνινγία,

Φφξνπκ,

Γεκηνπξγία

Δξσηεκαηνινγίσλ, Blogs, Αληαιιαγή
Αξρείσλ,
Δηθόλα2-8: Ιζηνζειίδα Πάληεην Παλεπηζηήκην

[52]

WiKi.

2.1.8 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ

Σν Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο ηδξχζεθε σο «ρνιή Βηνκεραληθψλ πνπδψλ» ην 1938
απφ ην χλδεζκν Βηνκεράλσλ θαη Βηνηερλψλ, ζχκθσλα κε ην Ν.5197/1931 θαη ηνλ
Α.Ν. 28/1936, πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην χλδεζκν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο Διιάδαο
έβαιαλ σο βάζεηο ηελ νηθνλνκηθή, λνκηθή θαη ηερληθή παηδεία ησλ ζηειερψλ ηεο
βηνκεραλίαο[33].
Σν Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο έρεη έλα πινχζην δηθηπαθφ ηφπν θαη πξνζθέξεη πιήζνο
ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ
παξέρεη

πεξηγξάθηεθαλ θαη νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ

ην Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά είλαη Γηαδηθηπαθφ χζηεκα Δμππεξέηεζεο
Φνηηεηψλ,
χζηεκα

Πιεξνθνξηαθφ
πνπδψλ,

Φεθηαθφ

Απνζεηήξην (μερσξηζηά απφ ηηο
ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο), EΤπεξεζίεο

Class,

Σειεθπαίδεπζεο. Οι υπηρεςύεσ
που προςφϋρει δεν παρουςιϊζουν
ιδιαύτερο

ενδιαφϋρον

για

περαιτϋρω ϋρευνα.

Δηθόλα 2-9 : Αξρηθή Ιζηνζειίδα Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο

2.1.9 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

Σν Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο ηδξχζεθε ην 2003 κε έδξα ηελ πφιε ηεο Λακίαο.
Σν πξψην Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ ιεηηνχξγεζε θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 20042005 ήηαλ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή κε έδξα ηελ πφιε
ηεο Λακίαο. Σν επφκελν αθαδεκατθφ έηνο ιεηηνχξγεζε ην Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο
Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο κε έδξα ηελ πφιε ηεο Ληβαδεηάο[34].

[53]

Σν site ηνπ παλεπηζηεκίνπ παξέρεη κφλν ππεξεζίεο ελεκέξσζεο ζηηο νκάδεο
ελδηαθεξνκέλσλ πνπ είλαη:
1)Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο
2)Φνηηεηέο

άιισλ

παλεπηζηεκίσλ
4) Καζεγεηέο
5) Πξνζσπηθφ
6)

Καζεγεηέο

άιισλ

παλεπηζηεκίσλ
7)Άιινη Δλδηαθεξφκελνη
Δηθόλα 2-10: ηζηνζειίδα παλεπηζηεκίνπ ηεξεάο Διιάδαο

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη είλαη

ΈΤΓΟΞΟ –ειεθηξνληθή δήισζε ζπγγξακκάησλ,

Κέληξν Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ, Βηβιηνζήθεο, χλδεζκνη, Σειεθσληθφο θαηάινγνο,
Έληππα αηηήζεσλ.

2.1.10 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ
ΔΠΙΣΗΜΧΝ

Ζ ρνιή ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην αθαδεκατθφ έηνο 1957-58, ελψ ην 1958
κεηνλνκάζηεθε ζε Αλσηάηε ρνιή Βηνκεραληθψλ πνπδψλ Θεζζαινλίθεο, ε θνίηεζε
απφ ηξηεηήο έγηλε ηεηξαεηήο θαη θαηέζηε ηζφηηκε πξνο ηηο αληίζηνηρεο παλεπηζηεκηαθέο
ζρνιέο. Σν 1966 ε ρνιή κεηνλνκάζηεθε ζε Αλψηαηε Βηνκεραληθή ρνιή
Θεζζαινλίθεο θαη κεηαηξάπεθε απφ ίδην Ννκηθφ Πξφζσπν ζε Ννκηθφ Πξφζσπν
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.
Απφ ην 1971 κέρξη ην 2004 ρξεηάζζεθε λα γίλνπλ πνιιέο αιιαγέο, έσο φηνπ θηάζνπκε
ζην ζεκεξηλφ αξηζκφ ησλ 10 ηκεκάησλ ηνπ ΠΑΜΑΚ[35].

[54]

Σν Παλεπηζηήκην ζήκεξα ινηπφλ, ζπγθξνηείηαη απφ 10 ηκήκαηα, απφ ηα νπνία ηα 8
εδξεχνπλ ζην θπξίσο θηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε Θεζζαινλίθε, ελψ ηα ππφινηπα 2
ζηελ Νάνπζα θαη ηελ Έδεζζα.
Σν παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο δηαζέηεη έλα πινχζην δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ παξέρεη
πιήζνο ππεξεζίσλ ηφζν ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο φζν θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ.
Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη
είλαη:
Πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο,
e-class,

webmail,

απνδειηίσζε
Καζεκεξηλά

δεκνζηεχκαηα

ηνπ ηχπνπ ζρεηηθά κε ην
Παλεπηζηήκην,

downloads-

ιήςε αηηήζεσλ.

Δηθόλα 2-11: αξρηθή ηζηνζειίδα Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο

Επύςησ, ϊλλεσ υπηρεςύεσ που διαθϋτει εύναι οι

ηλεκτρονικϋσ κρατόςεισ εςωτερικών

χώρων του πανεπιςτημύου - Κρατόςεισ εργαςτηρύων του πανεπιςτημύου H πξφζβαζε

αθνξά κφλν ηα κέιε ΓΔΠ θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.
αθφκα πεξηιακβάλεη θαη ηηο ππεξεζίεο

e-ρώτηςη γηα ηελ ππνβνιή πιεξνθνξηαθψλ

εξσηήζεσλ πξνο ηε Βηβιηνζήθε θαη πξνο ηε γξακκαηεία, ηελ

Πχιε ζεκαηηθήο

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ, ηελ Φεθηαθή Βηβιηνζήθε θαη Ηδξπκαηηθφ
Καηαζεηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, Σηλεφωνικόσ Κατϊλογοσ Αλαδήηεζε ζηνηρείσλ
πξνζσπηθνχ θαη ππεξεζηψλ/ηκεκάησλ. Σέινο, ςτο site προςφϋρεται και η δωρεϊν
διανομό λογιςμικού MSDN από την Microsoft προσ τουσ φοιτητϋσ και μϋλη ΔΕΠ του
τμόματοσ Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ και Διούκηςησ Σεχνολογύασ .

[55]

2.1.11 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

Μεηά ηελ 1ε Ηαλνπξίνπ 2004, ηα ηέζζεξα ηκήκαηα ζρνιψλ ζηελ Κνδάλε θαη ηε
Φιψξηλα, πνπ πξηλ άλεθαλ ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο,
δεκηνπξγνχλ ηε βάζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. ήκεξα
πεξηιακβάλεη 6 ζρνιέο εθ ησλ νπνίσλ νη 4 βξίζθνληαη εδξεχνπλ ζηε Φιψξηλα[36].
είλαη έλαο δηθηπαθφο ηφπνο πνπ
ζηφρν έρεη λα ελεκεξψζεη θαη
λα εμππεξεηήζεη ηνπ ρξήζηεο
ηνπ .νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη
δελ

παξνπζηάδνπλ

ηδηαίηεξν

ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε

ηηο

ππεξεζίεο ησλ πξνεγνχκελσλ
παλεπηζηεκίσλ

πνπ

πεξηγξάθεθαλ.
Δηθόλα 2-12: αξρηθή ηζηνζειίδα Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

2.1.11 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Σν Παλεπηζηήκην Παηξώλ είλαη παλεπηζηήκην ζην Γήκν Ρίνπ, θνληά ζηελ Πάηξα,
ζην Ννκφ Αραΐαο. Απνηειείηαη απφ είθνζη δχν ηκήκαηα θαη ηέζζεξηο ζρνιέο. Ηδξχζεθε
κε ηνλ Ν.Γ. 4425 ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1964 θαη εγθαηληάζηεθε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 1966.
Δπεηδή ε εκεξνκελία ησλ εγθαηλίσλ ήηαλ ε γηνξηή ηνπ Αγίνπ Αλδξέα, πξνζηάηε ηεο
Πάηξαο, ην έκβιεκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ είλαη ν άγηνο πνπ θξαηάεη ηνλ ηαπξφ ηνπ
Ηεζνχ Υξηζηνχ[37].

[56]

Ο ηζηνηφπνο ηνπ παλεπηζηήκηνπ
Παηξψλ ππάξρνπλ πνιιέο θνηλέο
ππεξεζίεο ζε φια ηα gateways.
Απηφ ζεκαίλεη πψο νη ππεξεζίεο
απηέο είλαη πξνζβάζηκεο απφ
πεξηζζφηεξνπο
ξφινπο.

Ζ

μεθαζαξίδεη

απφ
δνκή

πνηεο

έλαλ
ξφισλ

ππεξεζίεο

/πιεξνθνξίεο είλαη πξνζβάζηκεο
γηα θάζε επηζθέπηε.
Δηθόλα 2-12:ηζηνζειίδα παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο- Μεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο


Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Φνηηεηηθή Μέξηκλα



Αλαθνηλψζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



πλέδξηα



Οδεγφο πνπδψλ αλά ηκήκα



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ – Ηζηνζειίδεο αλά ηκήκα



Πξφγξακκα Δμεηαζηηθήο



Πξφγξακκα Δμακήλνπ



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Ηλεκτρονικϋσ Τπηρεςύεσ

Απόθνηηνη


Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε Απνθνίησλ

[57]



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο

Καζεγεηέο


Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο



Πιεξνθνξίεο



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο

Καζεγεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θαζεγεηέο από
Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ)


Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο

Πξνζσπηθό


Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



Πιεξνθνξίεο



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Δπηρεηξήζεηο



Πεξηγξαθή Σκήκαηνο
[58]



πλέδξηα



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ - Ηζηνζειίδεο



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο

Άιινη Δλδηαθεξόκελνη (γνλείο, καζεηέο, ππνςήθηνη, ΤΠΔΠΘ θιπ)


Πεξηγξαθή Σκήκαηνο



Καηαηαθηήξηεο Δμεηάζεηο



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



Οδεγφο πνπδψλ



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ - Ηζηνζειίδεο



Πιεξνθνξίεο Τπνδνρήο Πξσηνεηψλ



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε Απνθνίησλ



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη κε θαζεγεηέο

2.1.13ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ

Σν Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ είλαη ειιεληθφ Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα κε
έδξα ηελ Σξίπνιε, ελψ νξηζκέλεο απφ ηηο ζρνιέο ηνπ ιεηηνπξγνχλ θαη ζε άιιεο πφιεηο
ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Ηδξχζεθε κε ην ΠΓ 13/2000 θαη ππήξμε αίηεκα
δεθαεηηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, εηδηθά κεηά ην θιείζηκν ηεο Παηδαγσγηθήο
Αθαδεκίαο ηεο Σξίπνιεο.Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ εγθαηληάζηεθε ζηηο 20
επηεκβξίνπ 2002 κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη
Σερλνινγίαο

Τπνινγηζηψλ

θαη

ηνπ

Σκήκαηνο

Δπηζηήκεο

θαη

Σερλνινγίαο

Σειεπηθνηλσληψλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο. Ζ Πξπηαλεία ηνπ
Παλεπηζηήκηνπ (καδί κε νξηζκέλεο Τπεξεζίεο ηνπ) ζηεγάδεηαη θνληά ζην θέληξν ηεο
πφιεο[38].

[59]

Παξέρεη ζην θνηλφ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο
γηα λα ελεκεξψζεη ην θνηλφ θαη

νη

πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ: α)
πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ,
β) Faqs (ζπρλέο εξσηήζεηο θνηηεηψλ), γ)
πιεξνθνξίεο πφιεο θαη παλεπηζηεκίνπ, δ)
πεξηνδηθέο εθδφζεηο, ε) επηθνηλσλία. Οη
ειεθηξνληθέο

ππεξεζίεο

ηνπ

παλεπηζηήκηνπ δελ παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.
Δηθόλα 2-14: ηζηνζειίδα παλεπηζηεκίνπ
Πεινπνλλήζνπ

2.1.14ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σν Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ ηδξχζεθε ην 1970 κε ην ππ' αξηζκ. 746/70 Ν. Γ.
Σκήκαηά ηνπ είραλ αξρίζεη λα ιεηηνπξγνχλ απφ ην 1964 σο παξάξηεκα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σν πξψην ηκήκα πνπ ηδξχζεθε ήηαλ ην Σκήκα ηεο
Φηινζνθηθήο ζηηο 8 Μαΐνπ 1964. Σα επίζεκα εγθαίληα έγηλαλ ζηηο 7 Ννεκβξίνπ
1964.Έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε Ησαλλίλσλ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ
πεξηνρή Μνλήο Γνπξνχηεο θνληά ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ. ην ρψξν ηεο
Παλεπηζηεκηνχπνιεο, εθηφο απφ ηα θηίξηα ησλ ζρνιψλ ππάξρεη ε θεληξηθή Βηβιηνζήθε
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ην Παλεπηζηεκηαθφ γπκλαζηήξην θαη νη εζηίεο. Αθφκα
εζηίεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε, δίπια ζην παιαηφ Παλεπηζηήκην (Γφκπνιε). Σν
Οηθνλνκηθφ Σκήκα, θαζψο θαη ην Σκήκα Πιαζηηθψλ Σερλψλ ζηεγάδνληαη ζην ρψξν
ηεο θεληξηθήο Βηβιηνζήθεο. Οη γξακκαηείεο ησλ ηκεκάησλ βξίζθνληαη ζην
Μεηαβαηηθφ θηίξην, φπνπ ζηεγάδεηαη θαη ην Σκήκα Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ[39].

Ο ηζηνηφπνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ παξέρεη ππεξεζίεο ελεκέξσζεο γηα ηα λέα
ηνπ παλεπηζηεκίνπ,

γηα εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαζψο, επίζεο, δηαζέηεη θαη

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνπο πνπ είλαη:
[60]



Webmail



ειίδεο Υξεζηψλ



Τπεξεζία ηέγαζεο



Σνπξηζηηθφο Οδεγφο Ησαλλίλσλ



E-Course - χζηεκα Αζχγρξνλεο

Σειεθπαίδεπζεο


Κεληξηθή Βηβιηνζήθε



Online Φνηηεηνιφγην



Έληππα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
Δηθόλα 2-15: Ιζηνζειίδα Παλεπηζηήκηνπ Ισαλλίλσλ

2.1.15 ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ (ΔΠΘ)

Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (Γ.Π.Θ.) ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1973 κε ην
Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα ππ' αξηζ. 87 ηεο 27 Ηνπιίνπ 1973, θαη μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ ην αθαδεκατθφ έηνο 1974-1975. Ολνκάζηεθε "Γεκνθξίηεην" πξνο ηηκήλ ηνπ
αξραίνπ Έιιελα θηινζφθνπ Γεκφθξηηνπ, ν νπνίνο θαηαγφηαλ απφ ηελ πφιε Άβδεξα
ηεο Θξάθεο.Ζ δηνίθεζε ηνπ ΓΠΘ έρεη σο έδξα ηεο ηελ Κνκνηελή, ε νπνία είλαη ε
πξσηεχνπζα ηεο Γηνηθεηηθήο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο[40].
ην ΓΠΘ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα δχν ρνιέο θαη δεθανθηψ Σκήκαηα ζε ηέζζεξηο πφιεηο
ηεο Θξάθεο – επηά ζηελ Κνκνηελή, πέληε ζηελ Ξάλζε, ηέζζεξα ζηελ
Αιεμαλδξνχπνιε θαη δχν ζηελ Οξεζηηάδα. πλνιηθά θνηηνχλ 12,466 θνηηεηέο. ην
ΓΠΘ

ιεηηνπξγνχλ δχν ζρνιέο θαη 18 ηκήκαηα ζε ηέζζεξεηο πφιεηο ηεο Θξάθεο - ελληά

ζηελ

Κνκνηελή,

πέληε

ζηελ

Ξάλζε,

ηέζζεξα

δχν ζηελ Οξεζηηάδα ηνπ Έβξνπ. Έλαο πινχζηνο

ζηελ

Αιεμαλδξνχπνιε

θαη

ζε πεξηερφκελν εθπαηδεπηηθφ,

δηθηπαθφο ηφπνο κε ηελ νλνκαζία "Γηνθιήο", ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο
ελεκέξσζεο γηα ην παλεπηζηήκην, ηηο ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα, παξέρεη ηειεθσληθφ
θαηάινγν. Δπίζεο, νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο είλαη:
wemail, ηειεθπαίδεπζε, ηειεδηάζθεςε, eClass, online πιεξνθφξεζε θνηηεηψλ,
κεηαθνξά αξρείσλ θιπ.)

[61]

Δηθόλα 2-16: ηζηνζειίδα
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ
Θξάθεο

2.1.16 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ

Σν Παλεπηζηήκην Κξήηεο ηδξχζεθε ην 1973 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην αθαδεκατθφ
έηνο 1977-78. ήκεξα θνηηνχλ πεξίπνπ 10.000-11.000 θνηηεηέο. ην Ρέζπκλν
ιεηηνπξγνχλ ε Φηινζνθηθή ρνιή, ε ρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη ε ρνιή
Δπηζηεκψλ Αγσγήο, ελψ ζην Ζξάθιεην ε ρνιή Δπηζηήκσλ Τγείαο θαη ε ρνιή
Θεηηθψλ-Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ (ΘΣΔ). ηε ΘΣΔ ιεηηνπξγνχλ ηα ηκήκαηα
Βηνινγίαο,

Φπζηθήο,

Υεκείαο,

Μαζεκαηηθψλ,

Δπηζηήκεο

Τπνινγηζηψλ,

Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ.Δπηδίσμε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ είλαη λα γίλεη έλα θέληξν Δθπαίδεπζεο, φρη κφλν γηα ηελ Διιάδα αιιά
θαη γηα νιφθιεξε ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηε Μέζε
Αλαηνιή[41].
Ζ πξνζπάζεηα εμππεξέηεζεο φισλ φζσλ αθνξά ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο είλαη
πνιπδηάζηαηε θαη γίλεηαη νξαηή θαη κέζα απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ
Ηδξχκαηνο. Απηέο αγγίδνπλ ηελ ελδν-παλεπηζηεκηαθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη ηελ
επαθή ηνπ θνηλνχ κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Απνβιέπνπλ ζηελ εμππεξέηεζε θαη
ηελ πξνζθνξά πνιππνίθηιεο βνήζεηα ζε φινπο. Παξάιιεια, πνιιά ζεκεία απνηεινχλ
δείγκαηα γξαθήο ηνπ ζχλζεηνπ πιέγκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ησλ Αλψηεξσλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο καο.

[62]

Δηθόλα 2-17: Ιζηνζειίδα
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο

Ζ
έλαλ

ηζηνζειίδα
θαηάινγν

ηζηνηφπνπο,

πεξηέρεη
απφ
φπνπ

αληηπξνζσπεχνπλ

site

ζρνιψλ, θαζψο, επίζεο,
θαη

ειεθηξνληθέο

ππεξεζίεο γηα ηελ θάζε
θαηεγνξία μερψξηζηα. ξηζκέλεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη ζχλδεζκνη γξαθείσλ θαη
ζρνιψλ θαίλνληαη θαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα. Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο είλαη
παξφκνηεο κε ησλ παξαπάλσ παλεπηζηεκίσλ πνπ πεξηγξάςακε.

2.1.17 ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ

ην Πνιπηερλείν Κξήηεο ιεηηνπξγνχλ 5 ηκήκαηα κεραληθψλ πεληαεηνχο θνίηεζεο,
θαζψο θαη ην Γεληθφ Σκήκα, ην νπνίν πξνζθέξεη επηθνπξηθφ έξγν ζηα ππφινηπα
ηκήκαηα. Σν Γεληθφ Σκήκα πξνζθέξεη καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα γηα ηνπο ηνκείο ησλ
Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθήο, Υεκείαο, Μεραληθήο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ. Ο ζθνπφο
ηνπ Γεληθνχ Σκήκαηνο είλαη λα πξνεηνηκάζεη ηνλ θνηηεηή ζε δηάθνξα πεδία ηεο
εηδηθφηεηά ηνπ.ηα παξαπάλσ ηκήκαηα θνηηνχλ πεξίπνπ 2600 πξνπηπρηαθνί θαη 700
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηδξχκαηνο αλέξρεηαη ζε 120 κφληκνπο
θαζεγεηέο, πεξίπνπ 50 ζπκβαζηνχρνπο θαζεγεηέο, 250 ζπκβαζηνχρνπο εξεπλεηέο, 85
εξγαζηεξηαθνχο ππαιιήινπο, 40 ηερληθνχο θαη 110 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο[42].
Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην πνιπηερλείν Κξήηεο ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζέζεο ηνπ
είλαη: Λνγαξηαζκφο e-Yπεξεζηψλ πνπ κφλν ηα κέιε ηεο πνιπηερληθήο ζρνιήο έρνπλ
πξφζβαζε νη ππεξεζίεο είλαη: Email, Σειεθπαίδεπζε Τπνζηήξημε Γηνηθεηηθψλ,
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ

[63]

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν

(Email) Φηινμελία Ηζηφηνπσλ, Φηινμελία ζε Data Center,

Βηληενδηάζθεςε κέζσ Web, ΑΝΑΦΑΝΓΟΝ - Γσξεάλ Γηάζεζε Λνγηζκηθνχ θαη
Τπεξεζηψλ

ηεο

ΔΤΓΟΞΟ

-

Τπεξεζία

Microsoft,
Ζιεθηξνληθή
Γηαρείξηζεο

πγγξακκάησλ,
Γηαρείξηζε Αηηεκάησλ Αιιαγήο.
Δπηπιένλ, παξέρεη ζ’ φινπο ηνπ
επηζθέπηεο

ππεξεζίεο

ελεκέξσζεο

ζρεηηθά

κε

ην

Πνιπηερλείν γηα ηε δηνίθεζε,
ηζηνξηθφ,
ηκήκαηα,

ηα
ράξηεο,

αθαδεκατθά
εζσηεξηθφ

θαλνληζκφ, κηθξέο αγγειίεο γηα
ελνηθηάζεηο θαηνηθηψλ θ.α.
Δηθόλα 2-18: ηζηνζειίδα Πνιπηερλείνπ Κξήηεο

2.1.18 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο[1]
είλαη Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα. Δπαληδξχζεθε ην 1984 θαη εδξεχεη δηνηθεηηθά
ζηε Μπηηιήλε. πλαπαξηίδεηαη απφ 5 ζρνιέο θαη 17 ζπλνιηθά ηκήκαηα, πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Μπηηιήλε, ηε Υίν, ην Καξιφβαζη, ηε Ρφδν θαη ηελ
Δξκνχπνιε, ζπγθξνηψληαο έλα εθπαηδεπηηθφ δίθηπν πνπ θαιχπηεη φινπο ηνπο Ννκνχο
ηνπ Αηγαίνπ. Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, κία εηθνζηπεληαεηία κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ,
ζπγθξνηεί έλα Παλεπηζηήκην - Γίθηπν πνπ θαιχπηεη φινπο ηνπο Ννκνχο ηνπ Αηγαίνπ.
Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ απνηειεί έλα ελζπλείδεηα δχζθνιν, αιιά πξσηνπνξηαθφ
εγρείξεκα εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο κε ηεξάζηηα ζπλεηζθνξά ζηε
βηψζηκε αλάπηπμε κηαο εθηεηακέλεο θαη εγγελψο δχζθνιεο γεσγξαθηθά πεξηνρήο, ηνπ
Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ[43].

[64]

Ο δηθηπαθφο

ηφπνο ηνπ

παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ

πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο πνπ

αθνξνχλ ηελ Παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα. ην δηθηπαθφ ηφπν εληνπίζηεθαλ, νδεγίεο
εγγξαθήο – εκεξνκελίεο κέζα ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δηεθπεξαησζνχλ νη δηάθνξεο
γξαθεηνθξαηηθέο ππνζέζεηο ή λα δνζνχλ νη εξγαζίεο – παξνπζηάδνληαη νη ηδηφηεηεο
ησλ κειψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ − δηαζέηνπλ επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε θαζψο θαη
πιεξνθνξίεο

γηα

κεηαπηπρηαθέο
εληφο

θαη

ζπνπδέο
εθηφο

Παλεπηζηεκίνπ

ηνπ
−

αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε
δηάθνξεο

εθδειψζεηο,

ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα
θ.η.ι.
Δηθόλα2-19 :αξρηθή
ηζηνζειίδα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ

Οη νκάδεο ρξεζηψλ πνπ εμππεξεηεί ν πινχζηνο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ είλαη:
1) Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο
2) Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο
3) Φνηηεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ
4) Καζεγεηέο
5) Πξνζσπηθφ
6) Καζεγεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ
7)Άιινη Δλδηαθεξφκελνη (γνλείο, καζεηέο, αιινδαπνί θνηηεηέο, ππνςήθηνπο, ΤΠΔΠΘ
θιπ)

[65]

Οη ππεξεζίεο γηα θάζε νκάδα ρσξίδνληαη σο εμήο:
Πξνπηπρηαθνί – Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ


Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Φνηηεηηθή Μέξηκλα



Αλαθνηλψζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



πλέδξηα



Οδεγφο πνπδψλ αλά ηκήκα



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ – Ηζηνζειίδεο αλά ηκήκα



Πξφγξακκα Δμεηαζηηθήο– Ηζηνζειίδεο αλά ηκήκα



Πξφγξακκα Δμακήλνπ – Ηζηνζειίδεο αλά ηκήκα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο– Ηζηνζειίδεο αλά ηκήκα



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ – Ηζηνζειίδεο αλά ηκήκα



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο

Απόθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ


Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε Απνθνίησλ



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο

Καζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ


Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο



Πιεξνθνξίεο
[66]



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο

Καζεγεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θαζεγεηέο από
Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ)


Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο

Πξνζσπηθό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ


Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



Πιεξνθνξίεο



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Δπηρεηξήζεηο



Πεξηγξαθή Σκήκαηνο



πλέδξηα



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο

Άιινη Δλδηαθεξόκελνη (γνλείο, καζεηέο, αιινδαπνί θνηηεηέο ππνςήθηνη, ΤΠΔΠΘ
θιπ)


Πεξηγξαθή Σκήκαηνο



Καηαηαθηήξηεο Δμεηάζεηο



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



Οδεγφο πνπδψλ



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ - Ηζηνζειίδεο
[67]



Πιεξνθνξίεο Τπνδνρήο Πξσηνεηψλ



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε Απνθνίησλ



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη κε θαζεγεηέο



Ζιεθηξνληθά έληππα

Ηιεθηξνληθέο ππεξεζίεο
Αηηήζεηο πξνο ηε γξακκαηεία (Βεβαίσζε γηα ηελ ζηξαηνινγία, Βεβαίσζε, Γηαγξαθήο,
Βεβαίσζε

απφθηεζεο πηπρίνπ, Βεβαίσζε πνπδψλ, Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν

Πηπρίνπ, Πηζηνπνηεηηθφ Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο, Πηζηνπνηεηηθφ Αλαιπηηθήο
Βαζκνινγίαο

Πηπρηνχρνπ,

κε

Βαζκφ

Πηπρίνπ,

Πηζηνπνηεηηθφ

Αλαιπηηθήο

Βαζκνινγίαο Πηπρηνχρνπ, ρσξίο Βαζκφ, Πηζηνπνηεηηθφ ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο)
Απνζηνιή Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο κε e-mail Απνζηνιή Βαζκνινγίαο Μαζήκαηνο
Πξφγξακκα ίηηζεο, web mail γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ,
δήισζε καζεκάησλ, δήισζε ζπγγξακκάησλ, Mobile services γηα αηηήζεηο, Τπεξεζία
Σειεθσληθνχ Καηαιφγνπ.

2.1.19 IOΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

Σν Ηφλην Παλεπηζηήκην ηδξχζεθε ην 1984 κε έδξα ηελ Κέξθπξα θαη ζήκεξα 25 ρξφληα
απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ απαξηζκεί επηά ηκήκαηα κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη
κνλαδηθά ζηελ Διιάδα. Καηά ηα ηειεπηαία έηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη πξνζειθχζεη
κεγάιν

αξηζκφ

θνηηεηψλ

πνπ

δειψλνπλ σο πξψηε επηινγή ην
Ηφλην

Παλεπηζηεκίνπ[44]

.Σν

Παλεπηζηήκην δίλεη έκθαζε ηφζν
ζηε

δηδαζθαιία

έξεπλα,

θαζψο

φζν

θαη

κέζα

απφ

ζηελ
ηελ

Δπηηξνπή Δξεπλψλ έρνπλ πινπνηεζεί
θαη πινπνηνχληαη πάλσ απφ 200
εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα.

θαη

εθπαηδεπηηθά
Δηθόλα 2-19: ηζηνζειίδα Ινλίνπ Παλεπηζηήκηνπ

[68]

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ παξέρνληαη ππεξεζίεο ελεκέξσζεο γηα ην
παλεπηζηήκην, ηε δηνίθεζε, ηνπο θαζεγεηέο, ηα ηκήκαηα, ηελ έξεπλα, βηβιηνζήθε,
γξαθείν δηαζχλδεζεο θ.α.
Χζηφζν νη

άιιεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο είλαη ππεξεζίεο

θαηαιφγνπ ρξεζηψλ, Σειεθπαίδεπζε θαη Σειεδηάζθεςε, web mail, e-ελνηθηάδεηαη, eγξακκαηεία.

2.1.120 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ

Σν Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ηδξχζεθε ην 1984 κε έδξα ηνλ Βφιν. ήκεξα δηαζέηεη 136
εξγαζηήξηα θαη θιηληθέο, ελψ παξά ηνλ ζχληνκν βίν ηνπ, έρεη εθπνλήζεη ήδε 2.023 εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα θαη έξγα. Ζ Δπηηξνπή Έξεπλαο ηνπ Ηδξχκαηνο έρεη αλαπηχμεη θαη εθαξκφδεη
νινθιεξσκέλε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή, εληζρχνληαο ηελ πξνζπάζεηα ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ γηα
ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δνκψλ θαη ππνδνκψλ, γηα ηελ αλάιεςε εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη γηα ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαγφκελεο έξεπλαο.
Ηδηαίηεξα επηηπρήο είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε Γηεζλή αληαγσληζηηθά
πξνγξάκκαηα, ζε δηαθξαηηθά δίθηπα θαη ζε έξεπλεο ζηνπο ηνκείο αηρκήο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
ηερλνινγίαο. Δπηπξνζζέησο, ην Ίδξπκα ζπκκεηείρε ζην Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαιίαο θαη
ζηα λεντδξπζέληα Ηλζηηηνχηα ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο
Θεζζαιίαο, κε παξνπζία ζε ζχγρξνλα επηζηεκνληθά αληηθείκελα[45].

Οη νκάδεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο είλαη παξφκνηεο κε
ησλ παξαπάλσ Παλεπηζηήκησλ πνπ πεξηγξάθηεθαλ θαη νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ
παξέρεη δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο είλαη
Γηαδηθηπαθφ χζηεκα
Δμππεξέηεζεο Φνηηεηψλ,
ππεξεζίεο web mail, χλδεζε
κε ηηο Τπεξεζίεο Σειεκαηηθνχ
Γηθηχνπ, Φεθηαθφ Απνζεηήξην,
ππεξεζίεο βηβιηνζήθεο, E-Class,
Τπεξεζίεο Σειεθπαίδεπζεο.

Εικόνα 2-21: ιςτοςελίδα Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ

[69]

2.1.21 ΦΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

Σν Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην ιεηηνπξγεί απφ ην 1990. ήκεξα δηαζέηεη ηέζζεξα
ηκήκαηα. Σν ηκήκα Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνινγίαο, πνπ αλαπηχζζεη εξεπλεηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηελ νηθηαθή νηθνλνκία, ζην θπζηθφ, πνιηηηζκηθφ, θαζψο θαη ην
αλζξψπηλν πεξηβάιινλ. Σν ηκήκα Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο - Γηαηξνθήο κε εξεπλεηηθή
παξνπζία ζηνπο ηνκείο ηεο δηαηξνθήο θαη ησλ ηξνθίκσλ. Σν ηκήκα Γεσγξαθίαο, ην
νπνίν θαη εζηηάδεη ζηα αληηθείκελα ηεο θπζηθήο, ηεο αλζξψπηλεο θαη ηεο
εθαξκνζκέλεο

γεσγξαθίαο.

Καη

ην

λενζχζηαην

ηκήκα

Πιεξνθνξηθήο

θαη

Σειεκαηηθήο, πνπ δίλεη έκθαζε ζηνπο ηνκείο ηεο ηειεπιεξνθνξηθήο. Ζ ζχγρξνλε
απηνκαηνπνηεκέλε
ππεξεζία

ηεο

βηβιηνζήθεο

ηνπ

ππνζηεξίδεη ην ζπλνιηθφ
εθπαηδεπηηθφ
εξεπλεηηθφ

θαη
έξγν

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ[46].

Δηθόλα 2-22: ηζηνζειίδα Υαξνθόπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Οι υπηρεςύεσ που παρϋχει εύναι για τα τμόματα, ππεξεζίεο ελεκέξσζεο γηα ην

παλεπηζηήκην, ηε δηνίθεζε, ηνπο θαζεγεηέο, ηα ηκήκαηα, ηελ έξεπλα, βηβιηνζήθε,
γξαθείν δηαζχλδεζεο θ.α.
Χζηφζν νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο είλαη ππεξεζίεο
θαηαιφγνπ ρξεζηψλ,

Σειεθπαίδεπζε, web mail,

ηειεζπκβνπιεπηηθή.

[70]

e-γξακκαηεία, on-line αηηήζεηο,

2.1.22 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

Πξφθεηηαη γηα ην 19ν Ίδξπκα ηεο ρψξαο, απνζηνιή ηνπ νπνίνπ είλαη ε εμ’ απνζηάζεσο
παξνρή Πξνπηπρηαθήο θαη Μεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο κε ηελ
αλάπηπμε θαη

αμηνπνίεζε θαηάιιεινπ

εθπαηδεπηηθνχ

πιηθνχ

θαη

κεζφδσλ

δηδαζθαιίαο, ε πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο θαη
κεζνδνινγίαο ζην πεδίν ηεο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο απφ απφζηαζε. Σν Διιεληθφ
Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ηδξχζεθε ην 1992 θαη ήιζε λα θαιχςεη ηελ αλάγθε γηα αλνηθηά
ζπζηήκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Καηά ζπλέπεηα απεπζχλεηαη ζε πνιχ κεγάιν
θάζκα ελδηαθεξνκέλσλ, ν ηφπνο ρξεζηκνπνηείηαη σο θχξηνο ρψξνο κάζεζεο, ν
θνηηεηήο επηιέγεη ην ρξφλνκειέηεο, δελ ππάξρνπλ εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, ν θνηηεηήο
δηακνξθψλεη ν ίδηνο ηε κνξθσηηθή ηνπ θπζηνγλσκία, επηιέγνληαο απηνηειείο θχθινπο
ησλ ζπνπδψλ κέζα απφ ην αξζξσηφ ζχζηεκα. ην ίδξπκα δηεμάγεηαη Παλεπηζηεκηαθή
έξεπλα,

ελψ

πξφζθαηα

εθπνλήζεθε

θαη

αλάπηπμεο

ινγηζκηθνχ

πιηθνχ

5

ζε

πξφγξακκα
γιψζζεο

θαη
ζε

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε

αιιά

εξγαιείνπ

θαη

πξφηππνπ

πξνζνκνίσζεο

ππνηηηιηζκνχ ζρεδηαζκέλν
Δηθόλα2-23:αξρηθόοηζηνηόπνοηνπΔΑΠ

γηα

εθπαηδεπηηθνχο

ζθνπνχο

εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ. Ο
αρχικόσ

ιςτοχώροσ του ΕΑΠ

περιϋχει ϋναν κατϊλογο από
ιςτοςελύδεσ, καθεμιϊ από τισ
οπούεσ αντιπροςωπεύουν τα site
των χολών[47].

Εικόνα 2-24 : εκπαιδευτική πύλη του ΕΑΠ

[71]

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην ΔΑΠ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο (stakeholders) είλαη :
1) Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο
2) Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο
3) Φνηηεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ
4) Καζεγεηέο
5) Πξνζσπηθφ
6) Καζεγεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ
Άιινη Δλδηαθεξφκελνη (γνλείο, καζεηέο, ππνςήθηνπο, ΤΠΔΠΘ θιπ
Τπεξεζίεο Πιεξνθόξεζεο
Πξνπηπρηαθνί θαη Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο


Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Αλαθνηλψζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



πλέδξηα



Οδεγφο πνπδψλ αλά ηκήκα



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ – Ηζηνζειίδεο αλά ηκήκα



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο

Απόθνηηνη ηνπ ΔΑΠ


Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο (χζηεκα Βηβιηνζήθεο)

Καζεγεηέο ηνπ ΔΑΠ


Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



πλέδξηα



Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο (χζηεκα Βηβιηνζήθεο)



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο

Καζεγεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θαζεγεηέο από
Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ)


Αλαθνηλψζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ



πλέδξηα



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο

Πξνζσπηθό


Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



Πιεξνθνξίεο



Γηνηθεηηθέο Πιεξνθνξίεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο



Δπηρεηξήζεηο



Πεξηγξαθή Σκήκαηνο



πλέδξηα



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ - Ηζηνζειίδεο



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη θαζεγεηέο

Άιινη Δλδηαθεξόκελνη (γνλείο, καζεηέο, ππνςήθηνη, ΤΠΔΠΘ θιπ)


Πεξηγξαθή Σκεκάησλ



Αλαθνηλψζεηο ηνπ ηκήκαηνο



Οδεγφο πνπδψλ



Πιεξνθνξίεο Μαζεκάησλ - Ηζηνζειίδεο



Πιεξνθνξίεο Καζεγεηψλ



Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε Απνθνίησλ



Δπηθνηλσλία κε γξακκαηεία θαη κε θαζεγεηέο

[73]

Άιιεο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ηνπ ΔΑΠ


Υψξνη Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ (Υψξνη ζπλεξγαζίαο ησλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ -

αλάξηεζε βαζηθψλ θεηκέλσλ θαη ζπκκεηνρή ζε ρψξνπο ζπδεηήζεσλ-forum)


Τπεξεζίεο Μεηξψνπ θαη νξγαλσηηθά ζηνηρεία (Παξέρεηαη πξφζβαζε

ζε νξγαλσηηθά ζηνηρεία θαη ππεξεζίεο κεηξψνπ)


Απνζεηήξην Φεθηαθνχ Γηδαθηηθνχ Τιηθνχ

( Παξέρεηαη πξφζβαζε ζην

ςεθηαθφ Δλαιιαθηηθφ Γηδαθηηθφ Τιηθφ ΔΓΤ)


Δηθνληθέο Σάμεηο - Σειεδηαζθέςεηο (πκκεηνρή ζε ηειεδηαζθέςεηο / εηθνληθέο

ηάμεηο φπνπ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ηεο εηθνληθήο αίζνπζαο - πξφζθιεζε απφ ηνλ
θαζεγεηή)


Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Πηινηηθή ιεηηνπξγία ζε θάπνηεο ΘΔ - online

αζθήζεηο, ππνβνιή εξγαζηψλ θιπ)

2.1.23 ΓΗΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΑΓΟ

Σν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο (Γ.ΠΑ.Δ-International Hellenic University) είλαη
έλα δεκφζην ειιεληθφ παλεπηζηήκην ζην νπνίν φια ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ
δηδάζθνληαη απνθιεηζηηθά ζηα αγγιηθά. Έρεη σο απνζηνιή λα παξέρεη αλψηαηε
εθπαίδεπζε θπξίσο ζε αιινδαπνχο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπνπδάζνπλ ζηελ Διιάδα
θαη κε δπλαηφηεηα εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Ηδξχζεθε κε ηνλ Ν.3391/2005,
εδξεχεη ζηελ Θεζζαινλίθε,. θαη πξνζθέξεη πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
ζηηο αθφινπζεο ηξεηο ζρνιέο: Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο
θαη Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο. Με ηελ ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο,
εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ην ΓΗ.ΠΑ.Δ ζηνρεχεη
λα γίλεη έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη εζηηάδεη ζην λα
πξνζειθχζεη θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο πςειφηαηνπ επηπέδνπ απφ ηε λνηηναλαηνιηθή
Δπξψπε θαη απφ φιν ηνλ θφζκν[48].

[74]

Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Γηεζλέο Παλεπηζηεκίνπ

παρϋχει υπηρεςύεσ για τα τμόματα,

ππεξεζίεο ελεκέξσζεο γηα ην παλεπηζηήκην,

ηε δηνίθεζε, ηνπο θαζεγεηέο, ηα

ηκήκαηα, ηελ έξεπλα, βηβιηνζήθε, γξαθείν δηαζχλδεζεο, γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ, γηα
πξφγξακκα αληαιιαγήο λέσλ-erasmus,
γηα

δηακνλή

ζηελ

πφιε

ηεο

Θεζζαινλίθεο.
Χζηφζν, νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο είλαη
ειιηπείο. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη
ζην site είλαη ππεξεζίεο θαηαιφγνπ
ρξεζηψλ, on-line αηηήζεηο, Δυνατότητα
online πληρωμών των διδϊκτρων μϋςω
τησ υπηρεςύασ easypay.
Δηθόλα 2-25 : αξρηθή ηζηνζέζε ηνπ Γηεζλέο Παλεπηζηεκίνπ Διιάδνο

Οη νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ είλαη:
1) Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο
2) Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο
3) Φνηηεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ
4) Καζεγεηέο
5) Πξνζσπηθφ
6) Καζεγεηέο άιισλ παλεπηζηεκίσλ
7)Άιινη Δλδηαθεξφκελνη (γνλείο, καζεηέο, ππνςήθηνπο, αιινδαπνί θνηηεηέο,
ΤΠΔΠΘ)

[75]

2.2 ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ
2.2.1 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge είλαη έλα δεκφζην εξεπλεηηθφ παλεπηζηήκην πνπ
βξίζθεηαη ζην Καίκπξηηδ, Ζλσκέλν Βαζίιεην. Δίλαη ην δεχηεξν παιαηφηεξν
παλεπηζηήκην ζηελ Αγγιία θαη ηνλ αγγιφθσλν θφζκν θαη ην έβδνκν παιαηφηεξν
παλεπηζηήκην ζε παγθφζκην επίπεδν.

ήκεξα ην Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge

θαηαηάζζεηαη σο έλα απφ ηα θνξπθαία παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ, θαηέιαβε ηελ
πξψηε ζέζε ζηνλ θφζκν ζην 2010[49] .
Ζ ηζηνζειίδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ είλαη πξνζηηή γηα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο
ρξήζηεο δηαζέηεη μερσξηζηά
Gateways γηα θάζε ρξήζηε
έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη
ρξήζηεο λα πινεγεζνχλ κε
επθνιία θαη λα
ελεκεξσζνχλ.

Δηθόλα 2-25:αξρηθή ηζηνζειίδα
Cambridge

Οη νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ είλαη:
1.

Μειινληηθνί θνηηεηέο

2.

Φνηηεηέο

3.

Καζεγεηέο

4.

Πξνζσπηθφ

5.

Απφθνηηνη

6.

Οξγαληζκνί θαη εηαηξείεο

7.

Δπηζθέπηεο

Έηζη γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο νκάδεο ππάξρεη έλα
θαη πιεξνθνξηψλ.
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δηαζέζηκν ζχλνιν ππεξεζηψλ

Οη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζην site αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «quick
links» αθνξνχλ φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη είλαη Πιεξνθνξίεο:


Κφζηνο ζπνπδψλ



Δθαξκνγέο γηα πξνπηπρηαθνχο θαη πηπρηνχρνπο



Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην



Υάξηε παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο



Βηβιηνζήθεο



χκβνπινπο ζπνπδψλ



Πξνζσπηθφ



Φνηηεηέο



Hermes Web mail



αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Γηα ηηο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ ππάξρνπλ links ζηα νπνία ε θάζε νκάδα κπνξεί λα
ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηε παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα δηαηίζεληαη ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ζέκαηα

πγείαο

ελεκεξψλνληαο γηα ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη
ην πξνζσπηθφ ηνπ παλεπηζηήκηνπ. Αθφκα, παξέρνληαη θαη ζπκβνπιέο ππνζηήξημεο
πνπ αθνξνχλ δηακνλή, θαξηέξα.
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο
Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ην Παλεπηζηήκην ηνπ
Cambridge, πξνζθέξεη :


Γίθηπα, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη πηζηνπνίεζεο web



Κεληξηθή δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ παξνρή ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ζε

κεκνλσκέλα κέιε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζε νξγαληζκνχο


Έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα ηε ζεζκηθή θαη αηνκηθά

ηδηφθηεηεο

εγθαηαζηάζεηο

θαη

βνεζεηηθέο

ππεξεζίεο

ππνζηήξημεο,

φπσο

ε

βηληενδηάζθεςε, εθηχπσζε, θαη ηε θσηνγξαθία θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε


πκβνπιέο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο

Service Desk (Help Desk) γηα ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε, ην ζχζηεκα ζηήξημεο Techlink
γηα ην ηνπηθφ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή θαη έλα επξχ θάζκα ησλ καζεκάησλ θαηάξηηζεο.
Παξαθάησ ζηελ εηθφλα 2-26 δηαθξίλνληαη νξηζκέλεο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην
παλεπηζηήκην ζηνπο ρξήζηεο ηνπ.
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Δηθόλα 2-26: παξερόκελεο ππεξεζίεο ηνπ Cambridge University

Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ. Κάπνηα θνιιέγηα θαη ηα Σκήκαηα παξέρνπλ, επίζεο, πφξνπο γηα ηνπο
ζπνπδαζηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο. Αθφκα, ππάξρνπλ ζχλδεζκνη γηα πιήξεηο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη δηαζέζηκν γηα ρξήζε.
ινη νη λένη θνηηεηέο θαη ην λέν πξνζσπηθφ θαζψο, επίζεο θαη νη επηζθέπηεο ζα έρνπλ
Computing Service θαη ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ινγαξηαζκνχο κέζσ κηαο
θφξκαο web πξηλ απφ ηελ άθημή ηνπο ζην Παλεπηζηήκην.
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2.2.2 HARVARD UNIVERSITY ΗΠΑ
Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Harvard πεξηέρεη links
γηα ηα site ησλ ζρνιψλ θαη έλαλ
θαηάινγν ηαμηλνκεκέλν αιθαβεηηθά γηα
ηηο

ππεξεζίεο

πνπ

παξέρεη

ζηνπο

ρξήζηεο. Οξηζκέλεο ππεξεζίεο γηα ηε
βηβιηνζήθε, ζέκαηα θαξηέξαο, ζέκαηα
ηερλνινγίαο, γηα ηηο πξπηαληθέο αξρέο
θαίλνληαη θαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ζην
menu[50].
Δηθόλα 2-27: ηζηνζειίδα Harvard University

Γηα θάζε κηα απφ ηηο νκάδεο, ην site πεξηέρεη δηαθνξεηηθέο πχιεο, αλάινγα κε ηνλ ξφιν
ηνπ ρξήζηε. Οπφηε ζε θάζε ξφιν πξνζθέξνληαη θαη αλάινγεο ππεξεζίεο πνπ είλαη
Multimedia (βίληεν γηα πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ), δηάθνξα
Event ηνπ παλεπηζηεκίνπ, επηζηήκε θαη πγεία , ηέρλε θαη πνιηηηζκφο θ.α.
Οη νκάδεο ρξεζηψλ είλαη: θνηηεηέο, θαζεγεηέο, journalist, επηζθέπηεο ζηηο θαηεγνξίεο
παξέρνληαη πιεζψξα ππεξεζηψλ . Φαίλνληαη νξηζκέλεο ζηελ παξαθάησ εηθφλα 2-28 :

Δηθόλα 2-28: ππεξεζίεο Harvard

Γίλεηαη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηηο ππεξεζίεο ζηνλ πίλαθα 2-1 πνπ αθνινπζεί ζηελ
παξαθάησ ελφηεηα 2.3.
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2.2.3 YALE UNIVERSITY
Οη νκάδεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (stakeholders) ηνπ Yale University είλαη:
• Μειινληηθνί θνηηεηέο
• Φνηηεηέο
• Γνλείο
• Καζεγεηέο
• Πξνζσπηθφ
• Γηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο
• Απφθνηηνη
• Οξγαληζκνί θαη εηαηξείεο
• Αζζελείο
• Δπηζθέπηεο
Γηα θάζε κηα απφ ηηο νκάδεο, ην site πεξηέρεη δηαθνξεηηθέο πχιεο, αλάινγα κε ηνλ
ξφιν ηνπ ρξήζηε. Οπφηε ζε θάζε ξφιν πξνζθέξνληαη θαη αλάινγεο ππεξεζίεο[51].

Δηθόλα2-2 : αξρηθή ηζηνζέζε ηνπ Yale University ΗΠΑ

Γίλεηαη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηηο ππεξεζίεο ζηνλ πίλαθα 2-1 πνπ αθνινπζεί ζηελ
παξαθάησ ελφηεηα 2.3
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2.3 ΤΝΟΛΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΟΤΝ ΣΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ
Κάζε Παλεπηζηεκηαθφο ηζηνρψξνο πξνζθέξεη ζην επηζθεπηφκελν θνηλφ πιεζψξα
ππεξεζηψλ. Οξηζκέλεο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζηνπο ρξήζηεο ρσξίο
πξφζβαζε κε θσδηθνχο θαη άιιεο πξνζθέξνληαη κέζσ ελφο δσξεάλ ινγαξηαζκνχ
ρξήζηε ν νπνίνο παξέρεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε φινπο ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο γηα
παξάδεηγκα ζην Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ, ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Ηδξχκαηνο,
κεηαπηπρηαθνχο θαη πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο. νη ινγαξηαζκνί ρξήζεο ππεξεζηψλ
πξνζθέξνπλ ζπξίδα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πξνζσπηθφ απνζεθεπηηθφ ρψξν,
θηινμελία πξνζσπηθψλ ηζηνζειίδσλ, ζπκκεηνρή ζηηο ππεξεζίεο θαηαιφγνπ θ.η.ι. Ο
ινγαξηαζκφο ρξήζεο απνηειείηαη απφ ην φλνκα ρξήζηε (username) θαη ηνλ θσδηθφ
πξφζβαζεο (password), ηα νπνία είλαη ζπλήζσο θνηλά γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξεη ην παλεπηζηήκην. Οη πην ζεκαληηθέο ππεξεζίεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ
παξνχζα έξεπλα θαη εμεηάζηεθαλ ιεπηνκεξψο ζην θεθάιαην 3ν είλαη:
• Online βαζκνινγία
Ζ ππεξεζία ηεο ειεθηξνληθήο βαζκνινγίαο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ζπνπδαζηέο
πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο απφ ηνλ ηφπν πνπ θνηηνχλ λα καζαίλνπλ
κε γξήγνξν θαη εχθνιν ηξφπν ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ. Δίλαη κηα
αξθεηά ρξήζηκε ππεξεζία φηαλ δηαζθαιίδεηαη ε κπζηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ.
• Online Αηηήζεηο
Μηα άιιε ππεξεζία δηαδηθηχνπ είλαη νη ειεθηξνληθέο αηηήζεηο πνπ γίλνληαη κέζα απφ
ηηο ηζηνζειίδεο θπξίσο ησλ ηκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Μηα αξθεηά ρξήζηκε
ππεξεζία πνπ δηεπθνιχλεη θαη εμππεξεηεί έλα κεγάιν κέξνο ζπνπδαζηψλ θαη
θαζεγεηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα ππεξεζία φπνπ επίζεο δελ είλαη ηφζν εκθαλήο ζηνπο
δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ
Οη ειεθηξνληθέο αηηήζεηο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ
Παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ είλαη :
1. Αίηεζε γηα Γήισζε Δγγξαθήο – Γηαγξαθήο
2. Αίηεζε γηα Μεηεγγξαθή
3. Αίηεζε γηα Γήισζε Μαζεκάησλ
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4. Αίηεζε γηα Βεβαίσζε πνπδψλ
5. Αίηεζε γηα Οξθσκνζία
6.Αίηεζε γηα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ θαη Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ
7. Αίηεζε γηα Γήισζε Γηπισκαηηθήο – Πηπρηαθήο Δξγαζίαο
8. Αηηήζεηο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο
9. Αηηήζεηο γηα ζπκκεηνρή online καζεκάησλ
• Video on Demand
Ζ ππεξεζία Video on Demand παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο δσληαλψλ
κεηαδφζεσλ βίληεν θαη ήρνπ κέζσ ηνπ δηθηχνπ. ηηο ηζηνζειίδεο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ
Σκεκάησλ παξαηεξήζεθαλ πνιχ κηθξά πνζνζηά πνπ πξνβάιινπλ θάπνηεο ηαηλίεο πνπ είηε
δηαδξακαηίδνληαη ζε ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είηε είλαη γεληθνχ πεξηερνκέλνπ.

• Μεραλέο Αλαδήηεζεο - Δζσηεξηθή Μεραλή Αλαδήηεζεο
Οη κεραλέο αλαδήηεζεο πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο ππεξεζίεο θαη είλαη θάηη παξφκνην κε
ηηο ζειίδεο ησλ ηειεθσληθψλ θαηαιφγσλ θαη ρξπζνχ νδεγνχ. Πξφθεηηαη γηα εηδηθά
πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζε δεπηεξφιεπηα αλαδεηνχλ θαη καο εκθαλίδνπλ πιεξνθνξίεο
απφ φιεο ηηο δεισκέλεο ηζηνζειίδεο ζην Internet.
Μηα κεραλή αλαδήηεζεο είλαη δειαδή έλα πξφγξακκα πνπ ςάρλεη κία βάζε
δεδνκέλσλ, αλάινγα κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Οξηζκέλεο κεραλέο
αλαδήηεζεο πνπ πεξηείραλ ηα ηκήκαηα ζηελ web ηνπνζεζία ηνπο ήηαλ : in.gr – google.
Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ζεσξνχληαη ρξήζηκεο ζηηο ηζηνζειίδεο γηα ην ιφγν φηη φζν
πεξηζζφηεξν πιηθφ πεξηέρεηαη ζε κηα web ηνπνζεζία ηφζν απμάλνληαη νη δπζθνιίεο γηα
ηνπο επηζθέπηεο πνπ αλαδεηνχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο
απνηεινχλ κηα απφ ηηο πην δεκνθηιέζηεξεο επηινγέο ησλ ρξεζηψλ θάζε site αξθεηά
ρξήζηκε γηα ηελ αλαδήηεζε δεδνκέλσλ ζηνλ web server ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ηνπνζεζηψλ θαη γη απηφ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο απφ θάζε δηθηπαθφ ηφπν κε
πινχζην πεξηερφκελν.
• ειίδεο Υξεζηψλ
ηηο ηζηνζειίδεο ησλ θπξίσο ησλ

ηκεκάησλ θηινμελνχληαη πξνζσπηθέο web

ηνπνζεζίεο θαζεγεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ. Δίλαη κηα ππεξεζία πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε
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ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ ηκεκάησλ. πλήζσο, νη ηζηνζειίδεο
ησλ θαζεγεηψλ πεξηέρνπλ απνθιεηζηηθά βνεζήκαηα πάλσ ζην αληηθείκελν ησλ
ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο. Δίλαη έλα ρξήζηκν βνήζεκα γηα ηνπο ζπνπδαζηέο θαζψο θαη
γηα ηνπο θαζεγεηέο νη νπνίνη κπνξνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα εθζέζνπλ ηελ δνπιεηά
ηνπο, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ζπλαδέιθνπο θαζψο θαη λα δεκνζηεχζνπλ ελεκεξσηηθφ
πιηθφ γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνηηεηέο. Γηα παξάδεηγκα λα δεκνζηεχζνπλ επηπιένλ
πιηθφ πνπ δελ ππάξρεη ζην βηβιίν ή θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ κπνξνχλ λα
δεκνζηεχζνπλ ελδεηθηηθά ζέκαηα εμεηάζεσλ ή ζέκαηα πνπ δεηήζεθαλ ζε εμεηάζεηο
πξνεγνχκελσλ εηψλ. Δπίζεο κπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ καζεκάησλ
ηνπο.
• Τπεξεζία Καηαιφγνπ
Ζ ππεξεζία θαηαιφγνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ ρξεζηψλ ζε
βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ αιιά θαη κειινληηθά ζε βάζεηο δεδνκέλσλ
άιισλ παλεπηζηεκίσλ. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο
θαη άιια πξνζσπηθά ζηνηρεία (π.ρ. ηειέθσλα – δηεπζχλζεηο – βηνγξαθηθά θ.η.ι.) απφ
ζπνπδαζηέο θαη ην επηζηεκνληθφ - δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ηκεκάησλ. Ζ ππεξεζία
θαηαιφγνπ ππάξρεη ζρεδφλ ζηα πεξηζζφηεξα Παλεπηζηεκηαθά site.
• Τπεξεζία Web Mail
Ζ ππεξεζία απηή επηηξέπεη ζε θάζε ρξήζηε λα ιακβάλεη θαη λα ζηέιλεη ειεθηξνληθά
κελχκαηα κέζσ κηαο πξνζσπηθήο ηνπ δηεχζπλζεο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δίλνπλ ηελ
δηεχζπλζε απηή ζε νπνηνλδήπνηε επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο. Ζ ππεξεζία
Web Mail είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ηκεκάησλ.
ηαηηζηηθά ε ππεξεζία web mail αθνινπζεί ηελ ππεξεζία θαηαιφγνπ θαη δελ
εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ ηκεκάησλ.
• Τπεξεζία Wab
Πξφθεηηαη γηα πξσηνπνξηαθή ππεξεζία φπνπ ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λα ιάβεη
πιεξνθνξίεο γηα ην ηκήκα πνπ θνηηεί κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ δηαζέηεη ηελ
ππεξεζία απηή. Ζ παξνπζία ηεο πξσηνπνξηαθήο απηήο ππεξεζίαο ζηνπο δηθηπαθνχο
ηφπνπο ησλ ηκεκάησλ είλαη κεδακηλή.
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• Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο θαη Online Μαζήκαηα
Ο φξνο ″ειεθηξνληθή κάζεζε″ αλαθέξεηαη ζηελ ςεθηαθή κφξθσζε, πνπ κεηαηξέπεηε
ηαρχηαηα ζε πξνυπφζεζε γηα ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ην
επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα. Υσξίο απηή, νη πνιίηεο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο
ζηελ θνηλσλία ή λα απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη ζηνλ
ν

21

αηψλα. Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε ιακβάλεη δηάθνξεο κνξθέο: κπνξεί λα

ζπκπιεξψζεη ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο, λα δεκηνπξγήζεη εηθνληθά
παλεπηζηήκηα θαη ηδξχκαηα εμ′ απνζηάζεσο κάζεζεο ή λα πξνζθέξεη εηθνληθή
θηλεηηθφηεηα ζηνπο θνηηεηέο. Πξφθεηηαη γηα κηα θαηλνηφκα ππεξεζία πνπ άξρηζε λα
ν

εθαξκφδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 21 αηψλα. Ζ ππεξεζία απηή είλαη εκθαλήο ζε αξθεηνχο
δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ Παλεπηζηεκίσλ.
Οξηζκέλα Ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ
παξαδνζηαθή δηδαζθαιία κέζσ ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ή ειεθηξνληθέο
παξαδφζεηο. Απηά είλαη ηα ιεγφκελα online καζήκαηα. Πξφθεηηαη γηα κηα ιίζηα ζηελ
νπνία εκθαλίδνληαη ζηνηρεία γηα θάζε κάζεκα αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ, ηελ
πεξηγξαθή ηνπ, ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην site θαη ηελ βηβιηνγξαθία.
Αθφκα, εκθαλίδνληαη ζηνηρεία ησλ δηδαζθφλησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο ηξφπνπο
επηθνηλσλίαο καδί ηνπο.

• Online Βηβιηνζήθε
Ζ ςεθηαθή βηβιηνζήθε πξνζθέξεη ππεξεζίεο ειεχζεξεο online πξφζβαζεο ζε
ειεθηξνληθέο πεγέο θαη ζε ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ
ειεθηξνληθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, άξζξσλ θαη βηβιίσλ. Παξέρεη ηελ
δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηεο κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ
ηκεκάησλ λα δαλείδνληαη πιηθφ απφ βηβιηνζήθεο Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ,
Δξεπλεηηθψλ Οξγαληζκψλ ηνπ Δζσηεξηθνχ θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ πνπ δελ δηαζέηεη ε
βηβιηνζήθε ηνπ ηκήκαηνο. Οη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ πνπ
δηαζέηνπλ ςεθηαθή βηβιηνζήθε δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο
δηαδαλεηζκνχ ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηελ Δηδηθή Κάξηα
βηβιηνζήθεο κε θσδηθφ ρξήζηε. Κάζε ζπνπδαζηήο έρεη δηθαίσκα λα θάλεη αίηεζε
εγγξαθήο γηα θσδηθφ ρξήζηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπκπιεξψλνληαο θάπνηα ζηνηρεία.
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Χζηφζν, δίλεηαη ην δηθαίσκα ζηνπο ρξήζηεο λα παξαγγείινπλ άξζξα ή βηβιία κέζσ
ηεο ηζηνζειίδαο θάλνληαο κηα ειεθηξνληθή αίηεζε (πξνζσπηθά ζηνηρεία – ζηνηρεία
παξαγγειίαο – κέζνδνο παξαιαβήο). ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ ηκεκάησλ ε
ππεξεζία απηή δελ αξθεηά εκθαλήο. Με έλα πνζνζηφ 42%, ιηγφηεξα θαη απφ ηα κηζά
ηκήκαηα πνπ κειεηήζεθαλ, παξέρνπλ ηελ ππεξεζία απηή. Βέβαηα ζε ζρέζε θαη κε ηηο
άιιεο δπν ππεξεζίεο online πξφζβαζεο πνπ κειεηήζεθαλ (online αηηήζεηο θαη online
βαζκνινγία), ε ππεξεζία ηεο online βηβιηνζήθεο παξαηεξείηαη ζπρλφηεξα ζηηο
ηζηνζειίδεο ησλ ηκεκάησλ.

Απφ ηε δηαδηθηπαθή έξεπλα παξαηεξείηαη φηη ηα ηφζν ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα φζν
θαη ηα Παλεπηζηήκηα ηνπ Δμσηεξηθνχ

παξέρνπλ πιεξνθνξηαθή ελεκέξσζε.

ε

απηή ηελ θαηεγνξία ε αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ έγηλε κε βάζε
ην

πξφγξακκα – πεξηερφκελν – θαλνληζκφο ζπνπδψλ – αλαθνξά ζηε δηνίθεζε –

αλαθνξά γηα ζέζεηο εξγαζίαο – αλαθνξά ζε κεηαπηπρηαθά θαη επξσπατθά
πξνγξάκκαηα – πνιηηηζηηθέο – αζιεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο –
αλαθνξά ζε ζπλέδξηα – πιεξνθνξίεο βηβιηνζήθεο – αλαθνξά ζε θνηηεηηθνχο
ζπιιφγνπο – links γηα Α.Δ.Η. - Α.Σ.Δ.Η. – γηα ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο –
ζέζεηο εξγαζίαο – Τπνπξγεία – εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη ςπραγσγία.

’ απηή

ηελ θαηεγνξία μερψξηζαλ ηα Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ Yale, Harvard, University
of Cambridge θαη απφ ηα Διιεληθά απηά πνπ παξέρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ
πιεξνθνξηαθή ελεκέξσζε είλαη: ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, φπνπ ζην
ηκήκα Πιεξνθνξηθήο

εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κειεηήζεθαλ παξέρεη θαη

θάπνηεο επηπιένλ πξσηφηππεο πιεξνθνξίεο φπσο είλαη ε βάζε φξσλ πιεξνθνξηθήο
info term, ην Παλεπηζηήκην

Αηγαίνπ, ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ, ην Μεηζφβην

Πνιπηερλείν, ην Αξηζηνηέιεην Θεζζαινλίθεο θαη ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ.
ηε ζπλέρεηα κειεηήζεθαλ νη επηθνηλσληαθέο ηερληθέο πνπ παξέρνπλ νη ηζηνρψξνη
ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο έγηλε κε βάζε ηα
παξαθάησ θξηηήξηα πνπ

είλαη : δηεχζπλζε – ηειέθσλν – θαμ – ειεθηξνληθφ

ηαρπδξνκείν ηκήκαηνο, θφξκα επηθνηλσλίαο – forum ζπδεηήζεσλ – chat rooms, e-mail
Γ.Δ.Π. – ηειέθσλα Γ.Δ.Π., download αξρεία – download πξνγξάκκαηα. Σν ζχλνιν
ησλ επηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη ε παξνρή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηνπο ρξήζηεο είλαη
ζρεδφλ πιήξεο απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Οηθνλνκηθφ
Παλεπηζηήκην, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ,
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Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Διιεληθφ Αλνηρηφ
Παλεπηζηήκην ζηνπο ππφινηπνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ ππφινηπσλ Παλεπηζηεκίσλ
εκθαλίδνληαη ειάρηζηα .
Μηα άιιε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο . Ζ αμηνιφγεζε ησλ
ηζηνζειίδσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία έγηλε κε βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα απηά είλαη
: online βηβιηνζήθε – online αηηήζεηο – online βαζκνινγία – video on demand –
κεραλή αλαδήηεζεο – εζσηεξηθή κεραλή αλαδήηεζεο – ζειίδεο ρξεζηψλ – ππεξεζία
θαηαιφγνπ – web mail – wab – ειεθηξνληθήο κάζεζεο – online καζήκαηα.
ηελ πξψηε ζέζε ησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ βξίζθνληαη ην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο
ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, έλαο δηθηπαθφο ηφπνο κε αξθεηέο
ππεξεζίεο φπσο: ε ππεξεζία θαηαιφγνπ, ε ππεξεζία web mail, νη online βαζκνινγίεο,
ε online βηβιηνζήθε θαη νη online αηηήζεηο, ε θηινμελία ζειίδσλ θνηηεηψλ θαη
θαζεγεηψλ, έλα video on demand πξνζβάζηκν κφλν ζε κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο θαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο. Δπίζεο, δηαζέηεη θαη online καζήκαηα
κε θσδηθνχο πξφζβαζεο. Αθνινπζνχλ ηα Παλεπηζηήκηα Ησαλλίλσλ, Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο,
Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. Αθφκα, παξαηεξείηαη φηη ηα Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ
Yale, Harvard, University of Cambridge παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο ηηο παξαπάλσ
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο αιιά παξέρνπλ θαη ππεξεζίεο ηηο νπνίεο δελ έρνπλ ηα
ειιεληθά Παλεπηζηήκηα απηέο είλαη: ειεθηξνληθή εγγξαθή πξσηνεηψλ θνηηεηψλ,
ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πιεξσκήο, ειεθηξνληθή εζηίαζε.
Αθφκα, νη ηζηνζειίδεο αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: URL –
κεηξεηήο επηζθεπηψλ – εηαηξεία ζρεδίαζεο site – site map – εκεξνκελία ηειεπηαίαο
αλαλέσζεο site. Οη ηζηνηφπνη πνπ ηα πεξηιακβάλνπλ είλαη

ην

Αξηζηνηέιεην

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ην νπνίν θξαηά ελήκεξν ην πεξηερφκελφ ηνπ πεξηέρεη site
map, ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Δζληθφ Μεηζφβην
Πνιπηερλείν, ην Ηφλην Παλεπηζηήκην, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ην Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο, ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Χζηφζν ηα
Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ .
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ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε έλαο πίλαθαο ν 2-1 φπνπ παξνπζηάδνληαη νη
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο αλά θαηεγνξία ρξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη δηαδηθηπαθνί ηφπνη
ησλ παλεπηζηεκίσλ.
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2.4 ΤΓΚΡΙΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΜΕ ΣΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ
Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ

πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ

ηελ Παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ πεξηιακβάλεη

πνιιαπινχο

δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ ζρνιψλ θαη ησλ ηκεκάησλ ζηα νπνία εληνπίζηεθαλ νδεγίεο
εγγξαθήο – εκεξνκελίεο κέζα ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δηεθπεξαησζνχλ νη δηάθνξεο
γξαθεηνθξαηηθέο ππνζέζεηο ή λα δνζνχλ νη εξγαζίεο – παξνπζηάδνληαη νη ηδηφηεηεο ησλ
κειψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ − δηαζέηνπλ επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε
θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εληφο θαη εθηφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ −
αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε δηάθνξεο εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα θ.η.ι.
Αλαιπηηθφηεξα παξνπζηάδεηαη ηη ζπκβαίλεη ζην παλεπηζηήκην δελ είλαη πηα απαξαίηεην
λα δηαζρίζεηο ηελ πχιε ηνπ, αιιά κπνξείο απιά λα επηζθεθηείο ηελ πεξηνρή ηνπ ζην
δηαδίθηπν. ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ηκεκάησλ παξαηεξείηαη έλαο ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο
φγθνο πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία.
Σφζν ηα site ησλ δηεζλψλ παλεπηζηεκίσλ πνπ εξεπλήζεθαλ φζν θαη ην παλεπηζηήκην
Αηγαίνπ πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ: Σν πξφγξακκα, ην πεξηερφκελν, ηνλ
θαλνληζκφ ζπνπδψλ θαη ηε δηνίθεζε ηνπ παλεπηζηήκηνπ.
Οη πην εκθαληδφκελεο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ είλαη ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ε δηνίθεζε ησλ ηκεκάησλ. Σα δπν απηά ζηνηρεία ππεξηεξνχλ
ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ θαλνληζκφ ζπνπδψλ. ια απηά ηα ζηνηρεία
απνηεινχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ησξηλνχο θαη κειινληηθνχο θνηηεηέο. Έπεηηα
αθνινπζεί ε αλαθνξά ζηε δηνίθεζε ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε
απηή πνπ παξέρεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. ηε ζπλέρεηα ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ
εμσηεξηθνχ παξαηεξήζεθε ε αλαθνξά ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο, επίζεο, θαη
ζην παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.
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Έπεηηα, ζηα δηεζλή παλεπηζηήκηα αιιά θαη ζην παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Οη ζπλδέζεηο πνπ
εξεπλήζεθαλ είλαη: 1) Links γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ παλεπηζηεκίνπ, 2) Links γηα ηνπο
δηθηπαθνχο ηφπνπο θνηηεηηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζπιιφγσλ απνθνίησλ. Οη ζχιινγνη
θνηηεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα λα ελεκεξψζνπλ ηνπο θνηηεηέο ζχκθσλα κε
ηνλ θιάδν ηνπο. Οη ηζηνζειίδεο απηέο θηινμελνχληαη

ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ

Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ θαη έρνπλ έλα επηζηεκνληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη κε
θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ, 3) Links γηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα παξαηεξήζεθαλ ζηνπο
δηθηπαθνχο ηφπνπο 4) Links γηα δηεζλή πξνγξάκκαηα .
Δπηπξνζζέησο, παξαηεξήζεθε φηη ην παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζηελ θαηεγνξία «εξγαζία»
γίλεηαη αλαθνξά αγγειηψλ

απφ εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά ή άιινπο νξγαληζκνχο. Οη

ζπλδέζεηο απηέο αθνξνχλ άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο εχξεζεο εξγαζίαο. ηα
παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ παξαηεξήζεθε ε ππεξεζία απνθαηάζηαζεο απνθνίησλ.
ζνλ αθφξα γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ νη ζπλδέζεηο ζε web ηνπνζεζίεο
μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ήηαλ ειιηπήο ζε
ζρέζε κε ηα δηεζλή Παλεπηζηήκηα.
Κάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ
Παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ είλαη: 1) ράξηεο
πξφζβαζεο παλεπηζηεκηαθνχ θηηξίνπ θαη πφιεο 2) online άξζξα θαη δεκνζηεχζεηο, 3)
ζέκαηα θαη παξνπζηάζεηο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, 4) online καζήκαηα θαη εζσηεξηθά
έγγξαθα κε θσδηθνχο πξφζβαζεο, 5) εηζαγσγή αλαθνηλψζεσλ θαη εγγξάθσλ ηνπ
Γηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ online ζηελ ηζηνζειίδα, 6) πξφγξακκα εμεηαζηηθήο.
Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Αηηήζεηο πξνο ηε
γξακκαηεία (Βεβαίσζε γηα ηελ ζηξαηνινγία, Βεβαίσζε, Γηαγξαθήο, Βεβαίσζε
απφθηεζεο

πηπρίνπ,

Βεβαίσζε

πνπδψλ,

Δπηθπξσκέλν

Αληίγξαθν

Πηπρίνπ,

Πηζηνπνηεηηθφ Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο, Πηζηνπνηεηηθφ Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο
Πηπρηνχρνπ, κε Βαζκφ Πηπρίνπ, θ.α) Απνζηνιή Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο κε e-mail
Απνζηνιή Βαζκνινγίαο Μαζήκαηνο Πξφγξακκα ίηηζεο, web mail γηα ηνπο
εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, δήισζε καζεκάησλ, δήισζε ζπγγξακκάησλ,
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Mobile

services

γηα

αηηήζεηο,

Τπεξεζία

Σειεθσληθνχ

Καηαιφγνπ,

φιεο

νη

πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο παξέρνληαη θαη απφ ηα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ
επηπιένλ φκσο παξέρνπλ θαη θάπνηεο ππεξεζίεο πνπ δελ ππάξρνπλ ζην παλεπηζηήκην
Αηγαίνπ ή ππάξρνπλ αιιά είλαη ζε ειιηπή κνξθή ή δελ πξνζθέξνληαη ζε νξηζκέλεο
νκάδεο ρξεζηψλ νη ππεξεζίεο απηέο είλαη: «ask your question»: ην ζχζηεκα ςάρλεη γηα
ιέμεηο θιεηδηά θαη παξαζέηεη ιήκκαηα δεκνθηιή, «google maps»: ράξηεο γηα νδνχο,
δξφκνπο,

«Αλαδήηεζε

reservation»,

Δξγαζίαο»,

«e-procurement

γηα

«electronic
πξνζσπηθφ»,

billing/paying»,

«online

«e-shop»

αμεζνπάξ

γηα

travel
ηνπ

παλεπηζηεκίνπ, «e-ελνηθηάδεηαη».
.
πλεπψο, ην web site ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη δελ ηαιαηπσξεί
ηνλ επηζθέπηε θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπ θαζψο, πεξηέρεη Site Map γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ
ρξεζηψλ θαη δηαθνξεηηθέο πχιεο γηα ηηο νκάδεο ρξεζηψλ κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο
παξέρνληαη, επνκέλσο, ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ είλαη φηη πεξηέρεη
ηηο βαζηθφηεξεο δνκέο θαη ππεξεζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ. Δπίζεο,
ζεκαληηθή είλαη ε παξνρή mobile services γηα αηηήζεηο πξνο ηε γξακκαηεία.
Σα αδχλαηα ζεκεία

πνπ εληνπίδνληαη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ είλαη ε παξνρή

ππεξεζηψλ ζε ειιηπή κνξθή γηα παξάδεηγκα ε

ππεξεζία

«on line βαζκνινγίεο»

παξέρεηαη κφλν ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Αθφκα,

ε κε δηαζεζηκφηεηα ζεκαληηθψλ

ππεξεζηψλ

payment system, on line travel

πνπ είλαη ην

e-procurement,

e-mall,

reservation, αλαδήηεζε εξγαζίαο γηα θνηηεηέο .Σέινο, κηα αθφκα αδπλακία πνπ
παξνπζηάδεηαη είλαη φηη νξηζκέλεο ππεξεζίεο βξίζθνληαη ζην πξψην επίπεδν
ειεθηξνληθνπνηήζεο φπσο ε παξνρή username/password.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3Ο
3.1ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
ηελ παξνχζα έξεπλα εμεηάζηεθαλ, ηα είθνζη ηξία Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο. Γηα ηελ
αλεχξεζε ησλ Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο πεγή ν
θφκβνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ[25].

3.1.1 ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ
Ζ έξεπλα έγηλε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο
κέζσ δηαδηθηχνπ, απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ . Μειεηήζεθαλ θαη ηα 23 Αλψηαηα
Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΑΔΗ), πνπ ζχκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ αλαθέξακε ζην θεθάιαην 2ν .

3.2. ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΤΝΟΛΟΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σν θάζε ειιεληθφ παλεπηζηήκην έρεη ην δηθφ ηνπ ηζηφηνπν θαη ηηο δηθέο ππεξεζίεο.
Παξφιν πνπ ζηε γεληθφηεξε κνξθή έρνπλ θνηλά ζηνηρεία, ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ
βαζκφ αλνκνηνκνξθίαο, θπξίσο, γηαηί είλαη απνηέιεζκα πξνζπαζεηψλ ησλ εθάζηνηε
θνηηεηψλ ζαλ κέξνο θάπνηαο εξγαζίαο ηνπο, ρσξίο λα ππαθνχνπλ ζε έλα θνηλφ ζχλνιν
πξνδηαγξαθψλ. Οη βαζηθέο δηαθνξέο αλαθέξνληαη ζηελ νλνκαηνδνζία, ζηελ πινήγεζε,
ζηελ δνκή θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζηελ αλαδήηεζε εληφο ηζηνηφπνπ θαη
ζηελ απζεληηθνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ.
Γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ζπληάρζεθε ην Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο
θαη Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ, ππφ ηελ αηγίδα ηεο “Κνηλσλίαο ηεο
Πιεξνθνξίαο Α.Δ.” θαη ηνπ Δ.Μ.Π. θνπφο ηνπ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο &
Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ (ΠΓ&ΤΖ) είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ

γεληθφηεξσλ αξρψλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπεη ηελ αλάπηπμε
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ θνξείο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θαζψο,
επίζεο, θαη ησλ ηερλνινγηθψλ πξνηχπσλ βάζεη ησλ νπνίσλ πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη ηα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηφζν ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ
κεηαμχ ζπζηεκάησλ φζν θαη ηεο παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ
πλαιιαγψλ πξνο ηνπο Πνιίηεο, ηηο Δπηρεηξήζεηο ή άιινπο Φνξείο.
Σν ΠΓ&ΤΖ επηρεηξεί λα δψζεη ιχζεηο ζηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαζνξίδνληαο θνηλά
πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ παξνρή
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο θνξείο, επηρεηξήζεηο θαη πνιίηεο θαη ηε κεηαμχ ηνπο
δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Δπίζεο, ην Πιαίζην δελ παξαβιέπεη λα θαζνξίζεη ηηο γεληθέο αξρέο
πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη θνξείο ζε νξγαλσηηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν,
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ έγγξαθα/ ζηνηρεία
κε άιινπο θνξείο γηα ηελ παξνρή ηειηθψλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο/ επηρεηξήζεηο. Ζ
πηνζέηεζε ηνπ Πιαηζίνπ απφ ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο αλακέλεηαη λα
βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ηνπο, λα δηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ππεξεζηψλ
ηνπο κε ην θνηλφ, λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα θαη ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο ησλ
ζπλαιιαζζνκέλσλ, λα εληζρχζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ελαιιαθηηθψλ –
ειεθηξνληθψλ- θαλαιηψλ πςειήο αμηνπηζηίαο, ηα νπνία ζα είλαη πξνζβάζηκα απφ
δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηψλ θαη κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ, πξνζδίδνληαο, θαη’
απηφλ ηνλ ηξφπν, έλα αίζζεκα εκπηζηνζχλεο θαη εμππεξέηεζεο ζην ζπλαιιαζζφκελν
θνηλφ. Να ζεκεησζεί φηη θνξείο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζεσξνχληαη θαη ηα Παλεπηζηήκηα
πνπ εμεηάδνληαη, κηαο θαη είλαη Ν.Π.Γ.Γ. (Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ). Οπφηε
ην ΠΓ&ΤΖ εθαξκφδεηαη θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Ζ κειέηε ηνπ Πιαηζίνπ αθνξά
ηελ έθδνζε 2.00, πνπ βγήθε ηνλ Μάην ηνπ 2008.
Σν Πιαίζην ΠΓ&ΤΖ, αθνχ αλαιχζεη ηα επίπεδα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
(νξγαλσζηαθφ, ζεκαζηνινγηθφ θαη ηερλνινγηθφ) θαη πξνζδηνξίζεη ηηο γεληθέο αξρέο πνπ
πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζε επίπεδν νξγάλσζεο θαη δηαδηθαζηψλ, πξνζδηνξίδεη ηηο
πξφηππεο αξρηηεθηνληθέο, βάζεη ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα
αλαπηχζζνληαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. ηε ζπλέρεηα,
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εμεηδηθεχεη ηε ζεκαζηνινγηθή θαη ηερλνινγηθή δηάζηαζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
θαζνξίδνληαο πνιηηηθέο, ηερλνινγηθά πξφηππα θαη θαηεπζχλζεηο πνπ πξέπεη λα
πηνζεηνχληαη ρσξίδνληάο ηα ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο:
• Σεθκεξίσζε & Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: Μέζνδνη
Μνληεινπνίεζεο, ρήκαηα Αληαιιαγήο Μνληέισλ Πξνδηαγξαθψλ, Γιψζζεο θαη
Αξρηηεθηνληθέο Τινπνίεζεο Δθαξκνγψλ
• Μνληεινπνίεζε Τπεξεζηψλ: Μέζνδνη Μνληεινπνίεζεο, Γιψζζεο Δθηέιεζεο
• Μνληεινπνίεζε Γεδνκέλσλ: Μέζνδνη Μνληεινπνίεζεο, ρήκαηα Αληαιιαγήο
Μνληέισλ

Γεδνκέλσλ,

Πξφηππα

Αληαιιαγήο

Γεδνκέλσλ,

Μεηαζρεκαηηζκφο/

Παξνπζίαζε Γεδνκέλσλ, Γνκή Μεηαδεδνκέλσλ, Απνηχπσζε Μεηαδεδνκέλσλ, Γιψζζεο
Αλαπαξάζηαζεο.
εκαζηνινγηθήο Πιεξνθνξίαο
• Παξνπζίαζε θαη Δπεμεξγαζία Πιεξνθνξίαο: Πξνζβαζηκφηεηα, ρήκαηα Αληαιιαγήο
Τπεξθεηκέλνπ, Stylesheets, Κσδηθνπνίεζε πλφινπ Υαξαθηήξσλ, Αλαγλψξηζε Σχπνπ
Γηακφξθσζεο Αξρείσλ (File Formats), Γηακφξθσζε Δγγξάθσλ Κεηκέλνπ γηα Αληαιιαγή
Πιεξνθνξηψλ, Γηακφξθσζε Δγγξάθσλ Κεηκέλνπ γηα Πεξαηηέξσ Δπεμεξγαζία
Πιεξνθνξηψλ, Γηακνξθψζεηο Αληαιιαγήο Γξαθεκάησλ, Γηακνξθψζεηο Αληαιιαγήο
Αξρείσλ Ήρνπ, Βίληεν θαη Ρνήο Βίληεν, πκπίεζε Γεδνκέλσλ
• Γηαζχλδεζε - Δπηθνηλσλία - Γηαιεηηνπξγηθφηεηα: Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηξίηα
πζηήκαηα, Πξσηφθνιια Δπηπέδνπ Γηθηχνπ, Πξσηφθνιια Δπηπέδνπ Δθαξκνγήο,
Γηαλνκή Πεξηερνκέλνπ
• Αζθάιεηα θαη Απζεληηθνπνίεζε: Αζθάιεηα Τπεξεζηψλ Ηζηνχ, Αζθάιεηα Μεηάδνζεο
Γεδνκέλσλ, Απζεληηθνπνίεζε, Κξππηνγξάθεζε
Σα πξφηππα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΠΓ&ΤΖ κπνξνχλ λα είλαη:


Τπνρξεσηηθά, αλ έρεη εθαξκνζηεί θαη δνθηκαζηεί ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη
απνηειεί ηελ πιένλ ελδεδεηγκέλε θαη επηβεβιεκέλε ηερλνινγηθή ιχζε
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Πξναηξεηηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη εθαξκνζηεί θαη δνθηκαζηεί ζε πξαθηηθέο
εθαξκνγέο αιιά πθίζηαηαη έλα πην θαηάιιειν Πξφηππν Τπνρξεσηηθφ ή δελ
ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΠΓ&ΤΖ.



Τπφ Μειέηε/ Γηακφξθσζε, αλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο
αλάπηπμεο θαη θαιχπηεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πεξί «Αλνηθηήο Φηινζνθίαο»
ησλ ηερλνινγηθψλ πξνηχπσλ. Σα πξφηππα απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ έρνπλ
απνδείμεη αθφκα ηελ αμία ηνπο ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο[20].

3.2. ΛΟΓΙΜΙΚΟ SPSS- ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ηελ παξνχζα έξεπλα σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα SPSS
Statistical Package For the Social Sciences. Σν ινγηζκηθφ SPSS δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ
εηαηξεία SPSS Inc.πνπ αξγφηεξα πεξηήιζε ζηελ εηαηξεία IBM θαη είλαη έλα εκπνξηθφ
παθέην πνπ πεξηέρεη ηα εξγαιεία γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα δεδνκέλα (Αγγειήο, 2007)[1]. Σν ζπγθεθξηκέλν εκπνξηθφ
παθέην ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ επεμεξγαζία ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, κε
απνηέιεζκα ηελ εμαγσγή θαηαλνκψλ ψζηε ε έξεπλα λα έρεη ζηνραζηηθφ ραξαθηήξα.
Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηελ επηθχξσζε θαη επαιήζεπζε ηνπ κνληέινπ θαηά ηε
ρξήζε

Σνπ παξαγνληηθνχ πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη θαηά ηε κειέηε ελαιιαθηηθψλ

ζελαξίσλ.
Σν SPSS πεξηιακβάλεη φια ηα ζηάδηα ηεο αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο νινθιεξψλνληαη θάησ
απφ έλα ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαιχπηνληαο ηελ αλάιπζε απφ άθξν κε άθξν.
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Δηθφλα 3-1.ηα ζηάδηα αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ θαιχπηεη ην SPSS

Σα θχξηα δνκηθά ραξαθηεξίζηεθα ηνπ SPSS είλαη:
1. Data Editor: γηα ηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (.sav)
2. Syntax: γηα ηηο εληνιέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ (.sps)
3. Viewer/ Output: γηα ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ (.spo)

Σα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, φπσο ηηο
θαηαλνκέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνινπζνχλ νη κεηαβιεηέο, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο
θαη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο .
3.2.1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS φπσο
ήδε πξναλαθέξζεθε. Σν πξψην βήκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κεηά απφ ηε
ζπιινγή θαη ηελ εμαγσγή ηνπο κε ηελ θαηάιιειε θσδηθνπνίεζή είλαη ε δηαδηθαζία πνπ
είλαη γλσζηή ζαλ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (descriptive statistics[52]).
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Απηή αλαθέξεηαη ζηελ πεξηιεπηηθή θαη ζπκππθλσκέλε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ κε
ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα έρνπκε κία επνπηηθή πξψηε εηθφλα ησλ ηάζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ
πνπ δηέπνπλ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ πξνβιήκαηφο καο.
Ζ αλαιπηηθή δηαδηθαζία θαιχπηεη φια ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ηελ αλάιπζε θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ
δηάζεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο (SPSS, 2010).
Γηα θάζε εξψηεκα ην νπνίν εμεηάδεηαη ζην παξφλ, αθνινπζεί ν αληίζηνηρνο ζηαηηζηηθόο
πίλαθαο κε ηηο θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ θαη φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην θαη ε αληίζηνηρε
γξαθηθή παξάζηαζε. Ζ κέζε ηηκή ππνινγίδεηαη θαη εξκελεχεηαη ζηαηηζηηθά ζηηο
πνζνηηθέο κεηαβιεηέο. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαβιεηψλ καο νη νπνίεο έρνπλ
θσδηθνπνηεζεί κε αξηζκνχο, ε κέζε ηηκή δελ έρεη λφεκα απιά παξαηίζεηαη. Σν ζχλνιν
ησλ κεηαβιεηψλ είλαη πνηνηηθήο θχζεσο θαη φρη πνζνηηθήο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην
γεγνλφο φηη νη κεηαβιεηέο αμηνιφγεζεο είλαη φιεο πνηνηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ (π.ρ. είρε
ζπλέπεηα, φρη ζηαζεξή, πξνζβιεηηθή-δπζάξεζηε).

3.2.2 ΣΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ

Ζ επίζθεςε ζηνπο Γηαδηθηπαθνχο Σφπνπο ησλ Παλεπηζηεκίσλ έγηλε κε ρξήζε ησλ δχν
δεκνθηιέζηεξσλ Φπιινκεηξεηψλ Ηζηνζειίδσλ: Internet Explorer 8.0 & Mozilla Firefox
3.0. Αθφκα, νη ξπζκίζεηο ζηνλ θπιινκεηξεηή δελ αλαηξνχζαλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ
Ηζηνζειίδσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ γηα ηελ εμαγσγή ζσζηψλ ζπκπεξαζκάησλ.
Αξρηθά θαηαγξάθεθαλ ηα δεδνκέλα πνπ απνηέιεζαλ ηα πνζνηηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο,
απφ ην ΓΓΣ ηνπ θάζε Παλεπηζηεκίνπ γηα θάζε θαλφλα. ηε ζπλέρεηα, εθαξκφζζεθαλ νη
θαλφλεο βαζκνιφγεζεο
Γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, έγηλαλ ηα εμήο βήκαηα:
1. Δχξεζε παξερφκελσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα θάζε Παλεπηζηήκην
2. Δπηινγή θνηλψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο απινχο ρξήζηεο
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ε πεξίπησζε χπαξμεο ηεο ππεξεζίαο, απφδνζε βαζκνινγίαο, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
ππεξεζία θαη ην ζπγθεθξηκέλν Παλεπηζηήκην ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε
θαη Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο.
ε πεξίπησζε κε-χπαξμεο ηεο ππεξεζίαο:
i. Πξνζζήθε ππεξεζίαο θαη κεηαδεδνκέλσλ απηήο ζηε Βάζε Γεδνκέλσληεο εθαξκνγήο.
ii. Απφδνζε βαζκνινγίαο αλά παλεπηζηήκην θαη Τπεξεζία.

3.2.3 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ
Με βάζε ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο

SPSS έγηλε ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο

έξεπλαο θαη δηεπθνιχλζεθε ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.

3.3 ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΙΚΣΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ
ε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκφο ησλ ηειηθψλ
απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο.

3.3.1. ΔΕΙΚΣΗ Α1 - ΟΝΟΜΑΣΟΔΟΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΣΟΠΩΝ

Με ηνλ δείθηε Α1 ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο
(Μ.Ο.) βαζκνινγίαο θάζε Παλεπηζηεκίνπ φισλ
ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νλνκαηνδνζία
ΓΓΣ. Χο απνηέιεζκα εμάγεηαη ε θαηάηαμε ησλ
Παλεπηζηήκησλ σο πξνο ηελ Ολνκαηνδνζία ησλ
Παλεπηζηεκίσλ.
Οη θαλφλεο ΠΠ-ΓΓΣ είλαη σο εμήο :
 ΚΤ:5,7,8,9,13
 ΚΠ: 6,9

ΓΡΑΥΗΜΑ 3-1: ΟΝΟΜΑΣΟΔΟΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΣΟΠΩΝ ΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ
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Οη Μεηαβιεηέο Σηκέο είλαη ν Μ.Ο. απφ 0 έσο 4 γηα θάζε Παλεπηζηήκην.
Παξαηεξείηαη φηη ε ειάρηζηε βαζκνινγία είλαη 0,6 ή 60% , ε κέγηζηε ηηκή είλαη 84.6 %
θαη ν κέζνο όξνο γηα φια ηνπο Παλεπηζηήκηα είλαη 77.71%.
ηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ην

δηάγξακκα

ζπρλνηήησλ 3-3.1 ε θαηαλνκή ησλ ηηκψλ γηα
ην πιήζνο ησλ Παλεπηζηεκίσλ (Ν=23)έρεη
ηππηθή απφθιηζε 9,2 % θαη δηαθχκαλζε 84,6%.
Απφ ην γξάθεκα δηαθξίλεηαη φηη νη ηηκέο ηνπ
δείθηε

ησλ

Παλεπηζηεκίσλ

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή φζνλ αθνξά ηελ
νλνκαηνδνζία.

ΓΡΑΥΗΜΑ 31.1:ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΦΝΟΣΗΣΩΝΓΙΑΣΟ ΔΕΙΚΣΗ Α1

Σα ζπκπεξάζκαηα είλαη φηη ηα Παλεπηζηήκηα πνπ πιεξνχλ ηνπο ΚΤ,ΚΠ είλαη:
ΔΜΠ, ΟΠΑ, ΑΠΘ, ΓΠΑ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ,
Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαξνθφπεην, ΔΑΠ.
3.3.2ΔΕΙΚΣΗ Α2 – ΕΙΚΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

Με ηνλ δείθηε Α2 ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο (Μ.Ο.) ηεο βαζκνινγίαο θάζε
Παλεπηζηεκίνπ φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηθαζηηθή παξνπζίαζε
ΓΓΣ. Χο κεηαβιεηέο ηηκέο νξίζηεθαλ 0 έσο 4 γηα θάζε Παλεπηζηήκην.
Καλφλεο ΠΠ-ΓΓΣ:
1. ΚΤ: 14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26
2. ΚΠ: 10,11,13,14,15,16,17,18,19
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Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ
εμάγνληαη απφ ηνλ δείθηε
Α2 είλαη φηη ε ειάρηζηε
βαζκνινγία παξαηεξείηαη
ζηα
Παλεπηζηήκηα
Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο,
ηεξεάο Διιάδαο, Γηεζλέο
Παλεπηζηήκην
Διιάδνο
θαη ζην Πάληεηνλ κε 82,1
%. Σν Παλεπηζηήκην κε
ην πςειφηεξν πνζνζηφ
91.67% είλαη ην ΔΚΠ .
ΓΡΆΥΗΜΑ 3-2: ΕΙΚΑΣΙΚΉ ΠΑΡΟΤΊΑΗ

Απφ ην δηάγξακκα 3-3.2 δηαθξίλεηαη φηη ε
δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ είλαη 17,85 %, ε ηππηθή
απφθιηζε 4,2% θαη ε δηάκεζνο 86,96%
ΓΡΑΥΗΜΑ 3-3.2: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΤΦΝΟΣΉΣΩΝ

3.3.3ΔΕΙΚΣΗ Α3 - ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΣΟΠΩΝ
Με ηνλ δείθηε Α3 ππνινγίδεηαη ν Μ.Ο. ηεο βαζκνινγίαο θάζε Παλεπηζηεκίνπ ζχκθσλα
κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ΓΓΣ.
Καλόλεο ΠΠ-ΓΓΣ:
ΚΤ: 27,29,30,33,34,36,40,41,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54
ΚΠ: 20,21,22,24,25,26,27,28,29
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Οη κεηαβιεηέο ηηκέο είλαη απφ
0-4 γηα θάζε Παλεπηζηήκην.
Παξαηεξείηαη φηη ε ηππηθή
απφθιηζε είλαη 5.586 ελψ ε
ρακειφηεξε

ηηκή

παξαηεξείηαη

απφ

φπσο
ην

γξάθεκα είλαη 72.5 %.

Γράφημα 3-3:Δομή και Περιεχόμενο των ΔΔΣ

πσο θαίλεηαη απφ ην γξάθεκα 3-3.3, ε κέζε ηηκή
γηα ην δείθηε Α3 είλαη ζην 83,4%, ε ηππηθή
απφθιηζε ησλ ηηκψλ είλαη 5,58%. Ζ δηαθχκαλζε
είλαη 31% γχξσ απφ ηελ κέζε ηηκή θαη ην εχξνο
ησλ ηηκψλ είλαη 17.5. Δπίζεο παξαηεξείηαη φηη ην
25% ησλ ηηκψλ έρνπλ κέρξη ηηκή 80%,

ην 50%

ησλ ηηκψλ έρνπλ ηηκή 82.5% θαη ην 75 % ησλ
παλεπηζηεκίσλ έρνπλ ηηκή 90%.

ΓΡΆΥΗΜΑ 3-3.3: ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ
ΤΦΝΟΣΉΣΩΝ
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πλεπψο, ην Παλεπηζηήκην πνπ πιεξνί ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο κε ηζηνρψξν, θαιά
ζρεδηαζκέλε αξρηθή ζειίδα, FAQ’S, LINKS, SEARCH, SITEMAP,

ζηνηρεία

επηθνηλσλίαο θαη κεηαδεδνκέλα είλαη ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην.

3.3.4ΔΕΙΚΣΗ Α4 – ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ

Ο δείθηεο Α4 αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ (Μ.Ο.) ηεο βαζκνινγίαο θάζε
Παλεπηζηεκίνπ φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ΓΓΣ.
Καλφλεο ΠΠ-ΓΓΣ: ΚΤ: 55,56
ΚΠ:32
Παξαηεξείηαη φηη ην 100% ησλ
Παλεπηζηήκησλ

πιεξνί

ηνπο

θαλφλεο γηα πξνζβαζηκφηεηα. Ζ
πξφζβαζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν
είλαη αλεμάξηεηε ηεο ππνδνκήο
πνπ δηαζέηνπλ νη ρξήζηεο θαη
ιακβάλεη

ππφςε

ηπρφλ

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνθνηλνχ ζην
νπνίν απεπζχλεηαη.
ΓΡΑΥΗΜΑ 3.3.5: ΠΡΟΒΑΙΜΌΣΗΣΑ

Απφ ην ηζηφγξακκα 3-3.2 δηαθξίλεηαη
φηη ε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ είλαη 0
γηα ην πιήζνο ησλ Παλεπηζηεκίσλ.

ΓΡΆΥΗΜΑ 3-3.2: ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΤΦΝΟΣΉΣΩΝ
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ΔΕΙΚΣΗ Α5 - ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ

Γηα ηνλ δείθηε Α5

ππνινγίδεηαη ν

κέζνο φξνο (Μ.Ο.) ηεο βαζκνινγίαο θάζε

Παλεπηζηεκίνπ φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πνιιαπινχο δηαδηθηπαθνχο
ηφπνπο. Οη κεηαβιεηέο ηηκέο νξίδνληαη σο ν Μ.Ο. απφ 0 έσο 4 γηα θάζε Παλεπηζηήκην.
Σν απνηέιεζκα ηνπ δείθηε δείρλεη ηελ θαηάηαμε ησλ Παλεπηζηεκίσλ σο πξνο ηελ
χπαξμε πνιιαπιψλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ.
Καλόλεο ΠΠ-ΓΓΣ: ΚΠ:58

ΓΡΆΥΗΜΑ 3-5: ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ

Παξαηεξείηαη φηη ε ειάρηζηε βαζκνινγία πνπ κεηξήζεθε είλαη 0, ελψ ε κέγηζηε θαη ν
κέζνο όξνο γηα ηα Παλεπηζηήκηα πνπ εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο αγγίδεη ην 100%.
πλεπψο,
δηαζέηνπλ

φια

ηα

Παλεπηζηήκηα
ελαιιαθηηθνχο

δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη φια ηνπο
ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ απηφκαηε
αλαθαηεχζπλζε ζην πξσηεχνλ site

ΓΡΆΥΗΜΑ 3-5: ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΤΦΝΟΣΉΣΩΝ
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ΔΕΙΚΣΗ Α6 - ΑΚΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ο δείθηεο Α6 κεηξάεη ηνλ κέζν φξν (Μ.Ο.) ηεο βαζκνινγίαο θάζε Παλεπηζηεκίνπ φζνλ
αθνξά ηνπο θαλφλεο κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ειεθηξνληθέο
ζπλαιιαγέο.
Καλφλεο ΠΠ-ΓΓΣ: ΚΤ:96

Γξάθεκα 3-6.1: ε θαηαλνκή ησλ ζπλαιιαγώλ
Α6

Γξάθεκα 3-6.2: δηάγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ην δείθηε

Απφ ηα γξαθήκαηα 3-6.1 θαη 3-6.2 δηαθξίλεηαη φηη ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην είλαη ην
κφλν πνπ ζπλαιιάζζεηαη κε ηνπο ρξήζηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, ην
Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα online πιεξσκψλ
ησλ νθεηιψλ ηνπο κέζσ ηεο ππεξεζίαο easypay. Σα ππφινηπα Παλεπηζηήκηα δελ
παξέρνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα πιεξσκή αλαξηνχλ ζηνλ ηζηνηφπν
ηνπο ηνλ αξηζκφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλαιιαγσλ.
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ΔΕΙΚΣΗ Α7 - ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ ΤΣΗΜΑΣΟ
Ο δείθηεο

Α7 ππνινγίδεη ην Μ.Ο. ηεο βαζκνινγίαο θάζε Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ

απφδνζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΠΠ-ΓΓΣ :
ΚΤ:98,100

Γξάθεκα 3-7.1: Γηαζεζηκόηεηα θαη απόδνζε ζπζηήκαηνο πνπ δηαζέηνπλ νη ΓΓΣ

πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ην γξάθεκα 3-7.1, ε ειάρηζηε ηηκή είλαη ην 75% πνπ ηελ
παίξλεη ην Πάληεηνλ θαη ην 100% είλαη ε κέγηζηε φπνπ ζ’ απηφ ην πνζνζηφ βξίζθνληαη
ηα πεξηζζφηεξα Παλεπηζηήκηα. πκπεξαζκαηηθά, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηαδηθηπαθψλ
ηνπο ηφπσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη κέζσ απηψλ θαη ην κέγεζνο ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν

απεπζχλνληαη είλαη

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ. Αθφκα, παξαηεξείηαη φηη ηα ελεξγά ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ
δηθηχνπ ηνπ θνξέα

εμππεξεηνχλ ηε δηαζχλδεζε ηνπ ΓΓΣ κε ηα ππνζηεξηθηηθά

ζπζηήκαηα ηνπ θνξέα θαη θαιχπηνπλ επαξθψο ηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα, ζε επίπεδν
αξηζκνχ ρξεζηψλ θαη φγθν.
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Σν γξάθεκα 3-7.2 δείρλεη φηη ε
θαηαλνκή ζπρλνηήησλ αθνινπζεί ηελ
θαλνληθή

θαηαλνκή.

Δπίζεο,

δηαθξίλεηαη φηη νη ηηκέο

γηα ηα 23

Παλεπηζηήκηα έρνπλ κέζε ηηκή 96,1 %
θαη ηππηθή απφθιηζε 6,99%.

Γξάθεκα 3-7.2 : δηάγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ην δείθηε Α7

ΔΕΙΚΣΗ Α8 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΦΡΗΣΩΝ
ν δείθηεο Α8 κεηξάεη γηα θάζε θαηεγνξία ρξεζηψλ ζηνλ ΓΓΣ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηα
δηθαηψκαηα πξφζβαζεο πνπ απνθηά

ν θάζε ρξήζηεο ζην πεξηερφκελν θαη ζηηο

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ απηνχ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ
ΠΠ-ΓΓΣ:ΚΤ: 105

Γξάθεκα 3-8.1: δηθαηώκαηα ρξεζηώλ

Σα Παλεπηζηήκηα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο νπνίνπο απνδίδνπλ ζηνπο ρξήζηεο
ηνπ ΓΣ, θαηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπο. ε θάζε ξφιν ρξήζηε
απνδίδνληαη ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελν θαη ηηο ππεξεζίεο
ηνπ ΓΣ.
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ΔΕΙΚΣΗ Α9 – ΕΓΓΡΑΥΗ ΦΡΗΣΩΝ

Ο δείθηεο Α9 κεηξάεη θαηά πφζνλ ηα Παλεπηζηήκηα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ΠΠΓΓΣ γηα ηελ εγγξαθή ησλ ρξεζηψλ ζηνπο ηζηνηφπνπο ησλ Παλεπηζηεκίσλ.
Καλόλεο ΠΠ-ΓΓΣ: ΚΤ: 106, ΚΤ:107

Παξαηεξείηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα
φηη ε ειάρηζηε ηηκή είλαη 50% θαη ε
κέγηζηε 100% πνπ αληηπξνζσπεχεηαη
απφ

10

Παλεπηζηήκηα

ηα

νπνία

αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο εγγξαθήο
δειαδή ηα Παλεπηζηήκηα δεκνζηεχνπλ
ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο γηα λα κπνξνχλ
νη ρξήζηεο αλαιφγσο ηνπ ξφινπ ηνπο,
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο ηνπ επηπέδνπ 3 θαη 4 πνπ
παξέρνπλ ηα Παλεπηζηήκηα.
Γξάθεκα 3-9.1: Δγγξαθή ρξεζηώλ

ηε

ζπλέρεηα

ζην

δηάγξακκα

ζπρλνηήησλ ε θαηαλνκή ησλ ηηκψλ γηα
ην πιήζνο ησλ κεηαβιεηψλ θαίλεηαη
θαλνληθή. Χζηφζν ε ηππηθή απφθιηζε
είλαη 19.88% θαη ε κέζε ηηκή 80,43%.
πνπ απηφ δείρλεη φηη ηα Παλεπηζηήκηα
κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά

παξέρνπλ

πεξηζζφηεξεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο
ΓΡΆΥΗΜΑ 3-9.2:ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΤΦΝΟΣΉΣΩΝ
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φπνπ απαηηείηαη γηα λα απνθηήζνπλ νη

ρξήζηεο

πξφζβαζε ζε απηέο θαηφπηλ εγγραφής τοσς, η δήισζε θαη εμαθξίβσζε ηεο

ηαπηφηεηάο ηνπο απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ.
Σα Παλεπηζηήκηα πνπ ην εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο είλαη: ην ΔΚΠΑ, ΔΜΠ, ΠΑ.ΠΔΗ,
ΠΑ.ΜΑΚ,ΓΠΘ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο.

ΔΕΙΚΣΗ Α10 - ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ

Ο δείθηεο Α10 κεηξάεη ην Μ.Ο. ησλ Παλεπηζηεκίσλ φπνπ νη ρξήζηεο ηνπο εθφζνλ
απνθηήζνπλ

ξφιν θαη ηαπηφηεηα θαηά πφζνλ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηεο

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη ΓΓΣ ησλ Παλεπηζηεκίσλ

Παξαηεξείηαη
Παλεπηζηήκηα

φηη

φια

ηα

επηηξέπνπλ ζηνπο

ρξήζηεο ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη ην
ΓΓΣ .
Γξάθεκα 3-3.10: δηαρείξηζε ΓΓΣ

ΔΕΙΚΣΗ Α11 - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ
Ο δείθηεο Α11 κεηξάεη ην κέζνπ φξνπ (Μ.Ο.) ηεο βαζκνινγίαο θάζε Παλεπηζηήκηνπ
φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ ηνπ
δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ζρεηηθά κε λνκηθά ζέκαηα γηα ην πεξηερφκελν.
Καλφλεο ΠΠ-ΓΓΣ:


ΚΤ: 106,108
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ΚΠ: 53,54

Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκβάιινληαη ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα
κε ηνλ παξνρέα ηεο ππεξεζίαο απνηειεί ην θαηά πφζν ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα είλαη
λνκηθά ππεχζπλν γηα νπνηεζδήπνηε
δηαξξνέο ή παξεθθιίζεηο απφ ην λφκν
2472/1997 θαη ηελ θνηλνηηθή νδεγία
95/46/ΔΚ. Χζηφζν ζην δηάγξακκα
παξαηεξείηαη

φηη

φια

ηα

Παλεπηζηήκηα παξέρνπλ ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε λνκηθά ζέκαηα .
Γξάθεκα 3-3.11: λνκηθά ζέκαηα

πλεπψο, αλ ν παξνρέαο είλαη μεθάζαξν φηη παξέρεη ππεξεζίεο κε ηξφπν πνπ ηνλ θαζηζηά
εθηεινχληα, ε επεμεξγαζία πνπ ιεηηνπξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο,
ηφηε ην ηειεπηαίν είλαη ππφινγν σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
ελαξκφληζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Νφκνπ θαη ηεο Οδεγίαο. ’ απηή ηελ
πεξίπησζε απαηηείηαη λα ππάξρεη ζπκβφιαην κεηαμχ παξνρέα – εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο
πνπ λα δηαθξίλεη ηηο ζρεηηθέο λνκηθέο ππνρξεψζεηο. Χζηφζν ππάξρεη πηζαλφηεηα, θάπνηα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα λα απνθεχγνπλ ηε ιήςε λνκηθήο επζχλεο γηα ην βαζκφ
ζπκκφξθσζεο ησλ παξνρέσλ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Νφκνπ θαη ηεο Οδεγίαο. ’ απηή ηελ
πεξίπησζε θξνληίδνπλ λα θαζηζηνχλ γεληθά ζαθέο φηη νη παξνρείο απνηεινχλ μερσξηζηά
λνκηθά πξφζσπα, νπφηε ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα δελ θαζνξίδεη ηνπο ζθνπνχο ή ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη επνκέλσο
δελ απνηειεί γη’ απηά ππεχζπλν επεμεξγαζίαο.
Ζ παξαπάλσ ζηάζε κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε ηαθηηθέο φπσο:
• Ξεθάζαξε επηζήκαλζε ηφζν ζην ίδην ην site φζν θαη ζε θάζε ππνζηεξηθηηθφ έγγξαθν
φηη ε ππεξεζία πξνζθέξεηαη απφ εμσηεξηθφ παξνρέα.
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• Πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ γηα ην πνηεο απφ ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θαη πνηεο απφ ηνλ παξνρέα.
• Δλεκέξσζε φηη νη θνηηεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξεζία ην θάλνπλ απεπζείαο
κέζσ ηνπ παξνρέα θαη φρη κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν θάζε
άηνκν κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ηνλ αξηζκφ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ επηζπκεί λα
απνθαιχςεη.
• Παξνρή δπλαηφηεηαο ζην θνηηεηή – ρξήζηε λα απνιακβάλεη πξναηξεηηθά ηελ
ππεξεζία.
Αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην βαζκφ ρξήζεο κηαο ππεξεζίαο, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα
κπνξνχλ λα παξέρνπλ κηα ζχληνκε ελεκέξσζε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ απφ
ηε ρξήζε ηεο ή λα πεξηιακβάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο επηζεκάλζεηο ζηελ δήισζε πνιηηηθήο
ηδησηηθφηεηαο πνπ αθνινπζνχλ.

3.3.12 ΔΕΙΚΣΗ Α12 - ΔΙΑΔΟΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ

Με ηνλ δείθηε Α12

ππνινγίδεηαη

ν

κέζνο φξνο (Μ.Ο.) ηεο βαζκνινγίαο θάζε

Παλεπηζηεκίνπ φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο
ησλ Παλεπηζηεκίσλ γηα ηνπο ΓΓΣ ηνπο. Οη Μεηαβιεηέο Σηκέο είλαη ν Μ.Ο. απφ 0 έσο 4
γηα θάζε Παλεπηζηήκην.
Καλφλεο ΠΠ-ΓΓΣ:
ΚΤ: 111
Απφ ην γξάθεκα θαίλεηαη φηη νη ΓΓΣ φισλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ έρνπλ θξνληίζεη γηα ηε
δηάδνζε ησλ ηζηνηφπσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ησλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ.
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Γξάθεκα 3-12: Γηάδνζε ΓΓΣ

3.4 ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΙΚΣΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ (Β)
Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ είλαη 25 γηα ηελ

αλάιπζε ηεο

αμηνιφγεζεο θξαηήζακε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα Παλεπηζηήκηα
είλαη ζε πιήζνο 9.
Γηα θάζε έλα απφ ηα Παλεπηζηήκηα, αλαδεηήζεθαλ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη
ειεθηξνληθά (επηπέδνπ 1 θαη άλσ) ελψ ζε θάπνηα Παλεπηζηήκηα πνπ δελ παξέρεηαη ε
ππεξεζία δφζεθε ε ηηκή κεδέλ 0.
ηελ ζπλέρεηα θάζε ππνελφηεηαο γίλεηαη κία δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ησλ ηειηθψλ
απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ππάξρεη έλαο ζπλνπηηθφο ζρνιηαζκφο- επεμήγεζε
γηα θάζε απνηέιεζκα.
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3.4.1 ΔΕΙΚΣΗ Β1- ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
Ο δείθηεο Β1 κεηξάεη γηα θάζε Παλεπηζηήκην ηνλ Μ.Ο. ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη κε
βάζε ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Χο απνηέιεζκα εμάγεηαη ε
θαηάηαμε ησλ Παλεπηζηεκίσλ σο πξνο ηνλ κέζν φξν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ.

Γξάθεκα 3-4.1: Καηάηαμε κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ ππεξεζηώλ γεληθά

Παξαηεξείηαη απφ ηα γξαθήκαηα φηη ε κέζε ηηκή γηα ην δείθηε Β1 είλαη ζην 48,7% θαη
ε ηππηθή απφθιηζε ησλ ηηκψλ είλαη

15,33 %. Σελ ειάρηζηε ηηκή ηελ έρεη ην

Παλεπηζηήκην ηεξεάο πνπ θπκαίλεηαη ζην 18%. Ζ πςειφηεξε ηηκή θπκαίλεηαη ζην 73
% πεξίπνπ. Ζ ηππηθή απφθιηζε είλαη 15,33%.
πκπεξαζκαηηθά, πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο παξέρεη ην Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό
Παλεπηζηήκην Αζελώλ
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3.4.2 ΔΕΙΚΣΗ Β2 - ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ο δείθηε Β2 κεηξάεη γηα θάζε Παλεπηζηήκην ην Μ.Ο. ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. Θα ππνινγηζηνχλ νη ππεξεζίεο επηπέδνπ 1 θαη άλσ.
Γξάθεκα 3-4.3: θαηάηαμε κε βάζε ησλ
αξηζκό Ηιεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ

πσο

δηαπηζηψλεηαη,

απφ

ην

ηζηφγξακκα ε θαηαλνκή ησλ ηηκψλ
γηα ηα 23 Παλεπηζηήκηα έρεη κέζε
ηηκή 15,87 θαη ηππηθή απφθιηζε 4,22.
Σα Παλεπηζηήκηα πνπ δηαζέηνπλ ην
κεγαιχηεξν αξηζκφ ζε ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο είλαη ην ΔΜΠ θαη ην
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.
Αθφκα απφ γξάθεκα 3-4.3 παξαηεξείηαη φηη
ην Παλεπηζηήκην κε ην κηθξφηεξν αξηζκφ
ειεθηξνληθψλ

ππεξεζηψλ

είλαη

ην

Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο.
Γξάθεκα 3-4.4 : δηάγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ην
δείθηε Β2
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3.4.3 ΔΕΙΚΣΗ Β3 - ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ω ΠΡΟ
ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ
Ο δείθηεο Β3 θαηαηάζζεη ηα Παλεπηζηήκηα κε βάζε ησλ αξηζκφ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνπλ

πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ ηνπο.

πσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 3-4.5 ην
Παλεπηζηήκην

Μαθεδνλίαο

παξέρεη

ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ ππεξεζηψλ

ζε

ζρέζε κε ησλ αξηζκφ ησλ ζρνιψλ ηνπ.

Γξάθεκα 3-4.5: θαηάηαμε κε βάζε ησλ
αξηζκό ησλ ηκεκάησλ

ην δηάγξακκα ζπρλνηήησλ παξαηεξείηαη φηη ε κέζε ηηκή γηα

ην πιήζνο ησλ

Παλεπηζηεκίσλ είλαη 8,01 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 5,95.

3.4.4 ΔΕΙΚΣΗ Β4 - ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ
ΓΕΝΙΚΑ
Με ην δείθηε Β4 κεηξάηαη ν Μ.Ο . ηνπ βαζκνχ ειεθηξνληθνπνηήζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνπλ ηα Παλεπηζηήκηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπο.
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ην γξάθεκα παξαηεξείηαη ηη ην Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην παξέρεη ηεο
πεξηζζφηεξεο ειεθηξνληθνπνηεκέλεο

ππεξεζίεο

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. Αθφκα, ηα
Παλεπηζηήκηα

κε

ηεο

ρακειφηεξεο ηηκέο είλαη ην
Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ην
Πάληεηνλ

ΓΡΑΥΗΜΑ 3-4.7: ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟΝ
ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ηε ζπλέρεηα ζην δηάγξακκα ζπρλνηήησλ ε θαηαλνκή ησλ ηηκψλ γηα ην πιήζνο ησλ
Παλεπηζηεκίσλ έρεη ηππηθή απφθιηζε 7,11 θαη κέζε ηηκή 33,98. Παξαηεξείηαη φηη ε
θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ αθνινπζεί
θαλνληθή θαηαλνκή

ΙΣΟΓΡΑΜΜΑ 3-4.8:ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΤΦΝΟΣΗΣΩΝ
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ηελ

3.4.5 ΔΕΙΚΣΗ Β5 - ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΜΟ ΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ
Ο δείθηεο Β5

κεηξάεη ηνλ

Μ.Ο.

σξηκφηεηαο ησλ ζπλνιηθψλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα Παλεπηζηήκηα .
ην γξάθεκα παξαηεξείηαη φηη ην ΔΑΠ
παξέρεη

ην

κεγαιχηεξν

επίπεδν

ειεθηξνληθνπνηήζεο ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε
ηα

ππφινηπα.

Ζ

ρακειφηεξε

ηηκή

παξαηεξείηαη ζην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην.

Γξάθεκα 3-4.9:Γείθηεο Β5-Με βάζε ην ΜΟ ησλ επηπέδσλ ησλ ππεξεζηώλ

σο πξνο ην ζύλνιν ησλ

ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ θάζε παλεπηζηεκίνπ

ΓΡΑΥΗΜΑ 3-4.9: ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΜΟ ΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ω ΠΡΟ
ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ

Ωςτόςο,

για το δεύκτη Β5

διακρύνεται ότι η μϋςη τιμό εύναι
41,47% και η τυπικό απόκλιςη
10,8%

για

το

πλόθοσ

των

Πανεπιςτημύων
Ιςτόγραμμα 3.4.10:διάγραμμα
ςυχνοτήτων για το δείκτη Β4
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3.4.6 ΔΕΙΚΣΗ Β6 - ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΕ ΒΑΡΗ

Ο δείθηεο Β6 θαηαηάζζεη ηα Παλεπηζηήκηα κε βάζε

ζε πνην

επίπεδν ππεξεζηψλ

βξίζθνληαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ θαη δίλνληαη βαξχηεηεο ζηηο ππεξεζίεο αλαιφγσο
ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θάζε επηπέδνπ πνπ έρνπλ γηα ηα Παλεπηζηήκηα.
Λακβάλνληαη ππφςε κφλν νη ππεξεζίεο επηπέδνπ 1 θαη άλσ κε Βαξχηεηα:


Τπεξεζίεο Δπηπέδνπ 0: 0%



Τπεξεζίεο Δπηπέδνπ 1: 2%



Τπεξεζίεο Δπηπέδνπ 2: 7%



Τπεξεζίεο Δπηπέδνπ 3: 25%



Τπεξεζίεο Δπηπέδνπ 4: 30%



Τπεξεζίεο Δπηπέδνπ 5: 36%

Δπίζεο, νη Μεηαβιεηέο Σηκέο είλαη ν Μ.Ο. ειεθηξνληθνπνίεζεο κεηξψληαο ηα αθφινπζα
έρνπκε:


Πιήζνο ππεξεζηψλ επηπέδνπ 1



Πιήζνο ππεξεζηψλ επηπέδνπ 2



Πιήζνο ππεξεζηψλ επηπέδνπ 3



Πιήζνο ππεξεζηψλ επηπέδνπ 4



Πιήζνο ππεξεζηψλ επηπέδνπ 5
Παξαηεξείηαη
ζηελ

δηαθνξά

θαηάηαμε

ησλ

Παλεπηζηεκίσλ κε ηελ
εηζαγσγή βαξχηεηαο ζε
ζρέζε κε ην δείθηε Β5.
Γξάθεκα 3-4.11: ην επίπεδν
ησλ ππεξεζηώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ κε βάξε
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ε απηή ηελ πεξίπησζε απφ ην
Γηάγξακκα ζπρλνηήησλ θαίλεηαη φηη ε
θαηαλνκή ησλ ηηκψλ γηα ην πιήζνο
ησλ Παλεπηζηεκίσλ

έρεη κέζε ηηκή

64.6% θαη ηππηθή απφθιηζε 18.98%.
Ιζηόγξακκα: 3-4.12 :δηάγξακκα
ζπρλνηήησλ γηα ην δείθηε Β6

3.4.7 ΔΕΙΚΣΗ Β7- ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟΤ 4 ΒΑΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Με ην δείθηε Β7 επηηπγράλεηαη ε κέηξεζε γηα θάζε Παλεπηζηήκην

ν

Μ.Ο.

ειεθηξνληθνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη θαη ηελ θαηάηαμή ηνπο κε βάζε ηνλ
Σχπν Τπεξεζίαο.
ε απηφ ηνλ δείθηε ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θάζε
Παλεπηζηήκην.
Οη ηύπνη ππεξεζηψλ είλαη:


αίηεζε



αλαδήηεζε –ελεκέξσζε



εγγξαθή



επεμεξγαζία

Παξαηεξείηαη απφ ην γξάθεκα φηη απφ ηνπο 4 βαζηθνχο ηχπνπο ν πεξηδήηεηνο ηχπνο είλαη
«αλαδήηεζε –ελεκέξσζε» ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ππεξεζίεο φπσο ελεκέξσζε
γηα βαζκνινγίεο, webmail, e-class, forum.
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400
350
300
250

Αίτηςη

200

Αναζθτηςη/Ενημέρωςη

150

Εγγραφθ

100

Επεξεργαςία

50
0
Τφποι υπηρεςιών

Γξάθεκα 3.4.13: θαηάηαμε ησλ ηύπσλ ππεξεζηώλ

ΔΕΙΚΣΗ Β8 - ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ

Με ην δείθηε Β8 επηηπγράλεηαη ε κέηξεζε γηα θάζε Παλεπηζηήκην

ηνπ

Μ.Ο.

ειεθηξνληθνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη θαη ηελ θαηάηαμή ηνπο κε βαξχηεηα
ζηνλ Σχπν Τπεξεζίαο
ε απηφ ηνλ δείθηε ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θάζε
Παλεπηζηήκην.
Οη ηύπνη ππεξεζηψλ κε βαξχηαηα
είλαη:
Αίηεζε =35%
αλαδήηεζε –ελεκέξσζε =20%
εγγξαθή =30%
επεμεξγαζία =15%

Γξάθεκα 3-4.14: ηύπνη ππεξεζηώλ κε
βαξύηεηα γηα ηα Παλεπηζηήκηα
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Παξαηεξείηαη

φηη

ην

Παλεπηζηήκην

κε

ην

πςειφηεξν

πνζνζηφ

ηνπ

Μ.Ο.

ειεθηξνληθνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη θαη ηελ θαηάηαμή ηνπο κε βαξχηεηα
ζηνλ Σχπν Τπεξεζίαο είλαη ην ΔΑΠ κε πνζνζηφ 100% θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηελ έρεη ην
Γηεζλέο Παλεπηζηήκην κε πνζνζηφ 15,4%.

3.4.9 ΔΕΙΚΣΗ Β9 - ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ω ΠΡΟ ΣΟΤ ΦΡΗΣΕ

Ο

Β9 δείθηεο

ππνινγίδεη

γηα θάζε Καηεγνξία Τπεξεζίαο ην Μ.Ο.

ειεθηξνληθνπνηήζεο πνπ παξέρεη ην Παλεπηζηήκην ζηηο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ
(stakeholders).

Δείκτης Β9
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Άλλοι
Απόφοιτοι
Προςωπικό
Μέλη ΔΕΠ
Φοιτητέσ

Γξάθεκα 3-4.15: ππεξεζίεο Παλεπηζηεκίσλ σο πξνο ηνπο ρξήζηεο

Παξαηεξείηαη

φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά γηα ηηο

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ

ηα

Παλεπηζηήκηα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «θνηηεηέο» ζε απηή ηελ θαηεγνξία ρξεζηψλ
αλήθνπλ θαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο.
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3.4.10 ΔΕΙΚΣΗ Β10 - ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ

Ο δείθηεο Β10 ππνινγίδεη ην Μ.Ο. ειεθηξνληθνπνηήζεο ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ην
Παλεπηζηήκην ζηηο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ (stakeholders) κε βαξχηεηα σο εμήο:


Φνηηεηέο =34%



Μέιε ΓΔΠ=30%



Πξνζσπηθφ=14%



Απφθνηηνη=12%



Αιινη=10%

Παξαηεξείηαη φηη ην απνηέιεζκα παξακέλεη ην ίδην κε ηνλ δείθηε Β9

Δείκτης Β10
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Άλλοι
Απόφοιτοι
Προςωπικό
Μέλη ΔΕΠ

Φοιτητέσ

Γξάθεκα 3-4.16: ππεξεζίεο Παλεπηζηεκίσλ σο πξνο ηνπο ρξήζηεο κε βαξύηεηα σο πξνο ηηο νκάδεο
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ΔΕΙΚΣΗ Β11 - ΔΗΜΟΥΙΛΕΣΕΡΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΑΡΟΦΗ ΣΟΤ ΦΡΗΣΕ
Ο δείθηεο Β11 κεηξάεη ην επίπεδν

πνπ παξέρεηαη απφ ηελ θάζε ππεξεζία απφ ηηο

ελλέα δεκνθηιέζηεξεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα Παλεπηζηήκηα.
Οη κεηαβιεηέο ηηκέο είλαη απφ 0-4 φπνπ 0 δελ παξέρεηαη ε ππεξεζία ζηελ θαηεγνξία.

Δείκτης Β11
Φοιτητέσ
0
4

0

4

4

4

Καιηγητέσ

4
4
0
4

Προςωπικό
0

0

4

4

'Αλλοι
0
4

Διαχειριςτέσ ΔΔΤ
0
4

4
4

4

4

0
4

4

0
4
4
4
4

Γξάθεκα 3-4.17: Γεκνθηιέζηεξεο ππεξεζίεο

3.4.12 ΔΕΙΚΣΗ Β12 - ΔΗΜΟΥΙΛΕΣΕΡΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΒΑΘΜΟ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΗ
Μεηξάεη

ην βαζκφ ειεθηξνληθνπνηήζεο ησλ δεκνθηιέζηεξσλ

ππεξεζηψλ πνπ

παξέρνληαη απφ ηα Παλεπηζηήκηα.
Κξίζεθε φηη δεκνθηιέζηεξεο ππεξεζίεο είλαη νη εμήο: Webmail, e-Βαζκνινγίεο , eΑίηεζε εγγξαθήο , e-Γειψζεηο καζεκάησλ , Software download, Username-password, eειεθηξνληθή δήισζε, forum.
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Γξάθεκα

3-4.18:

ππεξεζίεο

σο

Γεκνθηιέζηεξεο

πξνο

ην

βαζκό

ειεθηξνληθνπνηήζεο

Παξαηεξείηαη φηη

ηα Παλεπηζηήκηα κε ηα

κεγαιχηεξα πνζνζηά είλαη 100% -90% ην ΔΑΠ,
ΔΜΠ,

ΔΚΠΑ,

ΠΑ.ΜΑΚ.

θαη

Παλεπηζηήκην

Αηγαίνπ. Ζ ειάρηζηε ηηκή παξαηεξείηαη ζην
Παλεπηζηήκην ηεξεάο θαη ζην Γηεζλέο κε πνζνζηφ
13,1%.
ηε ζπλέρεηα ζην δηάγξακκα ζπρλνηήησλ ε
θαηαλνκή ησλ ηηκψλ γηα ηα 23 Παλεπηζηήκηα έρεη
κέζε ηηκή 70,05% θαη ηππηθή απφθιηζε 21,6 %.
Δπίζεο, ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ δελ αθνινπζεί ηελ
θαλνληθή θαηαλνκή.
Γξάθεκα 3-4.19: δηάγξακκα
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ζπρλνηήησλ γηα ην δείθηε Β12

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 Ο

4.1 ΤΦΕΣΙΕΙ ΔΕΙΚΣΩΝ

θνπφο ηεο κειέηεο ησλ ζπζρεηίζεσλ είλαη λα κειεηεζνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
δεηθηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζχγθξηζεο
ρξεζηκνπνηήζεθε ην SPSS. Γελ γίλεηαη αλάιπζε ζηηο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ, απφ καζεκαηηθήο άπνςεο, κηαο θαη ην πξφγξακκα έρεη ηα
εξγαιεία λα ππνινγίζεη απεπζείαο ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
αλάιπζε. Να ζεκεησζεί φηη αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά νη ζεκαληηθφηεξνη δείθηεο θαη
δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε απηνχο πνπ είραλ αλνκνηνγελή θαηαλνκή.
ηελ εηθφλα θαίλεηαη ην παξάζπξν ηνπ SPSS κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ ζηα
θειηά. ην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο είλαη ε κπάξα ησλ επηινγψλ κε ηα εξγαιεία γηα
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία.

Δηθόλα 4-1: Πεξηβάιινλ Spss
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4.2 ΕΤΡΕΗ ΔΙΑΣΗΜΑΣΩΝ ΕΜΠΙΣΟΤΝΗ

Αξρηθά γίλεηαη έξεπλα λα βξεζνχλ ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο ζηνπο πην ζεκαληηθνχο
δείθηεο. Σα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο (Confidence interval) ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ
απαηηείηαη ε εχξεζε ηνπ δηαζηήκαηνο ηηκψλ κέζα ζην νπνίν ζα «πέζεη» ε ηηκή κηαο
άγλσζηεο κεηαβιεηήο. Ζ εκπηζηνζχλε εθθξάδεηαη κε κηα πηζαλφηεηα, ζπλήζσο 90%,
95% θαη 99%.
πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα παξαθάησ ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο, κε βάζε ην 95%,
γηα ηηο κέζεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ εκθαλίδεηαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε, φπνπ θαίλνληαη ηα
άλσ θαη ηα θάησ φξηα ηνπ. Γηα παξάδεηγκα γηα ην δείθηε Α1 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
νλνκαηνινγία ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ, ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ηε κέζε ηηκή ηνπ
δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 2,95    3,27 , πνπ ζεκαίλεη φηη ε κέζε ηηκή θπκαίλεηαη απφ 2,9
έσο 3,3 κε άξηζηα ην 4. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη αλ πξνζηεζεί έλα λέν Παλεπηζηήκην
κε παξφκνην δηαδηθηπαθφ ηφπν γηα αμηνιφγεζε, ε λέα κέζε ηηκή ηνπ δείθηε Α1 δελ ζα
μεπεξάζεη ηα φξηα απηά.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη δείθηεο Β3 θαη Β4. Ο δείθηεο Β3 πνπ δείρλεη ηνλ αξηζκφ
ησλ ππεξεζηψλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ έρεη κέζε ηηκή πνπ θπκαίλεηαη ζην
δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: 5,430    10,580 , πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη αθφκα θαη αλ
κεηαβιεζεί, ζε ινγηθά πιαίζηα, θάπνηα απφ ηηο κεηαβιεηέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ή /
θαη αξηζκφο ηκεκάησλ, ν ιφγνο ηνπο ζα παξακείλεη ζε απηά ηα φξηα. Δπίζεο ν δείθηεο Β4
πνπ δείρλεη ην ιφγν ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο σο πξνο ζπλνιηθέο ππεξεζίεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ έρεη κέζε ηηκή πνπ θπκαίλεηαη απφ 30,9    37 . Απηφ ζεκαίλεη φηη
ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζζήθεο λέσλ ππεξεζηψλ ε κέζε ηηκή ζα παξακείλεη ζηα φξηα
απηά, πξάγκα ινγηθφ αθνχ κεηαβάιινληαη θαηά ηνλ ίδην βαζκφ ν αξηζκεηήο θαη ν
παξαλνκαζηήο ηαπηφρξνλα.

[125]

Test Value = 0
Mean
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

Upper
A1

3,1087

2,950

3,268

A2

3,4783

3,405

3,551

A3

3,3377

3,241

3,434

A6

,1739

-,187

,535

A7

3,8478

3,727

3,969

A9

3,2174

2,874

3,561

A11

2,6667

2,667

2,667

B1

48,6522

42,024

55,281

B2

15,8696

14,043

17,696

B3

8,0051

5,430

10,580

B4

33,9793

30,904

37,054

B5

2,0737

1,840

2,307

B6

3,2296

2,819

3,640

B8

3,5670

3,108

4,026

B10

5,2339

4,709

5,759

B12

3,5023

3,036

3,969

A

3,31920

3,2752

3,3632

B

13,79029

12,8717

14,7088

Πίλαθαο 4-1:δηαζηεκάησλ εκπηζηνζύλεο ζηνπο πην ζεκαληηθνύο δείθηεο

4.3 ΤΓΚΡΙΗ ΜΕΩΝ ΣΙΜΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΔΕΙΚΣΩΝ

Απφ κηα πξφρεηξε καηηά ζηνλ πίλαθα κε ηνπο δείθηεο θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ θάπνηνη
δείθηεο κε κεγάιε ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα εξεπλεζεί εάλ ππάξρεη
ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε ζηα ζεκαληηθφηεξα δεπγάξηα δεηθηψλ. Δξεπλήζεθε ε
ζρέζε ηνπ θάζε δείθηε κε ην γεληθφ δείθηε, πνπ απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ
ππφινηπσλ δεηθηψλ.
[126]

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, νη ππνγξακκηζκέλεο γξακκέο δείρλνπλ ηα δεπγάξηα πνπ θαίλεηαη
φηη έρνπλ ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ
πίλαθα. Ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο παξνπζηάδνληαη γηα φζεο ηηκέο ην Sig. <0,05. Ζ πην ηζρπξή
ζπζρέηηζε εκθαλίδεηαη ζηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ δεπγαξηψλ ησλ εμήο
κεηαβιεηψλ: Α1 – Α, Α3 – Α θαη Α9 – Α, φπνπ ε κεηαβιεηή Sig (2-tailed) δείρλεη φηη νη
κέζεο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ αλά δεπγάξη δελ δηαθέξνπλ πνιχ.
Paired Samples Correlations

N

Correlation

Sig.

Pair 1

A1 & A

23

,464

,026

Pair 2

A2 & A

23

,580

,004

Pair 3

A3 & A

23

,454

,030

Pair 4

A4 & A

23

.

.

Pair 5

A5 & A

23

.

.

Pair 6

A6 & A

23

,415

,049

Pair 7

A7 & A

23

,420

,046

Pair 8

A8 & A

23

.

.

Pair 9

A9 & A

23

,487

,019

Pair 10

A10 & A

23

.

.

Pair 11

A11 & A

23

.

.

Pair 12

A12 & A

23

.

.

Pair 13

B1 & B

23

,831

,000

Pair 14

B2 & B

23

,889

,000

Pair 15

B3 & B

23

,241

,268

Pair 16

B4 & B

23

-,206

,345

Pair 17

B5 & B

23

-,001

,997

Pair 18

B6 & B

23

,073

,742

Pair 19

B8 & B

23

,694

,000

Pair 20

B10 & B

23

,808

,000

Pair 21

B12 & B

23

,811

,000

Pair 22

B1 & B3

23

,030

,891

Pair 23

B1 & B4

23

-,635

,001

Pair 24

B5 & B12

23

,460

,027

Pair 25

A&B

23

,246

,258

Πίλαθαο 4-2: Zεπγάξηα Γεηθηώλ
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4.4 ΤΦΕΣΙΕΙ ΔΕIΚΣΩΝ

Οη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηνπο δείθηεο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά εξγαιεία ηεο
ζηαηηζηηθήο επηζηήκεο. Πξαθηηθά, ε ζπζρέηηζε είλαη έλα κέηξν ζρέζεο αλάκεζα ζε
κεηαβιεηέο. Οη κεηαβιεηέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη αξλεηηθά ή ζεηηθά ή κπνξεί λα είλαη
θαη αζπζρέηηζηεο κεηαβιεηέο.
Μία κέζνδνο εχξεζεο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ κεηαβιεηψλ είλαη ε ζπλδηαζπνξά. Ζ
θεληξηθή ηδέα ηεο ζπλδηαζπνξάο βαζίδεηαη ζην φηη: Αλ πξάγκαηη δχν κεηαβιεηέο
ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ηφηε φπσο κεηαβάιιεηαη ε κεηαβιεηή Υ γχξσ απφ ηε κέζε ηηκή
ηεο, κε παξφκνην ηξφπν (ή αθξηβψο ηνλ αληίζεην) ζα κεηαβάιιεηαη θαη ε κεηαβιεηή Τ
γχξσ απφ ηελ κέζε ηηκήο. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπλδηαζπνξάο θαη
επνκέλσο ηεο ηζρχνο ηεο ζρέζεο, ην SPSS πξνηείλεη ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο
Pearson, Spearman θαη Kernall tau-b. Ζ παξνχζα έξεπλα ζα αζρνιεζεί κε ηνπο δχν
πξψηνπο δείθηεο.
Ο πην γλσζηφο ζπληειεζηήο είλαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζε Pearson ( Pearson correlation
coefficient ), ν ηχπνο ηνπ νπνίνπ δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε:

Αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηνπ r, πξνθχπηεη ε ζεηηθή / αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ,
θαζψο θαη ην πφζν ηζρπξή είλαη ε ζπζρέηηζε απηή. Ζ ηηκή r είλαη πάληα ζην δηάζηεκα
[-1, +1]. Δάλ


r=+1: Οη κεηαβιεηέο είλαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλεο (φηαλ ε κηα απμάλεη, ε άιιε
απμάλεη γξακκηθά).



r=-1: Οη κεηαβιεηέο είλαη αξλεηηθά ζπζρεηηζκέλεο (φηαλ ε κηα απμάλεη, ε άιιε
κεηψλεηαη γξακκηθά).



r=0: Οη κεηαβιεηέο είλαη αζπζρέηηζηεο

[128]

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman (Spearman’s correlation coefficient)
ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεδνκέλα πνπ δελ είλαη αλάγθε λα είλαη ζπλερή ή θαλνληθά.
Βαζίδεηαη ζε δηάηαμε ησλ δεδνκέλσλ (ranking) θαη ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ηνπ
Pearson ζηηο δηαηάμεηο(ranks).
ηηο παξαθάησ εηθφλεο θαίλεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ φισλ ησλ ζπλδηαζκψλ ησλ δεηθηψλ.
Μειεηήζεθαλ νη δείθηεο πνπ δελ έρνπλ ζηαζεξή ηηκή θαη ρσξίζηεθαλ ζε 2 κεγάιεο
θαηεγνξίεο: ηελ Α θαη ηελ Β. Έηζη ζηελ πξψηε εηθφλα θαίλνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ
ησλ δεηθηψλ Α.

Δηθόλα 4-2: πζρεηίζεηο Α

[129]

Με θχθινπο δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ζπκβνιίδνληαη ηα παλεπηζηήκηα, ηα νπνία
θαίλνληαη ζηελ δεμηά ζηήιε κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο εκθαλίδνληαη ζηα
ηκήκαηα πνπ ππάξρεη νκαδνπνίεζε σο πξνο ηελ πεξηνρή. Απηέο είλαη κεηαμχ ησλ
δεηθηψλ: Α – Α2, Α – Α3 θαη Α2 – Α3 γηαηί δελ εκθαλίδεηαη κεγάιε δηαζπνξά ζηηο ηηκέο.
ηελ επφκελε εηθφλα θαίλεηαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα γηα ηνπο δείθηεο Β.

Δηθόλα 4-3: πζρεηίζεηο Β

[130]

Αληίζηνηρα εδψ εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξεο ζπζρεηίζεηο πνπ θαίλεηαη απφ ηελ
νκαδνπνίεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηνλ πίλαθα ησλ ζπζρεηίζεσλ. Οπφηε ηζρπξέο
ζπζρεηίζεηο είλαη αλάκεζα ζηνπο δείθηεο:
Β1 – Β2,

Β1 – Β,

Β1 – Β4,

Β2 – Β5,

Β2 – Β6,

Β2 – Β8,

Β2 – Β12,

Β2 – Β,

Β4 – Β12,

Β5 – Β6,

Β5 – Β8,

Β5 – Β,

Β6 – Β12,

Β6 – Β8,

Β8 – Β12,

Β8 – Β,

Β12 – Β.

ζν αλαθνξά ηνπο δχν ζπλνιηθνχο δείθηεο Α θαη Β, ε κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε θαίλεηαη
ζηελ εηθφλα 4-5. Παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη θάπνηα νκαδνπνίεζε σο πξνο ηελ πεξηνρή,
αιιά φρη ηφζν ηζρπξή φζν ζε πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο.

Δηθόλα 4-5: πζρεηίζεηο κεηαμύ Α θαη Β

[131]

Σν επφκελν βήκα ζηηο ζπζρεηίζεηο αθνξά ηνπο δείθηεο ζπζρέηηζεο πνπ αλαιχζεθαλ
πξνεγνπκέλσο. Λφγν πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ νη πίλαθεο δίλνληαη κε ηε κνξθή εηθφλσλ. Σν
ινγηζκηθφ SPSS παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζεκαηνδφηεζεο ησλ ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ.
Έηζη ζηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ δεηθηψλ πνπ εκθαλίδεηαη κνλφ ή δηπιφ αζηεξάθη δίπια απφ
ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Pearson Correlation, έρνπλ ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο. Σν ίδην ηζρχεη
θαη γηα ηηο ζπζρεηίζεηο θαηά Spearman, πνπ θαίλνληαη ζηελ επφκελε εηθφλα.

[132]

[134]

4.5 ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ

Σν ηειεπηαίν βήκα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεηθηψλ είλαη λα βξεζεί έλα κνληέιν
παιηλδξφκεζεο. Γειαδή ε θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ πξφβιεςεο κίαο κεηαβιεηήο απφ
κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο κεηαβιεηέο. Σν πην απιφ γξακκηθφ κνληέιν θαίλεηαη ζηελ
παξαθάησ εηθφλα.

Ζ πνηφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ κπνξεί λα κεηξεζεί σο πνζνζηφ
«βειηίσζεο ηεο πξφβιεςεο» πνπ νθείιεηαη ζην κνληέιν. Γειαδή ην πνζνζηφ ηεο
κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν.
πκβνιίδεηαη κε R 2 θαη ζπκπίπηεη κε ην ηεηξάγσλν ηνπ ζπληειεζηή Pearson.
ηελ πεξίπησζε ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο, δειαδή ηεο πεξίπησζεο πνπ
ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζην κνληέιν, ππάξρνπλ
δηάθνξεο κεζνδνινγίεο επηινγήο ησλ θαηαιιειφηεξσλ κεηαβιεηψλ. Απηέο είλαη:


Αλαγθαζηηθή εηζαγσγή (Forced Entry – Enter): φιεο νη κεηαβιεηέο ηαπηφρξνλα



Δηζαγσγή θαη εμαγσγή κε βήκαηα (Stepwise):
καζεκαηηθά θξηηήξηα.



Πξνο ηα εκπξφο εηζαγσγή (Forward)



Πξνο ηα πίζσ εμαγσγή (Backward)

ε ζεηξά θαζνξίδεηαη απφ

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ππάξρνπλ δχν ηχπνη δεηθηψλ: ν ηχπνο Α θαη ν ηχπνο Β,
πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζα ππάξρνπλ δχν κνληέια παιηλδξφκεζεο, αληίζηνηρα. Να
ζεκεησζεί φηη επηιέρζεθε ε κέζνδνο εηζαγσγήο ησλ κεηαβιεηψλ κε βήκαηα. ηε
βηβιηνγξαθία απηφο ν ηξφπνο ζεσξείηαη ν πην ελδεδεηγκέλνο θαη αθήλεη ην πξφγξακκα
λα επηιέμεη ηε ζεηξά εηζαγσγήο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Οη εμαξηεκέλεο
κεηαβιεηέο ησλ κνληέισλ είλαη νη δείθηεο Α θαη Β, ελψ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
είλαη νη ππφινηπνη δείθηεο ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο. Γηα ην δείθηε Α ηα απνηειέζκαηα
είλαη ηα εμήο:

Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1

,580(a)

,336

,305

,08481

2

,818(b)

,669

,636

,06136

3

,952(c)

,907

,892

,03340

4

,978(d)

,957

,948

,02323

5

,997(e)

,994

,993

,00878

6

1,000(f)

1,000

1,000

,00000

a
b
c
d
e
f

Predictors: (Constant), A2
Predictors: (Constant), A2, A6
Predictors: (Constant), A2, A6, A9
Predictors: (Constant), A2, A6, A9, A7
Predictors: (Constant), A2, A6, A9, A7, A1
Predictors: (Constant), A2, A6, A9, A7, A1, A3

Σν πξφγξακκα αθαηξεί απηφκαηα φζεο κεηαβιεηέο είλαη ζηαζεξέο, νπφηε ην κνληέιν
ζα απνηειείηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο – κεηαβιεηέο, πνπ είλαη νη Α1, Α2, Α3,
Α6, Α7, θαη Α9. Παξαηεξείηαη επίζεο φηη ε ζεηξά πνπ εηζήρζεζαλ νη δείθηεο είλαη Α2> Α6-> Α9-> Α7-> Α1-> Α3. Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο Pearson θαίλνληαη ζηε 2ε
ζηήιε ηνπ πίλαθα. Μεηά θαη ην 6ν βήκα εηζφδνπ ηεο ηειεπηαίαο κεηαβιεηήο ν
ζπληειεζηήο R 2 , είλαη 1, δειαδή ην κνληέιν πνπ πξνέθπςε κπνξεί θαη εμεγεί ην 100%
ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε Α. Δπίζεο απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα
ANOVA πξνέθπςε φηη ην κνληέιν ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ πξφβιεςε ηεο
κεηαβιεηήο Α, αθνχ ην F-test είλαη sig. <0.01.

[136]

ANOVA
Model

F

Sig.

1

Regression

10,648

,004(a)

2

Regression

20,229

,000(b)

3

Regression

61,687

,000(c)

4

Regression

100,995

,000(d)

5

Regression

586,563

,000(e)

6

Regression

75539492
,000(f)
52133310,
000
a Predictors: (Constant), A2
b Predictors: (Constant), A2, A6
c Predictors: (Constant), A2, A6, A9
d Predictors: (Constant), A2, A6, A9, A7
e Predictors: (Constant), A2, A6, A9, A7, A1
f Predictors: (Constant), A2, A6, A9, A7, A1, A3
g Dependent Variable: A

πλεπψο ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο πνπ πξνθχπηεη είλαη:

Α=1,889+0,083*(Α2+Α6+Α9+Α7+Α1+Α3)
Απφ ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν δείθηεο Α είλαη
αλεμάξηεηνο απφ ηνπο δείθηεο ζρεηηθά κε ηνπο Πνιιαπινχο Γηθηπαθνχο Σφπνπο, κε ηα
Ννκηθά Θέκαηα θαη κε ηε Γηάδνζε ησλ Πνιιαπιψλ Γηθηπαθψλ Σφπσλ. Αληίζεηα
ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνπο δείθηεο ζρεηηθνχο κε ηε Γνκή θαη ηελ Οξγάλσζε ηνπ
Γηθηπαθνχ Σφπνπ, κε ηα Γηθαηψκαηα ησλ Υξεζηψλ θαη ηηο πλαιιαγέο. πγθεθξηκέλα
νη ηειεπηαίνη δείθηεο επεξεάδνπλ θαηά ην ίδην πνζνζηφ ηελ κεηαβιεηή Α.

Γηα ην δείθηε Β πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα.

[137]

Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1

,889(a)

,791

,781

,99401

2

,958(b)

,919

,911

,63537

3

,987(c)

,973

,969

,37294

4

,997(d)

,993

,992

,19302

5

,999(e)

,997

,996

,12785

6

1,000(f)

,999

,999

,06245

7

1,000(g)

1,000

1,000

,03144

8

1,000(h)

1,000

1,000

,01631

9

1,000(i)

1,000

1,000

,00000

a Predictors: (Constant), B2
b Predictors: (Constant), B2, B3
c Predictors: (Constant), B2, B3, B6
d Predictors: (Constant), B2, B3, B6, B1
e Predictors: (Constant), B2, B3, B6, B1, B4
f Predictors: (Constant), B2, B3, B6, B1, B4, B10
g Predictors: (Constant), B2, B3, B6, B1, B4, B10, B5
h Predictors: (Constant), B2, B3, B6, B1, B4, B10, B5, B12
i Predictors: (Constant), B2, B3, B6, B1, B4, B10, B5, B12, B8

Ζ ζεηξά πνπ εηζάγνληαη νη δείθηεο είλαη Β2-> Β3-> Β6-> Β1-> Β4-> Β10-> Β5-> Β12> Β8. Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο Pearson θαίλνληαη ζηε 2ε ζηήιε ηνπ πίλαθα. Μεηά
θαη ην 9ν βήκα εηζφδνπ ηεο ηειεπηαίαο κεηαβιεηήο ν ζπληειεζηήο R 2 , είλαη 1, δειαδή
ην κνληέιν πνπ πξνέθπςε κπνξεί θαη εμεγεί ην 100% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ
ζπλνιηθνχ δείθηε Β. Δπίζεο απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ANOVA πξνέθπςε φηη ην
κνληέιν ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηήο Β, αθνχ ην F-test
είλαη sig. <0.01.
ANOVA
Model

F

Sig.

1

Regression

79,465

,000(a)

2

Regression

112,943

,000(b)

3

Regression

231,564

,000(c)

4

Regression

661,601

,000(d)

5

Regression

1211,072

,000(e)

6

Regression

4239,826

,000(f)

7

Regression

14344,233

,000(g)

8

Regression

46669,135

,000(h)

Regression

.

.(i)

9
a
b
c
d

Predictors: (Constant), B2
Predictors: (Constant), B2, B3
Predictors: (Constant), B2, B3, B6
Predictors: (Constant), B2, B3, B6, B1
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e Predictors: (Constant), B2, B3, B6, B1, B4
f Predictors: (Constant), B2, B3, B6, B1, B4, B10
g Predictors: (Constant), B2, B3, B6, B1, B4, B10, B5
h Predictors: (Constant), B2, B3, B6, B1, B4, B10, B5, B12
i Predictors: (Constant), B2, B3, B6, B1, B4, B10, B5, B12, B8
j Dependent Variable: B

πλεπψο, ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο πνπ πξνθχπηεη είλαη:
Β=-0,38+0,111*(Β3+Β1+Β4+Β8)+0,128*Β6+0,119*Β10+0,279*Β5+0,094*Β12

Απφ ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν δείθηεο Β εμαξηάηαη
απφ φινπο ηνπο δείθηεο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ. Ηζρπξφηεξε επίδξαζε θαίλεηαη λα έρνπλ νη
δείθηεο ζρεηηθνί κε ην Μέζν ξν ηνπ επηπέδνπ ειεθηξνληθνπνίεζεο ησλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Αληίζεηα πην αζζελήο επίδξαζε θαίλεηαη λα έρεη ν δείθηεο
κε ηηο δεκνθηιέζηεξεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο σο πξνο ην επίπεδν παξνρήο. Να
ζεκεησζεί φηη φινη νη δείθηεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Β.
Σέινο, γίλεηαη έιεγρνο θαη ζηα ππφινηπα, ηα νπνία ππνινγίδνληαη σο δηαθνξέο
αλάκεζα ζηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο εθηηκήζεηο ηεο παιηλδξφκεζεο. Έηζη απφ ηηο
εμηζψζεηο πξνθχπηεη φηη θαη ζηα δχν κνληέια ηα ππφινηπα eA  1,889 θαη eB  0,38
είλαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κηθξφηεξα ηνπ 3, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ
έιεγρνο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ. Σα ππφινηπα έρνπλ κηθξέο ηηκέο νπφηε
έγηλε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα.
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4.6 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Ζ παξνχζα αλάιπζε έγηλε κε ζθνπφ λα κειεηεζνχλ κε επηζηεκνληθφ ηξφπν νη δείθηεο
ησλ παλεπηζηεκίσλ θαζψο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Δπηιέρζεθε ε ζηαηηζηηθή
αλάιπζε θαζψο ζεσξείηαη κία απφ ηηο πην καζεκαηηθά αμηφπηζηεο επηζηεκνληθέο
κεζφδνπο. θνπφο ηεο είλαη λα κειεηήζεη ζηαηηζηηθά, λα δείμεη ηπρφλ ζρέζεηο κεηαμχ
ησλ δεηθηψλ θαη λα πξνβιέςεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δεηθηψλ, γηα παξάδεηγκα ζηελ
πεξίπησζε πνπ ηδξπζεί έλα λέν παλεπηζηήκην.
Μειεηήζεθαλ νη ζεκαληηθφηεξνη δείθηεο, σο πξνο ηελ αλνκνηνγέλεηα πνπ
παξνπζίαζαλ απφ παλεπηζηήκην ζε παλεπηζηήκην. Οη δείθηεο πνπ είραλ ηελ ίδηα ηηκή
ζε φια ηα παλεπηζηήκηα δελ εμεηάζηεθαλ. Οη δείθηεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν κεγάιεο
θαηεγνξίεο. ηελ θαηεγνξία Α αλήθνπλ νη δείθηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα πιαίζηα
ΠΠ-ΓΓΣ, δειαδή ζρεηηθά κε Πιαίζην Πηζηνπνίεζεο Γεκνζίσλ Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ.
ηελ θαηεγνξία Β αλήθνπλ νη δείθηεο ζρεηηθνί κε ηελ ειεθηξνληθνπνίεζε ησλ
ππεξεζηψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ. Δπίζεο, δελ κειεηήζεθαλ ζηαηηζηηθά νη αληίζηνηρνη
δείθηεο γηα ηα μέλα παλεπηζηήκηα, ιφγν ηεο κεγάιεο αλνκνηνγέλεηαο πνπ
παξνπζηάδνπλ ηφζν κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη κε ηα
αληίζηνηρα ειιεληθά.
Αξρηθά κειεηήζεθαλ ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα ηελ εχξεζε ησλ δηαζηεκάησλ
κέζα ζηα νπνία ζα πέζνπλ νη ηηκέο ησλ άγλσζησλ κεηαβιεηψλ. Απηφ πξαθηηθά
ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ πξνζζήθε ελφο λένπ παλεπηζηεκίνπ κε παξφκνηα
ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ππφινηπα, νη ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ ηνπ ζα πέζνπλ θαηά
95% κέζα ζηα δηαζηήκαηα πνπ βξέζεθαλ.
ηε ζπλέρεηα έγηλε ε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ γηα λα εκθαληζηνχλ νη πξψηεο
ελδείμεηο γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δεηθηψλ. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη ηα πξψηα
δεπγάξηα δεηθηψλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο ζπζρεηίζεηο, ζηε
ζπλέρεηα εμεηάδνληαη πεξαηηέξσ πηζαλά δεπγάξηα κεηαβιεηψλ / δεηθηψλ γηα λα βξεζεί
ην πφζε ζρέζε έρνπλ νη δείθηεο κεηαμχ ηνπο (ζεηηθή , αξλεηηθή ή θακία). Σέινο γηα λα
βξεζεί ην πφζν ηζρπξή είλαη ε ζρέζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπληειεζηέο Pearson
θαη Spearman. Πξνέθπςε φηη:



Ζ νξγάλσζε θαη ε δνκή ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ παίδεη ην κεγαιχηεξν ξφιν
γηα ηελ εηθφλα ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη θαηά επέθηαζε γηα ηελ αμηνιφγεζή
ηνπ.



Αληίζεηα ε αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, νη
ρξήζηεο, ηα λνκηθά ζέκαηα θαη ε δηάδνζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ δελ
θαίλεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ.



ζνλ αθνξά ηνπ δείθηεο ειεθηξνληθνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ, θαίλεηαη φηη ε
θαηάηαμε κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ην βαζκφ
ειεθηξνληθνπνίεζεο, κε βάζε ηνλ ηχπν ησλ ππεξεζηψλ θαη κε βάζε ηηο
δεκνθηιέζηεξεο ππεξεζίεο σο πξνο ην επίπεδν παξνρήο είλαη νη
ελδεηθηηθφηεξνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ.

Σέινο, βξέζεθαλ ηα κνληέια παιηλδξφκεζεο, δειαδή έγηλε πξνζπάζεηα λα
θαηαζθεπαζηεί έλα κνληέιν πξφβιεςεο κίαο κεηαβιεηήο απφ κία ή πεξηζζφηεξεο
άιιεο κεηαβιεηέο, δειαδή ησλ γεληθψλ αζξνηζηηθψλ δεηθηψλ Α θαη Β απφ ηνπο
επηκέξνπο δείθηεο. Ο δείθηεο Α γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ
παλεπηζηεκίνπ είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνπο δείθηεο ζρεηηθά κε ηνπο Πνιιαπινχο
Γηθηπαθνχο Σφπνπο, κε ηα Ννκηθά Θέκαηα θαη κε ηε Γηάδνζε ησλ Πνιιαπιψλ
Γηθηπαθψλ Σφπσλ. Αληίζεηα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνπο δείθηεο ζρεηηθνχο κε ηε Γνκή
θαη ηελ Οξγάλσζε ηνπ Γηθηπαθνχ Σφπνπ, κε ηα Γηθαηψκαηα ησλ Υξεζηψλ θαη ηηο
πλαιιαγέο.

Δπίζεο,

ν

δείθηεο

Β

πνπ

είλαη

γηα

ηελ

αμηνιφγεζε

ηεο

ειεθηξνληθνπνηήζεο ησλ ππεξεζηψλ δέρεηαη ηζρπξφηεξε επίδξαζε απφ ηνπο δείθηεο
ζρεηηθνχο ην επίπεδν ειεθηξνληθνπνηήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Αληίζεηα πην
αζζελήο επίδξαζε θαίλεηαη λα έρνπλ νη δεκνθηιέζηεξεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο σο
πξνο ην επίπεδν παξνρήο. Πξαθηηθά ζε πεξίπησζε πνπ ηδξπζεί έλα ειιεληθφ
παλεπηζηήκην κε παξφκνηεο ππεξεζίεο, ε αμηνιφγεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ
ηνπ, κπνξεί λα πξνθχςεη θαηεπζείαλ απφ ηηο εμηζψζεηο πνπ πξνέθπςαλ, ρσξίο θαλ λα
βαζκνλνκεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ αλαιπηηθφηεξα. Τςειή ηηκή ζηνλ δείθηε Α
ζεκαίλεη φηη ην παλεπηζηήκην έρεη πνιχ θαιή δνκή, νξγάλσζε θαη πεξηερφκελν ζην
δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν. Αληίζεηα ε ρακειή ηηκή κεηαθξάδεηαη σο έλα «θησρφ»
δηαδηθηπαθφ ηφπν κε πνιιέο ειιείςεηο. Δπίζεο, κεγάιε ηηκή ζην δείθηε Β ζεκαίλεη φηη
ην επίπεδν ειεθηξνληθνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ είλαη αξθεηά πςειφ. ηελ αληίζεηε
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πεξίπησζε κπνξεί λα κεηαθξαζηεί απφ ρακειφ επίπεδν ειεθηξνληθνπνίεζεο έσο θαη
αλππαξμία ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 Ο
5.1 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

Μεηά ηελ επηζθφπεζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ππεξεζηψλ

πνπ παξέρνπλ ηα

Παλεπηζηήκηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπο κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ, εμάγνληαη ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα. Σα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ σο εμήο:
Σν πξψην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα είλαη:
 Ζ νκαδνπνίεζε ησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ θπξίσο κε ηα ιηγφηεξα ηκήκαηα
ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
I.

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Παλεπηζηήκην Κξήηεο - Παλεπηζηήκην ΠαηξψλΠαλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο

II.

Παλεπηζηήκην Πεηξαηά - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο - Ηφλην ΠαλεπηζηήκηνΓεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

III.

Πνιπηερλείν Κξήηεο- Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην - Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ –
Πεινπνλλήζνπ Παλεπηζηήκην - Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ

IV.

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην

- Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο - Πάληεην

Παλεπηζηήκην – ρνιή Καιψλ Σερλψλ
 Σα δηεζλή παλεπηζηήκηα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε αλάπηπμε φζνλ αθνξά ηελ
παξνρή θαη ην βαζκφ ειεθηξνληθνπνηήζεο ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο ζε ζρέζε
κε ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα. Χζηφζν, ηα δηεζλή παλεπηζηήκηα αλαπηχζζνπλ
πεξηζζφηεξεο θαη δηεπξπκέλεο ππεξεζίεο. ηελ Διιάδα ηα παλεπηζηήκηα πζηεξνχλ
ζε ζρέζε κε ηνπο «αληαγσληζηέο» ηνπο, δειαδή ηα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ.
ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα παξαηεξήζεθε φηη νξηζκέλεο ππεξεζίεο βξίζθνληαη
ζην 1Ο επίπεδν ειεθηξνληθνπνηήζεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα ε εγγξαθή ησλ λέσλ
θνηηεηψλ, λα κπνξνχλ νη ππνςήθηνη θνηηεηέο είηε πξνπηπρηαθνί είηε κεηαπηπρηαθνί
λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε εγγξαθήο απφ ην ζπίηη ηνπο καδί κε ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά. Σα ειιεληθά παλεπηζηήκηα ζε αληίζεζε κε ηα παλεπηζηήκηα ηνπ
εμσηεξηθνχ δηαζέηνπλ ιηγφηεξα ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη πξνζειθχνπλ ιηγφηεξνπο
θνηηεηέο θαη εξεπλεηέο.

 Έλα web site πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη λα κελ ηαιαηπσξεί ηνλ επηζθέπηε
θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπ. Οη πεξηζζφηεξνη δηθηπαθνί ηφπνη

φπσο ηνπ

παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ,
παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, αλ θαη πεξηείραλ αξθεηά κεγάιν πεξηερφκελν ζειίδσλ δελ
δεκηνχξγεζαλ έλα Site Map κε απνηέιεζκα λα ηαιαηπσξνχλ ηνλ επηζθέπηε θαηά
ηελ πινήγεζε ηνπ ζηηο ηζηνζειίδεο. Δπηπξνζζέησο, ζε αξθεηά site παλεπηζηεκίσλ
παξαηεξήζεθε ν κε δηαρσξηζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηηο
νκάδεο ρξεζηψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη έηζη ψζηε λα κε βνεζνχλ ζηε
δηεπθφιπλζε ησλ επηζθεπηψλ λα εληνπίζνπλ ηελ ππεξεζία πνπ αλαδεηνχλ.
 ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ παλεπηζηεκίσλ ππάξρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ επαλαιακβάλνληαη θαηά ηελ πιεηνςεθία ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ
ηκεκάησλ ηνπο. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη ν νδεγφο ζπνπδψλ, ε αλαθνξά ζηε
δηνίθεζε, πιεξνθνξίεο γηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, ηα παξαδνζηαθά
επηθνηλσληαθά κέζα (δηεχζπλζε – ηειέθσλν – θαμ – e-mail ηκήκαηνο) θαη
πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο κε πιεξνθνξίεο
επαθήο.
 Σα παλεπηζηήκηα ζηηο θαηεγνξίεο, «Δηθαζηηθή Παξνπζίαζε», «Ολνκαηνδνζία»,
«Γνκή θαη πεξηερφκελν», «Πξνζβαζηκφηεηα», «Πνιιαπινί ΓΓΣ», «Γηαρείξηζε
δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ», «Ννκηθά ζέκαηα» πξνζεγγίδνπλ πςειά πνζνζηά πεξίπνπ
85% απηφ ζεκαίλεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλφλεο ΠΠ-ΓΓΣ. Χζηφζν, ζηηο
θαηεγνξίεο

«Απφδνζε θαη Γηαζεζηκφηεηα», «Αθεξαηφηεηα

ζπλαιιαγψλ»,

«Δγγξαθή ρξεζηψλ» ηα πνζνζηά είλαη ρακειφηεξα πεξίπνπ ζην 40% κε
απνηέιεζκα λα κελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ην ΠΠΓΓΣ. Σα παλεπηζηήκηα πνπ μερψξηζαλ φζνλ αθνξά ηνπο Καλφλεο ΠΠ-ΓΓΣ είλαη
Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην
Αζελψλ,

Δζληθφ

Μεηζφβην

Πνιπηερλείν,

Αξηζηνηέιεην

Παλεπηζηήκην

Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.
 Σα ειιεληθά παλεπηζηήκηα πνπ παξέρνπλ πάλσ απφ 20 ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο
είλαη ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ,
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Παλεπηζηήκην Κξήηεο ζε πνζνζηφ 60% ελψ ην κέζν επίπεδν παξνρήο θπκαίλεηαη
ζην 35- 40%.
 Σα

δηεζλή παλεπηζηήκηα δείρλνπλ λα αθνινπζνχλ ηε δηθή ηνπο γξακκή θαη

πνιηηηθή αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ην θνηλφ πνπ επηζπκνχλ λα
εμππεξεηήζνπλ. Παξαηεξείηαη δειαδή κηα αλνκνηνγέλεηα ζηηο ππεξεζίεο πνπ
παξέρνπλ ιφγσ ησλ ηνπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο
πνιηηηθέο ησλ παλεπηζηεκίσλ, ην επίπεδν αλάπηπμεο, ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, ην
πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Χζηφζν, ππάξρνπλ νκνηφηεηεο θαη θνηλά ζεκεία ζηηο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ.
 Σφζν ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα φζν θαη ζηα δηεζλή παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα
ηεο αλππαξμίαο ζχγθιηζεο ππεξεζηψλ, δειαδή απαηηείηαη ρξφλνο ψζηε λα γίλνπλ
ελέξγεηεο

γηα

ηε

ζχγθιηζε

ησλ

ππεξεζηψλ

θαη

ηελ

εμαζθάιηζε

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο επηζπκεηνχ
επηπέδνπ ζπλεξγαζίαο θαη ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ. Απηφ ζπκβαίλεη
δηφηη ππάξρεη έιιεηςε κηαο θνηλήο γιψζζαο φπνπ ζα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία
ζηξαηεγηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη κεξηθά
παλεπηζηήκηα έρνπλ θαηαθέξεη κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε θαη θπξίσο γηα
ηελ ππεξεζία e-class. Σα παλεπηζηήκηα

είλαη ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Ησαλλίλσλ, Αηγαίνπ, Οηθνλνκηθφ
Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο, Παηξψλ, θαζψο, επίζεο, θαη ηα δηεζλή παλεπηζηήκηα πνπ
εμεηάζηεθαλ θαηά ηελ έξεπλα πνπ είλαη ην Yale, Harvard, Cambridge.
 ρεδφλ φια ηα Παλεπηζηήκηα δηαζέηνπλ έλα ζχγρξνλν άκεζν επηθνηλσληαθφ
ζηνηρείν κε ην θνηλφ. Οξηζκέλνη αμηφινγνη δηθηπαθνί ηφπνη πνπ κπνξνχλ λα
αλαθεξζνχλ σο ππφδεηγκα είλαη: α) Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Δίλαη έλαο
δηθηπαθφο ηφπνο κε εληππσζηαθή πιεξφηεηα πιηθνχ θαη αηζζεηηθά θαιή ζρεδίαζε,
ρσξίο ππεξβνιέο. β) Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Γηθηπαθφο
ηφπνο κε πινχζην πεξηερφκελν, πνιχ σξαίν ζπλδπαζκφ ρξσκάησλ θαη ηε ρξήζε
πξσηφηππσλ ζηνηρείσλ. γ) θαη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Δπίζεο, κε πινχζην
πεξηερφκελν, εληππσζηαθή ζρεδίαζε θαη ρξήζε γξαθηθψλ ρσξίο λα θνπξάδνπλ ηνλ
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επηζθέπηε. Οη πινχζηνη δηθηπαθνί ηφπνη θαλεξψλνπλ έλα παλεπηζηήκην κε
ηδηαίηεξε εμσζηξέθεηα θαη δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία.

5.2 ΠΡΟΣΑΕΙ

Ωςτόςο, οι προτϊςεισ που μπορούν να διατυπωθούν, εύναι ενδεικτικϋσ και κϊποιεσ
γενικότερεσ .

 Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο πνιιαπιέο αλάγθεο ησλ
ρξεζηψλ. Πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ λέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο
θαη πιεξνθφξεζεο ησλ θνηηεηψλ.
 Να εηζαρζνχλ λέεο ππεξεζίεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ, φπσο
«ειεθηξνληθή εχξεζε εξγαζίαο» εηζάγνληαο ην βηνγξαθηθφ ηνπ ν ρξήζηεο λα
ηνπ απνζηέιινληαη ζην e-mail λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνλ
ελδηαθεξφκελν, «ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πξνκεζεηψλ» γηα ην πξνζσπηθφ έηζη
ψζηε λα εμαιεηθζεί ε γξαθεηνθξαηία, «ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πιεξσκήο».
 πλεξγαζία κε ηδησηηθνχο θνξείο ψζηε λα επηηεπρζνχλ λέεο σθέιηκεο γηα ηνπο
ρξήζηεο ππεξεζίεο.
 πζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κε
ζθνπφ ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπο
 Η χϊραξη πολιτικόσ και ο ςυντονιςμόσ των όποιων προγραμμϊτων, των
προςπαθειών και των δραςτηριοτότων θα οδηγόςει ςτην τυποπούηςη και ςτη
ςυςτηματικό ανϊπτυξη τησ εκπαύδευςησ από απόςταςη.

 Φρειϊζεται να υπϊρξει ςυςτηματοπούηςη του πεδύου τησ εξ αποςτϊςεωσ
εκπαύδευςησ ώςτε να υπϊρξει ςύγκλιςη υπηρεςιών και μϋγιςτη αξιοπούηςη των
νϋων Σεχνολογιών τησ Πληροφορύασ και των Επικοινωνιών.
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