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1. Περίληψη 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία, αφορά το έργο της υλοποίησης και 

λειτουργίας ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ), το 

οποίο θα εγκατασταθεί στο Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας και θα έχει σαν σκοπό 

να αναβαθµίσει την Πληροφόρηση και τις Συναλλαγές των φοιτητών αλλά και 

των πολιτών µε το Ακαδηµαϊκό Ιδρύµατα. 

Η λειτουργία του συγκεκριµένου Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 

Συστήµατος, αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες πληροφόρησης και διοίκησης, 

προς τους πολίτες, δηλαδή τους φοιτητές, τους υποψήφιους φοιτητές 

(µαθητές), τους απόφοιτους, τους γονείς, το διδακτικό, ερευνητικό και 

διοικητικό προσωπικό, τους υποψήφιους σε θέσεις που προκηρύσσονται, 

εργολάβους και τους προµηθευτές. Στόχος του έργου είναι να ολοκληρώσει 

και να ενοποιήσει τις υπάρχουσες στο ίδρυµα λειτουργίες έτσι ώστε να 

πετύχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο παρεχόµενων ψηφιακών κυβερνητικών 

υπηρεσιών, που θα παρέχονται στον πολίτη µέσω ∆ιαδικτύου, µε κύριο 

χαρακτηριστικό την εύκολη πρόσβαση και αξιοποίηση των υπηρεσιών που 

προσφέρονται από το συγκεκριµένο ίδρυµα.  

Το έργο αυτό βασίζεται στην υιοθέτηση του γενικότερου µοντέλου 

ανάπτυξης υποδοµών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τεσσάρων 

(4) επιπέδων, τα οποία περιλαµβάνουν: 

 τη δηµοσίευση κειµένων και πακέτων πληροφοριών της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

 το περιβάλλον αλληλεπίδρασης, την παροχή δηλαδή 

πληροφοριών στους ενδιαφερόµενους µε τη χρήση ηλεκτρονικών 

µέσων, όπως ιστοσελίδων, e-mail, fax, κόµβοι FAQ, κ.λπ, 

 το περιβάλλον συναλλαγής, µε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

κατάθεσης αιτήσεων, παρακολούθησης και εξυπηρέτησης αυτών 

και 

 τις συνδυαζόµενες υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνουν την 

εξυπηρέτηση των πολιτών (φοιτητές, υποψήφιους φοιτητές 

(µαθητές), απόφοιτους, γονείς, διδακτικό και ερευνητικό 

προσωπικό, εργολάβους και προµηθευτές) από κέντρα τα οποία 
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προσφέρουν ενοποιηµένες υπηρεσίες, διαφόρων επιπέδων και 

τοµέων της εκπαίδευσης. 

Στα πλαίσια της υλοποίησης της συγκεκριµένης διπλωµατικής 

εργασίας, θα ακολουθηθούν τα ακόλουθα βήµατα: 

 Μελέτη και καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών σε θέµατα 

φοιτητικής µέριµνας,  

 Μελέτη, Καθορισµός Τεχνικών Προδιαγραφών σε θέµατα 

οικονοµικών υποθέσεων, 

 Μελέτη, Καθορισµός Τεχνικών Προδιαγραφών σε θέµατα 

προµηθειών, 

 Μελέτη, Καθορισµός Τεχνικών Προδιαγραφών σε θέµατα 

δηµοσίων έργων, 

 Μελέτη, Καθορισµός Τεχνικών Προδιαγραφών σε θέµατα 

διοικητικών υποθέσεων και, 

 Μελέτη, Καθορισµός Τεχνικών Προδιαγραφών σε θέµατα 

διαχείρισης ερευνητικών προγραµµάτων. 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και να αξιοποιηθούν από το σύνολο της δηµόσιας διοίκησης 

όπου υπάρχουν ανάγκες παραπλήσιες µε αυτές των ακαδηµαϊκών 

ιδρυµάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι περιπτώσεις της 

αντίστοιχης λειτουργίας των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών των δήµων 

και νοµαρχιών που θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν άµεσα τα αποτελέσµατα 

των πιλοτικών δράσεων χρησιµοποιώντας ή διαµορφώνοντας κατάλληλα τα 

συστήµατα που θα προκύψουν από το έργο αυτό.  

Το αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας προσβλέπει στον περιορισµό 

των δαπανών µέσα από την απλοποίηση των γραφειοκρατικών µηχανισµών 

και την υποστήριξη των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη, µε χρήση 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ελαχιστοποιώντας 

παράλληλα το χρόνο απόκρισης σε αυτόν. 
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2. Εισαγωγή 
 

Στα πρόθυρα του 21ου αιώνα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αλλά 

και γενικότερα κάθε µορφής επιχείρηση,  καλούνται να αντιµετωπίσουν 

ποικίλες και σηµαντικές προκλήσεις. Το φάσµα των προκλήσεων αυτών 

εκτείνεται από την παγκοσµιοποίηση της αγοράς και την εντατικοποίηση της 

ανταγωνιστικότητας που προκαλεί η εποχή της Πληροφορικής. Μία από τις 

σηµαντικές υποσχέσεις της πληροφορικής για την υποστήριξη των ιδρυµάτων 

και των επιχειρήσεων γενικότερα, στη µάχη της αγοράς αποτελούν τα 

ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα που παρέχουν έναν ενιαίο τρόπο 

λειτουργίας και διοίκησης, µε τυποποιηµένες διαδικασίες, καθώς και ένα 

ανοικτό µέσο επικοινωνίας των στελεχών καθώς και όλων των εµπλεκοµένων, 

σε µία ενιαία γλώσσα. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν γενικότερα τα ιδρύµατα της ανωτάτης 

εκπαίδευσης δύναται να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: (α) υπηρεσίες 

εκπαίδευσης, (β) διοικητικές υπηρεσίες. Στα πλαίσια του παρόντος Έργου θα 

δοθεί βαρύτητα στη δεύτερη κατηγορία.  

Στις διοικητικές υπηρεσίες περιλαµβάνονται οι εξής: 

 Υπηρεσίες οικονοµικής διαχείρισης. Σε αυτές περιλαµβάνεται η 

διαχείριση των οικονοµικών του ιδρύµατος, η µισθοδοσία, οι 

προµήθειες, τα δηµόσια έργα, η διαχείριση των ερευνητικών 

προγραµµάτων κ.ά. 

 Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης. Σε αυτές περιλαµβάνεται η 

διοικητική υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου 

(όπως η λειτουργία των γραµµατειών, της φοιτητικής µέριµνας, 

κ.ά.), η διοίκηση του προσωπικού, οι δηµόσιες και διεθνείς 

σχέσεις, οι εκδόσεις, οι συµβουλευτικές υπηρεσίες προς τους 

αποφοίτους κ.ά. 

 Τεχνικές υπηρεσίες. Οι τεχνικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν τον 

προγραµµατισµό και τις µελέτες για τα έργα υποδοµής, την 

παρακολούθηση των έργων και τη συντήρηση της υποδοµής του 

ιδρύµατος, τη διαχείριση της πληροφοριακής υποδοµής και των 

δικτύων κ.ά. 
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 Νοµικές υπηρεσίες. 

Συγκεκριµένα τώρα, οι υπηρεσίες στις οποίες θα επικεντρωθεί η 

παρούσα διπλωµατική εργασία, µε απώτερο στόχο την µελέτη και τελικά την 

παρέµβαση, είναι: 

 Φοιτητική µέριµνα. Περιλαµβάνει όλες τις βασικές υπηρεσίες που 

προσφέρονται στους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές, 

όπως δηλώσεις µαθηµάτων, πιστοποιητικά, σίτιση και στέγαση, 

απονοµή πτυχίων κ.λπ. 

 Οικονοµικές υποθέσεις. Αφορά στη βασική οικονοµική 

διαχείριση των ιδρυµάτων και περιλαµβάνει την κατάρτιση και 

παρακολούθηση του προϋπολογισµού, παραστατικά, εντάλµατα, 

επιταγές, πάγια, γενική και αναλυτική λογιστική, κ.λπ. 

 Προµήθειες. Αφορά στο σύνολο των συναλλαγών των 

προµηθευτών µε το ίδρυµα, όπως η προκηρύξεις διαγωνισµών, η 

αξιολόγηση των προσφορών, η εξόφληση των τιµολογίων κ.λπ. 

 ∆ηµόσια έργα. Περιλαµβάνει τις προκηρύξεις των έργων, την 

υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών, την ανάθεση των 

έργων, την παρακολούθηση των έργων κ.λπ. 

 ∆ιοικητικές υποθέσεις. Αφορά κυρίως στη διοίκηση του 

προσωπικού (προκηρύξεις θέσεων, διορισµοί, εξελίξεις, 

µετατάξεις, άδειες κ.λπ.), καθώς και στην υποστήριξη της 

λειτουργίας των ακαδηµαϊκών οργάνων. 

 ∆ιαχείριση ερευνητικών προγραµµάτων. Αφορά τη διοικητική 

και οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών προγραµµάτων και 

περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την παρακολούθηση του 

προϋπολογισµού του προγράµµατος, τις πληρωµές, τις συµβάσεις 

και ότι άλλο πιθανός θα αφορά τα ερευνητικά προγράµµατα. 

 

2.1. Αντικείµενο Εργασίας 
Ο σκοπός της εργασίας αυτής έχει να κάνει µε την παροχή ψηφιακών 

υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες που συναλλάσσονται µε τα ελληνικά 

ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, όπως είναι οι φοιτητές, το διδακτικό και ερευνητικό 

προσωπικό, οι απόφοιτοι, οι γονείς, το διοικητικό προσωπικό, οι εξωτερικοί 
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φορείς και κάθε ενδιαφερόµενος για τις δραστηριότητες των ακαδηµαϊκών 

ιδρυµάτων. 

Το αντικείµενο της εργασίας είναι η προµήθεια και ανάπτυξη των 

απαιτούµενων λογισµικών συστηµάτων και εφαρµογών καθώς και του 

πιθανού Υπολογιστικού Εξοπλισµού, που πιθανών να χρειασθεί.  

Οι τοµείς δραστηριότητας (υπηρεσίες) που αναµένεται να καλύπτει η 

µελέτη στην παρούσα εργασία είναι: 

 ∆ιοίκηση 

 Οικονοµικές υπηρεσίες 

 Τεχνικές υπηρεσίες 

 Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας 

 Ακαδηµαϊκές υπηρεσίες 

Πιο συγκεκριµένα, τα υποσυστήµατα από τα οποία θα αποτελείται το 

ολοκληρωµένο πληροφοριακό µας σύστηµα, αφορούν σε έξι θεµατικές 

ενότητες:  

 Φοιτητικής Μέριµνας 

 Οικονοµικών Υποθέσεων 

 Προµηθειών 

 ∆ηµοσίων Έργων 

 ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

 ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραµµάτων 

Τα υποσυστήµατα, που προαναφέραµε και καλύπτουν τις λειτουργικές 

απαιτήσεις των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων ορίζονται ως εξής: 

 

2.1.1. Υποσύστηµα Φοιτητικής Μέριµνας 
Το σύστηµα αφορά στην προσφορά υπηρεσιών προς τους φοιτητές 

των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων (εκτός εκπαιδευτικών υπηρεσιών). Περιλαµβάνει 

υπηρεσίες φοιτητολογίου, δηλώσεων µαθηµάτων, παροχής πιστοποιητικών 

κ.λπ. 

 

2.1.2. Υποσύστηµα Οικονοµικών Υποθέσεων 
Το σύστηµα αφορά στην οικονοµική διαχείριση των ακαδηµαϊκών 

ιδρυµάτων και την παροχή υπηρεσιών στους φορείς που έχουν οικονοµικές 
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συναλλαγές µε τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Προσφέρει υπηρεσίες που 

σχετίζονται µε επιταγές, εντάλµατα, παραστατικά, παρακολούθηση 

προϋπολογισµού κ.λπ. 

 

2.1.3. Υποσύστηµα Προµηθειών 
Αποσκοπεί στην παροχή άµεσης ηλεκτρονικής ενηµέρωσης του 

ενδιαφερόµενου κοινού σχετικά µε τις οικονοµικές δραστηριότητες που 

αφορούν στις µονάδες της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (όπως για παράδειγµα 

προκηρύξεις διαγωνισµών). Η ενηµέρωση συµπεριλαµβάνει και το νοµικό 

πλαίσιο που διέπει αυτές τις δραστηριότητες. Επίσης, θα παρέχει άµεση 

ηλεκτρονική πληροφόρηση στους προµηθευτές σχετικά µε τη φάση εξέλιξης 

της προµήθειας και των διαδικασιών εξόφλησης των σχετικών τιµολογίων. Η 

ανάπτυξη του συστήµατος θα παρέχει αµεσότερη και αποτελεσµατικότερη 

ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για τις οικονοµικές δραστηριότητες της 

ευρύτερης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης θα εξασφαλίσει 

διευκόλυνση ως προς τις συναλλαγές µε αυτήν. 

 

2.1.4. Υποσύστηµα ∆ηµοσίων Έργων 
Το σύστηµα ∆ηµοσίων Έργων προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν στα 

έργα που προκηρύσσουν τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Ενδεικτικά, ένα τέτοιο 

σύστηµα θα επιτρέπει στον εργολάβο να χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για να 

υποβάλλει την προσφορά του, να παρακολουθεί το έργο και να υποβάλλει τα 

στοιχεία που απαιτεί η σύµβαση του µε την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. 

Επίσης, η επιτροπή παρακολούθησης του έργου θα επιβλέπει ηλεκτρονικά 

τον εργολάβο. Πιο συγκεκριµένα, το σύστηµα θα δίνει στον εργολάβο τη 

δυνατότητα να ενηµερώνεται ηλεκτρονικά για τα έργα που προκηρύσσει η 

αναθέτουσα αρχή, να υποβάλει ηλεκτρονικά την τεχνοοικονοµική προσφορά 

του και να παρακολουθεί την εξέλιξη του διαγωνισµού, την αξιολόγηση του και 

να ενηµερώνεται για την ανάθεση του έργου. Εφόσον το έργο κατακυρώνεται 

σε αυτόν, τότε ο ίδιος αλλά και η επιτροπή παρακολούθησης του έργου θα 

µπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία του έργου, τα στάδια 

κατασκευής, τις προµήθειες, τις πληρωµές, κ.λπ.  
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2.1.5. Υποσύστηµα ∆ιοικητικών Υποθέσεων 
Οι τοµείς που καλύπτει το σύστηµα διοικητικών υποθέσεων 

περιλαµβάνουν τις προκηρύξεις νέων θέσεων, τους διορισµούς των διαφόρων 

κλάδων προσωπικού, τις µετατάξεις, αποχωρήσεις, την παρακολούθηση της 

διοικητικής κατάστασης του προσωπικού και την παροχή στατιστικών 

στοιχείων.  

 

2.1.6. Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραµµάτων 
Το σύστηµα διαχείρισης ερευνητικών προγραµµάτων αφορά στις 

υπηρεσίες που προσφέρουν οι Ειδικοί Λογαριασµοί Έρευνας των 

ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. Αφορά ζητήµατα λογιστικής παρακολούθησης 

έργων, συµβάσεων, πληρωµών, έκδοσης βεβαιώσεων κ.λπ. 

2.2. Αρχιτεκτονική του ΟΠΣ 

Η αρχιτεκτονική του ολοκληρωµένου συστήµατος που πρόκειται να 

µελετηθεί για να αναπτυχθεί, περιλαµβάνει επτά (7) υποσυστήµατα 

(modules). Τα έξι αφορούν στην υποστήριξη των αντίστοιχων λειτουργιών των 

Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων της χώρας και στην παροχή συναφών υπηρεσιών 

προς τους πολίτες.  

Συνοπτικά, τα υποσυστήµατα αυτά είναι: 

 Υποσύστηµα Φοιτητικής Μέριµνας 

 Υποσύστηµα Οικονοµικών Υποθέσεων 

 Υποσύστηµα Προµηθειών 

 Υποσύστηµα ∆ηµοσίων Έργων 

 Υποσύστηµα ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

 Υποσύστηµα Ερευνητικών Προγραµµάτων 

 Υποσύστηµα Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης Εγγράφων & Ροής 

Εργασιών 

Το έβδοµο υποσύστηµα ενοποιεί λειτουργικά τα υπόλοιπα έξι µέσω της 

διαχείρισης ροών εργασίας (workflow management) και της διαχείριση 

εγγράφων που διακινούνται εντός των ροών (εκτεταµένο σύστηµα 

ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου).  
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Εποµένως, για την επίτευξη ολοκλήρωσης σε επίπεδο δεδοµένων, όλα 

τα υποσυστήµατα θα πρέπει να χρησιµοποιούν µια κοινή βάση δεδοµένων 

και εγγράφων, ανά ακαδηµαϊκό ίδρυµα. Οποιοδήποτε υποσύστηµα του e-

university ή άλλο υποσύστηµα (Π.Σ1 προµηθευτή ή Κυβερνητικά Π.Σ) θα 

πρέπει να µπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε παρεχόµενη λειτουργία του 

συστήµατος µέσω Web Services.  

Επίσης, το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να επικοινωνήσει µε 

Κυβερνητικά Συστήµατα ∆ηµοσιεύσεων (Φ.Ε.Κ, Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.α.) είτε µε SOAP (δηλ. µέσω Web Services), ή µε 

XML (αν υπάρχουν τα αντίστοιχα πρότυπα για την ανταλλαγή κατάλληλων 

µηνυµάτων) ή µε SMTP (δηλαδή µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) ή µέσω 

Web Forms (αυτός ο τρόπος γίνεται τελείως χειρωνακτικά από κάποιον 

υπάλληλο, ο οποίος συνδέεται µέσω του Web Browser του στην κατάλληλη 

σελίδα και αποστέλλει το έγγραφό του µέσω των πρωτοκόλλων HTTP ή 

HTTPS).  

Επιπλέον, το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να επικοινωνήσει µε 

ετερογενή συστήµατα (ή υποσυστήµατα) είτε µέσω Web Services (αν αυτά 

είναι service-based) είτε µέσω XML (αν υπάρχουν τα αντίστοιχα πρότυπα 

µηνυµάτων ώστε να γίνεται ανταλλαγή της σωστής πληροφορίας). 

Η πρόσβαση των χρηστών θα γίνεται µέσω απλών προσωπικών 

υπολογιστών, εφοδιασµένων µε απλούς web browsers.  

Έτσι καταλήγοντας θα πρέπει να αναφέρουµε ότι τα υποσυστήµατα 

που θα χρησιµοποιηθούν, θα πρέπει να υποστηρίζουν : 

 Την ανάγκη προσφοράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας προς τους πολίτες  

 Την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση των ροών 

εργασιών, για τις λειτουργίες της υπηρεσίας ∆ιοικητικών 

Υποθέσεων του ιδρύµατος. 

 Την έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση των πολιτών σε θέµατα και 

υποθέσεις ενδιαφέροντός ή και αρµοδιότητάς τους 

                                                 
1 Πληροφοριακά Συστήµατα 
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 Την απαραίτητη διαδραστικότητα µεταξύ των Υπηρεσιών του 

ιδρύµατος και των ενδιαφερόµενων πολιτών για την υποβολή και 

λήψη της απαραίτητης πληροφορίας 

 Την µε ολοκληρωµένο τρόπο διαχείριση των διακινούµενων 

εγγράφων και την ανάκτηση αυτών µε πολλαπλούς τρόπους. 

 Την µε ολοκληρωµένο τρόπο διαχείριση των στιγµιότυπων των 

ολοκληρωµένων διαδικασιών και των σχετιζοµένων µε αυτά 

εγγράφων µε τρόπο που να ανακαλείται η διενέργεια 

στιγµιότυπων των ροών  

 Την ολοκλήρωση συστηµάτων ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και 

καταγραφής στατιστικών στοιχείων ως υποσυστήµατα του 

συστήµατος ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

 Την µε ασφαλή τρόπο διακίνηση και αποθήκευση της 

πληροφορίας στις ∆ιευθύνσεις των ιδρυµάτων και µε τρόπο που η 

πληροφορία να είναι διαθέσιµη και σε άλλους. 

 Την διασύνδεσή του µε τα άλλα συστήµατα του ΟΠΣ. 

 Την εύκολη πρόσβασή των λειτουργιών και υπηρεσιών που 

προσφέρει στους πολίτες και µε τρόπο τέτοιο ώστε να διευκολύνει 

την εργασία των ∆ιευθύνσεων του ιδρύµατος, την επιτυχή και 

ποιοτική διεκπεραίωση των εργασιών του µε στόχο την 

ενηµέρωση κα τη συναλλαγή µε τους πολίτες. 

 Την παροχή επαρκούς βοήθειας και υποστήριξης προς τους 

πολίτες που το χρησιµοποιούν, ώστε η εκµάθηση των επιµέρους 

λειτουργιών του να γίνεται γρήγορα, µε το ελάχιστο δυνατό κόστος 

και µε τρόπο που να ελκύει στη χρήση του. 

 

3. Ελληνικά τριτοβάθµια ιδρύµατα 

3.1. Γενικά για τα Ελληνικά τριτοβάθµια ιδρύµατα 

Στην Ελλάδα, µε βάση το Ν. 2916/2001, η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

χωρίζεται σε Ανώτατη Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα 

Πανεπιστήµια, και σε Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται 

στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι). Επιπλέον, από το 
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ακαδηµαϊκό έτος 1997/98 θεσµοθετήθηκε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

(Ε.Α.Π.). Με διάταξη του Συντάγµατος, η επαγγελµατική και η ειδική 

εκπαίδευση παρέχονται επίσης και στις σχολές της Ανώτερης Βαθµίδας 

Εκπαίδευσης. 

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.), σύµφωνα µε τον 

ιδρυτικό τους νόµο-πλαίσιο 1404/1983, ανήκουν µαζί µε τα Πανεπιστήµια 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο και τον εσωτερικό 

κανονισµό λειτουργίας τους, τα Τ.Ε.Ι είναι αυτοδιοικούµενα ιδρύµατα 

(Ν.Π.∆.∆.) και η εποπτεία της πολιτείας ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι δωρεάν και στα Ιδρύµατα 

Τ.Ε.Ι. είναι επίσης δωρεάν και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα 

πανεπιστήµια, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταβάλουν το 

ήµισυ των διδάκτρων που επιβαρύνει τους αλλοδαπούς σπουδαστές ή 

απαλλάσσονται εφόσον υπάρχει ρήτρα αµοιβαιότητας για τους Έλληνες 

σπουδαστές οι οποίοι φοιτούν στη χώρα προέλευσης του σπουδαστή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα συγγράµµατα χορηγούνται δωρεάν από το κράτος στους φοιτητές· 

επιπλέον παρέχεται δωρεάν σίτιση, συµµετοχή στο κόστος µεταφοράς και στη 

στέγαση µέσω του κρατικού προϋπολογισµού σε φοιτητές που πληρούν 

ορισµένα κριτήρια. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Τ.Ε.Ι. είναι η δηµοκρατική δοµή και 

λειτουργία, µε τη συµµετοχή όλων των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας 

(εκπαιδευτικών - διοικητικών - σπουδαστών) στη λήψη των αποφάσεων, το 

Ακαδηµαϊκό Άσυλο (σε κάθε Τ.Ε.Ι. υπάρχει Επιτροπή Ακαδηµαϊκού Ασύλου), 

οι Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, καθώς και η ελεύθερη επιστηµονική αναζήτηση 

και διακίνηση ιδεών. 

Στη χώρα µας λειτουργούν δεκατέσσερα (14) Τ.Ε.Ι. µε τα Παραρτήµατά 

τους στις περιοχές: Αθήνα, Ηράκλειο, (Παράρτηµα Χανίων), Θεσσαλονίκη, 

Καβάλα, (Παράρτηµα ∆ράµας), Κοζάνη, (Παράρτηµα Φλώρινας, Καστοριάς 

και Γρεβενών), Λάρισα, (Παράρτηµα Καρδίτσας), Μεσολόγγι, Πάτρα, 

Καλαµάτα, Πειραιά, Σέρρες, Χαλκίδα, Λαµία, (Παράρτηµα Καρπενησίου και 

Άµφισσας), Άρτα, (Παράρτηµα Ιωαννίνων).  
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Ένα Παράρτηµα µπορεί να περιλαµβάνει µόνο µία Σχολή ή ένα έως 

τρία ανεξάρτητα Τµήµατα.  

Κάθε Τ.Ε.Ι. συγκροτείται από δύο τουλάχιστον Σχολές και κάθε Σχολή 

από τουλάχιστον δύο Τµήµατα, που αντιστοιχούν σε συναφείς ειδικότητες. Το 

Τµήµα αποτελεί τη βασική ακαδηµαϊκή µονάδα. το Τµήµα διαιρείται σε 

Οµάδες Μαθηµάτων. Κάθε Οµάδα Μαθηµάτων αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο 

επιστηµονικό και τεχνολογικό πεδίο. 

Τέλος ο συνολικός αριθµός των ενεργών φοιτητών στην Ελλάδα 

υπολογίζεται σε 366.806 (206.806 στα ΑΕΙ και 160.000 στα ΤΕΙ). 

Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα είναι κρατικά. Σύµφωνα µε το 

Ελληνικό Σύνταγµα η ανώτατη εκπαίδευση προσφέρεται αποκλειστικά από το 

κράτος και εποµένως απαγορεύεται η προσφορά υπηρεσιών ανώτατης 

εκπαίδευσης από ιδιωτικούς φορείς. 

Τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ είναι Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

µε πλήρη αυτοδιοίκηση και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα βασίζεται στο Άρθρο 16 του Συντάγµατος, το οποίο είναι σε ισχύ από 

το 1975. Το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων έχει ως βάση το νόµο-πλαίσιο 1268/82. Το νοµοθετικό πλαίσιο για 

τα ΤΕΙ καθορίζεται από το Νόµο 1440/83, µε τον οποίον ιδρύθηκαν.  

Το 2001 τέθηκε σε εφαρµογή ο Νόµος 2916/2001, σύµφωνα µε τον 

οποίον η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελείται από τον 

πανεπιστηµιακό τοµέα και τον τεχνολογικό τοµέα. Ο πανεπιστηµιακός τοµέας 

περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών 

Τεχνών και ο τεχνολογικός τοµέας περιλαµβάνει τα ΤΕΙ και την Ανώτατη 

Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.  

Η λειτουργία των Ελληνικών ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων είναι 

προσανατολισµένη στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και στην 

παραγωγή ερευνητικού έργου. Στον εκπαιδευτικό τοµέα τα Πανεπιστήµια και 

ΤΕΙ προσφέρουν Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών και Προγράµµατα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. Παράλληλα, δραστηριοποιούνται και στον τοµέα 

της κατάρτισης και επιµόρφωσης, είτε στα πλαίσια Κέντρων Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚ) που λειτουργούν σε ορισµένα ιδρύµατα,  

 
 
 17 



Παπαγεωργίου Χ.  Γεώργιος ∆ιπλωµατική εργασία 
 

είτε διοργανώνοντας θερινά σχολεία, κύκλους σεµιναρίων κ.λπ. Τέλος, µε το 

Νόµο 3369/2005 έχει δοθεί η δυνατότητα ίδρυσης Ινστιτούτων ∆ια Βίου 

Εκπαίδευσης. 

Η έρευνα στα ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης χρηµατοδοτείται 

από ποικίλες πηγές. Για τη διαχείριση και αξιοποίηση των σχετικών 

κονδυλίων σε κάθε ίδρυµα έχει ιδρυθεί και λειτουργεί ένας ειδικός 

λογαριασµός έρευνας. 

Έτσι λαµβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα, µπορούµε 

συνοψίζοντας να πούµε ότι γενικότερα τα τριτοβάθµια ιδρύµατα της χώρας 

είναι  νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία είναι άµεσα οικονοµικά 

εξαρτώµενα και ελεγχόµενα από το Κράτος. Παρουσιάζουν σηµαντικές 

ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδοµές και προσωπικό και επίσης 

παρουσιάζουν το φαινόµενο της πολυδιάσπασης σε διάφορες πόλεις µακριά 

από την πόλη στην οποία είναι η έδρα του κάθε ιδρύµατος. 

Παρατηρούµε επίσης ότι δεν έχουν ακόµη τη δυνατότητα επιλογής 

φοιτητών σε προπτυχιακό επίπεδο, µιας και η εισαγωγή των υποψηφίων 

ρυθµίζεται από ένα σύστηµα γενικών εξετάσεων που πραγµατοποιούνται 

κάθε χρόνο κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Η διαδικασία 

εισαγωγής βασίζεται και στην επίδοση των µαθητών κατά τη Β΄ και τη Γ΄ τάξη 

σε εννέα (9) µαθήµατα γενικής παιδείας και κατεύθυνσης, που εξετάζονται σε 

θέµατα πανελλαδικού επιπέδου , συµπεριλαµβανοµένης της προφορικής 

βαθµολογίας κατά 30% και της γραπτής βαθµολογίας κατά 70%. 

Τέλος ο αριθµός των φοιτητών που εισάγονται σε κάθε Τµήµα των 

Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας σε 

ετήσια βάση.  

Τα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα έχουν την δυνατότητα και 

οργανώνουν Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών τα οπία οδηγούν στην 

απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.).  
Ο γενικός στόχος των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 

είναι η διεύρυνση των σπουδών, σε µεταπτυχιακό επίπεδο, µε σκοπό την 

παροχή ειδίκευσης σε διάφορες γνωστικές περιοχές. Στην Ελλάδα 

λειτουργούν διακόσια δέκα τρία (213) Π.Μ.Σ. στα Πανεπιστήµια και δώδεκα 

(12) Π.Μ.Σ. (Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών) στο Ε.Α.Π. (Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήµιο),  
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που οδηγούν στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης 

(Μ.∆.Ε.). Στα µεταπτυχιακά προγράµµατα µπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι 

των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται µε τη 

διαδικασία της επιλογής ή των εξετάσεων (προφορικών ή/και γραπτών). 

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η γνώση µιας τουλάχιστον ξένης 

γλώσσας. Η χρονική διάρκειά τους δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα 

ηµερολογιακό έτος. 

Τέλος οφείλουµε να αναφερθούµε και στην πρόκληση που θα κληθούν 

να αντιµετωπίσουν όλα τα δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας µετά το 

2008, όπου θα χρειαστεί να ανταγωνιστούν µε τα αντίστοιχα ιδιωτικά, για την 

προσέλκυση φοιτητών και αυτό διότι µπαίνοντας στον 21ο αιώνα, 

αναπόφευκτα κάναµε όλοι µας κάποιες διαπιστώσεις. Αυτές αφορούσαν 

κυρίως την είσοδο των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τοµείς της 

καθηµερινής µας ζωής. Βλέπουµε ότι η χρήση του υπολογιστή και του 

διαδικτύου γενικά και όλων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

γενικότερα, είναι απαραίτητη ολοένα και περισσότερο στον τοµέα της 

εργασίας, της διοίκησης, της διαχείρισης, της εκπαίδευσης αλλά ακόµα και 

στον προσωπικό τοµέα, αφού έτσι λειτουργούµε γρηγορότερα, αποδοτικότερα 

και µε χαµηλότερο κόστος, µιας και έχουµε την δυνατότητα να  επικοινωνούµε 

µε ανθρώπους απ’ όλα τα µήκη και τα πλάτη της γης, εκµηδενίζοντας 

αποστάσεις, χρόνους και λειτουργικά έξοδα.    

∆ε θα µπορούσε λοιπόν αυτή η πρόκληση, να µην αφορά πρωτίστως 

στον τοµέα της εκπαίδευσης. Γιατί πρωτίστως; ∆ιότι, εφόσον αλλάζουν οι 

στόχοι οι κοινωνικοί, το Πανεπιστήµιο θα πρέπει να είναι το πρώτο που θα 

ανταποκριθεί στην αλλαγή προσφέροντας την κατάλληλη επιµόρφωση στους 

σπουδαστές, προετοιµάζοντας έτσι τη σωστή ένταξή τους στην κοινωνία και 

στον επαγγελµατικό τοµέα, αλλά και για να αποκτήσει και το ίδιο το ίδρυµα 

ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών του στο παγκόσµια 

πλέον σκακιέρα της παροχής ανώτερου επιπέδου ποιοτικής εκπαίδευσης.  

Αυτό το αντιλαµβανόµαστε και από το ότι υπάρχει δέσµευση από 

πλευράς ελληνικής κυβέρνησης να ιδρύσει εθνικό σύστηµα διασφάλισης 

ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το πλαίσιο για τη λειτουργία ενός 

τέτοιου συστήµατος περιγράφεται από τη νοµοθεσία που βρίσκεται προ του 

κοινοβουλίου.  
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Βασισµένο στον εθνικό διάλογο, µέσα στις απαιτήσεις της διαδικασίας 

Μπολόνια, το νοµοθετικό πλαίσιο προσβλέπει στις ακόλουθες κοινώς 

αποδεκτές αρχές. 

 

 Το σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας είναι βέβαιο ότι θα 

αποτελείται από 2 επίπεδα: 

 Α) την εσωτερική αξιολόγηση και  

 Β) την εξωτερική αξιολόγηση και εκθέσεις επισκόπησης. 

 Το εθνικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να 

περιλαµβάνει σύστηµα πιστωτικών µονάδων, πιστοποίησης ή 

συγκρίσιµες διαδικασίες.  

 Τα εθνικά συστήµατα διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν διεθνή συµµετοχή, συνεργασία και δικτύωση. 

 

3.2. Ακαδηµαϊκή Οργάνωση 

Η ακαδηµαϊκή οργάνωση των Πανεπιστηµίων2 δοµείται ιεραρχικά σε 

τέσσερα επίπεδα:  

Ένα πανεπιστηµιακό Ίδρυµα αποτελείται από µία ή περισσότερες 

Σχολές και αντίστοιχα µία Σχολή αποτελείται από έναν αριθµό Τµηµάτων. Τα 

Τµήµατα είναι βασικές ακαδηµαϊκές µονάδες. Παρέχουν εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες που καταλήγουν σε πτυχία ή/ διπλώµατα και επιπλέον είναι οι 

µονάδες εκείνες στις οποίες ανήκουν διάφορες κατηγορίες προσωπικού. 

Το προσωπικό µπορεί να ανήκει σε Σχολή ή και σε άλλες διοικητικές 

µονάδες/υπηρεσίες της Πανεπιστηµιακής κοινότητας. Τα Τµήµατα χωρίζονται 

σε Τοµείς που αντιστοιχούν σε µικρότερα και διακριτά µέρη του ευρύτερου 

γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος.  

Οι αποφάσεις και η διοίκηση ασκούνται σε τέσσερα επίπεδα από 

αντίστοιχα όργανα, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

                                                 
2 Εδώ ο όρος "Πανεπιστήµιο" χρησιµοποιείται για να περιλάβει τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία 

και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 
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Επίπεδα Οργάνωσης 

Πρύτανης Κοσµήτορας Πρόεδρος ∆ιευθυντής 

Αντιπρυτάνεις Γενική Συνέλευση 
Σχολής 

Αναπληρωτής 
Πρόεδρος 

Γενική Συνέλευση 
Τοµέα 

Σύγκλητος Συµβούλιο 
Κοσµητείας Γενική Συνέλευση _ 

Πρυτανικό 
Συµβούλιο  _ ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο _ 

 
Πίνακας 1 – Ακαδηµαϊκή Οργάνωση Πανεπιστηµίων 

 
Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται ως πρυτανικές αρχές µε 

τριετή θητεία από σώµα εκλεκτόρων, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των 

µελών ∆ΕΠ, εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών και εκπροσώπους 

όλων των υπόλοιπων κατηγοριών µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας 

(διοικητικοί υπάλληλοι, τεχνικό προσωπικό κ.λπ.). 

Ο Κοσµήτορας της Σχολής εκλέγεται επίσης µε τριετή θητεία, ενώ ο 

Πρόεδρος του Τµήµατος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται µε διετή 

θητεία. Τέλος, ο ∆ιευθυντής του Τοµέα εκλέγεται µε ετήσια θητεία από τη 

Γενική Συνέλευση του Τοµέα. 

Το ανώτερο όργανο λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ιδρύµατος είναι η 

Σύγκλητος, η οποία αποτελείται από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις, 

τους Προέδρους των Τµηµάτων, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών 

φοιτητών του κάθε Τµήµατος, δύο εκπροσώπους των µεταπτυχιακών 

φοιτητών του ιδρύµατος, εκπροσώπους των µελών ∆ΕΠ όλων των βαθµίδων 

εκτός της βαθµίδας του Καθηγητή και τέσσερις εκπροσώπους από όλες τις 

άλλες κατηγορίες του προσωπικού. 

Το Πρυτανικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Πρύτανη, τους 

Αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών και τον προϊστάµενο της 

Γραµµατείας του Πανεπιστηµίου. Η Κοσµητεία της Σχολής απαρτίζεται από 

τον Κοσµήτορα, του Προέδρους των Τµηµάτων και έναν εκπρόσωπο των 

προπτυχιακών φοιτητών. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τις 

Γενικές Συνελεύσεις των Τµηµάτων. 
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Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος αποτελείται από όλα τα µέλη ∆ΕΠ 

του Τµήµατος, κατ’ ανώτατο όριο 40 άτοµα, εκπροσώπους των 

προπτυχιακών φοιτητών και εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τµήµατος υπάρχει µόνο σε τµήµατα που 

διαιρούνται σε Τοµείς και συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή 

Πρόεδρο του Τµήµατος, τους ∆ιευθυντές των Τοµέων και εκπροσώπους των 

προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών. Τέλος, η Γενική Συνέλευση του 

Τοµέα αποτελείται από όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τοµέα και εκπροσώπους των 

προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών. 

Τα παραπάνω αφορούν στην ακαδηµαϊκή οργάνωση των 

πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Παράλληλα υφίσταται η διοικητική οργάνωση, η 

οποία, όµως, παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιήσεις από ίδρυµα σε ίδρυµα. Η 

βασική δοµή της διοικητικής οργάνωσης ακολουθεί αυτή της ακαδηµαϊκής 

οργάνωσης. Υπάρχουν, λοιπόν, η Γραµµατεία του Τµήµατος, η Γραµµατεία 

της Σχολής και η Γραµµατεία του Ιδρύµατος.  

Σε γενικές γραµµές, οι διοικητικές υπηρεσίες των Πανεπιστηµίων είναι 

οργανωµένες σε ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικής Υποστήριξης (∆ιοικητικών 

Υποθέσεων, Οικονοµικών Υποθέσεων, Σπουδών, ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών 

Σχέσεων, Νοµική Υπηρεσία κ.λπ.) και σε ∆ιευθύνσεις Τεχνικής Υποστήριξης 

(Τεχνικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών κ.λπ.).  

Εκτός από το βασικό κορµό της οργανωτικής δοµής του Πανεπιστηµίου 

που παρουσιάστηκε παραπάνω τα ιδρύµατα διαθέτουν και ειδικές µονάδες, 

όπως είναι η Βιβλιοθήκη, τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, η Εταιρεία Αξιοποίησης 

και ∆ιαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστηµίου και ο Ειδικός Λογαριασµός 

Έρευνας, τον οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών κάθε Πανεπιστηµίου. 

3.2.1. Στελέχωση των Πανεπιστηµίων 

Το προσωπικό των Πανεπιστηµίων διακρίνεται στις ακόλουθες τρεις 

γενικές κατηγορίες: (α) το διδακτικό προσωπικό, (β) το ειδικό τεχνικό 

εργαστηριακό προσωπικό και (γ) το διοικητικό προσωπικό. 

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες:   

(α) το ∆ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό – ∆ΕΠ (Καθηγητές, 

Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Λέκτορες),  

(β) τους Επισκέπτες καθηγητές,  
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(γ) του Ειδικούς Επιστήµονες και τους Εντεταλµένους Επίκουρους 

Καθηγητές (οι οποίοι καλύπτουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες),  

(δ) τους διδάσκοντες βάσει του Π∆407/80 (προσλαµβάνονται µε 

σύµβαση ορισµένου χρόνου), και  

(ε) το Ειδικό και Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (ΕΕ∆ΙΠ). 

Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) προσφέρει 

εξειδικευµένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την υποστήριξη των 

διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τµήµατος.  

Τέλος, το ∆ιοικητικό Προσωπικό αποτελείται από τους υπαλλήλους 

που υπηρετούν στις διοικητικές, οικονοµικές και τεχνικές υπηρεσίες του 

Πανεπιστηµίου. 

 

3.3. Οργανωτική ∆οµή των Τ.Ε.Ι. 

Η ακαδηµαϊκή οργάνωση των ΤΕΙ δοµείται ιεραρχικά στα ακόλουθα  

τέσσερα επίπεδα:  

 Το Ίδρυµα. 

 Η Σχολή. 

 Το Τµήµα. 

 Ο Τοµέας. 

Ένα Τεχνολογικό Ίδρυµα αποτελείται από µία ή περισσότερες Σχολές 

και αντίστοιχα µία Σχολή αποτελείται από έναν αριθµό Τµηµάτων. Τα 

Τµήµατα είναι οι βασικές ακαδηµαϊκές µονάδες και αντιστοιχούν σε ένα 

"γνωστικό αντικείµενο" ή επιστηµονικό τοµέα. Παρέχουν το αντίστοιχο πτυχίο 

και επιπλέον είναι οι µονάδες στις οποίες ανήκουν οι θέσεις του 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ). Τα Τµήµατα χωρίζονται σε Τοµείς που 

αντιστοιχούν σε µικρότερα και διακριτά µέρη του ευρύτερου γνωστικού 

αντικειµένου του Τµήµατος.  

Οι αποφάσεις και οι διοίκηση ασκούνται στα τέσσερα επίπεδα από 

αντίστοιχα όργανα, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Επίπεδα Οργάνωσης 

Πρόεδρος ∆ιευθυντής Προϊστάµενος Υπεύθυνος Τοµέα 

Αντιπρόεδροι Γενική Συνέλευση 
Σχολής 

Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος 

Γενική Συνέλευση 
Τοµέα 

Συµβούλιο ΤΕΙ _ Συµβούλιο Τµήµατος _ 

Συνέλευση ΤΕΙ _ Γενική Συνέλευση _ 

Πίνακας 2 – Ακαδηµαϊκή Οργάνωση Τ.Ε.Ι. 
 

Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται µε τριετή θητεία από σώµα 

εκλεκτόρων, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των µελών ΕΠ, 

εκπροσώπους των σπουδαστών και εκπροσώπους όλων των υπόλοιπων 

κατηγοριών µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας (διοικητικοί υπάλληλοι, 

τεχνικό προσωπικό κ.λπ.). 

Ο ∆ιευθυντής της Σχολής εκλέγεται επίσης µε τριετή θητεία, όπως και ο 

Προϊστάµενος του Τµήµατος και ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος. Τέλος, ο 

Υπεύθυνος Τοµέα εκλέγεται µε ετήσια θητεία από τη Γενική Συνέλευση του 

αντίστοιχου Τοµέα. 

Το ανώτερο όργανο λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ιδρύµατος είναι η 

Συνέλευση ΤΕΙ, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους 

Αντιπροέδρους, τους ∆ιευθυντές Σχολών, τους Προϊσταµένους των 

Τµηµάτων, έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών του κάθε Τµήµατος, 

εκπροσώπους των µελών ΕΠ όλων των βαθµίδων, τον Γενικό Γραµµατέα του 

ΤΕΙ και τέσσερις εκπροσώπους από όλες τις άλλες κατηγορίες του 

προσωπικού. 

Το Συµβούλιο ΤΕΙ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, 

τους ∆ιευθυντές των Σχολών, έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών και τον 

Γενικό Γραµµατέα του ΤΕΙ. 

 Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τον ∆ιευθυντή, τους 

Προϊσταµένους των Τµηµάτων και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών. 

Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος αποτελείται από όλα τα µέλη ΕΠ του 

Τµήµατος και ένα ποσοστό σπουδαστών. Το Συµβούλιο του Τµήµατος 

υπάρχει µόνο σε τµήµατα που διαιρούνται σε Τοµείς και συγκροτείται από τον 
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Προϊστάµενο, τους Υπεύθυνους των Τοµέων και εκπροσώπους των 

σπουδαστών. Τέλος, η Γενική Συνέλευση του Τοµέα αποτελείται από όλα τα 

µέλη ΕΠ του Τοµέα και εκπροσώπους των σπουδαστών. 

Τα παραπάνω αφορούν στην ακαδηµαϊκή οργάνωση των 

Τεχνολογικών ιδρυµάτων. Παράλληλα υφίσταται η διοικητική οργάνωση, η 

οποία, όµως, παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιήσεις από ίδρυµα σε ίδρυµα. Η 

βασική δοµή της διοικητικής οργάνωσης ακολουθεί αυτή της ακαδηµαϊκής 

οργάνωσης. Υπάρχουν, λοιπόν, η Γραµµατεία του Τµήµατος, η Γραµµατεία 

της Σχολής και η Γραµµατεία του Ιδρύµατος.  

Σε γενικές γραµµές, οι διοικητικές υπηρεσίες των Τ.Ε.Ι. είναι 

οργανωµένες σε ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικής Υποστήριξης (∆ιοικητικού, 

Οικονοµικού, Συντονισµού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριµνας, και 

αυτοτελή τµήµατα των ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων, Νοµική Υπηρεσία 

κ.λπ.) και σε ∆ιευθύνσεις Τεχνικής Υποστήριξης (Τεχνικών Υπηρεσιών& 

Πληροφορικής κ.λπ.).  

Εκτός από το βασικό κορµό της οργανωτικής δοµής του ΤΕΙ που 

παρουσιάστηκε παραπάνω, τα ιδρύµατα διαθέτουν και ειδικές µονάδες, όπως 

είναι η Βιβλιοθήκη, Επιτροπή Ερευνών και ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, 

τον οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών κάθε ΤΕΙ. 

3.3.1. Στελέχωση των Τ.Ε.Ι. 

Το προσωπικό των Τεχνολογικών Ιδρυµάτων διακρίνεται στις 

ακόλουθες τρεις γενικές κατηγορίες: (α) το διδακτικό προσωπικό, (β) το ειδικό 

τεχνικό προσωπικό και (γ) το διοικητικό προσωπικό. 

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

(α) το Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΕΠ (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, 

Επίκουροι Καθηγητές, Καθηγητές Εφαρµογών), (β) το Έκτακτο Ωροµίσθιο και 

επί συβάσει Εκπαιδευτικό προσωπικό, (γ) το Ειδικό και Τεχνικό Προσωπικό 

(ΕΤΠ). 

Το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ) προσφέρει εξειδικευµένες 

τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την υποστήριξη των διδακτικών 

δραστηριοτήτων του Τµήµατος. Τέλος, το ∆ιοικητικό Προσωπικό αποτελείται 

από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις διοικητικές, οικονοµικές και 

τεχνικές υπηρεσίες του ΤΕΙ. 
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3.4. Υποδοµή ΤΠΕ των Ιδρυµάτων 

 
Τα Ελληνικά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα διαθέτουν αξιόλογη υποδοµή σε 

υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισµό και θεωρούνται, τεχνολογικά, 

πρωτοπόροι στον Ελληνικό χώρο. Η υποδοµή ΤΠΕ είναι προσανατολισµένη 

στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. 

Εντούτοις, η βασική υποδοµή και κυρίως η δικτυακή υποδοµή αξιοποιείται για 

την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων των ιδρυµάτων, ενώ θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι το τεχνικό προσωπικό των Ελληνικών ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων 

διακρίνεται για την υψηλού επιπέδου κατάρτιση και τεχνογνωσία που διαθέτει.  

Κάθε ακαδηµαϊκό ίδρυµα διαθέτει τη δική του δικτυακή υποδοµή. Όλα, 

όµως, τα Ελληνικά ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης συνδέονται στο 

δίκτυο GUnet, εξασφαλίζοντας συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων τόσο µεταξύ 

των ιδρυµάτων, όσο και για την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Στις βασικές 

υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαµβάνονται: 

 Υπηρεσίες φωνής. 

 Υπηρεσίες ασφάλειας. 

 Υπηρεσίες καταλόγου. 

 Υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης. 

Το δίκτυο κορµού παρέχεται από το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας & 

Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ) και απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα. 
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Εικόνα 1 – Το δίκτυο Ε∆ΕΤ 
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3.5. Το GÉANT 

Το Πανευρωπαϊκό ∆ίκτυο GÉANT (http://www.geant.net/), το οποίο 

τέθηκε σε λειτουργία τον Νοέµβριο του 2001. Το GÉANT είναι ένα έργο 220 

εκατοµµυρίων Ευρώ και έχει διάρκεια 4 ετών. 

  Το GÉANT χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο 

πλαίσιο του 5ου Προγράµµατος Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογική 

Ανάπτυξη) αλλά και από την ιδία συµµετοχή των 27 Ευρωπαϊκών 

Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών ∆ικτύων (NRENs) που µετέχουν στο GÉANT, 

µεταξύ των οποίων είναι και το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 

(Ε∆ΕΤ). ∆ιαχειριστής του έργου είναι το DANTE. Η υλοποίηση του GÉANT 

αποτελεί το µεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο χρηµατοδοτούµενο έργο Έρευνας 

και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο χώρο αιχµής 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας.  

  Το GÉANT παρέχει υψηλής ποιότητας και ταχύτητας υπηρεσίες στην 

Ευρωπαϊκή Ακαδηµαϊκή & Ερευνητική κοινότητα και αποτελεί ένα από τα 

σηµαντικότερα τµήµατα του Παγκόσµιου Ιντερνέτ: είναι ο φορέας διασύνδεσης 

όλων των Εθνικών Ερευνητικών ∆ικτύων των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, της Κεντροανατολικής Ευρώπης, του Ισραήλ και της Κύπρου. Η 

διεθνής διασύνδεση του Ε∆ΕΤ µέσω του προγράµµατος GÉANT έχει 

συνολική χωρητικότητα 1,2 Gbps (2 x 622 Mbps).  

   Με την ανάπτυξη του GÉANT υποστηρίζεται ο Ευρωπαϊκός Χώρος 

Έρευνας (European Research Area) σύµφωνα µε όσα συµφωνήθηκαν στη 

∆ιάσκεψη Κορυφής της Λισσαβόνας τον Μάρτιο του 2000 για γρήγορη, 

ασφαλή και φθηνή πρόσβαση στο Internet για τους Ερευνητές και την 

Ακαδηµαϊκή Κοινότητα. 

    Η κύρια δραστηριότητα του GÉANT είναι η παροχή δικτυακών 

υπηρεσιών στην Εκπαιδευτική και Ερευνητική κοινότητα, σε 31 χώρες, 

συνδέοντας περισσότερους από 3.000 οργανισµούς, σε ταχύτητες σύνδεσης 

που φθάνουν συνήθως έως και τα 10 Gigabits το δευτερόλεπτο.  

    Το Πανευρωπαϊκό δίκτυο GÉANT αποτελεί επίσης την πλατφόρµα 

ανάπτυξης προηγµένων υπηρεσιών για την εκπαίδευση από απόσταση (e - 

learning) και την έρευνα και αποτελεί την τελευταία λέξη στις τεχνολογίες 

δικτύων. Το νέο αυτό δίκτυο, συνεισφέρει στην ανάπτυξη καινοτοµικών 
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ερευνητικών τρόπων προσέγγισης σε θέµατα όπως η πρόγνωση καιρού, η 

φυσική υψηλών ενεργειών και το δίκτυο τηλεπικοινωνιών. ∆ίνει επίσης τη 

δυνατότητα στους ευρωπαίους ερευνητές να έχουν άµεση και συνεχή 

συνεργασία µεταξύ τους ανεξάρτητα της γεωγραφικής τους θέσης.  

    Ο χάρτης µε την τοπολογία του δικτύου GÉANT, όπου φαίνονται οι 

χώρες που καλύπτει ο κάθε ένας από τους παραπάνω προµηθευτές, είναι 

διαθέσιµος στην ιστοσελίδα: http://www.dante.net/ και φαίνεται παρακάτω. 

 

 
Εικόνα 2 – Το δίκτυο GÉANT 
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3.5.1. Η Ελληνική Συµµετοχή 

    Η Ελλάδα µέσω του Ε∆ΕΤ έπαιξε από την πρώτη στιγµή 

πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο ΤΕΝ-155 (προκάτοχο του GÉANT) όσο και 

στον προκάτοχό του το ΤΕΝ-34 (http://www.dante.net/ten-34). Το Ε∆ΕΤ 

(Ανώνυµη Εταιρεία του ∆ηµοσίου) δηµιουργήθηκε από την Γενική Γραµµατεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Ανάπτυξης) (http://www.gsrt.gr) σαν 

µοχλός ανάπτυξης της "Ελληνικής Κοινωνίας των Πληροφοριών" µε σκοπό 

την προσφορά υψηλού επιπέδου δικτυακές υπηρεσίες στην Ερευνητική & 

Ακαδηµαϊκή Κοινότητα. 

    Πιο συγκεκριµένα παρέχει υπηρεσίες εθνικής και διεθνούς 

µετάδοσης δεδοµένων στα 18 ΑΕΙ και 14 ΤΕΙ της χώρας στα πλαίσια του 

∆ιαπανεπιστηµιακού ∆ικτύου GUnet (http://www.gunet.gr), και στα Ερευνητικά 

κέντρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και την υπηρεσία εθνικής 

διασύνδεσης (peering) µεταξύ των φορέων INTERNET (Athens Internet 

Exchange). Η πρόσφατη αναβάθµιση της επίγειας ∆ιεθνούς ∆ιασύνδεσης του 

Ε∆ΕΤ, συνδέει τη χώρα µας µε το Ευρωπαϊκό Internet µε δύο παράλληλα 

κυκλώµατα: µέσω Ιταλίας (ταχύτητα 2,5 Gbps) και µε τη Γερµανία (ταχύτητα 

επίσης 2,5 Gbps). 

    Ο σχεδιασµός και η τεχνική υποστήριξη του Ε∆ΕΤ (δίκτυο κορµού 

και διεθνείς συνδέσεις) επιβλέπεται από οµάδα τεχνικών συµβούλων υψηλού 

επιπέδου, αποτελούµενη από τα στελέχη διαχείρισης των δικτύων των 

Ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων. Οι αναβαθµίσεις της διεθνούς 

διασύνδεσης γίνονται σε στενή συνεργασία µε τον ΟΤΕ. Αξίζει να τονιστεί, 

πως η µέχρι σήµερα άψογη συνεργασία του Ε∆ΕΤ µε τα λοιπά Ερευνητικά 

∆ίκτυα της Ευρώπης και η αξιόπιστη παροχή προηγµένων υπηρεσιών (από 

το 1996) στην Ακαδηµαϊκή - Ερευνητική Κοινότητα της χώρας, έχουν 

συντελέσει στην δροµολόγηση έργων περιφερειακής διασύνδεσης των 

αντιστοίχων δικτύων της Μεσογείου και των Βαλκανικών - Παρευξείνιων 

χωρών, µε πρωτοβουλία του Ε∆ΕΤ σαν πύλη πρόσβασης προς το GÉANT. 
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3.5.2. Το µέλλον του GÉANT 

   Το GÉANT είναι ένα φιλόδοξο έργο, το οποίο αναδείχθηκε σε ένα 

δίκτυο µείζονος σηµασίας για τις συνδεδεµένες χώρες. Για αυτό το λόγο, η 

συνέχισή του έχει ήδη ξεκινήσει. Το πρόγραµµα GÉANT2 ήδη 

χρηµατοδοτείται από 1ης Σεπτεµβρίου 2004 και αποτελεί την έβδοµη γενιά 

του πανευρωπαϊκού δικτύου. Το GÉANT2 θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια. 

Χρηµατοδοτείται από την ευρωπαϊκή κοινότητα και από τα εθνικά δίκτυα 

έρευνας των διασυνδεδεµένων χωρών.  

Στόχος του προγράµµατος είναι να συνδέσει τις χώρες µε πολλαπλά 

µήκη κύµατος των 10Gbps έκαστο. Περισσότερες πληροφορίες στην 

ιστοσελίδα του GÉANT2, http://www.geant2.net/ 

3.6. Υφιστάµενη κατάσταση στην Ιδιωτική Εκπαίδευση 

Στην Ελλάδα του 2006 λειτουργούν µε χρηµατοδότηση από ιδιώτες 

επιχειρηµατίες νοσοκοµεία, νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια, λύκεια, 

τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί και άλλοι οργανισµοί ή εταιρείες που 

παρέχουν δηµόσια αγαθά όπως η υγεία, η πληροφόρηση, η ασφάλιση και η 

εκπαίδευση.  

Ωστόσο, παρά τη γενικευµένη ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα στους 

συγκεκριµένους τοµείς, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισµένα θέµατα 

«ταµπού», ένα εκ των οποίων είναι και η ίδρυση των επονοµαζόµενων ως 

«µη κρατικών» πανεπιστηµίων. 

Στον χώρο των πανεπιστηµίων έχει πλέον ωριµάσει η άποψη ότι τα 

«µη κρατικά» ΑΕΙ δεν θα µπορούσαν να απειλήσουν τα δηµόσια. 

Θέτουν την ίδια στιγµή ως προϋπόθεση για την ίδρυσή τους την 

ταυτόχρονη οικονοµική και διοικητική στήριξη των δηµοσίων πανεπιστηµίων. 

Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες κολεγίων και εκπρόσωποι 

πανεπιστηµίων (τα οποία το ελληνικό κράτος δεν έχει ελέγξει και πιστοποιήσει 

ακόµη) που λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα µε κεφάλαια που προέρχονται από 

δωρητές στο εξωτερικό, θεωρούν ότι η αγορά πρέπει να «ανοίξει». 

Αυτό συµβαίνει διότι οι ιδιοκτήτες κολεγίων και οι επίδοξοι επενδυτές 

ενθαρρύνονται από το γεγονός ότι οι δαπάνες των γονέων για ιδιωτικά 
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µαθήµατα τείνουν να εξοµοιωθούν µε τα χρήµατα που διαθέτει το κράτος για 

την δηµόσια κρατική παιδεία.  

Τέλος, σύµφωνα µε στοιχεία του συνδέσµου κολεγίων Ελλάδας στα 

ιδιωτικά κολέγια φοιτούν περίπου 20.000 σπουδαστές έναντι 400.000 σε 

δηµόσια ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα.       

3.7. Ανάλυση µε το ανταγωνιστικό µοντέλο του Porter 

ο µοντέλο αυτό, χρησιµοποιήθηκε για ανάπτυξη επιχειρηµατικών 

στρατηγικών αύξησης της ανταγωνιστικής αιχµής, µιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισµού. Επιδεικνύει επίσης πως οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών  & 

Επικοινωνίας) µπορούν να εντείνουν την ανταγωνιστικότητα των οργανισµών.  

Το µοντέλο αναγνωρίζει 5 κύριες δυνάµεις που µπορούν να απειλήσουν την 

θέση της επιχείρησης σε έναν συγκεκριµένο κλάδο και οι οποίες είναι οι 

ακόλουθες : 

 Η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών 

 Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών 

 Η διαπραγµατευτική δύναµη των πελατών (αγοραστών) 

 Η απειλή υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών 

 Ο ανταγωνισµός ανάµεσα σε υπάρχουσες εταιρίες του κλάδου 

 

Ο Porter προτείνει τον τρόπο, πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί µία 

στρατηγική στοχευόµενη στην εγκατάσταση µίας κερδοφόρου και 

διατηρήσιµης θέσης απέναντι σε αυτές τις δυνάµεις.  

οι προαναφερθείσες αυτές 5 κύριες δυνάµεις του µοντέλου του Porter 

παρουσιάζονται γραφικά στο παρακάτω σχήµα. 
 

 
 
 32 



Παπαγεωργίου Χ.  Γεώργιος ∆ιπλωµατική εργασία 
 

 
 

Εικόνα 3 – Το ανταγωνιστικό µοντέλο του Porter 
 

3.7.1. Υπάρχων ανταγωνισµός 

Σαν υπάρχων ανταγωνισµό γενικά για ένα τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό 

ίδρυµα, θα χαρακτηρίζαµε όλα τα κοντινά στην περιοχή του πανεπιστήµια, 

φυσικά τα πανεπιστήµια των διαφόρων χορών του εξωτερικού, καθώς και όλα 

τα πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι. της χώρας, που ήδη υπάρχουν και 

δραστηριοποιούνται στις µεγάλες πόλης της χώρας.  

3.7.2. Νέοι ανταγωνιστές 

Σαν ανταγωνιστές θα µπορούσαµε να αναφέρουµε όλα τα ήδη 

υπάρχοντα ιδιωτικά τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, αλλά και 

του εξωτερικού και όλα τα πιθανά νέα πανεπιστήµια, που µελλοντικά θα 

δραστηριοποιηθούν στον χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.   

Οι νέο-εισερχόµενοι έχουν σαν στόχο να κερδίσουν µερίδιο της αγοράς 

καθώς και σηµαντικούς πόρους στον συγκεκριµένο επιχειρησιακό κλάδο. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση νέας δυναµικότητας και την ύπαρξη 

απειλής για τους ήδη υφιστάµενους ανταγωνιστές στον κλάδο. 

Τα µέτρα προστασίας που µπορούµε να εφαρµόσουµε στην 

προκειµένη περίπτωση είναι τα εξής δύο : 
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Πρώτον, τη δηµιουργία φραγµών για την είσοδο των νέων 

ανταγωνιστών οι οποίοι θα επιτευχθούν µε την διαφοροποίηση του ιδρύµατος 

σε ότι έχει να κάνει µε την ποιότητα της παρερχοµένης εκπαίδευσης, η οποία 

θα πρέπει να ακολουθεί και να αφουγκράζεται τις απαιτήσεις της αγοράς και 

γενικότερα των καιρών και µε την επένδυση σε νέα τεχνολογία. Έτσι όλα τα 

παραπάνω θα δηµιουργήσουν την λεγόµενη πίστη των καταναλωτών.   

∆εύτερον, τον υπολογισµό της αναµενόµενης αντίδρασης των 

ανταγωνιστικών ιδρυµάτων, σε µία πιθανή είσοδο κάποιου νέου ιδρύµατος 

στο παιχνίδι του ανταγωνισµού., το οποίο πιθανόν να επιφέρει αλλαγές στην 

τιµολογιακή πολιτική ή και στην παροχή νέων ελκυστικότερων υπηρεσιών. 

3.7.3. Προµηθευτές 

Σαν προµηθευτές θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε όλους όσους 

συνεργάζονται µε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα και είτε παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους σε αυτό, όπως για παράδειγµα οι καθηγητές, είτε προµηθεύουν το 

ίδρυµα µε υλικά απαραίτητα για την λειτουργία του, όπως αναλώσιµα ή πάσης 

φύσεως εξοπλισµό, αλλά ακόµη και εκδοτικοί οίκοι καθώς και ότι έχει να κάνει 

µε την σίτιση και διαµονή των σπουδαστών.    

Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών είναι µεγάλη εάν 

υπάρχουν ελάχιστοι προµηθευτές κατά κατηγορία και κατά συνέπεια δεν 

υπάρχουν εναλλακτικές πηγές ανεφοδιασµού για τα προσφερόµενα προϊόντα 

ή τις υπηρεσίες που κατά περίπτωση επιθυµεί το ίδρυµα. 

Επίσης όταν οι πωλήσεις των προµηθευτών στον κλάδο δεν 

αντιπροσωπεύουν υψηλό ποσοστό των πωλούµενων από αυτούς προϊόντων, 

καθώς και όταν το προσφερόµενο προϊόν των προµηθευτών είναι απαραίτητο 

για την λειτουργία και κατ’ επέκταση την παραγωγή των προϊόντων ή 

υπηρεσιών του εκπαιδευτικού ιδρύµατος. 

Τέλος, όταν οι προµηθευτές διαθέτουν διαφοροποιηµένα προϊόντα. 

Έτσι σαν δυνητικά µέσα πίεσης των δυναµικών προµηθευτών του 

κλάδου, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε την πιθανή απειλή από µέρους τους 

για αύξησης των τιµών των προµηθευοµένων υλικών ή την υποβάθµιση της 

ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση της κερδοφορίας των 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων λόγω της µετακύλησης του κόστους. 
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3.7.4. Αγοραστές 

Οι Αγοραστές διαθέτουν διαπραγµατευτική δύναµη και ανταγωνίζονται 

την βιοµηχανία των προµηθευτών, στο µοντέλο του Porter, επιδιώκοντας τη 

µείωση των τιµών αγοράς των προϊόντων ή των υπηρεσιών, επίσης 

διαπραγµατεύονται για ανώτερη ποιότητα, καλύτερα επίπεδα εξυπηρέτησης 

και χαµηλότερες τιµές, ενθαρρύνοντας ανταγωνιστικές µάχες ανάµεσα στις 

επιχειρήσεις του κλάδου από τον οποίο αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Σαν αγοραστές σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα θα χαρακτηρίζαµε γενικά 

όλους τους πιθανά µελλοντικούς σπουδαστές του ιδρύµατος, οι οποίοι µπορεί 

να είναι οι απόφοιτοι των λυκείων που επιθυµούν να ενταχθούν στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά και οι απόφοιτοι του ίδιου του εκπαιδευτικού 

ιδρύµατος από το οποίο αποφοίτησαν, και οι οποίοι θα θελήσουν να 

συνεχίσουν τις σπουδές του σε επίπεδο µεταπτυχιακών ή ακόµη και 

διδακτορικών σπουδών. 

Για τον ίδιο λόγω σαν πιθανούς αγοραστές θα χαρακτηρίζαµε και 

όλους τους απόφοιτους όλων των υπολοίπων τριτοβάθµιων ιδρυµάτων, οι 

οποίοι θα θελήσουν να συνεχίσουν τις σπουδές του σε επίπεδο 

µεταπτυχιακών ή ακόµη και διδακτορικών σπουδών. 

Τέλος όλα τα προαναφερθέντα θα αφορούν εκτός από τους Έλληνες 

υπηκόους και όλους τους αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές του ιδρύµατος.   

Επίσης σαν αγοραστές θα εκλαµβάναµε και τις διάφορες ιδιωτικές αλλά 

και δηµόσιες εταιρείες της χώρας, οι οποίες θα επιθυµούσαν να συµµετέχουν 

σε διάφορα ερευνητικά προγράµµατα µέσω του εκπαιδευτικού ιδρύµατος.  

3.7.5. Υποκατάστατα  

Η βασική αρχή που χαρακτηρίζει τα υποκατάστατα προϊόντα είναι ότι, 

τα προϊόντα κλάδων που εξυπηρετούν παρόµοιες αγοραστικές ανάγκες 

θέτουν µια ανώτατη τιµή πώλησης των προϊόντων των ανταγωνιζόµενων 

επιχειρήσεων, έτσι µερικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν 

µελετάµε την διαπραγµατευτική δύναµη των υποκατάστατων, είναι τα 

ακόλουθα : 

 Η διαθεσιµότητα υποκατάστατων θα αυξήσει ή θα περιορίσει την 

κερδοφορία του κλάδου 
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 Υψηλά κέρδη σε έναν κλάδο θα ενδυναµώσουν την ανάπτυξη 

των υποκατάστατων εκεί που πριν κανένα δεν υπήρχε 

 Όταν έχουµε ολική υποκατάσταση ενός προϊόντος από ένα άλλο. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε υποκατάστατα τα οποία 

βελτιώνουν τη σχέση «τιµής-επίδοσης» που σχετίζεται µε τον κλάδο και νέες 

τεχνολογίες που πιθανόν αναπτύσσονται σε υποκατάστατους κλάδους. 

Τέλος, ως υποκατάστατα στο παρόν µοντέλο του Porter, θα 

µπορούσαν να χαρακτηριστούν όλες οι µεταδευτεροβάθµιες σχολές που 

δραστηριοποιούνται στην χώρα µας και φυσικά όλα τα ιδιωτικά κολέγια.  

3.8. Η αλυσίδα αξιών του Porter 

Η βασική αρχή στην αλυσίδα αξιών του Porter, είναι ο προσδιορισµός 

πόρων και των ικανοτήτων που µπορούν να προσθέσουν αξία στο τελικό 

παραγόµενο προϊόν ή την υπηρεσία, µε απώτερο στόχο την αύξηση των 

κερδών της επιχείρησης (περιθώριο κέρδους).   

Οι αξίες που καθορίζει το παραπάνω µοντέλο χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες – δραστηριότητες, τις κύριες και τις υποστηρικτικές, οι κύριες 

δραστηριότητες είναι αυτές που έχουν άµεση σχέση µε την παραγωγή και την 

διανοµή, ενώ οι υποστηρικτικές δραστηριότητες έχουν να κάνουν µε την 

υποδοµή γενικότερα, τους ανθρώπινους πόρους καθώς και την τεχνολογία 

και τις προµήθειες. 

 
Εικόνα 4 – Η αλυσίδα αξιών του Porter 
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3.9. Ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα (ΟΠΣ) 

Τα ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα γενικότερα έχουν να 

κάνουν µε την βασικότερη και την πιο καίρια πρόκληση που καλείτε να 

αντιµετωπίσει κάθε είδους διοίκηση, έχουν να κάνουν δηλαδή µε την  διοίκηση 

των επιχειρησιακών µέσων και την σύνδεση όλων των οργανωτικών 

επιπέδων ενός ιδρύµατος, κάτι το οποίο συνήθως είναι και δύσκολο να 

υλοποιηθεί αλλά και κοστίζει ακριβά. 

Έτσι δίνοντας έναν ορισµό του ΟΠΣ, θα λέγαµε ότι είναι ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα χρήστη – µηχανής, µε σκοπό την υποστήριξη των 

διοικητικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων και των διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων σε ένα οργανισµό 

 
Εικόνα 5 – Πυραµίδα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 

 

Ένα ΟΠΣ είναι ίσως όµως το σηµαντικότερο γεγονός το οποίο 

προσδίδει ένα σηµαντικό και υπολογίσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε ένα 

ίδρυµα, γι’ αυτό και τα ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα, θα πρέπει 

να είναι ευέλικτα και να διασφαλίζουν µακροπρόθεσµα κέρδη. 

Τα είδη των ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων, είναι τα 

ακόλουθα : 

 Συστήµατα υποστήριξης διοίκησης (ESS) 

 Συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων (DSS) 

 Πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης (MIS) 
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 Συστήµατα διαχείρισης γνώσης (KWS) 

 Συστήµατα αυτοµατοποίησης γραφείου (OAS) 

 Συστήµατα επεξεργασίας συναλλαγών (TPS)  

   Για να επιτύχουµε την πολυπόθητη ολοκλήρωσα και κατά συνέπεια 

να έχουµε ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, όλα τα παραπάνω 

επιµέρους συστήµατα, σχετίζονται µεταξύ τους. 

Αυτή η συσχέτιση, απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα : 

 

 
Εικόνα 6 – Σχέσεις µεταξύ των συστηµάτων 

 

Έτσι συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τα γενικότερα 

χαρακτηριστικά που, εµφανίζει ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα : 

 Αποτελείται από διάφορα Λειτουργικά Τµήµατα 

 Τα Τµήµατα αυτά είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους 

 Οι πληροφοριακές ανάγκες των λειτουργιών ικανοποιούνται από 

διάφορες εφαρµογές 

 Ο σχεδιασµός των εφαρµογών γίνεται στα πλαίσια µιας ολικής 

θεώρησης των πληροφοριακών αναγκών 

 Οι διάφορες λειτουργικές περιοχές δεν αντιµετωπίζονται 

µεµονωµένα, αλλά πάντοτε σε σχέση µε το όλο σύστηµα 

 Υπάρχει ολοκλήρωση δεδοµένων και λειτουργιών 
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3.10. Ακαδηµαϊκή δοµή των Τ.Ε.Ι. 

Κάθε Τ.Ε.Ι. αποτελείται από δύο τουλάχιστον Σχολές. Κάθε Σχολή 

συγκροτείται από δύο τουλάχιστον Τµήµατα, που αντιστοιχούν σε συγγενείς 

ειδικότητες. Το Τµήµα διαιρείται σε δύο ή τρεις Οµάδες Μαθηµάτων. Κάθε 

Οµάδα Μαθηµάτων αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο επιστηµονικό και τεχνολογικό 

πεδίο. Οµάδα Μαθηµάτων µπορεί να λειτουργεί εφόσον έχουν κατανεµηθεί σε 

αυτήν τουλάχιστον τρία τακτικά µέλη εκπαιδευτικού προσωπικού, από τα 

οποία το ένα τουλάχιστον να είναι της βαθµίδας του Καθηγητή ή του 

Επίκουρου Καθηγητή. 

Εκτός από τις παραπάνω µονάδες υπάρχει και το Παράρτηµα Τ.Ε.Ι., το 

οποίο είναι η εκπαιδευτική µονάδα που έχει έδρα σε απόσταση µεγαλύτερη 

από 30 χιλιόµετρα από την έδρα του Τ.Ε.Ι. και περιλαµβάνει µόνο µια σχολή ή 

το πολύ τρία ανεξάρτητα τµήµατα. 

3.11. Περιγραφή λειτουργίας Πανεπιστηµίων 

Κατά κύριο λόγω  ένα Πανεπιστήµιο απαρτίζεται από τέσσερις βασικές 

κατηγορίες εµπλεκοµένων στην λειτουργία του, οι οποίες είναι οι ακόλουθες : 

 Ακαδηµαϊκό προσωπικό 

 Φοιτητές 

 ∆ιοικητικές υπηρεσίες 

 Προµηθευτές  

Στην συνέχεια θα γίνει µια πιο λεπτοµερής ανάλυση της κάθε 

κατηγορίας εµπλεκοµένων, που µόλις προαναφέρθηκαν. 

3.11.1. Ακαδηµαϊκό προσωπικό 

Κατά κύριο λόγω αναφερόµαστε σε όλο το προσωπικό ενός 

τριτοβάθµιου ιδρύµατος, που έχει σαν κύρια ενασχόληση την διδασκαλία.  

Τα καθήκοντά τους διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, οι οποίες 

επιγραµµατικά έχουν να κάνουν µε διδακτικά καθήκοντα, έρευνα και τέλος µε 

διάφορα διοικητικά θέµατα. 

Αναλυτικότερα τώρα σε ότι έχει να κάνει µε τα διδακτικά καθήκοντα, το 

διδακτικό προσωπικό ασχολείται ειδικότερα µε την αξιολόγηση και την 

τροποποίηση του προγράµµατος σπουδών του ιδρύµατος, την διενέργεια 
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µαθηµάτων στους σπουδαστές και φυσικά εξετάσεων κατά την περίοδο των 

εξεταστικών περιόδων που έχει ορίσει το ίδρυµα. 

Ένα άλλο σηµαντικό καθήκον, είναι και η καθοδήγηση των 

σπουδαστών κατά την διάρκεια όλου του κύκλου σπουδών τους, η επίβλεψη 

των εργασιών τους και τέλος η έκδοση βαθµολογιών. 

Στην συνέχεια ένα άλλο καθήκον όπως προαναφέρθηκε, είναι και η 

έρευνα, εδώ έχουµε να κάνουµε µε την συµµετοχή του εκπαιδευτικού 

προσωπικού του ιδρύµατος σε διάφορα ερευνητικά προγράµµατα καθώς και 

επιστηµονικά συνέδρια. 

Τέλος έχουµε τα διοικητικά καθήκοντα που αφορούν την συµµετοχή 

του εκπαιδευτικού προσωπικού σε διάφορες επιτροπές, που αφορούν θέµατα 

εκπαίδευσης, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του ιδρύµατος.       

3.11.2. Φοιτητές 

Εδώ αναφερόµαστε στο µεγαλύτερο και πολυπληθέστερο κοµµάτι ενός 

τριτοβάθµιου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, τους σπουδαστές, το οποίο κοµµάτι 

έχει να κάνει καθαρά µε την εκπαίδευση και το πρόγραµµα σπουδών.  

Tα καθήκοντα των σπουδαστών διακρίνονται σε τρεις βασικές 

κατηγορίες, οι οποίες επιγραµµατικά έχουν να κάνουν µε το πρόγραµµα 

σπουδών, την συµµετοχή τους σε διάφορες οµάδες και δραστηριότητες του 

ιδρύµατος και τέλος τις συναλλαγές τους µε τις γραµµατείες των σχολών του 

ιδρύµατος για διάφορα διοικητικά θέµατα. 

Αναλυτικότερα τώρα σε ότι έχει να κάνει µε το πρόγραµµα σπουδών, 

τα καθήκοντα των φοιτητών είναι οι δηλώσεις µαθηµάτων και η 

παρακολούθηση αυτών των µαθηµάτων βάση του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος του εκάστοτε ιδρύµατος. 

Επίσης παρατηρούµε την ανάγκη καθοδήγησής τους, για την σωστή 

επιλογή από µέρους τους των σωστών κατευθύνσεων σπουδών, που θα έχει 

σαν αποτέλεσµα την αποπεράτωση όλου του εκπαιδευτικού κύκλου των 

σπουδών τους, χωρίς προβλήµατα και δυσκολίες.  

Στην συνέχεια έχουµε την συµµετοχή των φοιτητών σε διάφορες 

οµάδες και δραστηριότητες γενικότερα που πιθανών θα οργανώνει το ίδρυµα, 

όπως για παράδειγµα θεατρικές και φωτογραφικές οµάδες καθώς και 

αθλητικές οµάδες. 
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Τέλος έχουµε τις τακτικές συναλλαγές των φοιτητών µε τις γραµµατείες, 

των σχολών του ιδρύµατος για διάφορες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.    

3.11.3. ∆ιοικητικές υπηρεσίες 

Σε αυτό το κοµµάτι κατά κύριο λόγω, αναφερόµαστε σε όλα εκείνα τα 

κοµµάτια, αλλά και  το αντίστοιχο προσωπικό ενός τριτοβάθµιου ιδρύµατος, 

που έχουν σαν κύρια ενασχόληση την οργάνωση, την σωστή και εύρυθµη 

λειτουργία αλλά και την διοίκηση του ιδρύµατος. 

i. ∆ιεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών και ακαδηµαϊκών 
υποθέσεων.  

Η διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών και ακαδηµαϊκών υποθέσεων, 

περιλαµβάνει τέσσερις διευθύνσεις η οποίες µε την σειρά τους περιλαµβάνουν 

διάφορα τµήµατα, έτσι αρχικά έχουµε την διεύθυνση διοικητικού, η οποία 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα:  

 Τµήµα ∆ιδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

 Τµήµα ∆ιοικητικού Προσωπικού 

 Τµήµα Πανεπιστηµιακών Οργάνων 

 Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

 Τµήµα Πρωτοκόλλου και Αρχείου 

Στην συνέχεια έχουµε την διεύθυνση εκπαίδευσης, η οποία µε την 

σειρά της περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα: 

 Τµήµα Προπτυχιακών Σπουδών 

 Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 Τµήµα ∆ηµοσιευµάτων 

Συνεχίζοντας συναντάµε την διεύθυνση διεθνών και δηµοσίων 

σχέσεων του ιδρύµατος 

Τέλος έχουµε την διεύθυνση φοιτητικής µέριµνας, η οποία και αυτή µε 

την σειρά της περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα: 

 Τµήµα Σίτισης 

 Τµήµα Πρόνοιας και Εκδηλώσεων 

 Τµήµα Υγειονοµικής Περίθαλψης 
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ii. ∆ιεύθυνση οικονοµικής διαχείρισης, προγραµµατισµού 
και ανάπτυξης 

Εδώ συναντάµε την διεύθυνση οικονοµικής διαχείρισης, 

προγραµµατισµού και ανάπτυξης του ιδρύµατος, η οποία οµοίως αποτελείται 

από τρεις διευθύνσεις µε τα αντίστοιχα τµήµατά τους, έτσι αρχικά έχουµε την 

διεύθυνση οικονοµικής διαχείρισης µε τα εξής τµήµατα: 

 Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου 

 Μισθοδοσίας 

 Προµηθειών 

 Κληροδοτηµάτων και Περιουσίας 

 Ταµείου 

Στην συνέχεια έχουµε την διεύθυνση οργανωτικής ανάπτυξης, µε τα 

ακόλουθα τµήµατα: 

 Μελετών και Στατιστικής 

 Προγραµµατισµού και Οργάνωσης 

 ∆ιεύθυνση της Μηχανοργάνωσης 

 Λειτουργίας των Η/Υ 

Τέλος συναντάµε την διεύθυνση µηχανογράφησης του ιδρύµατος, η 

οποία, όπως και οι προηγούµενες διευθύνσεις, έχει και αυτή δύο τµήµατα τα 

οποία είναι τα ακόλουθα:  

 Κέντρο ∆ικτύων 

 Τµήµα Χειρισµού Μέσων Εισαγωγής ∆εδοµένων 

iii. ∆ιεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών 

Η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, περιλαµβάνει τέσσερα τµήµατα, τα 

οποία έχουν να κάνουν µε τα διάφορα τεχνικά έργα υποδοµής και 

συντήρησης που λαµβάνουν χώρα στο χώρο του ιδρύµατος και εξυπηρετούν 

τις οικίες ανάγκες του ίδιου του ιδρύµατος και τα οποία είναι τα ακόλουθα:  

 Τµήµα Μελετών 

 Τµήµα Εκτέλεσης Έργων 

 Τµήµα Συντήρησης 

 Τµήµα Γραµµατείας 
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iv. Τµήµα εκδόσεων 

Στην συνέχεια έχουµε το τµήµα εκδόσεων, το οποίο είναι αρµόδιο για 

την προώθηση διαδικασιών έκδοσης συγγραµµάτων και λοιπών 

επιστηµονικών αλλά και µη, δηµοσιευµάτων. 

Επίσης είναι αρµόδιο για την επιµέλεια σχηµάτων, πινάκων, 

εξωφύλλων, αλλά και για την εκτύπωση, σελιδοποίηση, καθώς και τη 

βιβλιοδεσία κάθε έντυπου υλικού του Πανεπιστηµίου. 

Όλα τα παραπάνω φυσικά, το αρµόδιο τµήµα εκδόσεων, έχει την 

δυνατότητα να τα πουλά σε τρίτους, αλλά και την ευθύνη της τήρησής τους σε 

αρχείο. 

v. Επιτροπή ερευνών 

Το κοµµάτι της επιτροπής ερευνών, είναι αρµόδιο µε την διάθεση και 

διαχείριση των κονδυλίων του ιδρύµατος, από οποιαδήποτε πηγή και αν 

προέρχονται αυτά. 

Τα κονδύλια αυτά µε την σειρά τους, προορίζονται για την κάλυψη 

δαπανών έργων που εκπονεί το ίδιο το ίδρυµα.  

Τα προαναφερθέντα έργα εκτελούνται ή παρέχονται από το 

Επιστηµονικό Προσωπικό και µπορεί να είναι διάφορα, όπως: 

 Ερευνητικά 

 Εκπαιδευτικά 

 Αναπτυξιακά 

 Συνεχιζόµενης κατάρτισης 

 Παροχής επιστηµονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών 

 Εκπόνησης ειδικών µελετών 

 

vi. Γραµµατείες σχολών 

Οι γραµµατείες των διαφόρων σχολών ενός τριτοβάθµιου 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος, είναι αρµόδιες για τη διοικητική και γραµµατειακή 

υποστήριξη στο εκπαιδευτικό έργο της Σχολής, έτσι µεριµνούν για την 

εύρυθµη λειτουργία και τον συντονισµό µεταξύ γραµµατειών και τµηµάτων, 

έτσι πιο συγκεκριµένα είναι αρµόδιες για την:  
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 ∆ιεξαγωγή της αλληλογραφίας 

 Τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου 

 Σύγκλιση των συνεδριάσεων και τήρηση πρακτικών 

vii. Γραµµατείες τµηµάτων 

Εκτός από τις γραµµατείες των σχολών του ιδρύµατος, έχουµε και τις 

γραµµατείες των τµηµάτων των σχολών ενός ιδρύµατος, οι οποίες µε την 

σειρά τους µεριµνούν για τη λειτουργία και γραµµατειακή υποστήριξη των 

συλλογικών οργάνων του εκάστοτε τµήµατος στο οποίο ανήκουν και 

συγκεκριµένα είναι αρµόδιες για θέµατα όπως:  

 ∆ιεκπεραίωση πάσης φύσεως οικονοµικών θεµάτων του οικείου 

τµήµατος 

 Εγγραφές, µεταγραφές και κατατακτήριες εξετάσεις φοιτητών 

 Ενηµέρωση µητρώων φοιτητών και προσωπικού 

 Παρακολούθηση του ωρολογίου προγράµµατος των µαθηµάτων  

 ∆ιεξαγωγή των εξετάσεων 

 Χορήγηση τίτλων σπουδών και κάθε είδους πιστοποιητικών και 

βεβαιώσεων στους φοιτητές του τµήµατος 

 Γενικότερα θέµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών 

viii. Γραφείο διαµεσολάβησης, διασύνδεσης σπουδών και 
σταδιοδροµίας 

Η υπηρεσία αυτή έχει, όπως το αναφέρει και ο τίτλος της, έχει διπλό 

ρόλο µέσα στο ίδρυµα, πρώτων ως γραφείο διασύνδεσης σπουδών και 

σταδιοδροµίας, όπου εδώ έχουµε αρµοδιότητες που αφορούν την υποστήριξη 

των φοιτητών αλλά και των απόφοιτων του ιδρύµατος, στον σχεδιασµό της 

µελλοντικής επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τους, είναι µε λίγα λόγια η 

διασύνδεση των φοιτητών του ιδρύµατος µε διάφορες παραγωγικές µονάδες, 

καθώς και επιχειρήσεις και οργανισµούς, που δραστηριοποιούνται στην χώρα 

αλλά και όχι µόνο.  

Στην συνέχεια, έχουµε το γραφείο διαµεσολάβησης του οποίου 

αποστολή είναι η ενθάρρυνση ανάπτυξης σχέσεων των σπουδαστών καθώς 

και των αποφοίτων του ιδρύµατος, µε παραγωγικούς και αναπτυξιακούς 

φορείς της χώρας αλλά και εκτός αυτής. 
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Επίσης το γραφείο διαµεσολάβησης είναι αρµόδιο για την δηµιουργία 

µηχανισµού ανατροφοδότησης ως προς τις ενδεδειγµένες κατευθύνσεις της 

έρευνας και τις πιθανές εφαρµογές της και τέλος είναι επιφορτισµένο µε την 

ανάδειξη και την αξιοποίηση των προϊόντων έρευνας του ιδρύµατος. 

ix. Νοµική υπηρεσία 

Ολοκληρώνοντας τέλος την αναφορά στις διοικητικές υπηρεσίες ενός 

τριτοβάθµιου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, έχουµε την νοµική υπηρεσία, η οποία 

είναι αρµόδια για τη νοµική εξυπηρέτηση του Ιδρύµατος στις κάθε µορφής 

υποθέσεις του, πιο συγκεκριµένα η νοµική υπηρεσία, αναλαµβάνει τη νοµική 

καθοδήγηση των αρχών και των διαφόρων υπηρεσιών του ιδρύµατος και είναι  

αρµόδια για την παραλαβή επιδιδοµένων στο Πανεπιστήµιο εγγράφων µε 

υπογραφή σχετικών επιδόσεων. 

3.11.4. Προµηθευτές 

Στην συνέχεια θα αναφερθούµε στους προµηθευτές οι οποίοι 

προµηθεύουν το πανεπιστήµιο µε κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες τα 

οποία είναι απαραίτητα για τη εύρυθµη λειτουργία του. 

Οι προµήθειες γίνονται µε ανοικτούς µειοδοτικούς διαγωνισµούς, αλλά  

σε µερικές περιπτώσεις γίνονται και απευθείας αναθέσεις των προµηθειών.  

Οι διάφοροι  προµηθευτές µε την σειρά τους συµµετέχουν σε αυτούς τους 

διαγωνισµούς, και όσον αφορά την αµοιβή τους, δεν πληρώνονται µετρητοίς 

αλλά δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για την συµµετοχή του σε τέτοιους 

διαγωνισµούς, γιατί οι προµήθειες είναι µεγάλες. 

Για αυτόν τον λόγο και πολλές φορές οι ίδιοι από µόνοι τους 

ενηµερώνουν το ίδρυµα για πιθανές οικονοµικές προσφορές που θα έχουν και 

φυσικά αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδιαφέρουν το ίδρυµα. 
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4. Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας 
 

4.1. Ίδρυση και βασικοί θεσµικοί νόµοι 
 

Το Κ.Α.Τ.Ε. Κοζάνης ιδρύθηκε µε το Π.∆. 748/1976 (ΦΕΚ 272/14-10-

76, τ. Α΄ ) «Περί ιδρύσεως δύο Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως 

εις Καβάλαν και Κοζάνην (Κ.Α.Τ.Ε.)» και λειτούργησε από το σπουδαστικό 

έτος 1976-77 µέχρι την κατάργηση και αντικατάστασή τους µε τα Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.).  

Σύµφωνα µε το Ν. 1404/1983 τα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

Ι∆ΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ανήκουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και είναι 

αυτοδιοίκητα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) υπό την εποπτεία 

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

Με τον ίδιο νόµο, Ν.1404/1983 το Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Φλώρινας, στο οποίο 

λειτουργούσαν τα Τµήµατα:  

α)Φυτικής Παραγωγής και  

β)Στελεχών Βιοµηχανικών και Εµπορικών Επιχειρήσεων, κατεύθυνσης 

Λογιστηρίου.  

καταργήθηκε και στη θέση του συστήθηκε η Σχολή Τεχνολογίας 

Γεωπονίας ως Παράρτηµα του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης. Στο Παράρτηµα του Τ.Ε.Ι. 

∆υτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα λειτουργούν σήµερα τρία τµήµατα.  

Με Υπουργικές Αποφάσεις το 1984 ιδρύθηκαν στο Τ.Ε.Ι. Κοζάνης και 

δύο γενικά Τµήµατα που δεν παρέχουν πτυχίο, συµµετέχουν όµως στην 

εκπαιδευτική διαδικασία των άλλων Τµηµάτων.  

Τα Τµήµατα αυτά είναι:  

α) το Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών που ανήκει στη Σ.Τ.ΕΦ.  

β) το Γενικό Τµήµα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής που ανήκει 

στη Σ.∆.Ο.  

Με το Π.∆. 178/1995 (ΦΕΚ 94/23-5-95, τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε 

το Π.∆. 5/1996 (ΦΕΚ 3/12-1-96, τ. Α΄ ) ιδρύθηκε το Τµήµα ∆ιεθνούς Εµπορίου 

µε έδρα την Καστοριά που ανήκει στη Σ.∆.Ο. Σήµερα στο Παράρτηµα του 

Τ.Ε.Ι. ∆υτ. Μακεδονίας στην Καστοριά λειτουργούν τρία τµήµατα.  
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Το 1999 µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 200/99 ( ΦΕΚ 179/6-9-1999 τ.Α') 

Το Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ µετονοµάστηκε σε Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας. Τέλος µε 

το Π.∆. 247/2003 ιδρύεται το Παράρτηµα Γρεβενών µε µόνο τµήµα το 

Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και Οικονοµία.  

4.2. Νόµος – Πλαίσιο , σκοπός των Τ.Ε.Ι. 

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ιδρύθηκαν το 1983 (Ν. 

1404/83), όταν καταργήθηκαν τα µέχρι τότε Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής & 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) τα οποία αποτελούσαν ιδρύµατα, 

ανήκοντα στην τότε Ανωτέρα Εκπαίδευση. Το 1983 καταργήθηκαν οι τότε 

βαθµίδες της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και θεσπίσθηκε η βαθµίδα 

της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στην οποία εντάχθηκαν τα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα).  

Η ειδικότερη αποστολή των ΤΕΙ, σύµφωνα µε τον ιδρυτικό τους νόµο 

είναι:  

1. Να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για 

την εφαρµογή επιστηµονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων 

γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελµα  

2. Να συµβάλλουν στη δηµιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να 

συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρµογής στην οικονοµική και πολιτιστική 

ανάπτυξη της χώρας.  

3. Να συµβάλλουν στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, των 

σπουδαστών τους και να υπηρετούν την ανάγκη για συνεχιζόµενη εκπαίδευση 

των αποφοίτων τους και για διαρκή επιµόρφωση του Ελληνικού λαού.  

4. Να διατηρούν αµφίδροµη σχέση µε τις αντίστοιχες παραγωγικές 

µονάδες και τους οργανωµένους κλάδους της οικονοµίας της περιφέρειάς 

τους  

5. Να συνεργάζονται µεταξύ τους ή µε άλλα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα ή Φορείς ή Υπηρεσίες του εσωτερικού και του Εξωτερικού, για την 

επίτευξη της αποστολής τους  

6. Να εκπονούν ερευνητικά προγράµµατα.  
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Τα ΤΕΙ διαφέρουν από τα ΑΕΙ στο ότι οι σπουδές στα ΤΕΙ έχουν σαφή 

τεχνολογικό προσανατολισµό, δηλαδή:  

1. ∆ίνεται µεγαλύτερο βάρος στην εφαρµογή των επιστηµονικών 

γνώσεων παράλληλα µε την θεωρητική ανάπτυξή τους. Αυτό, ανάλογα µε την 

φύση του αντικειµένου επιτυγχάνεται µε την δηµιουργία και λειτουργία 

εργαστηριακών, και (ή) φροντιστηριακών τµηµάτων µικρού αριθµού 

σπουδαστών - όπου υπάρχει άµεση επίβλεψη της εργασίας τους από τους 

διδάσκοντες - και µε την εκπόνηση εργασιών εφαρµογής στην διάρκεια και 

στο τέλος των σπουδών.  

2. ∆ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην απόκτηση ικανοτήτων 

εφαρµογής των επιστηµονικών γνώσεων πριν από την λήψη του πτυχίου, 

µέσω της υποχρέωσης της εξάµηνης πρακτικής άσκησης σε θέση αντίστοιχη 

µε την ειδικότητα του πτυχίου. Η εξάµηνη πρακτική άσκηση είναι 

αναπόσπαστο µέρος των σπουδών.  

3. Το εκπαιδευτικό προσωπικό επιλέγεται µε τέτοιο τρόπο ώστε, 

πέρα από την θεωρητική του κατάρτιση και εξειδίκευση, να διαθέτει σηµαντική 

πολυετή επαγγελµατική εµπειρία εφαρµογής των επιστηµονικών γνώσεων 

στην παραγωγή, έτσι ώστε να είναι σε θέση να µεταφέρει στους σπουδαστές 

όχι µόνο θεωρητικές αλλά και εφαρµοσµένες γνώσεις. 

 

4.3. Προσωπικό – Μέλη του Τ.Ε.Ι. 

Ειδικότερα τώρα, το ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, όπως και όλα τα 

τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα στην χώρα µας, είναι νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου και ως εκ τούτου είναι οικονοµικά εξαρτώµενα και 

ελεγχόµενα από το Ελληνικό κράτος  

Στην συνέχεια, θα αναφερθούµε γενικά στην δοµή του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής 

Μακεδονίας και στο προσωπικό και τα µέλη γενικότερα που το απαρτίζουν. 

Τα µέλη του Τ.Ε.Ι. λοιπών, διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα.  

Τακτικά είναι τα µέλη του:  

 Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.),  

 Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),  

 ∆ιοικητικού Προσωπικού (∆.Π.),  

 Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και οι  
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Τα µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) είναι δηµόσιοι 

λειτουργοί και ασκούν το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο.  

∆ιακρίνονται δε στις ακόλουθες τρεις βαθµίδες: 

Στο ακόλουθο σχήµα, παρατηρούµε την οργανωτική δοµή του 

ιδρύµατος του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, έτσι έχουµε το οργανόγραµµά του:  

Έκτακτα µέλη είναι τα ακόλουθα: 

 Τα µέλη Ε.Π., Ε.Ε.Π., ∆.Π. και Ε.Τ.Π., που απασχολούνται στο 

ίδρυµα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.  

 Οι επισκέπτες καθηγητές και  

 Σπουδαστές.  

 Καθηγητές Εφαρµογών  

 

 Επίκουροι Καθηγητές  

 Καθηγητές  
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5. Στόχοι παρέµβασης της µελέτης 
 

5.1. Γενικοί στόχοι παρέµβασης 

Οι βασικότεροι γενικοί στόχοι της παρέµβασης της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας που αφορά την µελέτη 

ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, για 

την µηχανογράφηση και την αυτοµατοποίηση των 

εκπαιδευτικών, διοικητικών καθώς και άλλων λειτουργιών 

του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, έχει να κάνει αρχικά µε την 

προσπάθεια για γενικότερη παροχή ποιοτικότερης εκπαίδευσης από µέρους 

του ιδρύµατος, καθώς επίσης και την µεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση νέων 

τεχνολογιών και εξελίξεων, που συντελούνται καθηµερινά και µε γρήγορους 

ρυθµούς στην εποχή µας. 

Ένας ακόµη στόχος παρέµβασης της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας, έχει να κάνει µε την  ενδυνάµωση των σχέσεων του ίδιου του 

ιδρύµατος µε την κοινωνία µέσα στην οποία δραστηριοποιείται. 

Τέλος περνώντας στο οικονοµικό µέρος της όλης υπόθεσης, ένας 

ακόµη στόχος παρέµβασής µας, θα έχει να κάνει µε την µεγαλύτερη δυνατή 

µείωση των λειτουργικών εξόδων του εκπαιδευτικού ιδρύµατος και 

παράλληλα µε την αύξηση των ιδίων εσόδων, δύο καταστάσεις δηλαδή που 

καθιστούν το ίδρυµα βιώσιµο αρχικά και ανταγωνιστικό στην συνέχεια. 

 

5.2. Ειδικότεροι στόχοι και οµάδες παρέµβασης 

Ειδικότερα τώρα και µετά την περιγραφή και αναφορά των γενικών 

στόχων παρέµβασης της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, θα αναφερθούµε 

και θα παρουσιάσουµε κάποιους ειδικότερους στόχους παρέµβασης και 

ταυτόχρονα θα αναλύσουµε και τις αντίστοιχες οµάδες που θα επηρεασθούν 

από τις παρεµβάσεις αυτές. 

Οι βασικές οµάδες που απαρτίζουν το ίδρυµά µας και εµπλέκονται 

στην λειτουργία του, είναι οι ακόλουθες τέσσερις : 

 Φοιτητές 

 Ακαδηµαϊκό Προσωπικό 
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 ∆ιοικητικό Προσωπικό 

 Προµηθευτές 

5.2.1. παρέµβαση στους Φοιτητές 

Σε αυτό το σηµείο θα αναφερθούµε στο πολυπληθέστερο και ίσως το 

σηµαντικότερο κοµµάτι ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος, τους ίδιους τους 

φοιτητές, διότι ίδρυµα χωρίς φοιτητές δεν έχει νόηµα. 

Η παρέµβασή µας εδώ έχει να κάνει µε την προσέλκυση φοιτητών 

κάνοντας το ίδρυµά µας ανταγωνιστικό και αναγνωρίσιµο ευρέως, αυτό 

βέβαια δεν είναι µια καθόλου εύκολη υπόθεση.    

Ένας άλλος τοµέας παρέµβασης θα εστιάσει στην διευκόλυνση της 

υπάρχουσας διαδικασίας µάθησης, καθώς και στην καθοδήγηση των 

φοιτητών από µέρους του ιδρύµατος, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα τις 

προτιµήσεις και τις κλίσεις των εκάστοτε φοιτητών του ιδρύµατος µας.  

Ένας ακόµη τοµέας παρέµβασης θα είναι η ενδυνάµωση της 

συµµετοχής των φοιτητών σε οµάδες και δραστηριότητες του ιδρύµατός µας. 

Στην συνέχεια, ένας άλλος στόχος παρέµβασης θα είναι η καλυτέρευση 

της εξυπηρέτησης των φοιτητών από τις διάφορες διοικητικές υπηρεσίες µε 

διάφορα µέσα που δεν θα απαιτούν τη φυσική τους παρουσία στον χώρο του 

ιδρύµατος, όπως διαδίκτυο, σταθερό τηλέφωνο, αλλά και κινητό Τηλέφωνο. 

Ένας ακόµη τοµέας παρέµβασης θα αφορά την άµεση παροχή και 

παράδοση εξατοµικευµένων πληροφοριών από το ίδρυµα προς τους φοιτητές 

του, κατόπιν ανάλογης από µέρους τους αιτήσεώς. 

Από τον προηγούµενο στόχο παρέµβασης προκύπτει και η καλύτερη 

εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία ασφαλώς και θα 

αναβαθµισθεί ποιοτικά µε αυτήν την παρέµβασή µας.  

Τέλος ολοκληρώνοντας τους στόχους παρέµβασής µας, θα 

αναφερθούµε και στον τελευταίο αλλά πολύ σηµαντικό τοµέα παρέµβασής 

µας, που έχει να κάνει µε την  δηµιουργία καλύτερων επαγγελµατικών 

προοπτικών για όλους τους φοιτητές του ιδρύµατος. 
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5.2.2. Παρέµβαση στο Ακαδηµαϊκό προσωπικό 

Στην συνέχεια θα αναφερθούµε στο εξίσου σηµαντικό κοµµάτι ενός 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος, το ακαδηµαϊκό του προσωπικό, διότι όπως 

προαναφέραµε ίδρυµα χωρίς φοιτητές δεν έχει νόηµα, όπως δεν έχει και 

κανένα νόηµα ίδρυµα µε φοιτητές, αλλά χωρίς εκπαιδευτικούς.  

Οι στόχοι παρέµβασής µας εδώ, θα έχουν να κάνουν µε την καλύτερη 

παρακολούθηση και αρτιότερη αξιολόγηση του Προγράµµατος Σπουδών, µε 

την λήψη αποφάσεων από τη µελέτη των διαφόρων στατιστικών στοιχείων, 

που θα υπάρχουν στην διάθεση όλου του ακαδηµαϊκού προσωπικού. 

Ένας άλλος στόχος παρέµβασής µας, θα αφορά την ταχύτερη 

διεκπεραίωση χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

∆ύο άλλοι καίριοι και σηµαντικοί τοµής παρέµβασης, για το ακαδηµαϊκό 

προσωπικό, θα έχουν να κάνουν µε την  αύξηση της αποτελεσµατικότητας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και της διευκόλυνση της έρευνας. 

Ένας ακόµη στόχος παρέµβασής µας, θα εστιάσει στην δυνατότητα 

δηµιουργίας ηλεκτρονικών τάξεων, οι οποίες παρέχουν : 

 Γρήγορη και εύκολη διανοµή εκπαιδευτικού  

 υλικού µέσω διαδικτύου 

 Άµεση επικοινωνία µε τους φοιτητές 

5.2.3. Παρέµβαση στο ∆ιοικητικό προσωπικό 

Μια ακόµη πολύ σηµαντική οµάδα που απαρτίζει το ίδρυµά µας και 

εµπλέκεται ενεργά στην εύρυθµη και σωστή λειτουργία του, είναι το διοικητικό 

προσωπικό και εδώ οι στόχοι παρέµβασής µας, θα έχουν να κάνουν µε την :     

 Ταχύτερη διεκπεραίωση των διαφόρων διαδικασιών 

 Μείωση των τυχών λαθών σε τυποποιηµένες διαδικασίες 

 Καλύτερη συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών του ιδρύµατος 

 Αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισµό των προσφερόµενων 

υπηρεσιών από µέρους τους 

 Εξυπηρέτηση µε διάφορα µέσα 

 Μείωση του χρόνου απασχόλησης και εξυπηρέτησης 

 Καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρωπίνου δυναµικού 
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5.2.4. Παρέµβαση στους Προµηθευτές 

Τέλος ολοκληρώνοντας τους ειδικότερους στόχους παρέµβασής µας, 

θα αναφερθούµε και έναν εξίσου σηµαντικό τοµέα, που έχει να κάνει µε τους 

διάφορους προµηθευτές υλικών και υπηρεσιών του ιδρύµατος. 

Εδώ οι στόχοι παρέµβασής µας, θα έχουν να κάνουν µε την :     

 ∆ιαφάνεια στα έξοδα του ιδρύµατος 

 Ταξινόµηση των προµηθευτών µε βάση την ποιότητα, απόδοση 

και έγκαιρη παράδοση 

 Εντοπισµός των πιθανών ευκαιριών για την βέλτιστη προµήθεια 

υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών 

 Εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε συµβάσεις και όσο είναι 

δυνατόν, µείωση ανεξάρτητων εξόδων 

 Εξασφάλιση της ποιότητας των προµηθειών 

 Εξασφάλιση των καταλλήλων επιπέδων προµηθειών 

6. Παρουσίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα γίνει µια προσπάθεια παρουσίασης των 

πληροφοριακών συστηµάτων µε την γενικότερη έννοιά τους και φυσικά θα 

αναλυθούν ναι θα µελετηθούν, τα επιµέρους εκείνα πληροφοριακά 

συστήµατα, που θα χρησιµοποιηθούν για την µηχανογράφηση και την 

αυτοµατοποίηση των εκπαιδευτικών, διοικητικών καθώς και άλλων 

λειτουργιών του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας. 

Τέλος θα αναλύσουµε τον τρόπο µε τον οποίο τα συστήµατα αυτά, 

συνδέονται µεταξύ τους. 

Τα συστήµατα λοιπών που προαναφέρθηκαν και µε τα οποία θα 

ασχοληθούµε είναι τα ακόλουθα : 

 Enterprise Resource Planning (ERP) 

 Οικονοµική ∆ιαχείριση 

 Supplier Relationship Management (SRM) 

 Enrollment Management System (EMS) 

 Customer Relationship Management (CRM) 

 Human Relationship Management (HRM) 

 Office Automation Systems (OAS) 
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6.1. Προδιαγραφές Υπολογιστικών συστηµάτων 

Τα υπολογιστικά συστήµατα θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να 

ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες και προκαθορισµένες προδιαγραφές, πιο 

συγκεκριµένα τώρα, τα συστήµατα τα οποία θα προτείνουµε για να 

χρησιµοποιήσουµε στο Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας και µε τα οποία θα 

ασχοληθούµε, έχουν τις παρακάτω γενικές προδιαγραφές : 

 Έχουν ενιαίο σύστηµα βάσης δεδοµένων µε διάφορους κατά 

περίσταση ρόλους και επίπεδα πρόσβασης 

 Έχουν την δυνατότητα σύνδεση µε άλλες βάσεις δεδοµένων 

άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και οργανισµών 

 Έχουν γραφικό περιβάλλον χρήσης 

 ∆ιαθέτουν δικτυακό περιβάλλον χρήσης 

 Παρέχουν την δυνατότητα ενοποίησης και διασύνδεσης µε τα 

υπόλοιπα συστήµατα 

6.2. Enterprise Recourse Planning (ERP) 

Ξεκινώντας την παρουσίαση των επιµέρους πληροφοριακών 

συστηµάτων που θα χρησιµοποιήσουµε, θα δούµε το πρώτο σύστηµα που 

είναι το ERP. 

Η καρδιά του ΟΠΣ που σχεδιάζουµε, είναι ένα ERP σύστηµα το οποίο 

βοηθά στη λήψη αποφάσεων και στον έλεγχο του ιδρύµατος, επίσης παρέχει 

στους υπεύθυνους λήψεως αποφάσεων άµεσες αναφορές και ερευνητικές 

δυνατότητες, καθώς επίσης και περιοδικές αναφορές ρουτίνας. 

Αποτελεί µία ακολουθία από άµεσα υλοποιήσιµα πακέτα εφαρµογών, 

που καλύπτουν όλες τις λειτουργίες του ιδρύµατος και διαθέτει την 

απαραίτητη ευλυγισία για τη δυναµική προσαρµογή στις απαιτήσεις και τις 

µεταβολές που συµβαίνουν σε αυτό, επίσης παρέχει ολοκληρωµένες 

πληροφοριακές λύσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση και 

προγραµµατισµό των πόρων δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο ίδρυµα να 

λειτουργήσει συντονισµένα  σαν ενιαίο σύνολο, καθοδηγούµενο από τις 

πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον. 

Με όλα τα παραπάνω αντιλαµβανόµαστε ότι η συµβολή του ERP είναι 

στο να µετατοπίζει την ευθύνη για την τελική απόφαση από τον άνθρωπο, 

 
 
 55 



Παπαγεωργίου Χ.  Γεώργιος ∆ιπλωµατική εργασία 
 

συντελώντας έτσι στην αποφυγή αρκετών λανθασµένων αποφάσεων και 

κινήσεων, λόγω της πολυεπίπεδης και πολυδιάστατης ανάλυσης δεδοµένων 

και λόγω της συνόδευσης των πάντων από πλήρη τεκµηρίωση.  

Είναι µε λίγα λόγια, ένα ισχυρό µέσο διαχείρισης και διοίκησης, τα 

οποία εξασφαλίζουν τη σωστή διεκπεραίωση όλων των λειτουργιών σε ένα 

ίδρυµα, µιας και εγκατάσταση και η λειτουργία ενός ERP συστήµατος 

αποτελεί δείγµα ανάπτυξης και υψηλής ανταγωνιστικότητας γι’ αυτό. 

Κάποια ενδεικτικά πακέτα εφαρµογών ERP που υπάρχουν διαθέσιµα 

στην αγορά, είναι τα ακόλουθα : 

 SAP 

 J.D.E  

 ΒΑΑΝ 

 SINGULAR ENTERPRISE 

 ATLANTIS 

6.3. Σύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείριση  

Με την χρήση ενός τέτοιου συστήµατος επιτυγχάνουµε την συνάθροιση 

και διαχείριση, όλων των οικονοµικών στοιχείων του ιδρύµατος. Το σύστηµα 

αυτό έχει εφαρµογή στην ορθότερη, γρηγορότερη και ταυτόχρονα 

αποτελεσµατικότερη σύνταξη και τυποποίηση του προϋπολογισµού, αλλά και 

την  ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των εξόδων. 

Έναν άλλο σηµαντικό ρόλο που παίζει το σύστηµα οικονοµικής 

διαχείρισης, είναι ότι  διασφαλίζει την συµµόρφωσης µε τον προϋπολογισµό 

του ιδρύµατος. 

Επίσης µας παρέχει διάφορα χρήσιµα λογιστικά εργαλεία διοίκησης και 

βοηθά στην στήριξη αποφάσεων για τον έλεγχο κόστους διαφόρων 

διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών, από και προς το ίδρυµα.  

Τέλος µας δίδει την δυνατότητα να διεξάγουµε χρήσιµες αναλύσεις 

απόδοσης επένδυσης, τις γνωστές (ROI3) Return On Investment.  

Οι στόχοι τώρα που επιτυγχάνονται µε την χρήση ενός τέτοιου 

συστήµατος οικονοµικής διαχείρισης είναι η µείωση των διαφόρων 

λειτουργικών εξόδων και παράλληλα η αύξηση ιδίων εσόδων του ιδρύµατος. 

                                                 
3 ROI=(Savings + Income) / Investment 
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Αντίστοιχα τώρα, οι οµάδες εµπλεκοµένων που επηρεάζονται, είναι 

αρχικά το ίδιο το διοικητικό προσωπικό του ιδρύµατος και στην συνέχεια, ο 

προµηθευτές οι οποίοι εµπλέκονται στην αλυσίδα προµηθειών υλικών και 

υπηρεσιών του ιδρύµατος. 

6.4. Supplier Relationship Management (SRM) 

Είναι γενικότερα το σύστηµα της διαχείρισης των προµηθευτών όπου 

αναλυτικότερα έχουµε κάποια επιµέρους υποσυστήµατα όπως : 

 Σύστηµα καταγραφής αποθεµατικού υλικού για τον περιορισµό 

των άσκοπων δαπανών. 

 Σύστηµα στρατηγικού σχεδιασµού προµηθειών. 

 Σύστηµα online παραγγελιών και προµηθειών γενικότερα, µε τη 

µορφή καλαθιού αγορών από συµβεβληµένους προµηθευτές. 

 Σύστηµα αξιολόγησης προµηθειών ως προς την τιµή και την 

ποιότητα των προµηθευοµένων υλικών. 

 Σύστηµα παρακολούθησης τρεχουσών τιµών προµηθευόµενων 

ειδών, από το σύνολο της αγοράς. 

Οι στόχοι τώρα που επιτυγχάνονται µε την χρήση ενός τέτοιου 

συστήµατος διαχείρισης προµηθευτών, είναι η γενικότερη βελτίωση της 

ποιότητας των προµηθευόµενων από το ίδρυµα ειδών, καθώς και η σηµαντική 

µείωση των λειτουργικών εξόδων στο σύνολό τους. 

Αντίστοιχα τώρα, οι οµάδες εµπλεκοµένων που επηρεάζονται, είναι σε 

πρώτη φάση το ίδιο το διοικητικό προσωπικό του ιδρύµατος και στην 

συνέχεια, ο προµηθευτές οι οποίοι εµπλέκονται στην αλυσίδα προµηθειών 

υλικών και υπηρεσιών του ιδρύµατος. 

6.5. Enrolment Management System (EMS) 

Είναι ένα σύστηµα για την αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών, το 

οποίο µας δίδει κάποιες εξειδικευµένες δυνατότητες, όπως την παραγωγή και 

αποστολή εξειδικευµένων µηνυµάτων σε υποψηφίους φοιτητές, µε διάφορες 

πληροφορίες σχετικά µε το ίδρυµα, των κύκλο σπουδών και οτιδήποτε άλλο 

τυχόν θα ενδιέφερε έναν υποψήφιο φοιτητή.  
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Επίσης το συγκεκριµένο, είναι ένα σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων των 

ενδιαφεροµένων προς το εκπαιδευτικό ίδρυµα, το οποίο παρέχει την έγκαιρη 

και έγκυρη ανταπόκριση του ιδρύµατος, προς όλους τους αιτούντες.  

Το συγκεκριµένο EMS, είναι και ένα σύστηµα παρακολούθησης της 

επίδοσης των υποψηφίων φοιτητών του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, το οποίο 

βοηθά στην βελτίωση της αξιολόγησης των υποψηφίων (feedback). 

Σε ότι έχει να κάνει τώρα µε το οικονοµικό µέρος, το συγκεκριµένο 

σύστηµα βοηθά στον καθορισµό των διδάκτρων φοίτησης, αλλά και τον 

αριθµό των εισακτέων φοιτητών. 

Τέλος είναι ένα σύστηµα αξιολόγησης του προγράµµατος σπουδών. 

Οι στόχοι τώρα που επιτυγχάνονται µε την χρήση ενός τέτοιου 

συστήµατος αξιολόγησης υποψηφίων, είναι η προσέλκυση φοιτητών και 

φυσικά σαν επακόλουθο έχουµε την αύξηση των ιδίων εσόδων του ιδρύµατος. 

Αντίστοιχα τώρα, οι οµάδες εµπλεκοµένων που επηρεάζονται, είναι οι 

ίδιοι οι φοιτητές.  

6.6. Customer Relationship Management (CRM) 

Είναι το γνωστό σύστηµα διαχείρισης πελατών το οποίο παρέχει 

διάφορες υπηρεσίες για φοιτητές, καθώς και προγράµµατα επικοινωνιών 

Επίσης είναι µια πλήρως διαµορφώσιµη πολυδιαυλική λύση καθώς 

επίσης και ένα σύστηµα παροχής online συµβουλών. Το CRM στο οποίο 

αναφερόµαστε, είναι και ένα σύστηµα για πρόσβαση σε πραγµατικό χρόνο 

(Real Time) µέσω διαδικτύου στις προσφερόµενες από το ίδρυµα υπηρεσίες. 

Συνεχίζοντας το συγκεκριµένο, είναι ένα σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων των 

ενδιαφεροµένων προς το εκπαιδευτικό ίδρυµα, το οποίο παρέχει την έγκαιρη 

και έγκυρη ανταπόκριση του ιδρύµατος, προς όλους τους αιτούντες.  

 Ολοκληρώνοντας, το συγκεκριµένο CRM παρέχει την δυνατότητα  

διαδικτυακής πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραµµατείας 

προς όλους τους ενδιαφερόµενους και επίσης είναι µια εφαρµογή γενικότερης 

διαχείρισης διαφόρων πλάνων επικοινωνίας. 

 Στο ακόλουθο σχήµα βλέπουµε τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής 

των φοιτητών µέσα σε ένα τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα.  
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Εικόνα 8 – Στάδια του φοιτητικού κύκλου ζωής  
 

Οι στόχοι τώρα που επιτυγχάνονται µε την χρήση ενός τέτοιου 

συστήµατος διαχείρισης πελατών, είναι σε γενικές γραµµές η πλήρης 

αυτοµατοποίηση όλων των διαδικασιών, που λαµβάνουν χώρα µέσα στο 

ίδρυµα και οι οποίες µε την σειρά τους συντελούν στην γενικότερη βελτίωση 

της εξυπηρέτησης, διότι προσφέρουν πλέον ταχύτερη και εγκυρότερη 

διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών. 

Αντίστοιχα τώρα, οι οµάδες εµπλεκοµένων που επηρεάζονται, είναι οι 

Φοιτητές, καθώς και το διοικητικό προσωπικό του εκπαιδευτικού ιδρύµατος. 

6.7. Human Relationship Management (HRM) 

Εδώ έχουµε το σύστηµα διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, το 

οποίο µε την σειρά του συντελεί στην παρακολούθηση της ιεραρχικής, αλλά 

και όχι µόνο, εξέλιξης όλου του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται στο  

ίδρυµα και βοηθά στον σχεδιασµό της διαδοχής τους. 

Είναι επίσης ένα πολύ καλό σύστηµα διερεύνησης των προοπτικών 

όλου του απασχολούµενου στο ίδρυµα προσωπικού. Το παρόν HRM βοηθά 

και στην παραγωγή στρατηγικών για την εσωτερική ανακατανοµή του 

προσωπικού. Συνεχίζοντας το παρόν σύστηµα διαχειρίζεται τις προσλήψεις 

εποχικού προσωπικού διαφόρων κατηγοριών, και βοηθά στην αξιολόγηση 

όλων των υποψηφίων και παρέχει ακριβή ανάλυση κόστους 

Τέλος το σύστηµα αυτό, µας παρέχει αναλυτική τήρηση µητρώου, όλου 

του απασχολούµενου στο ίδρυµα προσωπικού. 

Οι στόχοι τώρα που επιτυγχάνονται µε την χρήση ενός τέτοιου 

συστήµατος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, είναι η καλύτερη αξιοποίηση 
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όλου του ανθρώπινου δυναµικού του ιδρύµατος, µε παράλληλη µείωση των 

λειτουργικών εξόδων. 

Αντίστοιχα τώρα, οι οµάδες εµπλεκοµένων που επηρεάζονται, είναι το 

ακαδηµαϊκό, καθώς και το διοικητικό προσωπικό. 

6.8. Office Automation Systems (OAS) 

Το σύστηµα αυτό θα επιτελεί δύο βασικές λειτουργίες. Θα παρέχει 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και θα διαχειρίζεται τόσο τα 

εισερχόµενα έγγραφα, όσο και αυτά που παράγονται εσωτερικά στο 

ακαδηµαϊκό ίδρυµα. Στα διαχειριζόµενα έγγραφα περιλαµβάνονται 

ηλεκτρονικά έγγραφα (π.χ. έγγραφα που παράγονται από επεξεργαστές 

κειµένων, λογιστικά φύλλα, έγγραφα σε µορφή pdf και postscript κ.λπ.), 

καθώς και συµβατικά έγγραφα που ψηφιοποιούνται για να εισαχθούν στο 

παρόν σύστηµα. 

Το συγκεκριµένο δηλαδή, είναι ένα σύστηµα Βάσης δεδοµένων για την 

τήρηση και διαχείριση του φοιτητικού µητρώου και περιλαµβάνει ένα πλήρες 

ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, είναι επίσης µια ολοκληρωµένη εφαρµογή για τη 

δηµιουργία και διαχείριση πάσης φύσης αναφορών, αλλά και µια 

εξειδικευµένη εφαρµογή για την έκδοση ωρολογίων προγραµµάτων.  

Επίσης, το παρόν είναι ένα σύστηµα οπτικής αναγνώρισης (OCR) και 

καταχώρησης, διαφόρων τυποποιηµένων φορµών του ιδρύµατος. 

Έτσι θα πρέπει να παρέχει διευκολύνσεις για τη διαχείριση των 

εγγράφων (ταξινόµηση σε ειδικές θεµατικές περιοχές και κατηγορίες, 

αναζήτηση µε διάφορα κριτήρια και ανάλογα µε τις ειδικές απαιτήσεις των 

υποσυστηµάτων, σύνδεσή τους µε εγγραφές που αφορούν οντότητες του 

συστήµατος, και δεικτοδότησή τους από αυτές, αµφίδροµη σύνδεσή τους µε 

τις ροές εργασιών από τις οποίες προήλθαν ή στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν 

ώς βασικά στοιχεία) και δυνατότητες δροµολόγησης εγγράφων (ακόµα και 

τµηµάτων των εγγράφων) προς τους ενδιαφερόµενους για πρόσβαση ή 

ενηµέρωσή τους, σύµφωνα µε τους ρόλους που έχουν οι ενδιαφερόµενοι 

(χρήστες) σε σχέση µε το κάθε συγκεκριµένο έγγραφο. Το σύστηµα θα έχει τη 

δυνατότητα παρακολούθησης όλων των εκδόσεων στον κύκλο ζωής ενός 

εγγράφου (version control). 
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Ιδιαίτερη έµφαση χρήζει η ανάκτηση κειµένου. Ένα σύστηµα 

ανάκτησης µε βάση το πλήρες κείµενο πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 Να δεικτοδοτεί τα κείµενα αυτόµατα, µε βάση το περιεχόµενο του 

κειµένου, χωρίς να απαιτείται παρέµβαση ανθρώπου, ειδικού στο 

περιεχόµενο του κειµένου. 

 Να υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα 

 Να επιτρέπει χρήση φράσεων (σύνθετων όρων) για ακριβέστερη 

αναζήτηση. 

Στα χαρακτηριστικά της εφαρµογής πρωτοκόλλησης και διαχείρισης 

εγγράφων περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: 

 ∆υνατότητα υποστήριξης πολλαπλών πρωτοκόλλων.  

 ∆υνατότητα αναζήτησης εγγράφων µε βάση την κατατοµή τους, 

αλλά και το περιεχόµενό τους. 

 Αυτόµατη δεικτοδότηση µε βάση το περιεχόµενο των εγγράφων. 

 ∆υνατότητα αναζητήσεων που επιβάλουν τη συνύπαρξη δύο 

διαφορετικών τιµών στο ίδιο πεδίο. 

 ∆υνατότητα διασύνδεσης µε οποιαδήποτε TWAIN πηγή (Scanner, 

digital Camera, κλπ). 

 Υποστήριξη εικόνων εγγράφων (απλά και πολλαπλών σελίδων). 

 ∆υνατότητα διασύνδεσης µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για 

αποστολή αρχειοθετηµένων εγγράφων και αρχειοθέτηση 

εγγράφων από εισερχόµενα ηλεκτρονικά µηνύµατα. 

Οι στόχοι τώρα που επιτυγχάνονται µε την χρήση ενός τέτοιου 

συστήµατος τήρησης και διαχείρισης φοιτητικού µητρώου, είναι γενικότερα η 

ταχύτερη διεκπεραίωση ανάλογων διαδικασιών, µε παράλληλα σηµαντική 

µείωση των διαφόρων λαθών που συχνά λαµβάνουν χώρα σε αντίστοιχες 

τυποποιηµένες διαδικασίες ρουτίνας. 

Τέλος το σύστηµα OAS, µας βοηθά στον καλύτερο και αποδοτικότερο 

συντονισµός όλων των υπηρεσιών του εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Και φυσικά 

µας παρέχει την δυνατότητα για πολύπλευρη εξυπηρέτηση µε διάφορα µέσα. 

Αντίστοιχα τώρα, οι οµάδες εµπλεκοµένων που επηρεάζονται, είναι οι 

φοιτητές, καθώς επίσης το ακαδηµαϊκό αλλά και το διοικητικό προσωπικό του 

ιδρύµατος. 
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7. Παρουσίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων 

Εδώ σε αυτό το τµήµα της διπλωµατικής εργασίας, θα αναζητήσουµε 

πληροφοριακά συστήµατα, που κυκλοφορούν στην Ελληνική αλλά και στην 

διεθνή αγορά, που να ικανοποιούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές 

που θέσαµε έως τώρα σε προηγούµενα κεφάλαια. 

Πρώτα όµως θα γίνει µια αναφορά στην γενικότερη διαδικασία 

σύνθεσης ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος. 

Στην συνέχεια θα γίνει µια προσπάθεια να συγκρίνουµε κάποια ΠΣ που 

κυκλοφορούν στο εµπόριο και αφού προβούµε στην σύγκρισή τους, θα 

προτείνουµε συγκεκριµένες λύσεις, για το Εκπαιδευτικό µας ίδρυµα. 

Τέλος µε την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω διεργασιών, θα 

προβούµε σε κάποιες παρατηρήσεις και φυσικά σε κάποια συµπεράσµατα. 

7.1. ∆ιαδικασία σύνθεσης ενός ΟΠΣ 

Στα προηγούµενα κεφάλαια έχουµε καταγράψει τις ανάγκες και 

προτείναµε κατηγορίες πληροφοριακών συστηµάτων που τις καλύπτουν 

Σε αυτό το µέρος της διπλωµατικής εργασίας θα παρουσιάσουµε 

διάφορα εµπορικά διαθέσιµα συστήµατα, τα οποία πληρούν τις γενικές 

προδιαγραφές που θέσαµε έως τώρα και θα ικανοποιούν τις ανάγκες του 

ιδρύµατος που καταγράψαµε, επίσης ένας άλλος παράγοντας που λήφθηκε 

υπ όψην, είναι κατά πόσο αυτά τα υποσυστήµατα των γενικότερων 

συστηµάτων, θα έχουν την δυνατότητα να µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

µεµονωµένα. 

Μετά από έρευνα στο διαδίκτυο, βρέθηκαν διάφορες εταιρείες µε 

συστήµατα για την Υποστήριξη Πανεπιστηµίων (SAP, SAS, Talisma, 

Cardisoft) 

Σε µεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ΟΠΣ παρατηρήθηκαν τα 

παρακάτω 

 Αναφέρονται κυρίως τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που δίνουν 

τα συστήµατά τους 

 ∆εν υπάρχει εκτενής αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, που 

αφορούν τις δυνατότητες των συστηµάτων τους 
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Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, επιλέχθηκαν να 

αναλυθούν δύο από τις εταιρείες παραγωγής και διάθεσης τέτοιων ΟΠΣ, µία 

ελληνική, την Cardisoft και µία ξένη, την SAP 

Ο βασικός λόγος είναι ότι στον ελληνικό χώρο, δεν υπήρχαν άλλες 

εταιρείες που να διαθέτουν ολοκληρωµένες λύσεις και 

από τις ξένες εταιρείες, επιλέχθηκε τη SAP, επειδή είναι µία διεθνώς 

καταξιωµένη εταιρεία. 

Η ελληνική εταιρεία που επιλέχθηκε, είναι η Cardisoft µε το ΟΠΣ µε την 

εµπορική ονοµασία ‘’e-University’’  http://www.cardisoft.gr . 

Αντίστοιχα, η ξένη εταιρεία που επιλέχθηκε, είναι η SAP µε το ΟΠΣ µε 

την εµπορική ονοµασία ‘’Higher Education and Research’’ 
http://www.sap.com 

  

7.2. Συστήµατα Cardisoft 
 

Το ΟΠΣ µε την εµπορική ονοµασία ‘’e-
University’’, της εταιρείας Cardisoft αποτελείται  από 

τα ακόλουθα υποσυστήµατα: 

 

 Φοιτητική Μέριµνα 

 ∆ιαχείριση Προσωπικού 

 Class Web 

 Students Web 

 Report Generator 

 OMR 

 Time Table 

 File Manager 

 

7.2.1. Cardisoft – Φοιτητική Μέριµνα 

Σε αυτό το υποσύστηµα, έχουµε διάφορες λειτουργίες που αφορούν 

την σίτιση, την στέγαση, την υγειονοµική περίθαλψη, την χορήγησης 

υποτροφιών/ βραβείων/δανείων, καθώς  και την έκδοση του εισιτηρίου. 
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Επίσης έχουµε την έκδοση όλων εκείνων των απαραίτητων αναφορών, 

όπως αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, καταστάσεις φοιτητών, αλλά και την 

παρακολούθηση όλων των µεταβολών των δικαιούµενων φοιτητών σίτισης. 

Τέλος έχουµε την καταχώρηση όλων των στοιχείων των δικαιούχων φοιτητών, 

καθώς και την έκδοση διαφόρων στατιστικών στοιχείων των δικαιούχων 

φοιτητών, αλλά και την αίτηση που συµπληρώνει ο ενδιαφερόµενος φοιτητής. 

Αναλυτικότερα έχουµε τις ακόλουθες διεργασίες που αφορούν : 

Στέγαση  

Η λειτουργία της στέγασης έχει να κάνει µε τον γενικότερο έλεγχο των  

προϋποθέσεων στέγασης που πρέπει να πληρεί ένας φοιτητής, αλλά και µε 

την διαχείριση του συνόλου των στοιχείων των φοιτητών, καθώς επίσης και µε 

την διαχείριση των στοιχείων των εστιών γενικότερα (βάσει κανονισµού), 

τέλος έχουµε την τελική κατανοµή των δικαιούµενων στέγασης στις εστίες. 

Υγειονοµική περίθαλψη  
Η λειτουργία της υγειονοµικής περίθαλψης, µας παρέχει έναν πλήρη 

κατάλογο όλων των ασφαλισµένων φοιτητών του ιδρύµατός µας και φυσικά 

την γενικότερη διαχείριση όλων των βασικών τους στοιχείων, επίσης µας δίνει 

την δυνατότητα εκτύπωσης όλων των απαραίτητων βεβαιώσεων ασφάλισης. 

∆ελτία έκδοσης εισιτηρίου  
Η λειτουργία αυτή αφορά στον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης 

και έκδοση σχετικών αναφορών, αλλά και στην διαχείριση όλων των βασικών 

στοιχείων, καθώς επίσης και την επιθυµητή εκτύπωση των εντύπων των 

δελτίων του Ο.Α.Σ.  

Υποτροφίες 
Στην λειτουργία αυτή, έχουµε την πλήρη διαχείριση των υποτροφιών 

που ισχύουν κάθε ακαδηµαϊκό έτος, καθώς και την τήρηση ενός αρχείου 

αιτήσεων υποτροφιών, από µέρους των φοιτητών. 

7.2.2. Cardisoft – ∆ιαχείριση Προσωπικού 

Σε αυτό το υποσύστηµα, έχουµε να κάνουµε µε όλα εκείνα που έχουν 

να κάνουν µε το τήρηση και την διαχείριση του αρχείου που αφορά το 

προσωπικό του ιδρύµατος, όπως τήρηση καρτέλας µε όλα τα στοιχεία του 

κάθε εργαζοµένου, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των αδειών του 

προσωπικού αλλά και την εξέλιξή του γενικότερα, τέλος έχουµε επίσης και την 
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τήρηση αρχείου που έχει να κάνει µε την παρακολούθηση της διδασκαλίας 

των µαθηµάτων, αλλά και την πιθανή έξω-πανεπιστηµιακή απασχόληση του 

ακαδηµαϊκού ειδικότερα προσωπικού του ιδρύµατος. 

Τέλος σε αυτό το υποσύστηµα επίσης, έχουµε την δυνατότητα απλών 

και σύνθετων (µε κριτήρια) αναζητήσεων και φυσικά την εµφάνιση κάθε 

µορφής στατιστικών στοιχείων.   

Αναλυτικότερα τώρα έχουµε :   

 

Καρτέλα Εργαζόµενου 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα τα ακόλουθα : 

 Προσωπικά στοιχεία (στοιχεία πατρός / µητρός)  

 Γενικά στοιχεία (στοιχεία διεύθυνσης, στοιχεία ταυτότητος) 

 Στοιχεία Ασφάλισης  

 Παρακολούθηση Οικογένειας  

 Στοιχεία µόρφωσης (Πτυχίο, Τίτλος, Πανεπιστήµιο Εσωτερικού ή 

Εξωτερικού, Σχολή, Ηµεροµηνία Απόκτησης Τίτλου)  

 Ξένες Γλώσσες  

 Βαθµίδες, κατηγορίες (∆ΕΠ, Ε∆ΤΠ, ∆Π, ∆άσκαλοι του Π.∆. 

407/80)  

 Γνωστικά αντικείµενα 

 Στοιχεία αρχικής πρόσληψης (ηµεροµηνίας αρχικής πρόσληψης, 

ανάθεσης καθηκόντων, ΦΕΚ πρόσληψης κτλ)  

 Μισθολογικά Κλιµάκια  

 Ακαδηµαϊκοί Τίτλοι  

 Τοποθέτηση, Σχέσεις Εργασίας, Επιδόµατα  

 ∆ιδασκαλία, Σεµινάρια  

 Παρακολούθηση προϋπηρεσίας για επιδόµατα χρόνου υπηρεσίας  

 Παρακολούθηση των συµβάσεων, ανανεώσεων, οργάνων 

 Παρακολούθηση των αποσπασµένων  

 ∆ιαχείριση Ποινών  

 

Άδειες Προσωπικού 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα τα ακόλουθα : 

 Είδος Άδειας ( π.χ. Εκπαιδευτική, Αναρρωτική, Σεµινάρια, κτλ.)  
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 Υπόλοιπα αδειών  

 Τύπος Αποδοχών (π.χ. Απλές, ∆ιπλές, Άνευ)  

 Εγκριτικές ∆ιαταγές (Αρχή που χορηγεί την άδεια, Αριθµός 

Πράξης, Ηµεροµηνία χορήγησης)  

 Ανεύρεση αδειούχων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

 Έναρξη, ∆ιάρκεια, Ηµεροµηνία διακοπής άδειας 

 

Εξέλιξη Προσωπικού 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα τα ακόλουθα : 

 Υπηρεσιακές µεταβολές (∆ιορισµός, Μονιµοποίηση, Απόλυση, 

Επαναδιορισµός, Μετάταξη, Ποινές, Προαγωγές, Προσαυξήσεις 

µισθού, Λύση υπαλληλικής σχέσης, Βαθµός, Μισθολογικό 

κλιµάκιο) 

 Πράξεις µεταβολών (∆ιατάγµατα, χρονολογία)  

 ∆ηµοσιεύεις (Αριθµός ΦΕΚ, Χρονολογία)  

 Ανακοινώσεις πράξεων µεταβολών (Αριθµός έγκρισης, 

χρονολογία) 

 

Έξω-πανεπιστηµιακή απασχόληση 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα τα ακόλουθα : 

 Όργανο που συνεδρίασε για την έγκριση 

 Πρυτανική Πράξη 

 Αντικείµενο Απασχόλησης 

 Ίδρυµα - Εταιρία  

 

Αναζητήσεις - Εκτυπώσεις 
Εδώ έχουµε ένα δυνατό εργαλείο δηµιουργίας κριτηρίων για ερωτήσεις 

προς τη Β.∆. µε τη χρήση τελεστών και όλων των πεδίων της Βάσης, επίσης 

µας δίνονται δυνατότητες ταξινόµησης και οµαδοποίησης των λιστών, καθώς 

και δυνατότητες εκτύπωσης, µέσω εργαλείου δηµιουργίας αναφορών, αλλά 

και η δυνατότητα σχεδίασης αναφορών από τον ίδιο τον χρήστη.  

Τέλος µας παρέχει διάφορες έτοιµες αναφορές, όπως πιστοποιητικά 

υπηρεσιακών µεταβολών, αλλά και βεβαιώσεις, αναφορές χορήγησης 

επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας, αναφοράς ανάληψης καθηκόντων.  
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Εµφάνιση Στατιστικών Στοιχείων 
Που µας δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης διαφόρων στατιστικών 

στοιχείων όπως : 

 υπηρετούντων υπαλλήλων κατά βαθµίδα 

 ετησίων αριθµών προσλήψεων και αποχωρήσεων 

 προϊσταµένων οργανικών µονάδων κατά φύλο 

 µονίµων υπαλλήλων κατά βαθµό κατηγορία και φύλο 

 προσωπικού κατά ηλικία κατηγορία και φύλο 

 προσωπικού κατά έτη υπηρεσίας,  

 στατιστικά στοιχεία ανά κατηγορία, σχέση εργασίας και φύλο 

 

Παρακολούθηση ∆ιδασκαλίας Μαθηµάτων  
Που µας δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης των ωρών 

διδασκαλίας και γενικότερα, το σύνολο των µαθηµάτων που διδάσκονται.   

 

Υποστήριξη Βάσεων ∆εδοµένων 
Το υποσύστηµα, µας δίνει την δυνατότητα λειτουργίας µε διάφορες 

πλατφόρµες, όπως Microsoft SQL Server 2000, Oracle, Sybase 

7.2.3. Cardisoft – Class Web 

Αυτό το υποσύστηµα, µας δίνει την δυνατότητα υποστήριξης του 

εκπαιδευτικού προσωπικού µέσω µιας διαδικτυακής εφαρµογής, η οποία δίνει 

την δυνατότητα  

 διαχείρισης των απουσιών των φοιτητών ανά διδασκαλία,  

 παρακολούθησης των ενδιάµεσων βαθµολογιών,  

 εµφάνισης στατιστικών και ιστορικών στοιχείων για τα µαθήµατα 

που διδάσκει και  

 εισαγωγής της βαθµολογίας από τα τερµατικά τους 

επίσης το παρόν υποσύστηµα παρέχει επιµέρους λειτουργίες για τη 

διευκόλυνση της διαδικασίας καταχώρησης των βαθµολογιών των φοιτητών. 

Τέλος, όλες οι παραπάνω διαδικασίες πραγµατοποιούνται από 

κατάλληλες διεπαφές WEB 
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Οι καθηγητές έχουν την δυνατότητα: 
 Λήψης σε ηλεκτρονική µορφή του καταλόγου των φοιτητών που 

οφείλουν ένα µάθηµα και έκδοση διαφόρων καταστάσεων 

(απουσιολόγιο, κατάσταση καταχώρησης βαθµολογίας εργασιών)  

 διαχείρισης προγράµµατος εξετάσεων και διδασκαλίας 

 παρακολούθησης τάξεων ανά µάθηµα 

 εµφάνισης διαφόρων στατιστικών στοιχείων 

 επικοινωνίας µε τους φοιτητές µέσω µηνυµάτων, δηµοσιεύσεων 

και ανακοινώσεων 

 εµφάνισης των φοιτητών που οφείλουν ένα µάθηµα 

 

7.2.4. Cardisoft – StudentsWeb 

Αυτό το υποσύστηµα, έχει ως στόχο την άµεση εξυπηρέτηση των 

φοιτητών δίνοντας τους τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ∆ιαδικτύου σε 

διάφορες υπηρεσίες της Γραµµατείας του ιδρύµατος και αναλαµβάνει την 

εξυπηρέτηση και την αλληλεπίδραση των φοιτητών µε την γραµµατεία τους 

µέσω WEB, επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν 

δηλώσεις µαθηµάτων, να ελέγχουν τα στοιχεία που τους αφορούν 

(βαθµολογία µαθηµάτων, κτλ) και να κάνουν αιτήσεις προς τη Γραµµατεία 

µέσω του ∆ιαδικτύου. 

 

Αποτελείται από τα εξής µέρη: 
Το ανοιχτό µέρος που είναι προσβάσιµο σε οποιονδήποτε χρήστη του 

διαδικτύου (Internet) και εµφανίζονται πληροφορίες σχετικές µε το Ίδρυµα, 

όπως Τµήµατα, Μαθήµατα, Προγράµµατα Σπουδών, Ανακοινώσεις, 

Υποτροφίες κ.τ.λ. 

Το µέρος που απαιτεί την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη µε 

την εισαγωγή ονόµατος χρήστη και κωδικού για την πρόσβαση στα 

προσωπικά του στοιχεία (login), αυτό το µέρος της εφαρµογής, είναι 

αποκλειστικά για φοιτητές. 
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Εικόνα 9 – screen shot του Crdisoft Students Web  

 

7.2.5. Cardisoft – Report Generator 

Το υποσύστηµα αυτό, είναι ένα εργαλείο για την δηµιουργία διαφόρων 

αναφορών και επιτρέπει στο προσωπικό του Ιδρύµατος τη δηµιουργία και 

ρύθµιση πρότυπων εντύπων, όπως πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και 

αναλυτικών βαθµολογιών ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε Τµήµατος, αλλά 

και την δηµιουργία ειδικών αναφορών (π.χ. στατιστικών πινάκων) από τα 

στοιχεία που περιέχει η βάση δεδοµένων 

 

Ειδικές λειτουργίες 
Ειδικότερα, έχουµε την δηµιουργία αναφορών µε την χρήση διάφορων 

αντικειµένων όπως κείµενο, γραµµατοσειρές, χρώµατα, εικόνες διαφόρων 

format, πεδία από την βάση δεδοµένων. 

Έχουµε την δηµιουργία πολλαπλών επιπέδων (layers) στα οποία 

τοποθετούνται τα αντικείµενα. 

Έχουµε την δυνατότητα ορισµού συνθηκών εµφάνισης των 

αντικειµένων ή των επιπέδων. Παράδειγµα να εµφανίζεται το επίπεδο 1, το 

οποίο περιέχει την υπογραφή του γραµµατέα, µόνο στην τελευταία σελίδα 

Επίσης µας δίνεται η δυνατότητα µετακίνησης αντικειµένων µε ακρίβεια 

1/10mm. 

Έχουµε την δυνατότητα ορισµού συνθήκης στην εµφάνιση των 

δεδοµένων (πχ. εµφάνιση των φοιτητών που πήραν πτυχίο το 1994). 
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Μας δίνεται η δυνατότητα µορφοποίησης αριθµών (πχ. δεκαδικά 

ψηφία) και ηµεροµηνιών από λίστα προτεινόµενων τύπων, ενώ παράλληλα 

επιτρέπεται η δηµιουργία διαφόρων format από τον χρήστη. 

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες της τροποποίησης όλων 

των υπαρχουσών αναφορών, ενώ παράλληλα έχουµε την δυνατότητα 

εύκολης µεταφοράς των αναφορών που είδη δηµιουργήθηκαν σε άλλο 

υπολογιστή, κάποιου άλλου χρήστη. 

Έχουµε την δυνατότητα χρήσης γραµµωτού κώδικα (bar code). Το 

κείµενο που µετατρέπεται σε bar code µπορεί να είναι σταθερό ή πεδίο της 

βάσης δεδοµένων πχ. κωδικός µαθήµατος ή αριθµός µητρώου του φοιτητή 

Τέλος έχουµε την αυτόµατη ενηµέρωση της διαχείρισης αρχείων καθώς 

και του Πρωτοκόλλου, µετά την εντολή εκτύπωσης. 

7.2.6. Cardisoft – OMR 

Αυτό το υποσύστηµα, είναι από µόνο του ένα σύστηµα αυτόµατης 

εισαγωγής δηλώσεων µέσω ενός σαρωτή (scanner), το οποίο µπορεί να 

διαβάσει: 

 Απαντήσεις από διάφορα ερωτηµατολόγια και φόρµες 

 Απαντήσεις πολλαπλών επιλογών διαγωνισµάτων 

Μετά την ανάγνωσή τους, το υποσύστηµα αυτό, παράγει αρχείο για την 

καταχώρηση των αποτελεσµάτων σε οποιαδήποτε βάση δεδοµένων. 

7.2.7. Cardisoft – Time Table 

Το υποσύστηµα αυτό, είναι ένα εργαλείο για την γενική διαχείριση των 

ωρολογίων προγραµµάτων του ιδρύµατος, το οποίο επίσης επιτελεί και την 

διαχείριση των γεγονότων, καθώς επίσης και την διαχείριση των πόρων του 

ιδρύµατος, το υποσύστηµα αυτό είναι ένα εργαλείο και για την διαχείριση και 

αποφυγή των συγκρούσεων των γεγονότων, που λαµβάνουν χώρα 

καθηµερινά µέσα στο εκπαιδευτικό ίδρυµα. 

Τέλος είναι και ένα πολύ καλό σύστηµα επικοινωνίας µέσα στους 

κόλπους του ιδρύµατος. 

Αναλυτικότερα τώρα έχουµε :   
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∆ιαχείριση Ωρολογίων Προγραµµάτων 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα και υλοποιεί, τα ακόλουθα : 

 Επεξεργασία ηµερολογίων προγραµµάτων 

 Ορισµός περιόδων, καθώς και  αργιών 

 Ορισµός παραµέτρων συγκρούσεων 

 Συγχρονισµός δεδοµένων 

 Εισαγωγή - Εξαγωγή δεδοµένων 

 ∆ηµοσίευση και γνοστοποίηση προγραµµάτων 

 

 
Εικόνα 10 – Cardisoft ∆ιαχείριση Ωρολογίων προγραµµάτων  

 

∆ιαχείριση Γεγονότων 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα και υλοποιεί, τα ακόλουθα : 

 Πολλαπλές προβολές 

 Επεξεργασία γεγονότων 

 ∆ηµιουργία πολλαπλών γεγονότων 

 Μαζική επεξεργασία γεγονότων 

 Μετακίνηση γεγονότων 

 Εύρεση συγκρούσεων µεταξύ γεγονότων 

 Σύµβουλος αποφυγής συγκρούσεων 

 Εύρεση ελεύθερων ωρών διεξαγωγής γεγονότων 

 Ανακατάταξη Γεγονότων σε σύγκρουση 

 Οργάνωση Γεγονότων – Εκτυπώσεις 
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Εικόνα 11 – Cardisoft ∆ιαχείριση γεγονότων 

 

∆ιαχείριση Πόρων 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα και υλοποιεί, τα ακόλουθα : 

 Επεξεργασία τοποθεσιών 

 Επεξεργασία ενοτήτων 

 Επεξεργασία συµµετεχόντων 

 Επεξεργασία οµάδων 

 Πολλαπλές προβολές προγράµµατος  

 Σύνδεση αντικειµένων  

 Ανανέωση γεγονότων  

 
Εικόνα 12 – Cardisoft ∆ιαχείριση πόρων 

 

 

 
 
 72 



Παπαγεωργίου Χ.  Γεώργιος ∆ιπλωµατική εργασία 
 

∆ιαχείριση Συγκρούσεων Γεγονότων 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα και υλοποιεί, τα ακόλουθα : 

 Καθορισµός συγκρούσεων 

 Συγκρούσεις διπλής κράτησης 

 Συγκρούσεις λόγω µετακίνησης 

 Συγκρούσεις διαθεσιµότητας 

 Συγκρούσεις ορίων χρόνου συµµετοχής 

 Συγκρούσεις συνεχόµενου προγράµµατος 

 Συγκρούσεις µεγέθους τοποθεσιών  

 Συγκρούσεις πολλαπλών γεγονότων 

 Εύρεση συγκρούσεων γεγονότων 

 Σύµβουλος αποφυγής συγκρούσεων 

 

 
Εικόνα 13 – ∆ιαχείριση συγκρούσεων γεγονότων 

 

 

Σύστηµα Επικοινωνίας 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα και υλοποιεί, τα ακόλουθα : 

 ∆υνατότητες επικοινωνίας µε διάφορου τρόπους 

 Αποστολή του προγράµµατος των συµµετεχόντων στο ηλεκτρονικό 

τους ταχυδροµείο 
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 Αποστολή του προγράµµατος των συµµετεχόντων στο προσωπικό 

τους fax 

 Αποστολή του προγράµµατος των συµµετεχόντων στο κινητό τους 

τηλέφωνο (SMS) 

 
Εικόνα 14 – Σύστηµα επικοινωνίας 

 

7.2.8. Cardisoft – File Manager 

Αυτό το υποσύστηµα, έχει ως στόχο την διαχείριση κάθε είδους και 

µορφής εγγράφου και αρχείου, που υπάρχει και διακινείται µέσα στο 

εκπαιδευτικό ίδρυµα. 

 

Βασικές Λειτουργίες 
Είναι η παρακολούθηση όλων των τύπων εγγράφων, µε δυνατότητες 

παραµετρικού ορισµού τους από τον χρήστη ή τον χειριστή (εισερχόµενο, 

εξερχόµενο, εµπιστευτικό, εσωτερική αλληλογραφία)  

Μία άλλη βασική του λειτουργία, είναι η διαµόρφωση της δοµής των 

φακέλων αλλά και των πεδίων από τον χρήστη  

Στην συνέχεια µια ακόµη λειτουργία, είναι η τήρηση στοιχείων ανά 

έγγραφο τα οποία ορίζει ο χρήστης, όπως ηµεροµηνία καταχώρησης, 

ηµεροµηνία παραλαβής, αριθµός εγγράφου, ηµεροµηνία έκδοσης, αρχή και 

τόπος έκδοσης, διεύθυνση, αρχή που απευθύνεται, αποδέκτες. 
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Επίσης έχουµε την αυτόµατη απόδοση αρίθµησης εγγράφου µε βάση 

τη σχετική παραµετροποίηση, καθώς και την καταχώρηση επαφών και µε 

δυνατότητα επιλογής τους από λίστες.  

Στην συνέχεια έχουµε την δυνατότητα αυτόµατης έκδοσης ενός 

αποδεικτικού κατάθεσης εισερχοµένου.  

Μία ακόµη βασική λειτουργία αυτού του υποσυστήµατος, είναι η 

συσχέτιση ενός εγγράφου µε άλλα έγγραφα, αλλά και η  χρήση λέξεων 

κλειδιών για το χαρακτηρισµό οποιασδήποτε εγγραφής µε σκοπό την 

ευκολότερη αναζήτησή της, αλλά και την οµαδοποίηση εγγραφών, µε 

αποτέλεσµα την µείωση του όγκου του φυσικού χαρτιού µιας και έχουµε 

καταχώρηση όλων των εγγράφων ή οποιοδήποτε άλλου αρχείου ως απλή 

επισύναψη σε κάποια εγγραφή. 

Επίσης έχουµε την δυνατότητα σάρωσης εγγράφων από κάποιον 

σαρωτή (scanner), µε το πάτηµα ενός και µόνο πλήκτρου, µέσα από το 

πρόγραµµα του ηλεκτρονικού υπολογιστή µας. 

Έτσι έχουµε κάποιες ακόµη βασικές λειτουργίες, οι οποίες είναι η 

µεγάλη ασφάλεια πρόσβασης και διαχείρισης εγγράφων, η καταχώρηση 

επαφών, η δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών και εγγράφων, η χρέωση 

εγγράφων µε παράλληλο χαρακτηρισµό ασφαλείας, ενώ υπάρχει αυτόµατη 

απόδοση αρίθµησης εγγράφου µε βάση τη σχετική παραµετροποίηση. 

Τέλος, έχουµε την δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης διαφόρων 

πρωτοκόλλων για διαφορετικά χρονικά έτη. 

7.3. Συστήµατα SAP 
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του ΟΠΣ της 

Ελληνικής εταιρείας Cardisoft, περνάµε τώρα στην 

παρουσίαση και ανάλυση ενός ΟΠΣ µιας ξένης 

εταιρείας, θα δούµε το ΟΠΣ µε την εµπορική ονοµασία 

‘’solutions for education’’, της εταιρείας SAS, που είναι βασισµένο πάνω 

στην πλατφόρµα “SAS Intelligence Platform” και το οποίο αποτελείται  από 

τα ακόλουθα υποσυστήµατα: 

 Supplier Relationship Management 

 Human Capital Management 

 Customer Relationship Management 
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 Financial Management 

 Campus Management 

 
Εικόνα 15 – Συστήµατα SAP 

 

7.3.1. SAP – Supplier Relationship Management 

Αυτό το υποσύστηµα, έχει ως στόχο την διαχείριση των πάσης φύσεως 

προµηθευτών υλικών αλλά και υπηρεσιών, του εκπαιδευτικού ιδρύµατος και 

σε γενικές γραµµές έχει να κάνει µε τους ακόλουθους τοµής :  

 Ανάπτυξη στρατηγικής προµηθειών 

 ∆ιαχείριση καταλόγων προµηθευτών 

 Συνεργασία Προµηθευτών 

Αναλυτικότερα τώρα έχουµε :   

 

Ανάπτυξη στρατηγικής προµηθειών 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα και υλοποιεί, τα ακόλουθα : 

 Ανάλυση των εξόδων 

 Επιλογή του προµηθευτή 

 ∆ιαχείριση των συµβάσεων 

 

∆ιαχείριση καταλόγων προµηθευτών 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα και υλοποιεί, τα ακόλουθα : 

 Γενικότερες διαδικασίες προµηθειών 

 Self-service Προµήθεια  

 Προµήθεια των υπηρεσιών 

 Προµήθεια βάση σχεδιασµού 
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Συνεργασία Προµηθευτών 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα και υλοποιεί, τα ακόλουθα : 

 Καταχώρηση όλων των προµηθευτών 

 Ανανέωση προµηθειών µε συνεργασία 

 Σχεδιασµός των συνεργασιών 

 Συνεργασία σε προµήθειες 

 Σύνδεση προµηθευτών 

 

 
Εικόνα 16 – (SAP) Συνεργασία προµηθευτών 

 

7.3.2. SAP – Human Capital Management 

Σε αυτό το υποσύστηµα, έχουµε να κάνουµε µε ότι αφορά την τήρηση 

και την διαχείριση του αρχείου που έχει να κάνει µε το προσωπικό του 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος.  

Αυτό το υποσύστηµα ειδικότερα, έχει ως στόχο τα ακόλουθα : 

 Οργάνωση και διαχείριση των θέσεων 

 ∆ιαχείριση προϋπολογισµών ανά Τµήµα και υπαλλήλους 

 ∆ιαδικασίες πρόσληψης για τη διαχείριση ανοιχτών θέσεων, 

αξιολόγηση υποψηφίων, αναφορές και ανάλυση κόστους 

 ∆ιαχείριση αδειών προσωπικού 

 ∆ιαχείριση προσωπικού γενικότερα 
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7.3.3. SAP – Customer Relationship Management 

Αυτό το υποσύστηµα, είναι το γνωστό σύστηµα διαχείρισης πελατών το 

οποίο παρέχει διάφορες υπηρεσίες για φοιτητές, καθώς και προγράµµατα 

επικοινωνιών 

Επίσης είναι µια πλήρως διαµορφώσιµη πολυδιαυλική λύση καθώς 

επίσης και ένα σύστηµα παροχής online συµβουλών. Το CRM στο οποίο 

αναφερόµαστε, είναι και ένα σύστηµα για πρόσβαση σε πραγµατικό χρόνο 

(Real Time) µέσω διαδικτύου στις προσφερόµενες από το ίδρυµα υπηρεσίες. 

Τέλος είναι ένα σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων των ενδιαφεροµένων 

προς το εκπαιδευτικό ίδρυµα, το οποίο παρέχει την έγκαιρη και έγκυρη 

ανταπόκριση του ιδρύµατος, προς όλους τους αιτούντες.  

Αυτό το υποσύστηµα ειδικότερα, έχει ως στόχο τα ακόλουθα : 

 Αύξηση της αποδοτικότητας του marketing 

 Υπηρεσίες e-commerce 

 ∆ιαχείριση Κέντρου Αλληλεπίδρασης - Κλήσεων 

 ∆ιαχείριση διαύλων επικοινωνίας 

7.3.4. SAP – Financial Management 

Αυτό το υποσύστηµα της SAP, παρέχει µια ενιαία διαχείριση 

προϋπολογισµού και πιστώσεων για όλο το ίδρυµα, επίσης βοηθά στην 

σύνταξη του προϋπολογισµού του ιδρύµατος. 

Επίσης το υποσύστηµα αυτό παρέχει λογιστικά εργαλεία διοίκησης και 

στήριξη αποφάσεων για έλεγχο κόστους διαδικασιών, προϊόντων και 

υπηρεσιών, αλλά και αναλύσεις Return on investment (ROI). 

Τέλος το Financial Management της SAP, παρέχει λογιστικές 

λειτουργίες για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης των 

εισροών αλλά και των εκροών. 

 

7.3.5. SAP – Campus Management 

Αυτό το υποσύστηµα της SAP, έχει να κάνει µε τον έλεγχο και την 

συνολική διαχείριση ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος και ότι αφορά την 

διδασκαλία των µαθηµάτων που λαµβάνουν χώρα στο ίδρυµα, την σχεδίαση 
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των διαφόρων εκδηλώσεων, όπως επίσης και ότι αφορά τους φοιτητές του 

ιδρύµατος, παράλληλα το υποσύστηµα αυτό χρησιµεύει για την έρευνα και 

φυσικά για την γενικότερη διοίκηση του ιδρύµατος, σε ότι αφορά όλα τα 

προαναφερθέντα.  

Αναλυτικότερα τώρα, σε ότι προαναφέραµε, έχουµε :   

∆ιδασκαλία 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα και υλοποιεί, τα ακόλουθα : 

 Γενικότερη ακαδηµαϊκή δοµή του ιδρύµατος 

 Πρόγραµµα Σπουδών του ιδρύµατος 

 Κανονισµούς του ιδρύµατος 

Σχεδίαση Εκδηλώσεων 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα και υλοποιεί, τα ακόλουθα : 

 Σχεδιασµό χωρητικότητας 

 Σχεδιασµό και χρονοδιαγράµµατα 

 Σχεδιασµό χώρων και πρόσθετων πηγών 

Φοιτητές 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα και υλοποιεί, τα ακόλουθα : 

 Μητρώο φοιτητών 

 Ακαδηµαϊκό ιστορικό 

 Εξατοµικευµένες σπουδές 

Έρευνα 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα και υλοποιεί, τα ακόλουθα : 

 ∆ιαχείριση pre-award και post-award 

 Αποζηµιώσεις 

∆ιοίκηση 
Που περιλαµβάνει πιο συγκεκριµένα και υλοποιεί, τα ακόλουθα : 

 Ολοκληρωµένη διαχείριση των πιστώσεων του ιδρύµατος 

 Ολοκληρωµένη διαχείριση των θέσεων του ιδρύµατος 

 ∆ιαχείριση του µητρώου του ιδρύµατος 

 

7.3.6. Campus Management και CRM 

Εδώ έχουµε την σχέση και την αλληλεπίδραση του υποσυστήµατος του 

campus Management µε το υποσύστηµα του CRM, τα οποία συνδυαζόµενα 
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µας παρέχουν ένα ειδικευµένο κέντρο αλληλεπίδρασης κλήσεων µε διαχείριση 

δραστηριοτήτων και επαφών, το οποίο µε την σειρά του παρέχει εξυπηρέτηση 

και υποστήριξη πελατών για το Κέντρο αλληλεπίδρασης  κλήσεων µε 

διαχείριση δραστηριοτήτων και επαφών, επίσης ο συνδυασµός αυτών των 

δύο υποσυστηµάτων βοηθά, διότι διεξάγει και την διαχείριση των διαφόρων 

πανεπιστηµιακών προσφορών. 

∆ιαδικασίες στο Campus Management 
Οι διαδικασίες τώρα που λαµβάνουν χώρα στο Campus Management, 

είναι οι ακόλουθες : 

 Εισαγωγή δεδοµένων 

 Καθορισµός αντιστοιχιών τµηµάτων 

 ∆ιαχείριση φοιτητικών λογαριασµών 

 Εγγραφή φοιτητών σε προγράµµατα σπουδών 

 ∆ήλωση µαθηµάτων 

 Γεγονότα, τάξεις, online learning και εγγραφή σε εξετάσεις 

 Εξετάσεις και βαθµολόγηση φοιτητών 

 Επανεγγραφή φοιτητών σε προγράµµατα σπουδών 

 ∆ιαγραφή φοιτητών από προγράµµατα σπουδών 

 Πρόοδος φοιτητών 

 Αλλαγή Προγράµµατος σπουδών 

 Έλεγχος κριτηρίων κτήσης πτυχίου 

 Αποφοίτηση 

 
Εικόνα 17 – ∆ιαδικασίες στο Campus Management (SAP) 
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8. Προτεινόµενη λύση 
 

Μετά από σε βάθος έρευνα στο χώρο, η οποία αναπτύχθηκε διεξοδικά 

στην παρούσα διπλωµατική εργασία, καταλήγουµε στο συµπέρασµα, ότι θα 

µπορούσαµε να θέσουµε τις προδιαγραφές ενός ολοκληρωµένου 

πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο θα καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες 

λειτουργίας ενός τριτοβάθµιου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. 

Έτσι συγκρίνοντας τις δύο εταιρείες παραγωγής και ανάπτυξης τέτοιων 

εφαρµογών, την Cardisoft και την SAP, µε τα αντίστοιχα ολοκληρωµένα 

πληροφοριακά τους συστήµατα, παρατηρούµε ότι  τα συστήµατα της SAP 

είναι σαφώς ανώτερα και πιο ολοκληρωµένα, από τα αντίστοιχα της Cardisoft 

όµως, για τα ελληνικά δεδοµένα θα ήταν υπερβολή η χρήση τους, µιας και το 

κόστος τους είναι σαφώς υψηλότερο, επίσης ένα επιπλέον µειονέκτηµα των 

συστηµάτων της SAP, είναι ότι η γλώσσα που χρησιµοποιείται δεν είναι η 

ελληνική, αλλά αποκλειστικά και µόνον η Αγγλική. 

Έτσι, η πρότασή της παρούσας µελέτης για το ολοκληρωµένο 

πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας ενός 

τριτοβάθµιου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, είναι η χρήση των συστηµάτων της 

Cardisoft, µιας και το συγκεκριµένο ΟΠΣ καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες, 

εκτός από την Οικονοµική ∆ιαχείριση.  

Ως σύστηµα τώρα οικονοµικής διαχείρισης προτείνεται το Financial 

Management της SAP. 

9. Συµπεράσµατα - Επίλογος 
 

Οι αρχικοί στόχοι που τέθηκαν, για την κάλυψη των λειτουργικών, 

εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών ενός τριτοβάθµιου εκπαιδευτικού 

ιδρύµατος, επιτυγχάνονται µε τη χρήση των δύο ολοκληρωµένων 

πληροφοριακών συστηµάτων που παρουσιάσθηκαν στην παρούσα µελέτη. 

Το κόστος βέβαια για την αγορά τέτοιων συστηµάτων είναι µεγάλο, 

είναι όµως µία επένδυση που αποδίδει µακροπρόθεσµα και προσδίδει στο 

εκάστοτε ίδρυµα ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Για αυτόν τον λόγω, πριν την προµήθεια ενός τέτοιου ολοκληρωµένου 

πληροφοριακού συστήµατος, χρειάζεται κεντρικός σχεδιασµός που θα 

βασίζεται σε µελέτη των αναγκών του ιδρύµατος 
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Τέλος, βασικές και απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση 

τέτοιων συστηµάτων αποτελούν, η ύπαρξη κατάλληλου ανθρώπινου 

δυναµικού και η εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού. 

Η εκπαίδευση τώρα του υπάρχοντος προσωπικού, είναι ένα 

βασικότατο κοµµάτι και θα πρέπει να γίνει αρχικά µε τέτοιο µεθοδικό τρόπο 

ώστε να έχουµε : 

 µία ολοκληρωµένη µεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό 

πυρήνα στελεχών του ιδρύµατος, οι οποίοι θα αναλάβουν µετά το 

πέρας της προµήθειας και εγκατάστασης του ΟΠΣ, την διαχείριση, 

υποστήριξη και περαιτέρω εξέλιξη του συγκεκριµένου ΟΠΣ 

 Την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους χρήστες του 

νέου πληροφοριακού συστήµατος, ώστε να υποστηριχθεί η 

διαδικασία της πλήρους ένταξης σε παραγωγική λειτουργία. 

 Την επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε την αρχική 

εξοικείωση των χρηστών του ΟΠΣ και τη συστηµατική υποστήριξη 

της προσαρµογής τους στα νέα εργαλεία του συστήµατος. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πρέπει να υλοποιηθούν οι 

ακόλουθες ενέργειες: 

1. Κατάρτιση και εκπαίδευση ∆ιαχειριστών συστήµατος 
Αφορά στην κατάρτιση ολιγοµελούς οµάδας που θα αναλάβει στη 

συνέχεια την παραγωγική λειτουργία του νέου συστήµατος 

(διαχείριση, συντήρηση, εξέλιξη) και θα επιτελέσει βασικό ρόλο 

στην εκπαίδευση των υπολοίπων χρηστών (cascade training). 

2. Κατάρτιση και εκπαίδευση κρίσιµων χρηστών (Key users) 
Αφορά στην κατάρτιση των κρίσιµων χρηστών του συστήµατος. 

3. Κατάρτιση και εκπαίδευση απλών χρηστών 
Αφορά στην παροχή εκπαίδευσης στους τελικούς χρήστες του 

συστήµατος.  

Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και το ζήτηµα 

της ασφάλειας, έτσι σε κάθε περίπτωση τα µέτρα τεχνικής ασφαλείας του 

ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, θα πρέπει να περιλαµβάνουν 

κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

 Έλεγχος πρόσβασης χρηστών σε επίπεδο συστήµατος, 

εφαρµογής, εγγράφων, βάσεων δεδοµένων και αρχείων. 
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 Ασφαλής διαχείριση, καταχώρηση και κρυπτογράφηση των 

κωδικών πρόσβασης. 

 ∆ηµιουργία καταλόγου εξουσιοδοτηµένων φυσικών προσώπων 

που θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης καθώς και η διαδικασία 

ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης. 

 Ορισµό µοναδικού κωδικού χρήστη για όλα τα υποσυστήµατα του 

πληροφοριακού συστήµατος (single sign-on). 

 Κεντρικό σύστηµα διαχείρισης χρηστών και καθορισµού 

δικαιωµάτων. 

 Καθορισµός δικαιωµάτων πρόσβασης σε επίπεδο λειτουργικού 

συστήµατος, βάσης δεδοµένων και εφαρµογών. 

 Σύστηµα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδοµένων (data 

integrity). 

 Υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών. 

 Κρυπτογράφηση για τη µεταφορά δεδοµένων πάνω από 

ανασφαλή δίκτυα. 

 ∆υνατότητες καταγραφής γεγονότων και ενεργειών (logging). 

 Προστασία από δικτυακές απόπειρες παρείσφρησης. 

 Προστασία από ιοµορφικό και κακόβουλο λογισµικό (malware). 

 Λήψη και διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας. 

Μια ακόµη σηµαντική παράµετρος που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη, είναι και ότι έχει να κάνει µε το καίριο κοµµάτι της τεχνικής 

υποστήριξης του εν λόγω ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος.  

Στόχος των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της 

καλής λειτουργίας του συστήµατος, η άµεση ανταπόκριση της 

κατασκευάστριας εταιρείας, σε αναγγελίες προβληµάτων και η άµεση 

αποκατάσταση των πιθανών βλαβών καθώς και προβληµάτων του 

Συστήµατος.  

Επίσης η κατασκευάστρια εταιρεία, θα πρέπει να υποχρεούται να 

παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παραγωγικής λειτουργίας και εγγύησης καλής λειτουργίας, και στην 

περίπτωση υπογραφής σύµβασης συντήρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

περιόδου συντήρησης. 
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Για όλα τα προαναφερθέντα και το πλαίσιο της οργάνωσης και 

λειτουργίας των υπηρεσιών της τεχνικής υποστήριξης, θα πρέπει να 

περιλαµβάνει τα παρακάτω:  

 Προληπτική συντήρηση (εργασίες και ανταλλακτικά) όλου του 

τεχνικού εξοπλισµού 

 Αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του 

εξοπλισµού και του λογισµικού συστηµάτων (system software) 

 ∆ιόρθωση τυχών σφαλµάτων του λογισµικού εφαρµογών του 

συστήµατος (bug fixing) 

 Ενηµέρωση των αρµόδιων τεχνικών για τις νέες εκδόσεις του 

λογισµικού συστήµατος που θα κυκλοφορούν από την εκάστοτε 

κατασκευάστρια εταιρεία και τις δυνατότητες αναβάθµισης του 

εξοπλισµού 

 Βελτιώσεις, παράδοση, υποστήριξη, εγκατάσταση τυχόν νέων 

εκδόσεων του προσφερόµενου λογισµικού εφαρµογών (releases 

& new versions) 

 Προµήθεια από την αρµόδια εταιρεία παραγωγής και 

εγκατάσταση όλων των νέων εκδόσεων και διορθώσεων του 

βασικού λογισµικού υποδοµής (releases & new versions) 

 Παράδοση ενηµερωµένου τεκµηριωτικού υλικού (έντυπων και 

ηλεκτρονικών αντιτύπων) µε τις τυχόν µεταβολές ή τροποποιήσεις 

του συστήµατος 

 Εντοπισµός αιτιών βλαβών καθώς και δυσλειτουργιών στην 

εφαρµογή και αποκατάσταση τους 

Επίσης, µια άλλη βασική παράµετρος που πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη, είναι και ο τρόπος παράδοσης και εγκατάστασης του ολοκληρωµένου 

πληροφοριακού συστήµατος, στο εκπαιδευτικό ίδρυµα, από την 

κατασκευάστρια εταιρεία. 

Εδώ θα πρέπει να ακολουθηθούν δύο στάδια/περίοδοι εγκατάστασης 

και  λειτουργίας της εφαρµογής, από το εκπαιδευτικό ίδρυµα και στην 

συνέχεια και αφού ολοκληρωθούν αυτά τα στάδια/περίοδοι, να υπάρξει η 

τελική παράδοση του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος. 

   Οι περίοδοι αυτοί θα είναι µία πρώτη περίοδος πιλοτικής λειτουργίας 

και στην συνέχεια µια δεύτερη περίοδος παραγωγικής λειτουργίας, 
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αναλυτικότερα τώρα αυτές οι περίοδοι λειτουργίας, θα περιλαµβάνουν τις 

παρακάτω διεργασίες :  

1. Περίοδος πιλοτικής λειτουργίας 
Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του συστήµατος, η 

κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να θέσει το ολοκληρωµένο πληροφοριακό 

σύστηµα σε πιλοτική λειτουργία, κάτω από πραγµατικές συνθήκες για ένα 

χρονικό διάστηµα περίπου δύο (2) µηνών.   

Η πιλοτική Λειτουργία του ολοκληρωµένου πληροφοριακού 

συστήµατος αναφέρεται στο πρώτο στάδιο της πραγµατικής λειτουργίας της 

εφαρµογής και θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί: 

 για το προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. 

 µε τη συµµετοχή µιας περιορισµένης, αλλά αντιπροσωπευτικής 

οµάδας χρηστών εκ µέρους του ιδρύµατος, καλύπτοντας το 

σύνολο όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών του ιδρύµατος. 

 καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών του συστήµατος. 

 χρησιµοποιώντας αντιπροσωπευτική πληροφορία για τον 

ενδελεχή έλεγχο του συστήµατος. 

Η κατασκευάστρια εταιρεία, κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας 

του συστήµατος, θα πρέπει να έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Επίλυση προβληµάτων, 

 ∆ιόρθωση / ∆ιαχείριση λαθών, 

 Υποστήριξη χρηστών µε φυσική παρουσία στελεχών της 

κατασκευάστριας εταιρείας (συλλογή παρατηρήσεων από τους 

χρήστες, υποστήριξη στο χειρισµό και λειτουργία των 

υπολογιστών, εφαρµογών, κλπ.) 

 Υποστήριξη help- desk 

 Επικαιροποίηση (update) τεκµηρίωσης. 

Ειδικότερα, στις υποχρεώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας κατά την 

περίοδο πιλοτικής λειτουργίας είναι να ελεγχθούν διεξοδικά: 

 Η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού, 

 Οι ρυθµίσεις, παραµετροποιήσεις και προσαρµογές του λογισµικού 

του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, 

 Η ολοκλήρωση των υλοποιηµένων υποσυστηµάτων, 
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 Οι ρυθµίσεις του συστήµατος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine 

tuning). 

 Οποιαδήποτε άλλη παράµετρος επηρεάζει την οµαλή λειτουργία 

του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος 

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας, 

εµφανισθούν προβλήµατα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις 

προδιαγραφόµενες απαιτήσεις, η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να 

προβαίνει άµεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεµβάσεις και 

αναπροσαρµογές, ώστε το σύστηµα, µετά το πέρας της περιόδου πιλοτικής 

λειτουργίας, να είναι έτοιµο για παραγωγική εκµετάλλευση (deployment). 

Επιπλέον, προβλήµατα των δεδοµένων που ενδεχοµένως εµφανιστούν 

κατά την πιλοτική λειτουργία, θα πρέπει να αντιµετωπιστούν κατάλληλα από 

την κατασκευάστρια εταιρεία πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος. 

2. Περίοδος παραγωγικής λειτουργίας 
Η παραγωγική λειτουργία του ολοκληρωµένου πληροφοριακού 

συστήµατος αναφέρεται στην πραγµατική λειτουργία του συστήµατος και θα 

πρέπει να πραγµατοποιηθεί: 

 Για ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα µετά την λήξη της 

πιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος  

 Χρησιµοποιώντας το σύνολο του εξοπλισµού του συστήµατος. 

 µε το σύνολο των χρηστών και για το σύνολο των λειτουργιών του 

συστήµατος 

 Με εγγυηµένο επίπεδο υπηρεσιών υποστήριξης παραγωγικής 

λειτουργίας από την κατασκευάστρια εταιρεία.  

Το Σύστηµα τίθεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, προκειµένου να 

λειτουργήσει σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας για το χρονικό διάστηµα 
περίπου ενός (1) µήνα.  

Η κατασκευάστρια εταιρεία, κατά την περίοδο της παραγωγικής 

λειτουργίας του συστήµατος, θα πρέπει να οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες 

τεχνικής υποστήριξης εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις αναλυτικά περιγραφόµενες 

υποχρεώσεις του, περί τεχνικής υποστήριξης, που προαναφέρθηκαν. 

 
 
 86 



Παπαγεωργίου Χ.  Γεώργιος ∆ιπλωµατική εργασία 
 

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας, 

εµφανισθούν σοβαρά προβλήµατα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες 

από τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις, η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να 

προβαίνει άµεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεµβάσεις και 

αναπροσαρµογές ώστε µε το πέρας της περιόδου της παραγωγικής 

λειτουργίας το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, να ικανοποιεί όλες τις 

απαιτήσεις και προδιαγραφές και να αντικαταστήσει πλήρως το υφιστάµενο 

χειρόγραφο και µηχανογραφηµένο περιβάλλον εργασίας. 

Γενικότερα τώρα, η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να υποστηρίξει 

τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα στις απαραίτητες ενέργειες εισαγωγής, µεταφοράς 

και µετάπτωσης δεδοµένων, προκειµένου το σύστηµα να περιέλθει σε 

κατάσταση παραγωγικής λειτουργίας εστιάζοντας κυρίως στη δηµιουργία 

αυτόµατων µηχανισµών εισαγωγής, µεταφοράς και µετάπτωσης ∆εδοµένων. 

Η διαδικασία εισαγωγής, µεταφοράς και µετάπτωσης δεδοµένων, θα 

πρέπει να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε κάποιο σχέδιο εισαγωγής, 

µεταφοράς και µετάπτωσης δεδοµένων, το οποίο θα πρέπει να εκπονηθεί 

από το οικείο ακαδηµαϊκό ίδρυµα σε συνεργασία µε την κατασκευάστρια 

εταιρεία και θα περιλαµβάνει και θα τεκµηριώνει: 

Τα διαδικαστικά βήµατα υλοποίησης: 

 οριστικοποίηση δεδοµένων προς εισαγωγή, µεταφορά ή 

µετάπτωση στο σύστηµα. Αυτό θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη την 

αξιοπιστία, ποιότητα και χρησιµότητα τους, τη διαθεσιµότητα, τη 

συχνότητα µεταβολής, την εφικτότητα /κινδύνους µετάπτωσης κτλ. 

 σχεδιασµό και ανάπτυξη διαδικασιών µετάπτωσης, πχ. λογισµικό 

άντλησης, ‘καθαρισµού’, επεξεργασίας και αποθήκευσης 

δεδοµένων 

 εκτέλεση των παραπάνω διαδικασιών  

 ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών  

Τις πηγές προέλευσης των διαφόρων δεδοµένων, όπως: 

 Υπάρχουσες εφαρµογές, φύλλα Excel κλπ 

 Χειρόγραφα δεδοµένα 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δεδοµένων αυτών: 

 Τρόπος οργάνωσης (data management) δεδοµένων 
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 Αναλυτικά χαρακτηριστικά των δεδοµένων ( αρχείων, Πινάκων, 

εγγραφών, κλειδιών κτλ.) 

 Βαθµός ασφάλειας των δεδοµένων 

Να σηµειωθεί ότι η ποιότητα των υπαρχόντων δεδοµένων µπορεί να 

µην είναι αποδεκτή λόγω ελλείψεων (π.χ. πεδία που δεν συµπληρώνονται 

ποτέ), πολλαπλών καταχωρήσεων ή ύπαρξη διαφορετικών κωδικών για την 

περιγραφή των ίδιων στοιχείων. Ασυµβατότητες µπορεί να υπάρχουν ακόµα 

και σε στοιχεία όπως ηµεροµηνίες, διευθύνσεις, µονάδες µέτρησης, κλπ) οι 

οποίες πρέπει επίσης να εξαλειφθούν. 

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να εισέλθουµε και στο τελικό στάδιο της 

αξιολόγησης και τελικής παραλαβής του ολοκληρωµένου πληροφοριακού 

συστήµατος από το ίδρυµα, που θα έχει να κάνει µε τις δοκιµές ελέγχου 

καθώς και µε την τεκµηρίωση του συστήµατος. 

Για να διαπιστωθεί ότι το έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις 

των προδιαγραφών που θέσαµε και εκπληρώνει τους σκοπούς για τους 

οποίους δηµιουργήθηκε καλό θα ήταν να γίνουν έλεγχοι ξεχωριστά για τον 

εξοπλισµό και το λογισµικό εφαρµογών. 

Η κατασκευάστρια εταιρεία, µε την ολοκλήρωση της παράδοσης και 

εγκατάστασης του εξοπλισµού, και την ολοκλήρωση της παράδοσης και 

εγκατάστασης του λογισµικού εφαρµογών, θα πρέπει υποχρεούται να 

παραδώσει το σύστηµα στο σύνολο του άριστα ελεγµένο.  

Για την επίτευξη αυτής της υποχρέωσης, η κατασκευάστρια εταιρεία 

οφείλει να συνεργαστεί µε την επιτροπή παραλαβής του ιδρύµατος  και να 

εφαρµόσει µεθοδολογία σε επίπεδο ολοκληρωµένων συστηµάτων, να 

διενεργήσει τους ελέγχους και να τεκµηριώσει τα αποτελέσµατά τους.  

Ο κύκλος δοκιµών λειτουργικότητας και επίδοσης του ολοκληρωµένου 

πληροφοριακού συστήµατος θα πρέπει να περιλαµβάνει ενδεικτικά τα 

ακόλουθα : 

 ∆ηµιουργία ρεπερτορίου σεναρίων ελέγχου (test plans) που θα 

καλύπτει το πλήρες φάσµα λειτουργίας του συστήµατος (βάσει 

του λειτουργικού σχεδιασµού) σε αντίστοιχες συνθήκες οριακής 

«φόρτισης» (αιχµής) παραγωγικής λειτουργίας. Για τη δηµιουργία 

των σεναρίων ελέγχου µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθούν και 
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στοιχεία από τα σενάρια αποδοχής του συστήµατος, τα οποία θα 

συνταχθούν από τους χρήστες.  

 Αξιοποίηση όλων των εναρκτήριων παραγωγικών δεδοµένων  

 ∆ιεξαγωγή ελέγχων 

 Αποτελέσµατα ελέγχων, διορθώσεις και  ρυθµίσεις (system 

tuning), κ.ο.κ 

Οι δοκιµές θα πρέπει να εκτελούνται από την κατασκευάστρια 

εταιρεία µέχρι της απαλοιφής των όποιων ατελειών εµφανισθούν και 

της επίτευξης αποδεκτής από τους χρήστες επίδοσης του 

ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος. 

Τα σενάρια ελέγχου διακρίνονται σε : 

 Unit tests, µε τα οποία θα ελέγχεται και θα επιβεβαιώνεται η 

λειτουργικότητα και η αποδεκτή επίδοση ενός αυτόνοµου 

λειτουργικού µέρους του συστήµατος. 

 System - Integration tests, µε τα οποία θα ελέγχεται η συνολική 

λειτουργικότητα και αποδεκτή επίδοση του συστήµατος. 

 ∆οκιµές Αποδοχής του Συστήµατος από τους χρήστες (UAT) 

Η επιτυχής διεξαγωγή των δοκιµών αποδοχής αποτελεί προϋπόθεση 

για την έναρξη της πιλοτικής Λειτουργίας που προαναφέρθηκε. 

Τα σενάρια αποδοχής θα συνταχθούν από τον ανάδοχο µε τη 

συνδροµή και υποστήριξη του ακαδηµαϊκού ιδρύµατος. Το ακαδηµαϊκό 

ίδρυµα, από την πλευρά του, θα πρέπει να παραδώσει πλάνο δοκιµών ανά 

υποσύστηµα και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, να συνεργαστεί 

µε την κατασκευάστρια εταιρεία του ολοκληρωµένου πληροφοριακού 

συστήµατος.  

Τα σενάρια θα καλύπτουν το πλήρες φάσµα της λειτουργικότητας του 

ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος. Οι δοκιµές αποδοχής θα 

πρέπει να διεξαχθούν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σενάρια. Υποχρέωση της 

κατασκευάστριας εταιρείας θα πρέπει να είναι η παροχή του απαραίτητου 

προσωπικού (τεχνικό και επιχειρησιακό) για την υποστήριξη της διαδικασίας 

και την διόρθωση, απαλοιφή, καθώς και τελικές ρυθµίσεις του συστήµατος 

που πιθανόν θα προκύψουν.  

 

 
 
 89 



Παπαγεωργίου Χ.  Γεώργιος ∆ιπλωµατική εργασία 
 

Σχετικά µε την Τεκµηρίωση του έργου τώρα, η κατασκευάστρια εταιρεία 

µε την ολοκλήρωση των ελέγχων σε επίπεδο συστήµατος, θα πρέπει να 

υποχρεούται να παραδώσει το σύστηµα στο σύνολό του απόλυτα 

τεκµηριωµένο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του 

ακαδηµαϊκού ιδρύµατος. Η τεκµηρίωση θα πρέπει να κατηγοριοποιείται σε 

τεχνική, λειτουργική, υποστηρικτική κλπ, σύµφωνα µε την µεθοδολογία 

υλοποίησης. Η φάση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον :  

 Προγραµµατισµό τεκµηρίωσης 

 Εγχειρίδια κατασκευαστών (µε συνοπτικές ή ολοκληρωµένες 

οδηγίες στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα) 

 Λειτουργική Τεκµηρίωση (για την καθηµερινή λειτουργία του 

συστήµατος) 

 Υποστηρικτική τεκµηρίωση (για τη διαχείριση σφαλµάτων, 

κινδύνων, απροόπτων, κλπ) 

 ∆ιοικητική τεκµηρίωση έργου (αποτελέσµατα εργασιών διαχείρισης 

έργου). 
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