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Περίληψη 
 

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και 

υλοποίηση μιας πρωτότυπης εφαρμογής Ιστού για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

λειτουργίας μιας Μονάδας του Ελληνικού Στρατού ώστε να μελετηθεί και να 

διερευνηθεί η δυνατότητα διευκόλυνσης και απλοποίησης των καθημερινών 

δραστηριοτήτων των στελεχών της Μονάδας.  

Η εφαρμογή Ιστού δημιουργήθηκε με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών της 

πληροφορικής και εργαλείων, όπως PHP, JAVASCRIPT, HTML, CSS για τον πυρήνα 

της εφαρμογής και SQL για την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων. Επίσης 

χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων MySQL και 

ο web server Apache. Όλα τα παραπάνω ανήκουν στην κατηγορία του λογισμικού 

ανοικτού κώδικα και διατίθενται δωρεάν για χρήση.    

Το σύστημα δόθηκε για πιλοτική χρήση και στη συνέχεια με τη μέθοδο του 

ερωτηματολογίου μελετήθηκε η ευχρηστία και η φιλικότητα του. Τα γενικά ευρήματα 

και συμπεράσματα είναι ότι το σύστημα έλυσε αρκετά προβλήματα σε σχέση με το 

χρόνο υλοποίησης των καθημερινών διαδικασιών όπως είναι η παραγωγή εγγράφων 

από το εκάστοτε γραφείο. Επίσης βελτίωσε την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών. 

Παρατηρήθηκε ότι ο Διοικητής της Μονάδας ήταν ο χρήστης που ωφελείται 

περισσότερο καθότι έχει τον πλήρη έλεγχο του επιτελείου του μέσα από μια εφαρμογή 

και άμεσα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει κάθε θέμα της. 
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Abstract 
 

The subject of this thesis is the creation of a web-based application to serve the 

operational needs of a Greek Army Unit as well as to manage its personnel. The purpose 

is to use automated end-applications to automate processes that take up to a considerable 

time so that each user of the information system is able to communicate directly with 

the rest of the staff, keep abreast of current and non-standard issues. obligations to 

perform in accordance with the orders of the respective Unit Commander. 

The information system was created using modern information technologies. 

Specifically, the programming languages PHP, JAVASCRIPT, HTML, CSS, and SQL 

were used to communicate with the database. MySQL relational database management 

system and Apache web server, available free of charge, were also used. 

The creation of the information system presents some findings and conclusions. 

Initially several problems were solved regarding the time of day-to-day operations such 

as producing documents from the office. Also, communication between users is now 

made direct to any of them. The Unit Commander using this system is noted to be the 

most beneficial user since he has complete control of his staff through an application 

and is able to directly control any issue. 
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1. Εισαγωγή 
 
  Στο σύγχρονο περιβάλλον των Ενόπλων Δυνάμεων η χρήση της τεχνολογίας των 

υπολογιστών έχει γίνει επιτακτική ανάγκη (Francis Fukuyama). Ιδιαίτερα στις 

Μονάδες του Ελληνικού Στρατού τα στελέχη καλούνται καθημερινά να 

αντιμετωπίσουν αρκετά προβλήματα που εκτείνονται από τη σύνταξη ενός απλού 

εγγράφου μέχρι την άμεση ενημέρωση σε τρέχοντα θέματα, στην αλλαγή της 

τρέχουσας κατάστασης και στην απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ τους (Lt. Col. David 

Hylton, 2015), που πολλές φορές καθίσταται ακόμα και αδύνατη λόγω των 

διαφορετικών γεωγραφικών τοποθεσιών του κάθε πόστου (Κότσαλη, 2018). Μια 

Μονάδα (Τάγμα) Πεζικού αποτελείται από το Διοικητή, τον Υποδιοικητή, το Επιτελείο 

(1ο Γραφείο-Προσωπικό, 2ο Γραφείο-Ασφάλεια, 3ο Γραφείο-Εκπαίδευση, 4ο Γραφείο-

Κινήσεις-Μεταφορές) και 5 Λόχους (3 λόχους τυφεκιοφόρων, λόχο υποστήριξης 

τάγματος(ΛΥΤ) και λόχο διοίκησης(ΛΔ) ) (Στρατού, 2003). 

 

 Ο Διοικητής της Μονάδας καθημερινά καλείται να καθοδηγήσει και να 

επιβλέψει την λειτουργία της. Με την καθοδήγηση του και τη βοήθεια του 

Υποδιοικητή, συντονίζεται η λειτουργία του Επιτελείου καθώς επίσης και των λόχων. 

Η επίτευξη των παραπάνω γίνεται μέσω συσκέψεων επί καθημερινής βάσης, ούτως 

ώστε να δώσει τις κατευθυντήριες οδηγίες και τις διαταγές που θα πρέπει να υλοποιήσει 

η Μονάδα. Πέραν τούτου αυτός είναι ο τελικός υπογράφων σε κάθε έγγραφο που 

εξέρχεται από τη Μονάδα για αλληλογραφία, αλλά και ο πρώτος που ενημερώνεται για 

κάθε εισερχόμενο έγγραφο. Με άλλα λόγια κάθε έγγραφο περνάει από τα χέρια του για 

έγκριση, ενημέρωση και για τον ορισμό απορρεουσών υποχρεώσεων. (Tolk, 2000) 

 

 Το Επιτελείο είναι συνεχώς σε επαφή με το Διοικητή  προκειμένου να τον 

βοηθήσει να υλοποιήσει το έργο του. Κάθε επιμέρους γραφείο έχει κάποιες πάγιες 

υποχρεώσεις εκτός των θεμάτων τρεχούσης φύσεως. Ενδεικτικά το 1ο Γραφείο είναι 

αρμόδιο για την έκδοση των φύλλων άδειας των στελεχών όπως και των φύλλων 

πορείας. Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις αρμοδιότητες κάθε πόστου σε επόμενο 

κεφάλαιο.  

 

 Οι Λόχοι της Μονάδας έχουν καθήκοντα που δεν άπτονται τόσο θα λέγαμε της 

χρήσης ενός πληροφοριακού συστήματος, αφού οι περισσότερες δραστηριότητες τους 

αφορούν σε πρακτικά θέματα όπως αυτό της εκπαίδευσης. Υπάρχει όμως η ανάγκη για 
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άμεση ενημέρωση και επαφή με το Διοικητή σε πραγματικό χρόνο. Ιδιαίτερα ο ΛΔ σε 

συνεργασία με το 4ο Γραφείο παρακολουθεί και εκτελεί τις κινήσεις της Μονάδας.  

 

 Έχοντας υπ’ όψη τις παραπάνω δραστηριότητες που εκτελούνται για τη 

λειτουργία μιας Μονάδας δημιουργείται εύλογα το ερώτημα : «Θα μπορούσε η χρήση 

ενός πληροφοριακού συστήματος να διευκολύνει και να απλοποιήσει την 

καθημερινότητα των στελεχών και αν ναι κατά πόσο;». Το ερώτημα αυτό αποτελεί και 

το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας. Στα κεφάλαια που ακολουθούν 

παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, η μεθοδολογία και τα ευρήματα της 

εργασίας μας που σκοπό έχει να απαντήσει στο παραπάνω ερευνητικό ερώτημα.  
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2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 
  Στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων ο κύριος φορέας που ασχολείται με ανάπτυξη 

λογισμικού και εφαρμογών είναι το ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΚΕ.Π.Υ.Ε.Σ) (Γενικό Επιτελείο Στρατού, χ.χ.). Στην 

παρούσα φάση δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο σύστημα για το επίπεδο της Μονάδας 

παρά μόνο για ανώτερα κλιμάκια (σύστημα «eπιτελης» σε επίπεδο 

Σχηματισμών(Ταξιαρχία, Μεραρχία, Σώμα Στρατού) του Στρατού) (Σεβαστιανός, 

2014) (Βεργίδου, 2017) (Κόκλας, 2019). Το πληροφοριακό αυτό σύστημα όμως που 

θα δημιουργήσουμε, έχει πολλές ομοιότητες με τα γνωστά σε όλους από τον τομέα των 

επιχειρήσεων ERP (Εnterprise Resource Planning), τα οποία είναι συστήματα 

λογισμικού σχεδιασμένα να ενσωματώνουν τους κύριους λειτουργικούς τομείς των 

επιχειρηματικών διαδικασιών ενός οργανισμού σε ένα ενοποιημένο σύστημα (Rouse, 

2019), προσαρμοσμένο πάντα στις ανάγκες μιας Μονάδας του στρατού. Μια παρόμοια 

έρευνα έχει πραγματοποιηθεί για τη διαχείριση μέσω πληροφοριακού συστήματος των 

ελαστικών των οχημάτων του στρατού ξηράς (Κουτσομπόλης, 2018) , καθώς επίσης 

για πληροφοριακά συστήματα της πολεμικής αεροπορίας (Κόκλας, 2019) 

(Γιαννόπουλος, 2017). 

 

 Υπάρχουν εκατοντάδες λύσεις λογισμικού που αποκαλούνται λογισμικό ERP. 

Όταν δημιουργήθηκε για πρώτη φορά, ήταν η ενοποίηση της οικονομικής διαχείρισης 

και του λογισμικού του προγραμματισμού των πόρων παραγωγής. Από τότε, το 

λογισμικό για επιχειρήσεις έχει αναπτυχθεί για συγκεκριμένες βιομηχανίες, πολλές από 

τις οποίες δεν εκτελούν μεταποίηση. Τα ERP συστήματα σήμερα περιλαμβάνουν 

οποιοδήποτε λογισμικό επιχείρησης που έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται όλες τις 

πτυχές των επιχειρησιακών λειτουργιών (Bellinson, 2009). Οι Ένοπλες Δυνάμεις 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα για τη διαχείριση της 

διοικητικής τους μέριμνας, όπως επίσης και η αρχιτεκτονική του συστήματος 

εφοδιαστικής υποστήριξης του ΝΑΤΟ (North Atlantic Treaty Organization), όπως 

αυτή υλοποιείται από το βασικό του εφοδιαστικό κέντρο το NSPA (ΝΑΤΟ Support 

Agency) (Κουτσιούκης, 2014) 

 

Η δική μας υλοποίηση θα έχει ως στόχο το πληροφοριακό σύστημα 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Μονάδας να απλοποιήσει και επιταχύνει τις 

διαδικασίες  που λαμβάνουν χώρα εντός αυτής (Menyhért, 2007). Για την επίτευξη του 
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εγχειρήματος μας θα βασιστούμε κυρίως στις διαταγές και τους κανονισμούς που έχουν 

εκδοθεί κατά καιρούς από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στους οποίους αναγράφονται 

με ακρίβεια όλα τα θέματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη (π.χ. καθήκοντα, κανόνες 

ασφάλειας, προσωπικά δεδομένα κ.α.) (Muhammer Karaman, 2015) (Βεργίδου, 2017), 

αλλά θα λάβουμε υπόψη και τον τρόπο λειτουργίας στον τομέα των ΕΔ και άλλων 

χωρών. (Information Management Army Information Technology, 2019) 

(Understanding the Military: The Institution, the Culture, and the People, 2010)  
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3. Μεθοδολογία 
 
  Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση του πληροφοριακού 

συστήματος είναι η κατασκευή αναλώσιμων πρωτοτύπων (throwaway prototyping) (A. 

Dennis, 2010).  

1. Κατασκευή αναλώσιμων πρωτοτύπων 

 
 

  

Κατ’ αρχήν πραγματοποιήθηκε έρευνα σε κανονισμούς και διαταγές του 

Ελληνικού Στρατού, για την κατανόηση των βασικών υποχρεώσεων του εκάστοτε 

χρήστη. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με αρκετούς χρήστες από κάθε 

πόστο, για τη βαθύτερη κατανόηση των αναγκών τους όπως τα βιώνουν οι ίδιοι στην 

καθημερινότητα τους και γενικώς για την κατανόηση των λειτουργικών απαιτήσεων 

της εφαρμογής. Εκτός από τη διενέργεια συνεντεύξεων επιλέχθηκε η τεχνική της 

ανάλυσης εγγράφων, χρησιμοποιώντας γι’ αυτό τα λεγόμενα «μνημόνια» κάθε πόστου, 

τα οποία αναλύουν το πώς λειτουργεί για την εκτέλεση της αποστολής του σύμφωνα 

με την παρούσα κατάσταση. Επίσης για την καλύτερη κατανόηση του υπάρχοντος 

συστήματος έγινε προσωπική παρατήρηση των εκτελούμενων διαδικασιών του κάθε 

πόστου, με φυσική παρουσία σε καθένα από αυτά ανά εβδομάδα. Η μη ύπαρξη 

παρόμοιων εφαρμογών που να καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών μιας Μονάδας 

αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την απόφαση της δημιουργίας του εν λόγω 

πληροφοριακού συστήματος. 

 

Αφού κατανοήθηκαν οι ανάγκες που θα πρέπει να καλύψει η ανάπτυξη της 

εφαρμογής, ξεκίνησε η υλοποίηση της ιδέας της εφαρμογής. Η βασική ιδέα ήταν η 

δημιουργία ενός πρότυπου πληροφοριακού συστήματος, του οποίου η χρήση για 
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κάποιο χρονικό διάστημα, θα υποδείξει τα προβλήματα που έχει και τις βελτιώσεις που 

χρειάζεται να υλοποιηθούν, έτσι ώστε στη συνέχεια να δημιουργηθεί η τελική έκδοσή 

του, η οποία θα είναι η βάση για τις μελλοντικές αναβαθμίσεις του. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε έρευνα για το λογισμικό στο οποίο θα αναπτυσσόταν η εφαρμογή. 

Χρησιμοποιήθηκαν για το εγχείρημα μας τεχνολογίες που έχουν παρουσία στο χώρο 

της πληροφορικής αρκετά χρόνια, είναι ανοικτού λογισμικού και αποτελούν επιλογές 

που διασφαλίζουν το σύστημα από πλευράς ασφάλειας (Martins, 2012), πράγμα που 

είναι κύριας σημασίας για τις Ένοπλες Δυνάμεις (π.χ. απόρρητα έγγραφα, 

κρυπτογραφημένες συνομιλίες). Σύμφωνα με τα παραπάνω επιλέχθηκε το Adobe 

Dreamweaver CC 2019 (Adobe, 2019) για την ανάπτυξη του κώδικα της εφαρμογής 

(PHP, JAVASCRIPT, HTML, CSS,SQL) όπως επίσης και η πλατφόρμα xampp 

(Apache Friends, n.d.), που παρέχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης PHP, σε έναν apache 

web server (Apache, n.d.), παρέχοντας δυνατότητα χρήσης της ανοιχτού κώδικα βάσης 

δεδομένων MySQL (MySql, n.d.) και του phpMyAdmin για τη διαχείριση μέσω 

εξυπηρετητή ιστού της παραπάνω  βάσης. 

 

Το τελικό στάδιο ήταν η δοκιμή και αξιολόγηση της από τους μελλοντικούς 

χρήστες με τη μέθοδο της επαγωγικής στατιστικής (Άγγελος Μάρκος, 2016), και με 

χρήση ενός ερωτηματολογίου μέσω της πλατφόρμας Google Forms (Google, n.d.) 

(Fink, 2013). Ο πληθυσμός της δειγματοληψίας ήταν 17 άτομα τα οποία υπηρετούν σε 

θέσεις που υλοποιούνται στο πληροφοριακό σύστημα, και έχουν αρκετή εμπειρία στις 

αντίστοιχες θέσεις, ώστε να αποτελούν μια αξιόπιστη πηγή αξιολόγησης του. Το 

πληροφοριακό σύστημα εφαρμόστηκε πιλοτικά για μια εβδομάδα, όπου οι χρήστες 

κάθε θέσης που κλήθηκαν να αξιολογήσουν, ασχολούνταν αποκλειστικά με το 

καινούργιο σύστημα, ενώ οι υπόλοιποι της ίδιας θέσης συνέχισαν με τον μέχρι τώρα 

χειρόγραφο τρόπο(κάθε Γραφείο-Λόχος έχει τουλάχιστον 3 χρήστες που 

απασχολούνται σε αυτό). Το δείγμα του πληθυσμού κρίθηκε αντιπροσωπευτικό, λόγω 

και της ιδιαιτερότητας του στρατιωτικού χώρου, αφού είναι όμοιο με τον πληθυσμό 

ώστε να εξασφαλίζεται μια ικανοποιητική προσέγγιση στις εκτιμήσεις και το μέγεθός 

του είναι τέτοιο που επιτρέπει την έρευνά του από πλευράς κόστους και χρόνου, 

εξαλείφοντας έτσι τα δύο βασικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε 

ερευνητής. Σύμφωνα με τα παραπάνω τα συμπεράσματά μας μέσω του δείγματος θα 

αποτελέσουν ασφαλή δεδομένα για να απαντήσουμε στο ερώτημα που έχουμε θέσει 

για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος (Blair, 2013) (Floyd, 2001).  
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4. Αποτελέσματα  

4.1 Σχεδιασμός πιλοτικής εφαρμογής Ιστού 

 

 Πριν ξεκινήσει η καθ’ αυτό υλοποίηση του συστήματος μετά και από τις 

συζητήσεις με τους χρήστες αποφασίστηκε να πάρει την ονομασία Ηλεκτρονική 

Ενημέρωση Στελεχών (ΗΕΣ).  

 

 Στη συνέχεια καταγράφηκαν οι ρόλοι των χρηστών που θα έπρεπε να 

δημιουργηθούν οι οποίοι ήταν οι παρακάτω: 

 

• Διαχειριστής Συστήματος (admin) 

• Διοικητής (commander) 

• Υποδιοικητής (ypodioikhths) 

• 1ο Γραφείο (protogr) 

• 2ο Γραφείο (deyterogr) 

• 3ο Γραφείο (tritogr) 

• 4ο Γραφείο (tetartogr) 

• 1ος Λόχος (1osLoxos) 

• 2ος Λόχος (2osLoxos) 

• 3ος Λόχος (3osLoxos) 

• Λόχος Υποστήριξης (LYT) 

• Λόχος Διοίκησης (LD) 

 

 

Από τις συζητήσεις με τους μελλοντικούς χρήστες και μετά από αρκετή  

παρατήρηση της καθημερινότητας μιας Μονάδας, το συμπέρασμα ήταν πως το πιο 

σημαντικό πρόβλημα είναι η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και η άμεση ενημέρωση 

στις αλλαγές τις τρέχουσας κατάστασης. Επιπλέον στο σύνολό τους οι χρήστες 

επικαλέστηκαν τον παράγοντα του χρόνου κατά την παραγωγή των καθημερινών 

εγγράφων του εκάστοτε πόστου και πως με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να αυτοματοποιηθεί 

η όλη διαδικασία αντίστοιχα για τον καθένα. 

 

Το επόμενο βήμα ήταν η επιλογή της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Όπως 

είπαμε το μεγαλύτερο μας μέλημα μια και μιλάμε για εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί 

στο στρατό είναι η ασφάλεια. Έτσι λοιπόν ήταν αναπόφευκτη η επιλογή της 
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αρχιτεκτονικής βάσει διακομιστή για το σύστημά μας, η οποία παρέχει υψηλό έλεγχο και 

ασφάλεια (A. Dennis, 2010). 

2. Φυσική αρχιτεκτονική συστήματος 

 

 
 

Στη συνέχεια έπρεπε να γίνει μια σχεδίαση της ροής που θα έχει η εφαρμογή. Η 

υλοποίηση μας λοιπόν αποφασίστηκα να έχει ως εξής: «Ο χρήστης αρχικά μεταφέρεται 

στη σελίδα όπου του ζητούνται τα διακριτικά εισόδου στο σύστημα, μέσω του 

εξυπηρετητή ιστού. Αφού εισέλθει επιτυχώς μπορεί να υλοποιήσει μέσω του κεντρικού 

μενού τις εργασίες που αντιστοιχούν στο πόστο του, καθώς επίσης και να εισέλθει στη 

ζωντανή συνομιλία για την επικοινωνία του με άλλον ή άλλους χρήστες. Τέλος αφού 

ολοκληρώσει τις εργασίες του αποσυνδέεται από το σύστημα». 

 



13  

4.2 Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής Ιστού 

 

Έχοντας πια δημιουργήσει τους χρήστες στη βάση μας (Κεχρής, 2015) με τα 

στοιχεία τους μέσω του phpMyAdmin, όπως φαίνονται στην εικόνα, το επόμενο βήμα 

ήταν να δημιουργηθεί 

3. Χρήστες πληροφοριακού συστήματος ΗΕΣ 

 

η πρώτη σελίδα της εφαρμογής, αυτή της εισόδου στο σύστημα (login.php), στην οποία 

ο χρήστης μετά από την εισαγωγή του ονόματος χρήστη(username) και του 

κωδικού(password) που κατέχει θα εισέρχεται στη σελίδα που του αναλογεί με βάση τα 

καθήκοντα του (Groupofuse). Η σελίδα εισόδου περιέχει επίσης σύνδεσμο για 

επαναφορά του κωδικού σε περίπτωση που κάποιος τον έχει ξεχάσει. Σ’ αυτό το σημείο 

να τονίσουμε πως επειδή το πληροφοριακό σύστημα θα χρησιμοποιείται μόνο από 

εξουσιοδοτημένους χρήστες, ο αριθμός των οποίων δε θα ξεπερνάει τους είκοσι, δεν τους 

δίνεται δυνατότητα εγγραφής στην εφαρμογή, αλλά μόνο ο διαχειριστής μπορεί να 

δημιουργήσει λογαριασμούς για κάθε χρήστη.  
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4. Σελίδα εισόδου  

 

 

5. Σελίδα επαναφοράς κωδικού 

 

 

Αφού ο χρήστης εισέλθει επιτυχώς στο σύστημα εμφανίζεται η αρχική σελίδα που 

έχει κάποια κοινά στοιχεία για όλους τους χρήστες και φαίνονται παρακάτω(στην εικόνα 

υπάρχουν μόνο τα κοινά): 
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6. Αρχική σελίδα  

 

 

Ένα στοιχείο που όλοι οι χρήστες ζήτησαν σαν απαιτούμενο από την εφαρμογή, 

ήταν να ενσωματωθεί σ’ αυτή ένα είδος ζωντανής συνομιλίας (live chat), στην οποία 

κάθε χρήστης θα μπορεί να μιλά με οποιονδήποτε είναι συνδεδεμένος εκείνη τη στιγμή 

σε πραγματικό χρόνο. Το πρόσθετο που επιλέχθηκε και ενσωματώθηκε στην εφαρμογή 

για την επίτευξη του εγχειρήματος είναι το phpfreechat (phpfreechat, 2013). Με τη χρήση 

του λοιπόν οι χρήστες πλέον έχουν άμεση επικοινωνία με οποιονδήποτε εντός 

συστήματος. 
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Όμως υπήρχαν και οι περιπτώσεις που κάποιος ήθελε να απευθυνθεί 

συγκεκριμένα σε κάποιον χρήστη ή σε μερίδα χρηστών υπό τύπο ανακοίνωσης - 

ενημέρωσης. Έτσι έπρεπε να μπορεί να επικοινωνεί και κατ’ επιλογή με άλλους χρήστες. 

Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας επιλέχθηκε γι’ αυτή τη λειτουργία να είναι ένας τύπος 

πίνακα ανακοινώσεων που κάθε χρήστης που αναρτά μια ανακοίνωση επιλέγει ποιον 

αφορά η συγκεκριμένη ανακοίνωση αλλά και ο κάθε χρήστης που εισέρχεται στις 

ανακοινώσεις για ενημέρωση, να έχει πρόσβαση μόνο σε όσες τον αφορούν.  

 

Με τους δύο παραπάνω τρόπους λοιπόν η επικοινωνία καθίσταται άμεση αλλά 

εκτός από αυτό είναι και διαβαθμισμένη αφού δεν μπορεί να έχει σ’ αυτήν πρόσβαση ο 

καθένας, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του Ελληνικού Στρατού (ΓΕΣ, ΣΚ 80-

1 Στρατιωτική Ασφάλεια ) (ΓΕΣ, ΣΚ 80-20 Κανονισµός Ασφάλειας Πληροφορικής). Στις 

παρακάτω εικόνες βλέπουμε το περιβάλλον της συνομιλίας, τον πίνακα ανακοινώσεων 

συνδεδεμένοι με το λογαριασμό του Διοικητή καθώς επίσης και τη φόρμα ανάρτησης 

μιας ανακοίνωσης με τις διάφορες επιλογές που παρέχει : 

 

7. Ζωντανή συνομιλία  
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8. Πίνακας ανακοινώσεων  

 

9. Φόρμα σύνταξης και ανάρτησης ανακοίνωσης 

 
 

 Σ’ αυτό το σημείο θα ξεκινήσουμε την ανάλυση του συστήματος από την πλευρά 

και σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε χρήστη του. 

 

 Ο βασικός χρήστης λοιπόν θα είναι ο διαχειριστής του συστήματος μας, ο οποίος 

όπως μας περιγράφεται και από την ιδιότητά του είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των 

εισερχομένων χρηστών στο σύστημα. Με άλλα λόγια κανείς δεν έχει πρόσβαση αν δεν 

το επιτρέψει πρώτα ο διαχειριστής αφού τον εγγράψει στο σύστημα με τα στοιχεία του 

και του εκδώσει στοιχεία εισόδου. Επιπλέον εκτός του ότι θα πρέπει να έχει μια συνολική 

εικόνα των χρηστών, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων τους 

αλλά και διαγραφής αυτών. Σε περίπτωση ας πούμε που κάποιος χρήστης αλλάξει 
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καθήκοντα από τον 1ο Λόχο στο 2ο, θα πρέπει να αλλάξουν τα δικαιώματα του και να 

έχει πρόσβαση σε διαφορετική περιοχή στο σύστημα ή σε μια άλλη περίπτωση που ο 

χρήστης μετατίθεται από τη Μονάδα θα πρέπει να διαγραφεί από το σύστημα. Οι σελίδες 

στις οποίες έχει πρόσβαση ο διαχειριστής με τις επιμέρους επιλογές τους φαίνονται στις 

εικόνες που ακολουθούν. 

10. Σελίδα εγγραφής νέου χρήστη 

 

 

11. Σελίδα εμφάνισης συνόλου χρηστών 
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12. Σελίδα επεξεργασίας στοιχείων χρήστη 

 

13. Σελίδα διαγραφής χρήστη 

 
 

 Ο πιο απαιτητικός χρήστης του συστήματος μας μπορούμε να πούμε πως είναι ο 

Διοικητής και με αυτόν θα ασχοληθούμε στο σημείο αυτό. Ο χρήστης λοιπόν αυτός θα 

πρέπει να έχει την απόλυτη πρόσβαση στο σύστημα και λέγοντας απόλυτη εννοείται ότι 

θα είναι αυτός που μπορεί να δει τα πάντα και να παρέμβει οπουδήποτε μέσα στο 

σύστημα ανά πάσα στιγμή. Η σελίδα που εμφανίζεται στο Διοικητή αφού εισέλθει στο 

σύστημα είναι η παρακάτω: 
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14. Αρχική Σελίδα Διοικητή 
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 Στη μπάρα του μενού βλέπουμε πρώτα την καρτέλα «Ενημέρωση Στελεχών» από 

την οποία έχει πρόσβαση στις ανακοινώσεις όπως αναλύσαμε προηγουμένως. Δεύτερη 

επιλογή στη σειρά είναι η «Επιθεώρηση Εισερχομένων», η οποία μας μεταφέρει σε μια 

σελίδα που φαίνονται τα εισερχόμενα έγγραφα με τα στοιχεία τους όπως επίσης δύο 

επιλογές για να δούμε επιλέγοντας την πρώτη τα έγγραφα που έχουν αρχειοθετηθεί και 

όσα ακόμα εκκρεμούν με τη δεύτερη. Για τη διευκόλυνση της επιθεώρησης των 

εγγράφων έχει προστεθεί η δυνατότητα της εμφάνισης αυτών αναλόγως της επιλογής του 

χρήστη σε αύξουσα σειρά ή φθίνουσα για κάθε στοιχείο τους, όπως ακόμα και η διαίρεση 

τους σε αριθμό σελίδων εμφανίζοντας κάθε φορά 5 έγγραφα και με δυνατότητα 

πλοήγησης σε όποια σελίδα επιθυμεί ο χρήστης. 

 

15. Σελίδα επιθεώρησης εισερχομένων εγγράφων 

 

  

 Το επόμενο στοιχείο του μενού είναι η «Επιθεώρηση Εξερχομένων», το οποίο 

μας οδηγεί αυτή τη φορά στην επιθεώρηση των εξερχομένων εγγράφων. Η φιλοσοφία 

είναι ίδια με πριν, εκτός του ότι δεν υπάρχουν αρχειοθετημένα και μη έγγραφα αφού 

μιλάμε για εξερχόμενα και παρακάτω φαίνεται ένα στιγμιότυπο της σελίδας: 
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16. Σελίδα επιθεώρησης εξερχομένων εγγράφων 

 
 

 

 

 Ο κορμός της αρχικής σελίδας του Διοικητή είναι ο ίδιος όπως και σε όλους τους 

χρήστες που είδαμε πρωτύτερα. Υπάρχει όμως ένα πλευρικό μενού όπως φαίνεται στην 

εικόνα 12. Αυτό το μενού υλοποιεί τη δυνατότητα του Διοικητή να πλοηγείται σε 

οποιαδήποτε σελίδα επιθυμεί για να επιθεωρήσει και να ελέγξει το κάθε πόστο και κάθε 

χρήστη ξεχωριστά.  Έτσι για παράδειγμα επιλέγοντας το 1ο Γραφείο μεταφέρεται 

αυτόματα στην αρχική σελίδα του 1ου Γραφείο σα να ήταν χρήστης του συγκεκριμένου 

πόστου και μπορεί να πρωτοκολλήσει κάποιο έγγραφο αλλά και να ελέγξει ας πούμε τα 

στοιχεία κάποιου στελέχους που επιθυμεί. 

 

 Συνεχίζοντας θα περάσουμε στο χρήστη του 1ου Γραφείου το οποίο ασχολείται με 

θέματα προσωπικού. Εκτός λοιπόν από τη γνωστή πλέον καρτέλα για την ενημέρωση 

των στελεχών στο κεντρικό μενού έχουμε ως δεύτερη επιλογή την καρτέλα 

«Πρωτοκόλληση» η οποία αναπτυσσόμενη μας δίνει τέσσερις επιλογές :  

• Επιθεώρηση εισερχομένων 

• Επιθεώρηση εξερχομένων 

• Πρωτοκόλληση νέου εισερχόμενου εγγράφου  

• Πρωτοκόλληση νέου εισερχόμενου εγγράφου  
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17. Μενού 1ου Γραφείου 

 
 

 

Βλέπουμε πως οι δύο πρώτες επιλογές μας εμφανίζουν τα ίδια αποτελέσματα όπως 

και πριν (σελίδα Διοικητή) οι επόμενες όμως δύο δίνουν τη δυνατότητα να 

πρωτοκολληθεί ένα έγγραφο εισερχόμενο και εξερχόμενο αντίστοιχα. Όσον αφορά 

λοιπόν την πρωτοκόλληση νέου εισερχόμενου εγγράφου εμφανίζεται μια φόρμα στην 

οποία ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του εγγράφου, επιλέγει αν θα αρχειοθετηθεί 

και τέλος με την εισαγωγή πρωτοκολλάει το έγγραφο. Η ίδια διαδικασία συμβαίνει και 

για την επιλογή για εξερχόμενο έγγραφο με τη μόνη διαφορά ότι δεν υπάρχει επιλογή για 

αρχειοθέτηση όπως αναφέραμε και προηγουμένως. 

18. Σελίδα πρωτοκόλλησης εισερχόμενου εγγράφου 

 

 

 Παρακάτω έχουμε την καρτέλα «Προσωπικό», η οποία αναπτυσσόμενη δίνει τις 

παρακάτω τρεις νέες επιλογές: 

• Ατομικά Έγγραφα Στελεχών 

• Επεξεργασία Ατομικών Εγγράφων 

• Δημιουργία Νέων Ατομικών Εγγράφων 
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Επιλέγοντας την πρώτη μεταφερόμαστε σε μια σελίδα όπου εμφανίζεται στο χρήστη 

ένα πτυσσόμενο μενού με τα ονόματα των στελεχών και αφού διαλέξει το στέλεχος που 

επιθυμεί, πατώντας το κουμπί «Δείτε τα ατομικά έγγραφα» του εμφανίζονται σε νέο 

παράθυρο τα ατομικά έγγραφα του στελέχους με όλα τα στοιχεία και τις μεταβολές του. 

19. Σελίδα επιλογής ατομικών εγγράφων στελέχους 

 

20. Σελίδα εμφάνισης ατομικών εγγράφων στελέχους 
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 Όσο αφορά τη δεύτερη επιλογή, με αυτή μας δίνεται η δυνατότητα να 

επεξεργαστούμε, προσθέτοντας κάποιο στοιχείο ή τροποποιώντας το στα ατομικά 

έγγραφα κάθε στελέχους, αφού πρώτα το επιλέξουμε από ένα πτυσσόμενο μενού. Στην 

επόμενη εικόνα φαίνονται οι παραπάνω ενέργειες ; 

 

21. Φόρμα επιλογής στελέχους για τροποποίηση 

 

22. Φόρμα επεξεργασίας ατομικών εγγράφων 
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 Τελευταία επιλογή στην καρτέλα «Προσωπικό» είναι αυτή της δημιουργίας νέων 

ατομικών εγγράφων για κάποιο καινούργιο στέλεχος, σε δύο βήματα. Αρχικά εισάγουμε 

τα προσωπικά στοιχεία του στελέχους και στη συνέχεια εμφανίζεται κατάλληλος 

σύνδεσμος που μας οδηγεί στη σελίδα επιλογής στελέχους για επεξεργασία ατομικών 

εγγράφων(εικόνα 18), για επιπλέον προσθήκες ανάλογα με την σταδιοδρομία του. 

 

23. Φόρμα δημιουργίας ατομικών εγγράφων 

 

 

 Η τελευταία καρτέλα στο μενού του 1ου Γραφείου είναι η «Παραγωγή εγγράφων», 

η οποία προσφέρει τις παρακάτω τρεις επιλογές : 

• Έκδοση Φύλλου Πορείας 

• Έκδοση Φύλλου Αδείας 

• Έκδοση Απολυτηρίου 

Επιλέγοντας την πρώτη μεταφερόμαστε σε μια σελίδα που αφού συμπληρώσουμε τα 

στοιχεία για τη μετακίνηση του στελέχους μπορούμε να εκτυπώσουμε το φύλλο πορείας 

του.  

24. Φόρμα έκδοσης φύλλου πορείας 
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 Με την ίδια φιλοσοφία και ανάλογες προσθήκες στοιχείων βγαίνουν και το φύλλο 

άδειας και το απολυτήριο, βοηθώντας έτσι αρκετή εξοικονόμηση χρόνου για το 1ο 

Γραφείο με την αυτοματοποίηση παραγωγής των παραπάνω εγγράφων. 

 

25. Φόρμα έκδοσης φύλλου άδειας 

 
 

26. Φόρμα έκδοσης απολυτηρίου 
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 Έχοντας ολοκληρώσει με το 1ο Γραφείο θα περάσουμε στο επόμενο πόστο που 

είναι το 2ο. Εδώ πέρα από την ενημέρωση στελεχών έχουμε σαν δεύτερη καρτέλα τις 

«Υπηρεσίες», σημαντικό κομμάτι της δουλειάς του 2ου Γραφείου με το οποίο θα 

ασχοληθούμε αποκλειστικά γι’ αυτό το πόστο.  

27. Μενού σελίδας 2ου Γραφείου 

 
 

Οι «Υπηρεσίες» έχουν δύο επιλογές: 

 

• Δείτε όλες τις υπηρεσίες 

• Καταχωρήστε νέα υπηρεσία 

 

Με την πρώτη μεταβαίνουμε σε έναν πίνακα που φαίνονται συνολικά οι 

υπηρεσίες, τις οποίες μπορούμε να τροποποιήσουμε πατώντας στον υπερσύνδεσμο 

«Αλλαγή» (εικόνα 24), ενώ με τη δεύτερη εμφανίζεται μια φόρμα επιλογής στελέχους, 

είδους υπηρεσίας και ημερομηνίας υπηρεσίας και η δυνατότητα της συγκεκριμένης 

επιλογής(εικόνα 25). 

 

28. Συγκεντρωτικός πίνακας υπηρεσιών 
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29. Φόρμα καταχώρησης νέας υπηρεσίας 

 
 

 Η τελευταία καρτέλα του 2ου Γραφείου είναι το «Ημερολόγιο Υπηρεσιών». Με 

αυτή την επιλογή μεταφερόμαστε σε ένα νέο παράθυρο όπου εμφανίζεται ένα μηνιαίο 

ημερολόγιο, στο οποίο φαίνεται ποια στελέχη είναι κάθε μέρα υπηρεσία και το είδος 

υπηρεσίας που θα εκτελέσουν. Υπάρχει δυνατότητα πλοήγησης στους μήνες, εισαγωγή 

νέας υπηρεσίας με επιλογή της ημερομηνίας που θέλουμε όπως επίσης και αλλαγή της 

ημερομηνίας εκτέλεσης υπηρεσίας ενός στελέχους με «drag and drop». 

30. Ημερολόγιο υπηρεσιών 
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 Περνώντας στο 3ο Γραφείο το οποίο ασχολείται κατά βάση με την εκπαίδευση, 

το μενού μας είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να βοηθήσει το χρήστη να δει εύκολα και 

γρήγορα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση όπως είναι τα «Σχολεία» που έχουν 

δυνατότητα τα στελέχη να παρακολουθήσουν αλλά και ο «Απολογισμός Εκπαίδευσης» 

των στελεχών που συμμετείχαν σε κάποιο σχολείο.  

31. Μενού 3ου Γραφείου 

 
 

 

 Επιλέγοντας να δούμε τα σχολεία μας εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας, όπου 

αναγράφονται συγκεντρωτικά, με τις συνηθισμένες δυνατότητες επεξεργασίας και 

διαγραφής οποιουδήποτε εξ’ αυτών επιθυμούμε.   

32. Πίνακας με τα σχολεία εκπαίδευσης 

 
  

33. Φόρμα επεξεργασίας σχολείου εκπαίδευσης 
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 Ομοίως με τα προηγούμενα ο «Απολογισμός εκπαίδευσης» μας μεταφέρει σε ένα 

πίνακα, όπου εμφανίζονται τα στελέχη με τα σχολεία που έχουν παρακολουθήσει και η 

βαθμολογία που ο καθένας πέτυχε, με την επιλογή της διαγραφής από τον πίνακα, αλλά 

και σύνδεσμο προσθήκης απολογισμού εκπαίδευσης για κάποιο στέλεχος. 

34. Πίνακας απολογισμού εκπαίδευσης 

 
 

35. Φόρμα προσθήκης απολογισμού εκπαίδευσης 

 
 

36. Φόρμα διαγραφής απολογισμού εκπαίδευσης 
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 Το επόμενο γραφείο που θα μας απασχολήσει είναι το τελευταίο εκ των γραφείων 

και είναι το 4ο . Το συγκεκριμένο πόστο ασχολείται εκτός των άλλων, κατά βάση με 

κινήσεις και μεταφορές. Το μενού του λοιπόν περιέχει τρεις καρτέλες με νέες τις : 

• Κινήσεις 

• Οχήματα 

 

37. Μενού 3ου Γραφείου 

 
 

 Πλοηγούμενοι στις «Κινήσεις» μπορούμε να δούμε έναν πίνακα στον οποίο είναι 

καταγεγραμμένες όλες οι κινήσεις της Μονάδας, είτε που έχουν πραγματοποιηθεί είτε 

μελλοντικές. Δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής διότι είναι άλλο πόστο 

αυτό που τις ορίζει και θα το δούμε παρακάτω. 

 

38. Πίνακας κινήσεων Μονάδας 

 
 

 Με την επιλογή «Οχήματα» μεταφερόμαστε σε έναν πίνακα με τα χρεωμένα 

οχήματα της Μονάδας που η παρακολούθηση τους έγκειται στο 4ο Γραφείο. Υπάρχει εδώ 

σύνδεσμος που δίνει τη δυνατότητα προσθήκης οχήματος σε περίπτωση που νέο όχημα 

χρεωθεί στη Μονάδα. 
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39. Πίνακας οχημάτων Μονάδας 

 
 

40. Φόρμα προσθήκης οχήματος 

 
 

 

 Αφού τελειώσαμε με τα γραφεία, ακολουθεί η δημιουργία  των λόχων. Οι 4 από 

τους λόχους(1ος ,2ος , 3ος , ΛΥΤ) λόγω της αποστολής τους δεν έχουν τόση ενασχόληση 

με έγγραφα και γενικά δουλειά γραφείου οπότε οι σελίδες τους αποφασίστηκε να 

περιέχουν μόνο τις καρτέλες που αφορούν τις ανακοινώσεις για την ενημέρωση τους. 

Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικά το μενού του 1ου Λόχου που είναι φυσικά ίδια με των 

άλλων τριών. 

41. Μενού 1ου Λόχου 
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 Μας έχει μείνει άλλος ένας λόχος και δεν είναι άλλος από τον Λόχο Διοίκησης. 

Ο συγκεκριμένος λόχος ασχολείται περισσότερο με τεχνικές εργασίες και είναι αυτός που 

κατά βάση ορίζει τις κινήσεις της Μονάδας. Έτσι λοιπόν έχει προστεθεί η δυνατότητα 

στο λόχο με την καρτέλα «Κινήσεις» να μπορεί να δει το σύνολο των κινήσεων (όπως 

και το 4ο Γραφείο) και να δημιουργεί νέες μέσα από έναν σύνδεσμο που τον οδηγεί στη 

φόρμα δημιουργίας νέας κίνησης. 

42. Πίνακας κινήσεων ΛΔ 

 
 

43. Φόρμα προσθήκης οχήματος σε κίνηση 
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4.3 Αξιολόγηση πιλοτικής εφαρμογής Ιστού 

 

 Αφού ολοκληρώσαμε με τη διεξοδική ανάλυση του πληροφοριακού συστήματος 

έφτασε η ώρα να περάσουμε στην αξιολόγησή της από τους χρήστες μέσω των 

ερωτηματολογίων αλλά και από τη συζήτηση προσωπικά με τον καθένα ξεχωριστά. Κάθε 

χρήστης λοιπόν (17 χρήστες συνολικά, εκ των οποίων 6 γυναίκες και 11 άντρες), είχε στη 

διάθεσή του μία εβδομάδα για να χειριστεί το σύστημα και να δει τα μειονεκτήματα και 

τα πλεονεκτήματα που αυτό προσφέρει στην καθημερινή του εργασία. Το δείγμα που 

επιλέχθηκε για να αξιολογήσει την εφαρμογή ανήκει στις τάξεις του στρατού και άρα 

κάθε χρήστης έχει όμοια χαρακτηριστικά με κάθε άλλον που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει την εφαρμογή μελλοντικά από οποιαδήποτε Μονάδα του στρατού, αφού 

τα στελέχη του στρατού εκπαιδεύονται ώστε να έχουν κατά μεγάλο ποσοστό ίδιες 

ικανότητες και γνώσεις. Επιπλέον βλέπουμε πως το μέγεθος του επιλεγέντος δείγματος 

είναι τέτοιο ώστε να μη χρειάζεται αρκετός χρόνος για την παρατήρηση του και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων και φυσικά με μηδενικό κόστος.  Από αυτή την επαφή τους με 

το πληροφοριακό σύστημα και σύμφωνα με τη μέθοδο της επαγωγικής στατιστικής οι 

παρατηρήσεις τους για το σύστημα, θα μας οδηγήσουν λοιπόν από την πιλοτική 

εφαρμογή σε μια άλλη που θα καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες μιας Μονάδας και θα μπορεί 

να αναβαθμίζεται αναλόγως των νέων εξελίξεων στον κάθε τομέα. 

 

Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου άπτεται στη χρησιμότητα του 

πληροφοριακού συστήματος. Βλέπουμε πως οι χρήστες στην πλειονότητα τους θεωρούν 

πως το σύστημα είναι χρήσιμο για την εργασία τους και πως ελαχιστοποιείται με τη 

χρήση του ο χρόνος εκτέλεσης κάθε εργασίας. Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό θεωρεί πως 

με τη χρήση του συστήματος κάθε χρήστης γίνεται αποτελεσματικότερος στην εργασία 

του. Από πλευράς απαιτήσεων του κάθε χρήστη, μετά και από τις συζητήσεις με αυτούς, 

φαίνεται πως αρκετές από αυτές έχουν καλυφθεί αλλά θα χρειαστεί κάποιες βελτιώσεις 

ακόμα για να καταστεί ακόμα πιο αποτελεσματικό σε αυτούς. Παρακάτω φαίνονται 

συγκεντρωτικά οι απαντήσεις της πρώτης ενότητας του ερωτηματολογίου. 
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Ερωτηματολόγιο 1η  ενότητα 
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 Περνώντας στη δεύτερη ενότητα το θέμα που θέσαμε προς διερεύνηση είναι η 

ευκολία στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι 

χρήστες θεωρούν πως η χρήση του συστήματος είναι αρκετά εύκολη και φιλική προς το 

χρήστη. Ακόμα βλέπουμε πως οι περισσότεροι εξ’ αυτών δε χρειάστηκαν ιδιαίτερη 

προσπάθεια για να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή χωρίς γραπτές οδηγίες και μάλιστα 

σε πολύ λίγο χρόνο. Οι απαντήσεις της δεύτερης ενότητας παρατίθενται στη συνέχεια. 
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43. Ερωτηματολόγιο 2η  ενότητα 
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 Στην επόμενη ενότητα εξετάζουμε την αυτοπεποίθηση των χρηστών κατά τη 

διάρκεια χρήσης του πληροφοριακού συστήματος. Σ’ αυτό το σημείο παρατηρούμε πως 

υπήρχε εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων αρκετή αυτοπεποίθηση στους χρήστες και η πίστη 

ότι μπορούν να τα καταφέρουν έχοντας τον έλεγχο στα χέρια τους. Μια μικρή μερίδα 

έδειξε να είχε ορισμένες ανασφάλειες και να ένιωθε ένα μπέρδεμα, που απ’ ότι φάνηκε 

και από τις προσωπικές συζητήσεις με τους χρήστες, ήταν άτομα που δεν είχαν τόση 

εξοικείωση με την τεχνολογία και συγκεκριμένα τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα 

παρακάτω διαγράμματα δείχνουν τις εν λόγω απαντήσεις των χρηστών. 
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44. Ερωτηματολόγιο 3η ενότητα 
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 Στη συνέχεια περνάμε στην ενότητα που επικεντρώνεται στη θέληση των 

χρηστών να μάθουν τα νέα στοιχεία της εφαρμογής. Στους περισσότερους χρήστες όπως 

βλέπουμε άρεσε η ενασχόληση τους με το περιβάλλον της εφαρμογής και έχουν διάθεση 

να ασχοληθούν περεταίρω και να τη μάθουν καλύτερα. Επιπλέον οι χρήστες είναι θετικοί 
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στη χρήση και άλλων παρόμοιων συστημάτων τα οποία θα κάνουν ευκολότερη την 

καθημερινή τους εργασία. 

45. Ερωτηματολόγιο 5η  ενότητα 
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 Η τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου αφορούσε το πώς αντιλαμβάνεται ο 

κάθε χρήστης τον κίνδυνο κατά τη χρήση της εφαρμογής. Είναι φανερό πως κάποιοι 

χρήστες είχαν κάποια αίσθηση άγχους όπως και αναποφασιστικότητας, αν και η 

περισσότεροι αντιμετώπισαν ψύχραιμα την εφαρμογή. Βλέπουμε επίσης πως οι χρήστες 

ήταν κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε επιφυλακτικοί στο πάτημα κουμπιών που δε γνώριζαν 

τι ακριβώς κάνουν και έκαναν πριν από κάθε βήμα τους καλό έλεγχο ώστε να μην υπάρχει 

αμφιβολία στην επιλογή τους και να αποφευχθούν περιπτώσεις λάθους. Ακολουθούν 

λοιπόν οι απαντήσεις των χρηστών της συγκεκριμένης ενότητας. 

46. Ερωτηματολόγιο 5η ενότητα 
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5. Συμπεράσματα 
 

 Με την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου και αφού αξιολογήθηκαν τα 

αποτελέσματα που εξήχθησαν από αυτό, ακολούθησε μια εκτενής συζήτηση με τους 

χρήστες στο σύνολό τους αλλά και με τον καθένα προσωπικά.  

 

 Το γενικό συμπέρασμα μετά από την όλη διαδικασία είναι πως οι χρήστες 

βλέπουν πολύ θετικά τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική 

Ενημέρωση Στελεχών». Το σύστημα βοήθησε αρκετά στις καθημερινές εργασίες τους 

και διευκόλυνε τη «ρουτίνα» τους, διεκπεραιώνοντας πολλά από τα θέματα σε λίγο χρόνο 

και με το σωστό τρόπο. Συγκεκριμένα οι χρήστες θεώρησαν ως από τα πιο σημαντικά 

του συστήματος τη δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα με όποιον επιθυμούν εντός της 

Μονάδας και να ενημερώνονται για θέματα τρεχούσης φύσεως εν τη γενέσει τους, καθώς 

επίσης και την αυτόματη παραγωγή εγγράφων συμπληρώνοντας ελάχιστα στοιχεία, ενώ 

με το χειρόγραφο τρόπο απαιτούνταν πολύ περισσότερα, με αποτέλεσμα τη χρονοτριβή. 

 

 Ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τους χρήστες είναι αυτό της  

εμφάνισης της εφαρμογής. Τέθηκε λοιπόν ως μειονέκτημα της η γενική διαρρύθμιση και 

ο χρωματισμός των αντικειμένων και υπήρχε ή άποψη ότι μετά από κάποια ώρα χρήσης 

του συστήματος ο χρήστης ένιωθε μια δυσκολία στην παρατήρηση της εφαρμογής λόγω 

των χρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σ’ αυτή. Επίσης πολλοί χρήστες έκαναν 

παρατηρήσεις πιο συγκεκριμένες σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε πόστου 

και που αφορούσαν στην πρόσθεση κάποιων μεταβλητών επιπλέον στις ήδη υπάρχουσες 

σελίδες, τα οποία θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στην εργασία τους, όπως π.χ. η 

επιλογή μηνός στην εμφάνιση των εισερχόμενων εγγράφων ώστε να εμφανίζεται 

σχετικός πίνακας μόνο με τις εγγραφές που ζητήθηκαν. Ακόμα ζητήθηκε η περαιτέρω 

εξέλιξη του προτύπου της εφαρμογής ώστε στην τελική έκδοση του να περιέχονται όσο 

το δυνατόν περισσότερες από τις εργασίες του κάθε πόστου που μπορούν να 

ψηφιοποιηθούν. 

 

 Η εξοικείωση με την εφαρμογή παρατηρήθηκε πως μέρα με τη μέρα μεγάλωνε 

συνεχώς και συνδυάζοντας τη χρήση του με κατάλληλη εκπαίδευση, όπως άλλωστε 

συμβαίνει με κάθε καινούργια τεχνολογία σε έναν τομέα (Anna V. Khizhnayaa, 2016), 

πάνω στο σύστημα από ήδη γνώστες της λειτουργίας του θα είναι για τους νέους χρήστες, 

θα έχει σίγουρα θετικά αποτελέσματα 
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 Τελειώνοντας την παρούσα έρευνα μπορούμε να πούμε πως το πρότυπο του 

πληροφοριακού μας συστήματος είχε θετικό πρόσημο, που χρήζει φυσικά βελτιώσεων 

μέχρι την τελική έκδοση που θα δημιουργηθεί και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση, στην 

οποία κατά καιρούς θα γίνονται αναβαθμίσεις . 

 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι φανερό πως είναι θέμα χρόνου να οδηγηθεί ο 

Ελληνικός Στρατός στην απόλυτη ψηφιοποίηση δεδομένων του και εν συνεχεία των 

εργασιών που εκτελούνται καθημερινώς στην εκάστοτε θέση εργασίας, πράγμα που θα 

αναβαθμίσει το επίπεδο των υπηρετούντων στελεχών στις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και 

θα εκσυγχρονίσει το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτές. 
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