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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

m

To σύγχρονο Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα παγκόσμιο ακαδημαϊκό οργανισμό ενώ οι 
φοιτητές του είναι το εργατικό δυναμικό του αύριο. Η τεχνολογία της πληροφορικής 
θεωρείται ένας από τους κρισιμότερους στρατηγικούς παράγοντες που προσδίδει στον 
οργανισμό ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Το κέντρο, τμήμα ή η διεύθυνση που θα 
προσφέρει τις υπηρεσίες πληροφορικής στα διάφορα τμήματα, σχολές και γενικά στους 
φορείς ενός Πανεπιστημίου, θα πρέπει να οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
λειτουργεί σε πλήρη ευθυγράμμιση με την αποστολή αυτού και να εξυπηρετεί τις ανάγκες 
και απαιτήσεις των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η εργασία -η οποία έγινε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά 
Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας- αποτελείται από δύο (2) μέρη. Στο πρώτο 
μέρος παρουσιάζεται και αναλύεται ο τρόπος οργάνωσης των Μηχανογραφικών Κέντρων 
τεσσάρων (4) ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, από την ανάλυση των οποίων 
εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.

Το δεύτερο μέρος αφορά το σχεδίασμά ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού 
μοντέλου οργάνωσης Μηχανογραφικού Κέντρου (με την ευρύτερη έννοια του όρου) 
ενός Πανεπιστημίου, ικανού να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Στο προτεινόμενο μοντέλο η οργάνωση του φορέα παροχής υπηρεσιών 
πληροφορικής βασίστηκε στις κάτωθι βασικές αρχές:

• Ο οργανωτικός σχεδιασμός του φορέα παροχής της πληροφορικής αποτελεί τμήμα του 
συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου, ενώ προτείνεται η θέσπιση 
διευθυντικού στελέχους στο ανώτατο διοικητικό όργανο (στρατηγικό επίπεδο) του 
Πανεπιστημίου.

• Το οργανωτικό σχήμα δημιουργείται από το συνδυασμό συγκεντρωτικής και 
αποκεντρωτικής παροχής πληροφορικών πόρων (συνύπαρξη κεντρικών και τοπικών 
τμημάτων). Τα πρώτα επωμίζονται το συνολικό σχεδίασμά των πληροφοριακών 
συστημάτων ενώ δημιουργούνται τοπικά κέντρα υποστήριξης για την εξυπηρέτηση των 
ακαδημαϊκών αναγκών των τμημάτων του οργανισμού.

• Η οργανωτική δομή υποστήριξης της τεχνολογίας της πληροφορικής είναι μία 
διάρθρωση τριών-αξόνων που απαρτίζεται από τις εξής οντότητες: κεντρικά τμήματα, 
τοπικά τμήματα και τελικοί χρήστες.

• Το προτεινόμενο μοντέλο είναι κατά βάση χρηστο-κεντρικό δίνοντας τη δυνατότητα 
στους τελικούς χρήστες να υποστηρίξουν οι ίδιοι τη χρήση των υπολογιστικών τους 
συστημάτων.

Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για το σχεδίασμά 
και την ανάπτυξη του βραχυπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού (strategic plan), του 
φορέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ενός Πανεπιστημίου.

m
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Οργάνωση Μηχανογραφικού Κέντρου Πανεπιστημίου Φωλίνας Δημήτριος

_____________________ ΠΡΟΛΟΓΟΣ_____________________

Είναι κοινός τόπος ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν 
επέλθει ουσιαστικές αλλαγές στο περιβάλλον και στην οργανωτική δομή των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών. Μία συνέπεια με μεγάλες χρονικές 
προεκτάσεις, είναι η αλλαγή στην αξιολόγηση της σημασίας της 
Πληροφορικής και της εκμετάλλευσης των πληροφοριών.

Η ικανοποιητική αντιμετώπιση των ποικίλων και αυξανόμενων 
απαιτήσεων από την επιχείρηση-οργανισμό των διαφόρων «κοινών» με τα 
οποία σχετίζεται, απαιτεί σωστή διαχείριση πληροφοριών καθώς και 
ολοκληρωτική χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της 
τεχνολογίας της Πληροφορικής. Απαιτεί όμως κύρια, ένα άρτια οργανωμένο 
φορέα, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής σε όλα τα μέλη του 
οργανισμού.

Ειδικότερα, όταν αναφερόμαστε σε ένα ακαδημαϊκό οργανισμό, όπως 
είναι ένα Πανεπιστήμιο, θεωρούμε ότι η επιτυχία του εξαρτάται βασικά από 
τα μέλη του: διδακτικό/διοικητικό προσωπικό και φοιτητές. Κεντρικό σημείο 
αναφοράς της προσπάθειας αυτή όμως αποτελεί η τεχνολογική υποδομή και 
η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, η σημασία της οποίας για το 
μέλλον του οργανισμού διαφαίνεται -σήμερα περισσότερο από ποτέ- από τις 
παρακάτω γενικά παραδεκτές συνθήκες:

• Σήμερα ο παγκόσμιος ιστός (World-Wide-Web), το διαδίκτυο (Internet), 

οι υπολογιστικές και δικτυακές συσκευές έχουν μεταμορφώσει τους 
τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι σε όλο το κόσμο έχουν 
πρόσβαση στη διαθέσιμη πληροφορία καθώς επίσης και στο τρόπο που 
επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν αλλάξει επίσης το 
τρόπο με τον οποίο οι υπάλληλοι ενός ακαδημαϊκού οργανισμού ασκούν 
τις ερευνητικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές τους δραστηριότητες.

• Όλα τα μέλη του οργανισμού έχουν αντιληφθεί τη στρατηγική σημασία 
της πληροφορικής για τη βιωσιμότητα και μελλοντική επιτυχία του 
οργανισμού.

• Όλα τα μέλη του οργανισμού επίσης, έχουν κατανοήσει την ανάγκη για 
περισσότερα και ευκολότερο προσβάσιμα πληροφοριακά συστήματα και 
περισσότερο διαθέσιμη πληροφορία.

• Σήμερα, διατίθενται μεγάλα ποσά για την εξασφάλιση των απαιτούμενων 

πληροφορικών πόρων. Για να εξασφαλιστεί δηλαδή ότι κάθε μέλος του
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ακαδημαϊκού οργανισμού θα έχει πρόσβαση σε κάποιο υπολογιστικό 
σύστημα που θα το βοηθήσει να δουλέψει καλύτερα και να εκπαιδεύσει 
ή να εκπαιδευτεί καλύτερα.

• Για την υποστήριξη των διοικητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων 
του Πανεπιστημίου, είναι διαθέσιμος σήμερα ένας μεγάλος αριθμός 
πληροφορικών πόρων / μέσων. Όμως αυτό που απαιτείται είναι ένα 
κοινά αποδεκτό και αποτελεσματικό οργανωτικό μοντέλο διαχείρισης 
των ανωτέρω πόρων, που θα αποτελέσει το βασικό άξονα αναφοράς, 
ώστε να ικανοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι ανάγκες των μελών της 
ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η δημιουργία ενός κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου που θα 
αποτελέσει τη βάση του φορέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής σε ένα 
Πανεπιστήμιο, αποτελεί το αντικείμενο αυτής της εργασίας.

Η εργασία είναι χωρισμένη σε δύο μεγάλες θεματικές ενότητες. Στη 
πρώτη ενότητα υλοποιείται «υπό μορφή» έρευνας η παρουσίαση, ανάλυση 
και αξιολόγηση των φορέων παροχής υπηρεσιών πληροφορικής τεσσάρων 
(4) ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων. Γίνεται επίσης αναφορά σε βασικές 
έννοιες και οργανωτικά ζητήματα που χρήζουν ανάλυσης κατά το σχεδίασμά 
της οργανωτικής δομής του εξεταζόμενου φορέα.

Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται ο σχεδιασμός ενός πρότυπου - 
μοντέλου οργάνωσης του φορέα παροχής πληροφορικής, που θα 
αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο θα 
ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη παραγωγική και καινοτόμα χρήση της 
τεχνολογίας της πληροφορικής, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη εκπαίδευση, 
έρευνα και άσκηση διοίκησης στο σύνολο της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προτεινόμενου μοντέλου είναι τα εξής:

• Ο οργανωτικός σχεδιασμός του φορέα παροχής της πληροφορικής 
αποτελεί τμήμα του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του 
Πανεπιστημίου.

• Το οργανωτικό σχήμα δημιουργείται από το συνδυασμό συγκεντρωτικής 
και αποκεντρωτικής παροχής πληροφορικών πόρων (συνύπαρξη 
κεντρικών και τοπικών τμημάτων).

• Η οργανωτική δομή υποστήριξης της τεχνολογίας της πληροφορικής 

είναι μία διάρθρωση τριών-αξόνων που απαρτίζεται από τις εξής 
οντότητες: κεντρικά τμήματα, τοπικά τμήματα και τελικοί χρήστες.

• Το προτεινόμενο μοντέλο είναι κατά βάση χρηστο-κεντρικό.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1. Ορισμοί
Σήμερα, κάθε ιδιωτικός ή δημόσιος οργανισμός, χρησιμοποιεί τη 

Πληροφορική σε πολλές δραστηριότητες του και σε όλα τα επίπεδα. Το 
τμήμα του οργανισμού που έχει σαν αντικείμενο την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του οργανισμού από τη πλευρά της Πληροφορικής ονομάζεται 
Μηχανογραφικό Κέντρο - Μ.Κ. (Information Center). Μπορεί να θεωρηθεί 
επίσης ως το τμήμα που επεξεργάζεται και παρέχει πληροφορίες σύμφωνα 
με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις του οργανισμού.

Το Πανεπιστήμιο ως ακαδημαϊκός οργανισμός, χρησιμοποιεί τη 
Πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες γενικότερα, για την εκπλήρωση των 
στόχων και της αποστολής του. Μάλιστα εκτιμάται ότι είναι τόσο σημαντική η 
συμβολή της Πληροφορικής, που σχεδόν πάντα οι στόχοι ενός 
Πανεπιστημίου εξαρτώνται άμεσα από τις δραστηριότητες του 
Μηχανογραφικού Κέντρου. Αυτό μπορεί να καθορισθεί ως η οργανωσιακή 
οντότητα που χρησιμοποιεί ένα πλήθος τεχνολογιών πληροφορικής για τη 
παροχή πληροφορικών πόρων, για εκπαίδευση, έρευνα και διοίκηση, στα 
μέλη μιας ακαδημαϊκής μονάδας.1

Ουσιαστικά αποτελεί τον ενδιάμεσο μεταξύ των εξυπηρετούμενων 
τμημάτων και των πληροφοριακών συστημάτων μιας Πανεπιστημιούπολης. 
Τα συστήματα αυτά είναι υπεύθυνα για τη διανομή των πληροφοριών που 
αφορούν θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και διοίκησης.

Σχηματικά θα μπορούσαμε να απεικονίσουμε τη σχέση αυτή ως εξής:

Εξυπηρετούμενα Τμήματα 
(Department Served)

Μηχανογραφικό Κέντρο. 
(Information Center)

Πληροφοριακά Συστήματα 
(Campus Information 

Systems)

θέση του Μηχανονρααικού Κέντρου ΠανεπιστηιιΙοΌ

1 Παλαιότερα, στο Μ.Κ. ενός Πανεπιστημίου αποδόθηκε και η ονομασία «Υπολογιστικό Κέντρο» μια 
και θεωρήθηκε ότι το αντικείμενό του είναι αποκλειστικά οι επιστημονικοί «Υπολογισμοί», σε 
αντιδιαστολή με τη «Μηχανογράφηση» που συνήθως αναφέρεται σε δραστηριότητες διοικητικές και 
οικονομικές. (Κ. Λιβαδάς "Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Μ.Κ."). Σήμερα συναντάμε 
ονομασίες που δίνουν έμφαση στην ενοποίηση της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και νέων 
τεχνολογιών γενικότερα, υπό το πρίσμα της Διεύθυνσης ή Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής κλπ.
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2. Κύρια Στοιχεία Μ.Κ.
Το Μ.Κ. παρέχει μέσω διασυνδεδεμένων δικτυακών εγκαταστάσεων:

• Πληροφορικούς πόρους (υλικό, λογισμικό και δυνατότητες), συστήματα 
και υπηρεσίες για τη συγκέντρωση, ενοποίηση και διανομή 
πληροφοριών.

• Δυνατότητα σύνδεσης με άλλα εσωτερικά (ευρύτερος χώρος της 
Πανεπιστημιούπολης) και εξωτερικά δίκτυα, σύνδεση με το διαδίκτυο, 
και άλλους κοινόχρηστους πόρους.

• Ανθρώπινο δυναμικό που φροντίζει για τη παροχή υπηρεσιών όπως 
διαχείριση δεδομένων και πληροφορικών πόρων, εκπαίδευση, 
υποστήριξη και εξυπηρέτηση.

• Σύγχρονα βοηθήματα όπως: προγραμματιστικά εργαλεία 4ης Γενιάς, 
υπολογιστικά συστήματα τηλεματικών και πολυμεσικών εφαρμογών κλπ.

Τα κύρια στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα σύγχρονο Μ.Κ. ενός
Πανεπιστημίου παρουσιάζονται στο επόμενο σχήμα:

Ε£οπλισαόΰ
(Hardware)

Mainframes
Minis
Micros

Προσωπικό 
(Personnel)

Διαχείριση Ανθρώπινων''· 
Πόρων
Τεχνική Υποστήριξη 
Σύμβουλοι Πληροφορικής 
Βοηθητικό Προσωπικό

Πόοοι Πληροωοοικύε 
(Information Resources)

Τηλεπικοινωνίεε 
| (Telecommunications)

LAN 
WAN 
Συνδέσεις 
Δεδομένων, 
Ήχου,Βίντεο

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

Βάσεις Δεδομένων
• Ατόμων
• Οργανωτικές
• Κειμένων-Εκδόσεων
• Εκτυπωμένες Συλλογές 

Αρχεία Αποθηκευμένα σε/ 
Ηλεκτρονική Μορφή

Πληροφοριακά 
/Συστήαατα T^uaTiKiic 

(Computer-Mediated 
Conferencing) 

Τηλεδιάσκεψη 
Τηλεκπαίδευση 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Προνράααατα 
Εωαρ μονών 

'(Application Software)

Εξαγωγή&Μετατροπή 
Δεδομένων 
EDI-SDI
Ανώτερα Εργαλεία 
Επεξεργασίας Κειμένου 
(Hypertext)

Ποονοαααατιστικά 
Εργαλεία 4ης Γενιάς 

(4th Generation Software)

• RDBMS 
DSS
Ad-Hoc Αναφορές

Κύρια Στοιχεία Μηχανογραφικού Κέντρου Πανεπιστημίου
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3. Λειτουργίες - Δραστηριότητες Μ.Κ.
Στο επόμενο σχήμα που ακολουθεί φαίνονται οι βασικές λειτουργίες 

ενός Μ.Κ. σε σχέση με τη πληροφορία:

Λειτουργική Θεώρηση Μητανογραφικού Κέντρου Πανεπιστημίου

Όπως προαναφέρθηκε το αντικείμενο του Μ.Κ. ενός Πανεπιστημίου 
είναι η παροχή σ’ αυτό Υπηρεσιών Πληροφορικής. Η διαδικασία αυτή 
μπορεί να θεωρηθεί ως πραγματική Παοανωνή πληροφοριών που θα 
χρησιμοποιηθούν από τα διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου. Για να 
παρασχεθούν όμως οι υπηρεσίες αυτές, απαιτείται και μια σειρά άλλων 
εργασιών - δραστηριοτήτων που έχει να κάνει με την Λειτουονία και την 
Συντήρηση των Υπολογιστικών Συστημάτων, την Ανάπτυξη 
Μηχανογραφικών Εφαρμογών, την Τεχνική Υποστήριξη των τελικών 

χρηστών, την Εκπαίδευση - Επιυόρφωση του διδακτικού, διοικητικού και 
βοηθητικού προσωπικού καθώς και των φοιτητών του Πανεπιστημίου, την 
Διακίνηση των Μηχανογραφικών Υλικών και τέλος την Διαχείριση των 
δικτυακών εγκαταστάσεων.
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4. Ρόλος Μ.Κ.
Ο βασικός ρόλος και αποστολή του Μ.Κ. είναι η παροχή της 

απαραίτητης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και υπηρεσιών, για την υποστήριξη 

των δραστηριοτήτων επεξεργασίας πληροφοριών του Πανεπιστημίου. Οι 
πληροφορίες αφορούν τα διάφορα τμήματα, ιδρύματα και οργανισμούς του 
Πανεπιστημίου, ενώ οι δραστηριότητες εκτελούνται από το διδακτικό και μη 
προσωπικό αυτού. Για να το πετύχει αυτό το Μ.Κ. εμπλέκει ένα σύνολο 
νέων και καινοτόμων τεχνολογιών και χρησιμοποιεί ένα μεγάλο αριθμό 
πληροφοριακών συστημάτων (υπολογιστικών, δικτυακών και 
τηλεπικοινωνιακών).

Το Μ.Κ. επίσης, υποστηρίζει και βοηθά στο καθορισμό των διαθέσιμων 
πληροφορικών πόρων, στη δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτούς και καθιστά 
τη πληροφορία διαθέσιμη για επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση. 
Κατά συνέπεια το περιβάλλον λειτουργίας του θα πρέπει να είναι σε θέση να 
συγκεντρώνει, μετατρέπει, ενοποιεί και τέλος να παρέχει πληροφορικούς 
πόρους σε όλα τα τμήματα ανεξάρτητα της μορφής και κατάστασής τους. Οι 
πόροι συμπεριλαμβάνουν εσωτερικά καθώς και εξωτερικά παραγόμενη 
πληροφορία από εμπορικές ή δημόσιες βάσεις δεδομένων, δημόσια 
έγγραφα, επιστημονικές και ερευνητικές εκδόσεις. Τέλος, το Μ.Κ. παρέχει 

εκτεταμένες δυνατότητες δικτύωσης με εσωτερικές και εξωτερικές συνδέσεις 
(Διαδίκτυο), διευκολύνοντας τη κατανομή της διαθέσιμης πληροφορίας και 
των διαθέσιμων πληροφορικών πόρων.

Για την εκπλήρωση των στόχων του, το Μ.Κ. πρέπει να καθοδηγείται 
από τις παρακάτω αρχές:

• Να εξυπηρετεί το όραμα και την αποστολή του Πανεπιστημίου.

• Να εστιάζει τις προσπάθειές του στη βασική αποστολή του και την 
ικανοποίηση των αναγκών των τελικών χρηστών.

• Να εστιάζει τις προσπάθειές του στην μεγιστοποίηση της απόδοσης των 
επενδύσεων σε πληροφορικούς πόρους και παρεχόμενες υπηρεσίες.

• Να συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς.
• Να αναπτύσσει καταστατικά τεκμηρίωσης όλων των έργων που 

συμμετέχουν οι διάφοροι φορείς του Πανεπιστημίου στα οποία να 
διαφαίνεται καθαρά ο σκοπός, αποτελέσματα, κέρδη κλπ.

• Να προσδιορίζει ποσοτικά την απόδοσή τους.

• Να προσπαθεί να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχει.
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5. Δομή - Οργάνωση Μ.Κ.
Η οργανωτική διάρθρωση ενός Πανεπιστημίου αναφέρεται στα 

τμήματα που περιλαμβάνει και στις διοικητικές σχέσεις αυτών των 
τμημάτων. Οι σχέσεις αυτές απεικονίζονται στο οργανόγραμμα του 
Πανεπιστημίου όπου φαίνεται η οργανική θέση του Μηχανογραφικού 
Κέντρου καθώς και οι σχέσεις, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του. Η 
οργανική δομή του ίδιου του Μ.Κ. μπορεί να αναλυθεί και να περιγράφει από 
το οργανόγραμμά του που εκτός των ανωτέρω θα επεξηγεί και τις 
απαιτούμενες ειδικότητες του προσωπικού που το επανδρώνει.

6. Παρεχόμενες Υπηρεσίες Μ.Κ.
Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρει ένα Μ.Κ. ενός Πανεπιστημίου 

είναι ακαδημαϊκές και διοικητικές, όπως φαίνεται στο σχήμα:

Διοικητικές

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ακαδημαϊκές

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(Administrative (Academic

Services) ' r Services)

Οικονομικές 
Διαχείριση Ανθρώπινων 
Πόρων
Μισθοδοσία Προσωπικού 
Διαχείριση Φοιτητών 
Λογιστική Παρακολούθηση 
κλπ.

Φοιτητές
Ακαδημαϊκά Τμήματα 
Υπηρεσίες Δικτύων 
Υπηρεσίες Διαδικτύου 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
κλπ.

Προαφερόμενεσ Υπηρεαίεσ Μηχανογραφικού Κέντρου

Κάθε μία από τις ανωτέρω βασικές υπηρεσίες μπορούν να 
ομαδοποιηθούν επιπλέον στις εξής κατηγορίες:
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1. Υποστήριξη Εξοπλισμού
1.1 Αξιολόγηση Εξοπλισμού.
1.2 Επίδειξη Εξοπλισμού.
1.3 Συμβουλές για την Επιλογή Εξοπλισμού.
1.4 Εγκατάσταση και υποστήριξη Εξοπλισμού.
1.5 Διατήρηση Τεκμηρίωσης Εξοπλισμού.
1.6 Αντιμετώπιση Τεχνικών Προβλημάτων.
1.7 Συντήρηση Εξοπλισμού.

2. Υποστήριξη Λογισμικού
2.1 Αξιολόγηση λογισμικού.
2.2 Επίδειξη λογισμικού.
2.3 Συμβουλές για την επιλογή λογισμικού.
2.4 Διατήρηση τεκμηρίωσης λογισμικού.
2.5 Ανάπτυξη εφαρμογών.
2.6 Υποστήριξη συντήρησης λογισμικού.

3. Υποστήριξη Δεδομένων
3.1 Διατήρηση καταλόγου διαθέσιμων δεδομένων.
3.2 Παροχή βοήθειας στην αναζήτηση των απαιτούμενων 

δεδομένων.
3.3 Παροχή βοήθειας για την ανάκτηση δεδομένων.
3.4 Παροχή αντιγράφων ασφαλείας, Τήρηση αρχειοθέτησης, 

Συντήρηση ιστορικών αρχείων, Επαναφορά αρχείων.

4. Υποστήριξη Λειτουργιών
4.1 Παροχή βοήθειας στο προσδιορισμό προβλημάτων.
4.2 Εκτίμηση αν η προτεινόμενη εφαρμογή είναι κατάλληλη ή πρέπει 

να αναπτυχθεί νέα.
4.3 Παροχή βοήθειας στο σχεδίασμά των εφαρμογών.
4.4 Παροχή βοήθειας στην επιλογή τεχνικών για τη χρήση των 

εφαρμογών.
4.5 Παροχή βοήθειας στην επιλογή συγκεκριμένου λογισμικού 

πακέτου ή προγραμματιστικού εργαλείου για μία εφαρμογή.
4.6 Παροχή συμβουλών σέ χρήστες για τυχόν προβλήματα.

4.7 Ανάπτυξη εφαρμογών για ή με τους χρήστες.
4.8 Ανάπτυξη Προτύπων.
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5. Εκπαίδευση-Εττιμόρφωση
5.1 Παροχή βασικής εκπαίδευσης.
5.2 Παροχή προχωρημένης εκπαίδευσης.
5.3 Παροχή τεχνικών σεμιναρίων σε συνεχή βάση.
5.4 Παροχή σεμιναρίων για θέματα ασφάλειας.

6. Υποστήριξη Δικτύου

6.1 Μεταφορά δεδομένων, ήχου, βίντεο.
6.2 Παροχή τηλεματικών εφαρμογών.
6.3 Τηλεκπαίδευση.
6.4 Τεχνική υποστήριξη.

7. Υποστήριξη Διαδικτύου
7.1 Συνεχή πρόσβαση με το διαδίκτυο.
7.2 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
7.3 Σύνδεση με βιβλιοθήκες, καταλόγους και βάσεις δεδομένων.

8. Λοιπές Υπηρεσίες
8.1 Διατήρηση καταλόγου με το διαθέσιμο εξοπλισμό και λογισμικό.
8.2 Ανακοινώσεις.
8.3 Τεχνική υποστήριξη.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Κεφάλαιοί
Ανάλυση οργάνωσης Μηχανογραφικών Κέντρων 

Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί η οργάνωση Μηχανογραφικών 
Κέντρων τεσσάρων Πανεπιστημίων. Τα Πανεπιστήμια αυτά είναι:

1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
3. Πανεπιστήμιο Βόρειας Καρολίνας και
4. Πανεπιστήμιο Μινεσότας.

Η επιλογή των ανωτέρω ακαδημαϊκών οργανισμών Πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης έγινε με βάση τους εξής παράγοντες:

• Μέγεθος Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα θα εξετασθούν μεγάλοι 
οργανισμοί για να:

α). Καλυφθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο εύρος παρεχόμενων 
υπηρεσιών - δραστηριοτήτων και να 

β). Εφαρμοσθεί το μοντέλο που θα προταθεί στη συνέχεια στη 
συγκεκριμένη τάξη μεγέθους.

• Διαθεσιμότητα στοιχείων. Πολλά Πανεπιστήμια δε δημοσιοποιούν τα 
στοιχεία που αφορούν το τρόπο οργάνωσης των φορέων παροχής 
υπηρεσιών πληροφορικής.

• Υλοποίηση φιλόδοξων σχεδίων οργάνωσης του φορέα που θα παρέχει 
υπηρεσίες πληροφορικής στα ανωτέρω Πανεπιστήμια. Η διαθεσιμότητα 
των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των νέων τρόπων οργάνωσης, 
προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης που θα οδηγήσει στην 
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
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ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γενικά - Το Πανεπιστήμιο
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, είναι το μεγαλύτερο 

πνευματικό ίδρυμα της Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. 
Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών πεδίων 
προσφέροντας εκπαίδευση σε 70000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα σε 4000 ερευνητές και 
ακαδημαϊκούς να εργάζονται στο γνωστικό αντικείμενό τους. Στο 
Πανεπιστήμιο λειτουργούν 44 Τμήματα τα οποία έχουν οργανωθεί σε 10 
Σχολές. Εντός αλλά και εκτός της πανεπιστημιούπολης στεγάζονται επίσης 
αρκετά παραρτήματα Τμημάτων ή Σχολών καθώς και ανεξάρτητες 
εκπαιδευτικές ή ερευνητικές μονάδες, που συνδέονται με το Πανεπιστήμιο. 
Τέλος οι ετήσιες νέες εγγραφές ξεπερνούν τις 12000 και το προσωπικό του 
Πανεπιστημίου ανέρχεται περίπου στα 5000 άτομα.

Εισαγωγή
Στο Πανεπιστήμιο δεν υπάρχει σαφώς θεσμοθετημένη δομή και μία 

κεντρική διεύθυνση παροχής πληροφορικών πόρων. Τα όργανα που έχουν 
επωμιστεί την παροχή των υπηρεσιών της πληροφορικής και νέων 
τεχνολογιών γενικότερα είναι:
1. Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης η οποία ανήκει στη Γενική Διεύθυνση 

Διοικητικών Υπηρεσιών.
2. Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου Δεδομένων, Κέντρο 

Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Κέντρο Διαχείρισης & 
Τεχνικής Υποστήριξης του Τηλεφωνικού Δικτύου. Τα Κέντρα αποτελούν 
τους φορείς υλοποίησης του σχεδιασμού που χαράσσουν οι εξής 
Επιτροπές αντίστοιχα: Επιτροπή Υπολογιστικών Συστημάτων και 
Εφαρμογών, Δικτύου Δεδομένων και Τηλεφωνικού Δικτύου & Northstar 
και υπάγονται διοικητικά στο Συντονιστικό Όργανο Επιτροπών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών το οποίο απαρτίζεται από τους κάτωθι: 
Πρύτανη, Αντιπρύτανη Οικονομικού, Προέδρους Επιτροπών, Διοικητικός 
Υπάλληλος (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μηχανογράφησης), και άλλα 
μέλη ΔΕΠ ως συμβουλευτικά μέλη.

Σχηματικά η δομή των υπηρεσιών και τεχνολογιών πληροφορικής 

(Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Επιτροπές Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών) του Πανεπιστημίου είναι:
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Γενική δομή Τμηιιάτων Υπηρεσιών & Τεχνολογιών Πληροιοοοικήζ Α.Π.Θ,

Οι ανάγκες Πληροφορικής του Πανεπιστημίου φαίνονται στο σχήμα:

Δικτύωση Πανεπιστηιαούπολης

(23 Κτιριακές Εγκαταστάσεις εντός 
Πανεπιστημιούπολης, 6 Πανεπιστημιακά 

Νοσοκομεία, 14 Εξωκείμενες Μονάδες και 
Ακαδημαϊκό Δίκτυο Northstar)

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 
& Υπηρεσίες Διαδικτύου

(5500 συνδρομητές, 100000 κλήσεις /ημέρα, 
& 600000 προσβάσεις/ημέρα,

7000 μηνύματα/ώρα - 8000 συνδρομητές)

Ποαναατικέ: ανάγκες Πληοοοοοικήζ του Α,Π,Θ,
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1.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1.1.1 Ρόλος
Ο ρόλος της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης είναι η υλοποίηση και 

διατήρηση σε ένα υψηλό επίπεδο των μηχανογραφικών διαδικασιών και 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με θέματα που αφορούν τη διοικητική 
λειτουργία του Πανεπιστημίου.

1.1.2 Υπηρεσίες που παρέχει η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης
Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης προσφέρει πληροφορίες για τις 

οργανωτικές και διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα 
μηχανογράφησης.

1.1.3 Δομή - Οργάνωση Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης
α. Στελέχωση. Η Διεύθυνση στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό του 

Πανεπιστημίου υπό τη διεύθυνση του Διευθυντή Μηχανοργάνωσης, ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανογραφικών 
διαδικασιών.

β. Δομή / Οργανόγραμμα. Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης υπάγεται 
διοικητικά -σύμφωνα με τα άρθρο 12 του ΦΕΚ33/Μάρτιος 1995 της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως- στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
& Μηχανοργάνωσης η οποία αποτελεί ένα τμήμα των προσφερόμενων 
διοικητικών υπηρεσιών. Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

• Τμήμα Οργάνωσης - Μηχανοργάνωσης και

• Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης.
Σχηματικά η δομή:

Opmvrivpauua Λιειίθννπηο Μηγανοηνάνωσηα
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1.1.4 Τμήματα
σ. Τμήμα Οργάνωσης - Μηχανοργάνωσης. 0 ρόλος του Τμήματος 

Οργάνωσης - Μηχανοργάνωσης είναι γενικά, η ολοκλήρωση και η 
διατήρηση της λειτουργικότητας των μηχανογραφικών και μη διαδικασιών σε 
ικανοποιητικά επίπεδα. Επίσης η ανάληψη μελετών που απασχολούν το 
Πανεπιστήμιο είτε στο χώρο του εκπαιδευτικού έργου είτε στις διοικητικές 
διαδικασίες2.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

• Η υποστήριξη του εξοπλισμού και του λογισμικού.

• Η ανάληψη της μελέτης των προβλημάτων που σχετίζονται με την 
επέκταση της μηχανογράφησης στο σύνολο των υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου.

• Η διερεύνηση των δυνατοτήτων για προσθήκη νέων 
μικροϋπολογιστικών ή τερματικών σταθμών.

• Η μέριμνα για την αύξηση ετοίμων μηχανογραφικών προγραμμάτων.

• Η παροχή πληροφοριών και τεχνικής υποστήριξης στους χρήστες 
σχετικά με τις τεχνικές τους δυνατότητες.

• Η προσφορά ετοίμων προγραμμάτων και πακέτων.

• Η φροντίδα για βελτίωση ή τροποποίηση υφισταμένων 
μηχανογραφικών εφαρμογών και ανάπτυξη νέων.

• Η παροχή μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού.

β. Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης. Ο ρόλος του Τμήματος 
Στατιστικής Τεκμηρίωσης είναι η συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάλυση 
στατιστικών στοιχείων. Στις αρμοδιότητές του ακόμα περιλαμβάνονται:

• Η σύνταξη στατιστικών πινάκων και παραστατικών διαγραμμάτων.
• Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους φοιτητές, το 

συνολικό έμψυχο δυναμικό του Πανεπιστημίου και των διαφόρων 
οικονομικών μεγεθών.

2 Οι αρμοδιότητες που αναλύονται, προβλέπονται από το Φ.Ε.Κ.. της οργάνωσης των διοικητικών 
υπηρεσιών του Α.Π.Θ. Στη πράξη οι περισσότερες απ’ αυτές, πραγματοποιούνται από τα Κέντρα που 
υλοποιούν τη πολιτική που ορίζει το Πανεπιστήμιο μέσω Επιτροπών.
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1.2 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1.2.1 Εισαγωγή
Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ “Οργανωτική και λειτουργική βελτιστοποίηση 

της δικτυωμένης υπολογιστικής ισχύος στο Α.Π.Θ." ξεκίνησε η λειτουργία 
του Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΤΠ) με σκοπό 
την οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και 
διοικητικών υπολογιστικών συστημάτων του Πανεπιστημίου.

Σήμερα το Κέντρο αποτελεί τον φορέα υλοποίησης της στρατηγικής 
που χαράσσει η Επιτροπή Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών για 
την εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και λειτουργεί ως ένα κοινό 
σημείο αναφοράς για την πανεπιστημιακή κοινότητα συγκεντρώνοντας και 
συντονίζοντας το σύνολο των πολυποίκιλων υπολογιστικών αναγκών του 
Α.Π.Θ.

1.2.2 Ρόλος ΚΥΤΠ
Ο πρωταρχικός ρόλος του Κέντρου είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης 

των υπαρχόντων υπολογιστικών πόρων του Πανεπιστημίου καθώς και η 
σχεδίαση της μελλοντικής υποδομής του ώστε να προσαρμοσθεί με την 
πολιτική ανάπτυξης του ευρύτερου υπολογιστικού ιστού, ακολουθώντας τις 
παγκόσμιες τεχνολογικές και ακαδημαϊκές εξελίξεις.

Οι βασικοί τομείς ενασχόλησης του Κέντρου είναι:

• Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά πληροφορικά συστήματα.

• Διοικητικά και Οικονομικά Πληροφορικά συστήματα.

1.2.3 Προσφερόμενες Υπηρεσίες ΚΥΤΠ
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Κέντρου καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα και απευθύνονται στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του 
Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα στο ακαδημαϊκό-διοικητικό προσωπικό, 
στους φοιτητές αλλά και στους τοπικούς διαχειριστές των πληροφορικών 
συστημάτων. Οι βασικότερες υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

Συμβουλευτικές Τεχνική
Υπηρεσίες Υποστήριξη

Παρακολούθηση 1 
Υπολογιστικών 
Συστη ιιάτων

Συμβόλαια ■
Συντήρησης

1
Εκπαίδευση & Υποστήριξη

Ενημέρωση Εκπ/κών Νησίδων 1

1
Κοινόχρηστο

1
Υποστήριξη

Λογισμικό Εφαρμογών

Παρφμενεζ υπημεσίε€ του Κέντρου Υποστήριζε Τετνολογιών Πληροφορικής
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α. Συμβουλευτικές και Τεχνικές Υπηρεσίες. Η υπηρεσία φιλοδοξεί 
να διευκολύνει την καθημερινή εργασία του καθηγητή, του ερευνητή, του 
φοιτητή, της γραμματείας και γενικότερα του προσωπικού του 
Πανεπιστημίου στη χρήση των προσωπικών τους υπολογιστών ή των 
κοινόχρηστων υπολογιστικών πόρων του Α.Π.Θ. Συγκεκριμένα παρέχει:

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου, e-mail και επί τόπου 
επισκέψεων σε θέματα εξοπλισμού, διαχείρισης και χρήσης 
Λειτουργικών Συστημάτων και εγκατάστασης λογισμικού.

• Τεχνικές υπηρεσίες μικρής κλίμακας (με σειρά προτεραιότητας).

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη χρήση των υπηρεσιών του ΚΥΤΠ 
(κεντρική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (Backup), διανομή 
λογισμικού, κεντρικά υπολογιστικά συστήματα, κλπ).

• Ανάλυση αναγκών και τεχνικών προδιαγραφών για αγορά 
εξοπλισμού πληροφορικής (προσωπικών υπολογιστών, 
περιφερειακών, κλπ).

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη σελίδων στο διαδίκτυο.

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος όπως εργονομία 
και θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας κατά τη χρήση του 
Η/Υ.

β. Κοινόχρηστο Λογισμικό. Η αγορά μεγάλου ή απεριόριστου 
αριθμού αδειών ενός πακέτου λογισμικού για ένα οργανισμό μέσω 
συμβολαίου, θεωρείται απαραίτητη πράξη των ακαδημαϊκών υπολογιστικών 
υπηρεσιών όλων των Πανεπιστημίων. Οι μεγάλες εταιρίες του χώρου (SUN, 
Hewlett-Packard, IBM, Digital, SGI, Microsoft, Oracle, κλπ), προσφέρουν 
ειδικές ακαδημαϊκές εκπτώσεις που απορρέουν είτε από την πολιτική 
εξοικείωσης των φοιτητών με τα προϊόντα τους (αύξηση των πωλήσεων), 
είτε από τον απλούστατο λόγο της μαζικής πώλησης. Η μείωση των 
επισήμων τιμών μέσω του κοινόχρηστου λογισμικού προέρχεται επίσης από 
το γεγονός ότι πολλοί χρήστες μοιράζονται ένα κοινό media (CD-ROM ή 
δισκέτες) και μία κοινή τεκμηρίωση. Οι δραστηριότητες του κοινόχρηστου 
λογισμικού περιλαμβάνουν πέρα από τη διανομή λογισμικού, αναβάθμιση 
και προστιθέμενες υπηρεσίες εγκατάστασης και υποστήριξης.
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y. Κεντρικά Συμβόλαια Συντήρησης. Παρακολούθηση υλοποίησης 
των συμβάσεων των κεντρικών συμβολαίων συντήρησης, καθώς και 
ενημέρωση των τοπικών υπευθύνων (εκπαιδευτικής νησίδας, εργαστηρίου, 
κλπ.) για το αν ο εξοπλισμός σε βλάβη ανήκει σε συμβόλαιο συντήρησης και 
κάτω από ποιους όρους. Εμπεριστατωμένη παρακολούθηση της 
διαδικασίας αποκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συμβολαίου 
και τέλος, δημιουργία λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία 
αποκλειστικό σκοπό έχει την επικοινωνία μεταξύ των υπευθύνων των 
μηχανημάτων που είναι εντεταγμένα στο κεντρικό συμβόλαιο συντήρησης.

δ. Εκπαίδευση και Ενημέρωση χρηστών. Διοργάνωση μίας σειράς 
εκπαιδευτικών δράσεων - σεμιναρίων που αναφέρονται στη χρήση 
λογισμικού γενικού ενδιαφέροντος ή στη χρήση υπολογιστικών συστημάτων 
του Πανεπιστημίου. Στις δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται:

• Η κατάρτιση του διοικητικού προσωπικού του Α.Π.Θ. σε θέματα που 
άπτονται των καθημερινών δραστηριοτήτων του (βασική χρήση 
υπολογιστών, επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα).

• Η κατάρτιση του ακαδημαϊκού προσωπικού του Α.Π.Θ. σε 
ειδικευμένα θέματα (βάσεις δεδομένων, σχεδιαστικά & γραφιστικά 
πακέτα, ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών, μαθηματικών & 
στατιστικών πακέτων, κλπ.) όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τις 
καταγεγραμμένες ανάγκες, τις δυνατότητες του ΚΥΤΠ, σε συνδυασμό 
με τις μαζικές αγορές λογισμικού που πραγματοποιούνται από αυτό.

• Η κατάρτιση των τοπικών υποστηρικτών πληροφορικών συστημάτων 
των Τμημάτων, σε θέματα τεχνικής υποστήριξης.

• Η κατάρτιση των προπτυχιακών & μεταπτυχιακών φοιτητών (όπως 
για παράδειγμα στη χρήση του κατανεμημένου client-server 
περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.).

• Η αξιοποίηση των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων του 
Πανεπιστημίου.

• Η βελτίωση των προσόντων των εργαζομένων ως προς το έργο που 
καλούνται να επιτελέσουν.

• Η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του Πανεπιστημίου στο σύνολό του.
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ε. Φιλοξενία και Κεντρική Υποστήριξη Εφαρμογών. Προμήθεια και 
εγκατάσταση διατμηματικών εφαρμογών σε εξυπηρετητές του Κέντρου. 
Τεχνική υποστήριξη των εφαρμογών (δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, 
αναβαθμίσεις, διαχείριση χρηστών) από το Κέντρο. Επίσης από την 
υπηρεσία αυτή υποστηρίζονται για απεριόριστους χρήστες του Α.Π.Θ. 
προγράμματα μαθηματικών, στατιστικών εφαρμογών και εφαρμογών 
γενετικής.

στ. Καταγραφή Υπολογιστικών Πόρων και Αναγκών. Καταγραφή 
των υπολογιστικών πόρων και των αναγκών σε θέματα Πληροφορικής σε 
επίπεδο Τμημάτων, Τομέων και Ερευνητικών Ομάδων. Ανάλυση και 
αξιολόγηση των καταγραφέντων καθώς και διαχείριση πάγιων στοιχείων.

ζ. Παρακολούθηση των Τεχνολογικών Εξελίξεων: σε θέματα 
Πληροφορικής όπου περιλαμβάνεται η έρευνα και προώθηση των διεθνών 
προτύπων σχετικά με εφαρμογές γραφείου, πολυμεσικές εφαρμογές, καθώς 
και πιλοτικές εφαρμογές ακαδημαϊκών και διοικητικών λειτουργιών 
(μηχανοργάνωση γραμματειών, smart cards κλπ).

η. Στρατηγικό πλάνο για την Πληροφορική: Εκπόνηση μελετών για 
τη διαμόρφωση του γενικού στρατηγικού πλάνου οργάνωσης και 
εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού και ερευνητικού πληροφορικού 
συστήματος του Α.Π.Θ.

θ. Πρόγραμμα Αυτόματης Αποθήκευσης Αντιγράφων Ασφαλείας 
Δεδομένων: Με σκοπό την χρησιμοποίησή τους σε περίπτωση βλάβης του 
Η/Υ, του σκληρού δίσκου, ή ενός συγκεκριμένου αρχείου. Η υπηρεσία αυτή 
προσφέρεται σε όλο το προσωπικό που δε διαθέτει τον απαραίτητο 
εξοπλισμό, το λογισμικό και την εξοικείωση με το μηχανισμό και τη τεχνική 
ορολογία της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

ι. Παροχή πρόσβασης σε Υπερυπολογιστές: Παροχή δωρεάν 
πρόσβασης σε απεριόριστους χρήστες του Α.Π.Θ. σε υπερυπολογιστές 
(πρόγραμμα όπου συμμετέχει το Ε.Μ.Π.) και παροχή υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας.

ια. Δανεισμός Εξοπλισμού. Εξυπηρέτηση κάθε ενδιαφερομένου 
μέλους της Πανεπιστημιακής κοινότητας είτε δανείζοντας είτε επιτρέποντας 
την χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού (όπως projector, ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή, scanner, notebook, προσωπικούς Η/Υ, εξωτερικά 

CD-ROMs-DVD-ROMs, SCSI καλωδίων και παραχώρηση εκτυπωτών ή 
plotter για ειδικές εκτυπώσεις).
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ιβ. Κεντρική Εποπτεία & Διαχείριση Συστημάτων: Με σκοπό την 
υποβοήθηση του έργου των τοπικών διαχειριστών και τη παροχή κεντρικής 
εποπτείας και διαχείρισης υπολογιστικών συστημάτων διαφόρων 
λειτουργικών. Το σύστημα θα παρέχει στους διαχειριστές, πληροφορίες ως 
προς τη κατάσταση των συστημάτων τους (CPU load, Network connectivity, 
Disk usage, System & Security messages / warnings, κλπ).

ιγ. Παροχή υποστήριξης των Εκπαιδευτικών «Νησίδων» του 
Πανεπιστημίου: «Νησίδες» θεωρούνται οι αίθουσες των διαφόρων 
τμημάτων του Ιδρύματος, με υπολογιστές, όπου είτε διδάσκονται μαθήματα 
του προγράμματος σπουδών, (εκπαιδευτικές νησίδες), είτε είναι στη διάθεση 
των φοιτητών κάποιες ώρες της ημέρας για ελεύθερη χρήση, (νησίδες 
ελεύθερης πρόσβασης), είτε γίνεται συνδυασμός των δύο ανωτέρω 
δραστηριοτήτων (μικτές υπολογιστικές νησίδες)3. Για την σταδιακή 
δημιουργία μιας όσο το δυνατό κοινής πολιτικής στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων κατά την οργάνωση και την λειτουργία των «νησίδων», το 
Κέντρο έχει καταθέσει πρόταση που αποβλέπει στην βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας των διάσπαρτων νησίδων και την δημιουργία πρότυπης 
κεντρικής νησίδας που θα λειτουργεί ως πιλότος. Επίσης παρέχει μια σειρά 
υπηρεσιών για την βοήθεια των τοπικών διαχειριστών των νησίδων οι 
οποίες περιλαμβάνουν:

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αρχική οργάνωση και διαχείριση 
νησίδων, ανάλογα με τον σκοπό που αυτές εξυπηρετούν.

• Σύγκριση πολιτικών από διαφόρων νησίδων ώστε να αναδειχθούν 
τυχόν προβλήματα ή/και βέλτιστες τακτικές κατά την διαχείριση.

• Προμήθεια λογισμικού γενικής χρήσης.

• Προμήθεια λογισμικού ειδικής χρήσης.
• Συνδρομή σε προγράμματα (όπως το πρόγραμμα MSDN Universal), 

ώστε να ενημερώνονται τα μέλη της κοινότητας για τις τελευταίες 
εξελίξεις.

• Δημιουργία λίστας θεμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για θέματα 
και ανακοινώσεις που αφορούν τους διαχειριστές νησίδων του 
Α.Π.Θ.

3 Επίσης υπάρχουν και οι ερευνητικές υπολογιστικές νησίδες όπου όμως λόγω της ανάγκης ελευθερίας 
κινήσεων των ερευνητών δεν συνίσταται η κεντρική διαχείριση τους εκτός εξαιρέσεων, οπότε δεν θα 
γίνει αναφορά σ’ αυτές.
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ιδ. Εγκατάσταση & Υποστήριξη: Του νέου κατανεμημένου client- 
server περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. σε αντικατάσταση του παλαιού 
συστήματος («Αριστοτέλης»), Το νέο περιβάλλον προορίζεται ως διδακτικό 
και ερευνητικό υπολογιστικό εργαλείο για το Α.Π.Θ. και βασίζεται στο 
Andrew File System (AFS). Στον πυρήνα του έχουν ενσωματωθεί 
πρόσθετες υπηρεσίες και εργαλεία που το καθιστούν πιο αποτελεσματικό 
στη διαχείρισή του και πιο λειτουργικό για τους χρήστες του, προσφέροντας 
σημαντικά πρόσθετα πλεονεκτήματα όπως:

• Σύγχρονο περιβάλλον μεγάλο δυνατοτήτων.

• Διεθνώς καταξιωμένο (χρησιμοποιείται από τα μεγαλύτερα ξένα 
Πανεπιστήμια).

• Κεντρική διαχείριση.

• Φιλικό γραφικό περιβάλλον χρήστη.

• Υποστήριξη προσωπικών υπολογιστών (Windows NT, 95/98) με 
χρήση κατάλληλου client λογισμικού.

• Υποστήριξη όλων των γνωστών λειτουργικών συστημάτων.

• Δυνατότητα χρήσης των εργαλείων ή του λογισμικού του AFS εκτός 
των συγκεντρωμένων νησίδων.

• Υψηλή και τεκμηριωμένη απόδοση του συστήματος 
επαναποθήκευσης (caching) για ελαχιστοποίηση του δικτυακού 
φόρτου.

• Υψηλή ασφάλεια (με τη χρήση του AFS-Kerberos IV Security).

• Διαφάνεια των Συστημάτων Αρχείων (File Systems). Οι χρήστες 
βλέπουν το ίδιο home directory από οποιοδήποτε AFS client.

• Δυνατότητα υποστήριξης ιστοσελίδων χρηστών.

• Υποστήριξη τοπικών και απομακρυσμένων εκτυπώσεων και 
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
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1.2.4 Δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες του Κέντρου ττεριγράφονται στον παρακάτω 

συγκεντρωτικό πίνακα:

Δραστηριότητες Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής

• Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών και ερευνητικών πληροφορικών 

συστημάτων (Εκπαιδευτικές Νησίδες, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ).

• Κεντρικό υπολογιστικό σύστημα.

• Συγκεντρωτικά συμβόλαια συντήρησης.

• Προμήθεια και διαχείριση κοινόχρηστου λογισμικού - Site licensing.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κεντρικής τεχνικής υποστήριξης.

• Έρευνα των διεθνών ακαδημαϊκών standards σχετικά με Desktop Publishing, 

Multimedia, Digitized Material, Electronic Journals.

• Θέματα ασφάλειας συστημάτων.

• Πιλοτικές εφαρμογές ακαδημαϊκών και διοικητικών λειτουργιών (smart cards, 

μηχανοργάνωση γραμματειών, information kiosks).

• Πληροφόρηση και εκπαίδευση ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού γύρω από 

θέματα Πληροφορικής.

• Καταγραφή και παρακολούθηση του εξοπλισμού του Α.Π.Θ.

1.2.5 Δομή - Οργάνωση ΚΥΤΠ
σ. Στελέχωση. Η επάνδρωση του Κέντρου περιλαμβάνει μόνιμο 

επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και προσωπικό 
μερικής απασχόλησης. Η Επιτροπή Υλοποίησης Έργου στελεχώνεται από 
καθηγητές των Τμημάτων του Α.Π.Θ.

β. Δομή - Οργανόγραμμα. Το Τμήμα αποτελείται από οκτώ βασικά 
υποτμήματα όπως φαίνεται παρακάτω:
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1.3 ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.3.1 Εισαγωγή
Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου Δεδομένων (ΚΛ&ΔΔ) ή 

Network Operation Center (NOC) του Α.Π.Θ., είναι ο φορέας που προτείνει, 
υλοποιεί και παρακολουθεί σε τεχνικό επίπεδο την δικτυακή πολιτική που 
χαράσσει το Α.Π.Θ. μέσω της Επιτροπής Δικτύου Δεδομένων.

1.3.2 Ρόλος ΚΛ&ΔΔ
«Ο πρωταρχικός στόχος του κέντρου είναι η ανάπτυξη και συντήρηση 

ενός προηγμένου επικοινωνιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα καλύπτει 
κατά τον αρτιότερο τρόπο τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας καθώς και τις υπάρχουσες 
ανάγκες διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης του Πανεπιστημίου, 
μεγιστοποιώντας τα υπάρχοντα στρατηγικά πλεονεκτήματα του Α.Π.Θ., έτσι 
ώστε αυτό να καθιερωθεί ως ένα Σημαντικό Περιβάλλον Ανάπτυξης της 
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών τόσο στην Ελληνική όσο και στη 
διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα»4.

1.3.3 Προσφερόμενες Υπηρεσίες ΚΛ&ΔΔ
Το ΚΛ&ΔΔ έχει την ευθύνη παροχής μιας σειράς δικτυακών 

υπηρεσιών προς τους χρήστες του Δικτύου Δεδομένων του Α.Π.Θ.:

r λ

Βασικές
Υπηρεσίες

V J

Υπηρεσίες Ί f Λοιπές

Υποδομής J ϊ”η('““5

Πιλοτικές
Υπηρεσίες

1 J

Υπηρεσίεε Κέντρου Λειτουργίαε και Διαχείρισηε Δικτύου Δεδομένων

Ειδικότερα,

4 Συνοπτική Έκθεση Πεπραγμένων (16/5/1998-31/8/1999), Επιτροπή Δικτύου Δεδομένων Α.Π.Θ.
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α. Βασικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα:

• Λογαριασμοί Χρηστών. Το ΚΛ&ΔΔ παρέχει δωρεάν το δικαίωμα 
πρόσβασης (λογαριασμό χρήστη ή account) σε όλους τους 
πανεπιστημιακούς (ΔΕΠ, εργαζόμενους, ερευνητές, μεταπτυχιακούς 
και προπτυχιακούς φοιτητές).

• Ασφάλεια Χρήσης. Η καλή και ασφαλής λειτουργία των υπηρεσιών 
που παρέχει το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του Α.Π.Θ. απαιτεί η 
πρόσβαση σε αυτές να είναι αποκλειστικά και μόνο προσωπική, από 
τον ίδιο τον δικαιούχο του λογαριασμού χρήσης. Ο κάθε χρήστης 
οφείλει να διασφαλίζει τον κρυφό κωδικό πρόσβασης του στις 
υπηρεσίες και να γνωρίζει ποιες υπηρεσίες είναι ασφαλείς και ποιες 
είναι επικίνδυνες για την υποκλοπή του κωδικού του από τρίτους. 
ΚΛ&ΔΔ έχει κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες ώστε οι μέθοδοι 
πρόσβασης στις υπηρεσίες να διασφαλιστούν με ειδικά πρωτόκολλα 
κρυπτογράφησης.

• Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail).

• Σύνδεση μέσω τηλεφώνου (dial-up). Η υπηρεσία σύνδεσης μέσω 
τηλεφώνου επιτρέπει σε κάθε χρήστη να απολαμβάνει μέσω 
τηλεφώνου τις ίδιες υπηρεσίες δικτύου που διατίθενται σε 
υπολογιστές που βρίσκονται εγκατεστημένοι πάνω στο Δίκτυο 
Δεδομένων του Πανεπιστημίου.

• Προσωπικός αποθηκευτικός χώρος & Φιλοξενία προσωπικών 
ιστοσελίδων. Το Κέντρο παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης 
δεδομένων στον κεντρικό εξυπηρετητή του Πανεπιστημίου για:

- Προσωρινή αποθήκευση αρχείων δεδομένων και μεταφορά τους 
μεταξύ υπολογιστών.

- Φιλοξενία προσωπικών ιστοσελίδων και διάθεση αρχείων σε 
τρίτους μέσω της υπηρεσίας ιστού (Web).

• Καταχώρηση διευθύνσεων δικτύου. Η ευθύνη για την καταχώρηση 
και διαχείριση των IP διευθύνσεων όλων των υπολογιστών στο 
δίκτυο του Α.Π.Θ. βαραίνει το ΚΛ&ΔΔ.

• Εγχειρίδια Χρήσης Υπηρεσιών. Το Κέντρο έχει συντάξει μια σειρά 

από εγχειρίδια με σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες του να 

εκμεταλλευτούν τις διαθέσιμες υπηρεσίες του δικτύου δεδομένων του 
Πανεπιστημίου μέσα από τον Η/Υ τους. Τα θέματα των εγχειριδίων 
ποικίλουν, από τη δικτύωση ενός υπολογιστή μέχρι την ανάγνωση
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παρουσίαση αυτών γίνεται με 
αναλυτική περιγραφή των βημάτων και των ρυθμίσεων που 
απαιτούνται, ώστε ακόμα και ένας άπειρος χρήστης να μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει. Τα εγχειρίδια αυτά προσφέρονται σε ηλεκτρονική 
μορφή μέσα από σελίδες ιστού (Web), καθώς και σε εκτυπώσιμη 
μορφή. Ταυτόχρονα, έχει προχωρήσει και στην έκδοση ενός βιβλίου 
με όλα τα επιμέρους εγχειρίδια, το οποίο βρίσκεται στην δεύτερη 
έκδοσή του και έχει ήδη μοιραστεί σε εκατοντάδες αντίτυπα, στα μέλη 
της πανεπιστημιακής κοινότητας. Επίσης, καταβάλλονται συνεχείς 
προσπάθειες για την συντήρηση των εκδόσεων του βιβλίου.

• Σεμινάρια Χρήσης Υπηρεσιών. Το Κέντρο έχει ξεκινήσει μια σειρά 
από σεμινάρια με στόχο την εξοικείωση των πανεπιστημιακών με τις 
υπηρεσίες δικτύου. Ο χαρακτήρας των σεμιναρίων είναι πρακτικός. 
Τα αντικείμενα κάθε συγκεκριμένου σεμιναρίου επιμόρφωσης / 
κατάρτισης εξάγονται από το γενικό πλαίσιο θεματολογίας κατόπιν 
συμφωνίας μεταξύ του συγκεκριμένου τμήματος και των αρμοδίων 
στελεχών υλοποίησης του έργου. Το πλαίσιο λειτουργίας τους 
καθορίζεται από τα ισχύοντα στις διαδικασίες κατάρτισης (Κατάσταση 
Εκπαιδευομένων και Εκπαιδευτών, Δελτίο Παρουσιών, Δελτίο 
Διδαχθείσας Ύλης).

• Διαθέσιμο Λογισμικό. Το ΚΛ&ΔΔ προσφέρει τη δυνατότητα 
προμήθειας (FTP Server) των τρεχουσών εκδόσεων λογισμικού που 
είναι απαραίτητο για τη χρήση των υπηρεσιών δικτύου, χωρίς να 
είναι αναγκαία η αναζήτησή του εκτός του δικτύου του 

Πανεπιστημίου.

β. ΥπηρεσίεςΔικτυακής Υποδομής και συγκεκριμένα:

• Τοποθέτηση Πρίζας Δικτύου. Το Κέντρο υλοποιώντας τη στρατηγική 
του Α.Π.Θ. για την επέκταση του δικτύου δεδομένων, συντάσσει 
μελέτες δικτύωσης βάσει των οποίων το Πανεπιστήμιο προκηρύσσει 
Δημόσιους Διαγωνισμούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτοί 
έχουν ως αντικείμενο τη συμπλήρωση της δικτυακής υποδομής του 
Α.Π.Θ.

• Διάγνωση Βλαβών Σύνδεσης. Το Κέντρο διαθέτει τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για τη διάγνωση βλαβών στο καλωδιακό σύστημα (χαλκού 

και οπτικών ινών) και την επισκευή βλαβών στη καλωδίωση χαλκού.
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Για τον σκοπό της διάγνωσης των βλαβών, χρησιμοποιούνται ειδικά 
όργανα τα οποίο επιτρέπουν τον έλεγχο και την πιστοποίηση 
καλωδίωσης.

• Παρακολούθηση Διαθεσίμων Πόρων Δικτύου.

• Διαχείριση Καλωδιακού Συστήματος.

• Διαχείριση Ενεργών Στοιχείων.

• Διασύνδεση Εξωκείμενων Τμημάτων. Εκτός από τα 23 κτίρια που 
βρίσκονται εντός της Πανεπιστημιούπολης, και τα οποία συνδέονται 
στο δίκτυο του Α.Π.Θ., το Κέντρο έχει μεριμνήσει για τη διασύνδεση 
και των κτιρίων που βρίσκονται εκτός της Πανεπιστημιούπολης 
καθώς και για τη παροχή στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη 
κίνηση του δικτύου.

• Διασύνδεση με το διαδίκτυο και συγκεκριμένα σύνδεση με το Εθνικό 
Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ, GRnet) με τεχνολογία 
Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς (Asynchronous Transfer Mode, 
ATM), παροχή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων κλπ.

y. Πιλοτικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα:

• Υπηρεσίες Πολυμεσικών Εφαρμογών πάνω από το δίκτυο και 
συγκεκριμένα:

- Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης που αφορούν την επικοινωνία δύο ή 
παραπάνω σημείων (χρηστών) με ανταλλαγή εικόνας, φωνής, 
δεδομένων και διαμοιρασμό εφαρμογών.

- Υπηρεσίες Μετάδοσης Εικόνας-Ήχου με σκοπό τη μετάδοση και 
προβολή: α). αποθηκευμένων (stored) αρχείων βίντεο που 
αφορούν θέματα σχετικά με Πληροφορική, Αστρονομία, Φυσική 
Αγωγή, Ιατρική, δραστηριότητες ΚΛ&ΔΔ, φιλοξενούμενες 

εκπομπές και β). ζωντανού (live) video, όπως μετάδοση 
ραδιοφωνικών, επίγειων και δορυφορικών τηλεοπτικών σταθμών.

• Υπηρεσίες Μετάδοσης Φωνής πάνω από IP (VoIP).

• Υπηρεσίες Μετάδοσης Φωνής πάνω από ATM (VoATM). Στα 
πλαίσια του Ελληνικού Διαπανεπιστημιακού Δικτύου (Gunet), έχουν 

ορισθεί διάφορα πιλοτικά προγράμματα που σκοπό έχουν να 
προσφέρουν τεχνογνωσία μέσω της ενασχόλησης με τις νέες 
τεχνολογίες. Στα πλαίσια λοιπόν του πιλοτικού προγράμματος 

«Διασύνδεση τηλεφωνικών κέντρων πάνω από δίκτυο ΑΤΜ»
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διερευνήθηκαν διάφορες τεχνολογικές λύσεις για τη διασύνδεση των 
τηλεφωνικών κέντρων των Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. που συμμετέχουν στο 
GUnet πάνω από ATM.

• Κατάλογος με Πολυμεσικούς Τίτλους.

δ. Λοιπές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα:

• Λίστα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (mailing list), που αποτελεί έναν 
αυτοματοποιημένο μηχανισμό διανομής ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε 
πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, χωρίς ο αποστολέας να πληκτρολογεί 
τις διευθύνσεις τους.

• Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού (WWW). Φιλοξενία δικτυακών τόπων 
Τμημάτων Πανεπιστημίου και παροχή στατιστικών στοιχείων.

• Μεταφορά Αρχείων (ftp). Το Κέντρο του Α.Π.Θ. διαθέτει δικό του FTP 
site. To site περιέχει εγχειρίδια χρήσης των υπηρεσιών του Κέντρου 
σε ηλεκτρονική μορφή, και χρήσιμο λογισμικό υπηρεσιών δικτύου.

• Άρθρα (USENET News).

• Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών (DNS).

• Υπηρεσίες Ενδιάμεσου Εξυπηρετητή (Proxy Server), που προσφέρει 
γρήγορη σύνδεση με το διαδίκτυο, παροχή στατιστικών στοιχείων, 
ασφάλειας, επαναποθήκευση, φιλτράρισμα κλπ

• Αναζήτηση Στοιχείων (Directory Service) χρηστών σε βάσεις 
δεδομένων του Πανεπιστημίου, αλλά και σε βάσεις δεδομένων όλων 
των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

• Τοπικά Αντίγραφα Sites (mirrors).

• Υπηρεσίες Συγχρονισμού Υπολογιστών (Network Time Protocol).
• Υποστήριξη Κατανεμημένων Υπηρεσιών.

• Μηχανή Αναζήτησης Πληροφοριών Ιστού (Search engine). To 
πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης στα αγγλικά και στα 
ελληνικά.
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1.3.4 Δραστηριότητες ΚΛ&ΔΔ
Οι δραστηριότητες του ΚΛ&ΔΔ μπορούν να καταταχθούν σε έξη 

κατηγορίες:

Δραστηριότητες Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου Δεδομένων

• Εγκατάσταση νέων τμημάτων κα/.ωδιακού συστήματος, ενεργών στοιχείων, λογισμικού 

συστημάτων δικτύου και εφαρμογών.

• Συντήρηση καλωδιακού συστήματος, ενεργών στοιχείων και λ.ογισμικού. Το ΚΛ&ΔΔ 

μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου με περιοδικές επισκέψεις των στελεχών 

του στα κομβικά σημεία του δικτύου, σε συνεργασία, με την τεχνική υπηρεσία του 

Α.ΓΊ.Θ. και τους κατά τόπους υπευθύνους εργαστηρίων και τμημάτων. Επιβλέπει και 

πιστοποιεί την καλή εκτέλεση της συντήρησης ενεργών στοιχείων, όπου αυτή έχει 

ανατεθεί σε εξωτερικούς εργολάβους, και φροντίζει για την έγκαιρη προμήθεια 

ανταλλακτικών και διεξαγωγή επιδιορθώσεων όπου δεν υπάρχει συμβόλαιο 

συντήρησης.

• Διαχείριση καλωδιακών κόμβων, ενεργών στοιχείων και εφαρμογών. Σε ένα δίκτυο της 

κλίμακας του Α.Π.Θ. απαιτείται μια ολοκληρωμένη καταγραφή, χαρτογράφηση και 

διαχείριση του καλωδιακού συστήματος, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη διάγνωση 

βλαβών, ο σχεδιασμός επεκτάσεων η καθημερινή λειτουργία και μικρό-προσαρμογές 

του δικτύου. Ακόμα πιο κρίσιμος παράγοντας για την αποδοτική λειτουργία του 

δικτύου είναι η σωστή διαμόρφωση και παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας 

(φόρτος, στατιστικά στοιχεία, βλάβες) των ενεργών στοιχείων και των βασικών 

υπολογιστών παροχής δικτυακών εφαρμογών. Σε αυτή τη δραστηριότητα εντάσσονται 

και οι καθημερινές επισκέψεις τεχνικών του ΚΛ&ΔΔ σε χρήστες που αντιμετωπίζουν 

δικτυακά προβλήματα μετά από σχετικό τηλεφωνικό ραντεβού.

• Παροχή δικτυακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (όπως αναφέρθηκε παραπάνω).

• Ανάπτυξη νέων προηγμένων υπηρεσιών δικτύου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών είναι η ύπαρξη κάποιας πλατφόρμας μέσα 

στο δίκτυο, όπου νέες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες θα εγκαθίστανται πιλοτικά, 

θα αναπτύσσονται παρέχοντας προστιθέμενη αξία στο Α.Π.Θ. και τέλος θα ελέγχονται 

διεξοδικά πριν παραδοθούν στους χρήστες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το 

ΚΛ&ΔΔ διαθέτει μια τέτοια πλατφόρμα προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Σήμερα η υφιστάμενη Υπηρεσία Καταλόγου του Α.Π.Θ. και οι αναπτυσσόμενες 

υπηρεσίες μετάδοσης εικόνας και φωνής αποτελούν παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών.

• Εκπαίδευση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, σε θέματα δικτύων και πιο 

συγκεκριμένα στη χρήση του Δικτύου Δεδομένων του Α.Π.Θ. και των προσφερόμενων 

υπηρεσιών. Επιπλέον παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα στελέχη του ΚΛ&ΔΔ αλλά 

και άλλων φορέων του Α.Π.Θ. όπου κρίνεται σκόπιμο. Η εκπαιδευτική διαδικασία 

διεξάγεται με οργανωμένα σεμινάρια, διαλέξεις, αλλά και με τη παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών (helpdesk) από τα στελέχη του ΚΛ&ΔΔ.
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1.3.5 Δομή - Οργάνωση ΚΛ&ΔΔ

α. Στελέχωση. Η Επιτροπή Δικτύου Δεδομένων ορίζεται από την 

Σύγκλητο του Α.Π.Θ. και απαρτίζεται από Καθηγητές των Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου. Όσον αφορά το Κέντρο, οι δραστηριότητες και η λειτουργία 
του συντονίζονται από τον Υπεύθυνο Δικτύου, ο οποίος είναι υπόλογος 
προς το προϊστάμενο όργανο, την Επιτροπή Δικτύου Δεδομένων Α.Π.Θ. 
ενώ στη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη συμμετέχει η Γραμματεία 
της Επιτροπής Δικτύου. Το προσωπικό του Κέντρου αποτελείται από: 
τεχνικούς δικτύων-συνεργάτες πλήρους απασχόλησης, προπτυχιακούς 
φοιτητές που εργάζονται ως τεχνικοί δικτύων με μερική απασχόληση και 
εκπαιδευόμενους προπτυχιακούς φοιτητές. Είναι οργανωμένο σε πέντε 
ομάδες, που διαχωρίζονται ανάλογα με το αντικείμενο της κύριας 
απασχόλησης τους.

Κάθε ομάδα αποτελείται από:
1. Έναν Προϊστάμενο.
2. Εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.
3. Εργαζόμενους φοιτητές μερικής απασχόλησης.
4. Εκπαιδευόμενους φοιτητές.

β. Οργανόγραμμα. Όπως προαναφέρθηκε το Κέντρο είναι 
οργανωμένο σε πέντε ομάδες:

Opyavoypauua Κέντρου Λειτονυνίατ και Διαχείρισης Δικτύου & Δεδοιιένων

Ειδικότερα,

• Ομάδα Καλωδιακού Συστήματος: Ασχολείται με τα καλώδια 

(χαλκού και οπτικών ινών), τους αντίστοιχους κατανεμητές, αλλά και 
τα συστήματα παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας και κλιματισμού του 
δικτύου. Έχει την ευθύνη της κατάλληλης διαμόρφωσης των χώρων 

στους οποίους στεγάζονται οι κόμβοι του δικτύου, καθώς και την
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ευθύνη παρακολούθησης και συντήρησης των καλωδιακών 
διαδρομών σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Α.Π.Θ. 
Στους τομείς ευθύνης της συγκεκριμένης ομάδος περιλαμβάνεται και 
η χαρτογράφηση και on-line διαχείριση του καλωδιακού συστήματος, 
καθώς και εργασίες προσαρμογής, αλλαγών, επεκτάσεων και 
διάγνωση βλαβών σε πρίζες και καλώδια δεδομένων.

• Ομάδα Ενεργών Στοιχείων: Διαμορφώνει το υλικό και λογισμικό 
των hubs, δρομολογητών, διακοπτικών στοιχείων, modems και 
γενικά κάθε ενεργής συσκευής του δικτύου. Επιβλέπει την 
συντήρηση των ενεργών συσκευών, και τις διαχειρίζεται μέσω SNMP 
από τα προγράμματα κεντρικής διαχείρισης του ΚΛ&ΔΔ. Σε 
συνεργασία με την Ομ. Ανάπτυξης Υπηρεσιών, φροντίζει για την 
καθημερινή συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων 
κίνησης και την ακριβή καταγραφή κίνησης, με στόχο τον 
μεσοπρόθεσμο σχεδίασμά της χωρητικότητας του δικτύου και των 
προσφερόμενων δικτυακών υπηρεσιών.

• Ομάδα Ανάπτυξης Υπηρεσιών: Αναπτύσσει και διαθέτει όλες τις 
δικτυακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρει το ΚΛ&ΔΔ 
στους χρήστες του Δικτύου Δεδομένων. Παράλληλα προετοιμάζει και 
την απαραίτητη τεκμηρίωση των εφαρμογών που παρέχονται στους 
χρήστες αυτόνομα, ή μέσα από τακτικές εκπαιδευτικές διαδικασίες. 
Έχει ακόμα την ευθύνη διαμόρφωσης και λειτουργίας των 
εξυπηρετητών και των σταθμών εργασίας του ΚΛ&ΔΔ τόσο σε 
επίπεδο συστήματος όσο και εφαρμογών και περιβάλλοντος χρήστη.

• Ομάδα Υποστήριξης Χρηστών: Ασχολείται με την καθημερινή 
εξυπηρέτηση και υποστήριξη αλλά και συνεχή εκπαίδευση των 
χρηστών του δικτύου. Έχει επίσης την ευθύνη οργάνωσης της 
εκπαίδευσης του προσωπικού του ΚΛ&ΔΔ.

• Ομάδα Διοίκησης: Παρέχει την απαραίτητη γραμματειακή και 
διοικητική υποστήριξη του ΚΛ&ΔΔ. Επίσης διαμορφώνει και υλοποιεί 
επιχειρηματικό πρόγραμμα, βάση του οποίου λειτουργεί το ΚΛ&ΔΔ 
και συντονίζει τις υπόλοιπες ομάδες όσον αφορά την διαχείριση και 
παρακολούθηση των έργων που αναλαμβάνει το ΚΛ&ΔΔ. Προβάλλει 
το έργο του ΚΛ&ΔΔ στην ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, και 
φροντίζει για την αποδοτική επικοινωνία του ΚΛ&ΔΔ με τα υπόλοιπα 
όργανα του Α.Π.Θ. αλλά και εξωπανεπιστημιακούς φορείς.
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1.4 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1.4.1 Εισαγωγή
Η Επιτροπή Τηλεφωνικού Δικτύου & Northstar, σε συνεργασία με το 

προσωπικό του Κέντρου Διαχείρισης και Τεχνικής Υποστήριξης του 
Τηλεφωνικού Δικτύου επιδιώκει να καλύψει τις τρέχουσες και μελλοντικές 
ανάγκες της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

1.4.2 Ρόλος Κέντρου
Οι βασικοί στόχοι του Κέντρου Διαχείρισης και Τεχνικής Υποστήριξης 

του Τηλεφωνικού Δικτύου είναι:

• Η κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του Α.Π.Θ.

• Η αφομοίωση και αξιοποίηση τόσο των συμβατικών, όσο και των νέων 
τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, από όλα τα μέλη του Α.Π.Θ., με 
συστηματική και άρτια οργανωμένη σχετική εκπαίδευση.

1.4.3 Προσφερόμενες Υπηρεσίες Κέντρου
Συνοπτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου είναι: υπηρεσίες 

φωνής, που προσφέρονται από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ISDN του 
Α.Π.Θ. (εσωτερικές-διεθνείς κλήσεις, χρέωση τηλεφωνικών κλήσεων, 
Σύστημα Audix Voice Mail (Ταχυδρομείο Φωνής) το οποίο παρέχει τη 
δυνατότητα ανταλλαγής προφορικών μηνυμάτων μέσω της τηλεφωνικής 
συσκευής), υποστήριξη εκπαίδευσης από απόσταση, υπηρεσίες βιντεο- 
συνδιάσκεψης, κλπ.

1.4.4 Δραστηριότητες Κέντρου
Οι δραστηριότητες του Τμήματος περιγράφονται στο παρακάτω

συγκεντρωτικό πίνακα:

Δραστηριότητες Κέντρου

• Συντήρηση εγκαταστάσεων.
• Επεκτάσεις και αναβαθμίσεις (καλωδιακού συστήματος, ενεργών στοιχείων, παροχή 

νέων συνδέσεων κλπ).
• Υποστήριξη χρηστών (ενημέρωση, εκπαίδευση, help desk).
• Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών (τηλεφωνικός κατάλογος, voice-mail,billing, 

τηλεκπαίδευση,νίΡ, VoA κλπ).
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1.4.5 Δομή - Οργάνωση Κέντρου
α. Στελέχωση. Η Επιτροπή απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ, Τεχνικό 

Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας Α.Π.Θ. και Υπεύθυνο Διαχείρισης 
Τηλεφωνικών Δικτύων ενώ το Κέντρο από πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
Υπεύθυνους Διαχείρισης, και προσωπικό τεχνικής και γραμματειακής 
υποστήριξης.

Σελίδα 33



Οργάνωση Μηχανογραφικού Κέντρου Πανεπιστημίου Φωλίνας Δημήτριος

II. ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Γενικά - Το Πολυτεχνείο
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών - Ε.Μ.Π., είναι το πιο παλιό 

και πιο φημισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας στο τομέα της 
τεχνολογίας. Έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιστημονική, τεχνική και 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας από την ίδρυσή του το 1836. Στο Ε.Μ.Π. 
λειτουργούν εννέα (9) Τμήματα. Κάθε Τμήμα υποδιαιρείται σε τομείς με 
βάση τη συγγένεια των γνωστικών αντικειμένων. Το σύνολο των Τομέων 
όλων των Τμημάτων είναι τριαντατρείς (33).

Το Ε.Μ.Π. απασχολεί περίπου 1800 ερευνητές σε περισσότερα από 
700 προγράμματα που επιδοτούνται από εθνικά κεφάλαια και από κοινοτικά 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα διεξάγεται στα 120 
περίπου εργαστήρια όλων των Τμημάτων. Τα Τμήματα παρέχουν και 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε απόκτηση 
διδακτορικού διπλώματος (αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1100 
εγγεγραμμένοι Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές). Ο συνολικός αριθμός των 
σπουδαστών έχει ξεπεράσει τις 7000.

Τέλος στο Ίδρυμα εργάζονται περίπου 600 μέλη διδακτικού- 
ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ), 180 μέλη επιστημονικού διδακτικού 
προσωπικού (ΕΔΠ), 270 μέλη ειδικού διοικητικού τεχνικού προσωπικού 
(ΕΔΤΠ) και 320 μέλη διοικητικού προσωπικού (ΔΠ).

Εισαγωγή
Τα όργανα, οι φορείς και οι μονάδες του Πολυτεχνείου που έχουν 

επωμιστεί την ευθύνη για την ικανοποίηση των αναγκών της Πληροφορικής 
και των νέων τεχνολογιών γενικότερα είναι:

• Η Διεύθυνση Πληροφορικής η οποία ανήκει στη Γενική Διεύθυνση 
Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών.

• Το Κέντρο Δικτύων που υπάγεται κεντρικά στο Ίδρυμα.

• Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που υπάγεται κεντρικά στο 

Ίδρυμα.
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Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τη γενική οργανωτική διάρθρωση 
του Ε.Μ.Π.5:

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γενική οργανωτική διάρθρωση Ε.Μ.Π.

5 Με σκίαση οι φορείς οι φορείς και οι μονάδες του Πολυτεχνείου που έχουν επωμιστεί την ευθύνη για 
την ικανοποίηση των αναγκών της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών γενικότερα.
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2.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2.1.1 Ρόλος
Ο ρόλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι η υλοποίηση και 

διατήρηση σε ένα υψηλό επίπεδο των μηχανογραφικών διαδικασιών και 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με θέματα που αφορούν τη διοικητική 
λειτουργία του Πανεπιστημίου.

2.1.2 Υπηρεσίες που παρέχει η Διεύθυνση Πληροφορικής
Το έργο της Διεύθυνσης Πληροφορικής συνίσταται στην υποστήριξη 

του συνόλου του διοικητικού μηχανισμού του Ιδρύματος (Οικονομικές, 
Διοικητικές, Τεχνικές υπηρεσίες, Γραμματείες Τμημάτων, Ειδικός 
Λογαριασμός Έρευνας κ.λ.π.) στα ακόλουθα θέματα:

• Ανάλυση, σχεδιασμός και απλούστευση διαδικασιών.

• Ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη Πληροφοριακών 
Συστημάτων Διοίκησης.

• Τεχνική υποστήριξη χρηστών και υπολογιστικών συστημάτων της 

Διοίκησης.

• Εκπόνηση μελετών οργανωτικού χαρακτήρα.

• Ανάλυση στοιχείων, παραγωγή στατιστικών αναφορών και εκπόνηση 
ειδικών μελετών για υποστήριξη της Διοίκησης του Ιδρύματος σε θέματα 
λήψης αποφάσεων.

2.1.3 Δομή - Οργάνωση Διεύθυνσης Πληροφορικής
σ. Στελέχωση. Η Διεύθυνση στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό του 

Πανεπιστημίου υπό τη διεύθυνση του Διευθυντή Πληροφορικής, ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανογραφικών 
διαδικασιών και διοικητικών υπηρεσιών.

β. Δομή - Οργανόγραμμα. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ε.Μ.Π. 
έχει συσταθεί, με τη δημοσίευση του Π.Δ. 46 περί Οργανισμού Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΦΕΚ 51, Τεύχος Α, 
16/3/98) και υπάγεται διοικητικά στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης 
και Σπουδών, η οποία αποτελεί ένα τμήμα των προσφερόμενων διοικητικών 
υπηρεσιών.

Η Δ/νση Μηχανοργάνωσης συγκροτείται από τα εξής τμήματα:
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- Τμήμα Οργάνωσης & Μεθόδων.

- Τμήμα Ανάλυσης & Σχεδιασμού Συστημάτων.

- Τμήμα Ανάπτυξης & Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων 
Διοίκησης.

Σχηματικά η δομή:

Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Πληροφορικής
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2.2 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ
2.2.1 Εισαγωγή
Το Κέντρο Δικτύων (ΚΕΔ) του Ε.Μ.Π. έχει αναλάβει το σύνολο των 

υποχρεώσεων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου 
τηλεματικής του Ε.Μ.Π. Δηλαδή, την τήρηση των προδιαγραφών ενιαίας 
δομημένης καλωδιακής υποδομής, την εγκατάσταση και λειτουργία του 
ενεργού εξοπλισμού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των 
υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων. Επίσης 
είναι υπεύθυνο για τον συνεχή ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση του 
δικτύου τηλεματικής, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

2.2.2 Ρόλος ΚΕΔ
Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΔ) του Ε.Μ.Π. έχει αναλάβει το 

σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη λειτουργία του δικτύου 
τηλεματικής Ε.Μ.Π. Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του δικτύου 
τηλεματικής του Ιδρύματος αλλά και την αξιοποίησή του για εκπαιδευτικούς 
και ερευνητικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητές του 
περιλαμβάνουν τα εξής:

• Εγκατάσταση και λειτουργία δικτυακών υπηρεσιών και ενσωμάτωση 
νέων.

• Σχεδιασμός για την βέλτιστη τοπολογία και διάρθρωση του 
εξοπλισμού.

• Προγραμματισμός και πραγματοποίηση αναβαθμίσεων του δικτύου.

• Παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου και διαχείριση των 
πόρων του.

• Εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρακτηριστικών ήδη 
ενεργών συνδέσεων.

• Αποκατάσταση βλαβών και έκτακτων περιστατικών: οι βλάβες που 
αναλαμβάνει το ΚΕΔ αφορούν τον παθητικό και ενεργό εξοπλισμό 
του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων.

• Ενημέρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών.

• Πλήρης και συνεχής τεκμηρίωση της υποδομής του δικτύου 

τηλεματικής και των υπηρεσιών του.

• Διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

• Συνεργασία και επικοινωνία με αντίστοιχες ομάδες άλλων δικτύων.

• Κατάρτιση και τήρηση κανονισμού οργάνωσης & λειτουργίας.
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Ακόμα, το ΚΕΔ έχει αναλάβει, κατόπιν κατάλληλης συμφωνίας 
εξυπηρέτησης, την παροχή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς τρίτους 
(Ερευνητικούς και Πανεπιστημιακούς Φορείς, Δημόσιες Υπηρεσίες και 
Οργανισμούς) στους ακόλουθους τομείς:

• Μελέτη, σχεδίαση και διαχείριση δικτύων, σύνταξη Τεχνικών 
Προδιαγραφών.

• Προμήθεια και συγκρότηση δικτυακού εξοπλισμού.

• Διασύνδεση με το δίκτυο του Ε.Μ.Π. και με τον υπόλοιπο κόσμο.

2.2.3 Δραστηριότητες ΚΕΔ

Οι κύριες δραστηριότητες του Κέντρου Δικτύων περιγράφονται στο 
παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα:

Δραστηριότητες Κέντρου Δικτύων (ΚΕΔ)

• Απασχολεί μόνιμο προσωπικό, προπτυχιακούς / μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

ερευνητές.

• Παρέχει υπηρεσία Αρωγής Χρηστών (Help-Desk).

• Παρέχει υπηρεσίες ενοποιημένου τοπικού δικτύου (e-mail, dialup, www, ftp, voice- 

mail, επικοινωνίες πολυμέσων, υπηρεσίες καταλόγου, κ.ά.).

• Σχεδιάζει και επιβλέπει την υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του δικτύου 

τηλεματικής.

• Συλλέγει και διανέμει στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα μηνιαία στατιστικά στοιχεία 

τηλεφωνικής χρέωσης, χρήσης του δικτύου δεδομένων και των προσφερομένων 

υπηρεσιών τηλεματικής.

• Διασφαλίζει την ακεραιότητα και ασφαλή λειτουργία του δικτύου και εγγυάται το 

απόρρητο του περιεχομένου των επικοινωνιών και των λεπτομερών στοιχείων χρέωσης 

των συνδρομητών.

• Προσφέρει εξειδικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες για θέματα δικτύων, ενώ στην 

ουσία αξιοποιείται το ίδιο σαν εκπαιδευτικό κέντρο μια και στελεχώνεται σε μεγάλο 

βαθμό από σπουδαστές του Ιδρύματος.

• Μετέχει ενεργά στις οριζόντιες δράσεις του ΕΠΕΑΕΚ (GUNET, EDUNET).

• Παρέχει τεχνική υποστήριξη στο Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο GUNET, ως προς την 

πρόσβαση στο δίκτυο κορμού (ΕΔΕΤ).

• Παρέχει υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας 

ΕΔΕΤ - GRNET (υπηρεσίες δρομολόγησης, εγκατάσταση και παρακολούθηση 

εξοπλισμού δικτύου κορμού, υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής - 

τηλεδιάσκεψη πολυμέσων, τεχνική υποστήριξη/help-desk, μηνιαία στατιστικά στοιχεία 

κίνησης, διαχείριση ασφάλειας, κ.ά.)
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2.2.4 Δομή - Οργάνωση ΚΕΔ
σ. Στελέχωση. Το ΚΕΔ στελεχώνεται από προσωπικό υψηλής 

επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης, πλαισιωμένο από προσωπικό 
γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης. Το προσωπικό που είναι κυρίως 
υπεύθυνο για τη λειτουργία του δικτύου είναι αποδεδειγμένης υψηλής 
επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης στο χώρο των δικτύων. Την εποπτεία 
του έχει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, ο οποίος λογοδοτεί στη Συγκλητική 
Επιτροπή Η/Υ & Δικτύων και στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Επιβλέπει 
οποιαδήποτε εργασία η οποία πραγματοποιείται με στόχο την διασφάλιση 
της επιστημονικής ορθότητας. Εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του 
Ιδρύματος για την παροχή νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών, σε συνεργασία 
με τον Τεχνικό Υπεύθυνο του ΚΕΔ. Εκπροσωπεί το ΚΕΔ στην Συγκλητική 
Επιτροπή Η/Υ και Δικτύων και έχει την ευθύνη σύνταξης ετησίου 
προϋπολογισμού και απολογισμού του ΚΕΔ. Επίσης είναι υπεύθυνος για 
την αξιολόγηση και πρόσληψη του προσωπικού που στελεχώνει το ΚΕΔ. Το 
Επιστημονικό και Τεχνικό προσωπικό του ΚΕΔ αποτελείται από στελέχη 
ΕΔΤΠ ή στελέχη με σχέση σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Ε.Μ.Π. 
Αποτελείται από:

• Τον Προϊστάμενο και Τεχνικό Υπεύθυνο του ΚΕΔ, υπεύθυνο για 
τον συντονισμό των διοικητικών και τεχνικών λειτουργιών του ΚΕΔ. 
Συντονίζει τις δραστηριότητες του ΚΕΔ, αποδίδει αρμοδιότητες στο 
προσωπικό του και σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 
επιβλέπει τις μελέτες επέκτασης και συντήρησης. Οι αρμοδιότητές 
του αφορούν στις παρακάτω λειτουργίες:

- Διεύθυνση: παρακίνηση, καθοδήγηση των τμημάτων του ΚΕΔ.

- Οργάνωση: καθορισμός των επί μέρους εργασιών για την 
επίτευξη των στόχων.

- Προγραμματισμός: εκτίμηση μελλοντικών απαιτήσεων, 
καθορισμός στόχων, επιλογή των μέσων για την επίτευξη των 
στόχων.

- Έλεγχος: έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του ΚΕΔ.

- Λήψη αποφάσεων: συντονισμός και έγκριση.

- Ανάλυση απαιτήσεων και προβλημάτων: συντονισμός.

- Λειτουργία Προσωπικού: αξιολόγηση και πρόσληψη προσωπικού, 

καταμερισμός αρμοδιοτήτων.
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• Τον Υπεύθυνο για την λειτουργία του Δικτύου Δεδομένων,
Μηχανικό πλήρους απασχόλησης, οι αρμοδιότητές του 
περιλαμβάνουν:

- Την ευθύνη για την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του δικτύου 
δεδομένων του Ε.Μ.Π.

- Την επίβλεψη των εργασιών στα πλαίσια υλοποίησης και 
συντήρησης των υπηρεσιών του δικτύου δεδομένων.

- Την επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδαστών, με 
αρμοδιότητες την εγκατάσταση και λειτουργία των υπηρεσιών 
δικτύου δεδομένων.

- Την παρακολούθηση απόδοσης και επάρκειας εξοπλισμού του 
δικτύου δεδομένων.

- Τον προγραμματισμό και συντονισμό εργασιών επεκτάσεων ή 
αναβαθμίσεων του δικτύου δεδομένων.

- Τις περιοδικές αναφορές - εισηγήσεις προς τον Προϊστάμενο του 
ΚΕΔ για τον σχεδίασμά νέων υπηρεσιών και ενημέρωση 
εργασιών.

- Την διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας- 
ΕΔΕΤ, το οποίο λειτουργεί με ευθύνη του ΚΕΔ του Ε.Μ.Π.

• Τον Υπεύθυνο για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Δικτύου,
Μηχανικό πλήρους απασχόλησης, οι αρμοδιότητές του οποίου 
περιλαμβάνουν:

- Την ευθύνη για την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του 
τηλεφωνικού δικτύου του Ε.Μ.Π.

- Την παρακολούθηση της απόδοσης και της επάρκειας εξοπλισμού 
του δικτύου.

- Την διαχείριση των τηλεφωνικών κέντρων (πρόγραμμα 
επικοινωνίας FIOL, Voice Mail).

- Την διαχείριση των χρεωστικών (CAM).

- Τον προγραμματισμό και συντονισμό εργασιών επεκτάσεων ή 
αναβαθμίσεων του τηλεφωνικού δικτύου.

- Την έκδοση του τηλεφωνικού καταλόγου Ε.Μ.Π.

- Τα δελτία τεχνικής υποστήριξης ενεργού εξοπλισμού - υπηρεσιών.

- Την επικοινωνία με Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Ο.Τ.Ε.).
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- Τις περιοδικές αναφορές - εισηγήσεις προς τον Προϊστάμενο του 
ΚΕΔ για τον σχεδίασμά νέων υπηρεσιών και ενημέρωση 
εργασιών.

• Τον Υπεύθυνο για τον Ποιοτικό Έλεγχο & Διοικητική / Τεχνική 
Υποστήριξη, Μηχανικό πλήρους απασχόλησης, οι αρμοδιότητές του 
περιλαμβάνουν:

- Την ευθύνη για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

- Την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών που αφορούν τις υπηρεσίες 
που παρέχουν τα τμήματα του ΚΕΔ.

- Την λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης των χρηστών.

- Την λειτουργία της τεκμηρίωσης του δικτύου τηλεματικής.

- Την διεκπεραίωση και παρακολούθηση προμηθειών ενεργού 
εξοπλισμού αναβάθμισης του δικτύου τηλεματικής Ε.Μ.Π. σε 
συνεργασία με τον υπεύθυνο δικτύου δεδομένων και του 
Τηλεφωνικού Δικτύου.

- Την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για δικτυακές επεκτάσεις σε 
νέα κτίρια της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου ή του 
Συγκροτήματος Πατησίων, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 
δικτύου δεδομένων και του τηλεφωνικού δικτύου & την επίβλεψη 
των νέων δικτυακών επεκτάσεων.

- Τα θέματα προσωπικού του ΚΕΔ (βάρδιες, συμβάσεις, 
αρμοδιότητες).

- Την παρακολούθηση και τον συντονισμό εργασιών των 
διαχειριστών δικτύου των τμημάτων του Ε.Μ.Π.

- Τις περιοδικές αναφορές - εισηγήσεις προς τον Προϊστάμενο του 
ΚΕΔ για τον σχεδίασμά νέων υπηρεσιών και ενημέρωση 
εργασιών.

• Τον Υπεύθυνο για την Έρευνα & Ανάπτυξη, Μηχανικό πλήρους 
απασχόλησης. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν :

- Την ευθύνη σύνταξης προτάσεων και αναβαθμίσεων προς τον 

Προϊστάμενο του ΚΕΔ.

- Τις προτάσεις του για το σχεδίασμά, ανάπτυξη και εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών.
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- Τον συντονισμό των δοκιμών νέων προϊόντων και αρχιτεκτονικών 
δικτύων τηλεματικής.

- Την ευθύνη διοργάνωσης σεμιναρίων.

Επίσης στο προσωπικό πλήρους απασχόλησης του ΚΕΔ 

περιλαμβάνεται ο Τεχνικός Καλωδιακών Συνδέσεων, και το προσωπικό για 
τη διοικητική & γραμματειακή υποστήριξη και τον χειρισμό του τηλεφωνικού 
κέντρου του Ε.Μ.Π.

Τέλος, εκτός από το προσωπικό πλήρους απασχόλησης, το ΚΕΔ 
απασχολεί Επιστημονικούς Συνεργάτες, Μεταπτυχιακούς / Τελειόφοιτους 
σπουδαστές του Ιδρύματος, με σχέση σύμβασης έργου, με εμπειρία στα 
θέματα Διαχείρισης Δικτύων. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται μεταξύ 
άλλων, η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου, η 
εγκατάσταση και λειτουργία δικτυακών υπηρεσιών, η παροχή τεχνικής 
υποστήριξης προς τους χρήστες για τις υπηρεσίες (help desk), η 
εκπαίδευση, η διαχείριση βλαβών και η συμμετοχή τους στις συναντήσεις 
των ομάδων εργασίας του ΚΕΔ.

β. Δομή - Οργανόγραμμα ΚΕΔ. Το ΚΕΔ αποτελείται από τέσσερα 
τμήματα όπως φαίνεται παρακάτω:

Οονανόνυαιιιια Κέντρου Δικτύων
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2.2.5 Τμήματα ΚΕΔ - Προσφερόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα 
σ. Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Δικτύου Δεδομένων. Το Τμήμα, 

στελεχώνεται από τον επικεφαλής υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του 
καθώς και προσωπικό με τις εξής αρμοδιότητες:

• Διαχείριση ενεργού και παθητικού εξοπλισμού του δικτύου 
δεδομένων (διάρθρωση, επίβλεψη λειτουργίας, εντοπισμός και 
αποκατάσταση βλαβών).

• Τεκμηρίωση ενεργών στοιχείων δικτύου δεδομένων (δρομολογητές, 
κόμβοι μεταγωγής, εξυπηρετητές).

• Υλοποίηση της πολιτικής του Ιδρύματος για την προστασία του 
δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την αντιμετώπιση 
περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου και την 
δεοντολογία των υπηρεσιών πληροφόρησης.

• Διαχείριση σύνδεσης με τον εξωτερικό κόσμο (Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο, 
Εθνικό Ερευνητικό Δίκτυο, Διεθνή Διαδίκτυα).

• Τεχνική υποστήριξη των υποδικτύων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

• Κεντρική τεχνική υποστήριξη των χρηστών (Help-Desk).

• Εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και τεκμηρίωση κεντρικών 
υπηρεσιών τηλεματικής (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού καταλόγου και υπηρεσίες πληροφόρησης).

• Διαχείριση υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης (Dialup).

• Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων χρήσης του δικτύου 
δεδομένων και των υπηρεσιών τηλεματικής.

• Εσωτερικό πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΔ.

• Εξειδίκευση προτάσεων επικαιροποίησης και αναβάθμισης του 
εξοπλισμού και των υπηρεσιών του δικτύου δεδομένων.

• Εγκατάσταση και διαχείριση προηγμένων εφαρμογών τηλεματικής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Τμήματος αναλύονται στο επόμενο 
σχήμα:

Παρεχόμενες υπηρεσίες Τμ. Υποστήριξης Υπηρεσιών Δικτύου Δεδομένων

• Παρακολούθηση & διαχείριση των πόρων και της λειτουργίας του δικτύου

• Αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας, διασφάλιση συστημάτων

• Λήψη αντιγράφων ασφαλείας - Backup
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• Διαχείριση Δικτύου ΕΔΕΤ

• Διαχείριση ΑΙΧ, την υπηρεσία εθνικής διασύνδεσης (peering) μέσω του κόμβου 

Athens Internet Exchange (ΑΙΧ) στους βασικούς εμπορικούς φορείς παροχής 

υπηρεσιών Internet (ISP) της χώρας: OTEnet, FORTHnet, HOL, IGN, IDEAL.

• Βασικές υπηρεσίες Διαδικτύου

Αρωγής χρηστών (Help Desk)
Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, E-mail

- Υπηρεσία ονοματολογίας, DNS
- Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης, Dial-up
- Υπηρεσίες π/.ηροφόρησης: WWW, FTP (ο μεγαλώτερος της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, με 208.81 Gbytes πληροφορίας), Usenet news, Proxy
Υπηρεσίες καταλ.όγου. Directory services/LDAP με τα στοιχεία των χρηστών του 
δικτύου
Δυνατότητες επικοινωνιών Video και Πολυμέσων
Υπηρεσίες αναμετάδοσης ήχου και βίντεο - Real Audio/Video : Παρέχεται ζωντανή 
αναμετάδοση 5 ραδιοφωνικών σταθμών

• Προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου

- Υπηρεσία ΜΒΟΝΕ για διακίνηση και προσπέλαση δια/.ογικών πολυμέσων σε 
πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο
Εξυπηρετητής Video On Demand (Webforce Mediabase), ο οποίος παρέχει εντός του 
Ε.Μ.Π., την προβολή επιλεγμένων ταινιών κατ' απαίτηση του εκάστοτε χρήστη, μέσω 
του εσωτερικού δικτύου δεδομένων

β. Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Τηλεφωνικού Δικτύου. Το
Τμήμα, στελεχώνεται από τον επικεφαλής υπεύθυνο για την εύρυθμη 
λειτουργία του και προσωπικό με τις εξής αρμοδιότητες :

• Διαχείριση ενεργού και παθητικού εξοπλισμού του τηλεφωνικού 
δικτύου (διάρθρωση τηλεφωνικών κέντρων, απόδοση αριθμών και 
δικαιωμάτων σύμφωνα με την γενική πολιτική του Ιδρύματος,' 
εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών).

• Τεκμηρίωση ενεργών στοιχείων τηλεφωνικού δικτύου (κέντρα, 
συσκευές, εξυπηρετητές).

• Διαχείριση κωδικών και χρέωση συνδρομητών.

• Σύνταξη και ενημέρωση του τηλεφωνικού καταλόγου Ε.Μ.Π.

• Υλοποίηση της πολιτικής του Ιδρύματος για την προστασία του 
δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και την διασφάλιση του 
απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων 
των συνδρομητών.

• Διαχείριση σύνδεσης με τον εξωτερικό κόσμο (Δίκτυα σταθερής και 

κινητής τηλεφωνίας).
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• Κεντρική τεχνική υποστήριξη των χρηστών (Help-Desk).

• Εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και τεκμηρίωση κεντρικών 
υπηρεσιών (τηλεδιάσκεψη, φωνητικό ταχυδρομείο).

• Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων χρήσης του 
τηλεφωνικού δικτύου και των υπηρεσιών τηλεματικής.

• Εξειδίκευση προτάσεων επικαιροποίησης και αναβάθμισης του 
εξοπλισμού και των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου.

• Εγκατάσταση και διαχείριση προηγμένων εφαρμογών τηλεφωνίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Τμήματος είναι:

Παρεχόμενες υπηρεσίες Τμ. Υποστήριξης Υπηρεσιών Τηλεφωνικού Δικτύου

• Διαχείριση τηλεφωνικών κέντρων

• Έκδοση και αποστολή μηνιαίων λογαριασμών και στατιστικών στοιχείων 

παρεχόμενων υπηρεσιών ΚΕΔ

• Λήψη αντιγράφων - Backup

• Τήρηση του απορρήτου των επικοινωνιών

• Το τηλεφωνικό δίκτυο παρέχει την δυνατότητα χρήσης προηγμένων υπηρεσιών 

ψηφιακής τηλεφωνίας όπως:

Παρακολούθηση γραμμής (call back)
- Μεταβίβαση κλήσης (call transfer)

Μεταφορά κλήσης (call pick up)
Συνοπτική κλήση (group hunting)

- Εκτροπή κλήσεων (follow me / diversion)
- Ένδειξη αναμένουσας κλήσης (call waiting)

Τηλεδιάσκεψη 3 μερών (conference)
- Μην ενοχλείτε (do not disturb)

Φωνητικό ταχυδρομείο (voice mail)
Ένδειξη αριθμού καλούντα (caller ID indication)

- Ένδειξη αναμονής μηνύματος (message waiting indication)

• Επιπλέον υπηρεσίες

Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών (Help-Desk), για πληροφορίες και διεκπεραίωση 
αιτημάτων ή προβλημάτων

- Παρέχεται η δυνατότητα θυρίδων φωνητικού ταχυδρομείου, Voice mail
- Εκδίδονται μηνιαίες λεπτομερείς εσωτερικές χρεώσεις
- Υλοποιούνται δικαιώματα υπεραστικών κλ.ήσεων
- Τηρούνται όρια ατομικών χρεώσεων
- Παρέχεται η υπηρεσία Video τηλεδιάσκεψης πολλών μερών (έως οκτώ)

Παρέχεται «νέα» υττηρεσία τηλεφωνίας μέσω προσωπικού υπολογιστή (PC 
Telephony) Voice overIP
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γ. Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Υποστήριξης. Το Τμήμα, στελεχώνεται 
από τον επικεφαλής υπεύθυνο και προσωπικό με τις εξής αρμοδιότητες:

• Συντονισμό και επίβλεψη των διαχειριστών υποδικτύων των 
Ακαδημαϊκών Τμημάτων, σε στενή συνεργασία με το κεντρικό 
προσωπικό του ΚΕΔ.

• Έλεγχο συμμόρφωσης προδιαγραφών ενιαίας δομημένης 
καλωδιακής υποδομής και τήρηση σχετικής τεκμηρίωσης.

• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για δικτυακές επεκτάσεις και συν- 
επίβλεψη των εργασιών των νέων δικτυακών επεκτάσεων.

• Εργασίες συντήρησης καλωδιακού δικτύου (νέες καλωδιακές 
συνδέσεις, αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών).

• Εξειδίκευση υποστήριξης προμηθειών υλικού, λογισμικού και 
συντήρησης για τις ανάγκες του ΚΕΔ και του δικτύου τηλεματικής.

• Διαχείριση αποθήκης αναλωσίμων και εφεδρικού εξοπλισμού.

• Θέματα προσωπικού του ΚΕΔ (εσωτερικές διαδικασίες για την 
λειτουργία των παρεχομένων υπηρεσιών, συμβάσεις εκτάκτου 
προσωπικού, βάρδιες).

• Εκπαίδευση & ενημέρωση για την διάδοση της δικτυακής 
τεχνολογίας και των υπηρεσιών του ΚΕΔ στην Πολυτεχνειακή 
Κοινότητα και προβολή του έργου του ΚΕΔ σε τρίτους.

• Διεξαγωγή ερευνών για θέματα αναγκών και ικανοποίησης των 
χρηστών.

• Διάθεση τηλεματικών υποδομών για προηγμένους εκπαιδευτικούς 
και ερευνητικούς στόχους σύμφωνα με την πολιτική της Συγκλητικής 
Επιτροπής Η/Υ & Δικτύων.

• Γραμματειακή υποστήριξη (αλληλογραφία, πρωτόκολλο, αρχείο, 
βιβλιοθήκη).

• Πληροφορίες καταλόγου, χειρισμός της κεντρικής κονσόλας του 
τηλεφωνικού κέντρου και παροχή πληροφοριών σχετικών με τους 
συνδρομητές του δικτύου.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Τμήμα αναλύονται στον επόμενο πίνακα:
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Παρεχόμενες υπηρεσίες Τμ. Ποιοτικού Ελέγχου & Υποστήριξης

• Ποιοτικός Έλεγχος

- Συμφωνία παροχής υπηρεσιών με τους χρήστες (service level agreement)

Διεξαγωγή έρευνας απαιτήσεων των χρηστών και ικανοποίησής τους από τις ήδη 
προσφερόμενες υπηρεσίες

Ανάλ.υση έρευνας για τις απαιτήσεις των χρηστών και τον βαθμό ικανοποίησής τους

Εκτιμήσεις και ανασχεδιασμός των παρεχόμενων υπηρεσιών όπου κρίνεται 
απαραίτητο

- Τακτικές συναντήσεις του προσωπικού του ΚΕΔ για την ενημέρωση προβλημάτων, 
αποφάσεις επίλυσής τους και τον προγραμματισμό εργασιών

Εσωτερικός έλεγχος καλ.ής λειτουργίας των τμημάτων του ΚΕΔ

• Διοικητική Υποστήριξη

- Γραμματειακή υποστήριξη

- Οικονομικό συντονισμό 

— Θέματα προσωπικού

• Τεχνική υποστήριξη των χρηστών του δικτύου (HELP DESK)

- Νέες συνδέσεις στο δίκτυο τηλεματικής.

Ακύρωση σύνδεσης.

- Μεταφορά συνδέσεων.

Εγκατάσταση νέου δικτυακού εξοπλισμού.

Βλάβες στα παθητικά στοιχεία (πρίζες, καλώδια, patch panels).

Βλάβες στον ενεργό εξοπλισμό ( routers, switches, hubs, τηλεφωνικά κέντρα).

- Προβλήματα που αφορούν τις συνδέσεις WAN (Internet).

— Προβλήματα που αφορούν τις υττηρεσίες που παρέχουν τα τμήματα του ΚΕΔ (voice- 
mail, e-mail, name, www.ftp, dial-up).
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δ. Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης. Το Τμήμα, στελεχώνεται από τον 
επικεφαλής υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του καθώς και 
προσωπικό με τις εξής αρμοδιότητες:

• Σύνταξη προτάσεων επικαιροποίησης και αναβάθμισης του δικτύου 
και των υπηρεσιών τηλεματικής.

• Σχεδίασμά, ανάπτυξη και δοκιμαστική λειτουργία καινοτομικών 
εφαρμογών τηλεματικής (εκπαιδευτικές εφαρμογές μετάδοσης 
πολυμέσων).

• Δοκιμές νέων προϊόντων και αρχιτεκτονικών δικτύων τηλεματικής.

• Συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με το 
αντικείμενο με ομοειδείς ομάδες Ελληνικών και Διεθνών 
Ακαδημαϊκών & Ερευνητικών Ιδρυμάτων.

• Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας σε δικτυακά έργα του 
Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.

• Διοργάνωση σεμιναρίων για την διάχυση της αναπτυσσόμενης 
τεχνογνωσίας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα είναι οι εξής:

Παρεχόμενες υπηρεσίες Τμ. Έρευνας & Ανάπτυξης

• Σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση αναβαθμίσεων του δικτύου 

δεδομένων και διάρθρωση του εξοπλισμού

• Εκπαίδευση - Ενημέρωση

- Την διάδοση της δικτυακής τεχνολογίας και των υπηρεσιών του ΚΕΑ στην 
Πολυτεχνειακή Κοινότητα.

- Την οργάνωση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης αλλά και της 
αξιοποίησης της δικτυακής υποδομής για την εκπαιδευτική διαδικασία.

- Την προβολή του έργου του ΚΕΑ σε τρίτους.
- Τις έρευνες για θέματα αναγκών και ικανοποίησης των χρηστών.

Τις διεθνείς σχέσεις.
- Τα Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα για θέματα τηλεματικής.
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2.3 ΚΕΝΤΡΟ Η/Υ
Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) Ε.Μ.Π., εξυπηρετεί 

συνεχώς από το 1979 τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές 
ανάγκες του Ιδρύματος. Το Κέντρο Η//Υ είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα 
υπολογιστικά συστήματα και προσαρμοσμένα στην τεχνολογική εξέλιξη, 
ικανά να ανταποκριθούν στις ανάγκες της πολυτεχνειακής κοινότητας, όπως 
αυτές διαμορφώνονται δυναμικά.

Σε τέσσερα συστήματα συμμετρικής πολυεπεξεργασίας, που 
αποτελούν μία ισχυρή κεντρική υπολογιστική πλατφόρμα, είναι 
συνδεδεμένοι μέσω δικτύων δεκαέξι (16) συνολικά σταθμοί εργασίας και 
ένας σημαντικός αριθμός απλών τερματικών μονάδων. Στον υπολογιστικό 
αυτό εξοπλισμό, που χαρακτηρίζεται από μία δυαδική συμβατότητα και 
λογισμική ομοιογένεια, έχουν επίσης εγκατασταθεί και λειτουργούν 
μαθηματικές και στατιστικές βιβλιοθήκες, «πακέτα» τεχνικών εφαρμογών, 
εργαλεία ανάπτυξης προγραμμάτων και εφαρμογών, συστήματα διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων κ.ά.

Στα συστήματα του Κέντρου Η/Υ έχουν δυνατότητα πρόσβασης, μέσω 
ατομικού κωδικού χρήσης, όλοι οι φοιτητές (από το πρώτο έτος σπουδών 
τους) και τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας. Πέραν των υπολογιστικών 
δυνατοτήτων, παρέχονται επίσης στους χρήστες δυνατότητες ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και σύνδεσης με αντίστοιχα Ιδρύματα μέσω του δικτύου 

Τηλεματικής του Ε.Μ.Π.

Σελίδα 50



Οργάνωση Μηχανογραφικού Κέντρου Πανεπιστημίου Φωλίνας Δημήτριος

III. ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ

Γενικά - Το Πανεπιστήμιο
Το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (The University of North 

Carolina), αποτέλεσε ιστορικά το πρώτο εθνικό Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ 
προσφέροντας τις υπηρεσίες του περισσότερο από δύο αιώνες. 
Συμπεριλαμβάνει 16 συνολικά -ανεξάρτητα μεταξύ τους- ιδρύματα και 
άλλους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς οργανισμούς-φορείς και προσφέρει 
περισσότερα από 50 ακαδημαϊκά προγράμματα. Στο Πανεπιστήμιο φοιτούν 
περίπου 25000 φοιτητές -τριες, ενώ οι ετήσιες νέες εγγραφές ξεπερνούν τις 
3500. Τέλος, το προσωπικό του Πανεπιστημίου ανέρχεται περίπου στα 
2500 άτομα.

3.1 Διεύθυνση Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής
Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής -Δ.Υ.Τ.Π. 

(Information Technology Services -I.T.S.), έχει αναλάβει να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες όλης της κοινότητας του Πανεπιστημίου, στις νέες τεχνολογίες της 
πληροφορικής, οι οποίες εξελίσσονται και μεταβάλλονται συνεχώς. Μία 
σχηματική απεικόνιση των σημερινών αναγκών του Πανεπιστημίου, φαίνεται 

στο σχήμα:

Σελίδα 51



Οργάνωση Μηχανογραφικού Κέντρου Πανεπιστημίου Φωλίνας Δημήτριος

3.1.3 Δραστηριότητες της Διεύθυνσης
Οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Τεχνολογιών 

Πληροφορικής φαίνονται στο παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα:

Δραστηριότητες

• Ανάπτυξη συστημάτων - εφαρμογών.

• Υποστήριξη συστημάτων - εφαρμογών.

• Αξιολόγηση συστημάτων - εφαρμογών.

• Συντήρηση συστημάτων - εφαρμογών.

• Υποστήριξη εκπαίδευσης.

• Υποστήριξη έρευνας.

• Υποστήριξη δικτύου.

• Διοικητική υποστήριξη.

• Παροχή τεχνικής υποστήριξης.

• Παρακολούθηση και έλεγχος λειτουργιών.

• Παρακολούθηση και έλεγχος συστημάτων και δικτυακών εγκαταστάσεων.

• Παροχή διοικητικών υπηρεσιών.

• Παροχή οικονομικών υπηρεσιών.

• Έλεγχος διοικητικών υπηρεσιών.

• Παροχή στατιστικών στοιχείων.

• Διαχείριση υλικών και μέσων.

• Υποστήριξη και εξυπηρέτηση εξωτερικών πελατών.

• Παροχή πολιτικών διαχείρισης πληροφοριακών και υπολογιστικών συστημάτων.

• Διαχείριση ανθρώπινων πόρων.

• Γενικές υπηρεσίες πληροφορικής.
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3.1.4 Δομή - Οργάνωση
σ. Στελέχωση Διεύθυνσης. Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Τεχνολογιών 

Πληροφορικής στελεχώνεται από προσωπικό υψηλής επιστημονικής και 
τεχνικής κατάρτισης, πλαισιωμένο από προσωπικό γραμματειακής και 
τεχνικής υποστήριξης. Τη γενική διεύθυνση και εποπτεία έχει ο 
Αντιπρύτανης Τεχνολογιών Πληροφορικής (Vice Chancellor for IT), ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση όλων των πληροφοριακών και 
τεχνολογικών συστημάτων, διοικητικών και ακαδημαϊκών. Στα καθήκοντά 
του επίσης, περιλαμβάνονται η ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογιών για 
την υποστήριξη της αποστολής του Πανεπιστημίου, ως ακαδημαϊκού και 
ερευνητικού οργανισμού και προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών.

β. Δομή - Οργανόγραμμα Διεύθυνσης. Η δομή της ITS αποτελείται 
από τέσσερα Τμήματα:

1. Τμήμα Ακαδημαϊκής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων & 
Δικτύου (Academic Technology & Networking).

2. Τμήμα Διαχείρισης Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου 
(Systems & Procedures).

3. Τμήμα Στατιστικών Στοιχείων & Πολυμεσικών Εφαρμογών (Metalab).
4. Τμήμα Υποστήριξης Διοικητικών Υπηρεσιών (Administrative 

Information Services).

Σχηματικά η δομή του ITS φαίνεται στο επόμενο σχήμα:

ΕΤΗΙΕΥΤΑΝΗςΜ |
ΙΧ^ΟΛΟΟΩΝ^. ■

Η Ρ Ο ψ QPΙΚΉΣν \ I 
__________ ANCELLORFgR,IT)f

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES)

Τμ. Ακαόημαϊκής 
Υποστήριξης 

Πληροφοριακών 
Συστημάτων 
και Δικτύου 
(Academic 

Technology & 
Networking)

Τμ. Διαχείρισης 
Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών 
Πανεπιστημίου 

(Systems & 
Procedures)

Τμ. Στατιστικών 
Στοιχείων & 
Πολυμεσικών 
Εφαρμογών 
(MetaLab)

Τμ. Υποστήριξης 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

(Administrative 
Information 

Services)

douii T7IC Διεύθυνσηΐ Τετνολονιών Πληοοωοοικτίτ
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Το πλήρες οργανόγραμμα της ITS φαίνεται παρακάτω:

Oovavovoauua Διεύθονσηε Υπηρεσιών Τετνολονιών Πληοοωοοικήε
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3.2 Τιιήυα Ακαδηιιαϊκήο Υποστηριξηο Πληροφοριακών Συστημάτων
& Δικτύου

3.2.1 Ρόλος
Ο ρόλος του Τμήματος Ακαδημαϊκής Υποστήριξης Πληροφοριακών 

Συστημάτων & Δικτύου (Academic Technology and Networks), είναι η 
ανάπτυξη, υποστήριξη και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
προγραμμάτων. Παρέχοντας τις απαραίτητες υπηρεσίες, την τεχνογνωσία 
και τη δυνατότητα συνεχής πρόσβασης στους διάφορους πόρους των 
διατιθέμενων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών, στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό, φοιτητές και γενικά στο σύνολο της ακαδημαϊκής 
κοινότητας.

3.2.2 Δομή - Οργάνωση
Το Τμήμα αποτελείται από έξη βασικά υποτιμήματα και ένα βοηθητικό 

που προσφέρει οικονομικές υπηρεσίες, όπως φαίνεται παρακάτω:

Opvavoypauua Tu, Ακαδημαϊκής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων & Λικτύυυ
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3.2.3 Δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες του Τμήματος καθώς και τα διάφορα κέντρα 

που λειτουργούν ανά υποτμήμα αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:

Κατανεμημένη Υποστήριξη Ακαδημαϊκά Συστήματα

• Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες

Κέντρο Υποστήριξης Εκπαίδευσης με τη 

χρήση Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών 

(Center for instructional Technology- 

CIT)

Υπηρεσίες βίντεο

• Υπηρεσίες Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα διασύνδεσης με το διαδίκτυο 

(Residential Networking)

Διαχείριση Εργαστηρίων (Computer 

Labs)

Διαχείριση Διδακτικών Αιθουσών & 

Εποπτικών Μέσων (Classroom 

Resources)

Υποστήριξη Εξοπλισμού και 

Λειτουργικών Συστημάτων

• Επιδιόρθωση Βλαβών Υπολογιστικών 

Συστημάτων

Κέντρο Επιδιόρθωσης Βλαβών 

(Computer Repair Center)

• Κέντρα Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης

Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης (Computer 

Based Training)

Σύμβουλοι Τεχνολογιών και 

Πληροφορικής (Τechnology 
Consultants)

Τεκμηρίωση (Documentation) 

Σεμινάρια - Επιμορφώσεις 

Εκδόσεις (Publications)

• Υποστήριξη Εφαρμογών

Υποστήριξη Εφαρμογών Έρευνας 

Εκπαίδευση-Εκμάθηση Εφαρμογών 

Υποστήριξη Στατιστικών Πακέτων

• Ανάπτυξη και Αξιολόγηση

- Ανάπτυξη Συστημάτων 

Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης 

Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση Πακέτων Λογισμικού

• Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα

Λογαριασμοί - Αδειες Χρήσεως 

Κοινόχρηστες Εφαρμογές 

Πιστοποίηση Ταυτότητας

• Υπηρεσίες Πληροφοριών

- Υπηρεσίες Διαδικτύου (Web Services) 

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

- USENET

• Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

Υποστήριξη ερευνητικής προσπάθειας σε 

επιστημονικούς τομείς όπως: Στατιστική, 

Γεωγραφικά Συστήματα, Κοινωνικές 

Επιστήμες, Μαθηματικά, Βιογενετική 

Σύστημα Αποθήκευσης (Mass Storage 

System)
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Διαχείριση Δικτύων & 

Τηλεπικοινωνιών

Τεχνική Υποστήριξη

• Τεχνική Υποστήριξη Δικτύου • Κέντρο Ελέγχου

Εξοπλισμός - Κατάσταση-Διαθεσιμότητα Συστημάτων

Υποστήριξη WAN και Δικτύου

Δρομολογητές <Routers) - Επίπεδο Εξυπηρέτησης Παν/μιούπολ.ης

Διαθέσιμο Εύρος (Bandwidth) • Παρακολούθηση και Επίλυση Τεχνικών

• Δικτυακά Συστήματα Μεταφοράς Βίντεο Προβλημάτων

• Ανάλυση Δικτύου Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Σχεδιασμός Δικτυακών Εγκαταστάσεων (Response Center)

Ανάπτυξη Δικτυακών Εγκαταστάσεων Ομάδα Αποκατάστασης Βλαβών

Διαχείριση Δικτύου (Remedy Service Group) 

Τεχνικοί Αναλυτές

Πολιτική Διαχείρισης 

Υπολογιστικών Συστημάτων

Τηλεπικοινωνίες

• Πολιτική Διαχείρισης

Ασφάλεια (Security Services) 

Άδειες Λογισμικού 

- Συμβόλαια - Χρήσεις 

Νομικά Θέματα

• Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών

Εργασίες σχετικές με Ακαδημαϊκή

Κοινότητα

Εργασίες σχετικές με το Νοσοκομείο 

Τηλεφωνικό Δίκτυο

• Υποστήριξη - Εξυπηρέτηση Πελατών

• Τεχνική Υποστήριξη

- Σχεδιασμός Δικτυακών Εγκαταστάσεων

- Διαχείριση Δικτύου

• Λειτουργίες

Υποστήριξη Δικτυακών Εγκαταστάσεων 
/σεων Μεταφοράς Αρχείων Δεδομένων 

& Βίντεο

- Ανάπτυξη Δικτυακών Εγκαταστάσεων

Οικονομικές Υπηρεσίες

• Κοστολόγηση

• Διαχείριση Κεφαλαίου

• Παρακολούθηση Οικονομικών Μεγεθών

• Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
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3.2.4 Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Τμήματος μπορούν να διαιρεθούν 

σε τέσσερις θεματικούς άξονες, εμπλέκοντας περισσότερα από ένα από τα 

ανωτέρω τμήματα που προαναφέρθηκαν:

r Λ
Υποστήριξη

Πληροφοριακών
Συστημάτων

Λ

Υποστήριξη
Εκπαίδευσης ♦

Υποστήριξη
Δικτύου

Υποστήριξη
Έρευνας

Λ

Υπηρεσίες Τμ. Ακαδημαϊκήν Υποστήρκηε Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύου

α. Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και συγκεκριμένα:

• Υπηρεσίες Διαδικτύου (Web Services), παροχή πληροφοριών και 

βοήθειας σε όσα από τα ακαδημαϊκά τμήματα, διδακτικό-διοικητικό 

προσωπικό, φοιτητές ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, οργανισμό ή 

ίδρυμα επιθυμεί να δημοσιεύσει σελίδες στο διαδίκτυο και να 

φιλοξενηθούν αυτές, στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου.

• Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail).

• Τμήμα Διασύνδεσης με το Διαδίκτυο (Residential Networking), που 

φροντίζει για τη διασύνδεση με το Διαδίκτυο για κάθε οίκημα της 

Πανεπιστημιούπολης συμπεριλαμβανομένων και των χώρων 

διαμονής των φοιτητών.

• Χρόνο-προγραμματισμός & Διαχείριση Εργαστηρίων Η/Υ (Computer 

Labs).

• Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης (Technical Support), οι οποίες 

προσφέρονται από το Κέντρο Ελέγχου (IT Control Center), το Τμήμα 

Τεχνικής Υποστήριξης (IT Response Services) και την Ομάδα 

Αποκατάστασης Βλαβών (Remedy Service Group). Η αποστολή 

γενικά των παραπάνω τμημάτων είναι η υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών στόχων του Πανεπιστημίου, 

παρέχοντας στους χρήστες του άμεση και 24ωρη υποστήριξη και 

εξυπηρέτηση.
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• Κέντρο Ελέγχου (IT Control Center), το οποίο είναι υπεύθυνο για τη 

καθημερινή διαχείριση και την εύρυθμη λειτουργία των κεντρικών 

υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων. Επιπλέον, παρακολουθεί 

και φροντίζει σε 24ωρη βάση για τα παρακάτω:

- Τη λειτουργία του δικτύου και διαχείριση των πόρων του,

- Υπέρμετρη χρήση μεταφοράς πολυμεσικών εφαρμογών στο 

ευρύτερο δίκτυο της Πανεπιστημιούπολης,

- Βλάβες και έκτακτα περιστατικά,

- Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

- Διαχείριση χρόνου απόκρισης και χρόνου αναμονής,

- Επίδραση περιβαντολλογικών παραγόντων στο χώρο των 

κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων,

- Φυσική ασφάλεια και γενικά ασφάλεια συστημάτων και

- Καθορισμό της ολικής απόδοσης του συστήματος με τον 

υπολογισμό ορισμένων μετρήσιμων μεγεθών, όπως είναι η χρήση 

της CPU, ο αριθμός των ταυτόχρονων διεργασιών κλπ.

• Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (IT Response Center), το οποίο 

προσφέρει τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, e-mail ή επί τόπου 

επισκέψεις, σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας 24 ώρες 

την ημέρα/επτά ημέρες την εβδομάδα. Για να το επιτύχει αυτό η 

επαφή με το Τμήμα πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένου 

τριψήφιου τηλεφωνικού αριθμού. Συνηθισμένα προβλήματα που 

καλείται το Τμήμα να επιλύσει είναι:

- Επανατοποθέτηση κωδικών (passwords),

- Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσεως φακέλων-αρχείων 

(permissions),

- Επισκευή φορητών (laptop) Η/Υ φοιτητών,

- Επιδιόρθωση αποθηκευτικών μέσων (disk recovery κλπ),

- Επαναφορά αρχείων (file recovery) και δεδομένων (data 

recovery),

- Προβλήματα πρόσβασης κλπ.

Οι στόχοι που έχει θέσει το Τμήμα είναι: να απαντά στις τηλεφωνικές 

κλήσεις σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα και να επιλύει τα προβλήματα 

αμέσως (initial contact), σε διαφορετική περίπτωση να επιλύει τα κύρια 

προβλήματα σε λιγότερο από μία ώρα και τα συνήθη σε λιγότερο από 

τέσσερις ώρες.
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• Ομάδα Αποκατάστασης Βλαβών (Remedy Service Group), η οποία 

είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, διαχείριση και πλήρη εφαρμογή 

του Συστήματος Παρακολούθησης και Αποκατάστασης Βλαβών 

(Remedy Problem Tracking and Resolution System). To σύστημα 

αυτό είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης, διαχείρισης και βηματικής 

επίλυσης προβλημάτων που δρα ως ενδιάμεσος μεταξύ του πελάτη 

και μιας τεχνικής βάσης δεδομένων μέσα από το διαδίκτυο. Το 

σύστημα παρέχει ένα κοινό τρόπο αλληλεπίδρασης (common 

interface), που δίνει τη δυνατότητα στο πελάτη να επιλέξει ο ίδιος τις 

ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης, ενώ συγχρόνως παρέχει 

στατιστικά στοιχεία (είδος προβλήματος, συχνότητα εμφάνισης, 

χρόνος αποκατάστασης κλπ).

• Κέντρο Επιδιόρθωσης Βλαβών Η/Υ (Computer Repair Center), που 

προσφέρει υπηρεσίες επισκευής και αναβάθμισης των διαφόρων 

Η/Υ.

• Τμήμα Συμβούλων Τεχνολογιών και Πληροφορικής (Technology 

Consultants), που σκοπό έχει την ενδυνάμωση της υποστήριξης των 

διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου, παρέχοντας τη πρόσβαση 

σε κεντρικές υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων πληροφορικής, 

κεντρικές τεχνολογικές βάσεις δεδομένων και τεχνικά σεμινάρια από 

εξειδικευμένο προσωπικό.

• Υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα Ασφαλείας (Security Services). 

Το υπεύθυνο Τμήμα Ασφαλείας συνεργάζεται με όλα τα παραπάνω 

τμήματα και συγκεντρώνει όλες τις αναφορές για γεγονότα που 

συνέβησαν εντός και εκτός του Πανεπιστημίου και αφορούν την. 

ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης προσφέρει 

συμβουλές πρόληψης και επιδιόρθωσης μετά από κάποια 

προσπάθεια παραβίασης της ασφάλειας καθώς και ενημέρωση για 

ευρύτερα θέματα νομικής φύσεως όπως πνευματικά δικαιώματα κλπ.

• Τμήμα Προμηθειών Εξοπλισμού και Λογισμικού (ΑΤΝ Purchasing), 

που παρέχει συμβουλές αγοράς του κατάλληλου εξοπλισμού και 

λογισμικού, on-line παραγγελία αυτών και προτεινόμενες ρυθμίσεις ή 

αναβαθμίσεις.

• Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης (Documentation), με σκοπό τη παροχή 

(δωρεάν) σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή, εντύπων τεκμηρίωσης
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για όλο το διαθέσιμο εξοπλισμό και λογισμικά πακέτα, σε όλο το 

προσωπικό και φοιτητές.

• Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης (Computer Based Training), 

προγράμματα δηλαδή -που απευθύνονται μόνο στη Πανεπιστημιακή 

κοινότητα- με το οποία μπορεί κάποιος στο δικό του Η/Υ και στο 

δικό του ρυθμό να εκπαιδευθεί σε διάφορα θέματα πληροφορικής 

όπως λειτουργικά συστήματα, προγραμματιστικά εργαλεία, 

εμπορικές εφαρμογές κλπ.

• Τμήμα Συμβούλων-Αναλυτών της Gartner Group, που αποτελεί τη 

μεγαλύτερη εταιρία αναλυτών και συμβούλων σε θέματα που 

σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και διαχείριση 

των πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης το τμήμα αυτό προσφέρει 

ευκαιρίες εργασίας σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών γενικότερα.

β. Υποστήριξη Εκπαίδευσης και ειδικότερα:

• Κέντρο Υποστήριξης Εκπαίδευσης με τη Χρήση Εφαρμοσμένων 

Τεχνολογιών (Center for Instructional Technology -CIT). Η αποστολή 

του Κέντρου συνίσταται στην αρωγή του διδακτικού, ερευνητικού και 

διοικητικού προσωπικού για την επίτευξη των στόχων τους, 

παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη για τις παλιές και νέες 

τεχνολογίες. Συγκεκριμένα οι προσφερόμενες υπηρεσίες του 

Κέντρου είναι:

- Υπηρεσίες για το διδακτικό προσωπικό όπως: συμβουλές για 

αποτελεσματικότερη χρήση των προσφερόμενων τεχνολογιών, 

λογισμικών και διαφόρων εργαλείων, πληροφορίες για τα 

υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα (projects) που βρίσκονται 

σε εξέλιξη, οδηγίες για τη δυνατότητα χρήσης πολυμεσικών 

εφαρμογών στην εκπαίδευση, για το σχεδίασμά μαθημάτων από 

απόσταση και το σχεδίασμά σελίδων στο διαδίκτυο. Τέλος, 

παρέχεται χώρος στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου όπου οι 

διάφοροι καθηγητές μπορούν να τοποθετήσουν τις βαθμολογίες 

των φοιτητών τους, το χρόνο/τόπο εξέτασης των μαθημάτων κλπ.

- Εκυάθηση εοναλείων - λονισυικών πακέτων -η οποία υλοποιείται 

με on-line τεχνικά σεμινάρια τα οποία παρέχουν πιστοποιημένα 

διπλώματα και τίτλους σπουδών- για τη δημιουργία
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αλληλεπιδραστικών δικτυακών τόπων για τηλεκπαίδευση 

(WebCT), newsgroups, forums, bulletin boards, on-line 

αξιολόγηση των φοιτητών και πολλές άλλες δικτυακές εφαρμογές.

- Παροχή πλήρους σειράς εκδόσεων περιοδικών, εκθέσεων και 

βιβλίων τεχνικών θεμάτων.

- Δυνατότητα πρόσβασης σε γνωστές βάσεις δεδομένων, 

βιβλιοθήκες και διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

- Δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορα Κέντρα υποστήριξης που 

εδρεύουν στο Πανεπιστήμιο όπως: α). Technology in Context, 

που αποτελεί μία κοινοπραξία που αποστολή έχει την υποστήριξη 

του εκπαιδευτικού προσωπικού, β). Center for Teaching and 

Learning που προσφέρει βοήθεια στο διδακτικό προσωπικό του 

Πανεπιστημίου σε όλες τις πλευρές της διδασκαλίας, στην 

καλλιέργεια και ανάπτυξη μαθησιακών ικανοτήτων και στο 

προσδιορισμό των περιοχών που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης, 

γ). Instructional Support and Technology Development, που σα 

στόχους έχει τη βοήθεια δημιουργίας αποτελεσματικών σχεδίων 

μαθημάτων και στρατηγικών διδασκαλίας, καθώς και στη 

σχεδίαση, παραγωγή και χρήση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων 

και τέλος δ). Faculty Information Technology Advisory Committee, 

το οποίο αναπτύσσει τομείς, μεθόδους και τρόπους υποστήριξης 

της εκπαίδευσης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

• Διαχείριση και Υποστήριξη Διδακτικών Αιθουσών και Εποπτικών 

Μέσων (Classroom Resources), ώστε να αντιμετωπιστούν οι 

αυξημένες ανάγκες διδασκαλίας με τη χρήση σύγχρονων 

εκπαιδευτικών και εποπτικών πληροφοριακών μέσων.

• Χρόνο-προγραμμαπσμός & Διαχείριση Εργαστηρίων Η/Υ (Computer 

Labs).

γ. Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων για την Υποστήριξη 

Έρευνας σε επιστημονικούς τομείς όπως:

• Στατιστική (Statistical Computing), με τη δυνατότητα χρήσης 

γνωστών στατιστικών πακέτων όπως SAS, SPSS, STATA, κλπ.
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• Βιολογία - Γενετική - Βιοπληροφορική (Bioscience Computing), 

παρέχοντας ένα μεγάλο αριθμό εργαλείων ανάλυσης του γενετικού 

κώδικα (DNA, RNA, πρωτεϊνών), μοριακή μοντελοποίηση κλπ.

• Κοινωνικές Επιστήμες (Social Sciences). Στο Πανεπιστήμιο εδρεύει 

το Οάυπι Institute στο οποίο βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη σε μέγεθος 

βάση δεδομένων με εθνικά, δημογραφικά, οικονομικά, 

χρηματοοικονομικά και πολλά άλλα χρήσιμα δεδομένα για την 

ικανοποίηση αναγκών έρευνας και εκπαίδευσης.

• Γεωγραφικά Συστήματα (Geographic Information Systems-GIS), 

παρέχοντας τη δυνατότητα χρήσης και υποστήριξης των τελικών 

χρηστών, εκπαιδευτών και ερευνητών στα GIS λογισμικά πακέτα 

ARC/INFO και ArcView.

• Μαθηματικά και άλλα επιστημονικά εργαλεία (Scientific Computing), 

όπως AVS, Gaussian, GaussView, Macromodel, Matlab, MOPAC, 

Quanta κλπ.

Τα λογισμικά πακέτα και εργαλεία παρέχονται είτε τοπικά μέσω 

εξυπηρετητών του Τμήματος Ακαδημαϊκής Υποστήριξης Πληροφοριακών 

Συστημάτων & Δικτύου, είτε μέσω της Κατανεμημένης Δικτυακής Υποδομής 

(Distributed Computing Infrastructure-DCI).

Οι εξυπηρετητές χρησιμοποιούνται επίσης για τη διαχείριση και 

αρχειοθέτηση δεδομένων (data management-archiving), στατιστικούς 

υπολογισμούς (statistical computing), on-line παροχή τεχνικών εγχειριδίων 

(manuals) και εντύπων τεκμηρίωσης (documentation). Η υπάρχουσα 

Κατανεμημένη Δικτυακή Υποδομή είναι η δικτυακή υποδομή πάνω στην 

οποία βασίζεται το κατανεμημένο υπολογιστικό περιβάλλον που συνδέει τα 

διάφορα υπολογιστικά συστήματα και καθιστά διαθέσιμους όλους τους 

υπολογιστικούς πόρους του ανωτέρω Τμήματος. Εδώ και μερικά χρόνια 

υλοποιείται ένα φιλόδοξο σχέδιο (Distributed Computing Initiative) που θα 

παρέχει ένα αξιόπιστο, εύκολα και αποτελεσματικά διαχειρίσιμο και σταθερό 

δικτυακό περιβάλλον. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα διάθεσης και χρήσης του 

Συστήματος Μεγάλων Αποθηκευτικών Μέσων (Mass Storage System), που 

εξασφαλίζει την ασφαλή αποθήκευση μεγάλων (σε μέγεθος) αρχείων και 

εφαρμογών.
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δ. Υποστήριξη Δικτύου. Ειδικότερα:

• Η Διαχείριση Δικτύων & Επικοινωνιών (Networking & 

Communications), εκτελείται από το Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων & 

Επικοινωνιών (Networking and Communications Division), η 

αποστολή του οποίου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών στόχων του Πανεπιστημίου, παρέχοντας και 

εξασφαλίζοντας αποτελεσματική και αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων, 

ήχου και βίντεο για τους φοιτητές, το διδακτικό και διοικητικό 

προσωπικό. Ο λειτουργικός ρόλος του συγκεκριμένου τμήματος είναι 

ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η διαχείριση των επικοινωνιών 

(δεδομένα, ήχος, βίντεο) της Πανεπιστημιούπολης, ο προσδιορισμός 

των αναγκών της και τέλος η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε 

όλες τις ακαδημαϊκές κοινότητες. Ειδικότερα,

- Δικτυακά Συστήυατα Μεταφοράς Δεδουένων (Data Networking). 

Μία βασική υπηρεσία και συνεχή ενασχόληση του Τμήματος είναι 

η ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση υπηρεσιών μεταφοράς 

δεδομένων. Από την επιτυχία της εξαρτάται η ολοκλήρωση των 

στόχων των υπόλοιπων τμημάτων του Πανεπιστημίου. Ο γενικός 

στόχος εδώ ουσιαστικά είναι η διαχείριση όλης της διαδικασίας 

μεταφοράς δεδομένων με κεντρικό άξονα το διαδίκτυο (αυτό 

σημαίνει απλά ότι κάθε δεδομένο που μεταφέρεται στο εσωτερικό 

δίκτυο-α της Πανεπιστημιούπολης είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο 

μέσω του διαδικτύου). Οι επιμέρους στόχοι είναι: Ανάλυση και 

καθορισμός των αναγκών (καθορισμός συγκεκριμένου χώρου 

τοποθέτησης σχετικού εξοπλισμού, ανάλυση της κτιριακής 

υποδομής, εκτίμηση των αναγκών διαθέσιμου εύρους), 

σχεδιασμός της καλωδίωσης και του εξοπλισμού, εγκατάσταση 

των ανωτέρω, διαχείριση του όλου συστήματος και τέλος 

συντήρηση, αναβάθμιση, τροποποίηση.

- Δικτυακά Συστήυατα Μεταφοράς Βίντεο (Video Networking). Τα 

συστήματα αυτά αποτελούν ένα τμήμα του συνολικού δικτυακού 

συστήματος του Πανεπιστημίου και προσφέρουν υπηρεσίες 

διδασκαλίας από απόσταση, βίντεο κατά απαίτηση, παραγωγή 

βίντεο, τηλεδιάσκεψη κλπ. Η μεταφορά των αρχείων βίντεο γίνεται 

με τρεις μεθόδους (ανάλογα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε 

εφαρμογής): από το Κατανεμημένο Δίκτυο (Contribution Video
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Network) για μεταφορά αρχείων ήχου και βίντεο υψηλής 

ποιότητας, Καλωδιακής Τηλεόρασης (Cable Television) που 

προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό εμπορικών και εκπαιδευτικών 

καναλιών-προγραμμάτων και IP Video services για τη παροχή 

βίντεο κατά απαίτηση, και υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης, 

τηλεκπαίδευσης για τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας.

• Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών (Telecommunications Services), οι 

οποίες προσφέρονται από το Γραφείο Τηλεπικοινωνιών 

(Telecommunications Office), η αποστολή του οποίου είναι η 

ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας των επικοινωνιών για την 

εκπλήρωση των βασικών στόχων και αποστολής του Πανεπιστημίου 

ως εκπαιδευτικό ίδρυμα και την ικανοποίηση των πελατών. Πελάτες 

του Γραφείου θεωρούνται όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής 

κοινότητας συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, διδακτικού- 

διοικητικού προσωπικού, ιδρυμάτων, καθώς και άλλων οργανισμών 

όπως Γενικών Νοσοκομείων και σχετιζόμενους φορείς. Το Γραφείο 

Τηλεπικοινωνιών είναι υπεύθυνο για τα παρακάτω:

- Υποστήριξη και διαχείριση του τηλεφωνικού δικτύου της 

Πανεπιστημιούπολης,

- Παροχή χαι υποστήριξη υπηρεσιών όπως: ψηφιακά τηλέφωνα, 

ISDN γραμμές, τηλέφωνα κινδύνου (emergency call boxes), 

αριθμητικά και αλφαριθμητικά pagers, τηλεκάρτες, τοπικές- 

υπεραστικές κλήσεις, κατάλογοι διαφημίσεων (yellow pages), 

επισκευή και τεχνική υποστήριξη τηλεφωνικών συσκευών, 

διαχείριση τηλεφωνικών κέντρων, έκδοση και αποστολή μηνιαίων 

λογαριασμών σε όλα της Πανεπιστημιακής κοινότητας6, στατιστικά 

στοιχεία, τηλεσυνδιάσκεψη, φωνητικό ταχυδρομείο και 

τηλεφωνικός κατάλογος.

- Επιπρόσθετα υποστηρίζει σε συνεργασία με το Τμ. Διαχείρισης 

Δικτύων & Επικοινωνιών (Networking and Communications 

Division), το σχεδίασμά, κατασκευή και συντήρηση των δικτυακών 

συστημάτων μεταφοράς ήχου, δεδομένων και βίντεο.

6 Υπεύθυνο γι’ αυτό είναι το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης του Τμήματος Ακαδημαϊκής 
Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύου.
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Η τεχνική υποστήριξη υλοποιείται από το προσωπικό του Τμήματος 

κατά τις εργάσιμες ώρες και από το Κέντρο Ελέγχου (IT Control Center) τις 

μη εργάσιμες ώρες και ημέρες -όσον αφορά τα προβλήματα που 

σχετίζονται με τη μεταφορά αρχείων δεδομένων και βίντεο- και από το 

Γραφείο Τηλεπικοινωνιών (Teleo^munications Office), για προβλήματα 

μεταφοράς ήχου και τηλεφωνικών επικοινωνιών γενικότερα.
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3.3 Tu. Διαγει'ριαικ Συυβουλευτικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου

3.3.1 Ρόλος

Ο βασικός ρόλος του Τμήματος Διαχείρισης Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών (Systems and Procedures), είναι η παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στα διάφορα τμήματα και οργανισμούς του Πανεπιστημίου.

3.3.2 Δομή - Οργάνωση

Είναι οργανωμένο ως ανεξάρτητο τμήμα το οποίο βρίσκεται σε συνεχή 

επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα, διότι απ’ αυτά προέρχονται όλες οι 

πληροφορίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του.

3.3.3 Υπηρεσίες - Δραστηριότητες

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αναλύονται στο παρακάτω σχήμα:

Εγχειρίδια
Διαδικαστικών
Λειτουργιών

Στρατηγικός
Σχεδιασμός

Πληροφοριακών
Τεχνολογιών

Σχεδιασμός & 
Ανάπτυξη 

Πληροφοριακών 
Συστημάτων

Υπηρεσίες Τιι.Δια/είμισητ Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Ειδικότερα,

σ. Διαχείριση Διαδικαστικών Λειτουργιών, συντονίζοντας και 

επιβλέποντας την έκδοση εγχειριδίων (business manual), που περιέχουν 

πληροφορίες για τη διευθέτηση των καθημερινών επιχειρηματικών 

συναλλαγών των διαφόρων τμημάτων, οργανισμών και ιδρυμάτων του 

Πανεπιστημίου. Τα εγχειρίδια είναι γραμμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

παρουσιάζουν συγκεκριμένους κανόνες και πολιτικές καθώς και να 

παραθέτουν βηματικές οδηγίες υλοποίησής τους. Μερικά από τα θέματα 

που αναλύονται στα εγχειρίδια είναι: διαχείριση κεφαλαίου,

χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, εγκαταστάσεις, τροφοδοσία, προμήθειες 

εξοπλισμού και λογισμικού, μισθοδοσία, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, 

διαχείριση υλικών και μέσων, εσωτερική αξιολόγηση διαδικασιών και 

λειτουργιών, εκτυπώσεις, παραγγελίες αναλωσίμων, διαχείριση 

αποθηκευτικών μέσων κλπ.
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β. Στρατηγικός Σχεδιασμός των Τεχνολογιών Πληροφορικής των

διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου. Αυτό επιτυγχάνεται με το 

καθορισμό τρόπων αύξησης της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων 

τεχνολογιών αλλά και τον καθορισμό νέων που θα συμβάλλουν στη 

ζητούμενη αύξηση. Το Τμήμα συνεργάζεται άμεσα με τα Τμήματα: 

Ακαδημαϊκής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύου και 

Υποστήριξης Διοικητικών Υπηρεσιών, για τη παροχή ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις δραστηριότητες του 

Πανεπιστημίου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

• Εκτίμηση του τι μπορούν να προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες της 

πληροφορικής στις δραστηριότητες όλων των τμημάτων.

• Καθορισμό του ρόλου των τεχνολογιών αυτών που θα βοηθήσουν τα 

τμήματα στην εκπλήρωση της αποστολής και των στόχων που έχουν 

θέσει.

• Προσδιορισμό εναλλακτικών προσεγγίσεων.

• Καθορισμό κριτηρίων στα οποία θα στηριχθεί η επιλογή της 

συγκεκριμένης προσέγγισης από τις διατιθέμενες.

• Επανέλεγχο της υπάρχουσας τεκμηρίωσης για τυχόν παραλείψεις.

γ. Το Τμήμα επίσης θα συνεργαστεί με τα διάφορα τμήματα του 

Πανεπιστημίου για το Σχεδίασμά και Ανάπτυξη Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Συγκεκριμένα για τα παρακάτω:

• Ανάπτυξη, τεκμηρίωση και καθιέρωση προτύπων σε θέματα 

εξοπλισμού, λογισμικού, διαχείρισης δεδομένων και ανάπτυξης 

εφαρμογών.

• Προσδιορισμό των απαιτούμενων πληροφοριακών συστημάτων.

• Θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης.

• Ανάλυση, αξιολόγηση και προτεινόμενη λύση-τεχνική.

δ. Τέλος, το προσωπικό του Τμήματος ασχολείται με τη Διαχείριση 

ενός μεγάλου αριθμού Έργων (Projects), τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων και επιστημονικών θεμάτων, αξιοποιώντας με το 

καλύτερο δυνατό τρόπο το υπάρχον δυναμικό (προσωπικό & μέσα). Στις 

προσφερόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται επίσης ο καθορισμός του 

εκτιμώμενου χρόνου υλοποίησής τους, του μεγέθους και του βαθμού 

δυσκολίας τους.
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3.4 Tunua flapoyhc Πληροφοριών. Στατιστικών Στοιχείων και 
Πολυυεσικών Εωαρυονών

3.4.1 Ιστορικό - Ρόλος - Οργάνωση - Δραστηριότητες και 
Λειτουργίες

Το Τμήμα αυτό ξεκίνησε αρχικά -πριν από μία δεκαετία περίπου- με 

σκοπό να αποτελέσει ένα δικτυακό τόπο που να δίνει τη δυνατότητα 

πρόσβασης και μεταφοράς σε ένα μεγάλο αριθμό αρχείων που καλύπτουν 

θέματα εκπαίδευσης και έρευνας, μέσα από το διαδίκτυο. Ανήκε σε ένα 

δίκτυο το οποίο αριθμούσε γύρω στα εβδομήντα παρόμοια κέντρα, που 

δημιούργησε η εταιρεία Sun Microsystems Computer Corporation. Αργότερα 

προστέθηκαν και άλλες υπηρεσίες όπως: η δυνατότητα πρόσβασης και 

παροχής υπηρεσιών, λογισμικών πακέτων και άλλων βοηθημάτων.

Χρόνο με το χρόνο το μέγεθος των διαθέσιμων πληροφοριών έγινε 

τεράστιο αφού έδωσε τη δυνατότητα και σε οργανισμούς, ιδρύματα και 

ιδιώτες που δε διέθεταν το απαραίτητο εξοπλισμό και τεχνογνωσία να 

αποθηκεύσουν και κατά συνέπεια να καταστήσουν διαθέσιμες μεγάλες 

ποσότητες χρήσιμων δεδομένων. Κατά τη τελευταία πενταετία οι 

προσπάθειες του τμήματος επικεντρώθηκαν στη χρήση και εφαρμογή νέων 

τεχνολογιών.

Εδώ και τρία χρόνια λόγω αλλαγής της πολιτικής και του 

προτεινόμενου εκπαιδευτικού μοντέλου της παραπάνω εταιρίας το κέντρο 

ανεξαρτητοποιήθηκε και μετονομάστηκε σε Τμήμα Παροχής Πληροφοριών, 

Στατιστικών Στοιχείων και Πολυμεσικών Εφαρμογών (Metalab).

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες σήμερα, καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο 

εύρος: από λογισμικά πακέτα, λειτουργικά συστήματα, βιβλιοθήκες με 

έρευνες πάνω σε θέματα τεχνολογίας, πολιτικής, τέχνης, πολιτισμού και 

γενικού ενδιαφέροντος, δυνατότητα μεταφοράς αρχείων βίντεο και ήχου, έως 

και τη δυνατότητα παροχής στατιστικών στοιχείων και μετα-δεδομένων που 

αφορούν στοιχεία της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το Τμήμα εξυπηρετεί κατά προσέγγιση 1500 αιτήσεις κάθε ημέρα και 

διαθέτει 160 Gigabytes πληροφοριών και λογισμικού μέσα από το διαδίκτυο.
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3.5 Τυήιια ΥττοστήοιΕικ Διοικητικών Υπηρεσιών

3.5.1 Ρόλος

Ο βασικός ρόλος του Τμήματος Υποστήριξης Διοικητικών Υπηρεσιών 

(Administrative Information Services), είναι η υποστήριξη και ενδυνάμωση 

των λειτουργιών του Πανεπιστημίου.

3.5.2 Δομή - Οργάνωση

Το Τμήμα αποτελείται από πέντε βασικά υποτμήματα όπως φαίνεται

στο παρακάτω σχήμα:

Οργανόγραμμα Τμ, Υποστήριξης Διοικητικών Υπηρεσιών

3.5.3 Δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες του Τμήματος καθώς και τα διάφορα κέντρα

που λειτουργούν σε κάθε υποτμήμα αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:

Διοικητική Υποστήριξη Λειτουργία Η/Υ

• Διοικητική Υποστήριξη • Λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού

• Διοικητικές Υπηρεσίες Η/Υ (mainframe) του Πανεπιστημίου και των

• Κέντρα κλπ περιφερειακών του

- Μαγνητικές Ταινίες
- Αποθηκευτικά Μέσα
- Εκτυπωτές, Plotter
- Επικοινωνιακός Εξοπλισμός

• Σχεδιασμός, Κατασκευή, Εκτύπωση,

Αποστολή εκτυπωτικών και σχεδιαστικών 

εργασιών
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Διοικητικές Εφαρμογές

Ανάλυση, Σχεδιασμός, Προγραμματισμός (Γράψιμο Κώδικα), Διαχείριση έργου, Συντήρηση, 

Υποστήριξη των διοικητικών εφαρμογών του Πανεπιστημίου. Το προσωπικό (Αναλυτές- 

Προγραμματιστές) είναι κατανεμημένο σε επτά ομάδες (groups):

• Γενικευμένες Υπηρεσίες (Extended Services)

Συνεχόμενη επιμόρφωση

- Συνέδρια, Σεμινάρια, Ημερίδες

• Διευκολύνσεις και Τηλεπικοινωνίες (Facilities and Telecommunications)

Λογιστική παρακολούθηση υλικών και μέσων

- Διαχείριση υλικών και μέσων 

Λογαριασμοί τηλεφώνων

• Οικονομικές Υπηρεσίες (Financial Services)

• Ιατρικές Υπηρεσίες (Health Services)

• Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resources)

- Προσωπικό - Θέση 

Προσόντα

Εκπαίδευση - Επιμόρφωση 

Μισθοδοτική κατάσταση

• Πληροφόρηση Φοιτητών (Student Information)

Εγγραφή

Παρακολούθηση επιδόσεων

- Πληροφορίες μαθημάτων, εξετάσεων κλπ 

Διαμονή

Λογιστική παρακολούθηση φοιτητών

• Διοικητικές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου (University Services)

Βοηθητικές υπηρεσίες 

Κατάλογος διευθύνσεων 

Ταχυδρομικές υπηρεσίες 

Εκτυπωτικές εργασίες 

Σύστημα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης
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Συστήματα & Επικοινωνίες Διαχείριση Δεδομένων

• Λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού 

Η/Υ (mainframe) του Πανεπιστημίου και των 

περιφερειακών του

Μαγνητικές Ταινίες 

Αποθηκευτικά Μέσα 

Εκτυπωτές, Plotter 

Επικοινωνιακός Εξοπλισμός

• Κατανεμημένο Δίκτυο

- Τεχνική Υποστήριξη Δικτύου

- Επικοινωνίες Δεδομένων (Data 

Communications)

Υποστήριξη Η/Υ

• Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύου

Ασφάλεια του mainframe και των FAC's 

Υποστήριξη, ενημέρωση και εκπαίδευση 

σε θέματα ασφάλειας

• Υποστήριξη Συστημάτων

- Τεχνική υποστήριξη του λειτουργικού 

συστήματος του mainframe

• Σχεδιασμός, ανάπτυξη, συντήρηση Βάσεως 

Δεδομένων του Πανεπιστημίου που περιέχει 

και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 

δεδομένα σε όλες τις εφαρμογές και άλλες 

Βάσεις του Τμ. Υποστήριξης Διοικητικών 

Υπηρεσιών
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3.5.4 Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Οι άξονες των προσφερόμενων υπηρεσιών φαίνονται στο παρακάτω 

σχήμα:

Γ Δ
Εκπαιόευτικό&

Εκπαιδευόμενο Διοκητικό
Προσωπικό Προσωπικό

... . J
Πανεπιστημίου

Δραστηριότητες- 
Λειτουργίες 

Πανεπιστημίου

Επιχειρηματικές
Δραστηριότητες
Πανεπιστημίου

Υπηρεσίεα Τμ.ΥποστήριίηςΔιοικητικών Υπηρεσιών

Ειδικότερα,

α. Υπηρεσίες που παρέχονται στο Εκπαιδευόμενο Προσωπικό, και 

συγκεκριμένα περιλαμβάνουν: ανάλυση, σχεδίασμά, προγραμματισμό, 

υποστήριξη, διαχείριση έργων και εφαρμογών. Επίσης ολοκληρωμένες 

λύσεις -βασισμένες στο διαδίκτυο- στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας 

του Πανεπιστημίου. Μέσα από το δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου οι 

φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, 

σε θέματα που τους ενδιαφέρουν άμεσα. Τέτοια θέματα είναι: εκπαιδευτικά 

προγράμματα, εγκαταστάσεις, χώροι διαμονής και σίτισης, ασφάλεια, ιατρική 

περίθαλψη, οικονομική υποστήριξη, δάνεια, πληροφορίες για άλλα 

ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ και Ευρώπης, ημερολόγιο διαφόρων 

εκδηλώσεων, δυνατότητες εργασίας κλπ. Μέσα από ολοκληρωμένες 

εφαρμογές και βοηθήματα -που πολλές από αυτές έχουν αναπτυχθεί από το 

προσωπικό του Τμήματος- προσφέρεται πλήρη και αποτελεσματική 

διαχείριση των φοιτητών από τη στιγμή της εισόδου έως την αποφοίτησή 

τους, της εξέλιξής τους, κατευθύνσεων που έλαβαν κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης, οικονομικών συναλλαγών (λογιστική παρακολούθηση), διαχείριση 

δωματίων, υλικών και βοηθημάτων, τηλεφωνική χρέωση και πολλά άλλα 

στατιστικά στοιχεία.
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β. Υπηρεσίες που προσφέρονται στο Προσωπικό (Διδακτικό και 

Διοικητικό) του Πανεπιστημίου και ειδικότερα:

• Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση για το 

προσωπικό του Τμήματος, που κρίνεται απαραίτητη λόγω της 

ταχύτατης εξέλιξης της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών 

γενικότερα, καθώς και της μεταβολής των αναγκών των 

συναλλασσόμενων με το Τμήμα. Την εκπαίδευση αυτή την έχει 

αναλάβει η Ομάδα Συνεχόμενης Εκπαίδευσης του Τμ. Υποστήριξης 

Διοικητικών Υπηρεσιών (Administrative Information Services 

Continuing Education (ACE) Team).

• Ενημέρωση για τη διοργάνωση: on-line ή μη, τεχνικών σεμιναρίων 

πληροφορικής, τα οποία διοργανώνονται από φορείς του 

Πανεπιστημίου ή από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

• Ενημέρωση για προσφερόμενες θέσεις εργασίας του Πανεπιστημίου 

ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και εταιριών.

• Υποστήριξη της διαδικασίας εκτέλεσης έργων με την ανάπτυξη 

βοηθημάτων εργαλείων και προτύπων. Η ευθύνη ανήκει στην 

Επιτροπή Προτύπων (Standards Committee), που σκοπό έχει την 

άμεση ενημέρωση του προσωπικού του Τμήματος Υποστήριξης 

Διοικητικών Υπηρεσιών (μέσα από το δικτυακό της τόπο), για θέματα 

προτυποποίησης και για τις δραστηριότητες της Επιτροπής και των 

διαδικασιών που ακολουθούνται για την εκπλήρωση της αποστολής 

της.

• Δημιουργία προτύπων υπό τη μορφή εγχειριδίων (manuals), για την 

επεξεργασία' και διαχείριση δεδομένων (Administrative Data 

Processing). Ο βασικότερος στόχος των εγχειριδίων αυτών είναι να 

παρέχουν χρήσιμες και συγκεκριμένες οδηγίες που πρέπει να 

ακολουθούνται αυστηρά από όλο το προσωπικό (αναλυτές- 

προγραμματιστές), που ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών που 

σχετίζονται με τους «πελάτες» (διδακτικό, διοικητικό προσωπικό, 

φοιτητές, άλλοι οργανισμοί, εταιρείες, ιδρύματα). Η συγγραφή αυτών 

των εγχειριδίων προσπαθεί να «παντρέψει» την απλότητα με τη 

πληρότητα. Προτιμήθηκε η on-line από την κλασσική γραπτή 

παρουσίαση, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία ενημέρωσης, 

τροποποίησης των κειμένων και φυσικά η πρόσβαση. Όλες οι 

ομάδες ανάπτυξης εφαρμογών (groups), πρέπει να ακολουθούν τις
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συγκεκριμένες διαδικασίες προτυποποίησης. Σε περίπτωση που 

απαιτηθεί αλλαγή, θα πρέπει ο υπεύθυνος κάθε έργου να ζητήσει 

τεκμηριωμένα την απαιτούμενη έγκριση. Τα θέματα (διαδικασίες) που 

αναλύονται είναι: α). Εξοπλισμός (mainframes, περιφερειακά, 

σκληροί δίσκοι, αποθηκευτικά μέσα), β). Λογισμικό (εγκατάσταση, 

επαναφορά από βλάβες/λάθη, προγράμματα συστήματος / 

εφαρμογών, πρότυπα προγραμματισμού) και γ). Επικοινωνίες, 

έλεγχος, είσοδος και διαχείριση δεδομένων, ασφάλεια, λειτουργίες 

υπολογιστικών συστημάτων, προτάσεις για νέες αγορές εξοπλισμού- 

λογισμικού, μελέτες σκοπιμότητας, αρχειοθέτηση, αποθήκευση και 

πρόσβαση στα δεδομένα, τεκμηρίωση συστημάτων, προγραμμάτων, 

εφαρμογών, λειτουργιών, ανάπτυξης έργων (projects) κλπ.

γ. Υποστήριξη Δραστηριοτήτων και Λειτουργιών του Πανεπιστημίου 

και συγκεκριμένα:

• Σύστημα Μισθοδοσίας (Payroll System), που εκτός από την έκδοση 

καταστάσεων μισθοδοσίας προσφέρει on-line αναφορές, εκθέσεις, 

στατιστικά στοιχεία και ιστορική παρακολούθηση της μισθοδοσίας για 

το προσωπικό του Πανεπιστημίου (απαιτείται εξουσιοδότηση).

• Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Υπαλλήλων και Αρμοδιοτήτων 

Πανεπιστημίου (Human Resources Employee and Position System), 

το οποίο παρέχει σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό ένα μεγάλο 

αριθμό πληροφοριών, ταξινομημένων ανά Τμήμα, Θέση, Βαθμίδα, 

Επίπεδο Γνώσεων, Μισθοδοσία, Προϋπηρεσία κλπ.

• Τμήμα Υποστήριξης Υλικών (Materials Support Department), 

αποστολή του οποίου είναι η απόκτηση των απαιτούμενων αγαθών 

και υπηρεσιών που θα υποστηρίξουν τις εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές προσπάθειες της ακαδημαϊκής κοινότητας του 

Πανεπιστημίου. Οι απαιτήσεις μπορούν να αποσταλούν σε 

πραγματικό χρόνο μέσα από το δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

Τμήματος.

• Υπηρεσίες Διαχείρισης Εξοπλισμού (Asset Management On-line 

Services), όπου εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να λαμβάνει 

χρήσιμες πληροφορίες για τον εξοπλισμό, τα υλικά και τα μέσα που 

μπορούν να διατεθούν από κάθε τμήμα.
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• Σύστημα Λογιστικής Παρακολούθησης (Departmental Accounting 
System).

• Υπηρεσίες σε Πραγματικό Χρόνο Συστήματος Οικονομικών 

Εγγραφών και Συναλλαγών (Financial Records System On-line 

Services), με δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν 

οικονομικές εγγραφές και συναλλαγές, αναζήτηση προμηθευτών 

κλπ.

δ. Υποστήριξη των Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του 

Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα:

• Υποστήριξη Συστήματος Ελέγχου Αιτήσεων (Check Request 

System), που επιτρέπει στο προσωπικό να εισάγει, ελέγξει και να 

παρακολουθήσει τις αιτήσεις προς τους προμηθευτές, οργανισμούς 

και ιδρύματα.

• Παροχή Πληροφοριών Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών 

μεγεθών.

• Υπολογισμός φόρου.

ε. Τέλος, το Τμήμα επίσης προσφέρει μία σειρά από άλλες Λοιπές 
Υπηρεσίες η βασικότερη των οποίων είναι η διαχείριση και συντήρηση των 

παρακάτω Βάσεων Δεδομένων:
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Τίτλος Περιεχόμενο-Εγγραφές 1 Κάτοχος

Δεδομένων

Διαχείριση

Δεδομένων

Τρόπος

Ενημέρωσης

Ατόμων - 

Γενική

Καταγραφή όλων των φυσικών 

ή μη προσώπων που είχαν 

οποιοσδήποτε μορφής σχέση- 

συναλλαγή με το Πανεπιστήμιο

Τμ.Εκδόσεως

Καρτών

AIS Real time & 

Batch 

(ημερήσια)

Φοιτητών Κύρια βάση πληροφοριών για 

τους φοιτητές

Τμ.Εγγραφής AIS Real time

Προσωπικού Κύρια βάση καταχώρησης 

ανθρώπινου δυναμικού 

Πανεπιστημίου

Τμ.Διαχ/σης 

Ανθρ. Πόρων

AIS Real time

Διδακτικού & 

Διοικητικού 

Προσωπικού

Καταγραφή του προσωπικού 

διδακτικού, διοικητικού και 

ιατρικού, των τμημάτων της 

Ακαδημαϊκής κοινότητας

ΑΤΝ AIS Batch

(ημερήσια)

Κατάλογος

Στοιχείων

Διαδικτύου

Δημοσιοποιήσιμα στοιχεία στο 

διαδίκτυο καθώς και τα e-mail, 

URL’s κ.λ.π.

ΑΤΝ

AIS

AIS Batch

(ημερήσια)

Τμήματα & 

Οργανισμοί

Καταγραφή τμημάτων και 

οργανισμών

AIS AIS Όποτε

Απαιτηθεί

Ιατρική Ιατρική παρακολούθηση 

προσωπικού

Νοσοκομείο Νοσοκομείο Real time

Διαχείριση

Οικημάτων

Ανάθεση δωματίων σε τμήμα, I AIS

προσωπικό και φοιτητές 1
AIS Όποτε

Απαιτηθεί

Διαχείριση

Υλικών

Καταγραφή και ανάθεση 

εξοπλισμού, υλικών και μέσων

AIS AIS Batch

(ημερήσια)

Όπου:

AIS: Τμήμα Υποστήριξης Διοικητικών Υπηρεσιών (Administrative Information 

Services) και

ΑΤΝ: Τμήμα Ακαδημαϊκής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων & 

Δικτύου (Academic Technology & Networking).
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IV. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΙΝΕΣΟΤΑΣ

Γενικά - Το Πανεπιστήμιο
Το Πανεπιστήμιο της Μινεσότας (The University of Minnesota), 

αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά Πανεπιστήμια των Η.Π.Α., 

προσφέροντας το μεγαλύτερο αριθμό προγραμμάτων σπουδών (150 

προπτυχιακοί, 200 μεταπτυχιακοί και 100 διδακτορικοί) από οποιαδήποτε 

άλλο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της χώρας. Στο Πανεπιστήμιο φοιτούν περίπου 

60000 φοιτητές —τριες με ετήσιες νέες εγγραφές 10000, ενώ το προσωπικό 

του ανέρχεται περίπου στα 20500 άτομα7.

4.1 Διεύθυνση Υπηρεσιών Τεγνολονιών Πληροφορικής
4.1.1 Εισαγωγή
Το Ολοκληρωμένο Κέντρο Πληροφορικής (Integrated Information 

Center), αρχικά και η Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής (Office of 

Information Technology -OIT) αργότερα, διαχειρίζεται κεντρικά τα 

υπολογιστικά, δικτυακά, τηλεπικοινωνιακά και άλλα πληροφοριακά 

συστήματα του Πανεπιστημίου. Παρέχει επίσης ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

στους φοιτητές, στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και στα διάφορα 

Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Οι σημερινές απαιτήσεις πρόσβασης και επεξεργασίας πληροφοριών 

του Πανεπιστημίου της Μινεσότας εξυπηρετούνται από τρία ξεχωριστά 

συστήματα:

1. Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες που παρέχουν πληροφορίες γνώσης 

(15 βιβλιοθήκες που περιέχουν 5 εκατ. τίτλους).

2. Υπηρεσίες Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων 

(Computer and Information Services), που παρέχουν ακαδημαϊκές 

υπηρεσίες για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας.

3. Υπηρεσίες Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Administrative 

Information Services), που υποστηρίζουν και συντονίζουν τις 

διοικητικές υπηρεσίες.

7 Το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο επιλέχθηκε λόγω της υλοποίησης σ’ αυτό -κατά τη χρονική διάρκεια 
1991/93- ενός φιλόδοξου έργου ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων των διαφόρων 
ακαδημαϊκών και διοικητικών τμημάτων και της δημιουργίας ενός Ολοκληρωμένου Κέντρου 
Πληροφορικής (Integrated Information Center), το οποίο μετ’ εξελίχθηκε σε Διεύθυνση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής (Office of Information Technology).
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4.1.2 Ρόλος της Διεύθυνσης
Βασικός ρόλος και αποστολή της Διεύθυνσης Τεχνολογιών 

Πληροφορικής (Δ.Τ.Π.) είναι η άσκηση διοίκησης-διεύθυνσης των 

τεχνολογιών πληροφορικής και ο σχεδιασμός και διαχείριση των 

πληροφορικών πόρων. Το προσωπικό της Διεύθυνσης αναπτύσσει 

αποτελεσματικές τεχνολογικές υποδομές, κατάλληλα πληροφοριακά 

συστήματα και παρέχει υπεύθυνες και αξιόπιστες υπηρεσίες υποστήριξης σε 

διδακτικό και μη προσωπικό, φοιτητές, ιδρύματα και οργανισμούς που 

ανήκουν στο Πανεπιστήμιο.

Η Δ.Τ.Π. προτείνει επενδύσεις που άπτονται των θεμάτων του 

στρατηγικού σχεδιασμού, οι οποίες ενισχύουν το προσανατολισμό των 

πληροφορικών πόρων προς την υπηρέτησης της αποστολής του 

Πανεπιστημίου. Επίσης προσδιορίζει τους στόχους (εκπαιδευτικούς και 

διοικητικούς) και υποδεικνύει το τρόπο χρήσης και διαχείρισης της νέας 

τεχνολογίας για την υποστήριξή τους.

Με τη συνεργασία με τα διάφορα άλλα τμήματα, κολέγια, ινστιτούτα και 

άλλες Πανεπιστημιουπόλεις, τους εξωτερικούς προμηθευτές και 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς, παρέχει υπηρεσίες 

υποστήριξης που μεγιστοποιούν την απόδοση της επένδυσης και 

ελαχιστοποιούν την μη αναγκαία επιπρόσθετη προσπάθεια, αποδεικνύοντας 

τη σημασία της κεντρικής και ενοποιημένης παροχής των υπηρεσιών αυτών.

Η Δ.Τ.Π. επίσης είναι υπεύθυνη για την προστασία και ασφάλεια της 

τεχνολογικής υποδομής και των πληροφοριακών συστημάτων. 

Βελτιώνοντας συνεχώς την αποτελεσματικότητα κάθε προϊόντος που 

δημιουργεί, κάθε υπηρεσίας που παρέχει και κάθε κεφαλαίου και πόρου που 

διαχειρίζεται και υποστηρίζει, προσφέρει σ’ αυτά προστιθέμενη αξία.

Τέλος, η Διεύθυνση διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο γιατί παράγει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα σε θέματα που είναι κρίσιμα για την εκπλήρωση 

των στόχων του Πανεπιστημίου, μέσα από την άσκηση σχεδιασμού, 

διαχείρισης και διοίκησης και με απώτερο στόχο να ενδυναμωθεί η θέση και 

φήμη του Πανεπιστημίου στην παγκόσμια αγορά.
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4.1.3 Υπηρεσίες που παρέχει η ΟΙΤ

Η Διεύθυνση παρέχει τις εξής υπηρεσίες πληροφορικής:

Εκπαίδευση & 
Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες

ΙΙαμε/όμενε; υπηρεσίες της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Τεννολογιών Πληροφορικήν

Στον επόμενο πίνακα αναλύονται οι παραπάνω υπηρεσίες που 

προσφέρουν τα διάφορα Τμήματα και υπο-τμήματα της Διεύθυνσης 

Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΟΙΤ) στο προσωπικό, φοιτητές, 

τμήματα, ιδρύματα, ινστιτούτα και ερευνητικές ομάδες, καθώς και τα 

αντίστοιχα Κέντρα - ομάδες που τις προσφέρουν 8:

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Υποστήριξη Δικτύου

Υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων 
γραφείου και δικτυακών συστημάτων 
(Network and Desktop Integration 
Services)
Διαχείριση δικτύων Πανεπιστημιούπολης 
(σχεδιασμός, ανάπτυξη, καλωδίωση και 
συντήρηση δικτυακών εγκαταστάσεων)

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Διαχείριση δικτύων Πανεπιστημιούπολης 
(σχεδιασμός, ανάπτυξη, καλωδίωση και 
συντήρηση δικτυακών εγκαταστάσεων) 
Υποστήριξη & Διαχείριση τηλεφωνικού 
δικτύου σε συνεργασία με το Κέντρο 
Υποστήριξης Δικτυακών και 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 
Παροχή πληροφοριών μέσω 
τηλεφωνικού κέντρου 
Βίντεο Τηλε-συνδιάσκεψη 
Υποστήριξη Πολυμεσικών Εφαρμογών 
(Κέντρο Ψηφιακών Μέσων)

8 Η ανάλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται ανά άξονα υπηρεσιών και όχι ανά Τμήμα. Για τις 
υπηρεσίες που προσφέρει κάθε Τμήμα-υποτμήμα θα γίνει αναφορά κατά την ανάλυση των Τμημάτων 
της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής.
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Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ακαδημαϊκή Υποστήριξη 
(Έρευνα & Εκπαίδευση)

• Υπολογιστικές διευκολύνσεις 
εκπαιδευτικού & ερευνητικού 
προσωπικού Πανεπιστημίου 
(εξοπλισμός-εργαστήρια-εξυπηρετη τές)

• Υπολογιστικές διευκολύνσεις φοιτητών 
(εξοπλισμός-εργαστήρια-εξυπηρε τητές)

• Διανομή ηλ.εκτρονικού ταχυδρομείου
• Υποστήριξη Πολυμεσικών Εφαρμογών 

(Κέντρο Ψηφιακών Μέσων)
• Υποστήριξη εκπαίδευσης με τη χρήση 

νέων τεχνολογιών (Κέντρο 
Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης)

• Κοινόχρηστο λογισμικό - Κεντρικά 
συμβόλαια συντήρησης

• Υποστήριξη ομάδων εργασίας Unix 
(Unix Workstation Support)

• Βίντεο Τηλε-συνδιάσκεψη

Διοικητική Υποστήριξη 
(Λειτουργίες Οργανισμού)

• Ανάπτυξη & Συντήρηση εφαρμογών
• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλ.είας 

(δικτυακά συστήματα)
• Διανομή ηλ,εκτρονικού ταχυδρομείου
• Υποστήριξη Πολ.υμεσικών Εφαρμογών 

(Κέντρο Ψηφιακών Μέσων)
• Εξασφάλ.ιση συνεχούς /.υπουργίας 

(Ομάδα Συνεχούς Σχεδιασμού- 
Continuing Planning)

• Υποστήριξη Τμημάτων & Ατόμων που 
χρησιμοποιούν δεδομένα και 
πληροφοριακά συστήματα διοίκησης 
(Κέντρο Υποστήριξης Πελατών- 
Customer Assistance Center)

• Διαχείριση δεδομένων - δημιουργία 
περιβάλλοντος κοινόχρηστων δεδομένων 
(Ομάδα Διαχείρισης Δεδομένων)

• Ασφάλεια δεδομένων (διαθεσιμότητα- 
ακεραιότητα-αξιοπιστία-ατομικότητα 
δεδομένων) - Ομάδα Ασφάλειας 
Δεδομένων

• Διαχείριση αποθηκών δεδομένων (data 
warehouses), παροχή πληροφοριών, 
εκθέσεων και αναφορών στο διοικητικό 
και βοηθητικό προσωπικό (Ινστιτούτο 
Εύκολης Πρόσβασης Δεδομένων- 
Institutional Data Easy Access - IDEA)

• Υποστήριξη & Διαχείριση υπολογιστικών 
συστημάτων Τμημάτων Πανεπιστημίου 
(εξυπηρεχητές- UPS)

• Υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων 
γραφείου και δικτυακών συστημάτων 
(Network and Desktop Integration 
Services)

• Διαχείριση δικτύων (Network and 
Desktop Integration Services)

• Διαχείριση κοινόχρηστων εκτυπωτών
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Παρεχόμενες υπηρεσίες

Υποστήριξη Τμημάτων

• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 
(μέσω δικτύου)

• Υποστήριξη & Διαχείριση τηλεφωνικού 
δικτύου σε συνεργασία με το Κέντρο 
Υποστήριξης Δικτυακών και 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
(Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες)

• Υποστήριξη Τμημάτων & Ατόμων που 
χρησιμοποιούν δεδομένα και 
πληροφοριακά συστήματα διοίκησης 
(Κέντρο Υποστήριξης Πελατών- 
Customer Assistance Center)

• Πραγματονομωσύνη και υποστήριξη σε 
τεχνολογικά θέματα (Field 
Administration Support Technologists 
group)

• Διαχείριση λογαριασμών και διανομή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• Υποστήριξη & Διαχείριση υπολογιστικών 
συστημάτων Τμημάτων Πανεπιστημίου 
(εξυπηρετητές- UPS)

• Διαχείριση δικτύων (Network and 
Desktop integration Services)

• Κατανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

υποστήριξη Η/Υ (Microcomputer- 
Workstation)

• Διαχείριση κοινόχρηστων εκτυπωτών
• Υποστήριξη Δικτύου (Κέντρο 

Υποστήριξης Δικτυακών και 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών)

• Υπηρεσίες Paging (μεταφορά γραπτών 
μηνυμάτων μέσω e-mail με τη χρήση 
pagers)

• Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών 
συμβουλών (Rent-a-Guru)

• Διαχείριση εξυπηρετητών
• Τηλεφωνικές υπηρεσίες

Υποστήριξη Υπηρεσιών Διαδικτύου

Υποστήριξη δικτύου δεδομένων (Κέντρο 
Υποστήριξης Δικτυακών και 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών) 
Δημιουργία & Συντήρηση ηλεκτρονικού 
καταλ.όγου (electronic directory) 
Διαχείριση λογαριασμών και διανομή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
εκπαίδευσης
Υπηρεσίες Paging (μεταφορά γραπτών 
μηνυμάτων μέσω e-mail με τη χρήση 
pagers)
Παροχή, δυνατότητα πρόσβασης σε ένα 
μεγάλο αριθμό λογισμικών πακέτων που 
αφορούν το Διαδίκτυο (Internet Kits) 
Σχεδιασμός, Συντήρηση και Βελτίωση 
υπολογιστικών (εξυπηρετητές) και άλλων 
πληροφορικών πόρων Διαδικτύου 
Φιλοξενία σελίδων (Web Hotel)
Java και Web υττηρεσίες
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Παρεχόμενες υπηρεσίες

Εκπαίδευση & Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες

• Εκπαίδευση (μέσω διαδικτύου) σε 
θέματα όπως λειτουργικά συστήματα, 
δίκτυα (common application file
en vironment- CA FE)

• Υποστήριξη Τμημάτων & Ατόμων που 
χρησιμοποιούν δεδομένα και 
πληροφοριακά συστήματα διοίκησης 
(Κέντρο Υποστήριξης Π ελατών- 
Customer Assistance Center)

• Εκπαίδευση διαχείρισης αποθηκών 
δεδομένων (data warehouses), παροχή 
π/.ηροφοριών, εκθέσεων και αναφορών 
στο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό 
(Ινστιτούτο Εύκολης Πρόσβασης 
Δεδομένων- Institutional Data Easy 
Access -IDEA)

• Εκπαίδευση και παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες 
(Computer Accomodation Program)

• Υποστήριξη εκπαίδευσης με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών (Κέντρο 
Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης)

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
υποστήριξη Η/Υ (Microcomputer - 
Workstation)

• Υποστήριξη Πολυμεσικών Εφαρμογών 
(Κέντρο Ψηφιακών Μέσων)

Υποστήριξη Εξοπλισμού & Λογισμικού

Ανάτττυξη & Συντήρηση εφαρμογών 
Δημιουργία, Παροχή, δυνατότητα 
πρόσβασης σε ένα μεγάλο αριθμό 
λογισμικών πακέτων που αφορούν το 
Διαδίκτυο (Internet Kits)
Υποστήριξη εκπαίδευσης με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών (Κέντρο 
Συμπλ.ηρωματικής Εκπαίδευσης) 
Υποστήριξη & Διαχείριση δικτύου σε 
συνεργασία με το Κέντρο Υποστήριξης 
Δικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών (Τηλεπικοινωνιακές 
Υπηρεσίες) για την παροχή πακέτων και 
υπηρεσιών
Διαχείριση και υποστήριξη εξυπηρετητών 
Κοινόχρηστο λ.ογισμικό - Κεντρικά 
συμβόλαια συντήρησης 
Διαχείριση κεντρικών υπολ.ογιστικών 
συστημάτων
Προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων 
και περιφερειακών
Επισκευή υπολογιστικών συστημάτων - 
εγγυήσεις
Υποστήριξη & Διαχείριση υπολογιστικών 
συστημάτων Τμημάτων Πανεπιστημίου 
(εξυπηρετητές - UPS)
Υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων 
γραφείου και δικτυακών συστημάτων 
(Network and Desktop Integration 
Services)
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4.1.4 Δραστηριότητες της Διεύθυνσης
Οι κύριες δραστηριότητες της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής 

φαίνονται στο παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα:

Δραστηριότητες

• Υποστήριξη εκπαίδευσης

• Υποστήριξη έρευνας

• Υποστήριξη δικτύου

• Διοικητική υποστήριξη

• Τεχνική υποστήριξη

• Ανάπτυξη συστημάτων - εφαρμογών

• Υποστήριξη συστημάτων - εφαρμογών

• Αξιολόγηση συστημάτων - εφαρμογών

• Συντήρηση συστημάτων - εφαρμογών

• Παρακολούθηση και έλεγχος λειτουργιών

• Παρακολούθηση και Έλεγχος συστημάτων και δικτυακών εγκαταστάσεων

• Παροχή διοικητικών υπηρεσιών

• Παροχή οικονομικών υπηρεσιών

• Έλεγχος διοικητικών υπηρεσιών

• Παροχή στατιστικών στοιχείων

• Διαχείριση υλικών και μέσων

• Υποστήριξη - Εξυπηρέτηση πελατών

• Παροχή πολιτικών διαχείρισης πληροφοριακών και υπολογιστικών συστημάτων

• Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

• Γενικές υπηρεσίες'πληροφορικής
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4.1.5 Δομή - Οργάνωση Διεύθυνσης
σ. Στελέχωση. Η ΟΙΤ στελεχώνεται από αποκλειστικό επιστημονικό 

και τεχνικό προσωπικό, πλαισιωμένο από προσωπικό γραμματειακής 

υποστήριξης. Τη γενική διεύθυνση και εποπτεία έχει ο Αντιπρόεδρος 

Τεχνολογιών και Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής (Associate Vice 

President & Chief Information Officer), ο οποίος είναι υπεύθυνος απέναντι 

στα ανώτατα διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου, για το σύνολο των 

διαθέσιμων πληροφορικών πόρων και πληροφοριακών συστημάτων.

β. Δομή - Οργανόγραμμα Διεύθυνσης. Το Πανεπιστήμιο είναι 

οργανωμένο σε πέντε διοικητικά επίπεδα:

1. Σύγκλητος (Regents).

2. Πρύτανης (President).

3. Αντιπρυτάνεις Γενικών Διευθύνσεων (Administrative Officers).

4. Διευθύνσεις - Ινστιτούτα - Σχολές και

5. Ακαδημαϊκά Τμήματα.

Στο τρίτο επίπεδο του οργανισμού ανήκει ο Διευθυντής (Administrative 

Officer) που είναι υπεύθυνος για όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα - Κολέγια της 

Πανεπιστημιούπολης. Μία βασική του ενασχόλησή είναι οι τεχνολογίες 

Πληροφορικής, τη γενική διεύθυνση των οποίων όπως προαναφέρθηκε, έχει 

ο Αντιπρόεδρος Τεχνολογιών και Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής που 

ανήκει στο τέταρτο οργανωτικό επίπεδο του Πανεπιστημίου.

γ. Τμήματα. Η δομή της Διεύθυνσης συγκροτείται από επτά τμήματα:

1. Τμήμα Ακαδημαϊκών και Κατανεμημένων Υπολογιστικών 

Υπηρεσιών (Academic & Distributed Computing Services).

2. Τμήμα Κεντρικών Υπολογιστικών Λειτουργιών (Central Computing 

Operations).

3. Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management 

Systems).

4. Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών (Application 

Development & Maintenance).

5. Τμήμα Δικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (Networking 

and Telecommunications Services).

6. Ομάδα Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτύου (Web Development 

Team).

7. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (Administration Services).
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Σχηματικά η δομή της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΟΙΤ) 

φαίνεται στο επόμενο γενικό οργανόγραμμα:

Γενικό Ουνανόνοαιαια Διεύθυνση: Υπηρεσιών Τετνολονιών Πληοουοοική:

Όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα, στο Τμήμα Ακαδημαϊκών και 

Κατανεμημένων Υπολογιστικών Υπηρεσιών υπάγονται και άλλα τέσσερα 

τμήματα.
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Η ίδια δομή της Διεύθυνσης σύμφωνα με τις μονάδες ανά υπηρεσία 

αναλύεται στο παρακάτω οργανόγραμμα:

Αντιπρόεδρος Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής 

(Associate Vice President & Chief Information Officer)

'iinrfm-t.rw

rt)tr,rtrMvr.Tr^4rrr·

imci

Κεντρικές Υπολογιστικές 
Υπηρεσίες 

(Central Computing 
Operations)

Δικτυακές /
Τηλεπικοινωνίες Υπηρεσίες 

(Networking / 
Telecommunications 

__________ Services)__________

Ακαδημαϊκές 
Κατανεμημένες 

Υπολογιστικές Υπηρεσίες 
(Academic Distributed 
Computing Services)

Οργανόγραμμα ανά άξονες Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Υπηρεσιών Τετνολογιών Πληροφορικής
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4.2 Γενικέζ Εα>αοιιονέο

Με τον όρο Γενικές Εφαρμογές (Enterprise Applications), εννοούμε τη 

κεντρική διαχείριση των εφαρμογών (προγραμμάτων λογισμικού) που 

υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριοτήτων 

της κοινότητας του Πανεπιστημίου. Οι υπηρεσίες υλοποιούνται από τρία 

βασικά τμήματα όπως φαίνεται παρακάτω:

Τμήματα Γενικών Εφαρμογών

Αναλυτικότερα,

• Το τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών (Applications 

Development & Maintenance), προσφέρει την απαραίτητη 

τεχνογνωσία και εμπειρία για την αντιμετώπιση των αναγκών του 

Πανεπιστημίου. Υποστηρίζει τα διοικητικά πληροφοριακά συστήματα 

των δραστηριοτήτων (όπως διαχείριση ανθρώπινων πόρων, 

οικονομική διαχείριση, διαχείριση φοιτητών, βιβλιοθήκες, διαχείριση 

επιδομάτων κλπ). Τέλος παρέχει διάφορες άλλες υπηρεσίες 

υποστήριξης όπως ασφάλεια και διαχείριση δικτύων. Ειδικότερα, το 

προσωπικό του τμήματος προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

- Υποστήριξη επιχειρηματικών λειτουονιών, παρέχοντας ένα 

μεγάλο αριθμό υπηρεσιών υποστήριξης σε ακαδημαϊκό 

προσωπικό και τελικούς χρήστες. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν 

δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα 

διοίκησης και συστήματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, χρονο 

- προγραμματισμός επιχειρηματικών λειτουργιών, διαχείριση &
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υποστήριξη δικτυακών συστημάτων τμημάτων, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου κλπ.

- Ανάπτυξη εφαρμονών υποστήριξης λειτουονιών των τυηυάτων.

Ως ενεργό κομμάτι του τμήματος Ανάπτυξης & Συντήρησης 

Εφαρμογών, το υποτμήμα: Λύσεις Λογισμικού Τμημάτων 

(Departmental Software Solutions-DSS) βοηθά τα διάφορα 

τμήματα του Πανεπιστημίου να χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικότερα τις εφαρμογές (client-server, web-based) 

λογισμικού για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών τους. 

Επιπρόσθετα βοηθά και τα διοικητικά και ερευνητικά τμήματα του 

Πανεπιστημίου στην ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων 

τεχνολογικών λύσεων. To DSS παρέχει ένα μεγάλο αριθμό 

υπηρεσιών όπως: μελέτες σκοπιμότητας, διαχείριση έργων, 

ανάλυση αναγκών, σχεδιασμός συστημάτων, αντικειμενοστραφής 

προγραμματισμός, έλεγχος, εφαρμογή, τεκμηρίωση και 

υποστήριξη προγραμμάτων.

- Ανάπτυξη & Υποστήοιξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης. 

με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, 

ισχυρών υπερυπολογιστών και άλλων καινοτόμων τεχνολογικών 

λύσεων.

- Ανάπτυξη και Συντήρηση Εφαουονών τηο Peoplesoft, μιας 

εταιρείας παραγωγής λογισμικού που συνεργάζεται με το 

Πανεπιστήμιο. Η συγκεκριμένη εταιρία έχει δημιουργήσει 

εφαρμογές διαχείρισης φοιτητών και προσωπικού.

• Το Τμήμα Ανάπτυξης Δικτυακών Εφαρμογών (Enterprise Web 

Development) δημιουργεί εφαρμογές που βασίζονται στο διαδίκτυο. 

Οι εφαρμογές αυτές παρέχουν στους χρήστες του Πανεπιστημίου τη 

δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παλαιότερα 

ήταν διαθέσιμες μόνο από τα γραφεία που βρίσκονται εντός της 

Πανεπιστημιούπολης. Οι στόχοι του τμήματος είναι η παροχή 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η δημιουργία φιλικών προς το χρήστη 

συστημάτων που βασίζονται στο διαδίκτυο και η συνεχή εκπαίδευση 

και προετοιμασία για την ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών. Οι 

υπηρεσίες που παρέχει το τμήμα είναι:
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- Ανάπτυξη Εφαουονών, η οποία υλοποιείται από την Ομάδα 

Ανάπτυξης Εφαρμογών (Web Development Team) που 

δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο που 

συνδέονται με τις διοικητικές εφαρμογές της Peoplesoft.

- Υποστήριξη εφαουονών. η οποία παρέχεται από την Ομάδα 

Υποστήριξης (Support Team).

- Καθορισυός ερνονουίαο στη χρήση Η/Υ, καθορισμός δηλαδή της 

ευκολίας χρήσής των υπολογιστικών συστημάτων από τους 

τελικούς χρήστες και προσδιορισμός των ιδιαίτερων αναγκών των 

τελικών χρηστών.

- Δηυιουονία. υποστήριξη, συντήρηση και ενηυέρωση δικτυακού 

τόπου του Πανεπιστημίου.

• Έχοντας την ευθύνη: της διαχείρισης και συντήρησης των

δεδομένων, των πληροφορικών συστημάτων λήψης αποφάσεων και 

των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνικών στρατηγικών, τα νέα 

Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management 

Systems), δίνουν τη δυνατότητα βελτίωσης και απλοποίησης των 

διαδικασιών συγκέντρωσης δεδομένων για καλύτερο σχεδίασμά και 

αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η πρόσβαση 

στα συστήματα αυτά είναι ελεγχόμενη και οι περισσότερες υπηρεσίες 

διατείθονται μόνο σε ορισμένο προσωπικό των διοικητικών 

τμημάτων του Πανεπιστημίου.
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4.3. Τεγνολονική Υποδουή

Η Τεχνολογική Υποδομή (Technology Infrastructure), περιλαμβάνει: τη 

παροχή λειτουργιών που υποστηρίζουν τις διοικητικές και ακαδημαϊκές 

διαδικασίες, το σχεδίασμά και ανάπτυξη της δικτυακής τεχνολογικής 

υποδομής του Πανεπιστημίου. Οι υπηρεσίες υλοποιούνται από δύο βασικά 

τμήματα όπως φαίνεται παρακάτω:

Tunuara Tervo/.oyiKtic Υποδοιιήc

Ειδικότερα,

• Τμήμα Κεντρικών Υπολογιστικών Λειτουργιών (Central Computing 

Operations). Η αποστολή του είναι η υποστήριξη των

επιχειρηματικών στόχων και αντικειμενικών σκοπών του 

Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας τα πιο κατάλληλα και

αποτελεσματικά τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης η διατήρηση της 

απόδοσης σε υψηλά επίπεδα και η συνεχής αναζήτηση και 

εφαρμογή λύσεων χρησιμοποιώντας παραγωγικά τις 

παρουσιαζόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι ειδικότεροι στόχοι 

του τμήματος είναι:

- Η εξυπηρέτηση, υποστήριξη των πελατών και η παροχή 

υπηρεσιών ως κεντρικός άξονας διαχείρισης των πληροφοριών.

- Η αύξηση του ελέγχου.

- Η μείωση των λειτουργικών εξόδων.

- Η ενδυνάμωση της θέσης του Πανεπιστημίου απέναντι στο 

σύνολο των επιχειρήσεων και οργανισμών και τέλος

- Η δυνατότητα προσαρμογής του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των διαφόρων επιχειρήσεων και των νέων 

τεχνολογιών.
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Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα είναι: α).συμβουλευτικές 

(ασφάλεια, επαναφορά κανονικής λειτουργίας μετά από βλάβη 

κλπ), β).αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) 

μέσα από δικτυακές εγκαταστάσεις, γ).παροχή αποθηκευτικών 

μέσων, δ).διαδικασίες χρήσης λογισμικών, ε).προτυποποίηση, 

στ).τεκμηρίωση, ζ).εγκατάσταση-«κατέβασμα» κοινόχρηστου 

λογισμικού, η).εγχειρίδια και θ).πληροφορίες ποσοστού χρήσης 

CPU συστήματος, διαθέσιμων κοινόχρηστων εκτυπωτών δικτύου 

κλπ.

• Τμήμα Δικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (Network & 

Telecommunications Services - NTS), οι βασικοί στόχοι του οποίου 

είναι:

- Υποστήριξη της λειτουργίας των δικτυακών, τηλεπικοινωνιακών 

και τηλεφωνικών εγκαταστάσεων.

- Τεχνική υποστήριξη των χρηστών.

- Διαχείριση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

- Διαχείριση των τηλεφωνικών εγκαταστάσεων.

- Διαχείριση της τεχνολογικής υποδομής.

- Εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα.

- Οι γενικές υπηρεσίες που παρέχει το τμήμα συνοψίζονται στα 

παρακάτω: εγκατάσταση και λειτουργία δικτυακών υπηρεσιών και 

ενσωμάτωση νέων, σχεδιασμός για την βέλτιστη τοπολογία και τη 

κατανομή του εξοπλισμού, προγραμματισμός και 

πραγματοποίηση αναβαθμίσεων του δικτύου, παρακολούθηση 

της λειτουργίας του δικτύου και διαχείριση των πόρων του, 

εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των ενεργών 

συνδέσεων, αποκατάσταση βλαβών και αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών, ενημέρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη 

των χρηστών, πλήρης και συνεχής τεκμηρίωση της υποδομής των 

τηλεφωνικών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των υπηρεσιών 

τους, διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, συνεργασία 

και επικοινωνία με αντίστοιχες ομάδες άλλων δικτύων, παροχή 

ειδικευμένων υπηρεσιών σε όλο το προσωπικό -διοικητικό και μη- 

του Πανεπιστημίου.
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4.4 Ακαδηυαϊκέ€ και Aiktuq^c Υπηοεσίεο Τεχνολογιών

Οι Ακαδημαϊκές και Δικτυακές Υπηρεσίες Τεχνολογιών (Academic & 

Network Technolgy Services -ANTS), περιλαμβάνουν: α).τη διαχείριση και 

εκμετάλλευση της τεχνολογίας της πληροφορικής στις ακαδημαϊκές περιοχές 

(εκπαίδευση-έρευνα) και β). την υποστήριξη του διδακτικού-διοικητικού 

προσωπικού και φοιτητών, έτσι ώστε να ανταποκριθούν αυτοί στις 

αυξανόμενες ανάγκες της Πληροφορικής, παρέχοντάς τους την απαραίτητη 

τεχνολογική υποδομή, εφαρμογές και υπηρεσίες.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από το Τμήμα Κατανεμημένων 

Ακαδημαϊκών Υπολογιστικών Υπηρεσιών (Academic & Distributed 

Computing Services) σε συνεργασία με τα εξής τέσσερα υπαγόμενα 

τμήματα, όπως φαίνεται στο σχήμα:

Κατανεμημένες Ακαδημαϊκές Υπολογιστικές Υπηρεσίες 
(Academic Distributed Computing Services)

Κέντρο Ψηφιακών Μέσων 
(Digital Media Center)

Κέντρο Ανάπτυξης Τεχνολογιών 
(University Technology 
Development Center)

Υπηρεσίες Υπολογιστών Παν/μίου 
(University Computer Services)

Τεχνολογικές & Υπολογιστικές 
Διευκολύνσεις Φοιτητών 

(Student Computing Facilities)

Ακαδημαϊκές και Αικτυακέα Υπηρεσίες Τελολογιών

• Ο βασικός στόχος του Τμήματος είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης 

και η υποστήριξη των τελικών χρηστών. Το εύρος και ο αριθμός των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί σε έξη γενικές κατευθύνσεις (θεματικούς άξονες):
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Παρεχόμενες Υπηρεσίες Til Κατανεαηαένων Ακαδπααϊκών Υπολυνιστικών Υπηρεσιών

Αναλυτικότερα το Τμήμα:

1. Παρέχει πληροφορίες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

τις εφαρμογές Διαδικτύου, διαχείριση λογαριασμών, κλπ.

2. Παρέχει βοήθεια σε 24ωρη βάση και σε πραγματικό χρόνο είτε μέσω 

τηλεφώνου είτε-μέσω διαδικτύου.

3. Παρέχει σεμινάρια που καλύπτουν πολλά τεχνολογικά θέματα, όπως 

χρήση λογισμικών, γενικές γνώσεις κλπ.

4. Διαθέτει προγράμματα - εφαρμογές - πακέτα και δυνατότητες 

«κατεβάσματος» εγκατάστασής τους στους Η/Υ.

5. Παρέχει κατάλογο με θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όπως:

ί. ανακοινώσεις καθηγητών, προγραμμάτων μαθημάτων, 

εξετάσεων, και σεμιναρίων και

ίί. χρήσιμες διευθύνσεις δικτυακών τόπων άλλων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, εταιρειών που ενεργοποιούνται στο χώρο της 

Πληροφορικής κλπ.
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• Τα υπόλοιπα τμήματα παρέχουν συμπληρωματικές υπηρεσίες στο 

τμήμα Κατανεμημένων Ακαδημαϊκών Υπολογιστικών Υπηρεσιών.

1. Το Κέντρο Ψηφιακών Μέσων (Digital Media Center -DMC), 

προωθεί την εκπαίδευση που βασίζεται στις νέες τεχνολογίες και 

υποστηρίζει τις προσπάθειες του διδακτικού προσωπικού που 

αναπτύσσουν πολυμεσικές εφαρμογές για σκοπούς μάθησης. Οι 

υπηρεσίες που παρέχει το τμήμα είναι: 

ί. Διαχείριση εργαστηρίων για τη χρησιμοποίηση του 

πολυμεσικού τους εξοπλισμού και λογισμικού, 

ίί. Εκπαίδευση με τη μορφή σεμιναρίων που καλύπτουν όλο το 

εύρος θεμάτων πολυμέσων.

ϋί. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν το

σχεδίασμά, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση πολυμεσικών 

εφαρμογών και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται μ’ 

αυτές.

ίν. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και σεμιναρίων για τη 

συμμόρφωση απέναντι στις πολιτικές χρήσης κοινόχρηστου 

λογισμικού πολυμέσων.

ν. Ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών, με τη διάθεση ενός

μεγάλου αριθμού εργαλείων-βοηθημάτων για τη ψηφιοποίηση 

υλικού, δημιουργία animation κλπ. 

νί. Δανεισμός εξοπλισμού κατάλληλου για τη δημιουργία και

επεξεργασία πολυμεσικών εφαρμογών (ψηφιακές-αναλογικές 

κάμερες κλπ).

νϋ. Παροχή βιβλίων, εγχειριδίων χρήσης κλπ. 

νίϋ. Δημιουργία πολυμεσικών τίτλων-εφαρμογών για

εκπαιδευτικούς σκοπούς κατόπιν παραγγελίας από το 

διδακτικό -κυρίως- και διοικητικό προσωπικό.

2. Το Τμήμα Υπηρεσιών Υπολογιστών Πανεπιστημίου (University 

Computer Services -UCS), παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και 

αναβάθμισης σε όλα τα υπολογιστικά συστήματα του Πανεπιστημίου. 

Επίσης, προμηθεύει την ακαδημαϊκή κοινότητα με εξοπλισμό, 

αναλώσιμα και άλλα προϊόντα. Οι υπηρεσίες9 του Τμήματος 

περιλαμβάνουν:

9 Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες από ένα «τόπο» και ένα «τρόπο» (τηλεφωνικός αριθμός).
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ί. Υποστήριξη εξοπλισμού και αναβαθμίσεις,

ϋ. Υποστήριξη λογισμικού.

ίϋ. Υποστήριξη εξυπηρετητών και αποθηκευτικών μέσων,

ίν. Παροχή τεχνικών σεμιναρίων.

ν. Προγραμματισμός βάσεων δεδομένων και Web εφαρμογών, 

νί. Πώληση-διάθεση μεταχειρισμένων Η/Υ.

3. Το προσωπικό του Κέντρου Ανάπτυξης Τεχνολογιών (University 

Technology Development Center -UTDC), εξειδικεύεται στην 

ανάπτυξη εφαρμογών, μεγάλης ή μικρής τάξης μεγέθους, από 

εφαρμογές διαχείρισης οικονομικών μεγεθών του Πανεπιστημίου, 

έως προγράμματα που απευθύνονται στις καθημερινές 

δραστηριότητες των διαφόρων τμημάτων. Το τμήμα διαθέτει 

αναλυτές και προγραμματιστές με μεγάλη εμπειρία σε πολλά 

εργαλεία προγραμματισμού (γλώσσες 4ης γενιάς κλπ).

4. Τέλος το Τμήμα των Τεχνολογικών & Υπολογιστικών Διευκολύνσεων 

Φοιτητών (Student Computing Facilities). Η αποστολή του είναι η 

διαχείριση και η παροχή υπολογιστικών μέσων και τεχνολογικών 

διευκολύνσεων (εργαστήρια, λοιπός εξοπλισμός, εκτυπωτικές 

μηχανές κλπ), που θα βοηθήσουν την εκπαίδευση των φοιτητών.
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Κεφάλαιο 2 
Οργανωτικά ζητήματα

Πριν την παρουσίαση και ανάλυση του προτεινόμενου μοντέλου θα 

πρέπει να εκτιμηθούν και να απαντηθούν βασικά ζητήματα - ερωτήματα που 

αφορούν το Μηχανογραφικό Κέντρο. Ειδικότερα όσον αφορά: την 

τοποθέτησή του στον οργανισμό, διοίκηση, οργάνωση και δομή, 

παρεχόμενες υπηρεσίες, επάνδρωση και αρμοδιότητες του προσωπικού.10

I. Ανεξαρτησία Τμήματος - Τοποθέτησή του στον οργανισμό
Ειδικότερα αντιμετωπίζονται τα εξής ερωτήματα:

Ο φορέας που θα παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής, θα αποτελέσει 

ανεξάρτητο τμήμα/διεύθυνση ή θα υπάγεται διοικητικά σε κάποιο άλλο;

Θα τοποθετηθεί οργανωτικά στο ανώτατο επίπεδο (στρατηγικό 

επίπεδο) διοίκησης;

Κατ’ επέκταση ο Προϊστάμενος του φορέα αυτού θα αναφέρεται 

απευθείας στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου ή στη διοίκηση των κατά τόπους 

τμημάτων-ιδρυμάτων ή άλλων οργανωτικών σχημάτων στα οποία ανήκει;

Η διοικητική τοποθέτηση του φορέα μέσα στον οργανισμό και ο 

βαθμός ανεξαρτησίας του εξαοτάται: α).από το επίπεδο ενοποίησης 

(ολοκλήρωσης) των συστημάτων παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και 

β).από τη πολιτική της ανώτατης διοίκησης στη συμμετοχή και άμεση 

εμπλοκή, η μη, του τμήματος, στο στρατηγικό σχεδίασμά του ακαδημαϊκού 

οργανισμού.

Στη περίπτωση που ο Προϊστάμενος του εξεταζόμενου φορέα, έχει 

επωμιστεί ευθύνες ανώτατου στελέχους11, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 

ευθύνες εκτεταμένου διοικητικού σχεδιασμού και διοίκησης θα πρέπει να 

επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του στα εξής σημεία:

10 Κατά την επιμερους εξέταση των ανωτέρω θεμάτων θα γίνεται -όπου κρίνεται απαραίτητο- αναφορά 
στα μέλη της ένωσης που σχημάτισαν τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΓΙΑ. Η Academic 
Information Technology Board (AITB), είναι η ένωση η οποία είχε σα στόχο να αποτελέσει ένα φορέα- 
μηχανισμό που θα εξέταζε θέματα ελέγχου και διαχείρισης των υπηρεσιών, που προσφέρουν στα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα η τεχνολογία της Πληροφορικής. Η ένωση 
αυτή λειτούργησε από το Μάρτιο του 1997 έως το Δεκέμβριο του 1999 και την αποτελούσαν τα εξής 
Πανεπιστήμια: University of California Los Angeles (UCLA), Harvard University, Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), University of Michigan (UM) και University of Washington (UW). 
Παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον λόγω πρόσφατης υλοποίησής της και λόγω ωυσικά των συμμετεχόντων 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
11 Όταν ο φορέας παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ενός Πανεπιστημίου (π.χ. Διεύθυνση 
Πληροφορικής) διοικείται από π.χ Αντιπρύτανη Τεχνολογιών Πληροφορικής τότε το προσωπικό που 
το επανδρώνει εμπλέκεται με το στρατηγικό σχεδίασμά (τι), ενώ εάν υπάγεται σε αντιπρύτανη ενός 
τμήματος ή ιδρύματος, περιορίζεται στο λειτουργικό του ρόλο (πώς).
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• Ο Προϊστάμενος πρέπει να θεωρείται ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα 

στην ανώτατη διοίκηση και στα στελέχη.

• Πρέπει να έχει τις γνώσεις και την ευρύτητα πνεύματος για 

καινοτόμες, νέες τεχνολογίες που αξιοποιούν την εξελισσόμενη 

τεχνολογία της Πληροφορικής.

• Πρέπει επίσης να διαθέτει ηγετικές ικανότητες και ιδιαίτερες 

ικανότητες στρατηγικού σχεδιασμού.

Η Διοίκηση ενός Πανεπιστημίου πρέπει να αποφασίσει:

Είτε να δημιουργήσει μία οργανωτική δομή που θα αξιοποιεί καλύτερα 

τους Προϊσταμένους Μ.Κ., είτε να ριψοκινδυνέψει την απώλεια πολύτιμων 

μονάδων του ακαδημαϊκού οργανισμού.

Η οργανωτική δομή των Τμημάτων - Διευθύνσεων των Πανεπιστημίων 

που αποτελούν τα μέλη της ΑΙΤΒ στο συγκεκριμένο θέμα, αναλύεται στους 

παρακάτω πίνακες:

_______________________ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ______________________

University of California. Los Angeles (UCLA)

Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής γίνεται από ανεξάρτητη Διεύθυνση: Information Technology 

Reporting and Advisory, ενώ ο Διευθυντής: Administrative Vice Chancellor - A VC, είναι υπεύθυνος 

για τη παροχή και διαχείριση όλων των πληροφοριακών συστημάτων (ακαδημαϊκών - ερευνητικών - 

διοικητικών) και αναφέρεται απευθείας στη διοίκηση του Πανεπιστημίου.

Harvard University

Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής υλοποιείται από ανεξάρτητη Διεύθυνση: University Information 

Systems που λειτουργεί ως κεντρικός οργανισμός τεχνολογιών πληροφορικής και διοικείται τον 

Διευθυντή: Chief Information Officer and Assistant Provost for Information Systems, ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για τη παροχή και διαχείριση όλων των πληροφοριακών συστημάτων (ακαδημαϊκών - 

ερευνητικών - διοικητικών). Αυτός αναφέρεται απευθείας στη διοίκηση του Πανεπιστημίου. 

Υπάρχουν διάφορα άλλα τμήματα-οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής 

καθώς και 90 (περίπου!) βιβλιοθήκες οι οποίες διοικούνται από τα επιμέρους τμήματα-σχολές του 

Πανεπιστημίου.

Massachusetts Institute of Technology (ΜIΉ

Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής λόγω των αυξημένων ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία 

συμμετέχει το Πανεπιστήμιο υλοποιείται από πέντε τμήματα:

Ο Αντιπρύτανης Πληροφοριακών Συστημάτων (Vice President of Information Systems) διευθύνει το 

τμήμα: Information Technology Leadership Team (ITLT) που ασκεί κεντρικό έλεγχο και διαχείριση 

στα πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου.
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Το Τμήμα Διαχείρισης Υπολογιστικών Συστημάτων (Academic Computing Management Croup 

(ACMG), λειτουργεί ως συμβουλευτικό τμήμα και απευθύνεται σε πρόσωπα και ομάδες που 

χρησιμοποιούν ακαδημαϊκά υπολογιστικά συστήματα. Το τμήμα διευθύνεται από τον Διευθυντή: 

Director of Academic Computing ο οποίος αναφέρεται στον Αντιπρύτανη Πληροφοριακών 

Συστημάτων.

ινστιτούτο Σύμπραξης Τεχνολογίας Πληροφορικής (IT Partners program), που σκοπό έχει να 

συντονίσει, επιμορφώσει και να υποστηρίξει το σύνολο των φορέων που υποστηρίζουν την κοινότητα 

του Πανεπιστημίου στη χρήση της τεχνολογίας της Πληροφορικής. Πρόεδρος του Ινστιτούτου είναι ο 

Αντιπρύτανης των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το Συμβούλιο χρήσης νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (Council on Educational Technology), το 

οποίο εξετάζει τα πιθανά οφέλη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών και της πληροφορικής. Ο Διευθυντής του Συμβουλίου ορίζεται από τα μέλη της 

Ακαδημαϊκής κοινότητας με ευθύνη του Αντιπρύτανη των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η Επιτροπή Επεξεργασίας Πληροφοριών για τους Φοιτητές (The Student Information Processing 

Board-SIPB), που υποστηρίζει τη χρήση Η/Υ από τους φοιτητές. Η Επιτροπή συγκροτείται από μέλη 

της πανεπιστημιακής κοινότητας (διοικητικό - ακαδημαϊκό προσωπικό και φοιτητές).

University of Michigan (UM)

Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής γίνεται από ανεξάρτητη Διεύθυνση, (Information Technology 

Division), ενώ ο Διευθυντής της: Chief Information Officer, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη παροχή 

και διαχείριση όλων των πληροφοριακών συστημάτων (ακαδημαϊκών - ερευνητικών - διοικητικών) 

αναφέρεται έμμεσα στη διοίκηση του Πανεπιστημίου μέσω του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων 

(Executive Vice President Academic Affairs).

University of Washington iUWi

Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής γίνεται από ανεξάρτητη Διεύθυνση, Information Technology 

Division, υπό τη διεύθυνση του Αντιπροέδρου των Υπολογιστικών Συστημάτων και Επικοινωνιών 

(Vice President of Computing and Communications -C&C) ο οποίος αναφέρεται απευθείας στη 

Διοίκηση του Πανεπιστημίου.

II. Τύπος οργάνωσης
Δηλαδή η εσωτερική του οργάνωση θα είναι οργάνωση κατά 

εφαρμογές, λειτουργική οργάνωση ή μικτή12;

12 Στην Οργάνωση κατά Ειραουονέε έχουμε ομάδες αποτελούμενες από Αναλυτές και 
Προγραμματιστές, στη Λειτουργική Οργάνωση διακρίνουμε έναν αριθμό ειδικευμένων (ως προς τη 
χρήση ομοίων τεχνικών-μεθόδων) τμημάτων ενώ η Μικτή Οργάνωση είναι ένας συνδυασμός των δύο 
προηγούμενων. Η επιλογή του τύπου οργάνωσης έγκειται στην απόφαση των στελεχών αφού 
προηγουμένως μελετηθούν οι συνθήκες, η φύση, το μέγεθος, τα προβλήματα της επιχειρήσεως- 
οργανισμού και η συγκεντρωτική-αποκεντρωτική νοοτροπία των στελεχών της. Γ. Χαραμή, 
"Διοικητική της Αναπτύξεως Πληροφοριακών Συστημάτων ".
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παροχής λειτουργιών στους τελικούς χρήστες και όχι εργαλείο ελέγχου13. 

Η αποκεντροποίηση των πληροφορικών υπηρεσιών προσδίδει ευελιξία, 

ελευθερία κινήσεων, αμεσότερη αφομοίωση και υιοθέτηση των νέων 

τεχνολογιών, μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπως 

είναι αυτό της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Σ’ αυτό 

συντείνει και το κεντρικό πνεύμα του Πανεπιστημίου προς μία ανοικτή 

και ελεύθερη κατάσταση. Επιπρόσθετα, επειδή βρίσκεται πιο κοντά στο 

τελικό χρήστη θεωρείται ότι επιτυγχάνει καλύτερη ποιότητα 

παρεχόμενων υπηρεσιών, καλύτερο έλεγχο και μειωμένα έξοδα. 

Υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη που υποστηρίζει ότι το εγχείρημα 

κατανομής της ευθύνης -για τη διαχείριση της πληροφορίας-, κρίνεται 

επικίνδυνο, ανασφαλές και αναποτελεσματικό. Επίσης τίθεται το 

πρόβλημα του ποιος θα έχει τον έλεγχο της κατάστασης. Η κεντρική 

διοίκηση ενός οργανισμού -όπως είναι ένα Πανεπιστήμιο- προτιμά να 

έχει το Μηχανογραφικό Κέντρο κάτω από τον έλεγχό της παρά να 

εκχωρήσει τα δικαιώματα πληροφόρησης στους διευθυντές των 

διαφόρων τμημάτων14.

4. Μία κύρια τάση που χαρακτηρίζει κάθε Τμήμα ή Ακαδημαϊκή Μονάδα 

ενός Πανεπιστημίου είναι η αυτονουία. Αυτό, σε ότι αφορά τις υπηρεσίες 

πληροφορικής έχει να κάνει με το γεγονός ότι η προμήθεια, υποστήριξη, 

εξυπηρέτηση και γενικά η ικανοποίηση των αναγκών της πληροφορικής 

υλοποιείται από κάθε τμήμα ξεχωριστά. Βέβαια σε αυτό συντείνει και η 

έλλειψη κεντρικής διοίκησης και καθοδήγησης του Πανεπιστημίου.

Παρακάτω παραθέτουμε το σύστημα οργάνωσης των μελών της

ένωσης:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ Ή ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

University of California. Los Angeles (UCLA)

Οι τεχνολογίες πληροφορικής παρέχονται από ένα κατανεμημένο σύστημα (distributed system). Στα 
επιμέρους τμήματα και κολέγια έχουν αναπτυχθεί IT τμήματα που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής 
στο διδακτικό-διοικητικό προσωπικό και φοιτητές. Τρεις κεντρικοί IT οργανισμοί: Office of Academic 
Computing (OAC), Administrative Information System (AIS) και Communications Technology Services 
(CTS), παρέχουν τους αντίστοιχους πληροφορικούς πόρους.

13 Η.D.Clinton, A.G.Sutcliffe, "Business Information Systems".

14 K. Λιβαδάς "Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Μ.Κ.
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Harvard University

Οι τεχνολογίες πληροφορικής παρέχονται από ένα πλήρως κατανεμημένο σύστημα (highly distributed 
system). Οι ακαδημαϊκές IT υπηρεσίες ειδικότερα είναι αναπτυγμένες σε ένα πολύ κατανεμημένο 
σύστημα. Κάθε Σχολή διατηρεί δικό της IT τμήμα ενώ αντίθετα ο σχεδιασμός της τεχνολογικής 
υποδομής και τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης ασκούνται κεντρικά.

Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤΪ

Οι τεχνολογίες πληροφορικής παρέχονται από ένα σύστημα που ισορροπεί ανάμεσα σε κεντρικούς 
οργανισμούς - διευθύνσεις και τμηματικά ερευνητικά κέντρα - εργαστήρια. Ο σχεδιασμός της 
τεχνολογικής υποδομής και ένα μέρος των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης παρέχονται 
κεντρικά από το Τμήμα MIT Information Services. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής για την 
υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων παρέχονται από επιμέρους κέντρα και εργαστήρια.

University of Michigan (UMI

Οι τεχνολογίες πληροφορικής παρέχονται από ένα σύστημα που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα σε 
κεντρικούς και τοπικούς οργανισμούς. Σε κεντρικό επίπεδο η Διεύθυνση Information Technology 
Division-ITD) παρέχει τεχνολογική δομή, διοικητικές υπηρεσίες και μία σειρά προγραμμάτων για την 
υποστήριξη των αναγκών της κοινότητας του Πανεπιστημίου. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής για 
την υποστήριξη των εκπαιδευτικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων παρέχονται από επιμέρους κέντρα 
και εργαστήρια. Κάθε Σχολή και Τμήμα διατηρεί IT τμήμα.

University of Washington (UW)

Οι τεχνολογίες πληροφορικής παρέχονται από ένα κατανεμημένο σύστημα (distributed system) που 
παρουσιάζει πολλές ομοιότητες μ’ αυτό του UCLA. Στα επιμέρους τμήματα και κολέγια έχουν 
αναπτυχθεί IT τμήματα που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής στο διδακτικό-διοικητικό προσωπικό 
και φοιτητές. Η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για την υποστήριξη της έρευνας γίνεται κυρίως σε 
τοπικό επίπεδο των επιμέρους τμημάτων ενώ για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
οργανώνονται συνεργασίες-συμπράξεις των διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου. Τέλος, ο 
σχεδιασμός της τεχνολογικής δομής και οι διοικητικές υπηρεσίες παρέχονται κεντρικά.

5. Ποιο είναι το τελικό επίπεδο διαχείρισης πληροφορικών πόρων; 

Δηλαδή, ποια είναι η τελευταία οργανωτική οντότητα κατανεμημένης 

υποστήριξης;
Οι οντότητες που θα υλοποιήσουν τη διαχείριση των πληροφορικών 

πόρων είναι οι εξής:

• Τελικοί χρήστες

• Τοπικά τμήματα

• Κεντρικά τμήματα εντός οργανισμού και

• Επιχειρήσεις / οργανισμοί εκτός ακαδημαϊκού οργανισμού

(Παρακάτω σχήμα)
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Δημόσιες
Βιβλιοθήκες

Πελάτες

Κράτος Προμηθευτές
Επιχειρήσεις

Πληροφορικής

Ακαόημαϊκόε οργανισμοί

Κεντρικός
Δικτυακός

Κορμός

Κεντρικά
Τμήματα

Κεντρική
Βιβλιοθήκη

( λ
Τοπικά
Δίκτυα

V J

f Λ

Τοπικά
Τμήματα

V )

( Λ

Τοπικές
Βιβλιοθήκες

V J

Ατομα /
Τελικοί χρήστες

Σύστημα όιαγείρισης πληροφορικών πόρων cvroc και εκτός 
του ακαδημαϊκού οργανισμού

Η ερώτηση που τίθεται είναι: σε ποια οντότητα θα σταματήσουμε τη 

ζητούμενη κατανομή; Το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει και στη πρόταση 

του οργανωτικού μοντέλου. Εκτίμηση της εργασίας είναι ότι η ιδανική 

περίπτωση διαχείρισης υλοποιείται όσο το δυνατό πιο κοντά στο τελικό 

χρήστη (στη βάση του οργανισμού).
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Βέβαια ποο-απαιτείται ένα ουαλό ττέοασυα πρώτα από το επίπεδο 

των τοπικών τυηυάτων, ενισγύοντας και επιβάλλοντας ένα κατανευπυένο 

σύστηυα υποστήοι£πο και διανείοισης στο επίπεδο αυτό15.

V. Το προσωπικό θα είναι αποκλειστικό ή όχι;
Όπως είναι προφανές το προσωπικό που θα επανδρώσει το τμήμα (ή 

τα τμήματα) του φορέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, θα πρέπει να 

απασχολείται αποκλειστικά με τα καθήκοντα που απορρέουν απ’ αυτό.

VI. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου, των καθηκόντων και των 
ιδιαιτέρων προσόντων του προσωπικού

Όσο σημαντική είναι η επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό, τόσο 

σημαντική είναι η επένδυση στους ανθρώπους που το διαχειρίζονται. Η 

υιοθέτηση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών προϋποθέτει εξειδικευμένες 

γνώσεις και συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση.

VII. Μέγεθος
Βασικό στοιχείο της οργάνωσης, το οποίο εξαρτάται από τον όγκο και 

τη φύση της διεκπεραιουμένης εργασίας καθώς και τις λειτουργίες και 

δραστηριότητές του.16 Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω το Μ.Κ. 

ενός Πανεπιστημίου χαρακτηρίζεται ως μεγάλο. Ενδεικτικά αναφέρονται 

παρακάτω οι τάξεις μεγέθους των μελών της ΑΙΤΒ:

ΜΕΓΕΘΟΣ
University of California. Los Angeles (UCLA)

Υπάρχουν τρία βασικά κεντρικά τμήματα και το προσωπικό τους υπολογίζεται περίπου στα 370 
άτομα. Στα IT των επιμέρους τμημάτων το ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Harvard University

Το προσωπικό υπολογίζεται περίπου στα 250 άτομα (University Information Systems-UIS).__________
Massachusetts Institute of Technology fMIT)

To προσωπικό υπολογίζεται περίπου στα 240 άτομα (Τμήμα MIT Information Services) - Information 
Technology Leadership Team (ITLT)

University of Michigan (UM)

To προσωπικό υπολογίζεται περίπου στα 600 άτομα, (Information Technology Division -ITD).
University of Washington (UW)

To προσωπικό ανέρχεται περίπου στα 350 άτομα, (Computing & Communications).

15 Με τον όρο Τμήματα δεν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων (ένα τμήμα μπορεί να 
περιέχει μερικά άτομα όπως μία ομάδα εργασίας ή πολλά μέλη που απαρτίζουν μία ή περισσότερες 
ομάδες εργασίας).
16 Γ. Χαραμή, “Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων".
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9. Υπάρχει έλλειψη διοικητικής δομής και οργανωτικού ελέγχου με 

αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατος ο συντονισμός και η ενοποίηση των 

διοικητικών πληροφοριακών συστημάτων.

10. Επικρατεί σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για τη 

διαχείριση των δεδομένων, κάθε διοικητικής εφαρμογής.

11. Δεν έχουν καθορισθεί και διασαφηνιστεί στο μέγιστο βαθμό οι 

αρμοδιότητες και ρόλοι του προσωπικού των κεντρικών τμημάτων.

12. Οι διαφορετικές αρχιτεκτονικές των διοικητικών πληροφοριακών 

συστημάτων καθιστούν δύσκολη και δαπανηρή τη συντήρηση των 

αντίστοιχων εφαρμογών, την επανατοποθέτηση προσωπικού 

(οικονομιών κλίμακας) και την υποστήριξη των τελικών χρηστών και 

λειτουργικών δραστηριοτήτων. Υπάρχει η ανάγκη προτυποποίησης της 

δομής των εφαρμογών σύμφωνα με συγκεκριμένο και κοινά αποδεκτό 

αρχιτεκτονικό (και κατ’ επέκταση οργανωτικό) μοντέλο.

13. Τα υπάρχοντα διοικητικά πληροφοριακά συστήματα δε βοηθούν το 

προσωπικό, οργανισμούς και επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τα 

Πανεπιστήμια να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που υποστηρίζουν 

τη λήψη αποφάσεων (decision making).

14. Οι διαθέσιμοι πληροφορικοί πόροι για την παροχή υπηρεσιών είναι 

διασκορπισμένοι στα διάφορα τμήματα.

15. Δεν γίνεται σωστή, ρεαλιστική και αξιοκρατική διαχείριση των 

πληροφορικών πόρων με αποτέλεσμα μερικά τοπικά τμήματα να μη 

διαθέτουν τους απαραίτητους πληροφορικούς πόρους για το διδακτικό- 

διοικητικό τους προσωπικό και τους φοιτητές.

16. Δεν υπάρχει ο φορέας που θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις 

επενδύσεις, τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και τις οικονομικές 

αναλύσεις (cost - benefit analysis) σε θέματα πληροφορικής.

17. Είναι δύσκολος ο προσδιορισμός των εξόδων.

18. Δεν υπάρχει κοινά -από ολόκληρο τον οργανισμό- αποδεκτή πολιτική 

προμηθειών ή αναβαθμίσεων των υπολογιστικών συστημάτων.

19. Η παροχή υποστήριξης τεχνολογίας της πληροφορικής για ακαδημαϊκά 

υπολογιστικά συστήματα (εκπαιδευτική, ερευνητική υποστήριξη και 

δυνατότητα πρόσβασης στους διαθέσιμους πληροφορικούς πόρους), 

διασπάται ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα που αναφέρουν σε 

διαφορετικά διευθυντικά σχήματα ή άτομα. Αυτός ο καταμερισμός 

καθιστά δύσκολη την διασφάλιση κέρδους καθώς επίσης και τη πιθανή 

δημιουργία συνεργασιών.
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νϋ. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές και χάσματα μεταξύ των υπηρεσιών 

ενός Πανεπιστημίου (όχι κοινή αρχιτεκτονική, στρατηγικές και 

πολιτικές).

νίϋ. Μη ισορροπημένη και ανομοιόμορφη κατανομή των πληροφορικών 

πόρων ανάμεσα στα τμήματα και μέρη της Πανεπιστημιούπολης.

25. Παρατηρούνται άσκοπες και συχνά επαναλαμβανόμενες προσπάθειες 

από τα διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου.

26. Η πολυπλοκότητα των δικτυακών τοπολογιών και τηλεπικοινωνιακών 

εγκαταστάσεων κάνει δύσκολη τη τεχνική υποστήριξη, αντιμετώπιση 

προβλημάτων και εξυπηρέτηση πελατών.

27. Δεν υπάρχει κοινός στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη των 

τηλεπικοινωνιακών δομών.

28. Όπως οι περισσότεροι οργανισμοί σήμερα, έτσι και τα Πανεπιστήμια, 

παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης του προσωπικού πληροφορικής 

(ιδιαίτερα στις διοικητικές υπηρεσίες των ξένων κυρίως Πανεπιστημίων).

29. Αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε εξειδικευμένο προσωπικό 

με ικανότητες σε πολλά γνωστικά αντικείμενα και νέες τεχνολογίες (όπως 

διαδίκτυο, πολυμεσικές, τηλεματικές εφαρμογές, κλπ).
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II. Συνήθη προβλήματα και δυσλειτουργίες
Παρακάτω αναφέρονται συνήθη προβλήματα και δυσλειτουργίες που

παρουσιάζουν γενικά οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληροφορικής των

ακαδημαϊκών οργανισμών:17

1. Δεν έχει ανατεθεί η ευθύνη για το ευρύτερο τομέα της πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου σε κάποια ανώτατη Διεύθυνση - Επιτροπή.

2. Δεν έχουν ανατεθεί σαφώς οι ευθύνες στη Διεύθυνση - Επιτροπή και 

στο προσωπικό αυτής.

3. Δεν υπάρχει οργανόγραμμα ή στη περίπτωση που υπάρχει, δεν είναι 

σωστό & ενημερωμένο ή δεν τηρείται.

4. Δεν είναι πλήρως διασαφηνισμένες οι σχέσεις της Διεύθυνσης 

Μηχανογραφικού Κέντρου με τα άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου.

5. Δεν έχει προβλεφτεί μία συγκεκριμένη πολιτική ανάπτυξης της 

πληροφορικής για τα επόμενα τρία χρόνια.

6. Δεν εξυπηρετούνται οι στόχοι που έχει θέσει το Πανεπιστήμιο και δεν 

έχει εκτιμηθεί σε ρεαλιστική βάση το ποσοστό εξάρτησης της συνολικής 

λειτουργίας του Πανεπιστήμιου από το Μ.Κ.

7. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική αντιμετώπισης των χρηστών.

8. Δεν έχει θεσπιστεί συγκεκριμένη πολιτική που να καθορίζει σε ποιον 

ανήκουν τα δεδομένα.

9. Οι διαδικασίες δεν έχουν καθοριστεί γραπτώς και πλήρως.

10. Δεν υπάρχει κανονισμός λειτουργίας ή στη περίπτωση που υπάρχει, δεν 

ενημερωμένος ή δεν τηρείται.

11. Δεν μπορούν τα τμήματα υποστήριξης να αντιμετωπίσουν μια απότομη 

αύξηση του όγκου εργασίας και να ανακατανείμουν γρήγορα τους 

πόρους για να αντιμετωπίσουν διαφορετική κατάσταση.

12. Δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος των διαφόρων έργων (projects).

13. Δεν έχει καθορισθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία (πρότυπα) ανάπτυξης 

εφαρμογών.

14. Η εγκατάσταση αναβαθμίσεων υπολογιστικών συστημάτων δεν 

εγκρίνεται από την διεύθυνση του Μηχανογραφικού Τμήματος ή των 

αρμόδιων τμημάτων.

15. Δεν υπάρχουν Περιγραφές Αρμοδιοτήτων.

16. Δεν γίνεται επαρκής εκπαίδευση.

17 Μερικά από αυτά παρουσιάστηκαν και κατά την αξιολόγηση των Μ.Κ. των Πανεπιστημίων που

εξετάστηκαν, άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό.
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17. Οι αρμοδιότητες δεν είναι σαφώς διαχωρισμένες.

18. Δεν έχουν καθοριστεί οι παρούσες και μελλοντικές ανάγκες σε 

προσωπικό και προσόντα.

19. Δεν υπάρχουν διαδικασίες για πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού.

20. Δεν υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού.

21. Υπάρχουν προσωπικές αντιθέσεις και αντιπάθειες που να εμποδίζουν 

την ομαλή λειτουργία και την ανταλλαγή πληροφοριών.

22. Δεν γίνεται εκπαίδευση των χρηστών πριν από την υλοποίηση νέων 

εφαρμογών.

23. Δεν γίνεται επαρκής και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού του 

Μ.Κ. και των άλλων τμημάτων που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής.

24. Δεν υπάρχουν στον απαιτούμενο βαθμό: 

ί. Αναλυτικοί κατάλογοι εξοπλισμού.

ίί. Εγχειρίδια των διαφόρων συστημάτων, 

ίίί. Σχεδιαγράμματα εγκατάστασης, 

ίν. Οδηγίες χρήσης, 

ν. Διαδικασίες χρηστών.

25. Δεν υπάρχει συνεχής ενημέρωση των ανωτέρω.

26. Οι χρήστες δεν είναι ικανοποιημένοι στον επιθυμητό βαθμό από τα 

πιο σημαντικά πληροφορικά συστήματα και από τη γενικότερη εξυπηρέτηση.

27. Ενώ τα συστήματα μεταβάλλονται συχνά, δεν υλοποιούνται σε 

συνεχή βάση σεμινάρια γενικότερης και ειδικότερης επιμόρφωσης των 

φοιτητών και του προσωπικού των υπόλοιπων τμημάτων.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
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Κεφάλαιο 4
Εισαγωγή: Παρελθόν και παρόν

I. Ιστορική αναδρομή
Τα κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα και client-server 

αρχιτεκτονικές, αποτέλεσαν ιστορικά μία τεχνολογική καινοτομία, η οποία 

οδήγησε στην απαίτηση μιας δομής υποστήριξης περισσότερο 

κατανεμημένης. Από τα τέλη της δεκαετίας του '80 είχε αρχίσει το φαινόμενο, 

οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (Μηχανογραφικά Κέντρα) των 

Πανεπιστημίων να αναπτύσσουν ανά τμήμα -παρά να κατανείμουν- τους 

πληροφορικούς πόρους που θα υποστήριζαν τις εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και εξέλιξης των προγραμμάτων 

κατανεμημένης υποστήριξης, είχε γίνει πλέον φανερό ότι διατηρώντας 

κατανεμημένους πληροφορικούς πόρους χωρίς καμία επιπρόσθετη ενέργεια 

υποστήριξης τα διάφορα Μ.Κ. των τμημάτων, δεν θα αντιμετώπιζαν 

ικανοποιητικά τα παρουσιαζόμενα προβλήματα. Επίσης διαφαινόταν η 

ανάγκη για μία ισχυρή κεντρική λειτουργία υποστήριξης.

Στα μέσα της δεκαετίας του '90, το μοντέλο υποστήριξης τεχνολογιών 

πληροφορικής βασιζόταν σε τρεις βασικές αρχές:

1. Η υποστήριξη των διαφόρων τμημάτων των Πανεπιστημιουπόλεων σε 

θέματα πληροφορικής γινόταν από τα ίδια τα τμήματα.

2. Η εκπαίδευση, η έρευνα καθώς επίσης και τα εργαλεία (νέες τεχνολογίες 

για την υποστήριξη της εκπαίδευσης), που βοηθούσαν τον τελικό 

χρήστη, υποστηρίζονταν από τα διάφορα τμήματα.

3. Μία ισχυρή κεντρική διοίκηση λειτουργούσε ως το μέσο υποστήριξης των 

δραστηριοτήτων των διοικητικών αρχών.

Το μοντέλο αυτό συνεχίζουν να το εφαρμόζουν και σήμερα πολλά 

Πανεπιστήμια, άλλοτε με λιγότερη και άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία. 

Βέβαια στη πράξη τα πράγματα αποδείχτηκαν διαφορετικά. Το πρόβλημα 

συνίσταται στο γεγονός ότι το υπάρχον περιβάλλον -μέσα στο οποίο 

εργάζονται πολλοί άνθρωποι- απαιτεί απ’ αυτούς να χρησιμοποιήσουν 

παραγωγικά τη τεχνολογία της πληροφορικής όμως η γνώση του πώς θα 

γίνει αυτό ανήκει σε μερικά μόνο υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη ή σε 

μερικά μόνο στελέχη των διαφόρων τμημάτων. Θα πρέπει να βρεθούν
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τρόποι καλύτερης διαχείρισης και κατανομής της υπάρχουσας γνώσης. 

Όπως γίνεται αντιληπτό το πρόβλημα σήμερα είναι βασικά πρόβλημα 

διαχείρισης γνώσης και κατ' επέκταση υποστήριξης των τελικών χρηστών.

II. Υπάρχουσα κατάσταση
“Technology often changes everything”

2.1 Βασικέζ παραδοχές
Η υπάρχουσα κατάσταση χαρακτηρίζεται από τις εξής βασικές

παραδοχές:

• Η χρήση της πληροφορικής αυξάνεται συνεχώς.

• Η εφαρμογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στην εκπαίδευση, 

έρευνα και λειτουργίες του οργανισμού, αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό 

από τη δεκαετία του '80. Η αύξηση αυτή έχει γίνει πιο φανερή στα 

κατανεμημένα συστήματα (επιμέρους τμήματα, σχολές, γραφεία, 

οργανισμοί κλπ). Υφίστανται επίσης και στα κεντρικά υπολογιστικά 

συστήματα (διοικητικές υπηρεσίες).

• Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής τείνει να αναπτύσσεται σε 

ένα περιβάλλον κατανεμημένο. Συνεπώς, η χρήση των Η/Υ και των 

εφαρμογών τους δεν ασκείται πλέον συγκεντρωτικά ή τουλάχιστο, όχι 

αποκλειστικά συγκεντρωτικά.

• Η υποστήριξη των υπολογιστικών συστημάτων δεν παρέχεται πλέον 

από ένα κεντρικό φορέα, διεύθυνση ή τμήμα. Υπάρχουν τοπικοί φορείς 

οι οποίοι υποστηρίζουν τους χρήστες και τα επιμέρους πληροφοριακά 

συστήματα.

• Η ολοένα αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής καθώς 

επίσης και η ανάγκη υποστήριξής της, αποτελούν παράγοντες που δεν 

μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά από ένα κεντρικό 

οργανισμό. Οι προσπάθειες ορθολογιστικής υποστήριξης και ελέγχου 

της εξάπλωσης των Η/Υ και των πληροφοριακών συστημάτων 

γενικότερα, αποδείχτηκαν στο παρελθόν άκαρπες και δημιούργησαν 

ένα κλίμα αναταραχής, εσωτερικής σύγκρουσης και αμφισβήτησης.

• Η ανάπτυξη υποστήριξης των τεχνολογιών πληροφορικής ανά τμήμα, 

δεν είναι ένα φαινόμενο που προκύπτει από τη κατανομή της ευθύνης 

του κεντρικού οργανισμού προς τα επιμέρους τμήματα, αλλά αντίθετα
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πηγάζει από την αύξηση της ζήτησης για υποστήριξη σε κάθε τμήμα. Η 

ζήτηση αυτή χρησιμοποιεί περισσότερους πληροφορικούς πόρους και 

του κεντρικού φορέα και των μερών της Πανεπιστημιούπολης.

• Η τεχνολογία της πληροφορικής και η υποστήριξή της, συνδέονται 

άμεσα μεταξύ τους. Η αυξανόμενη χρήση των υπολογιστικών 

συστημάτων από έναν ακαδημαϊκό οργανισμό πηγάζει και κατευθύνεται 

όχι μόνο από εξωτερικές δυνάμεις αλλά κυρίως από εσωτερικές. Καθώς 

η χρήση αυτή αυξάνεται, αυξάνεται και η ανάγκη για υποστήριξη.

• Ο κεντρικός φορέας δεν είναι ικανός να παρέχει από μόνος του, όλη την 

απαιτούμενη υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων. Έχει 

υπολογισθεί ότι τη τελευταία δεκαετία, η αύξηση χρησιμοποίησης των 

πληροφορικών πόρων για τις δραστηριότητες υποστήριξης αυξήθηκαν 

από 10% έως 25%, κυρίως για τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων. 

Επιπρόσθετη αύξηση του παραπάνω ποσοστού, έχει ως αποτέλεσμα 

την μείωση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που κρίνονται 

σημαντικές. Επίσης, θα μεταφερθεί η ευθύνη εκτέλεσής τους στα 

διάφορα τμήματα.

• Οι χρήστες εμπλέκονται όλο και περισσότερο στη χρήση των Η/Υ και 

των παρεχόμενων πληροφορικών πόρων και διαθέτουν σε ένα 

ικανοποιητικό βαθμό τις απαραίτητες ικανότητες και γνώσεις για να 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους.

• Η ευθύνη του χρήστη απέναντι στα πληροφοριακά συστήματα έχει 

πλέον αυξηθεί. Ο Η/Υ δεν αποτελεί «αντικείμενο» που θα τον βοηθήσει 

να κάνει τη δουλειά του ευκολότερα αλλά «μέρος» της δουλειάς του.

2.2 Κύρια υοντέλα
Στα σύγχρονα περιβάλλοντα τεχνολογιών πληροφορικής διακρίνουμε

τέσσερα βασικά μοντέλα οργάνωσης:

1) Συνκεντρωτικό μοντέλο, όπου οι πληροφορικοί πόροι βρίσκονται 

συγκεντρωμένοι σε ένα κεντρικό μέρος και οι υπηρεσίες πληροφορικής 

παρέχονται απευθείας στους τελικούς χρήστες.

2) Αποκεντρωμένο στο οποίο οι διαθέσιμοι πληροφορικοί πόροι βρίσκονται 

καταμερισμένοι σε διάφορα μέρη και οι υπηρεσίες πληροφορικής 

παρέχονται από υποτμήματα του οργανισμού προς τους τελικούς 

χρήστες.
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3) Τυχαίο (ycjopic σύστηυαλ που αποτελεί ένα μοντέλο το οποίο 

δημιουργείται αν δεν έχει καθορισθεί κανένας φορέας του οργανισμού 

που να ασκεί εξουσία ή να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει τους τελικούς 

χρήστες.

4) Κατανευπιιένο. ένα μοντέλο που συνδυάζει το συγκεντρωτικό και 

αποκεντρωτικό μοντέλο, δηλαδή οι διαθέσιμοι πληροφορικοί πόροι 

(κεντρικοί και υποτμημάτων) χρησιμοποιούνται από κοινού για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες του οργανισμού.

Το μοντέλο που θα προταθεί στη συνέχεια, βασίζεται στο τελευταίο 

(κατανεμημένο) μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως και έχει 

αποδειχτεί στη πράξη πολύ επιτυχημένο όσον αφορά την υποστήριξη 

υπηρεσιών πληροφορικής στους τελικούς χρήστες.
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Σημερινές προκλήσεις
Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα οργανωθεί 

κατάλληλα ο φορέας παροχής πληροφορικής ενός Πανεπιστημίου, 

εξαρτάται και επηρεάζεται από τέσσερις βασικές συνθήκες:

3.1 Pu9uoc ε£έλι£ΓΚ me τεχνολονίαο me πληοοφορικήο

Ο ρυθμός εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της 

τεχνολογίας της πληροφορικής είναι τόσο υψηλός, που η ακαδημαϊκή 

κοινότητα ενός Πανεπιστημίου αδυνατεί πολλές φορές να παρακολουθήσει. 

Κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σε πολύ σύντομο χρόνο. Μεγάλο 

ρόλο παίζει εδώ η συνεργασία και ο βαθμός εμπιστοσύνης μεταξύ της 

κεντρικής υπηρεσίας, των τμημάτων και της διοίκησης του ίδιου του 

οργανισμού. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής είναι 

ραγδαίες. Οι σπουδαιότερες απ’ αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:

• Η δικτυακή τεχνολογική υποδομή ενσύρματη και ασύρματη, (καλωδιακές 

εγκαταστάσεις, αναμεταδότες, δορυφόροι, δρομολογητές κλπ).

• Παραδοσιακές συσκευές όπως τηλέφωνο, τηλεόραση και περισσότερο 

εξελιγμένες όπως: desktop workstations, notebook, computers, WebTV 

κ.ά.

• Αυξημένη χρήση του διαδικτύου από τα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας.

• Τηλεπικοινωνιακές και υπολογιστικές συσκευές νέας γενιάς που 

χρησιμοποιούν τις δυνατότητες της ενσύρματης επικοινωνίας (κινητά 

υπολογιστικά συστήματα -mobile computing, personal digital assistants, 

ενσωματωμένοι ' αισθητήρες -embedded sensors (agents), 

μικροεπεξεργαστές -microprocessors, κλπ).

• Ειδικοί εξυπηρετητές που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

δεδομένα, αρχεία βίντεο. Επίσης δυνατότητα επεξεργασίας, 

αλληλεπίδρασης με τη βοήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και ενός 

μεγάλου αριθμού εργαλείων.

• Πρωτόκολλα και λειτουργικά συστήματα δικτύων που κάνουν εφικτή την 

εκτέλεση εφαρμογών υψηλού επιπέδου. Επίσης δίνει τη δυνατότητα 

δημιουργίας κατανεμημένων συστημάτων και επικοινωνιών.

• Εφαρμογές που βασίζονται σε κατανεμημένα συστήματα και τεχνολογίες 

δικτύων (τηλεκπαίδευση, ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλεματικές και 

πολυμεσικές εφαρμογές κλπ).
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3.2 Διαφοοετικότπτα-ποικιλία
Τα ακαδημαϊκά και διοικητικά τμήματα διαφέρουν σημαντικά στις 

δυνατότητες και υποχρεώσεις απέναντι στους διαθέσιμους πληροφορικούς 

πόρους και στη διαχείρισή τους. Τα τμήματα εκείνα που έχουν επενδύσει 

σημαντικά στη τεχνολογία της πληροφορικής, έχουν διαφορετικές απαιτήσεις 

από τη κεντρική υπηρεσία σε σχέση μ' αυτά που δε διατηρούν τοπικούς 

φορείς υποστήριξης. Συνεπώς οι απαιτήσεις πληροφορικής διαφέρουν 

σημαντικά μέσα σε μία Πανεπιστημιούπολη.

3.3 Kootoc

Η τεχνολογία της πληροφορικής είναι δαπανηρή. Οι απαιτήσεις για 

αποτελεσματικότερους πόρους πληροφορικής, υφίστανται σε όλα τα 

επίπεδα του ακαδημαϊκού οργανισμού. Απαιτείται ολοκληρωμένη 

παρακολούθηση των εξόδων και ρεαλιστική στρατηγική αναβαθμίσεων ή 

προμηθειών.

3.4 Απουσία συγκεκριμένου μοντέλου
Παρ’ όλο που κάθε δημόσιο και ιδιωτικό Πανεπιστήμιο προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας εποχής (information age), δεν 

υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και κοινά αποδεκτό μοντέλο που θα οργανώσει 

και θα σχεδιάσει αποτελεσματικά και με επιτυχία τη κατανομή των 

υπηρεσιών της πληροφορικής.
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Κεφάλαιο 5
Σχεδιασμός μοντέλου φορέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής

Γενικές αρχές σχεδιασμού
Οι κυριότεροι άξονες σχεδιασμού της επένδυσης ενός Πανεπιστημίου

στις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα στη τεχνολογία της Πληροφορικής είναι:

1. Το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να επενδύσει σημαντικά στην τεχνολογία 

της Πληροφορικής.

2. Το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να ενθαρρύνει και να παρέχει πλήρη 

υποστήριξη στο προσωπικό του -διοικητικό και διδακτικό- για τη χρήση 

της Πληροφορικής μέσα και έξω από την διδακτική αίθουσα.

3. Το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να παρέχει συνεχή εκπαίδευση και 

επιμόρφωση στο τελικό χρήστη.

4. Το προσωπικό και οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τα μέσα και την 

απαραίτητη υποστήριξη ώστε να ληφθούν τα μέγιστα οφέλη από την 

χρήση των νέων τεχνολογιών.

Ειδικότερα:

• Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, διδακτικό- διοικητικό 

προσωπικό και διαχειριστές θα πρέπει να διαθέτουν το βασικό επίπεδο 

των αναγκαίων υπολογιστικών υπηρεσιών. Αυτές περιλαμβάνουν: 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδίκτυο, παγκόσμιο ιστό, ψηφιακές 

βιβλιοθήκες, πληροφορικούς πόρους, πληροφοριακά συστήματα 

διοίκησης, βάσεις δεδομένων και πρόσβαση στο βασικό κορμό του 

δικτύου του Πανεπιστημίου. Επίσης συμπεριλαμβάνουν βασικές 

εφαρμογές προγραμμάτων όπως πακέτα επεξεργασίας κειμένου, 

λογιστικά φύλλα, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και 

δυνατότητες εκτύπωσης. Τέλος πρόσβαση σε λογισμικά εργαλεία που 

θα υποστηρίξουν τις παραπάνω δραστηριότητες, Η/Υ και εξοπλισμό για 

να τα «τρέξουν». Η κεντρική ιδέα είναι απλή: η χρήση των 

υπολογιστικών συστημάτων θα πρέπει να είναι τόσο εύκολη και 

διαθέσιμη όσο και η χρήση του τηλεφώνου.
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• Δίκτυα με μεγάλο διαθέσιμο εύρος, ισχυροί εξυπηρετητές, νέο λογισμικό, 

βάσεις δεδομένων και γενικά παροχή ενός μεγάλου αριθμού σύγχρονων 

πληροφορικών πόρων.

• Τηλεπικοινωνιακή υποδομή που δίνει τη δυνατότητα στο εκπαιδευτικό 

και εκπαιδευόμενο προσωπικό να έχει πρόσβαση στην πληροφορία 

καθώς επίσης και να αλληλεπιδρούν δημιουργικά μεταξύ τους, 

ανεξάρτητα αν βρίσκονται μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας του 

Πανεπιστημίου ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του κόσμου.

• Οι δικτυακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε 

να παρέχουν μεγάλες δυνατότητες και να βασίζονται σε πρωτόκολλα με 

ευρεία αποδοχή.

• Διαθέσιμες εξειδικευμένες υπολογιστικές δραστηριότητες (υπερ- 

υπολογιστές, τηλεματικές εφαρμογές κλπ).

• 24ωρη τεχνική υποστήριξη αν είναι δυνατό σε πραγματικό χρόνο.

• Η συμμετοχή του προσωπικού των τμημάτων σε προγράμματα θα 

πρέπει να ενθαρρύνεται και να χρηματοδοτείται από τη διεύθυνση του 

εκάστοτε τμήματος ή από τη διεύθυνση του Πανεπιστημίου.

• Θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές δραστηριότητες και υπηρεσίες 

που θα υποστηρίζουν διαφορετικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και ανάγκες του εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου 

προσωπικού και σε κάθε επίπεδο του ακαδημαϊκού οργανισμού.

• Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για αναβάθμιση, τροποποίηση και 

βελτίωση του υπάρχοντος υλικού και λογισμικού καθώς και των 

υπολογιστικών δραστηριοτήτων.
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Στρατηγικός σχεδιασμός Μ.Κ.
Οι βασικοί άξονες στρατηγικού σχεδιασμού του Μηχανογραφικού

Κέντρου ενός Πανεπιστημίου θα πρέπει να είναι:

1. Η εκπαίδευση των τελικών χρηστών, η οποία θα υποστηρίζεται από την 

εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

2. Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν περισσότερα 

και πιο προσπελάσιμα δεδομένα στην κοινότητα του Πανεπιστημίου.

3. Απλοποιημένες διαδικασίες, λειτουργίες και πολιτικές με άμεση συνέπεια 

την μείωση των εξόδων.

4. Καλύτερες πρακτικές - τεχνικές για τις δραστηριότητες των τμημάτων 

που διαχειρίζονται οικονομικά μεγέθη, ανθρώπινους πόρους και 

ακαδημαϊκή υποστήριξη.

5. Φιλικό περιβάλλον υποστήριξης των παρεχόμενων υπηρεσιών και τέλος,

6. Παροχή υπηρεσιών που βασίζεται στο διαδίκτυο.

Προτεινόμενος σχεδιασμός ως προς την πληροφορία
Η αποστολή του φορέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (Μ.Κ.), 

όπως προαναφέρθηκε είναι να παρέχει τεχνολογική και επαγγελματική 

υποστήριξη σε ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

πληροφοριών. Οι πληροφορίες αφορούν τα διάφορα τμήματα, ιδρύματα και 

οργανισμούς ενός Πανεπιστημίου ενώ οι δραστηριότητες εκτελούνται από το 

διδακτικό και μη προσωπικό και περιλαμβάνουν τα εξής: συλλογή γνώσης, 

αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών, απόκτηση, οργάνωση, 

διαχείριση, συνεργασία και κατανομή τους.

Συγκεκριμένα, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

πληροφοριών ο φορέας πρέπει να σχεδιαστεί για να παρέχει τις παρακάτω 

υπηρεσίες και τεχνολογικές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να 

ομαδοποιηθούν ανάλογα με τις λειτουργικές περιοχές που σχετίζονται με τη 

πληροφορία, δηλαδή σε: Απόκτηση-Κατανομή Πληροφοριών, Αποθήκευση 

Πληροφοριών, Διαχείριση Πληροφοριών, Επικοινωνίες και Εκπαίδευση 

Τελικού Χρήστη.

Ειδικότερα:
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3.1 Αττόκτπσπ-Κατανουή Πληροφοριών
Ο φορέας παροχής υπηρεσιών πληροφορικής θα βοηθήσει το 

διδακτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό στον εντοπισμό και στην 

απόκτηση πληροφοριών παρέχοντας τις παρακάτω δυνατότητες: συνεχή και 

σύγχρονη ενημέρωση, αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων, εγκατάσταση και 

μετατροπή των εισερχομένων δεδομένων, υπηρεσία διανομής εγγράφων, 

ανάκτηση πληροφοριών από Πληροφοριακά Συστήματα Διοικήσεως που 

βρίσκονται σε κάθε τμήμα (λογιστικά, διαχείρισης κεφαλαίου, κατάλογοι 

στοιχείων προσωπικού), πρόσβαση σε επιλεγμένα πληροφοριακά 

συστήματα του Πανεπιστημίου και εξωτερικά δίκτυα (όπως βιβλιοθήκες και 

βάσεις δεδομένων άλλων Πανεπιστημίων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων).

3.2 Αποθήκευση Πληροφοριών
Το Μ.Κ. θα βοηθήσει τα διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου στη 

διαχείριση των πληροφορικών πόρων κατά τη διάρκεια των ιδιαίτερων 

καθημερινών δραστηριοτήτων τους, παρέχοντας τα εξής: συλλογή

πληροφορικών πόρων (οργανωμένη και ενημερωμένη συλλογή εγγράφων 

με πληροφορίες που αφορούν τα τμήματα), ασφάλεια για τις διοικητικές και 

ερευνητικές βάσεις δεδομένων, δικτυακές εγκαταστάσεις οι οποίες δίνουν τη 

δυνατότητα στο διδακτικό και μη προσωπικό να έχει πρόσβαση σ’ αυτές και 

δυνατότητα διαχείρισής τους με Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. 

Τέλος, διαχείριση ενός συνόλου αναφορών και εκθέσεων που αφορούν 

δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί και ενημερώνονται συνεχώς από 

ερευνητικά κέντρα. ·

3.3 Διαχείριση Πληροφοριών
Το Μ.Κ. θα βοηθήσει το διδακτικό και μη προσωπικό στη διαχείριση 

δεδομένων παρέχοντας τα παρακάτω:

ί. Ένα σύνολο εφαρμογών για ενοποίηση και διαχείριση δεδομένων, με 

τη μορφή κειμένου, αριθμών, εικόνων και γραφικών, 

ίί. Πίνακες ανακοινώσεων και

ίίί. Αξιολόγηση εμπορικών και μη λογισμικών που χρησιμοποιούνται για 

τη μοντελοποίηση των προβλημάτων.
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3.4 ETHKoivcoviec
Το Μ.Κ. θα παρέχει πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο και ένα 

μεγάλο αριθμό επικοινωνιακών συνδέσεων από και προς τα τμήματα του 

Πανεπιστημίου παρέχοντας τα παρακάτω: μία δικτυακή «θύρα» στο βασικό 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που συνδέει τις ακαδημαϊκές και διοικητικές βάσεις 

δεδομένων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρόσβαση στο διαδίκτυο, Fax, 

τηλεματικές και πολυμεσικές εφαρμογές και εφαρμογές μεταφοράς αρχείων 

δεδομένων, ήχου, και βίντεο.

3.5 Εκπαίδευση Τελικού Χρήστη
Το προσωπικό του Μ.Κ. θα βοηθήσει το διδακτικό, διοικητικό και 

βοηθητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου χρησιμοποιώντας τις διάφορες 

τεχνολογίες πληροφορικής και παρέχοντας τα εξής: βοήθεια για το 

σχεδίασμά βάσεων δεδομένων, εκπαίδευση σε εφαρμογές, τεχνικές 

συμβουλές για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση υλικού και 

λογισμικού, βοήθεια για το σχεδίασμά, εφαρμογή και διαχείριση 

Πληροφοριακών Συστημάτων Διοικήσεως και τέλος συμβουλές για 

εφαρμογές που υποστηρίζονται από το Μ.Κ. ή για εφαρμογές για τις οποίες 

το προσωπικό έχει γνώση και εμπειρία στη χρήση τους.
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IV. Προτεινόμενος Σχεδιασμός ως ττρος τις λειτουργίες

Οι βασικές λειτουργίες που εκτελούνται στο φορέα παροχής 

υπηρεσιών πληροφορικής και χρήζουν υποστήριξης είναι οι παρακάτω:

3
Υπηρεσίες Τεχνοδομή & 

Πρόσβαση

Κύριε: λειτουρνίε: & Σ/εδιασιώ: Μηνανονραφικού Κέντρου

Συγκεκριμένα,

4.1 Έρευνα

Η έρευνα είναι μία λειτουργική διαδικασία η οποία πραγματώνεται κατά 

την υπέρβαση των ορίων της υπάρχουσας γνώσης σε μία συγκεκριμένη 

θεματική περιοχή και η τεχνολογία της πληροφορικής είναι κρίσιμος αρωγός 

και παράγοντας επιτυχίας των προσπαθειών αυτών. Η υποστήριξη της 

έρευνας υλοποιείται κατά βάση με την ανάπτυξη ενός δικτύου που επιτρέπει 

την άμεση μεταφορά των δεδομένων καθώς και εξελιγμένων τεχνολογικά 

ερευνητικών εργαλείων. Η υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων 

συμπεριλαμβάνει τη παροχή:

• Κορμού (backbone) δικτύου υψηλής ταχύτητας που θα παρέχει: 

πρόσβαση σε υπερ-υπολογιστικά κέντρα, το απαραίτητο εύρος για την 

μεταφορά των πολυμεσικών εφαρμογών και δυνατότητα 

αλληλεπιδραστικής συνεργασίας ανάμεσα στα μέρη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας.

• Υπολογιστικών συστημάτων υψηλής απόδοσης: για μοντέλα μεγάλης 

κλίμακας, παράλληλης επεξεργασίας και προσομοίωσης των 

πειραματικών διαδικασιών.

• Εργαλείων ανάλυσης προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένους 

ερευνητικούς τομείς (εξόρυξη δεδομένων -data mining, διαχείριση 

μεγάλων βάσεων δεδομένων -large data manipulation, visualization 

κλπ).
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• Πρόσβασης σε ψηφιακές και μη βιβλιοθήκες, βιβλία και περιοδικά σε 

ηλεκτρονική μορφή, τεχνικές βάσεις δεδομένων κλπ.

• Τεχνολογικών δυνατοτήτων που θα επιτρέψουν στο ερευνητικό 

προσωπικό να μοιραστεί δεδομένα και να συγκρίνει πειραματικά 

αποτελέσματα με όλα τα ερευνητικά ιδρύματα του κόσμου.

• Τεχνολογικών δυνατοτήτων για την αύξηση της ερευνητικής 

παραγωγικότητας.

Η υποστήριξη των τεχνολογιών έρευνας θα παρέχεται από ένα 

κεντρικό τμήμα σε πραγματικό χρόνο με τη βοήθεια δικτυακών 

εγκαταστάσεων. Κρίνεται όμως αναγκαία η συνεχής ενδυνάμωση των 

τοπικών κέντρων υποστήριξης που θα παρέχουν τους κατάλληλους 

πληροφορικούς πόρους στις διάφορες ερευνητικές ομάδες διότι οι 

απαιτήσεις τους ποικίλουν. Τέτοιοι πόροι σε τοπικό επίπεδο είναι: 

εργαστήρια, βάσεις δεδομένων, εργαλεία, εφαρμογές-λογισμικά κ.ά.

4.2 Εκπαίδευση
Η τεχνολογία της πληροφορικής θα επιτρέψει στο διδακτικό 

προσωπικό να βελτιώσει τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες και να 

παρέχει ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα οι απαιτήσεις 

σε νέες τεχνολογίες είναι οι εξής:

• Βελτιωμένες και εκτεταμένες επικοινωνίες (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, on

line chat rooms, virtual office hours).

• Βελτιωμένες και εκτεταμένες διδακτικές μεθόδους (προσομοίωση - 

simulation, visualization applications κλπ).

• Αναγκαία τεχνολογική πληροφορική υποδομή για την υποστήριξη της 

εκπαίδευσης (παγκόσμιος ιστός -WWW, εξυπηρετητές αρχείων -file 

servers, εξυπηρετητές ειδήσεων -news servers, δημιουργία και κατανομή 

σειράς μαθημάτων -courseware acquisition & distribution).

• Δικτυακά συνδεδεμένες αίθουσες με οπτικο-ακουστικό εξοπλισμό.

Η υποστήριξη της εκπαίδευσης με τη χρήση των τεχνολογιών της 

πληροφορικής θα παρέχεται από μία ποικιλία κεντρικών και τοπικών 

υπηρεσιών, που αντανακλά τη κατανεμημένη φύση του προτεινόμενου 

μοντέλου με την ύπαρξη πολλών και ενισχυμένων τοπικών κέντρων 

υποστήριξης.

Τέλος, για την υποστήριξη της εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθεί μια 

κοινή βάση: το διαδίκτυο. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα-σεμινάρια
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μπορούν να απευθυνθούν σε υποψήφιους φοιτητές κάθε ηλικίας ανεξάρτητα 

αν βρίσκονται εντός ή εκτός της Πανεπιστημιούπολης. Το διαδίκτυο 

επιτρέπει τη μάθηση σε παγκόσμια κλίμακα, υπερπηδώντας τα εμπόδια που 

θέτουν ο χρόνος και ο τόπος και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες δια βίου 

εκπαίδευσης. Με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών: τηλεματική, πολυμεσικές 

εφαρμογές και βίντεο τηλεσυνδιάσκεψη, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας 

μαθησιακού περιβάλλοντος με κέντρο τον φοιτητή. Οι αναπτυσσόμενες 

σχέσεις μεταξύ των διδασκόντων με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο θα 

βοηθήσουν τους φοιτητές να επεκτείνουν τους ορίζοντες τους και να 

αποκτήσουν ευρύτητα πνεύματος.

4.3 Διοίκηση

Η χρησιμοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής θα υποστηρίξει 

τις επιχειρηματικές λειτουργίες του οργανισμού, με σκοπό την απλοποίηση 

των διοικητικών διαδικασιών. Οι στόχοι είναι:

• Η βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, 

οικονομικών μεγεθών κλπ και η ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνολογικής 

υποδομής για την υποστήριξη των ανωτέρω συστημάτων. Από 

μακροχρόνια άποψη η βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων 

διοίκησης παρέχει στο Πανεπιστήμιο μια τεχνοδομή υποστήριξης που θα 

μπορεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της νέας εποχής της 

πληροφορικής. Σ’ αυτό θα συμβάλλουν: εκπαιδευτικά προγράμματα που 

βασίζονται στην νέα τεχνολογία, εκπαίδευση από απόσταση κλπ.

• Η εξασφάλιση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο Πανεπιστήμιο 

για την απόκτηση και διατήρηση φοιτητών και διδακτικού και διοικητικού 

προσωπικού.

Οι προτεινόμενες λύσεις περιλαμβάνουν:

• Πρόσβαση σε συστήματα διαχείρισης δεδομένων φοιτητών και 

δεδομένων που σχετίζονται με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου.

• Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα ανά τμήμα που παρέχουν 

λειτουργίες και υπηρεσίες που φαίνονται σαν να παρέχονται 

συγκεντρωμένες από μια κεντρική υπηρεσία.

• Αποτελεσματικά συστήματα λήψης αποφάσεων για διαχειριστές.

• Απλοποιημένες πολιτικές και διαδικασίες και μείωση εξόδων.

Οι διοικητικές υπηρεσίες λόγω της φύσης τους απαιτούν κεντρική 

διαχείριση και συντήρηση. Η αρχιτεκτονική client-server θα χρησιμοποιηθεί
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για συγκεκριμένα συστήματα (πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα), από 

προσωπικό που δεν ανήκει στη διοίκηση, μόνο σε περιπτώσεις που η 

χρήση τους κρίνεται αναγκαία και τα δεδομένα δεν αποτελούν 

διαβαθμισμένες πληροφορίες.

4.4 Υπηοεσίεζ ttpoc tpitouc

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες με την εφαρμογή της κατάλληλης 

τεχνολογικής υποδομής -που θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες- θα 

δημιουργήσει κοινότητες μέσα στις οποίες θα αναπτυχθούν επαγγελματικές 

σχέσεις για την επίλυση των προβλημάτων. Η πρόσβαση στους 

πληροφορικούς πόρους του Πανεπιστημίου μέσω της τεχνολογικής 

υποδομής και η παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων θα βοηθήσει στην 

δημιουργία ενημερωμένων πολιτών, εξειδικευμένων επαγγελματιών και 

γενικά εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού. Θα δώσει τη δυνατότητα στις 

κοινωνικές ομάδες να ασχοληθούν με σύγχρονα θέματα, να ανταλλάξουν 

ιδέες μεταξύ τους και να φέρουν κοντά, τους ενδιαφερομένους με τους 

ειδικούς, με τρόπους που ήταν ανέφικτοι στο παρελθόν. Η διαθέσιμη 

πληροφορία και η αποτελεσματικότεροι τρόποι ανάπτυξης και δημιουργίας 

προϊόντων - υπηρεσιών θα οδηγήσουν τις επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς σε ένα ανταγωνιστικότερο επίπεδο στην παγκόσμια οικονομία.

4.5 Τεγνοδουή και πρόσβαση

Το Πανεπιστήμιο μέσω του προτεινόμενου μοντέλου, θα πρέπει να 

παρέχει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή, δικτυακές και υπολογιστικές 

δυνατότητες στο διδακτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό και 

φοιτητές. Η τεχνολογική υποδομή συμπεριλαμβάνει: το δικτυακό κορμό της 

Πανεπιστημιούπολης, τα τοπικά δίκτυα, τις φυσικές συνδέσεις μεταξύ των 

κτιρίων και τη σύνδεση με άλλα Πανεπιστήμια και οργανισμούς και φυσικά 

τη σύνδεση με το διαδίκτυο. Επίσης είναι απαραίτητη η δυνατότητα 

πρόσβασης σε συστήματα και υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τις 

δραστηριότητες των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Ο σχεδιασμός, 

υλοποίηση και υποστήριξη των ανωτέρω υπηρεσιών θα παρέχεται από τη 

Διεύθυνση Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων που θα παρέχει: 

υποστήριξη του δικτυακού κορμού, υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών, 

εκπαίδευση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδίασμά, εγκατάσταση, 

συντήρηση του τηλεφωνικού συστήματος και δικτύου δεδομένων κλπ.

Σελίδα 127



Οργάνωση Μηχανογραφικού Κέ\πρου Πανεπιστημίου Φωλίνας Δημήτριος

V. Οργανωτικό μοντέλο

Οι παρακάτω αρχές, είναι γενικοί κανόνες που θα πρέπει να 

καθοδηγήσουν το σύνολο των δράσεων οργάνωσης του μοντέλου που θα 

προταθεί. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να βασίζονται στη μεταβαλλόμενη φύση 

της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών γενικότερα:

• Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπολογιστικές δραστηριότητες ενός 

Μηχανογραφικού Κέντρου, θα πρέπει να καθοδηγούνται από τους 

αντίστοιχους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς στόχους και τις ανάγκες 

του Πανεπιστημίου. Οι στόχοι αυτοί διατυπώνονται από το διδακτικό- 

ερευνητικό προσωπικό, φοιτητές και διευθυντές-διαχειριστές που έχουν 

αποκλειστική ευθύνη για τα ακαδημαϊκά ζητήματα.

• Ο αρμόδιος φορέας (οργανισμός - διεύθυνση - τμήμα) που είναι 

υπεύθυνος για την παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών θα πρέπει να 

βρίσκεται όσο το δυνατό πιο κοντά στις διάφορες ομάδες εργασίας. Το 

πόσο κοντά εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας εργασίας και το είδος 

της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται.

• Καθώς οι Η/Υ έχουν γίνει φθηνότεροι, είναι δυνατό να δοθεί στο 

προσωπικό -ατομικά- ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτός 

από τις δραστηριότητες που απαιτούν κοινή χρήση ή απαιτείται η 

συμμετοχή και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου. Στη περίπτωση 

αυτή κρίνεται απαραίτητη η διαχείριση των δραστηριοτήτων να 

υλοποιείται από περισσότερο κεντρικά οργανωτικά σχήματα.

• Κάθε εκπαιδευτική ή ερευνητική λειτουργία θα πρέπει να είναι χρηστο

κεντρική δια μέσου μία από τις παρακάτω προσεγγίσεις: οι χρήστες θα 

δημιουργούν και θα «τρέχουν» τη λειτουργία, οι χρήστες θα αιτούνται 

συγκεκριμένες λειτουργίες, οι χρήστες θα καθοδηγούνται και ελέγχονται 

κεντρικά ή τοπικά.

• Η επάνδρωση των τοπικών ή κεντρικών τμημάτων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της Πληροφορικής θα γίνεται με το 

μικρότερο δυνατό ποσοστό συμμετοχής μόνιμου επαγγελματικού 

προσωπικού. Το προσωπικό αυτό και αυτό το προσωπικό θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί τους πληροφορικούς πόρους. Όποτε είναι δυνατό θα 

προσλαμβάνονται σ’ αυτά φοιτητές -τριες.
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• Κάθε οργανισμός ή τμήμα το οποίο έχει άμεση ευθύνη παροχής 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη 

παροχή πληροφορικών πόρων, θα πρέπει να αναφέρει στους 

αντίστοιχους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς του Πανεπιστημίου 

και να διευθύνεται - ελέγχεται από έμπειρο διδακτικό προσωπικό.

• Η κατανομή των πληροφορικών πόρων θα πρέπει να γίνεται με 

γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των τμημάτων. Το ποιοι θα 

επωφεληθούν και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά.

• Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να εμπλέκεται με όλες τις 

εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπολογιστικές δραστηριότητες.

• Θα πρέπει να υπάρχει μία ποικιλία από μηχανισμούς που θα ασκούν 

διοίκηση και διαχείριση των υπολογιστικών δραστηριοτήτων και των 

συσχετιζόμενων τμημάτων. Οι στόχοι και η διαδικασία αξιολόγησης κάθε 

δραστηριότητας θα πρέπει να καθορισθούν προτού εφαρμοσθούν. Η 

παροχή πληροφορικών πόρων θα πρέπει να γίνεται για ορισμένο 

χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένους σκοπούς. Οι υπολογιστικές 

δραστηριότητες θα πρέπει να επανεξετάζονται και να αξιολογούνται σε 

σχέση με τους αρχικούς στόχους και το ύψος της επένδυσης.

• Οα πρέπει επίσης να υπάρχουν μηχανισμοί για να εποπτεύουν τη 

κατάσταση και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής 

και το βαθμό ικανοποίησης των πελατών-τελικών χρηστών.

• Τέλος θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί με σκοπό τον καθορισμό, 

μελέτη και αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών, που μπορούν να έχουν 

αντίκτυπο στην έρευνα και εκπαίδευση, ώστε να εκτιμηθούν αν είναι 

κατάλληλες για εγκατάσταση, έλεγχο και στη συνέχεια εφαρμογή από 

την κοινότητα του Πανεπιστημίου.
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VI. Βασικοί παράμετροι οργανωτικού μοντέλου
Το προτεινόμενο οργανωτικό μοντέλο στηρίζεται στην εξασφάλιση των 

παρακάτω βασικών παραμέτρων:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΓΝΩΣΗΣ

Βασικοί παράμετροι προτεινόμενου οργανωτικού μοντέλου

6.1 Υποστήριξη
Είναι γεγονός -όπως αναφέρθηκε παραπάνω- ότι η τεχνολογία της 

πληροφορικής αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο τμήμα ενός Πανεπιστημίου. 

Αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό είναι ότι το κόστος υποστήριξης της χρήσης 

της πληροφορικής είναι σημαντικότερο, μεγαλύτερο (και με περισσότερο 

μακροχρόνια επίδραση) απ’ ότι το κόστος απόκτησής τους. Ένα δεύτερο 

βασικό σημείο είναι ότι δεν είναι η τεχνολογία που απαιτεί υποστήριξη αλλά 

οι χρήστες της.

Αν οι ανάγκες για ένα ισχυρό και σωστά οργανωμένο περιβάλλον 

υποστήριξης δεν καθορισθούν στον απαιτούμενο βαθμό, ο οργανισμός θα 

σπαταλήσει τα οικονομικά του αποθέματα και χρηματοδοτήσεις για την 

απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικού που δε θα τα χρησιμοποιήσει 

κατάλληλα και με επιτυχία.

Κατά συνέπεια ο στόχος ενός Πανεπιστημίου σήμερα -όσον αφορά τη 

παροχή υπηρεσιών πληροφορικής- θα πρέπει να είναι η συνεχής 

ενδυνάμωση και αύξηση του περιβάλλοντος των τεχνολογιών 

πληροφορικής, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον πόροι για την υποστήριξή 

του.
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6.1.1 Οικονομικοί Πόροι

Ο μηχανισμός χρηματοδότησης (οικονομική υποστήριξη) της 

εφαρμογής του οργανωτικού μοντέλου εκτιμάται ότι θα είναι ένας 

συνδυασμός από αρχικές και εν συνεχεία (σε τακτά ή μη χρονικά 

διαστήματα) χρηματοδοτήσεις που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του 

προτεινόμενου μοντέλου. Μία από τις κεντρικές ιδέες είναι ότι τα τμήματα 

πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στα έξοδά και στις οικονομικές 

τους δραστηριότητες. Κατά αυτό το τρόπο θα υπάρχει πάντα αντικειμενική 

εικόνα των οικονομικών μεγεθών, θα αποφεύγονται περιττά έξοδα και θα 

αποκαλύπτονται όλες οι «σκοτεινές» περιοχές.

6.1.2 Ανθρώπινοι Πόροι

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται σε ένα 

μεγάλο βαθμό η επιτυχημένη εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου είναι η 

διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, δηλαδή του διδακτικού και διοικητικού 

προσωπικού του Πανεπιστημίου που αναγνωρίζει την αξία και επίδραση της 

πληροφορικής στην ακαδημαϊκή κοινότητα και χρησιμοποιεί καινοτόμα τη 

τεχνολογία της πληροφορικής στην εκπαίδευση, έρευνα και άσκηση των 

διοικητικών υπηρεσιών.

Διακρίνουμε δύο οργανωτικά σχήματα: κεντρικός διοικητικός

οργανισμός και επιμέρους οργανωτικά τμήματα18.

σ. Εντός του κεντρικού οργανισμού. Η διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού του κεντρικού φορέα θα βασισθεί στις παρακάτω βασικές 

δραστηριότητες:

Βασικές περιοχές / άξονες δραστηριοτήτων

1. ΣυιιΒουλευτικέ; υπηρεσίες και καθορισμός αναγκών 
τεχνολογίας πληροφορική; των διαωόοων οργανωτικών τιιτηιάτων

Αυτή η λειτουργία προσπαθεί να προσδιορίσει τις μελλοντικές ανάγκες σε θέματα 
πληροφορικής των τοπικών παροχών υποστήριξης και κατ’ επέκταση των διαφόρων 
τμημάτων. Η συγκεκριμένη λειτουργική περιοχή ανακαλύπτει νέες καινοτόμες 
τεχνολογίες που θα επηρεάσουν το εργασιακό περιβάλλον των τελικών χρηστών 
(desktop-workgroup), και καθορίζει τρόπους παροχής ανάλυσης, οδηγιών και 
συμβουλών για τις πιθανές επιδράσεις αυτών των αλλαγών. Τέλος, σε συνεργασία με το 
τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό θα πρέπει να προσδιορισθούν τρόποι και τεχνικές 
εφαρμογής των νέων τεχνολογιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ολοένα 
αυξανόμενες τοπικές ανάγκες.

18 Σχολές, τμήματα, ερευνητικά κέντρα / μονάδες
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β. Εντός και εκτός του κεντρικού οργανισμού

Βασικές περιοχές / άξονες δραστηριοτήτων

1. Υπηρεσίες τοπικών παροχών υποστήριξης πλπροωορική£
Σχεδιασμένο ως συμπληρωματική προς την παραπάνω λειτουργική περιοχή, η 
συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά τη παροχή υποστήριξης (τεχνική - εκπαιδευτική - 
συμβουλευτική) των τοπικών παροχών υποστήριξης και κατ’ επέκταση των διαφόρων 
τμημάτων, σε θέματα που άπτονται τις ήδη υπάρχοντες υπηρεσίες και τεχνολογίες. Η 
σημασία των τοπικών κέντρων υποστήριξης είναι μεγάλη διότι η καλύτερη υποστήριξη 
είναι αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στο τελικό χρήστη. Όσο πιο εκπαιδευμένο και 
εξειδικευμένο είναι το προσωπικό που επανδρώνει τα τοπικά κέντρα υποστήριξης τόσο

I
 καλύτερο θα είναι το επίπεδο της υποστήριξης που θα παρέχουν.

Ο IT οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίσει δύο βασικά στοιχεία: την εκπαίδευση και το 
επίπεδο γνώσεων των ατόμων που απαρτίζουν τα τοπικά κέντρα καθώς επίσης και την 
ύπαρξη και διατήρηση καναλιών επικοινωνίας όλων των κέντρων αυτών μεταξύ τους.

2. Διαχείριση γνώσης και on-line βοηθητικές υπηρεσίες
Αν και η εξεταζόμενη δραστηριότητα δεν αποτελεί υπηρεσία που παρέχουν άμεσα οι 
τοπικοί παροχείς υποστήριξης των διαφόρων τμημάτων, το προσωπικό που αναπτύσσει, 
συντηρεί και επαυξάνει τους πληροφορικούς πόρους υποστήριξης σε πραγματικό χρόνο 
δηλαδή διαχειρίζεται τη γνώση, αποτελεί μέρος του προτεινόμενου μοντέλου. Η 
κεντρική ιδέα είναι η εξής: αν φτιαχτεί ένα εργαλείο υποστήριξης σε πραγματικό χρόνο 
αυτό θα είναι διαθέσιμο και χρήσιμο στα τμήματα που θα υποστηρίζονται από το 
κεντρικό φορές, αλλά κυρίως ένα εργαλείο που θα το χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι οι 
τελικοί χρήστες. Καθώς οι τελικοί χρήστες εξυπηρετούν οι ίδιοι άμεσα τις ανάγκες τους 
εξαρτώνται σε μικρότερο βαθμό από τους τοπικούς παροχείς, απελευθερώνοντάς τους σε 
ώστε να ασχοληθούν με περισσότερο τεχνικές δραστηριότητες σχετιζόμενες με τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος τεχνολογιών πληροφορικής εντός των τμημάτων τους.

3. Γενική εκπαίδευση
Η εκπαίδευση αποτελεί το κλειδί για να υποστηρίξουν οι τελικοί χρήστες τις 
δραστηριότητές τους (είτε αυτές είναι εκπαιδευτικές, διδακτικές, ερευνητικές ή 
διοικητικές). Οι άνθρωποι -ανεξάρτητα από τη θέση και δραστηριότητά τους- που 
γνωρίζουν τις εφαρμογές και τη τεχνολογία που χρησιμοποιούν -ακόμα και τις πολύ 
βασικές λειτουργίες- είναι καλύτερα εφοδιασμένοι στο να χρησιμοποιήσουν με επιτυχία 
τη τεχνολογία της πληροφορικής, να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τη διαχείριση 
γνώσης που προαναφέρθηκε καθώς επίσης και με τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών 
υποστήριξης των επιμέρους τμημάτων.

Οι παραπάνω βασικές περιοχές περικλείουν τη συνεισφορά στο 

σύνολο του προτεινόμενου μοντέλου, του κεντρικού φορέα σε θέματα 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Άλλες περιοχές όπως εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, 

διαχείριση δεδομένων (βάσεις δεδομένων, γεωγραφικά συστήματα, εργαλεία 

προγραμματισμού, στατιστικά-μαθηματικά πακέτα, ψηφιακές βιβλιοθήκες 

κ.ά.), μπορούν να αποτελέσουν ξεχωριστές περιοχές.

Σελίδα 132



Οργάνωση Μηχανογραφικού Κέντρου Πανεπιστημίου Φωλίνας Δημήτριος

6.1.3 Πολιτικές & Πρακτικές

Η εφαρμογή ενός μοντέλου προϋποθέτει το καθορισμό και την 

εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και πρακτικών. Η χρήση αυτών θα 

πρέπει να ενθαρρυνθεί παρά να επιβληθεί στο προσωπικό του 

Πανεπιστημίου. Ειδικότερα:

• Η κεντρική υπηρεσία δεν είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος φορέας για 

την υποστήριξη των θεμάτων πληροφορικής που σχετίζονται με τα 

επιμέρους τμήματα.

• Η υποστήριξη θα παρέχεται δωρεάν και θα απευθύνεται σε όλους,

ανεξάρτητα από: τμήμα, δράστηριότητες, αρμοδιότητες, εξοπλισμό,

λογισμικό κλπ.

• Ενθαρρύνεται η παροχή και υποστήριξη της πληροφορικής σε τοπικό 

επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται παρέχοντας ένα μεγάλο αριθμό 

σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων προς το προσωπικό των επιμέρους 

τμημάτων.

• Ενθαρρύνεται η χρήση συγκεκριμένων προτύπων (standards)

λογισμικών και εξοπλισμού για την εξασφάλιση συμβατότητας, 

χαμηλότερων τιμών αγοράς από το εμπόριο, καλύτερης υποστήριξης 

κλπ.

• Δυνατότητα πρόσβασης στους διαθέσιμους πληροφορικούς πόρους, για 

όλους.

6.1.4 Τεχνολογικοί πόροι

Η υποστήριξη των τμημάτων, του προσωπικού, των φοιτητών και των 

οργανισμών σε θέματα πληροφορικής υλοποιείται με την εμπλοκή και χρήση 

ενός μεγάλου αριθμού τεχνολογιών και πρακτικών. Η εμπλοκή και χρήση 

τεχνολογιών απαιτεί κατανομή προϊόντων και υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα. Η κατανομή ειδικότερα του λογισμικού μπορεί να υλοποιηθεί με 

τη χρήση κατάλληλης εφαρμογής, CD-ROM's, δικτυακών εγκαταστάσεων 

κ.ά. Όλα τα ανωτέρω θα επιτρέψουν στο προσωπικό να παρακολουθεί 

πληρέστερα τα παρουσιαζόμενα προβλήματα, να επικοινωνεί αμεσότερα με 

τους τελικούς χρήστες με απώτερο σκοπό τη καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Ιδιαίτερα κρίνεται απαραίτητη η παροχή εργαλείων που θα δώσουν τη 

δυνατότητα στο τελικό χρήστη να υποστηρίξει μόνος του τις δραστηριότητές 

του. Για το σύνολο των χρηστών που είναι σε θέση να αυτο-υποστηρίζονται, 

να καθορίζουν τις ανάγκες τους και να τις αντιμετωπίζουν με επιτυχία, μέσα 

σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πλεονάζουσα διαθέσιμη
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πληροφορία, ο φορέας παροχής υπηρεσιών πληροφορικής θα πρέπει να 

αναζητήσει τους κατάλληλους τρόπους ή εργαλεία. Ανεξάρτητα αν τα 

εργαλεία αυτά είναι ειδικευμένες τεχνικές εφαρμογές (όπως για παράδειγμα 

η Αποθήκη Γνώσης που θα αναλυθεί παρακάτω), ή απλές συλλογές 

εμπορικών ή προερχόμενων από το διαδίκτυο πληροφορικών πόρων, ένας 

επιτυχημένος οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι τελικοί χρήστες 

διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση που χρειάζονται για να χρησιμοποιήσουν 

τη τεχνολογία.

6.1.5 Συνδυασμός και ισορροπίες διαθέσιμων πόρων

Η εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου απαιτεί χρήση των 

ανθρώπινων και των τεχνολογικών πόρων. Όπως αναφέρθηκε η τεχνολογία 

βοηθά στην καλύτερη εκμετάλλευση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού. 

Η επιτυχία του μοντέλου προϋποθέτει τη συνδυασμένη και ισορροπημένη 

χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να 

αναπτυχθούν καλές και αρμονικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, μέσα 

σε ένα πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας.
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6.2 Συνεργασία

Η τεχνολογία της πληροφορικής επιδρά με διάθεση να μεταμορφώσει 

κάθετα όλα τα επίπεδα και τα επιμέρους τμήματα του Πανεπιστημίου και 

δεν περιορίζεται μόνο στους φορείς που παραδοσιακά είναι υπεύθυνοι για 

τη παροχή της πληροφορικής. Επιπλέον από τη φύση της, η πληροφορική 

έχει τη τάση να είναι κατανεμημένη. Το μοντέλο που θα εξετάσουμε δε 

θεωρεί ως δεδομένο ότι η παροχή των πληροφορικών πόρων θα γίνεται 

από ένα κεντρικό οργανισμό ή από ένα μοναδικό τμήμα. Το μοντέλο 

στηρίζεται στην επιτυχημένη και αποτελεσματική συνεργασία, συνεργία και 

συνένωση όλων των πληροφορικών πόρων και στόχων κάθε οργανισμού 

μέσα στο Πανεπιστήμιο.

Η προσπάθεια της συνέργιας όλων των διαφορετικών τμημάτων, σε 

όποιο επίπεδο του οργανισμού και αν βρίσκονται, είναι μία δύσκολη 

υπόθεση. Οι καλές προθέσεις μόνο δεν είναι αρκετές. Απαιτούνται 

επιπρόσθετα ξεκάθαροι αντικειμενικοί στόχοι. Όταν δε αυτοί θα 

υλοποιούνται σταδιακά, χρειάζονται σταθερά και μόνιμα κανάλια 

συνεργασίας. Ο σχεδιασμός του μοντέλου αποκαλύπτει πολλές «σκοτεινές 

περιοχές» που επιδεινώνουν παρά καλυτερεύουν τη κατάσταση. Για να 

κατορθώσει ένα Πανεπιστήμιο να γίνει ένας κορυφαίος ακαδημαϊκός 

οργανισμός σε παγκόσμια κλίμακα πρέπει να υπερπηδήσει όλα τα εμπόδια.

Θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ 

κεντρικών και κατανεμημένων υπηρεσιών των διαφόρων τμημάτων και 

σχολών της Πανεπιστημιούπολης. Αλλά και τον καλύτερο τρόπο με τον 

οποίο θα εκμεταλλευτεί τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των κατανεμημένων 

πληροφοριακών συστημάτων.

Σε πολλές περιπτώσεις η συνεργασία μεταξύ κεντρικών και 

κατανεμημένων υπηρεσιών παροχής τεχνολογιών πληροφορικής είναι ο πιο 

επιτυχημένος τρόπος παροχής λύσεων με τη χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων. Οι συνεργασίες είναι βασικές επίσης στις περιπτώσεις 

συναλλαγών μεταξύ Πανεπιστημίου και εμπορικών εταιριών καθώς επίσης 

μεταξύ εθνικών και παγκόσμιων ερευνητικών και εκπαιδευτικών 

οργανισμών.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μοντέλου 

είναι αποτελέσματα διαφόρων συνεργασιών μεταξύ των συσχετιζόμενων 

τμημάτων και οργανισμών.
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6.3 Διαχείριση ννώσΓΚ

Το προτεινόμενο μοντέλο είναι μία εφαρμογή Διαχείρισης Γνώσης 

(Knowledge Management). Αποτελεί τη λύση στα προβλήματα που 

σχετίζονται με τη «γνώση» σε έναν ακαδημαϊκό οργανισμό, φιλοδοξώντας 

να οργανώσει τη «ροή» της και εξασφαλίζοντας ότι θα είναι εκεί που πρέπει 

την απαιτούμενη χρονική στιγμή.

Δύο μέθοδοι - τεχνικές με τις οποίες εκτιμάται ότι θα εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματική διαχείριση γνώσης δια μέσου του Μηχανογραφικού Κέντρου 

ενός Πανεπιστημίου είναι η Συνεχής Εκπαίδευση και η Αποθήκη Γνώσης.

6.3.1 Συνεχής επιμόρφωση-εκπαίδευση

Όσο περισσότερο εκπαιδευμένοι είναι οι τελικοί χρήστες τόσο 

περισσότερο προετοιμασμένοι είναι για να υποστηρίξουν τις βασικές και 

καθημερινές τους δραστηριότητες. Βέβαια η εκπαίδευση αποτελεί -σε ένα 

μεγάλο ποσοστό- ευθύνη του ίδιου του χρήστη. Η μεταφορά όμως της 

γνώσης από το Μ.Κ. -ή όπως αλλιώς λέγεται ο φορέας παροχής 

πληροφορικής- κρίνεται απαραίτητη, διότι ο ρόλος του στη διαχείριση της 

γνώσης είναι να πιστοποιεί και να εξετάζει αν οι χρήστες έχουν τις 

απαιτούμενες ικανότητες και γνώσεις να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της 

τεχνολογίας της πληροφορικής άμεσα και με επιτυχία.

6.3.2 Αποθήκη γνώσης (Knowledge Base)

Οι τελικοί χρήστες σήμερα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που 

είχαν οι οργανισμοί τεχνολογιών πληροφορικής παλαιότερα: Πώς δηλαδή να 

βρουν τρόπους για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες και λειτουργίες τους 

καθώς προσφέρεται περισσότερη πληροφορία και πώς να αντεπεξέλθουν 

στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον της 

πληροφορικής.

Σήμερα στα Πανεπιστήμια, ούτε οι κεντρικοί ούτε οι τοπικοί παροχείς 

υπηρεσιών πληροφορικής μπορούν άμεσα να επιτύχουν: 

α. Σωστή διαχείριση της γνώσης και 

β. Παροχή υποστήριξης στο τελικό χρήστη.

Θα πρέπει να δοθούν αυτοματοποιημένα εργαλεία - συστήματα με τα 

οποία οι τελικοί χρήστες θα αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο για να 

εξυπηρετούν οι ίδιοι τις ανάγκες τους.
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Η παροχή βοήθειας σε πραγματικό χρόνο με τη μορφή 

αποθηκευμένης γνώσης (Knowledge Base -ΚΒ) μπορεί να αποτελέσει ένα 

βασικό εργαλείο υποστήριξης του εκπαιδευτικού, ερευνητικού 

περιβάλλοντος καθώς και των λειτουργιών του Πανεπιστημίου. Η 

αποθηκευμένη γνώση μπορεί να είναι μία συλλογή (βάση δεδομένων) 

τεχνικών θεμάτων στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας μέσα από το διαδίκτυο. Οι χρήστες θα είναι σε θέση 

να αποστέλλουν ηλεκτρονικά, ερωτήματα και να λαμβάνουν απαντήσεις σε 

πραγματικό χρόνο19. Η βάση δεδομένων θα πρέπει να ενημερώνεται 

συνεχώς και σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η χρήση του δεδομένου εργαλείου αποτελεί ένα μόνο μέρος της 

λύσης του προβλήματος. Θα πρέπει ακόμα να εφαρμοστούν τεχνικές και 

πολιτικές ανύψωσης του επιπέδου ικανοτήτων των τελικών χρηστών, ώστε 

να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά οι τελευταίοι, τις επενδύσεις του 

οργανισμού σε πληροφοριακή υποδομή. Θα πρέπει να βρεθούν: κατάλληλα 

κανάλια επικοινωνίας με τους τελικούς χρήστες (forums), επιτροπές που θα 

επανεξετάζουν, επανασχεδιάζουν τα υπάρχοντα υπολογιστικά και δικτυακά 

συστήματα, τεχνικές βιβλιοθήκες, συλλογές τεχνικών εκδόσεων, εγγράφων, 

περιοδικών, εγχειριδίων, βίντεο κλπ.

19 Ένα τέτοιο εργαλείο θα μπορούσε να είναι ένα έμπειρο σύστημα - expert system, (ή νευρωνικό - 
neural, agents κλπ) το οποίο θα αποτελείται από τρία φυσικά τμήματα:

1. Συλλογή - Κατάλογος προβλημάτων και λύσεών τους.
2. Μηχανή αναζήτησης καταλόγου.
3. Αλληλεπιδραστικό περιβάλλον που θα επιτρέπει στο χρήστη να βρίσκει με τη μηχανή 

αναζήτησης τα δεδομένα που επιθυμεί να επεξεργαστεί.

Βέβαια, η αποθήκη γνώσης είναι κάτι παραπάνω από τα τρία αυτά τμήματα. Είναι το ηλεκτρονικό- 
φυσικό μέσο με το οποίο παρέχεται η γνώση των ανθρώπων που θα τη δημιουργήσουν και θα 
συντηρούν.
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Κεφάλαιο 6

Προτεινόμενο μοντέλο

I. Μία πρώτη προσέγγιση

Στόχος του μοντέλου είναι η δημιουργία ενός πρότυπου οργανωτικού 

σχήματος του φορέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής σε ένα 

Πανεπιστήμιο. Το μοντέλο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για τη 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει τη 

παραγωγική και καινοτόμα χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, για 

καλύτερη εκπαίδευση, έρευνα και άσκηση διοίκησης στο σύνολο της 

Πανεπιστημιακής κοινότητας.20

Τα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος του προτεινόμενου 

μοντέλου είναι:

1. Το Πανεπιστήμιο όσον αφορά τις διοικητικές λειτουργίες και τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, εξυπηρετείται από τη κεντρική υπηρεσία που 

διατηρεί το πλήρη έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων και της 

τεχνολογικής (δικτυακής) υποδομής.

2. Το Πανεπιστήμιο όσον αφορά τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές 

λειτουργίες έχει αναπτύξει και συντηρεί για κάθε επιμέρους σχολές, 

τμήματα, οργανισμούς, ινστιτούτα εντός της Πανεπιστημιούπολης, 

τοπικούς παροχείς υποστήριξης τεχνολογιών πληροφορικής.

3. Ο ρόλος της κεντρικής υπηρεσίας υειώνεται σε θέματα που αφορούν την 

υποστήριξη των επιμέρους τμημάτων της Πανεπιστημιούπολης, όσο 

αυξάνονται οι παρακάτω παράγοντες:

1. Απαιτήσεις σε πληροφορικούς πόρους,

2. Ο ρόλος της πληροφορικής και

3. Το εξεταζόμενο περιβάλλον.

4. Τα τμήματα παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης των αναγκών τους και 

των τελικών χρηστών.

20 Τα κύρια ποσοτικά στοιχεία και μεγέθη του Πανεπιστημίου για το οποίο αναφέρεται το 
προτεινόμενο μοντέλο είναι: Το εξεταζόμενο Πανεπιστήμιο χαρακτηρίζεται μεγάλο όπου ο αριθμός 
των φοιτητών είναι περίπου 40000-60000, το προσωπικό 10000-15000, αριθμός Η/Υ 8000-10000 και 
ο αριθμός εργαζομένων που εργάζονται σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής ανέρχεται 
περίπου στα 350-550 άτομα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι ακαδημαϊκές (εκπαιδευτικές- 
ερευνητικές), διοικητικές και δυνατότητα πρόσβασης σε τεχνολογικά μέσα και πληροφορίες. Η 
οργάνωση του φορέα που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής είναι δομημένη σύμφωνα με τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες και ανεξάρτητα από το ποιοι και που βρίσκονται αυτοί που εξυπηρετούνται.
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5. Τα τμήματα εξαρτώνται από τη κεντρική υπηρεσία για τη λήψη γενικών 

και στρατηγικών κατευθύνσεων που αφορούν το μέλλον του 

οργανισμού, αλλά διαθέτουν τον πλήρη έλεγχο των επιχειρηματικών 

τους δραστηριοτήτων (οικονομικών, λειτουργικών και τεχνολογικών), 

αποκτώντας μέρα με τη μέρα περισσότερη γνώση και εμπειρία.

6. Οι τελικοί χρήστες παρέχουν όλο και περισσότερο στους εαυτούς τους 

σε θέματα πληροφορικής που αφορούν τις καθημερινές τους 

δραστηριότητες.

Το πόσο καλά θα δουλέψει το προτεινόμενο μοντέλο ουσιαστικά 

εξαρτάται:

1. Από το βαθμό συνεργασίας των τριών κατηγοριών / αξόνων 

υποστήριξης (κεντρικές υπηρεσίες-τοπικά τμήματα-τελικοί χρήστες).

2. Από το επίπεδο υποστήριξής τους από το φορέα παροχής της 

πληροφορικής γενικότερα.

Το σημαντικότερο τμήμα του μοντέλου είναι οι τελικοί χρήστες που είναι 

αριθμητικά περισσότεροι από τους παροχείς υπηρεσιών και υποστήριξης 

των υπόλοιπων κατηγοριών. Οι τελικοί χρήστες πρέπει να εκπαιδευτούν και 

να επιμορφωθούν σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίζουν οι ίδιοι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση 

της τεχνολογίας της πληροφορικής. Βέβαια, πρέπει να γίνει κατανοητό το 

γεγονός ότι δεν είναι εφικτή η μετατροπή όλων των χρηστών σε IT 

επαγγελματίες και ειδικούς, όμως η συνεχής ενασχόλησή τους με τη 

πληροφορική θα τους δώσει ένα σημαντικό προβάδισμα για την επιτυχή 

είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
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II. Οργάνωση - Δομή προτεινόμενου μοντέλου

2.1 Αργέο οονάνωσΓΚ

Οι παρακάτω οργανωτικές και διοικητικές αρχές που προτείνει το 

μοντέλο -σε θεσμικό πλαίσιο- θα πρέπει να εξασφαλιστούν εξαρχής, για την 

επιτυχημένη εφαρμογή του:

• Διασφάλιση ηγεσίας και διοίκησης.

• Δυνατότητα λήψης αποφάσεων στρατηγικού σχεδιασμού.

• Δυνατότητα άσκησης διοίκησης από το διευθυντικό προσωπικό των 

κεντρικών και τοπικών μονάδων-τμημάτων.

• Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την υποστήριξη του νέου 

οργανωτικού σχήματος σε θέματα πληροφορικής.

2.2 Ανάλυση οονάνωσηο δουής

Η οργανωτική δομή του φορέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής 

που προτείνει το μοντέλο, χαρακτηρίζεται όπως προαναφέρθηκε από τρία 

βασικά στοιχεία:

• Ύπαρξη κεντρικών τμημάτων-υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις θεσμικές, 

και διοικητικές ανάγκες καθώς επίσης και τις ανάγκες τεχνολογικής 

υποδομής του οργανισμού.

• Τοπικά κέντρα υποστήριξης τα οποία είναι υπεύθυνα για τα τοπικά 

υπολογιστικά συστήματα, τοπικά δίκτυα και τεχνική υποστήριξη, 

αντιμετωπίζοντας τις καθημερινές ακαδημαϊκές ανάγκες των τελικών 

χρηστών και ενισχύοντας την αναμφίβολα κατανεμημένη φύση της 

τεχνολογίας της πληροφορικής.

• Οι τελικοί χρήστες αποκτούν όλο και μεγαλύτερο έλεγχο των 

δραστηριοτήτων τους, με καλύτερη εκπαίδευση και διαχείριση γνώσης.

Προτείνεται δηλαδή μία τριών-αξόνων διάρθρωση (δομή) παροχής 

υπηρεσιών πληροφορικής όπως περιγράφεται σχηματικά στο επόμενο 

διάγραμμα:
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Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής Εκπαίδευσης-Έρευνας

Τριυ>ν-//ςύνων οργανωτική δνμή υποστήριξης

Η παραπάνω διαρθρωτική τριών-αξόνων δομή παροχής υπηρεσιών 

πληροφορικής, περιλαμβάνει τα εξής βασικά στοιχεία:

• Το διδακτικό-διοικητικό προσωπικό και οι φοιτητές θα πρέπει να 

υποστηρίζουν οι ίδιοι τις ανάγκες τους -πρώτος άξονας.

• Οι ακαδημαϊκές ανάγκες των τμημάτων θα εξυπηρετούνται από τοπικά 

οργανωτικά σχήματα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να σε κέντρα που 

βρίσκονται σε άλλο μέρος της Πανεπιστημιούπολης ή και σε διαφορετικά 

κάθε φορά, ανάλογα με τις απαιτούμενες εφαρμογές και δραστηριότητες.
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Ο δεύτεροο ά£οναο περιλαμβάνει υποστήριξη πελάτη από δικτυακούς ή 

μη Η/Υ, υποστήριξη για τα τοπικά ακαδημαϊκά και διοικητικά 

πληροφοριακά συστήματα και παροχή βοήθειας με τη χρήση 

συγκεκριμένων τεχνολογιών.

• Οι αντίστοιχοι κεντρικοί πληροφορικοί πόροι χρησιμοποιούνται μόνο 

όταν το τοπικό (Information Technology -IT) προσωπικό των κέντρων το 

απαιτήσει, με τη σύμφωνη άδεια των κεντρικών τμημάτων-υπηρεσιών. 

Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποτελούν για παράδειγμα, η δημιουργία 

αντιγράφων ασφαλείας και συγκεκριμένες δραστηριότητες υποστήριξης 

των τοπικών IT κέντρων.

• Τα κεντρικά IT τμήματα, παρέχουν το τρίτο άξονα υποστήριξης, ο οποίος 

περιλαμβάνει συνολικά προγράμματα υποστήριξης για τους χρήστες. 

Παραδείγματα αποτελούν: η εκπαίδευση σε συγκεκριμένα γνωστικά 

αντικείμενα, τεχνικά προβλήματα που απαιτούν εξειδικευμένα εργαλεία 

και λογισμικά και τεχνική εμπειρία.

• Τα κεντρικά τμήματα-υπηρεσίες επίσης παρέχουν βάσεις δεδομένων 

«γνώσης» (knowledge base) για τοπικά προγράμματα, διαθέσιμα 

συστήματα, καινοτόμες τεχνολογίες ή εξειδικευμένα τεχνολογικά 

εργαλεία. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις αποθήκες 

γνώσης είναι διαθέσιμες στους τελικούς χρήστες μέσω του διαδικτύου σε 

πραγματικό χρόνο.

• Τα κεντρικά τμήματα-υπηρεσίες θα αναπτύσσουν ένα δομημένο 

πρόγραμμα που θα βοηθήσει τα ακαδημαϊκά και διοικητικά ανώτερα 

στελέχη στην αξιολόγηση και απόκτηση νέου προσωπικού για τα 

διάφορα τμήματα.

• Θεσπίζεται η δημιουργία μιας ομάδας έμπειρου και εξειδικευμένου 

διοικητικού προσωπικού, η οποία θα παρέχει στις σχολές και στα 

τμήματα ξεκάθαρες κατευθύνσεις σε τεχνολογικά και χρηματοοικονομικά 

θέματα.
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2.3 Επάνδρωση

Βασική παράμετρο του προτεινόμενου μοντέλου αποτελεί η θέσπιση 

και καθιέρωση ενός (ή δύο) διευθυντικών στελεχών -τοποθετημένους στο 

στρατηγικό επίπεδο μέσα στο οργανωτικό σχήμα του Πανεπιστημίου- που 

θα εξασφαλίσει ότι ο οργανισμός έχει χαράξει μία αποτελεσματική 

στρατηγική για τη τεχνολογία της πληροφορικής.

Ο Διευθυντής -ές Τεχνολογιών Πληροφορικής είναι υπεύθυνοι στο να 

καθοδηγήσουν και να συμβουλεύσουν τη διοίκηση του Πανεπιστημίου σε 

θέματα πληροφορικής. Να διαχειριστούν και να αναπτύξουν δυνατότητες 

εφαρμογής των τεχνολογιών πληροφορικής οι οποίες θα παρέχουν 

ακαδημαϊκά, ανταγωνιστικά και οικονομικά οφέλη.

Ο Διευθυντής -ές Τεχνολογιών Πληροφορικής επίσης, θα 

συνεργάζονται με τους Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών & Διοικητικών θεμάτων. 

Το εκτελεστικό όργανο χάραξης και ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμού 

είναι η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Τεχνολογιών Πληροφορικής, η 

οποία έχει στόχο την εξασφάλιση της ενοποίησης σχεδιασμού και 

διαχείρισης υπηρεσιών, πολιτικών, πρακτικών, αρχιτεκτονικών και 

πρωτοκόλλων.

Στα καθήκοντα της Επιτροπής συμπεριλαμβάνονται επίσης:

• Η ανάλυση του προϋπολογισμού των διοικητικών, εκπαιδευτικών, 

ερευνητικών υπολογιστικών συστημάτων και των συστημάτων 

τεχνολογικής υποδομής.

• Ο σχεδιασμός και η ενοποίηση των ακαδημαϊκών και διοικητικών 

τεχνολογιών.

• Ο σχεδιασμός και η διατήρηση πρότυπων αρχιτεκτονικών και 

τεχνολογιών.

• Η εκπαίδευση και η καθοδήγηση των τοπικών και κεντρικών τμημάτων.

• Η ανάπτυξη οδηγιών και πολιτικών για συμβατότητα μεταξύ Η/Υ και 

δικτύων.

• Η παρακολούθηση έργων (projects).

• Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων μεταξύ ακαδημαϊκών και 

διοικητικών υπηρεσιών.

• Η συνεργασία με τις Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών και Ακαδημαϊκών 

θεμάτων για την ανάπτυξη και διατήρηση ηλεκτρονικών διευθύνσεων για 

τους νεοεισερχόμενους φοιτητές.
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• Ο επανέλεγχος και η αναπροσαρμογή των ρόλων και αρμοδιοτήτων του 

δεύτερου και τρίτου άξονα οργανωτικής δομής υποστήριξης (παραπάνω 

σχήμα).

• Η καθιέρωση πολιτικών και πρακτικών κατά τη χρήση εξοπλισμού και 

λογισμικού.

• Η καθιέρωση στρατηγικών και πολιτικών στις σχέσεις με τους IT 

προμηθευτές και χρήσης εξοπλισμού και λογισμικού.

Το προσωπικό που θα επανδρώσει τη συγκεκριμένη Επιτροπή, θα 

πρέπει να διαθέτει εμπειρία στον οικονομικό και στρατηγικό σχεδίασμά, στις 

νέες τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές δικτύων, στη διαχείριση ανθρωπίνων 

πόρων κλπ. Σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού θα δημιουργούνται ομάδες 

/ οργανωτικά σχήματα τα οποία θα απαρτίζονται από: Αντιπρυτάνεις, 

Διευθυντές και Προϊσταμένους των κεντρικών τμημάτων καθώς επίσης και 

αντιπροσώπων υπόλοιπων τμημάτων και βιβλιοθηκών.

Επίσης, θα συσταθούν συμβουλευτικές επιτροπές για τεχνολογικά, 

τηλεπικοινωνιακά, διοικητικά και ακαδημαϊκά υπολογιστικά συστήματα, οι 

οποίες θα συνεργάζονται στενά με τα κεντρικά τμήματα παρέχοντας 

κατευθύνσεις και συμβουλές σε θέματα πληροφορικής.

Μία δεύτερη σημαντική παράμετρος, είναι η καθιέρωση 

εκπροσώπησης των τεχνολογιών της πληροφορικής στο εκτελεστικό 

επίπεδο του Πανεπιστημίου, με τη θέσπιση των Διευθυντών Ακαδημαϊκών 

και Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι γενικές αρμοδιότητές τους 

αντίστοιχα είναι:

σ. Διευθυντής Ακαδημαϊκών Πληροφοριακών Συστημάτων

• Αναφέρεται απευθείας στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων.

• Συμμετέχει στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Τεχνολογιών 

Πληροφορικής.

• Διευθύνει το σύνολο των ακαδημαϊκών θεμάτων (εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών) σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής.

• Συγκεντρώνει (είναι ο τελικός αποδέκτης) και μεταφέρει στα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη, τις ανάγκες τεχνολογιών πληροφορικής -για σκοπούς 

εκπαίδευσης και έρευνας- των φοιτητών και προσωπικού της 

ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου.

• Συνεργάζεται με τα ακαδημαϊκά τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των 

βιβλιοθηκών, για να εξασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός των πληροφοριακών
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συστημάτων ευθυγραμμίζεται με το γενικό στόχο της ακαδημαϊκής 

κατεύθυνσης.

• Οργανώνει, ελέγχει και αναπροσαρμόζει ανάλογα τις αρμοδιότητες και 

τους ρόλους του πρώτου άξονα οργανωτικής δομής υποστήριξης.

β. Διευθυντής Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων

• Αναφέρει απευθείας στον Αντιπρύτανη Διοικητικών Θεμάτων.

• Συμμετέχει στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Τεχνολογιών 

Πληροφορικής.

• Επιβλέπει και ελέγχει τα τμήματα Υπηρεσιών Πληροφορικής Διοίκησης 

και Τηλεπικοινωνιών.

• Συγκεντρώνει και μεταφέρει στα ανώτερα διοικητικά στελέχη, τις ανάγκες 

τεχνολογιών της πληροφορικής διοικήσεως, τεχνολογικής υποδομής και 

τηλεπικοινωνιών.

Οι παραπάνω Διευθυντές θα έχουν κύριο μέλημα την παροχή ισχυρής 

υποστήριξης πληροφορικής στην ακαδημαϊκή κοινότητα ασκώντας διοίκηση 

στη κοινότητα του Πανεπιστημίου με πολλούς τρόπους. Ειδικότερα θα:

• Συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν κοινές και σταθερές 

προσεγγίσεις σχεδιασμού, εφαρμογής και υποστήριξης της τεχνολογίας 

της πληροφορικής.

• Εκφράζουν με σαφήνεια το όραμα και τη στρατηγική της πληροφορικής.

• Συνεργάζονται με τους Κοσμήτορες των άλλων σχολών, Διευθυντές 

τμημάτων καθώς επίσης και τους Προϊσταμένους των τοπικών κέντρων 

υποστήριξης πληροφορικής για τις από κοινού προσπάθειες 

εξυπηρέτησης κεντρικών ή τοπικών αναγκών.

• Παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κύρια σημεία στρατηγικού 

σχεδιασμού στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Τεχνολογιών 

Πληροφορικής.

• Προτείνουν επενδύσεις σε ρεαλιστική βάση.

Με τη παγιοποίηση ενός οργανωτικού σχήματος στο εκτελεστικό 

επίπεδο του ακαδημαϊκού οργανισμού θα ευθυγραμμιστούν πλήρως οι 

ακαδημαϊκές (εκπαιδευτικές-ερευνητικές) και διοικητικές υπηρεσίες καθώς 

επίσης και οι τεχνολογικές δυνατότητες με τις ανάγκες των τελικών χρηστών. 

Θα εξασφαλιστεί ότι κάθε άτομο και ομάδα θα εργάζεται επιτυχημένα και θα
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ικανοποιούνται άμεσα και αποτελεσματικά οι ανάγκες του διδακτικού- 

διοικητικού προσωπικού και φοιτητών.

Ειδικότερα, οι Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες αποτελούν το κεντρικό τμήμα 

παροχής και διαχείρισης: εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπολογιστικών 

συστημάτων, καθώς επίσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης 

της εκπαίδευσης και έρευνας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες παρέχουν τεχνολογικούς πόρους και 

υπηρεσίες υποστήριξης σε διαχειριστές επιχειρηματικών διαδικασιών, 

εξασφαλίζοντας αποτελεσματικά πληροφοριακά συστήματα για τη διοίκηση 

και τις τηλεπικοινωνίες σε όλους τους χρήστες. Οι υπηρεσίες παρέχονται 

μόνο όταν ζητηθούν.

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες περιλαμβάνουν επίσης:

α). το προσδιορισμό των αναγκών σε διοικητικά πληροφοριακά 

συστήματα και δεδομένα και

β). το τεχνολογικό σχεδίασμά των τεχνολογικών υποδομών και 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της Πανεπιστημιούπολης.

Ένας ή δύο Διευθυντές;

Κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του μοντέλου υπήρχε ο προβληματισμός 

εάν θα έπρεπε να υπάρχει ένας Διευθυντής, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος 

για το σύνολο των ακαδημαϊκών, διοικητικών και τεχνολογιών υποδομής ή 

θα χωρίζονταν οι ακαδημαϊκές και διοικητικές οι αρμοδιότητες σε δύο 

Διευθυντές αντίστοιχα. Κάθε μία προσέγγιση παρουσιάζει πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα:

Ένας Διευθυντής

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

• «Ξεκάθαρη» διοικητική δομή.
• Καλύτερος συντονισμός σε θέματα στα οποία 

εμπλέκονται οι ακαδημαϊκές και διοικητικές 
λειτουργίες μαζί.

• Η θέση του Διευθυντή, είναι πολύ επιθυμητή λόγω 
του μεγάλου εύρους ελέγχου.

• Είναι δύσκολη η πλήρωση θέσης 
Διευθυντή με τόσο μεγάλο εύρος 
ικανοτήτων και εμπειριών.

• Το μοντέλο στο οποίο διακρίνουμε τα 
διοικητικά-τηλεπικοινωνιακά από τα 
ακαδημαϊκά θέματα είναι πιο ευέλικτο 
και αποτελεσματικό από βραχυχρόνια 
και μακροχρόνια άποψη.
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2.4 Opyavovpauua

Σύμφωνα με τα παραπάνω το οργανόγραμμα του προτεινόμενου 

μοντέλου είναι το εξής:

, ·
Σύγκλητος

Αντιπρύτανης 
Διοικητικών Θεμάτων

Αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών Θεμάτων

Επιτροπή Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Τεχνολογιών 

Πληροφορικής

Διευθυντής Διοικητικών 
Πληροφοριακών 

Συστημάτων
Συμβουλευτική

Επιτροπή
Πανεπιστημιούπολης

Διευθυντής Ακαδημαϊκών 
Πληροφοριακών 

Συστημάτων

Επιτροπή 
Διοικητικών Π.Σ

Επιτροπή 
Ακαδημαϊκών Π.Σ

Διοικητικέ; Υπηοεσίε;

Υπηρεσίες
Τεχνολογιών

Πληροφορικής
Διοίκησης

Υπηρεσίες 
Τεχνολογιών 

Τ ηλεπικοινωνιών

Ακ«$η»«ϊκές Ymipsgig;

Υπηρεσίες Υπηρεσίες
Εκπαιδευτικών Ερευνητικών
Υπολογιστικών Υπολογιστικών

Συστημάτων Συστημάτων

... .. ,

^ΜΐΜΤ·ι^ΐϊ^ίίίι ρ(ιφ·ί!1!^

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

----- Σχέση αναφοράς

— Συμβουλευτική σχέση

Οργανόγραμμα προτεινόιιενου ιιοντέλου Διεύθυνσης ΤεΎνολοΊΐών Πληροφορικής,
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2.5 Τιιήυατα

Οι λειτουργίες των τεχνολογιών πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

υλοποιούνται σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον που διατηρεί αποκεντρωτικά 

και συγκεντρωτικά υπολογιστικά συστήματα.

2.5.1 Αποκεντρωτικά υπολογιστικά συστήματα

Το αποκεντρωτικό λειτουργικό σχήμα (Decentralized Computing) 

βασίζεται στα τοπικά κέντρα υποστήριξης σε επίπεδο σχολών και τμημάτων. 

Αυτά τα κέντρα είναι υπεύθυνα για το τοπικό εξοπλισμό, τα τοπικά δίκτυα 

και την τεχνική υποστήριξη. Ενθαρρύνεται η δημιουργία όλο και 

περισσότερων παρόμοιων κέντρων για την υποστήριξη των ακαδημαϊκών 

(εκπαιδευτικών & ερευνητικών) και εν μέρει των διοικητικών 

δραστηριοτήτων. Τα κέντρα παρέχουν ένα μέρος της απαραίτητης τεχνικής 

υποστήριξης στο προσωπικό και φοιτητές (θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί 

ως δευτερογενή υποστήριξη σε αντιστοιχία με τη βασική πρωτογενή 

υποστήριξη των τελικών χρηστών στους ίδιους).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
\

\ \

Υπηρεσίες Ερευνητικών 
Υπολογιστικών Συστημάτων

Τοπικά Κέντρα Υποστήριξης

Ακαδημαϊκές: Υπηρεσίες προτεινόμενου οργανωτικού μοντέλου

Τα ακαδημαϊκά υπολογιστικά συστήματα περιλαμβάνουν πέντε βασικές 

δραστηριότητες:

1. Υποστήριξη τοπικών τμημάτων, κέντρων και τεχνικού προσωπικού. 

Υποστήριξη των τοπικών δικτύων και ομάδων εργασίας (desktop 

workstations). Επίσης με την αποτελεσματική συνεργασία με το 

σύστημα των βιβλιοθηκών, τη παροχή ενός μεγάλου αριθμού από 

υπολογιστικές υπηρεσίες στο σύνολο της Πανεπιστημιούπολης.

Υπηρεσίες Εκπαιδευτικών 
Υπολογιστικών Συστημάτων I
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2. Παροχή πληροφορικών πόρων (όπως: υπολογιστικά συστήματα 

παράλληλης επεξεργασίας, κέντρα υπερ-υπολογιστών, στατιστικά 

στοιχεία και εργαλεία, μεγάλες βάσεις δεδομένων, εργαστήρια, 

πρόσβαση σε μεγάλα εθνικά ερευνητικά κέντρα) για την υποστήριξη 

της ακαδημαϊκής έρευνας και εκπαίδευσης.

3. Δικτυακές τεχνολογίες και υπηρεσίες.

4. Παροχή τεχνολογικών εργαλείων για χρήστες με ειδικές ανάγκες και

5. Παροχή πληροφορικών εργαλείων (λογισμικό άδειες - κοινή χρήση) 

και εξοπλισμού προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και 

τους εξωτερικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Οι βιβλιοθήκες επίσης, παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

καταλόγους, βάσεις δεδομένων, ψηφιακές βιβλιοθήκες και γενικού 

ενδιαφέροντος πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο.

Τέλος, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό και 

υποστηρίζουν την εκπαίδευση, περιλαμβάνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, 

μέσα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών 

υποστήριξης των μαθημάτων, αξιολόγησης κλπ.

2.5.2 Συγκεντρωτικά υπολογιστικά συστήματα

Τα κεντρικά σχήματα (Centralized Computing), διατηρούνται από 

κεντρικές υπηρεσίες που συνεργάζονται μεταξύ τους για την εγκατάσταση 

και λειτουργία μιας κατάλληλης τεχνολογικής δομής στη Πανεπιστημιούπολη 

που θα υποστηρίζει: τις διοικητικές διαδικασίες και τις δραστηριότητες των 

τμημάτων, τοπικών κέντρων και τελικών χρηστών. Επίσης, θα 

εξασφαλίσουν ότι όλα τα τμήματα θα συνδεθούν μεταξύ τους πάνω σε ένα 

δικτυακό κορμό που θα εξυπηρετεί τις διδακτικές αίθουσες, εργαστήρια κλπ. 

και θα υποστηρίζει τηλεπικοινωνιακά, τηλεφωνικά, υπολογιστικά υπερ- 

υπολογιστικά κέντρα, κέντρα τηλε-συνδιάσκεψης και τέλος τη σύνδεση με 

άλλα δίκτυα και το διαδίκτυο.

Ειδικότερα τα διοικητικά πληροφοριακά συστήματα παρέχουν τις εξής 

υπηρεσίες: αναπτύσσουν και παρέχουν υποστήριξη των εφαρμογών και 

συστημάτων παρακολούθησης χρηματοοικονομικών μεγεθών (οικονομικές 

διαχειρίσεις, μισθοδοσία, λογιστική παρακολούθηση, προμήθειες), 

διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, καταγραφής εγγραφών φοιτητών, 

διάφορες άλλες βάσεις δεδομένων που περιέχουν χρήσιμα διοικητικά 

δεδομένα κλπ.

Σελίδα 149



Οργάνωση Μηχανογραφικού Κέντρου Πανεπιστημίου Φωλίνας Δημήτριος

Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες παρέχουν τις εξής υπηρεσίες: 

διοικητική υποστήριξη, υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, 

λειτουργίες σχεδιασμού, υπηρεσιών και συστημάτων. Οι δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν την υποστήριξη των: α).δικτυακού κορμού (campus 

backbone network), β).παροχέα δικτυακών υπηρεσιών (internet service 

provider), γ).τηλεφωνικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, δ).υπηρεσιών 

καταλόγου, ε).τηλεκπαίδευσης, στ).τηλενσυνδιάσκεψης, ζ).αλληλεπιδρα

στικών ακαδημαϊκών λειτουργιών και η).μεταφορά δεδομένων, αρχείων 

βίντεο, πολυμεσικών και τηλεματικών εφαρμογών.

Μία προτεινόμενη οργανωτική δομή των διοικητικών πληροφοριακών 

συστημάτων φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Διοικητικά Συστήματα Διοικητικές Λειτουργίες

■ Υποστήριξη χρηστών 
• Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων 

• Desktop υποστήριξη 
• Εξυπηρετητές

• Επιχειρηματικές Λειτουργίες 
• Έλεγχος Παραγωγής 

• Υποστήριξη Παραγωγής

Ανάλυση & Σχεδιασμός 
Διοικητικών Συστημάτων

Ανάπτυξη Διοικητικών 
Συστημάτων

• Συστήματα Μισθοδοσίας 
• Χρηματοοικονομικά Συστήματα 

• Συστήματα - Εφαρμογές Φοιτητών 
■ Υποστήριξη Ανάπτυξης

• Συστήματα Μισθοδοσίας 
• Χρηματοοικονομικά Συστήματα 

• Συστήματα - Εφαρμογές Φοιτητών

Τηλεπικοινωνίες Διαχείριση Πληροφοριών

Διαχείριση Δικτύων 
• Υποστήριξη Δικτύων

• Διαχείριση Τηλεφωνικών Δικτύων
• Υποστήριξη Τηλεφωνικών Δικτύων

■ Διαχείριση Εξυπηρετητών 
• Εφαρμογές Διαδικτύου

• Διαχείριση Δεδομένων
• Ασφάλεια Δεδομένων

Διοικητικέc Υπηρεσίες προτεινόμενον οργανωτικού μοντέλου
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Γιατί υπόκεινται οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στις διοικητικές 
υπηρεσίες;

Όπως συμβαίνει με κάθε μεγάλο δημόσιο οργανισμό έτσι και η 

οργάνωση των τηλεπικοινωνιών ενός Πανεπιστημίου απαιτείται να 

σχεδιάζεται, αναπτύσσεται, διαχειρίζεται και να συντηρείται από μία κεντρική 

υπηρεσία. Μόνο από τη συγκεντρωτική διοίκηση ενός ενοποιημένου 

τηλεπικοινωνιακού συστήματος μπορούν να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι 

του οργανισμού.

Ένα σύνολο από ξεχωριστά δίκτυα κορμού δεδομένων, ήχου και 

βίντεο, δεν εκπληρώνει τους στόχους και την επένδυση που έγινε για τη 

δημιουργία αυτής της υποδομής. Κατά συνέπεια, για την εξασφάλιση 

υψηλής απόδοσης, διαθεσιμότητας και ποιότητας της δικτυακής υποδομής, 

οι Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών πρέπει να παρέχουν και να εξασφαλίζουν 

τους παρακάτω παράγοντες:

1. Για την εξασφάλιση αξιοπιστίας, ασφάλειας και αποτελεσματικής χρήσης 

των διαθέσιμων πόρων πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρμοσθεί ο 

φυσικός σχεδιασμός διασύνδεσης των διαφόρων κτιρίων.

2. Για την εξασφάλιση της συμβατότητας, ασφάλειας και αυξημένης 

διαθεσιμότητας του δικτύου, το υπεύθυνο τμήμα πρέπει να σχεδιάσει, 

εφαρμόσει και να συντηρήσει την αρχιτεκτονική του δικτύου του 

Πανεπιστημίου. Αυτή η αρχιτεκτονική πρέπει να βασίζεται σε νέες 

τεχνολογίες που να προσφέρουν υψηλές ταχύτητες, μεγάλο εύρος και να 

εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κατανομή (load-balancing).

3. Για την εξασφάλιση συμβατότητας, υψηλής απόδοσης και γρήγορης 

πρόσβασης, πρέπει να παρέχεται και να διατηρείται σύνδεση υψηλής 

ταχύτητας τόσο ανάμεσα στα εσωτερικά δίκτυα όσο και με το διαδίκτυο.

4. Για την εξασφάλιση αξιοπιστίας του συστήματος, απαιτείται η λειτουργία 

ενός κεντρικού σημείου που να παρέχει 24ωρη παρακολούθηση και 

έλεγχο του συστήματος και να αντιδρά άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη.

5. Για την εξασφάλιση του παράγοντα ασφάλειας μόνο το προσωπικό που 

είναι διαβαθμισμένο θα επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε όλα τα 

επίπεδα του συστήματος.

6. Τέλος, για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία, ασφάλεια και υψηλή απόδοση, 

το υπεύθυνο τμήμα πρέπει να παρέχει κεντρική διαχείριση όλων των 

συστημάτων του δικτύου.
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2.6 Apuo5i0Trmc - Καθήκοντα

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών που 

στελεχώνουν το προτεινόμενο μοντέλο οργάνωσης της Διεύθυνσης 

παροχής πληροφορικής αναλύονται ανά θέση και ρόλο στους παρακάτω 

πίνακες:

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Τεχνολογιών Πληροφορικής

Ρόλος Αομοδιότητες-Καθιίκοντα

Διοίκηση • Ανώτατο διοικητικό όργανο τεχνολογιών πληροφορικής του 
Πανεπιστημιακού οργανισμού.

• Καθορισμός προτεραιοτήτων για τη στρατηγική των τεχνολογιών 
πληροφορικής.

• Έλεγχος της απόδοσης των κεντρικών τμημάτων παροχής 
τεχνολογιών πληροφορικής.

Οργανισμός • Παροχή συντονιστικών ενεργειών προς τους φορείς διαχείρισης 
των διοικητικών και ακαδημαϊκών πληροφοριακών συστημάτων.

• Αμεσος αντιπρόσωπος του διοικητικού και ακαδημαϊκού 
προσωπικού.

Οικονομικά
θέματα

• Ανάπτυξη σχεδίων για τη βελτίωση των οικονομικών θεμάτων και 
διαδικασιών.

• Παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη ρεαλιστικών επενδύσεων σε 
τεχνολογίες της πληροφορικής.

• Ανάπτυξη και συντήρηση τεχνολογικών προτύπων /μοντέλων που 
αφορούν θέματα: λειτουργικά, χρηματοδοτικά και χρηματο
οικονομικά για τη καθοδήγηση των σχολών και τμημάτων.

Θεσμικά
θέματα-

Σχεδιασμός

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον Αντιπρύτανη 
Ακαδημαϊκών Θεμάτων σε θέματα εκπαίδευσης πληροφοριακών 
συστημάτων.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το διευθυντικό 
προσωπικό του ακαδημαϊκού οργανισμού σε γενικά θέματα 
πληροφορικής.

• Κατάρτιση του προϋπολογισμού, του σχεδιασμού, της ενοποίησης 
των διοικητικών, ακαδημαϊκών υπολογιστικών συστημάτων και της 
τεχνολογικής υποδομής.

• Παροχή βοήθειας στα τμήματα που εμπλέκονται με τη παροχή 
πληροφορικής. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη 
συγκεκριμένων πρακτικών / πολιτικών διαχείρισης των τεχνολογιών 
της πληροφορικής.

• Παροχή βοήθειας στα τμήματα με την ανάπτυξη συγκεκριμένων 
πρακτικών, πολιτικών και μηχανισμών διαχείρισης των ανθρωπίνων 
πόρων (αξιολόγηση προσωπικού βάση προτύπων, ανάλυση 
αναγκών, προσλήψεις προσωπικού).

• Παροχή βοηθητικών μέσων για την ομαλή κατανομή της γνώσης 
ανάμεσα στα ανωτέρω τμήματα.

Τεχνολογία • Υπεύθυνη για τη διατήρηση ενός συγκεκριμένου (standard) 
λειτουργικού τεχνολογικού μοντέλου σε συνεργασία με τα υπόλοιπα 
τμήματα παροχής πληροφορικής

• Ανάπτυξη αρχιτεκτονικών και προτύπων τεχνολογιών
πληροφορικής.
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Διευθυντής Ακαδημαϊκών Πληροφοριακών Συστημάτων

Ρόλος Αοαοδιότυτες-Καθήκοντα

Διοίκηση • Υπεύθυνος παρεχόμενων ακαδημαϊκών υπηρεσιών, εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής.

Οργανισμός • Διεύθυνση δραστηριοτήτων των ακαδημαϊκών πληροφοριακών 
συστημάτων.

• Μεταφέρει τις ανάγκες του διόακτικού-ερευνητικού προσωπικού 
και φοιτητών σε τεχνολογίες της πληροφορικής για την υποστήριξη 
των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

• Οργάνωση και ευθύνη σύστασης Επιτροπής Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Τεχνολογιών Πληροφορικής (σε συνεργασία με το 
Διευθυντή Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων).

• Σχεδιασμός και εφαρμογή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
• Σχεδιασμός και εφαρμογή των ερευνητικών υπηρεσιών.
• Στρατηγικός σχεδιασμός του πρώτου άξονα οργανωτικής δομής, 

υποστήριξης των τμημάτων και τελικών χρηστών που προτείνει το 
μοντέλο για την αντιμετώπιση των αναγκών υποστήριξης.

• Σχεδιασμός, εφαρμογή, υποστήριξη, εκπαίδευση, συντήρηση και 
έλεγχος των τοπικών κέντρων υποστήριξης.

• Οργάνωση και ευθύνη σύστασης Επιτροπής Ακαδημαϊκών 
Πληροφοριακών Συστημάτων.

Θεσμικά
θέματα-

Σχεδιασμός

• Συνεργασία με το Διευθυντή Διοικητικών Πληροφοριακών 
Συστημάτων για την εξασφάλιση από κοινού σχεδιασμού και 
υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων.

• Αντιμετώπιση αναγκών των τεχνολογιών πληροφορικής των 
κεντρικών τμημάτων και τοπικών παροχών υποστήριξης 
πληροφορικής.

• Συνεργασία με τους διευθυντές-υπεύθυνους των βιβλιοθηκών για να 
εξασφαλιστεί ότι τα συστήματα των διαφόρων βιβλιοθηκών είναι 
προσανατολισμένα με τη συνολική κατεύθυνση των ακαδημαϊκών 
πληροφοριακών συστημάτων.

Τεχνολογία • Συνεργασία με την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Τεχνολογιών 
Πληροφορικής για τη δημιουργία προτύπων στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών για την εκπαίδευση και έρευνα.

• Ανάπτυξη σχεδίων των διαθέσιμων υπολογιστικών συστημάτων και 
πληροφορικών πόρων που να εξασφαλίζουν στους φοιτητές πλήρη 
πρόσβαση.

• Ανάπτυξη σχεδίων για την εκπαίδευση του προσωπικού των 
τοπικών κέντρων υποστήριξης με τελικό στόχο να αναλάβουν οι 
τελικοί χρήστες περισσότερο έλεγχο στη χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορικής κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους.
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Διευθυντής Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Ρόλος Αοαοδιότητες-Καθή κοντά

Διοίκηση • Υπεύθυνος παρεχόμενων διοικητικών και τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής.

• Καθορισμός προτεραιοτήτων στη στρατηγική των διοικητικών 
πληροφοριακών συστημάτων.

• Έλεγχος της απόδοσης των διοικητικών - κεντρικών τμημάτων 
παροχής τεχνολογιών πληροφορικής.

Οργανισμός • Διεύθυνση των δραστηριοτήτων των διοικητικών πληροφοριακών 
συστημάτων και τηλεπικοινωνιών.

• Μεταφέρει τις ανάγκες του διοικητικού προσωπικού σε τεχνολογίες 
της πληροφορικής για την υποστήριξη των διοικητικών τους 
δραστηριοτήτων.

• Οργάνωση και ευθύνη σύστασης Επιτροπής Στρατηγικού
Σχεδιασμού Τεχνολογιών Πληροφορικής (σε συνεργασία με το 
Διευθυντή Ακαδημαϊκών Πληροφοριακών Συστημάτων).

• Σχεδιασμός και εφαρμογή τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων.
• Σχεδιασμός και εφαρμογή διοικητικών πληροφοριακών 

συστημάτων.
• Οργάνωση και ευθύνη σύστασης Επιτροπής Διοικητικών

Πληροφοριακών Συστημάτων.
Οικονομικά

θέματα
• Ανάπτυξη σχεδίων για τη βελτίωση των οικονομικών θεμάτων και 

διαδικασιών.
• Ανάπτυξη προτάσεων και εισηγήσεων για την αγορά νέων 

διοικητικών πληροφοριακών συστημάτων.
Θεσμικά
θέματα-

Σχεδιασμός

• Συνεργασία με το Διευθυντή Ακαδημαϊκών Πληροφοριακών 
Συστημάτων για την εξασφάλιση από κοινού σχεδιασμού και 
υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων.

• Αντιμετώπιση των κεντρικών (και σε ορισμένες περιπτώσεις των 
τοπικών), αναγκών τεχνολογιών πληροφορικής σε συνεργασία με 
τους Προϊσταμένους των διοικητικών υπηρεσιών και άλλων φορέων 
της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

• Επίβλεψη της ανάπτυξης και της εφαρμογής των διοικητικών 
πληροφορικών πόρων.

• Παροχή στοιχείων στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Τεχνολογιών Πληροφορικής για τα αποτελέσματα και τις επιδράσεις 
των αποφάσεων της διοίκησης της ακαδημαϊκής κοινότητας σε 
θέματα που αφορούν τα κεντρικά διοικητικά υπολογιστικά 
συστήματα.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον Αντιπρύτανη 
Ακαδημαϊκών Θεμάτων σε θέματα διοίκησης πληροφοριακών 
συστημάτων.

• Ανάπτυξη σχεδίων για τη βελτίωση ελέγχου της διοίκησης των 
πληροφοριακών συστημάτων.

Τεχνολογία • Συνεργασία με την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Τεχνολογιών 
Πληροφορικής για τη δημιουργία προτύπων στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών για τη διοίκηση.
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Από τα καθήκοντα των Διευθυντών Ακαδημαϊκών & Διοικητικών 

Πληροφοριακών Συστημάτων, απορρέουν -σε θέματα τεχνολογιών 

πληροφορικής- οι παρακάτω αρμοδιότητες για τα ανώτατα διοικητικά 

όργανα του οργανισμού, τους Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών & Διοικητικών 

Θεμάτων αντίστοιχα:

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων

Ρόλος Α ο αοδιότητες-Καθιί κοντά

Διοίκηση • Υπεύθυνος παρεχόμενων ακαδημαϊκών (εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών) υπηρεσιών.

Οργανισμός • Άμεσα υπεύθυνος ακαδημαϊκών διαδικασιών και διδακτικού και 
ερευνητικού προσωπικού.

• Πλήρωση διευθυντικών ακαδημαϊκών θέσεων, συμπεριλαμβανο
μένου του Διευθυντή Ακαδημαϊκών Πληροφοριακών Συστημάτων.

• Συμμετοχή και ευθύνη σύστασης Επιτροπής Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Αντιπρύτανης Θεμάτων Διοίκησης
Ρόλος 1 Αοιιοδιόττιτες-Καθηκοντα

Διοίκηση • Υπεύθυνος παρεχόμενων διοικητικών και τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής.

• Έλεγχος της απόδοσης των διοικητικών - κεντρικών τμημάτων 
παροχής τεχνολογιών πληροφορικής (σε άμεση συνεργασία με τον 
αντίστοιχο Διευθυντή).

Οργανισμός • Άμεσα υπεύθυνος διοικητικών επιχειρηματικών διαδικασιών και 
διοικητικού προσωπικού.

• Πλήρωση διευθυντικών διοικητικών θέσεων συμπεριλαμβανομένου 
του Διευθυντή Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

• Συμμετοχή και ευθύνη σύστασης Επιτροπής Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Παρακάτω αναλύονται οι κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα των 

Συμβουλευτικών Επιτροπών και συγκεκριμένα:

1. Επιτροπή Ακαδημαϊκών Πληροφοριακών Συστημάτων.

2. Επιτροπή Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Συμβουλευτική Επιτροπή Πανεπιστημιούπολης.
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Συμβουλευτικές Επιτροπές
Ρόλος Αοαοδιότητες-Καθή κοντά

Διοίκηση • Επόπτευση σε επίπεδο διοίκησης, των πρωτοβουλιών που 
σχετίζονται με θέματα της πληροφορικής και της χρήσης αυτής 
στην ακαδημαϊκή κοινότητα

Οικονομικά
θέματα

• Ενεργούν ως φορείς στους οποίους συγκεντρώνονται οι ανάγκες για 
το καθορισμό του καταμερισμού των πληροφορικών πόρων

Θεσμικά
θέματα-

Σχεδιασμός

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μακροχρόνια βάση για τα
υπολογιστικά συστήματα των διοικητικών, δικτυακών και
ακαδημαϊκών τμημάτων και υπηρεσιών

• Επανεξέταση, σχολιασμός και αξιολόγηση των αντικειμενικών 
στόχων των ανωτέρω τμημάτων

• Εξασφάλιση δημιουργίας στρατηγικού σχεδιασμού (3-5 χρόνων) για 
τα τμήματα αυτά

• Εξασφάλιση ενοποίησης μεταξύ των κεντρικών και τοπικών 
αναγκών του Πανεπιστημίου (Συμβουλευτική Επιτροπή Παν/πολης)

• Εξασφάλιση ενοποίησης μεταξύ των εκπαιδευτικών και
ερευνητικών αναγκών του Πανεπιστημίου (Επιτροπή Ακαδημαϊκών 
Πληροφοριακών Συστημάτων)

• Εξασφάλιση ενοποίησης και προτυποποίησης των διοικητικών και 
δικτυακών αρχιτεκτονικών και εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου 
(Επιτροπή Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων)

• Καθορισμός προτεραιοτήτων ανάμεσα στα διάφορα έργα (projects)
• Ενεργούν ως κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των κεντρικών 

τμημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και των υπόλοιπων 
τμημάτων, σχολών, οργανισμών, ινστιτούτων του Πανεπιστημίου

Τεχνολογία • Έγκριση αρχιτεκτονικών και προτύπων (standards) τεχνολογιών 
πληροφορικής

• Έγκριση πολιτικών χρήσης των δικτυακών και υπολογιστικών 
συστημάτων καθώς επίσης και των λογισμικών

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στρατηγικά 
θέματα εφαρμογών της πληροφορικής

Τέλος στον επόμενο πίνακα περιγράφονται οι αρμοδιότητες /

καθήκοντα των Τοπικών Κέντρων Υποστήριξης που τοποθετούνται 

οργανωτικά κάτω από τις Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες:

________Τοπικά Κέντρα Υποστήριξης - Αρμοδιότητες και καθήκοντα________
• Αποτελούν το δεύτερο άξονα υποστήριξης του προτεινόμενου μοντέλου όπου τα 

διάφορα τοπικά και κεντρικά τμήματα είναι υπεύθυνα για να υποστηρίξουν τις 
υπολογιστικές τους δραστηριότητες. Η υποστήριξη συμπεριλαμβάνει τα εξής:

εξυπηρέτηση και άμεση αντιμετώπιση των αναγκών των επιμέρους τμημάτων 
και των τελικών τους χρηστών (front-line),

- υποστήριξη των τοπικών ακαδημαϊκών και διοικητικών πληροφοριακών 
συστημάτων, τοπικών δικτύων και καινοτόμων τεχνολογιών.

• Παρέχουν 24ωρη τεχνική υποστήριξη στα επιμέρους τμήματα και σχολές.
• Εκπαιδεύουν και επιμορφώνουν τους τελικούς χρήστες ώστε να τους καταστήσουν 

ικανούς να επιλύσουν οι ίδιοι τα προβλήματά τους.
• Παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία (εξοπλισμό-λογισμικό), μέσα και τρόπους στους 

τελικούς χρήστες ώστε να τους καταστήσουν ικανούς να εξυπηρετήσουν οι ίδιοι τις 
ανάγκες τους.

• Συνεργάζονται στενά με τα υπόλοιπα τοπικά κέντρα μεταφέροντας τις γνώσεις, 
εμπειρίες καθώς επίσης και κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό και παρέχοντάς τα 
στους τελικούς χρήστες.

• Υλοποιούν το στρατηγικό σχεδίασμά των κεντρικών τμημάτων.
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III. Εκτιμώμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του 
προτεινόμενου μοντέλου

3.1 Εκτιυώυενα οφέλη - επιτυνίεζ

Τα εκτιμώμενα οφέλη και επιτυχίες από την εφαρμογή του

προτεινόμενου μοντέλου σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια βάση, είναι τα

εξής:
σ. Γενικά οφέλη

• Συγκεντρωμένη κεντρική διαχείριση των λειτουργιών και διαδικασιών.

• Χάραξη κοινού στρατηγικού σχεδιασμού.

• Αποτελεσματική και ρεαλιστική διαχείριση πληροφορικών πόρων.

• Καλύτερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη των τμημάτων και 

τελικών χρηστών και αντιμετώπιση των αναγκών τους.

• Προσαρμοστικότητα στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και μελλοντικές 

απαιτήσεις.

• Επιτυχημένη διαχείριση γνώσης.

• Δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση και εμπειρίες.

• Ολοκληρωμένη εκπαίδευση σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις.

• Αποσαφήνιση σχέσεων, ρόλων και αρμοδιοτήτων που θα οδηγήσει στη 

μείωση συγκρούσεων και σύγχυσης.

• Οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων ελέγχουν καλύτερα τις 

καθημερινές τους δραστηριότητες.

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ακαδημαϊκού οργανισμού και των 

αποφοίτων του στη παγκόσμια αγορά.

β. Οφέλη που σχετίζονται με τη διαχείριση Τεχνολογιών

Πληροφορικής

• Καλύτερη διαχείριση των τεχνολογιών πληροφορικής που θα επιτρέψει 

να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στα ακαδημαϊκά και διοικητικά 

ζητήματα.

• Σαφής αντίληψη των προτεραιοτήτων που αφορούν γενικά θέματα 

πληροφορικής.

• Μείωση αριθμού ανεξάρτητων «νησίδων» τεχνολογίας που εμποδίζει τη 

συνεργασία μεταξύ των επιμέρους οργανωτικών τμημάτων.
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• Προσανατολισμός των δραστηριοτήτων των κεντρικών τμημάτων στη 

παροχή γενικών υπηρεσιών υποστήριξης των τοπικών κέντρων και 

τελικών χρηστών.

• Εξασφάλιση άμεσης ανακατανομής των διαθέσιμων πληροφορικών 

πόρων ανάλογα με τις τρέχουσες απαιτήσεις.

• Εξασφάλιση των απαραίτητων μηχανισμών χρηματοδότησης σε 

απαιτήσεις πληροφορικής των τμημάτων.

γ. Οφέλη στην εκπαίδευση και έρευνα

• Δημιουργία περιβάλλοντος υποστήριξης στο επίπεδο του τελικού 

χρήστη, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

• Δημιουργία περιβάλλοντος που «αφουγκράζεται» τα ιδιαίτερα 

προβλήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας.

• Δημιουργία συνέργιας μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας.

• Άμεση ανακατανομή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού 

ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες καταστάσεις.

• Άμεση ανακατανομή εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού - λογισμικού 

μεταξύ των κεντρικών και τοπικών τμημάτων.

• Άμεση, πλήρη και ενημερωμένη πληροφόρηση για τις καινοτόμες 

τεχνολογίες πληροφορικής και τη δυνατότητα χρήσης αυτών σε 

εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα και

• Πιο επιτυχημένη και αποτελεσματική διαχείριση των εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών βοηθημάτων - εργαλείων.

δ. Οφέλη στη διοίκηση

• Κεντρική συγκέντρωση και διαχείριση των επιχειρηματικών και 

διοικητικών δεδομένων του Πανεπιστημίου.

• Άμεση υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

• Δημιουργία προτύπων για αρχιτεκτονικές τεχνολογικής υποδομής.

• Ευθυγράμμιση των διοικητικών και ακαδημαϊκών στόχων και 

προτεραιοτήτων του οργανισμού.

• Κεντρική διαχείριση και διάθεση των διοικητικών δεδομένων που 

απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων από τα διευθυντικά στελέχη.

• Αποσαφήνιση των σχέσεων και αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των 

οργανωτικών ομάδων που εμπλέκονται στη παροχή υπηρεσιών 

πληροφορικής από τα κεντρικά τμήματα.
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ε. Πρόσβαση στη τεχνολογία πληροφορικής

• Καθιέρωση ελάχιστου επιπέδου παρεχόμενων τεχνολογικών 

δυνατοτήτων και διαθέσιμων πληροφορικών πόρων, στο προσωπικό 

και φοιτητές του Πανεπιστημίου.

• Πρόσβαση των τελικών χρηστών σε αποθήκες γνώσεων που θα 

βοηθήσει στην άμεση εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών τους.

• Τα τοπικά οργανωτικά σχήματα λόγω οικονομιών κλίμακας αποφέρουν 

περισσότερα κέρδη.

• Δημιουργία ενός πρότυπου λειτουργικού δικτυακού μοντέλου.

• Προσδιορισμός αναγκών του ακαδημαϊκού προσωπικού με βάση τη 

διάκριση ρόλων και αρμοδιοτήτων του.

• Ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

• Εξοικείωση τελικών χρηστών στη χρήση του διαδικτύου.

3.2 Εκτιυώυενεο δυσκολίες & πιθανέο αποτυνίεο

Οι εκτιμώμενες δυσκολίες και πιθανές δυσλειτουργίες είναι: 

σ. Αύξηση εξόδων. Υπάρχει περίπτωση ότι τα έξοδα του 

Πανεπιστημίου θα είναι αυξημένα σε περιβάλλον κατανεμημένης 

υποστήριξης και παροχής τεχνολογιών πληροφορικής σε σχέση με ένα 

συγκεντρωμένο. Μάλιστα πολλοί εκφράζουν την άποψη ότι υπάρχει 

«άφθονη» και μη ρεαλιστική παροχή υπηρεσιών, που αν συγκεντρωνόταν 

και παρέχονταν κεντρικά θα ήταν κατά προσέγγιση υπερ-αρκετή.

Αυτή η απλή συλλογιστική εκτιμάται ότι δε λαμβάνει υπόψη ένα βασικό - 

στοιχείο: ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι από τη φύση επίσης κατά βάση 

ποικίλη, ανόμοια και αποσυγκεντρωτική. Ένα εντελώς συγκεντρωμένο 

περιβάλλον, θα παρεμπόδιζε την ομαλή κατανομή επίσης υποστήριξης. 

Είναι γνωστό επίσης ότι κανένας οργανισμός ή φορέας δεν αποτελεί 

πανάκεια. Η εξειδίκευση στο επίπεδο των τμημάτων είναι αναγκαία, 

εξασφαλίζοντας ότι οι τοπικοί χρήστες έχουν την απαιτούμενη υποστήριξη 

και διαθέτουν τα κατάλληλα πληροφοριακά εργαλεία και μέσα.

Η εφαρμογή του κατανεμημένου μοντέλου σε διάφορες επιχειρήσεις 

και οργανισμούς έχει αποδεχτεί στη πράξη ότι είναι πιο δαπανηρή. Αλλά έχει 

αποδείξει ότι παρέχει καλύτερες υπηρεσίες. Κατά συνέπεια προσφέρει 

προστιθέμενη αξία.
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β. Αύξηση υποχρεώσεων - φόρτου εργασίας των τοπικών 
παροχέων υποστήριξης.

γ. Πιθανές αδυναμίες παροχέων τοπικής υποστήριξης. Υπάρχει 

αδυναμία από μικρά τμήματα-φορείς παροχής να αντιμετωπίσουν το σύνολο 

των παρουσιαζόμενων προβλημάτων. Ένα πιθανό πρόβλημα αποτελεί οι 

αυξημένες και ειδικές απαιτήσεις που προκαλεί η χρησιμοποίηση νέων 

τεχνολογιών στην υποστήριξη της εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να 

αντιμετωπισθεί με τη δημιουργία «συμπράξεων» από μικρά κέντρα που θα 

συνεργάζονται μεταξύ τους για τη παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και 

υποστήριξης.

δ. Γρήγορη και χωρίς λεπτομερή σχεδίασμά και εν συνεχεία 

έλεγχο, εφαρμογή του μοντέλου.

ε. Έλλειψη συνοχής, ελέγχου και μειωμένη σταθερότητα. Σε ένα 

«ελεύθερο» περιβάλλον που προτείνει το εξεταζόμενο μοντέλο, τα διάφορα 

τμήματα σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής τους είναι πιθανό να παίρνουν 

αποφάσεις σε θέματα πληροφορικής, που δεν ελέγχονται κεντρικά.

στ. Συγκέντρωση εξειδικευμένου προσωπικού στη κεντρική 

υπηρεσία ή σε ορισμένα τμήματα.

ζ. Μη ξεκάθαρη περιγραφή αρμοδιοτήτων.

η. Αύξηση ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων τμημάτων και των 

άλλων μικρότερων οργανωτικών σχημάτων.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το σύγχρονο Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα παγκόσμιο 

ακαδημαϊκό οργανισμό. Η τεχνολογία της πληροφορικής θεωρείται ένας από 

τους σημαντικότερους στρατηγικούς παράγοντες για την επιτυχία ενός 

οργανισμού. Τα Πανεπιστήμια του 21ου αιώνα δεν μπορούν να επιβιώσουν 

χωρίς το σχεδίασμά, εφαρμογή και αποτελεσματική ανάπτυξη μιας 

πληροφοριακής τεχνολογικής υποδομής, η οποία θα εκπληρώσει στο 

ακέραιο τους στόχους και την αποστολή τους, προσφέροντας εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές υπηρεσίες και υποστηρίζοντας τις καθημερινές λειτουργίες 

και διοικητικές διαδικασίες.

Οι φοιτητές ενός Πανεπιστημίου είναι το εργατικό δυναμικό του αύριο. 

Οι απόφοιτοι των τμημάτων του θα συνεισφέρουν στην εθνική και τοπική 

οικονομία. Οι τοπικές επιχειρήσεις και ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί θα 

επωφεληθούν από την είσοδο των τεχνολογικά ανταγωνιστικών αποφοίτων 

του. Από μακροχρόνια άποψη τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα 

παρέχουν στο Πανεπιστήμιο την απαραίτητη τεχνοδομή για να 

αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της νέας εποχής και θα προσδώσουν σ’ αυτό 

ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Για τους λόγους αυτούς το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να δεσμευτεί για 

την παροχή κατάλληλων τεχνολογικών μέσων - δυνατοτήτων, ώστε να 

αντιμετωπίσουν οι φοιτητές του τις προκλήσεις του μέλλοντος

Το κέντρο, τμήμα ή η διεύθυνση που θα προσφέρει τις υπηρεσίες 

πληροφορικής στα διάφορα τμήματα, σχολές και γενικά στους φορείς ενός 

Πανεπιστημίου, θα πρέπει να οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

αναπτύσσεται και να λειτουργεί σε πλήρη ευθυγράμμιση με την αποστολή 

του οργανισμού και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών.

Φιλοδοξία της εργασίας ήταν: η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και 

λειτουργικού μοντέλου οργάνωσης ενός Μηχανογραφικού Κέντρου 

Πανεπιστημίου, ικανού να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος το 

οποίο να οριοθετείται με τη σωστή χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών και 

ειδικότερα της τεχνολογίας της πληροφορικής.

Στο προτεινόμενο μοντέλο η οργάνωση του φορέα παροχής 

υπηρεσιών πληροφορικής βασίστηκε στις κάτωθι αρχές:
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• Τη θέσπιση διευθυντικού στελέχους στο ανώτατο διοικητικό όργανο 

(στρατηγικό επίπεδο) του Πανεπιστημίου.

• Την εφαρμογή κατανεμημένου οργανωτικού σχήματος.

• Τη παροχή δυνατότητας στους τελικούς χρήστες να υποστηρίξουν οι 

ίδιοι τη χρήση των υπολογιστικών τους συστημάτων.

• Τη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού τοπικών κέντρων υποστήριξης για 

την εξυπηρέτηση των ακαδημαϊκών αναγκών.

• Τη παροχή δυνατότητας στα τμήματα να διαχειρίζονται τα ίδια τα 

πληροφοριακά συστήματα για να υποστηρίξουν τις εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές τους δραστηριότητες.

• Οι κεντρικές υπηρεσίες θα επωμισθούν το συνολικό σχεδίασμά των 

πληροφοριακών συστημάτων.

Το οργανωτικό μοντέλο που προτάθηκε εκτιμάται ότι θα επιτύχει:

• Ενιαίο σχεδίασμά πληροφορικής που θα συμπνέει με το συνολικό 

στρατηγικό σχεδίασμά του οργανισμού.

• Ισορροπία μεταξύ συγκεντρωμένης και κατανεμημένης παροχής 

υπηρεσιών.

• Επαναπροσδιορισμό των ορίων και των σχέσεων μεταξύ του φορέα 

παροχής πληροφορικής και των υπόλοιπων τμημάτων του 

Πανεπιστημίου.

• Προσαρμοστικότητα οργανισμού στην υποστήριξη και στη κατανομή 

πληροφορικών πόρων.

• Τελικούς χρήστες ικανούς να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τους 

διαθέσιμους πληροφορικούς πόρους ώστε να βοηθηθούν στις 

καθημερινές τους δραστηριότητες και να εισέλθουν με τα κατάλληλα 

εφόδια στην νέα αγορά.

“Universities today, must prepare students to live effectively in a digital world”
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