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Επιτελικι ςφνοψθ 

Θ παροφςα ςτρατθγικι ανάπτυξθσ και λειτουργίασ των δικτυακϊν τόπων του ΤΕΛ Λάριςασ 

εκφράηει τθν πρόταςθ τθσ Επιτροπισ, ςχετικά με τθν ανάγκθ του ΤΕΛ Λάριςασ να αποκρικεί 

ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ των ομάδων χρθςτϊν του για ψθφιακό περιεχόμενο και για 

ψθφιακζσ υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ, αλλά και τθν επιτακτικι ανάγκθ του ΤΕΛ Λάριςασ 

για εξωςτρζφεια και επικοινωνία με τθν κοινωνία γενικότερα. Σκοπόσ τθσ ςτρατθγικισ είναι 

ο ανάπτυξθ ενόσ οδικοφ χάρτθ (roadmap) με χρονικό ορίηοντα τα επόμενα πζντε ζτθ, αλλά 

και μιασ ςυγκεκριμζνθσ και διατεταγμζνθσ μεκοδολογίασ και τεχνικισ λφςθσ ιςτοχϊρων, θ 

οποία κα μποροφςε να εφαρμοςτεί οριηόντια για το ςφνολο των φορζων του Λδρφματοσ.  

Θ ςτρατθγικι αναγνωρίηει τισ ςφγχρονεσ αυτζσ προκλιςεισ, κακϊσ και τισ αδυναμίεσ τθσ 

ςθμερινισ «διαςποράσ» των 61 υφιςτάμενων ιςτοχϊρων ςε φορείσ του Λδρφματοσ: 

αδυναμία ςυνολικισ διαχείριςθσ και επικαιροποίθςθσ περιεχομζνου, διακριτζσ λφςεισ με 

υψθλό κόςτοσ υλοποίθςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, επικαλυπτόμενο και 

«παρωχθμζνο» περιεχόμενο. Με βάςθ τθν ανάλυςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ, τισ 

προτιμιςεισ των χρθςτϊν, τθ διακζςιμθ τεχνολογία, αλλά και τισ διεκνείσ ςφγχρονεσ  τάςεισ 

ορίςτθκαν βαςικοί ςτρατθγικοί άξονεσ, θ υιοκζτθςθ των οποίων προτείνεται από το ΤΕΛ 

Λάριςασ. Οι βαςικοί αυτοί άξονεσ είναι οι παρακάτω: 

 Δομι και λειτουργία που εςτιάηει ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν, 

 Δθμιουργία «κοινισ» εικόνασ για τουσ ιςτοχϊρουσ του ΤΕΙ Λάριςασ και παροχι 

ομογενοποιθμζνων υπθρεςιϊν, 

 Οριηόντια εφαρμογι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ περιεχομζνου, 

 Μοναδικι ταυτοποίθςθ χρθςτϊν, 

 Συςτθματικι ενθμζρωςθ του περιεχομζνου των ιςτοχϊρων, 

 Ραροχι υπθρεςιϊν από πολλαπλοφσ διαφλουσ (π.χ. κινθτά τθλζφωνα, κοινωνικά 

δίκτυα), 

 Ενιαίοσ μθχανιςμόσ λιψθσ αποφάςεων ςε ςχετικά κζματα. 

Οι παραπάνω άξονεσ αποτελοφν τον οδικό χάρτθ (roadmap) που αναφζραμε και 

αναλφονται ςε λεπτομζρεια ςτο ςϊμα τθσ μελζτθσ. 

Θ μελζτθ ςυνεχίηει προδιαγράφοντασ τισ βαςικζσ αρχζσ που κα πρζπει να διζπουν τθ νζα 

προςζγγιςθ και αφοροφν ςτθ χρθςτο-κεντρικι προςζγγιςθ, ςτθν προςβαςιμότθτα, ςτθ 

διγλωςςία, ςτθν αξιοπιςτία κακϊσ και ςτθν ομογενοποίθςθ ςε όλο το εφροσ του Λδρφματοσ 

(κοινό look-and-feel, τισ λειτουργικζσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τισ κοινζσ 

τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ).  

Σθμαντικι προτεραιότθτα τθσ νζασ ςτρατθγικισ αποτελεί θ εςτίαςθ ςε τεχνολογίεσ αιχμισ 

που κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ για τουσ φοιτθτζσ και 

γενικότερα για τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ.  
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Οι βαςικζσ τεχνολογίεσ που προτείνονται είναι: 

 Υλοποίθςθ με τεχνολογίεσ και πρότυπα τελευταίασ γενιάσ για το ςφνολο των 

λειτουργικϊν οντοτιτων του ςυςτιματοσ, 

 Χριςθ κοινωνικϊν δικτφων (Social Networking), 

 Ρρόςβαςθ ςτουσ ιςτοχϊρουσ από φορθτζσ ςυςκευζσ, 

 Ενοποιθμζνεσ Επικοινωνίεσ (Unified Communications), 

 Σιμανςθ περιεχομζνου (tagging). 

Θ ςτρατθγικι καταλιγει ςε λφςθ ιςτοχϊρων που βαςίηεται ςε πλθροφοριακό ςφςτθμα 

Λδρφματοσ με κοινι πολφ-επίπεδθ αρχιτεκτονικι, βαςιςμζνθ ςε εικονικζσ μθχανζσ, με 

ανοικτοφ κϊδικα κοινό ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου και περιβάλλον ανάπτυξθσ, με 

ανάπτυξθ ςφμφωνα με τα πλζον ςφγχρονα διεκνι τεχνολογικά πρότυπα, με εμπορικό 

ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων υψθλισ απόκριςθσ, κακϊσ και με υψθλά επίπεδα 

αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ. Οι ιςτοχϊροι που κα υλοποιθκοφν κα αποκρίνονται ςτισ 

προδιαγεγραμμζνεσ απαιτιςεισ των προςδιοριςμζνων ομάδων χρθςτϊν τθσ παροφςασ 

μελζτθσ, ενϊ κα περιλαμβάνουν ζνα ελάχιςτο κοινό δζνδρο περιεχομζνου που εςτιάηει ςτισ 

απαιτιςεισ αυτζσ, αλλά και προβλζψεισ για διαςφνδεςθ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν μζςω 

του κοινοφ ςυςτιματοσ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα προδιαγράφονται οι τρεισ φάςεισ ενόσ ζργου που κα υλοποιιςει τθ 

μετάβαςθ ςτο νζο αυτό ςφςτθμα κακϊσ και τθ λειτουργία αυτοφ για μια χρονικι περίοδο 

ενόσ ζτουσ. Οι φάςεισ αυτζσ είναι: 

 Φάςθ Α: Διενζργεια Διαγωνιςμοφ Ζργου, διάρκειασ 4 μθνϊν και απαιτοφμενθσ 

προςπάκειασ 4 ανκρωπομθνϊν 

 Φάςθ Β: Ανάπτυξθ νζων δικτυακοφ τόπου του ΤΕΛ Λάριςασ, διάρκειασ 12 μθνϊν και  

απαιτοφμενθσ προςπάκειασ 30 ανκρωπομθνϊν 

 Φάςθ Γ: Ραραγωγικι Λειτουργία Συςτιματοσ, διάρκειασ 12 μθνϊν και  απαιτοφμενθσ 

προςπάκειασ 30 ανκρωπομθνϊν 

Ρροτείνεται θ υλοποίθςθ τθσ φάςθσ 2 και 3, να αποτελζςει αντικείμενο ζργου του ΤΕΛ 

Λάριςασ, το οποίο κα δρομολογθκεί με τθ διαδικαςία τθσ δθμοπράτθςθσ και 

ςυμβαςιοποίθςθσ με εξωτερικό ανάδοχο καταςκευαςτι.  

Επιπλζον, θ ςτρατθγικι προβλζπει τθν ίδρυςθ και λειτουργία οργανωτικισ δομισ για τθν 

παρακολοφκθςθ και για τθ λειτουργία των ιςτοχϊρων, για τθν οποία περιγράφονται ςαφι 

κακικοντα και αρμοδιότθτεσ. Θ μετάβαςθ ςτο νζο οργανωτικό και τεχνολογικό περιβάλλον 

απαιτεί ςθμαντικοφσ ανκρϊπινουσ πόρουσ και δεξιότθτεσ. 
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1 Ειςαγωγι 
Θ ραγδαία ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορικισ και των τθλεπικοινωνιϊν ζχει 

δθμιουργιςει ζνα νζο κοινωνικό περιβάλλον μζςα ςτο οποίο καλοφμαςτε να οργανϊςουμε 

τθν εργαςία μασ, να επικοινωνιςουμε, να ςυνεργαςτοφμε, να εκφραςτοφμε, να 

προςφζρουμε τισ υπθρεςίεσ μασ και γενικότερα να ηιςουμε. Το νζο αυτό περιβάλλον μασ 

προςφζρει δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ οι οποίεσ μασ επιτρζπουν να βελτιϊςουμε τον τρόπο 

εργαςίασ, αλλά κυρίωσ να βελτιϊςουμε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρουμε ςτουσ πολίτεσ και 

τθν κοινωνία. 

Το ΤΕΛ Λάριςασ, ωσ «ηωντανόσ» οργανιςμόσ και κοινωνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με 

ςθμαντικι δυναμικι ςτθν Ελλθνικι επικράτεια (το τρίτο ςε μζγεκοσ Τεχνολογικό Μδρυμα 

ςτθν Ελλάδα), κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ ανζπτυξε μεγάλο αρικμό 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, με ςκοπό τθν ανταπόκριςθ ςτισ παραπάνω προκλιςεισ και 

ευκαιρίεσ. Θ ςταδιακι αλλά και ετερογενισ αυτι μορφι ανάπτυξθσ πζτυχε ςε μεγάλο 

βακμό να καλφψει τισ ανάγκεσ, αλλά ταυτόχρονα δθμιοφργθςε ζνα «άναρχο» ψθφιακό 

τοπίο, μζςα ςτο οποίο οι φοιτθτζσ αλλά και οι εργαηόμενοι δυςκολεφονται να 

αλλθλεπιδράςουν. 

Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ «άναρχθσ» ανάπτυξθσ  θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 

αποτυπϊνονται ςυνοπτικά ςτα παρακάτω: 

 Δυςκολία ςτθν εφρεςθ και χριςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν από τουσ χριςτεσ 

 Ελλιπισ, μθ ζγκαιρθ ι αποςπαςματικι διάκεςθ πλθροφοριϊν 

 Επικαλυπτόμενεσ αλλά και αντιφάςκουςεσ  παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ 

 Υψθλό κόςτοσ δθμιουργίασ, ςυντιρθςθσ αλλά και λειτουργίασ 

 Ζλλειψθ εποπτείασ και ςυντονιςμζνου ελζγχου 

 Ρεριοριςμζνθ πρόςβαςθ από τον Ευρωπαϊκό και διεκνι χϊρο 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ κεωρείται απαραίτθτθ θ ανακεϊρθςθ τθσ ςτρατθγικισ του 

Λδρφματοσ αναφορικά με τθν ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, ϊςτε να αναιρεκοφν οι 

προαναφερκείςεσ δυςλειτουργίεσ και επιπλζον, θ ανάπτυξθ των νζων υπθρεςιϊν από 

τοφδε να γίνεται με ςυντονιςμζνο και δομθμζνο τρόπο. 
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Στθν παροφςα μελζτθ παρουςιάηονται οι βαςικοί άξονεσ μιασ νζασ ςτρατθγικισ του 

Λδρφματοσ αναφορικά με τθν ανάπτυξθ και λειτουργία  των δικτυακϊν τόπων του ΤΕΛ 

Λάριςασ κακϊσ επίςθσ και το πλάνο μετάπτωςθσ ςτο νζο ψθφιακό περιβάλλον που 

προτείνεται από τθν παροφςα μελζτθ. Για να είναι βζλτιςτθ θ ςτρατθγικι που κα 

υιοκετιςουμε για τθν ανάπτυξθ του νζου ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ του ΤΕΛ Λάριςασ κα 

πρζπει να λάβουμε υπόψθ, αλλά και να κατανοιςουμε:  

 τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ του ΤΕΛ Λάριςασ 

 τθν οργάνωςθ, τθ δομι του ΤΕΛ Λάριςασ 

 τθ διακζςιμθ χρθματοδότθςθ 

 τθ διακζςιμθ ςτο ΤΕΛ Λάριςασ τεχνογνωςία 

 τθ διακζςιμθ τεχνολογία αιχμισ 

 τισ νζεσ τάςεισ για κοινωνικι δικτφωςθ 

Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ του ςτρατθγικοφ πλάνου θ μελζτθ αυτι εςτιάηεται ςε τρία 

διακριτά μζρθ: 

 Στθν ανάλυςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ (κεφάλαιο 2)  

 Στθν ανάπτυξθ τθσ ςτρατθγικισ του οργανιςμοφ (κεφάλαια 3,4,5 και 6) και  

 Στθν μετάβαςθ από τθν υπάρχουςα κατάςταςθ ςτθν επικυμθτι κατάςταςθ 

(κεφάλαιο 7) 

Στθν ανάλυςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ κα πρζπει να παρουςιάηεται θ υπάρχουςα 

πλθροφοριακι υποδομι, και οι δικτυακοί τόποι, αλλά ταυτόχρονα να εντοπίηονται οι 

διαδικαςίεσ που χρειάηονται αναςχεδιαςμό, τα προβλιματα που υπιρξαν ςτο παρελκόν 

κ.λπ. 

Θ ανάπτυξθ τθσ ςτρατθγικισ του οργανιςμοφ κα δίνει ζμφαςθ ςτισ βαςικζσ αρχζσ ςτο πωσ 

οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα υποςτθρίξουν τουσ γενικότερουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ του 

ΤΕΛ Λάριςασ.  

Τζλοσ, θ φάςθ τθσ μετάβαςθσ κα πρζπει να περιγράφει τον τρόπο μετάβαςθσ από τθν 

υπάρχουςα κατάςταςθ ςτθ νζα μορφι, δίνοντασ τα βιματα που πρζπει να υλοποιθκοφν. 
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2 Συνοπτικι ανάλυςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ 

2.1 Οι διακζςιμεσ υποδομζσ 

Οι δικτυακζσ υπθρεςίεσ (ιςτοχϊροι, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.α.) που παρζχονται από το 

ΚΕντρο Διαχείριςθσ Δικτφου (ΚΕΔΔ) εξυπθρετοφνται από ζναν αρικμό εξυπθρετθτϊν 

(servers), οι οποίοι φιλοξενοφνται ςτο ΚΕΔΔ. 

 Υπθρεςία θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

Θ υπθρεςία θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου παρζχεται από ζναν εξυπθρετθτι δικτφου με 

λειτουργικό ςφςτθμα Debian Linux, ο οποίοσ παρζχει επίςθσ και τθν υπθρεςία webmail. H 

υπθρεςία webmail  βαςίηεται ςτο  λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα SquirrelMail γραμμζνου ςε 

PHP. 

 Υπθρεςία θλεκτρονικϊν λιςτϊν 

Συμπλθρωματικά ωσ προσ τον εξυπθρετθτι αλλθλογραφίασ λειτουργεί το ςφςτθμα 

διαχείριςθσ λιςτϊν θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςε εξυπθρετθτι με λειτουργικό ςφςτθμα 

Solaris βαςιςμζνο ςτο λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα Mailman γραμμζνο ςε Python και C. 

 Υπθρεςία φιλοξενίασ δικτυακϊν τόπων 

Οι δικτυακοί τόποι που φιλοξενοφνται ςτο ΚΕΔΔ εξυπθρετοφνται από 4 εξυπθρετθτζσ 

(servers) με λειτουργικό ςφςτθμα Debian Linux. Κάκε server φιλοξενεί περιςςότερουσ από 

ζναν δικτυακοφσ τόπουσ χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι των virtuals web servers. 

Υπάρχει και ζνασ αρικμόσ εξυπθρετθτϊν αφιερωμζνων (dedicated) ςε μία υπθρεςία (όπωσ 

το e-class, το VPN το DNS κ.α.) 

Θ πλειοψθφία των δικτυακϊν τόπων βαςίηεται ςε CMS (Συςτιματα Διαχείριςθσ 

περιεχομζνου) βαςιςμζνα ςε PHP και java όπωσ είναι το Joomla και το Drupal, τα οποία 

είναι λογιςμικά ανοικτοφ κϊδικα. Υπάρχει και ζνασ αρικμόσ δικτυακϊν τόπων που ζχουν 

αναπτυχκεί από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ (customized), όπωσ ο κεντρικόσ δικτυακόσ τόποσ 

του ΤΕΛ/Λ, o δικτυακόσ τόποσ τθσ Βιβλιοκικθσ ι το πλθροφοριακό ςφςτθμα ωρομιςκίων 

«ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ» βαςιςμζνων ςε PHP και java. 

 Ταυτοποίθςθ Χρθςτϊν  

Αρκετζσ υπθρεςίεσ όπωσ το e-mail, θ πρόςβαςθ ςε κάποιουσ δικτυακοφσ τόπουσ, το VPN 

και το αςφρματο δίκτυο απαιτείται θ χριςθ ταυτότθτασ χριςτθ (Πνομα χριςτθ και Κωδικόσ 

πρόςβαςθσ). Ωσ μθχανιςμόσ αποκικευςθσ και ταυτοποίθςθσ των χρθςτϊν χρθςιμοποιείται 
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θ υπθρεςία LDAP, θ οποία ζχει υλοποιθκεί με τθν χριςθ του OpenLDAP λογιςμικοφ 

ανοικτοφ κϊδικα. Υπάρχουν 3 εξυπθρετθτζσ LDAP, οι οποίοι λειτουργοφν ςε ςυγχρονιςμό 

και εξαςφαλίηουν τθν ςυνζχεια τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ταυτοποίθςθσ χρθςτϊν ςε 

περίπτωςθ βλάβθσ ενόσ από αυτοφσ. 

2.2 Οι δικτυακοί τόποι ςε λειτουργία 

Με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία του Κζντρου Διαχείριςθσ Δικτφου και κατά τθ διάρκεια τθσ 

μελζτθσ εντοπίςκθκαν 59 δικτυακοί τόποι διακζςιμοι ςτο ΤΕΛ Λάριςασ. Ο πλιρθσ κατάλογοσ 

των δικτυακϊν τόπων παρουςιάηεται ςτο Ραράρτθμα Α.  

Με βάςθ των παραπάνω κατάλογο και λαμβάνοντασ υπόψθ τα ερωτθματολόγια (βλζπε 

Ραράρτθμα Β) τα οποία διανεμικθκαν ςτουσ υπευκφνουσ των δικτυακϊν τόπων μποροφμε 

να εξάγουμε τα ακόλουκα αςφαλι ςυμπεράςματα. 

Στο ςφνολο των 61 δικτυακϊν τόπων,  22 αναφζρονται ςε τμιματα ι ςχολζσ, 3 ςε 

εργαςτιρια, 3 ςε γραφεία (π.χ. γραφείο διαςφνδεςθσ), 8 ςε υπθρεςίεσ που προςφζρονται 

από το κζντρο δικτφου (π.χ. e-mail), 6 ςε ζργα (π.χ. ζργο πρακτικισ) και 19 ςε διάφορεσ 

υπθρεςίεσ ι λειτουργίεσ του ΤΕΛ (π.χ.  Γραμματεία).  Από τουσ 61 δικτυακοφσ τρόπουσ, οι 55 

είναι ενεργοί, ενϊ 6 βρίςκονται εκτόσ λειτουργίασ. 

 

ΤΜΘΜΑΤΑ 22 

 

ΕΓΑΣΤΘΛΑ 3 

ΥΡΘΕΣΛΕΣ 3 

ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΚΕΝΤΟΥ ΔΛΚΤΥΟΥ 8 

ΕΓΑ 6 

ΔΛΑΦΟΑ 19 

 

Πςο αφορά τον τόπο εγκατάςταςθσ των δικτυακϊν τόπων θ κατανομι είναι θ ακόλουκθ 

ΚΕΝΤΟ ΔΛΚΤΥΟΥ 39 

 

ΚΑΔΛΤΣΑ 1 

ΣΧΟΛΕΣ & ΤΜΘΜΑΤΑ 14 

ΕΚΤΟΣ ΤΕΛ 2 

ΔΛΑΦΟΑ 5 

Οι  61 παραπάνω δικτυακοί τόποι, είναι εγκατεςτθμζνοι ςε ςθμαντικό αρικμό 

διαφορετικϊν υπολογιςτϊν, οι οποίοι ζχουν διαφορετικά τεχνικά και λειτουργικά 
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χαρακτθριςτικά. Τα βαςικά χαρακτθριςτικά που επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ και λειτουργία 

αυτϊν αποτελοφν: 

1. To λειτουργικό ςφςτθμα, 

2. Το  περιβάλλον ανάπτυξθσ, 

3. Τον εξυπθρετθτι ιςτοφ (web server), και  

4. Τθ βάςθ Δεδομζνων. 

Με βάςθ τθν ανάλυςθ των δικτυακϊν τόπων που ζγινε θ υπάρχουςα κατάςταςθ 

περιγράφεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

DEBIAN LINUX 20 

 

UNIX SOLARIS 15 

LINUX 5 

WINDOWS 2000 6 

WINDOWS 2003 8 

WINDOWS 2004 1 

WINDOWS 2008 1 

ΔΛΑΦΟΑ 5 

 

To κφρια χρθςιμοποιοφμενο προγραμματιςτικό περιβάλλον ανάπτυξθσ των λειτουργοφντων 

ιςτοχϊρων αφορά ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ PHP, θ οποία όμωσ δεν ζχει 

χρθςιμοποιθκεί ςε ζνα ενιαίο περιβάλλον ανάπτυξθσ, αλλά αντίκετα με πολλοφσ 

διαφορετικοφσ τρόπουσ. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνδυαςμό με 

άλλα εργαλεία διαχείριςθσ περιεχομζνου όπωσ Joomla, Drupal,  ι διαχείριςθσ εγγράφων 

(KNOWLEDGETREE) ι διαχείριςθσ ςυηθτιςεων (PHPBB) κ.α. 

PHP 37 

 

JAVA 4 

HTML 3 

ASP/ASP.net 9 

Διάφορα 8 

 

Σχετικά με τον χρθςιμοποιοφμενο εξυπθρετθτι ιςτοφ (web server), χρθςιμοποιοφνται κατά 

κφριο λόγο 4 διαφορετικζσ τεχνολογίεσ, ενϊ ο κφρια χρθςιμοποιοφμενοσ εξυπθρετθτισ 

είναι ο APACHE. 
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APACHE 34 

 

IIS 15 

TOMCAT 2 

LIGHTTPD 5 

ΔΛΑΦΟΑ 5 

  Σχετικά με το ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων, ευρφτερα χρθςιμοποιοφμενο είναι 

το ςφςτθμα MySQL το οποίο ζχει εφαρμοςτεί ςε 35 περιπτϊςεισ δικτυακϊν τόπων, ενϊ 

αρκετά ςυχνά χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με υπθρεςίεσ καταλόγου (directory services), 

ςε περιπτϊςεισ που απαιτείται ταυτοποίθςθ χρθςτϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι 

χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα OpenLDAP (8 φορζσ).  Σε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ 

χρθςιμοποιείται τεχνολογία XML, κακϊσ και εξυπθρετθτισ καταλόγου τθσ Microsoft Active 

Directory. 

2.3 Προβλιματα δικτυακισ παρουςίασ και λειτουργίασ  

Μζςω ερωτθματολογίου (Ραράρτθμα Β) επιχειριςαμε να καταγράψουμε βαςικά ςτοιχεία 

ςχετικά με τουσ δικτυακοφσ τόπουσ που φιλοξενοφνται ι ςυνδζονται με το Μδρυμα, με 

απϊτερο ςκοπό να αποκτιςουμε μια επικαιροποιθμζνθ εικόνα τθσ ςκοπιμότθτασ, τθσ 

χριςθσ, τθσ υποδομισ κακϊσ και των προβλθμάτων και ελλείψεων που αντιμετωπίηουν οι 

διαχειριςτζσ των. Το ερωτθματολόγιο ςτάλκθκε θλεκτρονικά ςε όλουσ όςουσ ςχετίηονται με 

τουσ ιςτοχϊρουσ του παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ μελζτθσ (με εξαίρεςθ τουσ 

ιςτοχϊρουσ που τελοφν υπό τθν εποπτεία και διαχείριςθ του ΚΕΔΔ του Λδρφματοσ)  και τα 

βαςικά προβλιματα που εντοπίηονται από τα ερωτθματολόγια που επεςτράφθςαν1 είναι 

τα κάτωκι: 

1. Ζλλειψθ προςωπικοφ για τθν κακθμερινι διαδικαςία ενθμζρωςθσ του 

περιεχομζνου του ιςτοχϊρου. 

2. Ζλλειψθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ για τθν περιοδικι ςυντιρθςθ-αναβάκμιςθ 

του ιςτοχϊρου. 

3. Ζλλειψθ υποδομϊν (server) για τθ φιλοξενία του ιςτοχϊρου. Είναι χαρακτθριςτικό 

ότι υπάρχουν δφο περιπτϊςεισ ιςτοχϊρων (Τμιματοσ Λατρικϊν Εργαςτθρίων και 

Εργαςτθρίου Εφαρμοςμζνθσ Μθχανικισ, Ενζργειασ & Συςτθμάτων Τεχνολογίασ του 

Τμιματοσ Μθχανικισ Βιοςυςτθμάτων) που φιλοξενοφνται ςε υποδομζσ εκτόσ ΤΕΛ/Λ. 

Ελζω των παραπάνω προβλθμάτων, μεγάλο μζροσ των διαχειριςτϊν των ιςτοχϊρων του 

Ραραρτιματοσ Α, απάντθςαν κετικά ςτο ερϊτθμα εάν επικυμοφν κεντρικι διαχείριςθ αλλά 

και κεντρικι ενθμζρωςθ του δικτυακοφ τουσ τόπου. Εξαίρεςθ ςε αυτό αποτελοφν 

ιςτοχϊροι που υποςτθρίηονται ιδθ από το ΚΕΔΔ κακϊσ και αυτοί των Τμθμάτων ΔΔΕ και 

ΤΡΤ. 

                                                           
1
 Ραρά τισ ςχετικζσ οχλιςεισ, δε λάβαμε απάντθςθ από 16 ιςτοχϊρουσ (κυρίωσ Ακαδθμαϊκϊν 

Τμθμάτων). 
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3 Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ ανάπτυξθσ ιςτοχϊρων  

3.1 Βαςικζσ ςτρατθγικζσ επιλογζσ 

Οι βαςικζσ ςτρατθγικζσ επιλογζσ παρουςιάηονται ςτο επόμενο ςχιμα και αναλφονται 

παρακάτω. 

 

Σχ.-3.1: Βαςικζσ ςτρατθγικζσ επιλογζσ 

 

Θ παροχι των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςτο ΤΕΛ Λάριςασ γίνεται ςε παρακυρικό 

περιβάλλον. Στόχοσ είναι να αναπτυχκοφν θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ προςφερόμενεσ και ςε 

κινθτά τθλζφωνα. Επιπλζον, το ΤΕΛ Λάριςασ κα πρζπει να δθμιουργιςει παρουςία ςε 

κοινωνικά δίκτυα (Facebook, twitter). 

Σιμερα, θ οργάνωςθ και δομι των ιςτοχϊρων αντικατοπτρίηει τθ δομι του ιδρφματοσ. Θ 

νζα δομι κα πρζπει να αντικατοπτρίηει τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν και κατά κφριο λόγο των 

φοιτθτϊν, ακολουκϊντασ μια πελατοκεντρικι κατεφκυνςθ. 

Σιμερα οι παρεχόμενεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ είναι ετερογενείσ, τόςο ςτθ μορφι, όςο 

ςτο περιεχόμενο αλλά και ςτθν τεχνικι υποδομι. Στόχοσ είναι θ μετάβαςθ ςε μια 

ομοιογενι μορφι, θ οποία κα αναγνωρίηεται ωσ χαρακτθριςτικι του ΤΕΛ Λάριςασ αλλά και 
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κα επιτρζπει τθν εφκολθ πρόςφατθ ςτισ υπθρεςίεσ αλλά και πλθροφορίεσ. Επιπλζον, θ 

χρθςιμοποιοφμενθ τεχνικι υποδομι κα πρζπει να είναι ενιαία ϊςτε να ελαχιςτοποιεί τον 

απαιτοφμενο χρόνο αλλά και κόςτοσ ςυντιρθςθσ.  

Σιμερα θ δθμοςίευςθ περιεχομζνου απαιτεί τεχνικζσ γνϊςεισ και ειδικευμζνο προςωπικό. 

Στόχοσ είναι θ εγκατάςταςθ και χριςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου (Content 

Management System)  με ςκοπό θ απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν δθμοςίευςθσ ςυνολικά. 

Στθν παροφςα φάςθ γίνεται ταυτοποίθςθ χρθςτϊν ανεξάρτθτα από παρεχόμενεσ ςτο ΤΕΛ 

Λάριςασ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ. Αν και ζχει γίνει ςθμαντικι πρόοδοσ ςτο κζμα αυτό με τθ 

χριςθ υπθρεςιϊν καταλόγου, θ ςχετικι προςπάκεια κα πρζπει να ολοκλθρωκεί. 

Σιμερα ςθμαντικόσ αρικμόσ ςελίδων δεν ενθμερϊνετε τακτικά ενϊ δεν υπάρχουν 

διαδικαςίεσ για τθν ενθμζρωςθ των παρεχόμενων πλθροφοριϊν. Στόχοσ είναι να θ 

προςφερόμενθ πλθροφορία να ενθμερϊνετε με ςυςτθματικό τρόπο. 

Σιμερα θ υπευκυνότθτα για τθ λιψθ αποφάςεων (ειςιγθςθ) ςχετικζσ με τθν προμικεια, 

ανάπτυξθ και κάλυψθ των πλθροφοριακϊν αναγκϊν ανικει ςτον κάκε φορά 

ενδιαφερόμενο χωρίσ να υπάρχει ουςιαςτικόσ ςυντονιςμόσ ςτθν κάλυψθ παρόμοιων 

αναγκϊν. Στόχοσ είναι οι ςτρατθγικζσ επιλογζσ και κατευκφνςεισ να γίνονται ςυνολικά για 

όλο το ΤΕΛ Λάριςασ. 

3.2 Αρχζσ ανάπτυξθσ  

Σηόσορ 1ορ: σπηζηο-κενηπική πποζέγγιζη 

i. Ο Δικτυακόσ τόποσ του ΤΕΙ Λάριςασ κα πρζπει να εςτιάηει ςτισ ανάγκεσ των 
ομάδων χρθςτϊν που περιγράφονται ςτθν ενότθτα 4. Επομζνωσ, κα πρζπει να 
εξαςφαλίηεται: 
a. Θ διάκεςθ ζγκυρθσ και ζγκαιρθσ πλθροφορίασ, επικαιροποιθμζνθσ και 

ςεςθμαςμζνθσ με time stamps ζκδοςθσ και μετα-δεδομζνα εφρεςθσ – 
χριςθσ. 

b. Οργάνωςθ και διάκεςθ του περιεχομζνου με κοινό χάρτθ πλοιγθςθσ, 
εςτιαςμζνο ςτισ ανάγκεσ των ομάδων αποδεκτϊν. 

c. Κα ιταν ιδανικό να διατίκεται δυνατότθτα εγγραφισ και ταυτοποίθςθσ των 
ομάδων αποδεκτϊν με προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ ςτισ κατάλλθλεσ 
πλθροφορίεσ - υπθρεςίεσ. 

d. Σφνδεςμοι προσ τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που προςφζρονται από τρίτα 
ςυςτιματα (αν είναι δυνατό με single-sign-on).  

e. Εργαλεία ευχρθςτίασ (drop down menu, navigation path, μθχανι 
αναηιτθςθσ, sitemap, αυξομείωςθ μεγζκουσ, ενδεχομζνωσ translation ι 
επεξιγθςθ κειμζνου ι και ανάγνωςθ κειμζνου (ομιλοφντεσ ιςτότοποι)).  

f. Θλεκτρονικζσ φόρμεσ και ςθμεία επικοινωνίασ.  
g. Οδθγίεσ χριςθσ – λεξικό - ευρετιριο.  
h. Θμερολόγιο προγράμματοσ για κάκε Τμιμα (για το Ρρόγραμμα Σπουδϊν 

και των Εκδθλϊςεων) 
i. Κοινό Θμερολόγιο Εκδθλϊςεων για το Σφνολο των Τμθμάτων.  
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Σηόσορ 2ορ: ππόζβαζη από όλοςρ 

ii. Ο Δικτυακόσ τόποσ του ΤΕΙ Λάριςασ κα πρζπει να είναι «ανοικτόσ», δθλαδι 
να επιτρζπει τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ ςε όλουσ. Επομζνωσ, πρζπει να 
εξαςφαλίηεται ότι: 
a. Κα προςπελαφνονται με ικανοποιθτικι ταχφτθτα. 
b. Θ πλοιγθςθ και θ εκμάκθςθ κα είναι μια απλι διαδικαςία. 
c. Οι χριςτεσ κα ζχουν παντοφ κακοδιγθςθ και υποςτιριξθ. 
d. Κα προβλζπονται –κατά το δυνατό- τεχνικά χαρακτθριςτικά για τθν 

υποςτιριξθ ατόμων με ειδικζσ δυςκολίεσ. 
e. Κα προβλζπεται θ ορκι απεικόνιςθ για τουσ περιςςότερουσ από τουσ 

διακζςιμουσ φυλλομετρθτζσ και λειτουργικά ςυςτιματα (cross browser, 
cross platform). 

f. Κα προβλζπεται θ καταςκευι του περιεχομζνου με τρόπο ϊςτε να μπορεί 
να γίνει θ διάκεςι του μζςα από όςο το δυνατό περιςςότερουσ διαφλουσ 
επικοινωνίασ (πχ. από κινθτι τθλεφωνία 3θσ γενιάσ, PDAs κλπ.). 

g. Κα προβλζπεται θ απεικόνιςθ του περιεχομζνου ςε όςο το δυνατό 
περιςςότερεσ από τισ ομιλοφμενεσ γλϊςςεσ. 

h. Κα τθρείται ο χρθςτο-κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ για τθν κατανόθςθ του 
περιεχομζνου. 

Σηόσορ 3ορ: αξιοπιζηία 

iii. Ο Δικτυακόσ τόποσ του ΤΕΙ Λάριςασ πρζπει να είναι αξιόπιςτοσ: 
a. Βαςίηονται ςε ζγκριτα τεχνικά πρότυπα που εξαςφαλίηουν τθν αδιάλειπτθ 

λειτουργία και ορκι απεικόνιςθ. 
b. Ραρουςιάηουν «φυςιολογικι» ςυμπεριφορά κατά τθν πλοιγθςθ των 

χρθςτϊν. 
c. Εξαςφαλίηουν τθν προςταςία από υποκλοπζσ (security), τθν ακεραιότθτα 

(integrity) των δεδομζνων των ςυναλλαγϊν και τθν προςταςία των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα (privacy). 

iv. Ο Δικτυακόσ τόποσ του ΤΕΙ Λάριςασ πρζπει να είναι επικαιροποιθμζνοσ: 
a. Το περιεχόμενο πρζπει να ενθμερϊνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα 

ϊςτε οι χριςτεσ να προςελκφονται ςτο δικτυακό τόπο. 
b. Οφείλουν να ενθμερϊνουν τουσ χριςτεσ για τθν τελευταία ενθμζρωςθ του 

περιεχομζνου. 
v. Ο Δικτυακόσ τόποσ του ΤΕΙ Λάριςασ πρζπει να είναι διαδραςτικόσ. Ωςτόςο, θ 

αλλθλεπίδραςθ προχποκζτει τθ διάκεςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και 
επομζνωσ τθν εγγραφι χρθςτϊν, γεγονόσ που παραπζμπει ςτθν τιρθςθ 
μθτρϊου, αλλά και αρχϊν ιδιωτικότθτασ (privacy). Οι δθμόςιοι δικτυακοί τόποι, 
ακόμθ και αν δεν τθροφν μθτρϊο, οφείλουν να «καταγράφουν» τθ 
ςυμπεριφορά των χρθςτϊν, με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τουσ, αλλά 
και τθν υποςτιριξθ των χρθςτϊν. Επομζνωσ, οφείλουν τουλάχιςτον να 
διακζτουν τα ακόλουκα: 
a. Να παρουςιάηουν τισ ςελίδεσ περιεχομζνου που ζχουν τθν υψθλότερθ 

ηιτθςθ. 
b. Να παρουςιάηουν τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ με τθν υψθλότερθ ηιτθςθ. 

 

Σηόσορ 4ορ: ομογενοποίηζη 

i. Ο Δικτυακόσ τόποσ του ΤΕΙ Λάριςασ πρζπει να είναι ομογενοποιθμζνοσ και να 
παραπζμπει ςτθν ενιαία εικόνα του ΤΕΙ Λάριςασ. Επομζνωσ:  
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a. οφείλουν να παρουςιάηουν παρόμοια ςυμπεριφορά και χαρακτθριςτικά, 
ϊςτε οι χριςτεσ να ακολουκοφν ανάλογα βιματα κατά τθν πλοιγθςι τουσ.  

b. Οφείλουν να διακζτουν ςυνδζςμουσ ο ζνασ δικτυακόσ τόποσ προσ τον άλλο, 
ϊςτε οι χριςτεσ να μποροφν να αποκτοφν εφκολθ πρόςβαςθ προσ το 
ςφνολο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, μζςα από ζναν δικτυακό τόπο. 

c. Αποφυγι επανάλθψθσ περιεχομζνου (data replication avoidance): κα 
προςδιοριςτεί το περιεχόμενο που κα δθμοςιεφεται από κοινοφ ςτο 
ςφνολο των ιςτοχϊρων (π.χ. ανακοινϊςεισ του ΤΕΛ Λάριςασ ι ανακοινϊςεισ 
του ςυνόλου των Τμθμάτων, εκδθλϊςεισ κ.λπ.) 

Σηόσορ 5ορ: διαθεζιμόηηηα πεπιεσομένος ζηην Αγγλική 

Ο Δικτυακόσ τόποσ του ΤΕΛ Λάριςασ πρζπει διακζτει πλθροφορίεσ και υπθρεςίεσ ςτθν 

Αγγλικι γλϊςςα. Θ διακζςιμεσ ςελίδεσ ςτθν Αγγλικι κα πρζπει να επιτρζπουν ςε ζνα 

επιςκζπτθ/φοιτθτι να ενθμερωκεί: 

i. για τουσ ςκοποφσ του ΤΕΛ Λάριςασ 
ii. Τα διακζςιμα προγράμματα ςπουδϊν (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) 
iii. Το περιεχόμενο μακθμάτων 
iv. Τισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ 
v. Τισ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ  
vi. Τα ερευνθτικά προγράμματα 

Σηόσορ 6ορ: ζήμανζη πεπιεσομένος με σπήζιμα μεηα-δεδομένα 

Για όλεσ τισ ςελίδεσ κακϊσ και για όλα τα ζγγραφα, απαιτείται θ ςιμανςθ με μετα-

δεδομζνα, τα οποία ζχουν αξία τόςο για το Φορζα, αλλά και για τθν πλοιγθςθ των 

χρθςτϊν. Τα μετα-δεδομζνα τα οποία προτείνονται για τθ ςιμανςθ των κειμζνων είναι τα 

ακόλουκα: 

vii. Κεματικι Ενότθτα 
viii. Τίτλοσ 
ix. Ρεριγραφι 
x. Λζξεισ – κλειδιά 
xi. Είδοσ εγγράφου 
xii. URI του εγγράφου 
xiii. Τφποσ εγγράφου (pdf, word: ςε κάκε περίπτωςθ κα διατίκεται ο viewer) 
xiv. Δθμιουργόσ  
xv. Αρμόδια Αρχι που το χειρίηεται 
xvi. Θμερομθνία Δθμιουργίασ 
xvii. Θμερομθνία τελευταίασ ανάγνωςθσ 
xviii. Χρονικι διάρκεια ιςχφοσ 
xix. Ζγγραφο από το οποίο αντικαταςτάκθκε / ζγγραφο που αντικατζςτθςε 
xx. Λςτορικό Τροποποιιςεων (alteration timestamps) 
xxi. Γλϊςςα 
xxii. Σχόλια 
xxiii. Δείτε ακόμθ (ςχετικζσ αναφορζσ) 
xxiv. Κοινό που απευκφνεται 
xxv. Δικαιϊματα αναγνωςιμότθτασ 
xxvi. Γνωςτικό επίπεδο αναγνϊςτθ 
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 Θ παραπάνω μετα-πλθροφορία κα ςυνοδεφει κάκε ζγγραφο, όλων των δθμοςίων 

δικτυακϊν τόπων. Ωςτόςο, δεν κα είναι ολόκλθρθ ορατι ςτουσ επιςκζπτεσ, παρά μόνο 

εκείνα τα πεδία που ζχουν ενδιαφζρον και που προςδιορίηονται από τα αρμόδια ςτελζχθ 

του φορζα. 

3.3 Αρχζσ ςχεδίαςθσ 

Σηόσορ 7ορ: ζσεδιαζμόρ και λειηοςπγικά σαπακηηπιζηικά ηων δικηςακών 
ηόπων 

Οι ελάχιςτοι κανόνεσ ευχρθςτίασ που πρζπει να ακολουκθκοφν κατά τθ ςχεδίαςθ ενόσ 

Δικτυακοφ Τόπου ςτο ΤΕΛ Λάριςασ, είναι οι παρακάτω: 

α)  Άμεςα αναγνωρίςιμθ θ ταυτότθτα του δικτυακοφ τόπου (τίτλοσ, γραμμι 

τίτλου) 

β)  Συνκθματοποίθςθ του περιεχομζνου (λιτοί και κατανοθτοί τίτλοι 

ενοτιτων) ϊςτε να κατανοεί ο χριςτθσ που κα πλοθγθκεί 

γ)  Οι βαςικοί ςφνδεςμοι να ςυνοδεφονται από εικόνεσ ϊςτε να ενιςχφεται θ 

διαιςκαντικότθτα. 

δ)  Τυποποιθμζνο Μενοφ πλοιγθςθσ, που κα ξεδιπλϊνει ςε απεριόριςτο 

«βάκοσ», ϊςτε να είναι εφκολθ θ πρόςβαςθ του πολίτθ ςτο κείμενο – 

ςτόχο με ζνα κλικ. Για τισ ανάγκεσ περιοριςμοφ του όγκου (ςε Kbytes) των 

ιςτοςελίδων, κα δοκιμαςτοφν διάφορα «βάκθ» ανάπτυξθσ, ώςτε να μθν 

ξεπεραςτεί το προςδόκιμο τθσ αξιοπιςτίασ, το οποίο κα προςδιοριςτεί ςτο 

ςτάδιο τθσ μελζτθσ εφαρμογισ.  

ε)  Μενοφ γριγορθσ μετάβαςθσ ςε ομαδοποιθμζνεσ προτεραιότθτεσ 

περιεχομζνου. Η επιλογι τθσ γριγορθσ μετάβαςθσ κα βαςίηεται ςε 

ςτατιςτικά ςτοιχεία πλοιγθςθσ. 

ςτ)  Ευδιάκριτο μενοφ αλλαγισ γλϊςςασ. Προτείνεται μενοφ και όχι εικόνεσ, 

επειδι είναι εφκολο να ενθμερώνεται δυναμικά, ανάλογα με το πλικοσ 

των γλωςςών, ςτισ οποίεσ είναι διακζςιμοσ ο Δικτυακόσ Τόποσ. 

η)  Σφνδεςμοσ προσ φόρμα αναηιτθςθσ ςε κάκε ιςτοςελίδα.  

θ)  Στθ φόρμα αναηιτθςθσ κα υπάρχει ζνα search tip 

κ)  Χάρτθσ πλοιγθςθσ και ζνδειξθ κζςθσ ςε κάκε ιςτοςελίδα 

ι)  Συνικεισ ερωτιςεισ (FAQs) με απάντθςθ. 

ια)  Ρλικτρο προσ τθν αρχικι ςελίδα (Home button) ςε κάκε ςελίδα 

περιεχομζνου.  
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ιβ)  Κάκε εικόνα που ςυνοδεφει κάποιο ζγγραφο κα διατίκεται ςε thumb 

(200x200 pixels, 72 dpi) και ςε μεςαίου μεγζκουσ ζκδοςθ (<= 640x480 

pixels, 72 dpi), μορφισ jpeg και gif.  

ιγ)  Ιχοι κα διατίκενται ςε ανοικτά πρότυπα (wav, mpeg) ϊςτε να μθν 

απαιτείται θ προμικεια λογιςμικοφ από μζρουσ τουσ. 

ιδ)  Βίντεο κα διατίκενται ςε mpeg/flv μορφι για γριγορθ πρόςβαςθ. 

Σηόσορ 8ορ: απσέρ ζσεδίαζηρ  

Οι ελάχιςτοι κανόνεσ ςχεδίαςθσ που πρζπει να ακολουκθκοφν κατά τθ ςχεδίαςθ ενόσ 

Δικτυακοφ Τόπου ςτο ΤΕΛ Λάριςασ, αφοροφν τουλάχιςτον ςτα παρακάτω: 

i. Τίτλο 

ii. Χριςθ λογότυπου 

iii. Χριςθ μικροφ αρικμοφ προτφπων 

iv. Γραμματοςειρζσ 

v. Εικόνεσ και γραφικά 

vi. Ρίνακεσ και Μενοφ 

vii. Άλλα ςτοιχεία 

Τα παραπάνω κα εξειδικευτοφν ςε ειδικό ζγγραφο. 

Σηόσορ 9ορ: πποζβαζιμόηηηα από ΑΜΕΑ 

Ο δικτυακόσ τόποσ του απευκφνεται ςε όλουσ. Συνεπϊσ κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα 

χριςθσ από ΑΜΕΑ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα Web Accessibility Initiative (WAI) του 

Οργανιςμοφ W3C.  

Σηόσορ 10ορ: διαθημίζειρ 

Ο δικτυακόσ τόποσ του ΤΕΛ Λάριςασ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κερδοςκοπικόσ 

και να προβάλλει διαφθμίςεισ φορζων του ιδιωτικοφ τομζα. 

Οι θλεκτρονικζσ διαφθμίςεισ κα πρζπει να επιτρζπεται να διατίκενται μόνο όταν 

ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ του φορζα του τόπου (πχ. εκδθλϊςεισ, νζεσ υπθρεςίεσ, 

διαςφνδεςθ με ερευνθτικά αποτελζςματα, αξιοποίθςθ αποφοίτων του Λδρφματοσ, 

καμπάνια δραςτθριοτιτων κλπ.).  

Οι θλεκτρονικζσ διαφθμίςεισ πρζπει να καταλαμβάνουν μικρό χϊρο ςτθν ιςτοςελίδα 

(468x60 pixels), με μζγεκοσ που δεν κα ξεπερνά τα 10Kbytes, ϊςτε να μθ λειτουργοφν ςε 

βάροσ τθσ ταχφτθτασ πλοιγθςθσ, αλλά οφτε ςε βάροσ του περιεχομζνου του τόπου.  

Αν χρθςιμοποιοφνται προϊόντα τρίτων φορζων (πχ. flash, quicktime κ.λπ.) για τθν 

αναπαραγωγι των διαφθμιςτικϊν, θ ενςωμάτωςι τουσ κα πρζπει να μθν οδθγεί ςε 
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εςφαλμζνθ απεικόνιςθ του τόπου, ενϊ το λογιςμικό αναπαραγωγισ τουσ να διατίκεται 

μζςα από τον τόπο με ςχετικό ςφνδεςμο. 

Σηόσορ 11ορ: διαμόπθωζη πολιηικών απσών σπήζηρ ηος δικηςακού 
ηόπος  

Κα απαιτθκεί θ ςφςταςθ ομάδασ διαχείριςθσ των ιςτοχϊρων. Θ ομάδα διαχείριςθσ κα 

πρζπει να φροντίηει ϊςτε το περιεχόμενο του τόπου ευκυγραμμίηεται με το ιςχφον νομικό 

πλαίςιο τθσ Ελλάδασ. Επιπλζον, θ πλθροφορία που δθμοςιεφεται ςε ζνα δικτυακό τόπο 

μπορεί να κεωρθκεί από πολλοφσ ότι εκφράηει επίςθμεσ κζςεισ, κακϊσ και ότι ζχει τθν ίδια 

ιςχφ με επίςθμα ζγγραφα και πιςτοποιθτικά.  

Για τουσ παραπάνω λόγουσ, Το ΤΕΛ Λάριςασ κα πρζπει να ξεκακαρίςει τισ αρχζσ υπό τισ 

οποίεσ κα χρθςιμοποιείται ο Δικτυακόσ Τόποσ από το ίδιο και από τουσ χριςτεσ. 

Συγκεκριμζνα, ςε διακριτι ενότθτα «Προι Χριςθσ» και ςε διακριτι ενότθτα «Ραραίτθςθ 

από ευκφνθ» κα πρζπει να παρουςιάηει ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

α)  Πτι θ παρουςιαηόμενθ πλθροφορία είναι προϊόν του φορζα, εκτόσ από ιδιαίτερεσ 

ενότθτεσ, που κα αναγράφουν τισ πθγζσ του περιεχομζνου. 

β)  Να παρουςιάηεται ευκρινϊσ αν δίνεται και ςε ποιουσ θ άδεια επαναδθμοςίευςθσ 

του περιεχομζνου. 

γ)  Να περιγράφεται αν δίνεται θ άδεια ςε τρίτουσ (και ςε ποιουσ) να περιζχουν 

ςτουσ δικτυακοφσ τουσ τόπουσ παραπομπζσ προσ το δικτυακό τόπο του 

Υπουργείου ι και προσ ζγγραφα που δθμοςιεφονται ςε αυτόν. 

δ)  Να παρουςιάηεται αν όςα γράφονται ςτισ ςελίδεσ του Δικτυακοφ Τόπου 

αποτελοφν επίςθμεσ κζςεισ του ΤΕΛ Λάριςασ. 

ε)  Να δθλϊνεται θ χρονικι διάρκεια ιςχφοσ του περιεχομζνου (ςφμφωνα, 

ενδεχομζνωσ, με τθ χρονικι διάρκεια ιςχφοσ του κάκε κειμζνου). 

ςτ) Κείμενα που προζρχονται από τρίτεσ πθγζσ πρζπει να αναφζρουν τθν πθγι 

προζλευςθσ και να υπάρχει ςχετικι επίςθμθ διλωςθ ςτθν ενότθτα «Προι 

χριςθσ».  

η) Για τουσ ςυνδζςμουσ προσ τρίτουσ φορείσ –είτε του Δθμοςίου, είτε του ιδιωτικοφ 

τομζα—κα πρζπει να δθλϊνεται (ςτθν ενότθτα παραίτθςθ από ευκφνθ) ότι «ο 

φορζασ δεν είναι υπεφκυνοσ για το περιεχόμενο των τόπων ςτουσ οποίουσ κα 

μεταβεί ο χριςτθσ». Σχετικι αναφορά κα ιταν καλό να υπάρχει ςε κάκε ςθμείο 

όπου υπάρχουν ςφνδεςμοι προσ τρίτουσ δικτυακοφσ τόπουσ. 

Γενικότερα, ο προςδιοριςμόσ τθσ πολιτικισ μπορεί να προςδϊςει διαφάνεια ςτουσ 

αναγνϊςτεσ αλλά και ςτουσ κακοπροαίρετουσ και να αποτρζψει δυςάρεςτα περιςτατικά 

κακισ χριςθσ του περιεχομζνου. 

Ακόμθ, ςε ςαφζσ και περίοπτο ςθμείο του δικτυακοφ τόπου κα πρζπει να επιςθμαίνεται θ 

διλωςθ πνευματικισ ιδιοκτθςία (Copyright) του περιεχομζνου του τόπου. Τα περιεχόμενα 
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του τόπου, κακϊσ και τα ζγγραφα που παράγονται από δθμόςια ςτελζχθ του φορζα, 

αποτελοφν πνευματικό προϊόν του φορζα και θ χριςθ τουσ πρζπει να είναι ςφννομθ. 

Επιπλζον, ςτθν ενότθτα «Προι χριςθσ» κα πρζπει να αναφζρονται με ςαφινεια ότι θ χριςθ 

πλθροφοριϊν που προζρχονται από τρίτεσ πθγζσ, ςθμαίνονται με τθν πθγι προζλευςθσ και 

δεν αποτελεί καταπάτθςθ δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Στθν ενότθτα αυτι κα 

πρζπει να επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ των δεδομζνων αυτϊν από τρίτουσ, χωρίσ τθν 

αναφορά ι τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ πθγισ, αποτελεί καταπάτθςθ δικαιωμάτων πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ. 

Σηόσορ 12ορ: πλαίζιο απσών αζθαλείαρ και πποζηαζίαρ ηων δεδομένων 
πποζωπικού σαπακηήπα 

Το ΤΕΛ Λάριςασ φζρει ευκφνθ για τα δεδομζνα που ςυγκεντρϊνει από τθν εγγραφι χρθςτϊν 

και κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν τιρθςθ των κανόνων προςταςίασ προςωπικϊν 

δεδομζνων.  Οι ιςτοχϊροι κα διακζτουν διακριτι ενότθτα «Ραραίτθςθ από ευκφνθ» 

όπου κα αναγράφονται οι παραπάνω όροι αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ. 

Σηόσορ 13ορ:  ενζωμάηωζη νέων ηεσνολογιών  

Το ΤΕΛ Λάριςασ κα εξετάηει τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ με ςκοπό 

να διαςφαλίηει τθν ςωςτι χριςθ αυτϊν. Θ εξζταςθ των τεχνολογιϊν αυτϊν κα γίνεται ςε 

τακτά χρονικά διαςτιματα, ετιςια ι μετά από αίτθςθ ενδιαφερόμενου να χρθςιμοποιιςεισ 

τζτοιεσ νζεσ τεχνολογίεσ. Θ λίςτα των εγκεκριμζνων προσ χριςθ τεχνολογιϊν 

παρουςιάηεται ςτθν Ενότθτα 7 τθσ παροφςασ 

Σηόσορ 14ορ: ηήπηζη ζηαηιζηικών ζηοισείων 

Το ΤΕΛ Λάριςασ πρζπει να χρθςιμοποιεί μθχανιςμοφσ τιρθςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για 

τθν επιςκεψιμότθτα που ζχουν είτε ςτο ςφνολο του τόπου, είτε ςε επιμζρουσ 

θλεκτρονικοφσ πόρουσ. 

Το ΤΕΛ να ενθμερϊνει τουσ επιςκζπτεσ για τουσ μθχανιςμοφσ που διακζτει, για τουσ λόγουσ 

για τουσ οποίουσ τθρεί τα ςτατιςτικά ςτοιχεία, αλλά και για τθν πλθροφορία που ςυλλζγει 

(πχ. IP, timestamps, λειτουργικό ςφςτθμα, μθχανι αναηιτθςθσ που τον παρζπεμψε κλπ.). 

Επιπλζον, το ΤΕΛ Λάριςασ κα πρζπει να προςτατεφει τα ςτατιςτικά ςτοιχεία από τθν 

υποκλοπι τουσ και χριςθ τουσ από τρίτουσ, χωρίσ τθ ενθμζρωςθ και ςφμφωνθ γνϊμθ του, 

ενϊ να δθλϊνει με ςαφινεια τισ κυρϊςεισ τισ οποίεσ κα επιβάλει ςε περίπτωςθ που κα 

διαπιςτωκεί παραβίαςθ. 
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4 Απαιτιςεισ ιςτοχϊρων 

4.1 Ομάδεσ αποδεκτών 

Οι ομογενοποιθμζνοι ιςτοχϊροι κα πρζπει να προςφζρουν ςφγχρονεσ και εφχρθςτεσ 

λειτουργίεσ, ςε διαφορετικζσ ομάδεσ αποδεκτϊν. Για το λόγο αυτό, ςτθν παροφςα ενότθτα 

προςδιορίηονται οι διαφορετικζσ ομάδεσ αποδεκτϊν, οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ, κακϊσ και 

οι λειτουργικζσ προδιαγραφζσ των ιςτοχϊρων που κα παραχκοφν.  

Ωσ ομάδεσ αποδεκτϊν του περιεχομζνου και των υπθρεςιϊν που κα προςφζρονται από 

τουσ ομογενοποιθμζνουσ ιςτοχϊρουσ, προςδιορίηονται οι ακόλουκοι: 

1. Υποψιφιοι Σπουδαςτζσ 

2. Ρροπτυχιακοί Σπουδαςτζσ 

3. Ρτυχιοφχοι των Τμθμάτων 

4. Υποψιφιοι Μεταπτυχιακοί Σπουδαςτζσ/Υποψιφιοι Διδάκτορεσ 

5. Μεταπτυχιακοί Σπουδαςτζσ/Υποψιφιοι Διδάκτορεσ 

6. Γονείσ 

7. Επιχειριςεισ και διάφοροι οργανιςμοί – Αποδζκτεσ κατάρτιςθσ, ερευνθτικϊν 

αποτελεςμάτων και ανκρωπίνων πόρων 

8. Συλλογικοί Φορείσ  

9. Ρανεπιςτιμια, ΑΤΕΛ και Ερευνθτικά Λδρφματα 

10. Υπουργεία και άλλοι Δθμόςιοι Φορείσ, ΟΤΑ 

11. Στατιςτικζσ Υπθρεςίεσ και φορείσ αξιολόγθςθσ 

12. Διεκνείσ οργανιςμοί 

13. Εκπαιδευτικοί του Λδρφματοσ 

14. Εργαηόμενοι του Λδρφματοσ 

15. Δθμοςιογράφοι 

16. Ερευνθτζσ και αρκρογράφοι 

Ο παρακάτω πίνακασ, επιχειρεί να προςδιορίςει τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ κάκε ομάδασ 

αποδεκτϊν αναφορικά με περιεχόμενο και υπθρεςίεσ.  
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α/α Ομάδα αποδεκηών Ανάγκες για περιετόμενο Ανάγκες για σπηρεζίες 

1.  πνςήθηνη Ππνπδαζηέο - Ρκήκαηα 
- πνδνκέο 
- Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ 
- Δθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό 
- Δγρεηξίδηα 
- Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα 
- Πηαηηζηηθά ζηνηρεία απνθνίηεζεο 

- Πηνηρεία απνθνίησλ 
- Πηνηρεία αμηνινγήζεσλ ΑΓΗΞ 
- Πεκεία Δπηθνηλσλίαο 

- πεξεζίεο γξακκαηείαο 

2.  Ξξνπηπρηαθνί Ππνπδαζηέο - λα ηα παραπάνω 
- Αλαθνηλώζεηο ηδξπκάησλ, ζπνπδαζηώλ, γξακκαηείαο 
- Δπθαηξίεο πξαθηηθήο άζθεζεο 
- Δθδειώζεηο / Ππλέδξηα / Ζκεξίδεο 
- Σξήζηκνη ζύλδεζκνη 

- πεξεζίεο γξακκαηείαο 
- πεξεζίεο βηβιηνζήθεο 
- πεξεζίεο θνηλσληθώλ δηθηύσλ 
- πεξεζίεο εύξεζεο εξγαζίαο 
- Ζιεθηξνληθό Ραρπδξνκείν 
- Ξξνζσπνπνηεκέλε ηζηνζειίδα 
- πεξεζίεο e-class 

3.  Ξηπρηνύρνη ησλ Ρκεκάησλ - λα ηα παραπάνω 
- Ξξόζβαζε ζε ζπιιόγνπο απνθνίησλ 
- Βηβιηνζήθε δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ 

- πεξεζίεο γξακκαηείαο 
- πεξεζίεο γξαθείνπ δηαζύλδεζεο 
- πεξεζίεο βηβιηνζήθεο 
- πεξεζίεο εύξεζεο κεηαπηπρηαθώλ 

πξνγξακκάησλ 

4.  πνςήθηνη Κεηαπηπρηαθνί Ππνπδαζηέο/ 

 πνςήθηνη Γηδάθηνξεο 

- λα ηα παραπάνω 
- Γηαζέζηκα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 
- Πηαηηζηηθά ζηνηρεία κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ 

- λα ηα παραπάνω 
- Ξξόζβαζε ζε δεκνζηεύζεηο θαη ινηπό 

επηζηεκνληθό πιηθό 
- Ξξόζβαζε ζε επηζηεκνληθέο πεγέο 

5.  Κεηαπηπρηαθνί Ππνπδαζηέο/  

πνςήθηνη Γηδάθηνξεο 

- λα ηα παραπάνω 
- Γηαζέζηκα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο δηδαθηόξσλ 

- Δπθαηξίεο απαζρόιεζεο 
- Πηαηηζηηθά ζηνηρεία δηδαθηόξσλ 
- Ξξόζβαζε ζε θαηαιόγνπο δηαηξηβώλ 

- λα ηα παραπάνω 

6.  Γνλείο - λα ηα παραπάνω (ελδερνκέλσο ζε απινπζηεπκέλε 
γξαθή) 

- Ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε 
γξακκαηείεο ηκεκάησλ 
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α/α Ομάδα αποδεκηών Ανάγκες για περιετόμενο Ανάγκες για σπηρεζίες 

7.  Δπηρεηξήζεηο θαη δηάθνξνη νξγαληζκνί – 

Απνδέθηεο θαηάξηηζεο, εξεπλεηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη αλζξσπίλσλ πόξσλ 

- λα ηα παραπάνω 
- Πηνηρεία πξαθηηθήο άζθεζεο 
- Πηνηρεία πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 
- Δξεπλεηηθά απνηειέζκαηα 
- Ξαηέληεο θαη δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο 
- Λνκνζεηηθό πιαίζην θαηνρύξσζεο πλεπκαηηθώλ 

δηθαησκάησλ 

- λα ηα παραπάνω 

8.  Ππιινγηθνί Φνξείο  - λα ηα παραπάνω - Δπθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά 
θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα 

9.  Ξαλεπηζηήκηα, ΑΡΔΗ θαη Δξεπλεηηθά Ηδξύκαηα - λα ηα παραπάνω 
 

- πεξεζίεο ζπλεξγαζίαο (collaboration) 

10.  πνπξγεία θαη άιινη Γεκόζηνη Φνξείο, ΝΡΑ - λα ηα παραπάνω - Δπθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά 
θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα 

11.  Πηαηηζηηθέο πεξεζίεο θαη θνξείο αμηνιόγεζεο - λα ηα παραπάνω - πεξεζίεο πξόζβαζεο ζε ζηαηηζηηθά 
ζηνηρεία 

12.  Γηεζλείο νξγαληζκνί - λα ηα παραπάνω  

13.  Δθπαηδεπηηθνί ηνπ Ηδξύκαηνο - λα ηα παραπάνω 
- Ππιινγηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα 
 

- πεξεζίεο Ξξνζσπηθνύ 
- Ξξνζσπνπνηεκέλν ηζηνρώξν 

αλαθνηλώζεσλ 
- Newsletter 
- Ξξνζσπηθή ηζηνζειίδα 
- Γπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 

14.  Δξγαδόκελνη ηνπ Ηδξύκαηνο - λα ηα παραπάνω 
 

- ια ηα παξαπάλσ 

15.  Γεκνζηνγξάθνη - λα ηα παραπάνω 
- Αξρείν αλαθνηλώζεσλ 
- Δπξεηήξην ζεκάησλ 

- RSS 
- Social Networking 
- Newsletter 
- Podcasting 
- Broadcasting 

 

 



 

4.2 Απαιτιςεισ ςχολών-τμθμάτων 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαφαινόμενθ οργάνωςθ των ΑΕΛ με άξονα αναφοράσ και 

ανάπτυξθσ τισ Σχολζσ, κρίνεται ςκόπιμο να υπάρξει αντίςτοιχθ πρόβλεψθ ςτθ δομι του 

νζου δικτυακοφ τόπου του Λδρφματοσ. Ωσ εκ τοφτου, και για λόγουσ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 3.3, προτείνεται θ δθμιουργία template κοινοφ για όλεσ τισ Σχολζσ ςφμφωνα με 

το κάτωκι πρότυπο το οποίο και απαντάται ςε πολλά Λδρφματα του εξωτερικοφ και για το 

οποίο κεωροφμε ότι καλφπτει τισ ανάγκεσ των Σχολϊν ςε πλθροφόρθςθ. 

Θ παρακάτω δομι/περιεχόμενο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί  (με μικρζσ παρεμβάςεισ ) και  

ωσ πρότυπο ανάπτυξθσ των ιςτοχϊρων των αντίςτοιχων Τμθμάτων αλλά και τθσ κεντρικισ 

ιςτοςελίδασ του Λδρφματοσ. 



 

 

Κενηρική Ιζηοζελίδα
Στολής

Αρτική
Προπηστιακά
Προγράμμαηα

Σποσδών

Μεηαπηστιακά
Προγράμμαηα

Σποσδών

Έρεσνα Υπηρεζίες
Προς Τρίηοσς

Υπηρεζίες
Προς Φοιηηηές

Λίζηα με όλα ηα
προγράμμαηα

ζποσδών

Τμήμα #1
προπηστιακά

Διζαγφγική παροσζίαζη ηφν
προγραμμάηφν ζποσδών ηης
Στολής με σπερζσνδεζμο
προς αναλσηική λίζηα όλφν
ηφν προγραμμάηφν ανά
Τμήμα.

Τμήμα #3
προπηστιακά

Τμήμα #2
προπηστιακά

Διζαγφγική παροσζίαζη ηφν
μεηαπηστιακών
προγραμμάηφν ζποσδών ηης
Στολής με σπερζσνδεζμο
προς αναλσηική λίζηα όλφν
ηφν μεηαπηστιακών
προγραμμάηφν ανά Τμήμα.

Λίζηα με όλα ηα
μεηαπηστιακά
προγράμμαηα
ζποσδών ανά

Τμήμα

Τμήμα #1
μεηαπηστιακά

Τμήμα #3
μεηαπηστιακά

Τμήμα #2
μεηαπηστιακά

Περίληυη (overview)

Πρόγραμμα Σποσδών
(modules)

Προϋποθέζεις Διζαγφγής
(entry requirements)

Δπιλογές Σηαδιοδρομίας
(career options)

Αίηηζη
(how to apply)

Περίληυη (overview)

Πρόγραμμα Σποσδών
(modules)

Προϋποθέζεις Διζαγφγής
(entry requirements)

Δπιλογές Σηαδιοδρομίας
(career options)

Αίηηζη (για μεηεγγραθές)
(how to apply)

Διζαγφγική παροσζίαζη ηοσ
ερεσνηηικού έργοσ ηης
Στολής με αναθορά ζε
ποζοηικά και ποιοηικά
ταρακηηριζηικά.

Υπερζύνδεζμο προς
καηηγοριοποιημένη λίζηα
ερεσνηηικών έργφν

Θεμαηικά
Καηηγοριοποιημένη
λίζηα ερεσνηηικών
έργφν (research

themes)

Δρεσνηηικά
Δργαζηήρια

Παροσζίαζη ηφν
δσναηοηήηφν (και ηοσ
ιζηορικού) παροτής
σπηρεζιών προς ηρίηοσς
(επιτειρήζεις, θορείς,
κηλ)
>Κένηρο Τετνολογικής
Έρεσνας
>ΙΓΒΔ

ΔΥΓΟΞΟΣ

Δνιαίο Μηηρώο

Βιβλιοθήκη

Παροσζίαζη
ηφν σπηρεζιών
προς θοιηηηές

Στεηικά με εμάς
(About Us)

Νέα
(News)

Δκδηλώζεις
(Events)

Προζφπικό
(People)

Δπικοινφνήζηε
 μαζί μας

(Contact Us)

Standard ζε κάθε ζελίδα

Αναζήηηζη
(search site)

Λίζηα ερεσνηηικών έργφν
Γημοζιεύζεις
Παηένηες κηλ

e-

γραμμαηεία

ΓΑΣΤΑ

Γραθείο

Δσρωπαϊκών

Προγραμμάηων

Κένηρο

Ψστολογικής

Σσμβοσλεσηικής

e-class

Σποσδαζηική

Μέριμνα

 Σχ.-4.2: Ραράδειγμα ιςτοχϊρου ςχολισ 
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4.3 Απαιτιςεισ υπθρεςιών 

Οι διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του ΤΕΛ Λάριςασ (ςφμφωνα με τον υπάρχοντα ιςτοχϊρο) 

αποτελοφνται από τισ παρακάτω διευκφνςεισ :  

1. τα Αυτοτελι Τμιματα του ΤΕΛ Λάριςασ  (1.1. Γραμματεία Ρροζδρου - Αντιπροζδρων - 

Γεν. Γραμματεία, 1.2. Γραφείο Δθμοςίων και Διεκνϊν ςχζςεων, 1.3. Τμιμα Εκδόςεων & 
Βιβλιοκικθσ, 1.4. Τμιμα Ερευνθτικϊν Ρρογραμμάτων, 1.5. Τμιμα Ρερίκαλψθσ & 
Κοινωνικισ Μζριμνασ και 1.6. Αυτοτελζσ Τμιμα Ραιδικοφ Στακμοφ) 

2. τθν Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ  
3. τθν Διεφκυνςθ Οικονομικοφ  
4. τθ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν & Ρλθροφορικισ  
5. το Ραράρτθμα Καρδίτςασ  

 

Σχετικά με τισ παραπάνω υπθρεςίεσ, δε κεωροφμε ότι απαιτείται θ καταςκευι ιδιαίτερθσ 

υποδομισ πλθροφόρθςθσ πλζον των περιγραφικϊν ςτοιχείων τθσ κάκε υπθρεςίασ (ςκοπόσ, 

ςτελζχωςθ, ςτοιχεία επικοινωνίασ κτλ) τα οποία κα μποροφςαν να παρουςιαςτοφν 

ςφντομα και περιεκτικά για το ςφνολο τθσ διοικθτικισ δομισ του Λδρφματοσ μζςω ενόσ 

ενεργοφ (με υπερ-ςυνδζςμουσ) οργανογράμματοσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν το Γραφείο 

Δθμοςίων και Διεκνϊν Σχζςεων, θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν & Ρλθροφορικισ/Τμιμα 

Ρλθροφορικισ(ΚΕΔΔ) κακϊσ και θ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ/Τμιμα Μιςκοδοςίασ & 

Αποηθμιϊςεων Ρρομθκειϊν & Ρεριουςίασ για το οποίο Τμιμα κρίνεται επιβεβλθμζνθ θ 

δθμιουργία ιςτοχϊρου ςχετικοφ με τθ ςυνολικι διαχείριςθ των διαγωνιςμϊν προμθκειϊν 

του Λδρφματοσ.  

Επίςθσ ςτον ιςτοχϊρο του Λδρφματοσ φιλοξενοφνται Links ςτα κάτωκι sites: 

1. Γραφείο Δθμοςίων & Διεκνϊν Σχζςεων   
2. e - Γραμματεία  
3. Μονάδα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ  
4. Ρρογράμματα Σπουδϊν  
5. Βιβλιοκικθ  
6. Γραφείο Διαςφνδεςθσ Λάριςασ   
7. Γραφείο Διαςφνδεςθσ Καρδίτςασ   
8. Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων   
9. Κζντρο Τεχνολογικισ  Ζρευνασ  
10. Λνςτιτοφτο Δια Βίου Εκπαίδευςθσ  
11. E-Class  
12. Ρρόγραμμα Ρρακτικισ Άςκθςθσ  
13. Ρφλθ ΑΜΕΑ  
14. Κζντρο Διαχείριςθσ Δικτφου   
15. Κζντρο Ψυχολογικισ Συμβουλευτικισ Φοιτθτϊν  

 
για τα οποία προτείνονται τα κάτωκι: 
 

Ιςτοχϊροσ Ρροτεινόμενθ δράςθ 

1. Γραφείο Δθμοςίων & Διεκνϊν 
Σχζςεων   

Ενςωμάτωςθ οριςμζνων εκ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν με αυτά τθσ κεντρικισ ιςτοςελίδασ 

2. e - Γραμματεία  Μεταφορά ςτο πεδίο “Υπθρεςίεσ προσ Φοιτθτζσ” 

3. Μονάδα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ  - 

http://www.pr.teilar.gr/


Στρατηγική για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτυακών τόπων ΤΕΙ Λάριςασ Σελίδα 27 

 

4. Ρρογράμματα Σπουδϊν  Κατάργθςθ (πρόςβαςθ μζςω των προγραμμάτων 
ςπουδϊν των Τμθμάτων) 

5. Βιβλιοκικθ 2 Μεταφορά ςτο πεδίο “Υπθρεςίεσ προσ Φοιτθτζσ” 

6. Γραφείο Διαςφνδεςθσ Λάριςασ   Μεταφορά ςτο πεδίο “Υπθρεςίεσ προσ Φοιτθτζσ-
ΔΑΣΤΑ” 7. Γραφείο Διαςφνδεςθσ Καρδίτςασ   

8. Γραφείο Ευρωπαϊκϊν 
Ρρογραμμάτων   

Μεταφορά ςτο πεδίο “Υπθρεςίεσ προσ Φοιτθτζσ” 

9. Κζντρο Τεχνολογικισ  Ζρευνασ  Μεταφορά ςτα πεδία “Ζρευνα” και “Υπθρεςίεσ 
προσ Τρίτουσ” 

10. Ινςτιτοφτο Δια Βίου Εκπαίδευςθσ  Μεταφορά ςτο πεδίο “Υπθρεςίεσ προσ Τρίτουσ” 

11. E-Class  Μεταφορά ςτο πεδίο “Υπθρεςίεσ προσ Φοιτθτζσ” 

12. Ρρόγραμμα Ρρακτικισ Άςκθςθσ  Μεταφορά ςτο πεδίο “Υπθρεςίεσ προσ Φοιτθτζσ-
ΔΑΣΤΑ” 

13. Ρφλθ ΑΜΕΑ  Ενςωμάτωςθ ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα των 
δυνατοτιτων προςβαςιμότθτασ ΑμεΑ και 
τοποκζτθςθ υπερ-ςφνδεςμου ςτο πεδίο 
«Ρροβολι Ζργων» τθσ ΕΕΕ ΤΕΛ Λάριςασ  

14. Κζντρο Διαχείριςθσ Δικτφου   - 

15. Κζντρο Ψυχολογικισ 
Συμβουλευτικισ Φοιτθτϊν  

Μεταφορά ςτο πεδίο “Υπθρεςίεσ προσ Φοιτθτζσ” 

 
 

4.4 Απαιτιςεισ ζργων  

Λόγω ςυμβατικισ υποχρζωςθσ του Λδρφματοσ, κρίνεται απαραίτθτο να διατθρθκοφν και να  

ςυνεχίςουν να ανανεϊνονται  ιςτοχϊροι που αναπτφχκθκαν μζςω ςυγχρθματοδοτοφμενων 

Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων/ζργων εφόςον παράλλθλα πλθροφν τισ ωσ άνω προχποκζςεισ 

ςχεδίαςθσ και περιεχομζνου. Λςτοχϊροι που ζχουν παραμείνει ανενεργοί για μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα ι/και ζχουν ολοκλθρϊςει το κφκλο ηωισ και ςκοπιμότθτασ κα 

αξιολογθκοφν κατά πόςο κα αποτελζςουν μζροσ του νζου δικτυακοφ τόπου του Λδρφματοσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να δθμιουργθκεί δικτυακόσ τόποσ που κα αφορά τθν 

Επιτροπι Εκπαίδευςθσ και Ερευνϊν και τον ΕΛΚΕ του ΤΕΛ Λάριςασ όπου κα περιλαμβάνεται 

υλικό ςχετικό με τα ζργα που υλοποιεί, προκθρφξεισ ζργων και προμθκειϊν κακϊσ και 

προςκλιςεισ ζργων του ΕΣΡΑ. Μια ενδεικτικι δομι περιεχομζνου παρουςιάηεται 

παρακάτω: 

 Αρχικι 
 Ρεριεχόμενα 
 Θ Επιτροπι Ερευνϊν 
 Οδθγόσ Χρθματοδότθςθσ 
 Νομολογία 
 Πργανα Διοίκθςθσ 
 Οργανόγραμμα 
 Ολομζλεια & το 7μελζσ 

                                                           
2 Ζ ππεξεζία ηεο βηβιηνζήθεο ίζσο είλαη γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη ζπλεπώο 

ίζσο είλαη επηζπκεηό λα έρνπλ πξόζβαζε ζε απηή θαη νη πνιίηεο γεληθόηεξα. Θα 

κπνξνύζε λα ζεσξεζεί θαη σο δηαθξηηή ππεξεζία. 



Στρατηγική για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτυακών τόπων ΤΕΙ Λάριςασ Σελίδα 28 

 

 Διαχείριςθ Ροιότθτασ 
 Ρρακτικά Συνόδων Ε.Ε. 
 Διαχείριςθ Ζργων 
 Ζντυπα 
 Στοιχεία Ζργων  
 Ρροβολι Ζργων 
 Οδθγόσ Διαχείριςθσ 
 Διαγωνιςμοί 
 Κζςεισ Εργαςίασ 
 Κζντρο Λιψθσ Αρχείων 
 Δελτία τφπου  
 Ραλαιότερα Άρκρα  
 Διάφορα 
 Συνδζςεισ   

o Ρροκθρφξεισ για Ζρευνα & Καινοτομία 
o Ρροκθρφξεισ για "Εκπαίδευςθ & Δια Βίου Μάκθςθ" 
o Ρροκθρφξεισ Ε.Ρ. "Ψθφιακι Σφγκλιςθ" 
o Ρροκθρφξεισ "INTEREG III"  
o Οργανιςμόσ Βιομθχανικισ Λδιοκτθςίασ 
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5 Η αρχιτεκτονικι αναφοράσ και θ απαιτοφμενθ υποδομι 

5.1 Αρχιτεκτονικι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 

Θ αρχιτεκτονικι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι: 

- Ρολυεπίπεδθ (n-tier) ϊςτε να υπάρχει διάκριςθ και οργάνωςθ των λειτουργικϊν 

οντοτιτων του.  

- Αρκρωτι (modular) ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ επεκταςιμότθτα του ςυςτιματοσ.  

- Με μθχανιςμοφσ διαλειτουργικότθτασ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ επικοινωνία του 

με τρίτα ςυςτιματα που λειτουργοφν ςτο ΤΕΛ Λάριςασ. Ενδεχομζνωσ να ςυνδυαςτεί 

θ αρχιτεκτονικι προςανατολιςμζνθ ςε υπθρεςίεσ (Service Oriented Architecture) 

για τθ διαλειτουργικότθτα με τρίτα ςυςτιματα, διαφορετικά κα είναι δυνατό να 

επιτευχκεί με τθν τεχνολογία Web Services.  

Τα ανωτζρω χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ, αποτυπϊνονται ςτθν παρακάτω λογικι πολυ-

επίπεδθ αρχιτεκτονικι ςφμφωνα με τα ςθμαντικότερα ζργα Θλεκτρονικισ Κυβζρνθςθσ που 

ζχουν υλοποιθκεί και λειτουργοφν αποτελεςματικά και απρόςκοπτα διεκνϊσ:  

1. Επίπεδο χρθςτϊν 

2. Επίπεδο παρουςίαςθσ  

3. Επιχειρθςιακό επίπεδο 

4. Επίπεδο αςφάλειασ 

5. Επίπεδο διαςφνδεςθσ – ολοκλιρωςθσ 

6. Επίπεδο Δεδομζνων 

Τα παραπάνω επίπεδα αναλφονται ωσ εξισ: 

Επίπεδο Χρθςτϊν (User Layer) 

 Απλοί χριςτεσ: όπωσ οργανϊκθκαν ςτθν ενότθτα 4.1 

 Διαβακμιςμζνοι χριςτεσ: ςτελζχθ των Τμθμάτων που κα οριςτοφν για τθ 

διαχείριςθ περιεχομζνου και υπθρεςιϊν, αλλά και για τθν παρακολοφκθςθ και για 

τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ τθσ χριςθσ των ιςτοχϊρων.  

 Διαχειριςτζσ: ομάδα μθχανικϊν πλθροφορικισ του ΤΕΛ Λάριςασ 

 Υπεφκυνοι ανάπτυξθσ εφαρμογϊν: άτομα με ικανότθτεσ ανάπτυξθσ διαδικτυακϊν 

εφαρμογϊν, εντόσ των Τμθμάτων ι τθσ Διοίκθςθσ του ΤΕΛ Λάριςασ ι ςυνεργάτεσ 

τουσ, που κα τουσ επιτρζπεται θ ανάπτυξθ πρόςκετων λειτουργικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των ιςτοχϊρων.  
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Επίπεδο Ραρουςίαςθσ (Presentation - Portal Layer) 

Διαδικτυακι Ρφλθ: ιςτοχϊροι ςχεδιαςμζνοι ςφμφωνα με τα πλζον ςφγχρονα πρότυπα 

ευχρθςτίασ, που κα περιλαμβάνει:  

α) το περιεχόμενο που κα παράγεται και κα δθμοςιεφεται ςτουσ ιςτοχϊρουσ  

β) τισ προςφερόμενεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ,  

Οι ιςτοχϊροι κα είναι ςχεδιαςμζνοι ϊςτε να είναι απόλυτα προςπελάςιμοι και μζςα από 

υπολογιςτζσ παλάμθσ (Handheld Devices, Smartphones κλπ.). Για το λόγο αυτό κα πρζπει 

να παράγονται εφκολα Ρρότυπα (Templates) ςε ςχετικά λειτουργικά ςυςτιματα (Android, 

iOS κλπ.). 

Επιχειρθςιακό Επίπεδο (Business Layer) 

 Υποςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου και εγγράφων (Content Management 

System – CMS και Document Management System) 

 Υποςφςτθμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

 Υποςυςτιματα προςφοράσ λοιπϊν θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν (π.χ. για διαςφνδεςθ 

με Βιβλιοκικθ, Γραμματεία, Διόνυςο κλπ.) 

Επίπεδο Αςφάλειασ 

 Αςφάλεια ςε επίπεδο χριςτθ 

 Αςφάλεια ςε επίπεδο τθλεπικοινωνιακισ πρόςβαςθσ 

 Αςφάλεια ςε επίπεδο πρόςβαςθσ ςτισ εφαρμογζσ του ςυςτιματοσ 

 Αςφάλεια ςε επίπεδο πρόςβαςθσ ςε δεδομζνα 

 Αςφάλεια ςε επίπεδο πρόςβαςθσ ςε πόρουσ του ςυςτιματοσ (φυςικι αςφάλεια) 

Επίπεδο Διαςφνδεςθσ – Ολοκλιρωςθσ (Interconnection-integration Layer) 

 Επιμζρουσ δίκτυο (Subnet) για το ςφνολο των εξυπθρετθτϊν 

 Τοπικό δίκτυο διαςφνδεςθσ του ςυςτιματοσ με το δίκτυο (DMZ) του ΤΕΛ Λάριςασ 

 Δίκτυο διαςφνδεςθσ με το Διαδίκτυο (Internet) για τθν πρόςβαςθ των τελικϊν 

χρθςτϊν 

 Αςφαλζσ δίκτυο (VPN) διαςφνδεςθσ με τυχόν εξωτερικά Τμιματα/Ραραρτιματα 

 Αςφαλισ διαςφνδεςθ με το ΕΔΕΤ 

Επίπεδο Δεδομζνων 

 Δεδομζνα ταυτοποίθςθσ χρθςτϊν 
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 Δεδομζνα διαδικτυακισ πφλθσ (δθμόςιο περιεχόμενο και ζγγραφα από τον CMS) 

 Δεδομζνα που προκφπτουν από τθν επικοινωνία με τουσ χριςτεσ 

 Δεδομζνα από τα λειτουργικά ςυςτιματα των υποδομϊν του 

Τα παραπάνω δεδομζνα κα αποκθκεφονται: 

1. Σε ςυςτοιχία (cluster) τουλάχιςτον δυο εξυπθρετθτϊν βάςεων δεδομζνων  

2. Τοπικά ςτον εξυπθρετθτι κάκε υποςυςτιματοσ 

3. Κεντρικά ςε ςφςτθμα κεντρικισ αποκικευςθσ δεδομζνων (Storage Area Network – 

SAN) 

 

Μια ενδεικτικι φυςικι αρχιτεκτονικι, θ οποία κα μποροφςε να υλοποιιςει τθν παραπάνω 

λογικι, κα περιλαμβάνει (Σχ.-5.1.1): 

1. Επίπεδο Ραρουςίαςθσ: δφο (2) εξυπθρετθτζσ ιςτοφ ςε διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ 

2. Επιχειρθςιακό Επίπεδο: ζνασ (1) εξυπθρετθτισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (mail server) 

που κα προςφζρει ςχετικζσ υπθρεςίεσ (για εγγραφι χρθςτϊν, newsletters κλπ.), δφο (2) 

εξυπθρετθτζσ καταλόγου (directory servers) για τθ λειτουργία του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ, 

κακϊσ και άλλοι δφο (2) εξυπθρετθτζσ διαχείριςθσ περιεχομζνου και ανάπτυξθσ 

εφαρμογϊν ( web servers) ςε διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ 

3. Επίπεδο Αςφαλείασ: ςυςκευζσ (π.χ. firewalls) και ρυκμίςεισ αςφαλείασ για τθν κάλυψθ 

των επιμζρουσ απαιτιςεων του ςυςτιματοσ.  

4. Επίπεδο διαςφνδεςθσ: οι επιμζρουσ διαςυνδζςεισ εντόσ του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ, με το DMZ του ΤΕΛ Λάριςασ, με το Διαδίκτυο και με το ΕΔΕΤ.  

5. Επίπεδο δεδομζνων: δφο (2) εξυπθρετθτζσ βάςεων δεδομζνων ςε ςυςτοιχία (cluster) 

κακϊσ και μια ςυςκευι Storage Area Network. 
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Σχ.-5.1.1: Ενδεικτικι φυςικι αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ 

Η παραπάνω αρχιτεκτονικι ι και όποια προκφψει κατά τθ μελζτθ εφαρμογισ, 

προτείνεται να υλοποιθκεί με τθν τεχνολογία των εικονικϊν εξυπθρετθτϊν 

(virtualization), λόγω των παρακάτω πλεονεκτθμάτων που προςφζρει: 

- Λειτουργία του ςυνόλου των ανωτζρω εξυπθρετθτϊν ςτθν ίδια φυςικι μθχανι. 

- Μείωςθ του κόςτουσ προμικειασ, ςτζγαςθσ, ςυντιρθςθσ και διαχείριςθσ των 

φυςικϊν υποδομϊν.  

- Μείωςθ των αναγκϊν παρακολοφκθςθσ και επίβλεψθσ.  

- Επαρκισ διαςφάλιςθ τθσ αδιάλειπτθσ λειτουργίασ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ, 

λόγω τθσ εφκολθσ φπαρξθσ δεφτερθσ φυςικισ μθχανισ ςε διάταξθ fail-over.  

- Δυνατότθτα προςφοράσ ομιχλωδϊν υπθρεςιϊν (cloud services) ςε χριςτεσ του (π.χ. 

Infrastructure=as-a-Service) 

5.2 Σφςτθμα διαχείριςθσ  περιεχομζνου 

Για τθ διαχείριςθ του περιεχομζνου των ιςτοχϊρων κα χρειαςτεί ςυγκεκριμζνο λογιςμικό, 

το οποίο κα υποςτθρίηει: 



Στρατηγική για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτυακών τόπων ΤΕΙ Λάριςασ Σελίδα 33 

 

- Κεντρικι διαχείριςθ των sitemaps του ςυνόλου των ιςτοχϊρων. Επικυμθτό κα ιταν 

να ανικουν ςε ενιαίο sitemap με δεντρικι οργάνωςθ ανά Τμιμα. Με τον τρόπο 

αυτό κα ιταν εφκολθ θ ανάπτυξθ ι και αναπαραγωγι του ςυνόλου των ιςτοχϊρων, 

αλλά και θ παραγωγι πρόςκετων κατά περίπτωςθ (π.χ. δθμιουργία ιςτοχϊρου ενόσ 

Συνεδρίου).  

- Τον κφκλο ηωισ παραγωγι περιεχομζνου (ςφνταξθ, ζγκριςθ, ζκδοςθ) από 

διαβακμιςμζνουσ ρόλουσ χρθςτϊν (ςυντάκτθσ, εκδότθσ).  

- Τθ διαβάκμιςθ του περιεχομζνου ςε επίπεδα πρόςβαςθσ (π.χ. ανά ρόλο χριςτθ, 

ανά χριςτθ, ανά Τμιμα, ανά Σχολι, για το Μδρυμα), αναλόγωσ τθσ 

αυκεντικοποίθςθσ των χρθςτϊν.  

- Τθ ςιμανςθ τθσ παραγωγισ περιεχομζνου με τα κατάλλθλα μετα-δεδομζνα (π.χ. 

timestamps).  

- Τθ λειτουργία portlets για τθν κάλυψθ περιςταςιακϊν αναγκϊν των Τμθμάτων (π.χ. 

για ζνα Συνζδριο, μια Εκδιλωςθ).  

- Τθ μθ αναπαραγωγι περιεχομζνου (data replication avoidance) με τθν κατάλλθλθ 

ςιμανςθ του «κοινοφ περιεχομζνου».  

- Τθν υποςτιριξθ λειτουργικϊν οντοτιτων (software modules) ευχρθςτίασ (π.χ. scroll 

down menu, calendar κλπ.) 

- Τθν αυκεντικοποίθςθ των χρθςτϊν από ςφςτθμα καταλόγου (single sign-on).  

- Τθν εφκολθ αναβάκμιςι του με τυχόν νζεσ εκδόςεισ.  

- Επικυμθτι κα ιταν θ υποςτιριξθ τθσ διαχείριςθσ εγγράφων (document 

management) με εγγενείσ τυποποιθμζνεσ λειτουργίεσ, για λογαριαςμό των 

Τμθμάτων.  

- Επικυμθτι κα ιταν θ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με κοινωνικά δίκτυα είτε ςε 

επίπεδο τθσ ίδιασ τθσ εφαρμογισ είτε ςε ςυνεργαςία με τισ εφαρμογζσ απεικόνιςθσ 

των ιςτοχϊρων.  

 

5.3 Σφςτθμα ταυτοποίθςθσ χρθςτών και καταλόγου  

Θ ταυτοποίθςθ/αυκεντικοποίθςθ κα αφορά ςε δφο κατθγορίεσ χρθςτϊν: 

- Οι διαβακμιςμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ (χριςτεσ του ςυςτιματοσ CMS, διαχειριςτζσ, 

υπεφκυνοι ανάπτυξθσ λογιςμικοφ)   

- Απλϊσ εγγεγραμμζνοι χριςτεσ, οι οποίοι κα ζχουν πρόςβαςθ ςε προςωποποιθμζνο 

περιεχόμενο και υπθρεςίεσ.  
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Για τθν ταυτοποίθςθ/αυκεντικοποίθςθ των διαβακμιςμζνων χρθςτϊν, κα χρθςιμοποιείται 

ςφςτθμα καταλόγου χρθςτϊν του ςυςτιματοσ. Ρρόκειται για τυποποιθμζνο ςφςτθμα 

διαχείριςθσ καταλόγου (directory server), το οποίο είτε κα είναι ανοικτοφ κϊδικα (LDAP) 

είτε κάποιο εμπορικό προϊόν (π.χ. Active Directory Server). Στο ςφςτθμα κα αποκθκεφεται 

το ςφνολο των υποδομϊν του ςυςτιματοσ, κακϊσ και των χρθςτϊν διαχείριςθσ 

περιεχομζνου του και γενικότερθσ διαχείριςισ του.  

Για τθν ταυτοποίθςθ/αυκεντικοποίθςθ των απλϊσ εγγεγραμμζνων χρθςτϊν κα προθγείται 

διαδικαςία εγγραφισ (registration) ςτουσ ιςτοχϊρουσ, με τθ ςυμπλιρωςθ θλεκτρονικισ 

φόρμασ, με ζλεγχο τθσ εγκυρότθτασ εγγραφισ με τθ χριςθ captcha image, κακϊσ και με τθν 

αποςτολι αυτοματοποιθμζνου μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) για τθν 

επιβεβαίωςθ/ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ τουσ.  

Τα επίπεδα πρόςβαςθσ των απλϊσ εγγεγραμμζνων χρθςτϊν, κα πραγματοποιείται μζςα 

από ςφςτθμα διαχείριςθσ των ιςτοχϊρων, το οποίο κα αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο τθσ 

διαδικτυακισ εφαρμογισ των ιςτοχϊρων.   

5.4 Βάςθ δεδομζνων και αποκικεσ δεδομζνων 

Τα δεδομζνα που παράγονται και τθροφνται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα προςδιορίςτθκαν 

ενδεικτικά ςτθν Ενότθτα 5.1 (Αρχιτεκτονικι - επίπεδο δεδομζνων). Αναφορικά με τα 

δεδομζνα που παράγονται και τθροφνται ςτουσ ιςτοχϊρουσ, για τθν οργάνωςι τουσ, 

απαιτείται ο διαχωριςμόσ τουσ ςτισ ακόλουκεσ ομάδεσ: 

- Εγγραφζσ, οι οποίεσ κα οργανϊνονται ςε ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων. Οι 

ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων διακρίνονται ςε: 

o Βάςθ δεδομζνων του CMS, θ οποία κα οργανϊνεται ςφμφωνα με το προϊόν 

που κα χρθςιμοποιθκεί.  

o Λοιπζσ βάςεισ δεδομζνων, που κα αφοροφν ςτθν υποςτιριξθ των 

διαφόρων λειτουργιϊν των ιςτοχϊρων (π.χ. θλεκτρονικι εγγραφι χρθςτϊν) 

και που δεν καλφπτονται από τθ βάςθ δεδομζνων του CMS.   

- Δυαδικά αρχεία (binary documents, πχ. ζγγραφα εφαρμογϊν γραφείου, εικόνεσ, 

βίντεο κλπ.) και ζγγραφα (documents txt), τα οποία κα μποροφν να τθροφνται και 

ςε ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων, αλλά που οπωςδιποτε κα οργανϊνονται ςε 

φακζλουσ αποκθκϊν δεδομζνων (data repositories). Οι αποκικεσ δεδομζνων κα 

είναι κεντρικζσ για το πλθροφοριακό ςφςτθμα. Στθν παροφςα μελζτθ προτείνεται θ 

χριςθ ενόσ ςυςτιματοσ αποκικθσ Storage Area Network (SAN), λόγω των 

δυνατοτιτων υψθλισ απόδοςθσ που προςφζρει, αλλά και λόγω τθσ εφκολθσ 

επζκταςισ του με τθν προςκικθ μονάδων ςκλθροφ δίςκου. Ωςτόςο, είναι δυνατι θ 

λφςθ με «κοινοφσ» ςκλθροφσ δίςκουσ, τουλάχιςτον κατά τθν ζναρξθ τθσ 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, λόγω του χαμθλοφ κόςτουσ εγκατάςταςθσ. Ραρόλα 

αυτά, θ λφςθ μιασ κεντρικισ αποκικθσ SAN, κα πρζπει να διερευνθκεί περαιτζρω 

ωσ προσ το εκτιμϊμενο αρχικό μζγεκοσ, αλλά και ωσ τθν εκτιμϊμενθ ετιςια αφξθςθ 

του μεγζκουσ των εγγράφων που κα παράγονται ετθςίωσ ςτουσ ιςτοχϊρουσ.   
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- Σθμαντικι κα ιταν θ πρόβλεψθ ενόσ ςυςτιματοσ αυτόματθσ λιψθσ αντιγράφων 

αςφαλείασ (tape device), ρυκμιςμζνο να τθρεί αντίγραφα αςφαλείασ τουλάχιςτον 

των βάςεων δεδομζνων του ςυςτιματοσ.  

Θ οργάνωςθ των βάςεων και των αποκθκϊν δεδομζνων κα είναι αδιαφανισ προσ τουσ 

τελικοφσ χριςτεσ. .  

Για τισ ανάγκεσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των βάςεων δεδομζνων, προτείνεται θ χριςθ 

ενόσ εμπορικοφ προϊόντοσ (π.χ. Microsoft SQL Server, Oracle κλπ.), με ιςχυρζσ δυνατότθτεσ 

- Γραφικοφ περιβάλλοντοσ διεπαφισ 

- διαχείριςθσ ταυτόχρονθσ προςπζλαςθσ ςε εγγραφζσ 

- τιρθςθσ αντιγράφων αςφαλείασ και επαναφοράσ τουσ 

- διαμόρφωςθσ data access layer για τθν πρόςβαςθ των ιςτοχϊρων ςτισ εγγραφζσ με 

αςφάλεια 

- διαςφνδεςθσ των ςτοιχείων των διαβακμιςμζνων χρθςτϊν από το ςφςτθμα 

καταλόγου 

- διαχείριςθσ του μεγζκουσ των βάςεων δεδομζνων 

- εφκολθσ εγκατάςταςθσ αναβακμίςεων χωρίσ τθν κατάργθςθ ι τθ διακοπι τθσ 

λειτουργίασ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ 

5.5 Μθχανιςμοί αναηιτθςθσ (εςωτερικοί – εξωτερικοί) 

Είναι δυνατι θ πρόβλεψθ ενόσ ςυςτιματοσ indexing που κα επιτρζπει τθν πραγματοποίθςθ 

αναηθτιςεων από τουσ ιςτοχϊρουσ. Υπάρχουν ςθμαντικά εμπορικά προϊόντα που 

προςφζρουν αυτζσ τισ δυνατότθτεσ. Ρρζπει να επιςθμανκεί ότι ςε περίπτωςθ που για τισ 

ανάγκεσ του CMS επιλεγεί το λογιςμικό MOSS τθσ Microsoft, το εργαλείο αυτό προςφζρει 

και λειτουργίεσ indexing για τθν αναηιτθςθ απ’ ευκείασ από το περιεχόμενο των 

ιςτοχϊρων. Σε διαφορετικι περίπτωςθ (π.χ. Ultraseek, Inktomi, Sharepoint κ.λπ.), θ 

προμικεια ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ indexing είναι –ςυνικωσ- υψθλοφ κόςτουσ, και για το 

λόγο αυτό θ επιλογι τουσ κα αποτελζςει μζροσ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ ωσ προσ τθ 

ςκοπιμότθτά του. 

Υπάρχει θ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ διεπαφϊν για τθν πραγματοποίθςθ αναηθτιςεων από 

ιςτοχϊρουσ μθχανϊν αναηιτθςθσ (π.χ. Google Search). Θ λφςθ αυτι είναι ιδιαίτερα 

ςυμφζρουςα ςε περίπτωςθ που δεν επιλεγεί CMS που προςφζρει και δυνατότθτεσ 

αναηιτθςθσ.   

5.6 Διεπαφζσ με άλλα ςυςτιματα 

Διεπαφζσ απαιτοφνται για τθν πρόςβαςθ ςε τρίτα υποςυςτιματα, που λειτουργοφν ςτο ΤΕΛ 

Λάριςασ και που δεν αποτελοφν μζροσ του παρόντοσ ςυςτιματοσ (π.χ. e-class, ΔΛΟΝΥΣΟΣ 

κλπ.). Κα διερευνθκεί θ δυνατότθτα ανάπτυξθσ web services που κα επιτρζπουν τθ 

λειτουργία single-sign on, κακϊσ και τθν ανταλλαγι δεδομζνων από και προσ τουσ 
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ιςτοχϊρουσ, ϊςτε κάκε επιςκζπτθσ να χρθςιμοποιεί τουσ ιςτοχϊρουσ  ωσ ςθμείο μιασ-

ςτάςθσ προσ τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του ΤΕΛ Λάριςασ. 

5.7 Περιβάλλον ανάπτυξθσ 

Θ ανάπτυξθ των διαδικτυακϊν εφαρμογϊν προτείνεται να πραγματοποιθκεί ςε πλιρωσ 

αντικειμενοςτραφζσ περιβάλλον (π.χ. ASP.net, Java), ϊςτε να επιτυγχάνονται οι πλζον 

προθγμζνεσ λειτουργίεσ. Επίςθσ, κα πρζπει να επιλεγεί θ κατάλλθλθ προγραμματιςτικι 

ςουίτα για τθ διαςφνδεςθ των διαδικτυακϊν εφαρμογϊν με το ςφςτθμα διαχείριςθσ 

περιεχομζνου CMS, τθν εφκολθ ανάπτυξθ εφαρμογϊν και για τθν επζκταςθ των 

δυνατοτιτων των ιςτοχϊρων. Θ όποια λφςθ επιλεγεί, κα πρζπει να επιτρζπει τθν ανάπτυξθ 

διαδιδικτυακϊν λειτουργιϊν ςε ςυνεργαςία με το ςφςτθμα CMS που κα επιλεγεί. Αξίηει να 

επιςθμανκοφν οριςμζνεσ ενδεικτικζσ λφςεισ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ευρφτατα ςτισ 

βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ δθμοςίων ιςτοχϊρων: 

- usa.gov: Drupal, Vignette, Broadvision, Adobe Contribute / PHP 

- directgov.uk: Drupal /PHP 

- Bund.de: Government Site Builder (custom tool) /PHP 

- Europa.eu: Corporate Web Content Management (CWCM) 

- Υπουργεία όπωσ ΥΡΕΚΑ, ΥΡΕΞ, Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ, Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ: 

Microsoft Content Management Server/ ASP.net 

Άλλεσ λφςεισ που εφαρμόηονται ευρζωσ ςε επιχειρθςιακζσ λφςεισ είναι οι εξισ: 

- MAMBO / PHP 

- Joomla CMS / PHP 

- DotnetNuke / ASP.net  

- MOSS / ASP.net 

Θ λφςθ που κα επιλεγεί, κα πρζπει να επιλεγεί με γνϊμονα: 

- Τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν επίτευξθσ των λειτουργικϊν και τεχνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των ιςτοχϊρων.  

- Το ςυμφζρον του ΤΕΛ Λάριςασ ςε επίπεδο κόςτουσ προμικειασ, εγκατάςταςθσ, 

εκπαίδευςθσ, ςυντιρθςθσ, επζκταςθσ.  

- Τθν ευκολία ςτθ χριςθ και ςτθν εκμάκθςθ.  

- Τθν ευκολία παραγωγισ και αναπαραγωγισ νζων ιςτοχϊρων.  

- Τθν αξιόπιςτθ και αδιάλειπτθ λειτουργία, ςε ςυνεργαςία με το ςφνολο των 

υποςυςτθμάτων του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ. 
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- Τθ ςυνεργαςία με ανοικτά διεκνι πρότυπα XML, XSL.   

- Τθν υποςτιριξθ χριςθσ τρίτων εργαλείων (third party components) εντόσ των 

ιςτοςελίδων.  

- Τθ διαςφνδεςθ με το επιλεγζν ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων.  

- Τθ δυνατότθτα μετάπτωςθσ του ςυνόλου των δεδομζνων ςε τυχόν νζο ςφςτθμα 

διαχείριςθσ δεδομζνων που κα επιλεγεί ςτο μζλλον.  

- Τθ δυνατότθτα εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του ςτο επιλεγζν περιβάλλον 

λειτουργικϊν ςυςτθμάτων.  

- Τθ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με το επιλεγζν ςφςτθμα καταλόγων (directory server). 

5.8 Λογιςμικό αναφοράσ  

Από τθν ζρευνά μασ, διαπιςτϊνεται ότι μεγαλφτερο μζροσ των ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων 

ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ, ζχει υιοκετιςει ωσ ςτρατθγικι επιλογι τθν υποςτιριξθ 

λφςεων λογιςμικοφ ανοικτοφ κϊδικα για τουσ ιςτοχϊρουσ τουσ. Μια ςυνιςτϊμενθ, 

ενδεικτικι λφςθ που βαςίηεται ςε επιλογι λογιςμικοφ ανοικτοφ κϊδικα, θ οποία προκφπτει 

και από βζλτιςτεσ πρακτικζσ που αναλφκθκαν ςτθν παροφςα ζκκεςθ, αλλά και ςτθν 

εμπειρία του Λδρφματόσ μασ, μπορεί να ςυνοψιςτεί ςτον παρακάτω πίνακα: 

Κατθγορία Ρροτεινόμενο προϊόν ανοικτοφ κϊδικα 

Λειτουργικό Σφςτθμα  Debian Linux 

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου (CMS) Drupal  

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων MySQL 

Υπθρεςία Καταλόγου – Ταυτοποίθςθ 

Χρθςτϊν 

OpenLDAP 

Μθχανιςμόσ  αναηιτθςθσ Διαςφνδεςθ με το Google Search API και 

ςχετικό κϊδικα για advanced search 

Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον ανάπτυξθσ Eclipse 

Γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ PHP, Javascript, Java, 

HTML/CSS/XHTML/XML 

Σε κάκε περίπτωςθ, προτείνεται θ χριςθ του παραπάνω λογιςμικοφ να είναι ΥΡΟΧΕΩΤΛΚΘ 

για όλα του ιςτοχϊρουσ του ΤΕΛ Λάριςασ από εδϊ και ςτο εξισ. Σε περίπτωςθ παρζκκλιςθσ 

κα πρζπει τεκμθριϊνεται και να εγκρίνεται από τθν επιτελικι επιτροπι πλθροφορικισ του 

ΤΕΛ Λάριςασ. 

Θ παραπάνω λίςτα προτείνεται να ανακεωρείται ςε ετιςια βάςθ. 
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6 Νζεσ τεχνολογίεσ 
Θ ανάπτυξθ του νζου ιςτοχϊρου του ΤΕΛ Λάριςασ πραγματοποιείται ςε μια χρονικι περίοδο 

όπου οι τεχνολογικζσ τάςεισ ςυνοψίηονται ςτισ ακόλουκεσ περιοχζσ: 

- Κοινωνικά δίκτυα (Social Networking): οι χριςτεσ χρθςιμοποιοφν ευρφτατα τθν κοινωνικι 

δικτφωςθ για τθ μεταξφ τουσ επικοινωνία αλλά και για τθν πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ. Λδιαίτερα τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter, Youtube ζχουν αποκτιςει 

ευρεία αποδοχι από τουσ χριςτεσ, ενϊ το ςφνολο των ιςτοχϊρων που αναπτφςςονται 

διαςφνδεουνε τισ ιςτοςελίδεσ τουσ για ςχολιαςμό, ανταλλαγι απόψεων, αναπαραγωγι 

περιεχομζνου. Επομζνωσ, είναι αναγκαίο θ υλοποίθςθ των ομογενοποιθμζνων ιςτοχϊρων 

να χρθςιμοποιιςει τα εργαλεία αυτά για να αναμεταδϊςει το περιεχόμενό του ςε 

πολλαπλά ςθμεία και ςε μεγάλο πλικοσ αποδεκτϊν, οι οποίοι δεν είναι «υποχρεωμζνοι» 

να τουσ χρθςιμοποιοφν, αλλά που κα προςζφεραν ςθμαντικά με τθν πρόςβαςι τουσ (π.χ. 

ςυλλογικοί φορείσ, απλοί αναγνϊςτεσ, πολίτεσ, επιχειριςεισ). Επίςθσ, το ανκρϊπινο 

δυναμικό του Λδρφματοσ κα μπορεί να ςυνειςφζρει με απόψεισ, γνϊςεισ και πλθροφορίεσ 

ςτθν παραγωγι πρόςκετθσ γνϊςθσ μζςα από τουσ ιςτοχϊρουσ του. 

- Ρρόςβαςθ ςτουσ ιςτοχϊρουσ από φορθτζσ ςυςκευζσ (mobile browsers): μεγάλοσ 

αρικμόσ χρθςτϊν ζχει αντικαταςτιςει τουσ ςυνικεισ ςτακμοφσ εργαςίασ με φορθτζσ 

ςυςκευζσ netbooks, PDAs, tablets, cellphones κλπ. Σε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να 

προςφζρεται ζκδοςθ των ιςτοχϊρων που να προςαρμόηεται ςτισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ των 

ςυςκευϊν αυτϊν.   

Οι λόγοι που προτείνεται να ςυμπεριλθφκοφν οι δφο παραπάνω κατθγορίεσ τεχνολογιϊν 

είναι ςτο νζο ιςτοχϊρο του ΤΕΛ Λάριςασ είναι: 

 λόγω τθσ εξαιρετικά μεγάλθσ δθμοτικότθτασ που ζχουν, ιδιαίτερα ςε ζνα νεανικό 

κοινό ςαν το φοιτθτικό, 

 θ ζναρξθ χριςθσ τζτοιων τεχνολογιϊν και ςε άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ  (π.χ. 

Υπουργείο Οικονομικϊν, Διαχειριςτικι Αρχι ΕΡΕΑΕΚ) 

Επιπλζον, πολφ χριςιμεσ προςεγγίςεισ είναι και οι ακόλουκεσ: 

- Ενοποιθμζνεσ Επικοινωνίεσ (Unified Communications): το Διαδίκτυο αποτελεί το μζςο 

όπου «ςυγκλίνει» το ςφνολο των μζςων και των μορφϊν επικοινωνίασ (δεδομζνα, φωνι, 

βίντεο). Επομζνωσ, είναι επικυμθτι θ επιλογι λφςθσ που κα επιτρζπει τθ χριςθ εργαλείων 

που βραχυπρόκεςμα ι μεςοπρόκεςμα κα επιτρζπουν τθ χριςθ των ιςτοχϊρων για 

ςυνεργαςία και επικοινωνία. Σε πρακτικό επίπεδο ςθμαίνει ανάπτυξθ/υλοποίθςθ 

υπθρεςιϊν sms server. Fax server, κ.α. 

- Σιμανςθ περιεχομζνου (tagging): θ ςιμανςθ των κειμζνων με λζξεισ-κλειδιά (tags) 

επιτρζπει τθν οργάνωςθ του περιεχομζνου ςε τριςδιάςτατουσ κφβουσ, αλλά και τθν 

ευκολία πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςε περιεχόμενο ςφμφωνα με κζματα που τουσ 

ενδιαφζρουν. Θ ςφνκεςθ νεφϊν λζξεων κλειδιϊν (tag clouds) κρίνεται αναγκαία ςιμερα για 

τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των χρθςτϊν.  
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Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω προτείνεται: 

 Τθν ανάπτυξθ παρουςίασ του ΤΕΛ Λάριςασ ςτο facebook, twitter και youtube. 

 Τθν ανάπτυξθ ειδικισ ζκδοςθσ του ιςτοχϊρου του ΤΕΛ Λάριςασ με ςτόχο τθ χριςθ 

από κινθτά 

 Τθν ενοποίθςθ των επικοινωνιϊν με χριςθ sms server, fax server και 

τθλεδιαςκζψεων.  

 Τθ ςιμανςθ του περιεχομζνου με ςυςτθματικό τρόπο 

Τα παραπάνω δεν ελιφκθςαν υπόψθ κατά τον υπολογιςμό των δραςτθριοτιτων, των 

χρόνων και τθσ απαιτοφμενθσ προςπάκειασ που παρουςιάηεται ςτο επόμενο κεφάλαιο.  
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7 Ανάπτυξθ και λειτουργία δικτυακϊν τόπων 
Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται ςθμαντικά ςθμεία που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ για 

τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, προτείνεται  

1) θ δθμιουργία επιτελικισ επιτροπισ πλθροφορικισ με ςκοπό τθν χάραξθ και 

υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, 

2) θ προκιρυξθ ζργου με ςκοπό τθν ανάπτυξθ του ενιαίου δικτυακοφ τόπου του ΤΕΛ 

Λάριςασ, τθσ απαραίτθτθσ υποδομισ κακϊσ και τθν δθμιουργία των αρχικϊν 

δεδομζνων,  

3) τθ δθμιουργία των απαραίτθτων υπθρεςιϊν μαηί με τθν εξαςφάλιςθ του 

προςωπικοφ με ςκοπό τθ ςυντιρθςθ και διαρκι ενθμζρωςθ του ςυςτιματοσ. 

Επιπλζον, παρουςιάηεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τθν υλοποίθςθ των 

προτεινόμενων ζργων. 

7.1 Δθμιουργία επιτελικισ επιτροπισ 

Ρροχπόκεςθ για τθ βζλτιςτθ ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ ςφγχρονων πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων για ζναν οργανιςμό είναι θ φπαρξθ μιασ ιςχυρισ επιτελικισ επιτροπισ 

πλθροφορικισ ςτο ανϊτατο δυνατό επίπεδο διοίκθςθσ, θ οποία κα καταρτίηει τουσ 

βραχυπρόκεςμουσ και μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ του και κα οργανϊνει τισ αντίςτοιχεσ 

δράςεισ πλθροφορικισ.  

Κα πρζπει να ςθμειωκεί, ότι οι λόγοι που προτείνεται θ δθμιουργία αυτισ τθσ μόνιμθσ 

επιτροπισ είναι : 

 H ανάπτυξθ λογιςμικοφ δεν γίνεται με ςυςτθματικό τρόπο ςτο ΤΕΛ Λάριςασ, αφοφ 

δεν υπάρχει προςωπικό επιφορτιςμζνο με τζτοια κακικοντα. Στθν πράξθ είτε 

γίνεται προμικεια υπθρεςιϊν είτε ανατίκεται το ζργο ςτο προςωπικό του ΤΕΛ, αλλά 

χωρίσ ςυςτθματικό τρόπο, 

 Θ υποςτιριξθ και ςυντιρθςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, αλλά και θ ενθμζρωςθ 

του περιεχομζνου  δεν γίνεται  με ςυςτθματικό και ενιαίο τρόπο, 

 Θ παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν αποτελεί τθ ραχοκοκαλιά πάνω ςτθν οποία 

βαςίηεται το εκπαιδευτικό ζργο αλλά και θ διοικθτικι λειτουργία του Λδρφματοσ, 

και αφορά το ΤΕΛ ςυνολικά. 
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Ριο αναλυτικά ο ρόλοσ τθσ επιτελικισ επιτροπισ ςυνεπικουροφμενθσ από τεχνικοφσ 

εμπειρογνϊμονεσ – ςυμβοφλουσ όταν απαιτείται κα είναι: 

 Θ χάραξθ και υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 

 Θ αξιολόγθςθ και ιεράρχθςθ των πλθροφοριακϊν αναγκϊν του ΤΕΛ Λάριςασ. 

 Θ παρακολοφκθςθ τθσ τυποποίθςθσ εξοπλιςμοφ και πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 

 Θ τυποποίθςθ και θ παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. 

 Θ κατάρτιςθ των τεχνικϊν απαιτιςεων των διαφόρων ζργων και θ ςυγγραφι των 

αντίςτοιχων τευχϊν δθμοπράτθςθσ με ςυνδρομι του κατάλλθλου ανά περίπτωςθ 

προςωπικοφ του Λδρφματοσ. 

 Θ επιτελικι παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των ζργων.  

Θ επιτελικι επιτροπι πλθροφορικισ κα πρζπει να ζχει ςτρατθγικι κζςθ ςτο ΤΕΛ Λάριςασ, να 

προεδρεφει ςε αυτι πρόςωπο προερχόμενο από τθν διοίκθςθ του ΤΕΛ Λάριςασ και να 

ειςθγείται για λιψθ αποφάςεων ςτο Συμβοφλιο του ΤΕΛ Λάριςασ ςτα παραπάνω κζματα.  

7.2 Προτεινόμενο ζργο και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ προςζγγιςθσ προτείνεται θ ανάκεςθ και προμικεια 

υπθρεςιϊν ςε εξωτερικό ανάδοχο, δεδομζνου ότι  ςτο ΤΕΛ Λάριςασ δεν είναι διακζςιμοι οι 

απαραίτθτοι ανκρϊπινοι πόροι.  

 Φάζη Α: Γηελέξγεηα Γηαγσληζκνύ Έξγνπ 

 Φάζη Β: Αλάπηπμε λέσλ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΡΔΗ Ιάξηζαο  

 Φάζη Γ: Ξαξαγσγηθή Ιεηηνπξγία Ππζηήκαηνο 

7.3 Φάςθ Α - Διενζργεια Διαγωνιςμοφ Ζργου»  

Ζ Φάζε Α πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: 

Δ1- Καταγραφι των απαιτιςεων ςε ςυνεργαςία με τουσ χριςτεσ 

Δ2 - Σφνταξθ τεφχουσ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ  και ςφνταξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν  

Δ3 -Διενζργεια του Διαγωνιςμοφ  

Θ εκτιμϊμενθ διάρκεια: 4 μινεσ  

Εκτιμϊμενθ απαιτοφμενθ προςπάκεια:4 ανκρωπομινεσ  
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7.4 Φάςθ Β: Ανάπτυξθ νζου δικτυακοφ τόπου του ΤΕΙ Λάριςασ  

Ζ θάζε Β απνηειεί ην θύξην έξγν ηεο αλάπηπμεο ηνπ λένπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΡΔΗ Ιάξηζαο. Ρν έξγν 

απηό πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα: 

Γ4 - Ξξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ 

Γ5 - Αλάπηπμε ηνπ λένπ δηθηπαθνύ ηόπνπ 

Γ6 – Κεηάπησζε δεδνκέλσλ, ζύλδεζε κε ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηνπ ΡΔΗ Ιάξηζαο 

Γ7 -  Ξηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ δηθηπαθνύ ηόπνπ  

Γ8 – Δθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ ζην λέν ζύζηεκα 

Θ εκτιμϊμενθ διάρκεια τθσ φάςθσ Β: 12 μινεσ  

Εκτιμϊμενθ απαιτοφμενθ προςπάκεια: 30 ανκρωπομινεσ   

Θ παραπάνω εκτίμθςθ αφορά τθν ανάπτυξθ και μετάβαςθ ςτο νζο ςφςτθμα το οποίο κα 

περιλαμβάνει τουσ τον κεντρικό ιςτοχϊρο του ΤΕΛ, των Σχολϊν, και των Τμθμάτων.  

7.5 Φάςθ Γ: Παραγωγικι Λειτουργία Συςτιματοσ 

Θ τρίτθ φάςθ αποτελεί και τθν τελικι φάςθ, αφοφ κα τεκεί το νζο ςφςτθμα ςε λειτουργία 

κα πρζπει να διαςφαλιςκοφν: 

a) H ςυνεχισ και απρόςκοπτθ λειτουργία του νζου ςυςτιματοσ  

b) Θ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ κακϊσ και 

c) Θ ενθμζρωςθ του περιεχομζνου. 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, αποτελεί βαςικι απαίτθςθ, θ φπαρξθ περιεχομζνου ςτθν 

Αγγλικι γλϊςςα. Για το λόγο αυτό κα πρζπει να προβλεφκεί θ δραςτθριότθτα τθσ 

ανάπτυξθσ Αγγλικοφ περιεχομζνου. 

Συνοψίηοντασ τα παραπάνω θ Φάςθ Γ περιλαμβάνει τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ: 

Δ9 – Διαχείριςθ του Συςτιματοσ 

Δ10 – Ενθμζρωςθ/Συντιρθςθ του περιεχομζνου του ιςτοχϊρου 

Δ11 – Ανάπτυξθ περιεχομζνου ςτθν Αγγλικι γλϊςςα 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν φπαρξθ ελάχιςτου τεχνικοφ προςωπικοφ ςτο ΤΕΛ Λάριςασ ςχετικοφ 

με το αντικείμενο τθσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ, προτείνετε θ ανάκεςθ των παραπάνω 

εργαςιϊν ςτθν ανάδοχο εταιρεία και για διάρκεια ενόσ ζτουσ. 

Εκτιμάται ότι οι δραςτθριότθτεσ Δ9 και Δ10 απαιτοφν για ζνα ζτοσ 24 ανκρωπομινεσ. 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει ςυνοπτικά τισ δραςτθριότθτεσ, με τθν διάρκεια και τθν 

απαιτοφμενθ προςπάκεια. 
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Νο  Ρεριγραφι Διάρκεια 

(μινεσ)  

Απαιτοφμενθ 

προςπάκεια 

(ανκρωπομινεσ)  

Ραρατθριςεισ 

Δ1  Καταγραφι των απαιτιςεων 

ςε ςυνεργαςία με τουσ 

χριςτεσ 

2  2  Εςωτερικά ΤΕΛ/Λ 

Δ2  Σφνταξθ τεφχουσ προκιρυξθσ 

διαγωνιςμοφ  και ςφνταξθ 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν  

1  1 Εςωτερικά ΤΕΛ/Λ 

Δ3   
Διενζργεια του Διαγωνιςμοφ  

3  1 Εςωτερικά ΤΕΛ/Λ 

Δ4 
Ρρομικεια του απαραίτθτου 

εξοπλιςμοφ 

2  0,5 Ανάδοχοσ 

Δ5 
Ανάπτυξθ του νζου 

δικτυακοφ τόπου 

4  6 Ανάδοχοσ 

Δ6 
Μεταφορά δεδομζνων, 

ςφνδεςθ με υπάρχοντα 

ςυςτιματα του ΤΕΛ Λάριςασ 

3  3 Ανάδοχοσ 

Δ7 
Ριλοτικι λειτουργία του νζου 

δικτυακοφ τόπου  

3  3 Ανάδοχοσ 

Δ8 
Εκπαίδευςθ των χρθςτϊν ςτο 

νζο ςφςτθμα 

1  1 Ανάδοχοσ 

Δ9 Διαχείριςθ του Συςτιματοσ 12  12 Ανάδοχοσ 

Δ10 Ενθμζρωςθ/Συντιρθςθ του 

περιεχομζνου του ιςτοχϊρου 

12  12 Ανάδοχοσ 

Δ11 Ανάπτυξθ περιεχομζνου ςτθν 

Αγγλικι γλϊςςα 

6 Ανά λζξθ Ανάδοχοσ 

μεταφραςτισ 

κακϊσ και τα 

ενδιαφερόμενα 

τμιματα του ΤΕΛ. 
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8 Ραράρτθμα Α – Οι διακζςιμοι δικτυακοί τόποι 
 

 
Α/Α 

 
Δ/ΝΣΕΙΣ (URL) 

 
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
ΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΗ 

 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
WEB 

SERVER 

 
ΓΛΩΣΣΑ 

ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 

 
ΒΑΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1 forum.teilar.gr FORUM NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX APACHE PHP (PHPBB) MYSQL, 
OPENLDAP 

2 kte.teilar.gr KTE ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΕΛ ΕΝΕΓΟ     

3 linuxteam.cs.teilar.gr LINUX TEAM ΤΜΘΜΑ 
ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ 

ΕΝΕΓΟ LINUX APACHE PHP (DRUPAL)  

4 postgrad.teilar.gr METAΡTYXIAKA (ΚΕΝΤΛΚΟ 
SITE) 

NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX APACHE PHP MYSQL, 
OPENLDAP 

5 msc.cs.teilar.gr METAΡTYXIAKO 
ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ 

ΤΜΘΜΑ 
ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ 

ΕΝΕΓΟ windows 2003 IIS ASP  

6 myweb.teilar.gr WEB-MAIL NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX APACHE PHP 
(SquirrelMail) 

MYSQL, 
OPENLDAP 

7 library.teilar.gr ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX APACHE PHP MYSQL 

9 dionysos.teilar.gr ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΣ
Θ 

ΕΝΕΓΟ windows 2003 IIS ASP MSSQL 

10 www.pr.teilar.gr ΓΑΦΕΛΟ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX APACHE PHP MYSQL 

11 www.career.teilar.gr ΓΑΦΕΛΟ ΔΛΑΣΥΝΔΕΣΘΣ ΓΑΦΕΛΟ 
ΔΛΑΣΥΝΔΕΣΘΣ 

ΕΝΕΓΟ LINUX APACHE PHP MYSQL 

12 www.career.kard.teilar.
gr 

ΓΑΦΕΛΟ ΔΛΑΣΥΝΔΕΣΘΣ 
ΚΑΔΛΤΣΑΣ 

NOC ΕΝΕΓΟ LINUX APACHE PHP MYSQL 

13 dde.sdo.teilar.gr ΔΛΟΛΚΘΣΘ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΕΓΩΝ ΣΔΟ (ΕΚΤΟΣ 
ΛΕΛΤΟΥΓ
ΛΑΣ) 

    

14 eclass.teilar.gr Ε-CLASS NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX APACHE PHP 
(OPENECLASS) 

MYSQL, 
OPENLDAP 

15 journals.teilar.gr ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΑ ΡΕΛΟΔΛΚΑ 
(ΧΑΤΩΝΑΣ) 

NOC ΕΝΕΓΟ UNIX SOLARIS APACHE PHP, JAVA MYSQL 
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Α/Α 

 
Δ/ΝΣΕΙΣ (URL) 

 
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
ΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΗ 

 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
WEB 

SERVER 

 
ΓΛΩΣΣΑ 

ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 

 
ΒΑΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

16 www.heatlab.teilar.gr ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ 
ΚΕΜΟΤΘΤΑΣ 

NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX lighttpd PHP (DRUPAL) MYSQL 

17 englab.teilar.gr ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓ. ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ 

(ΕΚΤΟΣ 
ΛΕΛΤΟΥΓ
ΛΑΣ) 

    

18 inflab.forestry.teilar.gr ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ 
ΔΑΣΟΡΟΝΛΑΣ 

ΚΑΔΛΤΣΑ ΕΝΕΓΟ windows IIS   

19 docman.teilar.gr ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΔΛΑΚΛΝΘΣΘ 
ΕΓΓΑΦΩΝ 

NOC ΕΝΕΓΟ UNIX SOLARIS APACHE PHP 
(KNOWLEDGETR
EE) 

MYSQL, 
OPENLDAP 

20 www.teilar.gr ΚΕΝΤΛΚΟ SITE NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX APACHE PHP MYSQL, 
OPENLDAP 

21 noc.teilar.gr ΚΕΝΤΟ ΔΛΚΤΥΟΥ NOC ΕΝΕΓΟ UNIX SOLARIS APACHE PHP (JOOMLA) MYSQL, 
OPENLDAP 

22 lists.teilar.gr ΛΛΣΤΕΣ ΘΛ. ΤΑΧΥΔΟΜΕΛΟΥ NOC ΕΝΕΓΟ UNIX SOLARIS APACHE PHP (MAILMAN)  

23 salary.teilar.gr ΜΛΣΚΟΔΟΣΛΑ NOC ΕΝΕΓΟ UNIX SOLARIS APACHE PHP, JAVA OPENLDAP 

24 mtol.teilar.gr ΡΕΛΟΔΛΚΟ MTOL (ΜΡΛΑΝΑΣ) NOC ΕΝΕΓΟ UNIX SOLARIS APACHE PHP (JOOMLA) MYSQL 

25 prime.teilar.gr ΡΕΛΟΔΛΚΟ PRIME (ΜΡΛΑΝΑΣ) NOC ΕΝΕΓΟ UNIX SOLARIS APACHE PHP (JOOMLA) MYSQL 

26 pls.teilar.gr ΡΟΓΑΜΜΑ PLEASE ENTER ΣΔΟ ΕΝΕΓΟ windows 2003 IIS ASP  

27 archimidis.teilar.gr ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΧΛΜΘΔΘΣ NOC ΕΝΕΓΟ UNIX SOLARIS APACHE PHP MYSQL 

28 rrmanager.teilar.gr ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΧΛΜΘΔΘΣ 
(ΚΑΕΤΣΟΣ) 

NOC ΕΝΕΓΟ UNIX SOLARIS APACHE PHP (JOOMLA) MYSQL 

29 praktiki.teilar.gr ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΚΤΛΚΘΣ ΣΔΟ ΕΝΕΓΟ windows IIS ASP  

30 ifestos.teilar.gr ΡΤΥΧΛΑΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX APACHE PHP MYSQL 

31 disabled.teilar.gr ΡΥΛΘ ΑΜΕΑ NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX APACHE PHP (JOOMLA) MYSQL 

32 teledu.mech.teilar.gr ΡΥΛΘ ΤΘΛΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 
ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ 

NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX APACHE PHP (MOODLE) MYSQL 

http://www.teilar.gr/
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Α/Α 

 
Δ/ΝΣΕΙΣ (URL) 

 
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
ΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΗ 

 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
WEB 

SERVER 

 
ΓΛΩΣΣΑ 

ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 

 
ΒΑΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

33 e-learning.cs.teilar.gr ΡΥΛΘ ΤΘΛΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 
ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ 

ΤΜΘΜΑ 
ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ 

ΕΝΕΓΟ windows 2000 IIS ASP MSSQL 

34 www.bs.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 
ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ 

NOC ΕΝΕΓΟ LINUX APACHE PHP (JOOMLA) MYSQL 

35 stats.teilar.gr ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΑ ΔΛΚΤΥΟΥ NOC ΕΝΕΓΟ UNIX SOLARIS APACHE PHP  

36 www.steg.teilar.gr ΣΤΕΓ ΣΤΕΓ (ΕΚΤΟΣ 
ΛΕΛΤΟΥΓ
ΛΑΣ) 

windows IIS   

37 mibes.teilar.gr ΣΥΝΕΔΛΟ MIBES (ΜΡΛΑΝΑΣ) NOC ΕΝΕΓΟ UNIX SOLARIS APACHE PHP (JOOMLA) MYSQL 

38 esdo.teilar.gr ΣΥΝΕΔΛΟ ΕΣΔΟ (ΜΡΛΑΝΑΣ) NOC ΕΝΕΓΟ UNIX SOLARIS APACHE PHP (JOOMLA) MYSQL 

39 dde.sdo.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 
ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΕΓΩΝ 

ΣΔΟ ΕΝΕΓΟ windows IIS ASP  

40 www.ap.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΗΩΛΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ NOC ΕΝΕΓΟ UNIX SOLARIS APACHE HTML  

41 www.elec.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΑΣ ΝΟC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX lighttpd PHP (DRUPAL) MYSQL 

42 www.medlab.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΛΑΤΛΚΩΝ 
ΕΓΑΣΤΘΛΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΤΕΛ ΕΝΕΓΟ     

43 www.acc.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΛΣΤΛΚΘΣ ΣΔΟ ΕΝΕΓΟ windows IIS JAVA  

44 www.dbe.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΛΚΘΣ 
ΒΛΟΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ 

NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX APACHE HTML  

45 www.mech.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX lighttpd PHP (DRUPAL) MYSQL 

46 medcare.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΘΣ NOC ΕΝΕΓΟ UNIX SOLARIS APACHE HTML  

47 www.cs.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΤΜΘΜΑ 
ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ 

ΕΝΕΓΟ windows 2003 IIS JAVA MYSQL 

48 www.civil.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ 
ΥΡΟΔΟΜΘΣ 

NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX lighttpd PHP (DRUPAL) MYSQL 

49 www.wfdt.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΞΥΛΟΥ NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX APACHE PHP MYSQL 

50 www.food.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ NOC ΕΝΕΓΟ UNIX SOLARIS APACHE PHP MYSQL 

http://www.steg.teilar.gr/
http://dde.sdo.teilar.gr/
http://www.elec.teilar.gr/
http://www.dbe.teilar.gr/
http://www.mech.teilar.gr/
http://www.civil.teilar.gr/
http://www.wfdt.teilar.gr/
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Α/Α 

 
Δ/ΝΣΕΙΣ (URL) 

 
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
ΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΗ 

 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
WEB 

SERVER 

 
ΓΛΩΣΣΑ 

ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 

 
ΒΑΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΟΦΛΜΩΝ 

51 www.bs.teilar.gr/touris
m_business/ 

ΤΜΘΜΑ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ 
ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ 

NOC ΕΝΕΓΟ LINUX APACHE PHP (JOOMLA) MYSQL 

52 www.ygeia.teilar.gr Ψυχικι Υγεία και Ειδικι Αγωγι NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX APACHE PHP (JOOMLA) MYSQL 

53 users.cs.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΤΜΘΜΑ 
ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ 

ΕΝΕΓΟ windows 2003 IIS ASP.NET  

54 alumni.cs.teilar.gr:8082
/syllogos/ 

ΤΜΘΜΑ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΤΜΘΜΑ 
ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ 

ΕΝΕΓΟ windows 2003 APACHE PHP (JOOMLA) MYSQL 

55 dasta.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ NOC ΕΝΕΓΟ windows 2008 IIS ASP.NET & 
Sharepoint 
Services 

Active Directory 

56 unifinder.cs.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ NOC ΕΝΕΓΟ windows 2003 IIS PHP XML 

57 email.cs.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΤΜΘΜΑ 
ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ 

(ΕΚΤΟΣ 
ΛΕΛΤΟΥΓ
ΛΑΣ) 

windows 2003 IIS Exchange Server 
2003 

Active Directory 

58 ecoqualifyiii.cs.teilar.gr ΤΜΘΜΑ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΤΜΘΜΑ 
ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ 

(ΕΚΤΟΣ 
ΛΕΛΤΟΥΓ
ΛΑΣ) 

windows 2004 IIS ASP MSSQL 

59 software.teilar.gr ΚΕΝΤΟ ΔΛΚΤΥΟΥ NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX lighttpd PHP 
(KNOWLEDGETR
EE) 

MYSQL, 
OPENLDAP 

60 synergates.teilar.gr ΚΕΝΤΟ ΔΛΚΤΥΟΥ NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX TOMCAT JAVA MYSQL 

61 webconf.teilar.gr ΚΕΝΤΟ ΔΛΚΤΥΟΥ NOC ΕΝΕΓΟ DEBIAN LINUX TOMCAT JAVA MYSQL 

 

http://www.bs.teilar.gr/tourism_business/
http://www.bs.teilar.gr/tourism_business/
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9 Ραράρτθμα Β – Ερωτθματολόγιο ςυλλογισ πλθροφοριϊν 
ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΑΦΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΡΩΝ ΤΕΙ ΛΑΙΣΑΣ 

Πνομα Τμιματοσ/Διεφκυνςθσ/Μονάδοσ/Εργου .......……………………………………………….. 

Καταγράψτε τουσ διακζςιμουσ δικτυακοφσ τόπουσ του τμιματοσi 

Δικτυακόσ τόποσ:  

Υπεφκυνο άτομο: Πνομα:  
E-mail: 

Σκοπόσ δικτυακοφ τόπου:  
 

Είδοσ:    
  
 

  Υπθρεςία  
  Ρλθροφοριακόσ  
  Ζργου  
  Άλλο--- Ρροςδιορίςτε _____________________ 

Συχνότθτα ενθμζρωςθσ:   Κακθμερινά  
  Εβδομαδιαία  
  Μθνιαία  
  Ροτζ 

Ροιο είναι το μζγεκοσ του 
δικτυακοφ τόπου: 

  ζωσ 100 ςελίδεσ  
  ζωσ 500 ςελίδεσ  
  ζωσ 1000 ςελίδεσ 

Ρεριζχει δυναμικό 
περιεχόμενο: 

  ςφνδεςθ με βάςθ δεδομζνων 
  χριςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ περιεχομζνου 
  δυναμικι ςφνδεςθ με άλλουσ δικτυακοφσ τόπουσ 
  άλλο --- Ρροςδιορίςτε _____________________ 

Ροιο είναι το πιο χριςιμο 
τμιμα του δικτυακοφ τόπου: 

 

Ιδιαιτερότθτεσ Δικτυακοφ 
τόπου: 

 

Συνθκιςμζνα Ρροβλιματα:  

Ελλείψεισ που ζχετε εντοπίςει:    

 

Θα κζλατε να γίνεται κεντρικι διαχείριςθ του δικτυακοφ ςασ τόπου:  Ναι   Πχι    

Θα κζλατε να γίνεται κεντρικι ενθμζρωςθ του δικτυακοφ ςασ τόπου: Ναι   Πχι    

Άλλα ςχόλια 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                                           
i
 Αν υπάρχουν περιςςότεροι δικτυακοί τόποι προςκζςτε περιςςότερουσ πίνακεσ. Δεν κα πρζπει να 
αναφερκοφν οι προςωπικοί δικτυακοί τόποι των μελϊν του ΕΡ που ςυντθροφνται με δικι τουσ 
ευκφνθ. 

 

 


