


ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΝΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΙΚΑΙ ΤΟΝΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣΠΟΥΔΑΣΤΗ
ΣΤΟΣΤΟ ΤΕΙΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝ -- MIS MIS : 304280: 304280

ΚωνσταντίνοςΚωνσταντίνος ΧειλάςΧειλάς

ΕπιστημονικώςΕπιστημονικώς ΥπεύθυνοςΥπεύθυνος ΈργουΈργου



ΚατανομήΚατανομή τωντων κονδυλίωνκονδυλίων

•• ΠοσοστόΠοσοστό = = 20% * 20% * ΑΤΑΤ / / ΣυνολικόςΑΤΣυνολικόςΑΤ
+ 70% * + 70% * ΑΦΑΦ / / ΣυνολικόςΣυνολικός ΑΦΑΦ
+ 10% * + 10% * ΑΦΠΚΔΑΦΠΚΔ / / ΣυνολικόςΣυνολικός ΑΦΠΚΔΑΦΠΚΔ

•• ΌπουΌπου::
–– ΑΤΑΤ = = ΑριθμόςΑριθμός ΤμημάτωνΤμημάτων
–– ΑΦΑΦ = = ΑριθμόςΑριθμός ΦοιτητώνΦοιτητών ((κανονικήςκανονικής διάρκειαςδιάρκειας σπουδώνσπουδών))
–– ΑΦΠΚΔΑΦΠΚΔ = = ΑριθμόςΑριθμός ΦοιτητώνΦοιτητών ΠέρανΠέραν τηςτης ΚανονικήςΚανονικής ΔιάρκειαςΔιάρκειας

ΣπουδώνΣπουδών
–– ΤαΤα ΣύνολαΣύνολα υπολογίζονταιυπολογίζονται ανάανά κατηγορίακατηγορία ((ΠανεπιστήμιαΠανεπιστήμια καικαι ΤΕΙΤΕΙ))

ΤαΤα στοιχείαστοιχεία πουπου χρησιμοποιήθηκανχρησιμοποιήθηκαν γιαγια τουςτους αριθμούςαριθμούς
τωντων φοιτητώνφοιτητών προέρχονταιπροέρχονται απόαπό τηντην έρευναέρευνα τηςτης
ΣτατιστικήςΣτατιστικής ΥπηρεσίαςΥπηρεσίας γιαγια τοτο ακαδημαϊκόακαδημαϊκό έτοςέτος 20062006--
2007.2007.



ΑρχικήΑρχική ΚατανομήΚατανομή ΠροϋπολογισμούΠροϋπολογισμού τηςτης
ΠρόσκλησηςΠρόσκλησης

Πίνακας: Κατανομή Πανεπιστημίων - ΤΕΙ

53.000.000[1]Γενικό Σύνολο

18.550.00034.450.000Σύνολο

5.250.0009.750.000Γ

8.750.00016.250.000Β2

4.550.0008.450.000Α2

Τ.Ε.Ι. (35%)Πανεπιστήμια (65%)Πράξη

[1]Οπροϋπολογισμοςσυμπληρώνεται
μετα 7.000.000 τωνοριζόντιων έργων.



ΣτόχοςΣτόχος έργουέργου

•• ΤοΤο έργοέργο αφοράαφορά στονστον σχεδιασμόσχεδιασμό καικαι στηστη
διάθεσηδιάθεση καινοτόμωνκαινοτόμων εφαρμογώνεφαρμογών καικαι
υπηρεσιώνυπηρεσιών πουπου είναιείναι απαραίτητεςαπαραίτητες, , τόσοτόσο
γιαγια τηντην κάλυψηκάλυψη άμεσωνάμεσων αναγκώναναγκών τουτου ΤΕΙΤΕΙ
ΚεντρικήςΚεντρικής ΜακεδονίαςΜακεδονίας ((ΤΕΙΚΜΤΕΙΚΜ), ), όσοόσο καικαι
γιαγια τηντην επιτυχήεπιτυχή μετάβασημετάβαση τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας
τουτου σεσε υπηρεσίεςυπηρεσίες ηλεκτρονικούηλεκτρονικού
ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου. . 



ΣτόχοςΣτόχος έργουέργου

•• ΤοΤο έργοέργο έχειέχει επίσηςεπίσης ωςως στόχοστόχο τουτου τητη βελτίωσηβελτίωση
τηςτης ποιότηταςποιότητας ήδηήδη παρεχόμενωνπαρεχόμενων υπηρεσιώνυπηρεσιών τουτου
ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ. . προςπρος τουςτους σπουδαστέςσπουδαστές τουτου, , τοτο προσωπικόπροσωπικό
τουτου καικαι γενικότεραγενικότερα τοντον πολίτηπολίτη
((ππ..χχ. . συναλλασσόμενουςσυναλλασσόμενους, , προμηθευτέςπρομηθευτές, , 
εργολάβουςεργολάβους, , κλπκλπ) ) μέσωμέσω τηςτης χρήσηςχρήσης ΤΠΕΤΠΕ..

•• ΟφελούμενοιΟφελούμενοι: : μέλημέλη τηςτης ακαδημαϊκήςακαδημαϊκής κοινότηταςκοινότητας, , 
εξωτερικοίεξωτερικοί συνεργάτεςσυνεργάτες, , συνεργαζόμενοισυνεργαζόμενοι φορείςφορείς, , 
αλλάαλλά καικαι οποιοσδήποτεοποιοσδήποτε απλόςαπλός πολίτηςπολίτης, , απόαπό
οποιοδήποτεοποιοδήποτε μέροςμέρος τηςτης χώραςχώρας ήή καικαι τοτο
εξωτερικόεξωτερικό



ΣτάδιαΣτάδια ΔημόσιωνΔημόσιων ΨηφιακώνΨηφιακών
ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών

• Στάδιο 1 - Πληροφόρηση: Ηλεκτρονική
πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

• Στάδιο 2 - Αλληλεπίδραση: Λήψη (μεταφόρτωση
– downloading) εντύπων

• Στάδιο 3 – Αμφίδρομη αλληλεπίδραση: 
επεξεργασία εντύπων, συμπεριλαμβανομένης
και της ταυτοποίησης

• Στάδιο 4 - Συναλλαγή: Διεκπεραίωση αιτημάτων, 
ολοκλήρωση συναλλαγών και πληρωμή

• Στάδιο 5 Προσωποποίηση: Προληπτική, 
στοχευμένη παροχή υπηρεσιών



ΤοΤο 55οο στάδιοστάδιο ψηφιακήςψηφιακής
ολοκλήρωσηςολοκλήρωσης

•• έχειέχει νόημανόημα γιαγια ορισμένεςορισμένες μόνομόνο υπηρεσίεςυπηρεσίες, , καικαι εκφράζειεκφράζει τιςτις
ακόλουθεςακόλουθες δύοδύο διαστάσειςδιαστάσεις::

–– ΤηνΤην προληπτικήπροληπτική παροχήπαροχή υπηρεσιώνυπηρεσιών (proactive service delivery), (proactive service delivery), 
όπουόπου δηλαδήδηλαδή τοτο κράτοςκράτος προχωράπροχωρά προληπτικάπροληπτικά σεσε δράσειςδράσεις γιαγια νανα
αναβαθμίσειαναβαθμίσει τηντην παροχήπαροχή τηςτης υπηρεσίαςυπηρεσίας καικαι τητη φιλικότητάφιλικότητά τηςτης
προςπρος τοτο χρήστηχρήστη. . ΠαραδείγματαΠαραδείγματα τέτοιωντέτοιων δράσεωνδράσεων αποτελούναποτελούν ηη
έγκαιρηέγκαιρη ειδοποίησηειδοποίηση τουτου πολίτηπολίτη/ / χρήστηχρήστη σεσε περίπτωσηπερίπτωση πουπου πρέπειπρέπει
νανα προβείπροβεί σεσε κάποιακάποια ενέργειαενέργεια, , ηη προπρο--συμπλήρωσησυμπλήρωση δεδομένωνδεδομένων σεσε
αιτήσειςαιτήσεις τουτου χρήστηχρήστη προςπρος τοτο ΔημόσιοΔημόσιο, , κκ..αα..

–– ΤηνΤην αυτόματηαυτόματη παροχήπαροχή υπηρεσιώνυπηρεσιών, , όπουόπου τοτο κράτοςκράτος παρέχειπαρέχει
αυτόματααυτόματα συγκεκριμένεςσυγκεκριμένες υπηρεσίεςυπηρεσίες χωρίςχωρίς νανα απαιτείταιαπαιτείται οο πολίτηςπολίτης
((ήή ηη επιχείρησηεπιχείρηση) ) νανα τιςτις ζητήσειζητήσει. . ΕπίσηςΕπίσης, , ενώενώ μέχριμέχρι τώρατώρα
εξεταζότανεξεταζόταν ηη άμεσηάμεση συναλλαγήσυναλλαγή τουτου πολίτηπολίτη ((επιχείρησηςεπιχείρησης) ) μεμε τοτο
ΔημόσιοΔημόσιο, , πλέονπλέον λαμβάνεταιλαμβάνεται υπόψηυπόψη καικαι ηη ύπαρξηύπαρξη ενδιαμέσωνενδιαμέσων
(intermediaries) (intermediaries) πουπου συναλλάσσονταισυναλλάσσονται μεμε τοτο ΔημόσιοΔημόσιο γιαγια
λογαριασμόλογαριασμό τουτου αιτούντααιτούντα ((ΣτάδιοΣτάδιο 44ΒΒ).).



•• ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες πουπου λαμβάνουνλαμβάνουν τητη μέγιστημέγιστη
επιτεύξιμηεπιτεύξιμη βαθμολογίαβαθμολογία ((ήτοιήτοι 3/3, 4/4 3/3, 4/4 ήή 5/5) 5/5) 
έχουνέχουν επίπεδοεπίπεδο ψηφιακήςψηφιακής ολοκλήρωσηςολοκλήρωσης
100% 100% καικαι χαρακτηρίζονταιχαρακτηρίζονται ωςως πλήρωςπλήρως
διαθέσιμεςδιαθέσιμες ηλεκτρονικάηλεκτρονικά (fully available (fully available 
online)online)..



ΧρηματοδότησηΧρηματοδότηση

•• ΗΗ υλοποίησηυλοποίηση τουτου έργουέργου γίνεταιγίνεται μέσωμέσω τουτου
ΕπιχειρησιακούΕπιχειρησιακού ΠρογράμματοςΠρογράμματος ««ΨηφιακήΨηφιακή
ΣύγκλισηΣύγκλιση»», , ΕΣΠΑΕΣΠΑ 20072007--2013, 2013, ΆξοναςΆξονας
ΠροτεραιότηταςΠροτεραιότητας 02 02 –– ΤΠΕΤΠΕ καικαι βελτίωσηβελτίωση τηςτης
ποιότηταςποιότητας ζωήςζωής, , μεμε συγχρηματοδότησησυγχρηματοδότηση απόαπό τηντην
ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΈνωση ((τοτο ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΤαμείοΤαμείο
ΠεριφερειακήςΠεριφερειακής ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης -- ΕΤΠΑΕΤΠΑ) ) καικαι απόαπό
ΕθνικούςΕθνικούς ΠόρουςΠόρους. . 

•• ΟΟ συνολικόςσυνολικός προϋπολογισμόςπροϋπολογισμός τουτου έργουέργου
ανέρχεταιανέρχεται στιςστις 199.700 199.700 €€..



ΥποέργοΥποέργο 1 1 -- ΦοιτητολόγιοΦοιτητολόγιο

•• ««ΥλοποίησηΥλοποίηση ΠΠ..ΣΣ ΦοιτητολογίουΦοιτητολογίου»»

•• ενίσχυσηενίσχυση τουτου υφιστάμενουυφιστάμενου συστήματοςσυστήματος ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής
γραμματείαςγραμματείας μεμε νέεςνέες προσωποποιημένεςπροσωποποιημένες υπηρεσίεςυπηρεσίες,,
–– αυτόματηαυτόματη ειδοποίησηειδοποίηση (e(e--mail, sms) mail, sms) 

–– διαχείρισηδιαχείριση τωντων φοιτητώνφοιτητών απόαπό οπουδήποτεοπουδήποτε,,

–– παραμετροποιήσιμηπαραμετροποιήσιμη εφαρμογήεφαρμογή παροχήςπαροχής στατιστικώνστατιστικών στοιχείωνστοιχείων,  ,  

–– υποσύστημαυποσύστημα ΧρονικούΧρονικού ΠρογραμματισμούΠρογραμματισμού αιθουσώναιθουσών

–– διαχείρισηδιαχείριση απουσιώναπουσιών σεσε μαθήματαμαθήματα, , 

–– ΦοιτητικήΦοιτητική ΜέριμναΜέριμνα γιαγια τητη ΣίτισηΣίτιση, , ΣτέγασηΣτέγαση, , ΠερίθαλψηΠερίθαλψη..

–– διασύνδεσηδιασύνδεση τουτου συστήματοςσυστήματος μεμε LDAP, LDAP, 

–– διασύνδεσηδιασύνδεση μεμε ΕΥΔΟΞΟΕΥΔΟΞΟ,,

–– διασύνδεσηδιασύνδεση μεμε κεντρικήκεντρική πλατφόρμαπλατφόρμα ΕπιχειρηματικήςΕπιχειρηματικής ΕυφυίαςΕυφυίας



ΥποέργοΥποέργο 1 1 -- ΦοιτητολόγιοΦοιτητολόγιο

•• https://egram.teicm.gr/unistudent/https://egram.teicm.gr/unistudent/

•• https://egram.teicm.gr/classweb/https://egram.teicm.gr/classweb/



ΥποέργοΥποέργο 2 2 –– ΔιοικητικέςΔιοικητικές ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες

•• ««ΥλοποίησηΥλοποίηση ΠληροφοριακούΠληροφοριακού ΣυστήματοςΣυστήματος
ΛειτουργικώνΛειτουργικών ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών»»

•• αναβάθμισηαναβάθμιση / / ολοκλήρωσηολοκλήρωση
–– τουτου συστήματοςσυστήματος διοικητικώνδιοικητικών υποθέσεωνυποθέσεων, , 

–– τουτου συστήματοςσυστήματος οικονομικώνοικονομικών υποθέσεωνυποθέσεων, , 

–– τηντην υλοποίησηυλοποίηση ΠΣΠΣ διαχείρισηςδιαχείρισης έργωνέργων

–– τηντην υλοποίησηυλοποίηση ΠΣΠΣ διαχείρισηςδιαχείρισης προμηθειώνπρομηθειών. . 

–– διασύνδεσηδιασύνδεση τωντων επιμέρουςεπιμέρους ΠΠ..ΣΣ. . μεμε

–– κεντρικήκεντρική πλατφόρμαπλατφόρμα ΕπιχειρηματικήςΕπιχειρηματικής ΕυφυίαςΕυφυίας, , 

–– κεντρικήκεντρική υποδομήυποδομή GUNet SMS Aggregator GUNet SMS Aggregator 

–– ΕνιαίαΕνιαία ΑρχήΑρχή ΠληρωμώνΠληρωμών..



ΥποέργοΥποέργο 2 2 –– ΔιοικητικέςΔιοικητικές ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες

•• ΕνημέρωσηΕνημέρωση προμηθευτώνπρομηθευτών: : 

httphttp://://suppliersupplier..teicmteicm..grgr

•• EEνημέρωσηνημέρωση προσωπικούπροσωπικού: : 

httphttp://://staffstaff..teicmteicm..grgr



ΥποέργοΥποέργο 3 3 -- ΑυτεπιστασίαΑυτεπιστασία

•• ΥπηρεσίαΥπηρεσία ΙδρυματικούΙδρυματικού ΛογαριασμούΛογαριασμού

•• Single SignSingle Sign--On (SSO)On (SSO)

•• ΈκδοσηΈκδοση ψηφιακώνψηφιακών πιστοποιητικώνπιστοποιητικών --
HARICAHARICA

•• ΥπηρεσίαΥπηρεσία ασφαλούςασφαλούς απομακρυσμένηςαπομακρυσμένης
πρόσβασηςπρόσβασης στοστο δίκτυοδίκτυο τουτου ΤΕΙΤΕΙ -- VPNVPN

•• ΛογιστικόςΛογιστικός έλεγχοςέλεγχος πηροφοριακώνπηροφοριακών
συστημάτωνσυστημάτων (Information Systems Audit).(Information Systems Audit).

•• ΔημοσιότηταΔημοσιότητα : : http://noc.teicm.grhttp://noc.teicm.gr



ΥποέργοΥποέργο 3 3 -- ΑυτεπιστασίαΑυτεπιστασία

•• ΚανονισμόςΚανονισμός λειτουργίαςλειτουργίας δικτύουδικτύου: : 

http://noc.teicm.gr/files/KL_TEIS.pdfhttp://noc.teicm.gr/files/KL_TEIS.pdf

•• ΚανονισμόςΚανονισμός λειτουργίαςλειτουργίας ασύρματουασύρματου δικτύουδικτύου: : 

http://noc.teicm.gr/files/KLAS_TEIS.pdfhttp://noc.teicm.gr/files/KLAS_TEIS.pdf

•• ΚανονιστικόΚανονιστικό πλαίσιοπλαίσιο χρήσηςχρήσης ΥπηρεσίαςΥπηρεσίας
ΠιστοποίησηςΠιστοποίησης καικαι ΕξουσιοδότησηςΕξουσιοδότησης (A.A.I.): (A.A.I.): 

httphttp://://nocnoc..teicmteicm..grgr//filesfiles//AAIAAI__TEISTEIS..pdfpdf

•• ΘεσμοθέτησηΘεσμοθέτηση ροώνροών εργασίαςεργασίας: : 

http://noc.teicm.gr/files/http://noc.teicm.gr/files/roesroes_TEIS.pdf_TEIS.pdf



ΣυντελεστέςΣυντελεστές -- ΣυνεργάτεςΣυνεργάτες

•• ΕιδικόςΕιδικός ΛογαριασμόςΛογαριασμός ΚονδυλίωνΚονδυλίων ΈρευναςΈρευνας

•• ΕπιτροπέςΕπιτροπές ΔιαγωνισμώνΔιαγωνισμών

•• ΕπιτροπέςΕπιτροπές ΠαρακολούθησηςΠαρακολούθησης καικαι
ΠαραλαβήςΠαραλαβής

•• ΟμάδαΟμάδα ανάπτυξηςανάπτυξης εφαρμογώνεφαρμογών



ΕιδικόςΕιδικός ΛογαριασμόςΛογαριασμός ΚονδυλίωνΚονδυλίων ΈρευναςΈρευνας

•• ΔήμητραΔήμητρα ΠαραλίκαΠαραλίκα

•• ΕυαγγελίαΕυαγγελία ΤσιάραΤσιάρα

•• ΟυρανίαΟυρανία ΒουρουτζίδουΒουρουτζίδου

•• ΚυριακήΚυριακή ΑναστασιάδουΑναστασιάδου

•• ΑικατερίνηΑικατερίνη ΦωταρούδηΦωταρούδη



ΕπιτροπέςΕπιτροπές ΔιαγωνισμώνΔιαγωνισμών

•• ΒασιλικήΒασιλική ΒράναΒράνα

•• ΚωνσταντίνοςΚωνσταντίνος ΕυαγγελίδηςΕυαγγελίδης

•• ΣάββαςΣάββας ΠασχαλίδηςΠασχαλίδης

•• ΑναστάσιοςΑναστάσιος ΠολίτηςΠολίτης

•• ΓαρύφαλλοςΓαρύφαλλος ΦραγκίδηςΦραγκίδης



ΕπιτροπέςΕπιτροπές ΠαραλαβήςΠαραλαβής

•• ΔημήτριοςΔημήτριος ΒαρσάμηςΒαρσάμης
•• ΑχιλλέαςΑχιλλέας ΕυαγγελίδηςΕυαγγελίδης
•• ΑθηνάΑθηνά ΖαχαρούδηΖαχαρούδη
•• ΕυάγγελοςΕυάγγελος ΚεχρήςΚεχρής
•• ΑθηνάΑθηνά ΚουκουβέτσιουΚουκουβέτσιου
•• ΕύηΕύη ΜαραντίδουΜαραντίδου
•• ΜαλαμάτηςΜαλαμάτης ΜπουντράκηςΜπουντράκης
•• ΕυάγγελοςΕυάγγελος ΟύτσιοςΟύτσιος
•• ΑναστάσιοςΑναστάσιος ΠολίτηςΠολίτης
•• ΙωάνναΙωάννα ΣεφερίδουΣεφερίδου
•• ΓαρύφαλλοςΓαρύφαλλος ΦραγγίδηςΦραγγίδης
•• ΧριστίναΧριστίνα ΧριστοφορίδουΧριστοφορίδου



ΟμάδαΟμάδα ανάπτυξηςανάπτυξης εφαρμογώνεφαρμογών

•• ΣάββαςΣάββας ΑναστασιάδηςΑναστασιάδης

•• ΔημήτριοςΔημήτριος ΔασκόπουλοςΔασκόπουλος

•• ΣτυλιανόςΣτυλιανός ΔημητρίουΔημητρίου

•• ΒασίλειοςΒασίλειος ΚαλαϊτζήςΚαλαϊτζής

•• ΓεώργιοςΓεώργιος ΠατραμάνηςΠατραμάνης

•• ΣάββαςΣάββας ΠασχαλίδηςΠασχαλίδης

•• ΘεόδωροςΘεόδωρος ΣαρικούδηςΣαρικούδης

•• ΣοφίαΣοφία ΤσίπαΤσίπα



ΕυχαριστώΕυχαριστώ πολύπολύ!!

http://http://noc.teicm.gr/digitalservicesnoc.teicm.gr/digitalservices


