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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9: ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΣΟΜΔΧΝ ΣΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

9.1. Παηδεία 

 

9.1.1. ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

Ζ Παηδεία θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ελφο ηαρέσο 

εμειηζζφκελνπ θαη ηερλνινγηθά κεηαβαιιφκελνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ αλάπηπμε ςεθηαθήο θνπιηνχξαο, ε έληαμε λέσλ 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, ε δηαδξαζηηθή κάζεζε θαη ε εμαηνκηθεπκέλε 

εθπαίδεπζε είλαη νη ζχγρξνλεο ηάζεηο πνπ ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηεο. Παξάιιεια, φκσο, πξέπεη απηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο λα 

γίλεη κε ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ψζηε ε 

Παηδεία λα απνηειέζεη πξαγκαηηθφ θαηαιχηε θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Δθηφο 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε, κείδνλ είλαη θαη ην ζέκα ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε, απφ θαη πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. Εεηνχκελν εδψ είλαη ε αλαδηνξγάλσζε, ε 

απινπνίεζε θαη ελ ζπλερεία ε ςεθηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ. Αλ θαη έρνπλ 

γίλεη αξθεηέο ςεθηαθέο δξάζεηο ζην παξειζφλ, δηαπηζηψλεηαη έληνλνο 

θαηαθεξκαηηζκφο ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

απνζπαζκαηηθά, θαηαδεηθλχνληαο ηελ απνπζία νινθιεξσκέλεο ςεθηαθήο 

ζηξαηεγηθήο ζηελ εθπαίδεπζε. Πξνθχπηεη ινηπφλ, άκεζα, ε αλάγθε 

ζπληνληζκνχ θαηά ηε θάζε πξνγξακκαηηζκνχ-ζρεδηαζκνχ ησλ ςεθηαθψλ 

παξεκβάζεσλ ψζηε λα απνθνκίζνπκε απφ ηνπο πφξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ ηα 

κέγηζηα πξνζδνθψκελα νθέιε. 

πλεπψο, ζηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

(ΤΠΑΗΘ), ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΤΦΓ) 

είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο ςεθηαθήο εκπεηξίαο ζε θάζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηεο 

Παηδείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

Μέζσ απηήο επηδηψθεηαη: 

● ε νπζηαζηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 

● ε πξφζβαζε κε ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο θαη ε δηαθάλεηα 

● ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ε νξζή αμηνπνίεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ρξήκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο 

Παηδείαο. 

 

Μεηξώα, Γηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη Αλνηθηά Γεδνκέλα 

ηνλ ππξήλα ηεο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο βξίζθεηαη ε πηνζέηεζε ηεο αξρήο 

ζρεδηαζκνχ once-only ζε φιν ην θάζκα ησλ εθαξκνγψλ ηεο Παηδείαο θαζψο 

θαη ε κεηάβαζε απφ ηηο document-centric ιχζεηο ζε data-centric ιχζεηο. 

πζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη ε ζεκειίσζε ησλ βαζηθψλ 

κεηξψσλ ηεο Παηδείαο θαη ζηαδηαθά ν επαλαζρεδηαζκφο ησλ αληίζηνηρσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σα κεηξψα απηά αθνξνχλ ζε θαηεγνξίεο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ (Μαζεηήο, Φνηηεηήο, Δθπαηδεπηηθφο θ.ά.), ζε κνλάδεο 

εθπαίδεπζεο θαη δηνίθεζεο (ρνιεία, Παλεπηζηήκηα, ΗΔΚ, θ.ά.), θαη γεληθά ζε 

δνκέο πιεξνθνξίαο πνπ πξσηνγελψο απνθηνχλ ππφζηαζε ζην ρψξν ηεο 
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Παηδείαο (Μάζεκα, Πξφγξακκα πνπδψλ, Βηβιίν / χγγξακκα, θ.ά.). Ο 

ζηφρνο είλαη ηα κεηξψα λα γίλνπλ πνιίηεο πξψηεο θαηεγνξίαο ζηνλ ςεθηαθφ 

θφζκν, θαη λα γίλνπλ θαηαιχηεο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ ζε 

πιεξνθνξία. Απηφ ζα απνηειέζεη ηε βάζε λέσλ ππεξεζηψλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζα αλαβαζκίζεη ηηο δπλαηφηεηεο δηάζεζεο αμηφπηζησλ 

αλνηθηψλ δεδνκέλσλ γηα ην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Φεθηαθή Κνπιηνύξα Μάζεζεο 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, πνπ πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ςεθηαθήο 

θνπιηνχξαο κάζεζεο. Ζ ςεθηαθή θνπιηνχξα κάζεζεο εζηηάδεη ζηελ 

αλάπηπμε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη πιαηθνξκψλ 

ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηηο ππνδνκέο θαη 

ηνλ εμνπιηζκφ θπζηθψλ ρψξσλ εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ (π.ρ. 

εμνπιηζκφ κε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, εμνπιηζκφ γηα ην ακθηζέαηξν ηεο 

επφκελεο γεληάο, θ.ά.). Παξάιιεια, ζηνρεχεη ζηελ επηκφξθσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αλαβάζκηζε ή επαλαθαηάξηηζή ηνπ κε 

λέεο δεμηφηεηεο αμηνπνηψληαο ςεθηαθά κέζα θαη ηερλνινγίεο. 

 

Γηαζύλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

Ζ εθπαίδεπζε σο κνξθή ζπζηεκαηηθήο κφξθσζεο γηα ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ ζπρλά αμηνινγείηαη ππφ ην ζηελφ πξίζκα ησλ επθαηξηψλ 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο πνπ παξέρεη. Γηα ην ιφγν απηφ ε έγθαηξε 

ηρλειάηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο γίλεηαη θξίζηκν εξγαιείν 

ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο 

δηακνξθψλνπλ ζε απηφ ην ηνπίν λέεο επθαηξίεο ζπζηεκαηηθήο θαη 

απνηειεζκαηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα απηψλ ησλ κειεηψλ ζα ζπκβάινπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ επαλαθαηάξηηζεο, ζηελ 

αλάπηπμε επίθαηξσλ θαη ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο, θαη 

γεληθφηεξα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε ςεθηαθήο δξάζεο πνπ ζηνρεχεη λα 

θέξεη ηνλ εθπαηδεπφκελν ζε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

 

Γηεζλνπνίεζε & εμσζηξέθεηα 

Ζ δηεζλνπνίεζε θαη ε εμσζηξέθεηα, εηδηθά γηα ην ρψξν ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο, είλαη κηα ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ρσξίο επηινγή απνρήο. Ζ 

θαηεχζπλζε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ην κέιινλ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία πξνάγεη ηελ 

αλάπηπμε μελφγισζζσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηελ θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ θαη ηε δεκηνπξγία δηεπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ66. ηφρνο είλαη ηα ειιεληθά αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε απηφ ην λέν ηνπίν θαη νη ςεθηαθέο ηνπο ππνδνκέο θαη 

ππεξεζίεο λα απνηειέζνπλ έλα αθφκα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα. 

 

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο, δελ εμαληιείηαη ζηελ εηθφλα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ αληηιακβάλεηαη άκεζα ν ηειηθφο ρξήζηεο. Αθνξά θαη έλα 

πνιππιεζέο νηθνζχζηεκα ππεξεζηψλ θαη δηνηθεηηθψλ ξνψλ πνπ εθηεινχληαη 

ζην παξαζθήλην, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ νπνίσλ είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ςεθηαθήο 

                                                
66 
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ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Παηδεία. Απηφ εμεηδηθεχεηαη ζε παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηελ αμηνιφγεζε, ηελ απινπνίεζε, ηνλ απηνκαηηζκφ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ θαη 

ελ ηέιεη ηελ ςεθηνπνίεζή ηεο Γηνίθεζεο κε ζηφρν ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε 

αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Παξάιιεια αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη 

ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο 

δελ κπνξεί παξά λα πξνθχςεη απφ ηε ζχλζεζε πνιιαπιψλ παξάιιεισλ 

δξάζεσλ κε δηαθξηηνχο, ξεαιηζηηθνχο θαη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ αθελφο νη δξάζεηο απηέο λα είλαη ζπληνληζκέλεο θαη αθεηέξνπ ηα 

παξαγφκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα απνηεινχλ παξαδνηέα ελφο 

θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ, επηηπγράλνληαο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπνχ. 

 

Τπεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε 

Σέινο, ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ γηα ηελ 

Παηδεία απνηειεί ε αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ 

πνιίηε. Οη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ πνιίηε καζεηή, γνλέα ή θεδεκφλα, 

πξέπεη λα επαλαζρεδηαζηνχλ κε αλζξσπνθεληξηθή θηινζνθία, αμηνπνηψληαο 

ηα ςεθηαθά εθείλα εξγαιεία πνπ ζα επηηξέπνπλ ζην εμήο ηελ θαιχηεξε, 

ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε εμ απνζηάζεσο εμππεξέηεζε. 

 

9.1.2.Έξγα 

Φεθηαθέο Τπεξεζίεο MySchool 

Αθνξά ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο πιαηθφξκαο MySchool θαη ησλ 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ δηνίθεζεο πνπ παξέρεη ζε ζρνιεία θαη δ/λζεηο 

εθπαίδεπζεο. Ζ πιαηθφξκα δηαρεηξίδεηαη 1,5 εθαηνκκχξην καζεηέο, 140 

ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη εμππεξεηεί 16 ρηιηάδεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο, θαη είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Αμηνπνηψληαο ηελ πθηζηάκελε εκπεηξία θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο λέεο 

πξνθιήζεηο, ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ MySchool εζηηάδεη: 

• ηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ινγηζκηθνχ 

ηεο πιαηθφξκαο, ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγηθήο 

επεθηαζηκφηεηαο θαη επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο. 

• ηελ αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ην ζρνιείν κε ζηφρν 

ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ «ππεξεζηαθψλ εληχπσλ», γηα παξάδεηγκα, 

απνπζηνιφγην, βηβιίν χιεο, κε ςεθηαθά ηζνδχλακεο ιχζεηο πνπ ζα 

πηνζεηεζνχλ θαζνιηθά. 

• ηελ ελίζρπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζε επίπεδν ππεξεζηψλ θαη 

δεδνκέλσλ, ψζηε λα απνηειέζεη ππιψλα θαη θαηαιχηε γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο επξχηεξνπ νηθνζπζηήκαηνο εθαξκνγψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη εθαξκνγέο ηειεθπαίδεπζεο θαη νη εθαξκνγέο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε θεδεκφλεο. 

• ηελ παξαγσγή αλαιπηηθψλ αλαθνξψλ, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 

Φεθηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ - ΠΓ 

Σν Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν (ΠΓ) είλαη ην εζληθφ δίθηπν θαη ν 

πάξνρνο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (ISP) πνπ ζπλδέεη φιεο ηηο ζρνιηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο 

ζθνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο 

επφκελεο γεληάο γηα ηα ειιεληθά ζρνιεία θαη αλαπηχζζεηαη ζε δχν βαζηθνχο 

άμνλεο: 

Ο πξψηνο εζηηάδεη ζηε δηθηπαθή αλαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ κε ζηαδηαθέο 

επεκβάζεηο, πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε VDSL ζπλδέζεσλ ζε 7000 
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θαη πιένλ ζρνιεία, θαη θηάλνπλ ζηελ αμηνπνίεζε νπηηθψλ δηθηχσλ λέαο γεληάο 

(Fiber-To-The-School) φπνπ είλαη ηερληθά εθηθηφ. Παξάιιεια κε ηελ 

αμηνπνίεζε ππνδνκψλ ηνπ ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ θαη ησλ δεκνηηθψλ Μεηξνπνιηηηθψλ 

Γηθηχσλ Οπηηθψλ Ηλψλ ζε πξσηεχνπζεο λνκψλ, ε ελίζρπζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο ζα ππνζηεξηρζεί ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, κε κίζζσζε 

εκπνξηθψλ νπηηθψλ δηθηχσλ αλαβαζκίδνληαο πεξεηαίξσ ηε ζχλδεζε ζε πάλσ 

απφ 3.000 ζρνιεία. ηφρνο είλαη ε γξήγνξε, αδηάιεηπηε θαη αμηφπηζηε 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ζπλζήθε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ην ςεθηαθφ 

ζρνιείν θαη γηα ηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ. 

Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ζηελ αλάπηπμε λέσλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε 

πθηζηάκελσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΠΓ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Οη ππεξεζίεο ηνπ ΠΓ ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ δηθηχνπ, εμαζθαιίδνπλ ςεθηαθή παξνπζία ησλ κνλάδσλ θαη ησλ κειψλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζην δηαδίθηπν θαη παξέρνπλ ην δίρηπ αζθάιεηαο 

πνπ ν εηδηθφο ραξαθηήξαο ηεο θνηλφηεηαο απαηηεί. Δπηπιένλ, παξέρνπλ 

πξνεγκέλεο ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη ζηήξημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, νη 

ηειεδηαζθέςεηο, ε γεσρσξηθή απεηθφληζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε θηινμελία 

ηζηφηνπσλ θαη ηζηνινγίσλ, ην ζχζηεκα θηεκαηνινγίνπ ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ θ.α. Αθφκα 

πεξηζζφηεξν θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ ππεξεζηψλ 

ηειεθπαίδεπζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε δξάζε ζα εληζρχζεη 

πεξαηηέξσ ηηο ππεξεζίεο θαη ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο 

νινθιεξψλνληαο πθηζηάκελεο ιχζεηο είηε αλαπηχζζνληαο λέεο. 

 

Φεθηαθέο Τπεξεζίεο γηα θεδεκόλεο καζεηώλ (eParents) 

Αθνξά κηα λέα πιαηθφξκα πνπ ζηφρν έρεη λα δψζεη ζηνλ πνιίηε-

θεδεκφλα έλα δσληαλφ «παξάζπξν» ζηα ζρνιηθά δξψκελα. Αθνινπζψληαο 

κηα ζηξαηεγηθή ζηαδηαθήο έληαμεο λέσλ ππνζπζηεκάησλ, ε πιαηθφξκα ζα 

πινπνηήζεη ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο: 

1. Αλαθνηλψζεηο θαη εηδνπνηήζεηο: Θα απνηειέζεη ην επίζεκν ςεθηαθφ 

θαλάιη ελεκέξσζεο ηνπ θεδεκφλα απφ ην ζρνιείν. 

2. Γξαζηεξηφηεηεο: Αθνξά ζην εκεξνιφγην ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο 

κε δπλαηφηεηα δήισζεο ζπκκεηνρήο ζε εθδειψζεηο, πεξηπάηνπο, 

εθδξνκέο θ.ιπ. 

3. Ο καζεηήο: Αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ, ηεο 

βαζκνινγίαο, απνπζίεο, θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο. 

4. Ζ κειέηε: Πην ζπγθεθξηκέλα αθνξά ζηελ ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε 

ηελ χιε πνπ θαιχθζεθε ζηελ ηάμε θαη ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ 

αλαηεζεί ζην καζεηή. 

5. Ο θαζεγεηήο: Με ζηφρν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζπλάληεζεο ή ηε 

δπλαηφηεηα online επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ζε 

επηιεγκέλεο ψξεο. 

6. Γίθηπν θεδεκφλσλ: Με ζηφρν ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θεδεκφλσλ θαη 

ηελ ππνζηήξημε νκάδσλ ζε επίπεδν ζρνιείνπ θαη ηάμεο. 

7. Δηδηθέο ππεξεζίεο: Όπσο ε παξαθνινχζεζε ηεο ζέζεο ηνπ 

ζρνιηθνχ νρήκαηνο, ε ππνζηήξημε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ, νη δσξεέο θαη ρνξεγίεο γηα ην ζρνιείν θηι. 

Σα παξαπάλσ ζα πινπνηεζνχλ παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ηνπ 

θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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Πιαηθόξκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ 

Αθνξά ηελ αλάπηπμε πιαηθφξκαο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΗΔΠ) κε 

πιεζπζκφ αλαθνξάο 165.000 εθπαηδεπηηθνχο πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εθηίκεζε γηα παξαπάλσ απφ 220.000 

επηκνξθψζεηο εηεζίσο ζε δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ζ πιαηθφξκα 

εζηηάδεη θπξίσο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε, 

θαη ζα αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο απνθέληξσζεο ησλ παξεκβάζεσλ 

πηνζεηψληαο έλα ηεξαξρηθφ κνληέιν επηκφξθσζεο ησλ επηκνξθσηψλ πνπ ζα 

θαηαιήγεη ζηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε. Πέξα απφ ην ππνζχζηεκα 

ηειεθπαίδεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ε πιαηθφξκα ζα 

ελζσκαηψλεη κεραληζκνχο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηα κεηξψα επηκνξθσηψλ 

θαη επηκνξθνχκελσλ, ζα αμηνπνηεί πθηζηάκελα εμσηεξηθά απνζεηήξηα 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ, θαη πθηζηάκελεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο φπνπ θξίλεηαη 

ηερλν-νηθνλνκηθά βέιηηζην (π.ρ. ππεξεζίεο ηειεδηάζθεςεο). 

Σέινο αθνινπζψληαο ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ζα δνζεί έκθαζε ζηε 

δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηκφξθσζεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ: 

• ην ζχλνιν ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ ζα ππφθεηηαη ζε δηαξθή 

αμηνιφγεζε θαη ζα ηαμηλνκείηαη κε ηε κνξθή αλνηθηψλ θαη 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ ζε αλνηρηά 

απνζεηήξηα 

• ζα νξίδνληαη γηα θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα καζεζηαθνί ζηφρνη, νη νπνίνη 

ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε δηακφξθσζε πξνζσπνπνηεκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ βάζεη ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθψλ  

ησλ επηκνξθνχκελσλ  

• ζα παξέρνληαη εγγελψο κεραληζκνί θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ 

παξαθνινχζεζεο ηεο επηκφξθσζεο θαη παξαγσγήο αλαθνξψλ αλά 

κάζεκα ή επηκνξθνχκελν. 

Ο ζηφρνο είλαη αμηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

επηκνξθνχκελσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηα 

απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο απηψλ, ε δηαδηθαζία επηκφξθσζεο λα νδεγεί ζε 

αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο. 

 

Αλαδηνξγάλσζε Γηαδηθαζίαο Κάιπςεο Θέζεσλ Αλαπιεξσηώλ 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ν έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο, ν αθξηβήο 

πξνζδηνξηζκφο θαη ε γξήγνξε θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ κε 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο επηδηψθνληαο ηε κείσζε ηεο απψιεηαο 

δηδαθηηθψλ σξψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Οη αλάγθεο ζε δηνξηζκνχο 

αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζε θάζε ζρνιείν 

κεηαβάιινληαη θάζε ρξφλν, εμαηηίαο λέσλ δηνξηζκψλ κφληκσλ θαζεγεηψλ, 

κεηαζέζεψλ ηνπο, καθξνρξφλησλ αδεηψλ, θιπ. Δπηπιένλ ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ππνςήθησλ αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξνληέο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ 

πξνζφλησλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ 

επαλαιακβάλεηαη θάζε ρξφλν απφ ηελ αξρή, παξφιν πνπ ζηε πξάμε 

ππάξρνπλ κφλν κηθξέο επηθαηξνπνηήζεηο απφ ρξνληά ζε ρξνληά. Ζ δξάζε 

εζηηάδεη ζε λνκνζεηηθέο θαη ηερληθέο παξεκβάζεηο πνπ εμειίζζνληαη ζε δχν 

επίπεδα. Σν πξψην αθνξά ζηε θάζε πξφζιεςεο θαη ην δεχηεξν ζηε θάζε 

θαηαλνκήο απηψλ ζηα ζρνιεία. Όζνλ αθνξά ζηελ δηαδηθαζία πξφζιεςεο 

ζηφρνο είλαη ε απινπνίεζε ηεο γηα ηνλ ππνςήθην αλαπιεξσηή θαη ε κείσζε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο εμππεξέηεζή ηεο. Δδψ, βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 
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παξέκβαζεο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ψζηε νη 

ππνςήθηνη λα κελ ρξεηάδεηαη θάζε ρξφλν λα επαλαθαηαζέηνπλ θαη λα 

ειέγρνληαη γηα ηα ίδηα ζηνηρεία πξνυπεξεζίαο, αιιά κφλν γηα ηηο κεηαβνιέο ζε 

ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία πξφζιεςε. Όζνλ αθνξά ζην ζηάδην ηεο θάιπςεο ησλ 

ζέζεσλ, απηφ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ζχζηεκα ―έμππλεο θαηαλνκήο‖ ησλ 

αλαπιεξσηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο αλάιεςεο 

ζέζεσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο καδηθήο ζπκβαζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηα ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα  πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο 

ηνπο, ζα αλαπηπρζεί εηδηθή εθαξκνγή απνκαθξπζκελεο ππνγξαθήο 

ζχκβαζεο κέζσ ηεο πχιεο gov.gr, ε νπνία εθαξκνγή ζα δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ ην δεκφζην πξέπεη λα 

ζπλάςεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε θπζηθά πξφζσπα.  

Λακβάλνληαο ππφςε φηη αλαπιεξσηέο θαιχπηνπλ παξάιιεια ζέζεηο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζρνιηθέο κνλάδεο ν αιγφξηζκνο ζα εμαζθαιίδεη ηελ 

κέγηζηε θάιπςε ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζπλππνινγίδνληαο ην θφζηνο 

κεηαθίλεζεο ηνπ αλαπιεξσηή. Ο ίδηνο αιγφξηζκνο αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία 

θελψλ ζέζεσλ απφ ηε πιαηθφξκα MySchool (Μαζεηνιφγην Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο), πνπ αλαιχεηαη παξαθάησ, ζα παξέρεη έγθαηξα αμηφπηζηε 

πξφβιεςε αλαγθψλ γηα ηελ επφκελε ρξνληά. 

Δγγξαθή ζην Νεπηαγσγείν 

Ζ εθαξκνγή «Δγγξαθή ζην Νεπηαγσγείν» έρεη ζηφρν λα παξάμεη κηα 

ςεθηαθά ηζνδχλακε δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ λεπίσλ πνπ δελ ζα απαηηεί ηελ 

απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ θεδεκφλα. Αμηνπνηψληαο δηαιεηηνπξγηθφηεηεο κε 

άιια ζπζηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, πινπνηνχληαη απηνκαηηζκνί πνπ θάζε ρξφλν 

ζα επεθηείλνληαη, απινπνηψληαο πεξαηηέξσ ηε δηαδηθαζία. ε απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη, α) ν απηφκαηνο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηέθλσλ πξνο εγγξαθή 

απφ ην Μεηξψν Πνιηηψλ, β) ε ιήςε ησλ ζηνηρείσλ δηεχζπλζεο δηακνλήο θαη 

ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ θεδεκφλα απφ ην Μεηξψν 

Δπηθνηλσλίαο Πνιηηψλ, γ) ε άληιεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ εγγξαθή 

ζην νινήκεξν πξφγξακκα θ.α. ε απηφ ην λέν πεξηβάιινλ ζα εληαρζνχλ 

επίζεο κεραληζκνί ζπλππνινγηζκνχ ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη άιισλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

θαηαλνκήο ησλ λεπίσλ κε πην «έμππλα» θξηηήξηα, πνπ εμππεξεηνχλ θαιχηεξα 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε. Παξάιιεια, ζην επίπεδν ηεο δηνίθεζεο θαη 

ηεο νξγάλσζεο, ε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο αλακέλεηαη λα κεηψζεη ην 

δηνηθεηηθφ θφξην θαη εληζρχζεη ηε δηαθάλεηα ζηε δηαδηθαζία. Σν ίδην ζχζηεκα 

ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηηο εγγξαθέο ζε επφκελεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, 

φπσο ην Γεκνηηθφ, ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. 

 

Βηνγξαθηθό Δθπαίδεπζεο - ύζηεκα Καηαγξαθήο Αθαδεκατθώλ Σίηισλ 

(eDiplomas)  

Αθνξά ηελ αλάπηπμε ςεθηαθήο πιαηθφξκαο κέζσ ηεο νπνίαο 

πηζηνπνηνχληαη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. εκείν εθθίλεζεο ζα απνηειέζνπλ νη ηίηινη ησλ 

Διιεληθψλ ΑΔΗ θαη νη αλαγλσξηζκέλνη ηίηινη ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ 

εμσηεξηθνχ. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Βηνγξαθηθνχ Δθπαίδεπζεο ζα 

δηεπξχλεηαη ζηαδηαθά, εληάζζνληαο ηίηινπο θαη πηζηνπνηήζεηο απφ άιιεο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε παξάιιειν βεκαηηζκφ κε ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνγελψλ κεηξψσλ ηίηισλ. Ζ πιαηθφξκα 

βάδεη ηνλ πνιίηε ζην θέληξν, δίλνληάο ηνπ ηνλ έιεγρν ηεο δηάζεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ. πγθεθξηκέλα, έλαο πνιίηεο αθνχ 

απζεληηθνπνηεζεί, ζα κπνξεί λα δψζεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ ψζηε έλαο 
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θνξέαο (δεκφζηνο νξγαληζκφο ή εηαηξεία) λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 

επηιεγκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ηνπ. Παξάιιεια νη 

δεκφζηνη θνξείο ζα κπνξνχλ λα δηελεξγήζνπλ εχθνια, γξήγνξα θαη 

αμηφπηζηα, απηεπάγγειην έιεγρν γλεζηφηεηαο ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ ηνπο 

έρνπλ θαηαηεζεί. Ζ ίδηα πιαηθφξκα ζα απνηειέζεη ηνλ εζληθφ θφκβν ζχλδεζεο 

γηα ηε ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο (π.ρ. EMREX67, EBSI68) πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν. 

 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα γηα ηελ Δζληθή Αξρή Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

Αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Δζληθήο 

Αξρήο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (ΔΘΑΑΔ) θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ λένπ ξφινπ 

ηεο ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ Αλψηαηε 

Δθπαίδεπζε. Ζ δξάζε εζηηάδεη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

• Αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ ΑΔΗ θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ Μεηξψνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ. 

• Αλάπηπμε πιαηθφξκαο αλνηθηήο πξφζβαζεο, γηα ηε ζεκαζηνινγηθή 

ζεκειίσζε θαη ηελ πξνηππνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ θνηλή 

θαηαλφεζε ησλ κεηξηθψλ αμηνιφγεζεο θαη ηεο κεζνδνινγίαο 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ. 

• Σελ παξαθνινχζεζε, κειέηε, αμηνιφγεζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δεηθηψλ απφδνζεο (ΚPIs) ηεο ειιεληθήο 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζπλνιηθά, αιιά θαη ησλ επί κέξνπο ΑΔΗ, 

βάζεη ησλ ζπκθσληψλ πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

• Σελ απνηειεζκαηηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα πνζνηηθνχο θαη 

πνηνηηθνχο δείθηεο απφ ηηο Μνλάδεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

(ΜΟΓΗΠ) θαη ηνλ θφκβν Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο ησλ ΑΔΗ. 

 

Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Αθαδεκατθώλ Ηδξπκάησλ 

Αθνξά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε φια ηα ΑΔΗ ηεο ρψξαο. Ζ δξάζε ζηνλ ππξήλα ηεο έρεη ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θνηηεηνινγίνπ, θνηηεηηθήο κέξηκλαο (βι. ζίηηζε, 

ζηέγαζε), θαη πξαθηηθήο άζθεζεο. Παξάιιεια πιαηζηψλεηαη απφ νξηδφληηεο 

παξεκβάζεηο ζηηο πεξηνρέο: α) δηαρείξηζεο δηθηπαθψλ ινγαξηαζκψλ, β) 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ θαη γ) ζπιινγήο αλαιπηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηε παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ. 

Δηδηθφηεξα ε αλάπηπμε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηα ΑΔΗ ζα 

ζπκβάιιεη ζε: 

• Καζνιηθή θάιπςε ηνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ (πξνπηπρηαθά, 

κεηαπηπρηαθά, δηδαθηνξηθά), απφ ηα θνηηεηνιφγηα ησλ ΑΔΗ θαζψο 

θαη ζηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ φιν ηνλ θχθιν θνίηεζεο, απφ ηελ 

εγγξαθή έσο ηελ απνλνκή ηίηινπ. 

• Καζνιηθή δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο ησλ 

κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε 

ππνδνκψλ ςεθηαθήο ηαπηφηεηαο (Identity Management) ζηα 

παλεπηζηήκηα, κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ 

δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθηπαθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ κειψλ ηνπο, 

• Αλάπηπμε ππεξεζηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ζηφρν ηελ αζθαιή θαη 

αμηφπηζηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ηεο «ζπνπδαζηηθήο θαξηέιαο» 
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θνηηεηή ζην εζληθφ θαη επξσπατθφ δίθηπν ησλ παλεπηζηεκίσλ, 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ 

ησλ ΑΔΗ θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

• Αλαβάζκηζε ηνπ θφκβνπ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο ησλ ΑΔΗ κε ζηφρν 

ηε ζπιινγή, ζχλζεζε θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηηο ππνδνκέο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ ΑΔΗ. 

 

H ζηφρεπζε ηνπ Έξγνπ είλαη δηπιή. Αθελφο, γηα ην ζχλνιν ησλ 

ειιεληθψλ ΑΔΗ, λα αιιάμεη ην ηνπίν ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζηνπο 400.000 θνηηεηέο, θαζηζηψληαο ηελ θνηλφηεηα απηή 

πηιφην ζε εθαξκνγέο ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο. Αθεηέξνπ λα εληζρχζεη ηηο 

ςεθηαθέο ππνδνκέο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο εμσζηξέθεηαο, ψζηε ηα 

ειιεληθά ΑΔΗ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο Αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 

ζηνλ επξσπατθφ θαη δηεζλή ρψξν (δηεπξσπατθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ, πξνζέιθπζε μέλσλ θνηηεηψλ θ.ά.). 

Γηαρείξηζε θαη επνπηεία πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηώλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

Αθνξά ζηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ 

θνηηεηψλ, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηε ζχλδεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζσ  ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξψηεο 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. 

πγθεθξηκέλα, ζα πινπνηεζεί ε επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΣΛΑ κε 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ θνηηεηή ζην ζχζηεκα θαη 

ηελ ελζσκάησζε ιεηηνπξγηθνηήησλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ηα γξαθεία πξαθηηθήο άζθεζεο. Δηδηθφηεξα ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ κεηαμχ άιισλ: 

● Γπλαηφηεηα αλάξηεζεο βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ θαη δήισζεο 

πεδίσλ ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη πξφζβαζεο ζε απηά 

απφ ηνπο θνξείο ππνδνρήο πξαθηηθήο άζθεζεο (ππφ φξνπο) 

● Γπλαηφηεηα δήισζεο πξνηίκεζεο ζέζεσλ ΠΑ απφ ηνπο θνηηεηέο 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

● Γπλαηφηεηα δήισζεο νινθιήξσζεο κηαο ζέζεο απφ ηνλ θνξέα 

ππνδνρήο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη δεκηνπξγίαο ζρεηηθήο βεβαίσζεο. 

● Μειέηε επαλαθαζνξηζκνχ αληηθεηκέλσλ ζέζεο κε βάζε ηα επξσπατθά 

πξφηππα. 

● Μειέηε θαη εθαξκνγή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηξίηνπο θνξείο (ΑΑΓΔ, 

Δξγάλε, ΟΑΔΓ) γηα κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ησλ γξαθείσλ 

πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ησλ θνξέσλ ππνδνρήο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

Οινθιεξσκέλε ππεξεζία δηαρείξηζεο αηηήζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε 

ζηεγαζηηθνύ επηδόκαηνο ζηνπο θνηηεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

– ηεγαζηηθό Δπίδνκα 

Ζ πξψηε πεξίνδνο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο ρνξήγεζεο 

ηνπ ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο είρε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, κε θπξηφηεξα 

ηελ ηαρεία εμππεξέηεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θφξηνπ ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ 

δηθαηνχρσλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ Ηδξπκάησλ.  Ζ λέα δξάζε αθνξά 
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ζηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ηε βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ηεο. Οη αιιαγέο είλαη θαη 

ζεζκηθέο, κέζσ έθδνζεο λεφηεξνπ λφκνπ φζν θαη ζε επίπεδν πιεξνθνξηαθήο 

ππνδνκήο. 

πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη: 

● Απινπνίεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ θξηηεξίνπ πνπ ζα αθνξά ζην ζχλνιν 

ηεο επηθξάηεηαο. Αληί γηα ππνινγηζκφ ησλ ηεηξαγσληθψλ κφλν ζε 

πεξηνρέο άλσ ησλ 3.000 θαηνίθσλ, πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε  

λεφηεξν θξηηήξην πνπ ζα εθαξκφδεηαη κε βάζε ηελ αληηθεηκεληθή αμία 

ηεο ζπλνιηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (πρ θάησ απφ 150.000 €). Με 

απηφ ηνλ ηξφπν ζα είλαη θαη πην εχθνιε θαη πην δίθαηε ε εθαξκνγή 

ηνπ ζρεηηθνχ θξηηεξίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εθαξκνγήο είλαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. 

● Γηαζχλδεζε κε Π Μεηξψνπ Πνιηηψλ/ Γεκνηνιφγην, ψζηε λα 

αληιείηαη ειεθηξνληθά ε πιεξνθνξία ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

(π.ρ δηαδεπγκέλνο γνλέαο) ή αλ ν θνηηεηήο είλαη νξθαλφο θαη απφ 

ηνπο δχν γνλείο θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίδεηαη ην ζρεηηθφ 

δηθαηνινγεηηθφ. 

● ηελ πεξίπησζε πνπ δηθαηνχρνη είλαη νη ίδηνη νη θνηηεηέο, λα ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ζπλζήθεο πνπ 

ηνπο θαζηζηνχλ δηθαηνχρνπο κε αλάινγν ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά 

ηεο εθαξκνγήο. 

Γηαρείξηζε δηαλνκήο αθαδεκατθώλ ζπγγξακκάησλ ζηνπο θνηηεηέο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο δηαλνκήο ησλ 

αθαδεκατθψλ ζπγγξακκάησλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη απινπνίεζε ηνπ 

κεραληζκνχ επηινγήο θαη δηάζεζεο ζπγγξακκάησλ ζηνπο θνηηεηέο, ηελ 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ςεθηαθψλ ζπγγξακκάησλ θαζψο θαη ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θνζηνιφγεζεο ησλ ζπγγξακκάησλ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο απνδεκίσζεο ησλ εθδνηψλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Θα πξνβιεθζνχλ επίζεο λέεο δπλαηφηεηεο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπγγξακκάησλ γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο φισλ ησλ 

αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ. Οη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα θαιχπηεη ε 

αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο «ΔΤΓΟΞΟ» είλαη νη εμήο: 

● Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκήο θαη θνζηνιφγεζεο 

ζπγγξακκάησλ ησλ εθδνηψλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπγγξακκάησλ. 

● Βειηίσζε ρξεζηηθφηεηαο εθαξκνγψλ Δπδφμνπ (εθδφηεο, θνηηεηέο, 

γξακκαηείεο, ζεκεία δηαλνκήο). 

● Μειέηε θαη πηινηηθή ελζσκάησζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ εθδνηψλ λα 

δηαζέηνπλ ζπγγξάκκαηα ζε ςεθηαθή κνξθή, κε δηαζθάιηζε ησλ 

πλεπκαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. 

 

Φεθηαθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηερόκελν θαη Τπεξεζίεο e-Μάζεζεο 

Ζ ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ 

Αλψηαηε εθπαίδεπζε ππνζηεξίδεηαη απφ δχν ππιψλεο δξάζεσλ. Ο πξψηνο 

εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ελψ ν δεχηεξνο ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ νξηδφληησλ πιαηθνξκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε 

θαη αμηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Σν ςεθηαθφ πεξηερφκελν αθνξά ςεθηαθά καζήκαηα θαη εθπαηδεπηηθνχο 

πφξνπο, ηφζν αλνηθηήο φζν θαη ειεγρφκελεο πξφζβαζεο, πνπ απεπζχλνληαη 
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ζε νκάδεο-ζηφρνπο. Ζ αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ αθνξά: 

1. ηελ αλάπηπμε πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ηα 

κεηαδεδνκέλα ησλ ςεθηαθψλ καζεκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ 

2. ηελ ππνζηήξημε ζπλεξγεηψλ γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάπηπμε θαη ρξήζε 

πεξηερνκέλνπ θαη ςεθηαθψλ καζεκάησλ πνπ αθνξνχλ καζήκαηα 

θνξκνχ 

3. ηελ αλάπηπμε Μαδηθψλ Αλνηθηψλ Γηαδηθηπαθψλ Μαζεκάησλ 

(MOOCs) εηδηθνχ ζθνπνχ εζηηάδνληαο ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο κε 

δηεζλέο ελδηαθέξνλ 

4. ηελ αλάπηπμε καζεκάησλ θαη πεξηερνκέλνπ εηδηθνχ ζθνπνχ π.ρ., 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, πγεία, θ.α. 

Παξάιιεια πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί ε αλαβάζκηζε θαη δηαρείξηζε 

θεληξηθψλ πιαηθνξκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ 

απνδνηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη πφξσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο. ηηο 

νξηδφληηεο πιαηθφξκεο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Ζ Δζληθή Πχιε Φεθηαθψλ Αθαδεκατθψλ Μαζεκάησλ θαη 

Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πνπ ζα παξέρεη δπλαηφηεηεο ζπλάζξνηζεο 

κεηαδεδνκέλσλ θαη αλαδήηεζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

πφξσλ. 

2. Οη Πιαηθφξκεο θαη Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο e-Μάζεζεο θαη 

αλάπηπμεο, δηάζεζεο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ φπσο 

νη: α) Open eClass (πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ θαη 

MOOCs), β) Open Delos (πιαηθφξκα πνιπκεζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πφξσλ), θαη γ) άιιεο Πιαηθφξκεο θαη Τπεξεζίεο ζχγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο, δσληαλψλ κεηαδφζεσλ, ππεξεζηψλ θαηά απαίηεζε 

video, δηαδξαζηηθψλ δηαιέμεσλ θ.ιπ. 

 

Ζιεθηξνληθέο Δγγξαθέο Φνηηεηώλ 

Ζ δξάζε αθνξά ζε κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ ζηε δηαδηθαζία εγγξαθήο 

θνηηεηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο one-stop πιαηθφξκαο πνπ ζα θαιχπηεη 

ιεηηνπξγηθά φιεο ηηο επηκέξνπο ξνέο εγγξαθήο, κεηεγγξαθήο, απφδνζήο 

θνηηεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, θαη αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο θνηηεηηθήο θάξηαο, 

πινπνηψληαο ηελ ςεθηαθή εθδνρή εγγξαθήο ελφο θνηηεηή (University Student 

Digital – On Boarding) απφ έλα ζεκείν εηζφδνπ. Ζ πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη 

απφ νξηδφληηα ππνζπζηήκαηα πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο 

φπσο ε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ θαη ε έθδνζε απνηειεζκάησλ πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ δ/λζεηο ηνπ ΤΠΑΗΘ,  θαζψο θαη απφ θάζεηα 

ππνζπζηήκαηα, π.ρ. εγγξαθήο ζην θνηηεηνιφγην θαη απφδνζεο δηθηπαθνχ 

ινγαξηαζκνχ, ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ νπνίσλ ζα έρνπλ ηα Παλεπηζηήκηα 

γηα λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ ηε δηαδηθαζία κε βάζε ηηο εηδηθφηεξεο 

αλάγθεο θάζε ηδξχκαηνο θαη ηκήκαηνο. Σν νηθνζχζηεκα ζα ζπκπιεξψλεη έλαο 

θφκβνο πνπ ζα απνηειεί ην ζεκείν δηαζχλδεζεο ηεο κε ην Κέληξν 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ΚΔ.Γ) ηεο ΓΓΠΓΓ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ειέγρσλ πνπ αθνξνχλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά θξηηήξηα αιιά θαη κε ηα 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα εμαζθαιίδνληαο φηη φια ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα 

ιεηηνπξγνχλ σο εληαίν ζχλνιν. ηφρνο φζνλ αθνξά ηνλ λέν-εγγξαθέληα 

θνηηεηή είλαη ε έγθαηξε έληαμε ηνπ ζην αθαδεκατθφ έηνο αθφκα θαη γηα ηηο 

εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ πνπ ζπζηεκαηηθά θαζπζηεξνχλ. Παξάιιεια 

επηδηψθεηαη ε δηνηθεηηθή απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κέρξη ηψξα 

εμππεξεηνχληαη απφ πνιιαπιά ζπζηήκαηα ηα νπνία αλαπηχζζνληαη 

απνζπαζκαηηθά θαη παξάγνπλ επηθαιχςεηο ή θελά. 
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Φεθηαθή Τπεξεζία Απόθηεζεο θαη Γηαρείξηζεο Αθαδεκατθήο 

Σαπηόηεηαο 

Αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Τπεξεζίαο 

Απφθηεζεο Αθαδεκατθήο Σαπηφηεηαο πνπ έρεη αλαπηχμεη θαη ιεηηνπξγεί ε 

ΔΓΤΣΔ Α.Δ. απφ ην 2011 γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαζψο 

πιένλ νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο απαηηνχλ ηελ ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο. Σαπηφρξνλα, ζα ελζσκαησζνχλ λέεο 

ιεηηνπξγηθφηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε αιινδαπψλ δηθαηνχρσλ, φπσο ηνπο 

θνηηεηέο Erasmus, θαζψο θαη ηελ παξνρή επηπιένλ ρξήζεσλ θαη ππεξεζηψλ 

ζηνπο πθηζηάκελνπο θαηφρνπο (θνηηεηέο, θαζεγεηέο, εξεπλεηέο θαη ην 

πξνζσπηθφ ησλ θνξέσλ) ησλ αθαδεκατθψλ ηαπηνηήησλ.  

Ζ επέθηαζε ηεο ςεθηαθήο ιχζεο ζα εμαζθαιίζεη επίζεο ηελ ππεξεζία 

δηαδηθηπαθήο βεβαίσζεο ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο ελφο πνιίηε-θνηηεηή. Ζ 

ππεξεζία ζα είλαη δηαζέζηκε κεηά απφ ηε ζπλαίλεζε ηνπ θνηηεηή, αιιά θαη κε 

ηε κνξθή απηεπάγγειηνπ ειέγρνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ 

εμνπζηνδνηεκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, θαηαξγψληαο έηζη 

ηελ αλάγθε έγραξησλ βεβαηψζεσλ. Αξρηθά ζα εζηηάζεη ζε θνηηεηέο ηνπ 

πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, πνπ ππάξρεη ζπλνιηθή θάιπςε, θαη ζηαδηαθά ζα 

ζπκπεξηιάβεη θαη ηνπο θνηηεηέο άιισλ θχθισλ. 

Γηα λα απνθηήζνπλ νη ηαπηφηεηεο επηπιένλ ρξήζεηο θαη ππεξεζίεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ρξήζε ηνπο γηα ηελ πξφζβαζε ζε ρψξνπο ειεγρφκελεο 

πξφζβαζεο (access control) ή ρξήζε ηνπο σο ειεθηξνληθφ εηζηηήξην ζε 

ΟΑΑ, ΟΔΘ, ΚΣΔΛ, θιπ, απαηηνχληαη: 

● Δλζσκάησζε ζηηο αθαδεκατθέο ηαπηφηεηεο εηδηθήο θεξαίαο θαη 

κηθξνεπεμεξγαζηή ηχπνπ Mifare κε αλάινγν ινγηζκηθφ. 

● Πξνζζήθε λέαο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην πθηζηάκελν Κεληξηθφ 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΚΠ) γηα ηελ ππνζηήξημε νιφθιεξνπ ηνπ 

θχθινπ δσήο ησλ ηνπ λένπ κηθξνεπεμεξγαζηή, ηελ αλαβάζκηζε 

δηαζχλδεζεο ΚΠ κε αλάδνρν παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ 

ηαπηνηήησλ, ηε δηαζχλδεζε ηνπ ΚΠ κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ αθαδεκατθή ηαπηφηεηα σο κέζν 

απνζήθεπζεο εηζηηεξίσλ θαη θαξηψλ απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ, ηε 

δηαζχλδεζε ηνπ ΚΠ κε θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ 

ππεξεζίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην λέν κηθξνεπεμεξγαζηή (πρ. 

Access control). 

 

Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Φεθνθνξηώλ ζηα Α.Δ.Η. 

Αθνξά ηελ αλάδεημε θαη ππνζηήξημε ηεο ςεθηαθήο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο 

(online voting), ζην ρψξν ησλ ΑΔΗ. Ζ δξάζε εζηηάδεη ζηελ πιαηθφξκα «Εεπο» 

θαη εηδηθφηεξα ζηε ζχλδεζή ηεο κε ηηο ςεθηαθέο ππνδνκέο ησλ ηδξπκάησλ. 

Κνκβηθφ ζεκείν ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε θαηάξηηζε ηνπ εθινγηθνχ 

θαηαιφγνπ θαη ε δηαζθάιηζε φηη ζε απηφλ ζπκκεηέρνπλ κφλν φζνη έρνπλ ην 

εθινγηθφ δηθαίσκα. Απηφ απνηειεί επζχλε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ην έξγν 

ηεο νπνίαο ζα δηεπθνιπλζεί αλαπηχζζνληαο ζηελ πιαηθφξκα «Εεπο» 

εξγαιεία άληιεζεο ζηνηρείσλ απφ ηα ειεθηξνληθά πξσηνγελή κεηξψα ηνπ 

ηδξχκαηνο. Αληίζηνηρα, γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο ζηελ ςεθηαθή θάιπε, 

ζηφρνο είλαη ε πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ Απζεληηθνπνίεζεο σο Τπεξεζία 

(Authentication as a Service). ην πιαίζην απηφ ε πιαηθφξκα ζα νξίδεη ην 

επίπεδν αζθάιεηαο πνπ απαηηεί ε εθινγηθή δηαδηθαζία, θαη ζα είλαη ζηελ 

επζχλε ηνπ ηδξχκαηνο ε επηινγή ησλ κεραληζκψλ απζεληηθνπνίεζεο (SMS, 

OneTimePasswords, ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά, θ.ά.), πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

sep4u.gr



177 

ή ησλ ζπλδπαζκψλ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζηφρνπ. Με ηηο 

παξεκβάζεηο απηέο εληζρχεηαη ην αδηάβιεην ηεο ςεθηαθήο εθινγηθήο 

δηαδηθαζίαο, απμάλεηαη ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο ζηελ πιαηθφξκα «Εεπο», θαη 

δηακνξθψλεηαη ε θαηάιιειε ςεθηαθή θνπιηνχξα γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ 

κέιινληνο. 

Γξάζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ δηθηπαθώλ ππνδνκώλ γηα ηελ 

έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία 

Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο εζληθήο δηθηπαθήο ππνδνκήο γηα ηελ έξεπλα θαη 

ηελ ηερλνινγία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε 

ηεο εξεπλεηηθήο θαη αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηεο ρψξαο ηε δηαηήξεζε ηεο 

ζπκπφξεπζεο κε ηα πξνεγκέλα δηεζλή εξεπλεηηθά δίθηπα θαη ηελ εμέιημε ηνπο. 

ε απηφ ην πιαίζην πξνβιέπεηαη ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

ππάξρνληνο δηθηχνπ θνξκνχ θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο νπηηθνχ 

δηθηχνπ θαη ηνπ δηθηχνπ IP. ην πιαίζην απηφ πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο 

δξάζεηο: 

● Βειηίσζε αμηνπηζηίαο δηθηχνπ θνξκνχ: Γηα λα βειηησζεί πεξαηηέξσ ε 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αθαδεκατθνχο θαη εξεπλεηηθνχο 

θνξείο ηεο ρψξαο, ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ 

θνξκνχ ηνπ δηθηχνπ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ψζηε φινη νη θφκβνη λα 

βξίζθνληαη ζε δαθηχιην δηαζθαιίδνληαο θαηά ην δπλαηφλ 

αλζεθηηθφηεηα ζε βιάβεο θφκβσλ. 

● Αλαβάζκηζε Γηθηχνπ Μεηαγσγήο θαη IP: Σν δίθηπν έρεη εγθαηαζηαζεί 

θαη ιεηηνπξγεί ζηελ ηξέρνπζα κνξθή ηνπ απφ ηα ηέιε ηνπ 2013. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο αλαβάζκηζεο ηνπ δηθηχνπ ΗΡ 

απνηειεί ε επξεία ππνζηήξημε 100Gbps πνπ είλαη επζπγξακκηζκέλε 

κε ηελ επεξρφκελε αλαβάζκηζε ηνπ GÉANT (πνπ ζπλδέεη φια ηα 

Δπξσπατθά αθαδεκατθά δίθηπα). 

● Αλαβάζκηζε Οπηηθνχ δηθηχνπ: Βαζηθνί ζηφρνη ηεο πξνηεηλφκελεο 

αλαβάζκηζεο ηνπ δηθηχνπ dense wavelength division multiplexing 

(DWDM) πεξηιακβάλνπλ ηελ εηζαγσγή επέιηθησλ θίιηξσλ, ψζηε λα 

κελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηθηχνπ λα 

ππνζηεξίδεη εμαηξεηηθά πςειήο ρσξεηηθφηεηαο κήθε θχκαηνο. 

Δπηπιένλ, πξνζβιέπεη ζηελ πινπνίεζε κηαο αλνηρηήο 

αξρηηεθηνληθήο πνπ ζα επηηξέπεη απμεκέλε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε 

ηξίηεο εθαξκνγέο αιιά θαη κείσζε εμαξηήζεσλ απφ πξνκεζεπηέο. 

 

Μεηαζρεκαηηζκόο ησλ ππνδνκώλ νκόζπνλδεο ηαπηνπνίεζεο θαη 

εμνπζηνδόηεζεο 

Δδψ θαη πεξηζζφηεξα απφ δέθα ρξφληα ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά ε εζληθή 

νκνζπνλδία ηαπηνπνίεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο (ΓΖΛΟ). Μέζσ απηήο 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ρξήζηεο ηεο αθαδεκατθήο θαη εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο 

έρνπλ θαζεκεξηλά πξφζβαζε ζε πιεζψξα ππεξεζηψλ, φπσο δηαλνκή 

ζπγγξακκάησλ, ππεξεζίεο public cloud φπσο Microsoft Office 365 θ.α. 

Σαπηφρξνλα, ε ρψξα ζπκκεηέρεη ζην παγθφζκην δη-νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα 

eduGAIN θαη ιεηηνπξγεί ηελ ειιεληθή νκνζπνλδία eduroam κε εθαηνληάδεο 

ζεκεία πξφζβαζεο (πνπ πεξηιακβάλνπλ παλεπηζηήκηα, λνζνθνκεία θαη 

κνπζεία) ζε φιε ηε ρψξα. Μέζσ ηεο ππεξεζίαο eduroam εμππεξεηείηαη ε 

πεξηαγσγή ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ εληφο ηεο ρψξαο θαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

100 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν, αιιά θαη ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ ζηε ρψξα καο, 

νη νπνίνη ράξε ζην eduroam ζπλδένληαη απηφκαηα θαη κε αζθάιεηα ζην δίθηπν 
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φηαλ επηζθέπηνληαη δηαθνξεηηθά κέξε φπσο π.ρ. ηελ Αθξφπνιε. 

ε απηφ ην πιαίζην πξνβιέπεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο νκνζπνλδίαο 

ΓΖΛΟ πξνθεηκέλνπ: 

1. λα βειηησζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ κε 

ηελ πηνζέηεζε ζρεκάησλ θιηκαθψζηκεο απειεπζέξσζεο 

ηδηνραξαθηεξηζηηθψλ θαη δηαθαλνχο δηακεζνιάβεζεο, 

2. λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα σο πξνο ην 

eduGAIN, βειηηψλνληαο παξάιιεια ηελ απφδνζε ζε ππεξεζίεο 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο νκνζπνλδίαο, 

3. λα εγθαηαζηαζεί ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε 

ηηο δεκφζηεο δηαθξαηηθέο ππνδνκέο eID θαηά eIDAS θαη 

4. λα ππνζηεξηρζεί δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην λεφηεξν πξφηππν OpenID 

Connect (OIDC).  

Γεχηεξνο ζηφρνο είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο νκνζπνλδίαο eduroam 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε απφδνζε (γηα ηελ εμππεξέηεζε αθφκα 

πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ ζε πεξηαγσγή), ε αζθάιεηα θαη ε πεξαηηέξσ 

απηνκαηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Δθινγή θαη εμέιημε Καζεγεηώλ θαη Δξεπλεηώλ βαζκίδαο 

Ζ δηθηπαθή πιαηθφξκα «Απέιια» εμππεξεηεί ήδε ηελ ςεθηαθή αλάξηεζε 

πξνθεξχμεσλ, ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ θαη γεληθφηεξα ηε δηαδηθαζία 

θξίζεο θαη εθινγήο ησλ θαζεγεηψλ ησλ ΑΔΗ, είηε γηα ηελ επηινγή λέσλ είηε γηα 

ηελ εμέιημή ηνπο. ηφρνο ηεο είλαη ε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε απαιιαγή ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ησλ ΑΔΗ απφ ηνλ έληνλν δηαδηθαζηηθφ θφξην θαη, επηπιένλ, ε ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο. Σν παξφλ έξγν αθνξά ηελ ελζσκάησζε ζηελ πιαηθφξκα ησλ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ηλζηηηνχησλ. πκπιεξσκαηηθά κε ηελ έληαμε λέσλ 

θνξέσλ, επηδηψθεηαη ε πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ήδε ππνζηεξίδνληαη απφ ην πθηζηάκελν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα γηα ηηο δηαδηθαζίεο εθινγήο θαη εμέιημεο θαζεγεηψλ ησλ ΑΔΗ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε ηεξαξρηθή θσδηθνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

 

Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Μεηξώνπ Θξεζθεπηηθώλ Κνηλνηήησλ 

Αθνξά ζηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα 

ηα ζέκαηα νξγάλσζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ ελψζεψλ ηνπο 

ζηε ρψξα. Ζ δξάζε εζηηάδεη ζηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ κεηξψσλ: α) 

ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, β) 

ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη γ) ρψξσλ ιαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηθξαηνχζα ζξεζθεία. ηφρνο είλαη αθελφο ν 

εθζπγρξνληζκφο θαη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ κεραληζκψλ ελεκέξσζεο ησλ 

κεηξψσλ θαη αθεηέξνπ ε αλάδεημή ηνπο σο αμηφπηζηεο πξσηνγελνχο πεγήο 

πιεξνθνξίαο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνκέα γηα ην θξάηνο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε 

ησλ πνιηηψλ ηνπ. Πέξαλ ηεο θαηαινγνγξάθεζεο, σο ππνρξέσζεο πνπ 

απνξξέεη απφ ην λνκηθφ πιαίζην, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα ζπκβάιεη 

ζηελ αλάπηπμε απηνκαηηζκψλ θαη ζε άιινπο ηνκείο (π.ρ. επηβεβαίσζε 

αξκνδηφηεηαο ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ γηα ππνγξαθή πξάμεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζηα ιεμηαξρεία), θαη ζα εθθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο 

ραξηνγξάθεζεο κε γεσρσξηθά δεδνκέλα ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ρψξσλ 

ιαηξείαο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 
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Τπεξεζίεο Τπνινγηζηηθνύ Νέθνπο 

Αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ππεξεζίαο okeanos IaaS (Infrastructure as 

a Service) cloud computing, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο. Μέζσ ηεο ππεξεζίαο, νπνηνζδήπνηε 

αθαδεκατθφο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα πνιπ-επίπεδε εηθνληθή 

ππνδνκή, ζπλδπάδνληαο απινχζηεξα εηθνληθά δνκηθά ζηνηρεία. πγθεθξηκέλα, 

έλαο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη άκεζα εηθνληθέο κεραλέο, ηηο 

νπνίεο δηαζπλδέεη κέζσ εηθνληθψλ δηθηχσλ ζε ηπραίεο ηνπνινγίεο, κε 

δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ είηε ζε εηθνληθνχο δίζθνπο είηε ζε 

εηθνληθφ απνζεθεπηηθφ ρψξν ζην Cloud (cloud object storage). Ζ αλαβάζκηζε 

εζηηάδεη ζηελ αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ ππνινγηζηηθψλ θέληξσλ σο δηαθξηηψλ 

δσλψλ δηαζεζηκφηεηαο κε εληαίν κεραληζκφ δηαρείξηζεο θαη ζηελ παξνρή 

πεξηεθηψλ σο βαζηθψλ κνλάδσλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ, παξάιιεια κε 

ηδεαηέο κεραλέο. Παξάιιεια ε ίδηα ππνδνκή ζπλδπαδφκελε κε εηδηθφ 

ινγηζκηθφ ζα αμηνπνηεζεί γηα ηελ επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ (Big 

Data). 

Τπεξεζίεο Απνζήθεπζεο Γεδνκέλσλ 

Όπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ σο ηψξα εκπεηξία, φινη νη επηζηεκνληθνί 

θιάδνη παξάγνπλ θαηά ηελ έξεπλα ηνπο κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ, ηα νπνία 

ρξεηάδεηαη λα δηαηεξήζνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αληηθείκελν ηνπ 

έξγνπ είλαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε απφ ην ΔΓΤΣΔ, ζπζηεκάησλ 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία νκνζπνλδίαο 

ζπλεξγαδφκελσλ απνζεθεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία ζα πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα επέιηθηεο απνζήθεπζεο ηνπ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ 

παξάγεηαη απφ ηελ ειιεληθή εξεπλεηηθή θνηλφηεηα. 

Μεηαζρεκαηηζκόο εθαξκνγώλ θαη ππεξεζηώλ ζην πιαίζην platform as a 

service (PaaS) 

To ΔΓΤΣΔ αλαπηχζζεη, ιεηηνπξγεί θαη παξέρεη ηηο ππνδνκέο ζηηο νπνίεο 

θηινμελείηαη κεγάιν πιήζνο εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ, ηφζν απηέο γηα ηηο 

νπνίεο θέξεη ην ίδην ηελ επζχλε ηεο ηερληθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο, 

φζν θαη άιιεο πνπ αλήθνπλ ζε ζπλεξγαδφκελνπο θαη επσθεινχκελνπο 

θνξείο. Με γλψκνλα ηηο δηεζλείο εμειίμεηο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ ζε λεθν-ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ, ηελ εμέιημε ησλ ππνδνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ cloud ηνπ ΔΓΤΣΔ, αιιά θαη ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ πηνζεηείηαη γηα 

ηελ ηαρεία αλάπηπμε θαη δηάζεζε λέσλ ππεξεζηψλ ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο 

κε ηε ζπλδξνκή ΔΓΤΣΔ, ΓΓΠΓΓ θαη εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ε παξνχζα 

δξάζε αθνξά ζηελ αλάπηπμε ελφο νδηθνχ ράξηε γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

πεξηβάιινληνο θηινμελίαο εθαξκνγψλ ζηηο ππνδνκέο ηνπ ΔΓΤΣΔ κε βάζε ηηο 

αξρέο εγγελνχο λεθν-ππνινγηζηηθήο (cloud-native computing). ε απηφ ην 

πιαίζην ε ΔΓΤΣΔ ζα κπνξέζεη λα εμειίμεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο παξνρήο ψξηκσλ, παξαγσγηθψλ ππεξεζηψλ platform as a 

service (Paas) θαη ζηνπο θχξηνπο ησλ εθάζηνηε εθαξκνγψλ ζα δνζεί ε 

επθαηξία εμέιημήο ηνπο κε ζηφρν ηελ πηνζέηεζε επέιηθησλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο 

ηνπ θχθινπ δσήο (π.ρ. continuous integration), θαζψο θαη ηελ επίηεπμε 

κεγαιχηεξεο αμηνπηζηίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

 

Πξνεγκέλεο Τπεξεζίεο Ήρνπ, Φσλήο θαη Δηθόλαο γηα ηα κέιε ηεο 

Αθαδεκατθήο θαη Δξεπλεηηθήο Κνηλόηεηαο 

Ζ ππεξεζία e:Presence δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο ειιεληθήο 
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εξεπλεηηθήο θαη αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη ζε φιε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε λα 

νξγαλψζνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαδηθηπαθέο ηειεδηαζθέςεηο, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή πνηφηεηα θαη δηαδξαζηηθφηεηα. Ζ ππεξεζία 

επεθηάζεθε πξφζθαηα κε αθνξκή ηηο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο, έηζη ψζηε λα 

παξέρεη πςειή αζθάιεηα θαη επθνιία πξφζβαζεο θαη επηθνηλσλίαο. Ζ 

ππεξεζία δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ζπιινγηθψλ αθαδεκατθψλ 

νξγάλσλ, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο παλεπηζηεκίσλ πνπ είλαη θαηαλεκεκέλα ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα ηνπνζεζίεο, δίλνληαο ζηα κέιε ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλεδξηάδνπλ ρσξίο λα απαηηνχληαη κεηαθηλήζεηο. Ζ πςειή πνηφηεηα εηθφλαο 

θαη ήρνπ θαζψο θαη ε πςειή δηαδξαζηηθφηεηα, εμαζθαιίδνπλ γηα ηνπο 

απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο ζπκκεηνρή κε ίζνπο φξνπο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ βξίζθνληαη θπζηθά ζηνλ ηφπν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

δηάζθεςεο. 

Ζ Τπεξεζία ΓΗΑΤΛΟ  Εσληαλψλ Μεηαδφζεσλ παξέρεη άκεζε 

πξφζβαζε ζε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πςειήο πνιηηηζηηθήο, εθπαηδεπηηθήο θαη 

επηζηεκνληθήο αμίαο, θαη αλαπηχζζεηαη απφ ην ΔΓΤΣΔ. Ζ ππεξεζία 

ΓΗΑΤΛΟ, ππνζηεξίδεη ηε δσληαλή κεηάδνζε δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ, 

θαιιηηερληθψλ γεγνλφησλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ ζεκαληηθψλ πνιηηηζηηθψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο, κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Δθπαηδεπηηθά θαη Σερλνινγηθά Ηδξχκαηα, Κέληξα θαη θνξείο Πνιηηηζκνχ, 

Μνπζεία, Μέγαξα Μνπζηθήο, Δθζεζηαθά θαη πλεδξηαθά Κέληξα, 

ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ΔΓΤΣΔ Α.Δ. γηα ηε κεηάδνζε ησλ εθδειψζεψλ ηνπο 

κέζσ ηεο ππεξεζίαο δσληαλψλ δηαδηθηπαθψλ κεηαδφζεσλ, ΓΗΑΤΛΟ. Καηά 

ηε δηάξθεηα κίαο δσληαλήο δηαδηθηπαθήο κεηάδνζεο, ν ήρνο θαη ε εηθφλα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνλ ρψξν κίαο εθδήισζεο, πξνσζνχληαη ςεθηνπνηεκέλα 

θαη θσδηθνπνηεκέλα κέζσ ηνπ δηθηχνπ ΔΓΤΣΔ, κε δπλαηφηεηεο πςειήο 

πνηφηεηαο θαη αλάιπζεο. ηε ζπλέρεηα δηαλέκνληαη ζηνπο δηαδηθηπαθνχο 

ζεαηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εθδήισζε κέζσ 

ππνινγηζηψλ ή έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο θαη ηελ 

επέθηαζε ηεο ηειεξγαζίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαβάζκηζε ησλ σο άλσ 

ππεξεζηψλ γηα λα αθνινπζήζνπλ ηηο επηηαγέο ησλ θνηλσληθψλ εμειίμεσλ, γηα 

λα ηθαλνπνηήζνπλ κεγαιχηεξν πιήζνο ρξεζηψλ θαη θνξέσλ θαη λα 

βειηηψζνπλ ην κπνπθέην ησλ παξερφκελσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ θαη εξγαιείσλ 

ηνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαρσξίδνληαη ζε απηά. 

Μεηξών Δθπαηδεπηηθώλ  

Έλα απφ ηα βαζηθά κεηξψα ηεο Παηδείαο είλαη ην Μεηξψν 

Δθπαηδεπηηθψλ. Με ζηφρν ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη βάζεη ηεο αξρήο ζρεδηαζκνχ άπαμ (once-only), 

πξφθεηηαη λα ελνπνηεζνχλ ηα κεηξψα εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα θεληξηθφ κεηξψν 

πνπ ζα ελζσκαηψλεη ηα δεδνκέλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζπζηήκαηα ΟΠΤΓ 

(ζχζηεκα αηηήζεσλ αλαπιεξσηψλ), e-DataCenter (ζχζηεκα κεηξψνπ 

κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ) θαη MySchool (πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

καζεηνινγίνπ). Απηφ ζα απνηειέζεη ηε βάζε λέσλ ππεξεζηψλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζα αλαβαζκίζεη ηηο δπλαηφηεηεο δηάζεζεο αμηφπηζησλ 

αλνηθηψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

Φεθηαθέο Τπεξεζίεο ΔΟΠΠΔΠ  
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Αθνξά ζηελ αλάπηπμε ελφο Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο (ΟΠ-ΔΔΚ), ην νπνίν λα ζπκπεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο ΔΔΚ (Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο). Με 

ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ΔΔΚ, ψζηε φιεο νη ζπλαιιαγέο κε πνιίηεο, 

αιιά θαη ρξήζηεο (π.ρ. εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπφκελνη) λα γίλνληαη ειεθηξνληθά, 

πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί έλα Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (Π..) πνπ ζα ελζσκαησζνχλ είλαη: 

● Π.. Γηαρείξηζεο Φνξέσλ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο γηα ηε 

δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ΚΓΒΜ θαη ΚΞΓ, θαζψο θαη ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηεξίσλ θαη Φνξέσλ ρνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθψλ γλψζεο 

πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Ζ/Τ.  

● Π.. Γηαρείξηζεο Δμεηάζεσλ θαη Π.. Μεηξψνπ Πηζηνπνηεζέλησλ 

Πξνζψπσλ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ Πηζηνπνίεζε ησλ 

θνκκσηψλ/ηερληηψλ αηζζεηηθήο θαη ηελ Πηζηνπνίεζε καζεηείαο ησλ 

απνθνίησλ ΔΔΚ θαη ζα ελζσκαηψζεη ηα ζπζηήκαηα εμεηάζεσλ 

απνθνίησλ ΗΔΚ θαη εμεηάζεσλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. Θα 

πεξηιακβάλεη Σξάπεδα Θεκάησλ γηα ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο 

απνθνίησλ ΔΔΚ θαη ηελ ςεθηαθή πηζηνπνίεζε ησλ απνθνίησλ ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο επηπέδσλ 3 θαη 5. 

● Π.. Ηζνηηκηψλ, ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία ηζνηηκίαο 

ηίηισλ ζπνπδψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

● Π.. Πηζηνπνίεζεο Πξνγξακκάησλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ 

Πεξηγξακκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε ςεθηαθνχ θαηαιφγνπ ηδησηηθψλ 

θνξέσλ πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ  

● Φεθηνπνίεζε επηιεγκέλσλ θπζηθψλ αξρείσλ, ηα νπνία αθνξνχλ 

θπξίσο θαθέινπο κε δηθαηνινγεηηθά θαη ηεθκεξίσζε / θαηαρψξεζε 

κεηαδεδνκέλσλ γηα θάζε έγγξαθν.  

● Φεθηαθή Πιαηθφξκα ΔΔΚ – e-learning, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα πξνγξακκάησλ Δ.Δ.Κ. ηδίσο γηα ηηο επάισηεο 

νκάδεο (ΑκεΑ) θαη ηα άηνκα ζε πεξηνρέο πνπ δελ δηαζέηνπλ 

εθπαηδεπηηθέο δνκέο ΔΔΚ, αιιά θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε 

παξνρή θαηάξηηζεο θάησ απφ φιεο ηηο ζπλζήθεο (π.ρ. πεξίπησζε 

COVID 19). Δπηπιένλ, ζα εμαζθαιίδεη ηε δηαζχλδεζε θαη 

ελζσκάησζε φισλ ησλ δνκψλ ηεο Δ.Δ.Κ. ζηα ηνπηθά 

νηθνζπζηήκαηα θαη ζηνπο ηνπηθνχο κεραληζκνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο, κέζσ ηεο εληαίαο πιαηθφξκαο 

πνπ ζα ζπγθεληξψλεη έλα ζχλνιν ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

εηαίξσλ. 

ην πιαίζην ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, πνπ ζα απνηειεί πιένλ 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ελζσκάησζε νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο ζηελ 

πιεξνθνξηαθή ππνδνκή ηεο ΔΔΚ θαη ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ζα πξνζαξκνζηνχλ 

θαη ηα πθηζηάκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (ΠΓ, Πήγαζνο, ΗΡΗ, Π 

Μαζεηείαο, Π ησλ ΓΗΔΚ-ΓΔ-ΚΓΒΜ (ΗΝΔΓΗΒΗΜ), Μεηξψν ΗΔΚ, Μεηξψν 

ΓΔ). 

 

Φεθηνπνίεζε θπζηθνύ αξρείνπ ΓΟΑΣΑΠ / Απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ / 

Έληαμε ζηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα 

H δξάζε αθνξά ζηελ απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ ςεθηνπνίεζε 

ηνπ θπζηθνχ αξρείνπ ηνπ ΓΟΑΣΑΠ (Γηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Σίηισλ 

Αθαδεκατθψλ & Πιεξνθφξεζεο), θαζψο θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο 

ςεθηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο κε ηξφπν πνπ ζα επηηξέςεη ηελ έληαμή ηεο ζε 

έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ψζηε λα είλαη αμηνπνηήζηκε ζε κνληέιν 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο G2G (Government to Government). Σν θπζηθφ αξρείν 
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αξηζκεί άλσ ησλ 96.000 θπζηθψλ θαθέισλ απφ ηελ επνρή ηνπ ΓΗΚΑΣΑ 

(1979-2005) θαη άλσ ησλ 100.000 απφ ηνλ δηάδνρν θνξέα ηνπ ΓΟΑΣΑΠ 

(2005-2019) κε πεξηερφκελν θαηά κέζν φξν 20 δηαθξηηά έγγξαθα πνπ 

ζπλεθηηκνχληαη γηα ηελ έθδνζε ηεο Πξάμεο Αλαγλψξηζεο. Απφ ηνλ Μάην 2019 

νη θπζηθνί θάθεινη έρνπλ θαηαξγεζεί θαη θαηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα (eDoatap).  

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ζα εληαρζεί ε ςεθηνπνηεκέλε 

πιεξνθνξία είλαη ε πιαηθφξκα https://eDiplomas.gr/  πνπ έρεη αλαπηπρζεί 

απν αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο θαη ην GUnet θαη αθνξά ζηνλ έιεγρν 

ηεο γλεζηφηεηαο ησλ πηπρίσλ πνπ απνλέκνπλ ηα ΑΔΗ. Ζ ελ ιφγσ πιαηθφξκα 

ζα δηεπξπλζεί, κε ηελ έληαμε ζε απηήλ θαη ηνπ ΓΟΑΣΑΠ γηα ηνλ έιεγρν 

γλεζηφηεηαο ησλ πεξίπνπ 200.000 Πξάμεσλ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ ηνπ 

παιαηνχ έγραξηνπ αξρείνπ θαη θπζηθά θαη ηνπ λένπ ειεθηξνληθνχ ζηα πιαίζηα 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.  

 

Γηαρείξηζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ καζεηώλ 

Αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηηο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ 

ιεηηνπξγίεο. Δθηφο απφ δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ γηα επηδνηνχκελεο 

κεηαθηλήζεηο θαη ηνλ έιεγρν θαη ηε δεκηνπξγία κηζζσκέλσλ δξνκνινγίσλ απφ 

ηα ζηειέρε ηεο Πεξηθέξεηαο, ην ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ην ζπλδπαζκφ 

δξνκνινγίσλ, ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο κεηαθνξψλ γηα λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο, 

ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνεηνηκαζίαο δηαγσληζκψλ γηα ην κεηαθνξηθφ έξγν 

θαζψο θαη ππεξεζίεο πξνο ηνπο γνλείο θαη φινπο ηνπο θνξείο πνπ 

εκπιέθνληαη κε ηηο κεηαθηλήζεηο καζεηψλ, φπσο ηελ παξαθνινχζεζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο ηξέρνπζαο ζέζεο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζρνιηθέο – 

εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο. Σα αλακελφκελα νθέιε ζα είλαη ηφζν ε αλαβάζκηζε 

ηνπ επηπέδνπ ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο, κέζσ αμηφπηζηεο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο φζν θαη 

ν εμνξζνινγηζκφο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ απνηχπσζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ. 

 

ύζηεκα Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο (Business Intelligence) γηα ηελ 

Α/Θκηα &  Β/Θκηα Δθπαίδεπζε 

Αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο γξαθηθνχ θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο 

πξφζβαζεο ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πεγάδνπλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα θαη κεηξψα πνπ αθνξνχλ ηελ Αζκηα θαη Βζκηα Δθπαίδεπζε (BI 

ζηαηηζηηθψλ), ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα έρνπλ δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε 

θνξείο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ν νπνηνζδήπνηε 

ελδηαθεξφκελνο ζε έλα ζχλνιν αλσλπκνπνηεκέλσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζα αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ παξνχζα 

πξφηαζε αθνξά ζηελ αλάπηπμε κηαο θεληξηθήο απνζήθεο δεδνκέλσλ (Data 

Warehouse) θαη ηερληθψλ OLAP (Online Analytical Processing) κε ζηφρν ηελ 

απνηχπσζε θαη επεμεξγαζία παξακέηξσλ, δεηθηψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ελ ιφγσ πιαηθφξκα δχλαηαη λα παξέρεη 

πξφζβαζε θαη πιεξνθφξεζε δπλεηηθά ζε φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο, απφ απιά πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηαζέζηκα πξνο φινπο, κέρξη ζχλζεηα ζηνηρεία θαη αιγνξηζκηθά 

ζελάξηα πξνο αμηνπνίεζε απφ επηηειηθέο νκάδεο θαη θνξείο (π.ρ. απνηχπσζε 

ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο, κειέηε παξακέηξσλ πνπ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε 

καζεηηθή επίδνζε). Σα δεδνκέλα ηεο πιαηθφξκαο ζα αξρηθνπνηεζνχλ απφ ην 

ζχζηεκα myschool αιιά θαη άιιεο θεληξηθέο εθαξκνγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο 
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θνηλφηεηαο. πλδπαδφκελε δε κε θαηά πεξίπησζε εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο κε 

κεγάιν εχξνο ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ εξσηεκαηνιφγηα, ε 

πιαηθφξκα κε ηε ζπλεηζθνξά κεζφδσλ κεραληθήο κάζεζεο θαη ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο εμαηξεηηθά ηζρπξφ εξγαιείν ράξαμεο 

θαη άζθεζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Φεθηαθή απνηύπσζε ζρνιηθνύ δηθηύνπ - Υσξνζέηεζε ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ 

Ο εμνξζνινγηζκφο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πξνυπνζέηεη ηελ 

αμηνπνίεζε, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ησλ ππνδνκψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ δξάζε αθνξά ζηε ζπζηεκαηηθή (θαη 

πεξηνδηθή) ςεθηαθή απνηχπσζε θξίζηκσλ εθπαηδεπηηθψλ δεηθηψλ κε ζθνπφ 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, ηε 

ζπζρέηηζε κε ηελ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε ιεηηνπξγίαο. Με αμηνπνίεζε αιγνξηζκηθψλ κεζφδσλ ρσξνζέηεζεο 

θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ (location-allocation models) ζε ζπλδπαζκφ κε 

επαξθή δεδνκέλα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο 

πιεζπζκνχ, ρξήζεσλ γεο, θ.α., ζα κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ βέιηηζηα ζελάξηα 

ρσξνζέηεζεο κνλάδσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ βειηηζηνπνίεζε κηαο ζεηξάο 

παξακέηξσλ θάιπςεο (π.ρ. κέγηζηε απφζηαζε απφ νηθία καζεηή, κέζε 

απφζηαζε, απφζηαζε απφ εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, νξγαληθφηεηα 

κνλάδσλ, θ.α.). 

Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο ηεο ΑΓΗΠΠΓΔ  

Αθνξά ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΑΓΗΠΠΓΔ (Αξρή 

Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε) ηφζν σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ φζν θαη σο πξνο ηελ 

αλάιπζή ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα αλαπηπρζεί Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ζην νπνίν ζα γίλεηαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαρψξεζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο αμηνιφγεζεο καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, ζρνιείσλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαζψο θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. 

 

Δπέθηαζε ηεο Φεθηαθήο Δθπαηδεπηηθήο Πιαηθόξκαο e-me  

Αθνξά ζηελ επέθηαζε θαη ζπλερή εμέιημε ηεο Φεθηαθήο Δθπαηδεπηηθήο 

Πιαηθφξκαο e-me ηνπ ΤΠΑΗΘ γηα καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο αλάγθεο, ηάζεηο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Ζ 

Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Πιαηθφξκα e-me (https://e-me.edu.gr) ηνπ ΤΠΑΗΘ γηα 

καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο είλαη κηα ζχγρξνλε, θνηλσληθή θαη 

επεθηάζηκε ςεθηαθή πιαηθφξκα, έλα νινθιεξσκέλν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ 

πνπ παξέρεη έλαλ αζθαιή «ρψξν» γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο (θπςέιεο) θαη ηελ επηθνηλσλία θαη θνηλσληθή 

δηθηχσζε καζεηψλ/ηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

πξνηείλνληαη ε βειηίσζε, εμέιημε θαη επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο κε 

λέεο εθαξκνγέο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

ηάζεηο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Ζ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ θαη ε αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο e-me, πεξηιακβάλεη α) ην 

άλνηγκα ηεο e-me πξνο ηελ αγνξά θαη πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα 

αλάπηπμε apps, β) ζπλεξγαζίεο κε θνξείο ή εηαηξείεο γηα ελζσκάησζε 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηελ e-me, γ) ηελ παξνρή 
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εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ηξίησλ γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηελ e-me, 

θαη δ) ππεξεζίεο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο εθαξκνγψλ γηα ηελ e-me. 

Δξγαζηήξηα δηδαζθαιίαο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθόηεηαο (Augmented 

Reality Labs) 

Γεκηνπξγία 100 πηινηηθψλ εξγαζηεξίσλ αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ 

ηεο Δηθνληθήο θαη Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ζε ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ζηελ θαηάξηηζε αλέξγσλ θαη 

εξγαδνκέλσλ κε θαηάιιειεο ζπζθεπέο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία ζην ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο. Ζ δξάζε απηή ζα βειηηψζεη ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ηφζν ζηε 

γεληθή παηδεία φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη δηαξθή εθπαίδεπζε, ζα 

δεκηνπξγήζεη εμεηδηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ζα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε 

θαη βειηίσζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ φισλ ησλ ειηθηψλ, κέζα ζε έλα 

ζχγρξνλν πεξηβάιινλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ αηνκηθή βησκαηηθή αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη δεκηνπξγηθφηεηαο, ζα δηαζπλδέζεη ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ έξεπλα. Μπνξεί ηέινο λα εμεηαζηεί ε εθαξκνγή παξνρήο 

ζπζθεπψλ θαη ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο. ην 

πξφηππν εξγαζηήξην εθπαίδεπζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα παξέρεηαη ν 

απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο γηα ηελ εθπαίδεπζε/πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, παηδαγσγηθψλ ζελαξίσλ αμηνπνίεζεο γηα 

δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο απηψλ ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο. 

Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο ζε θάζε Δθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα 

Δπέθηαζε ηεο δξάζεο edulabs (http://edulabs.minedu.gov.gr/) ζην 30% 

ησλ ζρνιείσλ θάζε εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο. Σν Δξγαζηήξην Καηλνηνκίαο 

θαη Αλνηθηψλ Σερλνινγηψλ είλαη έλα δηαθνξεηηθφ ζρνιηθφ εξγαζηήξην θαη 

αθνξά φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Α‘ζκηαο θαη Β‘ζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ εληνπίδεηαη ζε θπξίσο δχν άμνλεο: ζηελ ηερλνινγηθή 

ππνδνκή θαη ζηελ δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπ. Ο ςεθηαθφο εμνπιηζκφο ησλ 

edulabs έρεη σο βαζηθφ θνξκφ έλα εξγαζηήξην κε ζπζθεπέο αλνηθηψλ 

ηερλνινγηψλ. 

Σν γεγνλφο απηφ εληάζζεη εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ζε κηα επξχηεξε 

θνηλφηεηα, κε θχξην κέιεκα ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηε γλψζε, ε δηάρπζε 

θάζε λέαο γλψζεο θαη θάζε θαιήο πξαθηηθήο. Ο ππεχζπλνο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

αλνηρηψλ ηερλνινγηψλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηνχλ ζα 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πξφζβαζε ζε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ ηερληθήο 

θχζεο, αιιά θαη ζε δηδαθηηθφ πιηθφ κέζα απφ ηηο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ 

αλνηθηψλ ηερλνινγηψλ. Σα εξγαζηήξηα απηά απνκπζνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία 

θαη απνθαιχπηνπλ ην ―ηη ππάξρεη απφ πίζσ‖. Ζ πιεξνθνξηθή θαη νη ζπγγελείο 

πξνο απηήλ επηζηήκεο παχνπλ λα απνηεινχλ αθαηαλφεην ή ερζξηθφ 

πεξηβάιινλ θαη σο θπζηθή ζπλέπεηα αθνινπζεί ε ελζάξξπλζε ηεο δνθηκήο, 

ηνπ πεηξακαηηζκνχ, ε ππνζηήξημε ηεο εθεπξεηηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. 

θνπφο ησλ Δξγαζηεξίσλ Καηλνηνκίαο ζα είλαη: 

● ε βειηίσζε ησλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ ζηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία 

θαη ηελ ςεθηαθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
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● ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

● ε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα αλάπηπμε θηλήηξσλ κάζεζεο 

θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ 

● ε απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ δσήο (life skills) εληζρχνληαο ηελ 

απηνεθηίκεζε, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ θνηλσληθφηεηα κέζα απφ 

νκαδνζπλεξγαηηθέο δξάζεηο 

● ε βειηίσζε ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ δσήο 

απαξαίηεηεο ζε έλα ξαγδαία κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Γηαδξαζηηθώλ πζηεκάησλ 

Σα δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ζε ζέζε 

λα θάλνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο πην ελδηαθέξνλ, επηηξέπνληαο ζηε 

ζπλδπαζηηθή κάζεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε πην πξνρσξεκέλν επίπεδν. Σα 

δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ ηάμε επηηξέπνπλ ζηνπο δαζθάινπο λα 

επηθνηλσλνχλ ηελ χιε ζηνπο καζεηέο κε έλαλ εληειψο λέν ηξφπν, θάηη πνπ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη εμαηξεηηθά επσθειέο γηα εθείλνπο ηνπο καζεηέο πνπ 

κπνξεί λα βξίζθνπλ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο αδηάθνξεο. 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο έρνπλ πην ελεξγφ ξφιν ζηε κάζεζε. Σν έξγν αθνξά ζε 

δηαδξαζηηθνχο πξνβνιείο, θνξεηνχο ππνινγηζηέο, δηαδξαζηηθά πξνγξάκκαηα 

καζεκάησλ.  

 

9.1.3. Πίλαθαο 17: Έξγα Σνκέα Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

‗Έξγν Υξνληθφο Οξίδνληαο 

1. Φεθηαθέο Τπεξεζίεο MySchool Μεζνπξφζεζκνο 

2. Φεθηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ - 

ΠΓ 

Μεζνπξφζεζκνο 

3. Φεθηαθέο Τπεξεζίεο γηα θεδεκφλεο καζεηψλ (eParents) Μεζνπξφζεζκνο 

4. Πιαηθφξκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ Μεζνπξφζεζκνο 

5. Αλαδηνξγάλσζε Γηαδηθαζίαο Κάιπςεο Θέζεσλ 

Αλαπιεξσηψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Βξαρππξφζεζκνο 

6. Δγγξαθή ζην Νεπηαγσγείν Βξαρππξφζεζκνο 

7. Βηνγξαθηθφ Δθπαίδεπζεο – χζηεκα Καηαγξαθήο 

Αθαδεκατθψλ Σίηισλ (e Diplomas) 

Μεζνπξφζεζκνο 

8. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα ηελ Δζληθή Αξρή Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

9. Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ Μεζνπξφζεζκνο 

10. Γηαρείξηζε δηαλνκήο αθαδεκατθψλ ζπγγξακκάησλ ζηνπο 

θνηηεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

11. Γηαρείξηζε θαη επνπηεία πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηψλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

12. Οινθιεξσκέλε ππεξεζία δηαρείξηζεο αηηήζεσλ γηα ηε 

ρνξήγεζε ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο ζηνπο θνηηεηέο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο – ηεγαζηηθφ Δπίδνκα 

Μεζνπξφζεζκνο 
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13. Γηαρείξηζε δηαλνκήο αθαδεκατθψλ ζπγγξακκάησλ ζηνπο 

θνηηεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

14. Φεθηαθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηερφκελν θαη Τπεξεζίεο e-

Μάζεζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

15. Ζιεθηξνληθέο Δγγξαθέο Φνηηεηψλ Μεζνπξφζεζκνο 

16. Φεθηαθή Τπεξεζία Απφθηεζεο θαη Γηαρείξηζεο 

Αθαδεκατθήο Σαπηφηεηαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

17. Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Φεθνθνξηψλ ζηα 

ΑΔΗ 

Μεζνπξφζεζκνο 

18. Γξάζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ 

γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία 

Μεζνπξφζεζκνο 

19. Μεηαζρεκαηηζκφο ησλ ππνδνκψλ νκφζπνλδεο 

ηαπηνπνίεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

20. Δθινγή θαη εμέιημε Καζεγεηψλ θαη Δξεπλεηψλ βαζκίδαο Μεζνπξφζεζκνο 

21. Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Μεηξψνπ Θξεζθεπηηθψλ Κνηλνηήησλ Μεζνπξφζεζκνο 

22. Τπεξεζίεο Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο Μεζνπξφζεζκνο 

23. Τπεξεζίεο Απνζήθεπζεο Γεδνκέλσλ Μεζνπξφζεζκνο 

24. Μεηαζρεκαηηζκφο εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ζην πιαίζην 

platform as a service (PaaS) 

Μεζνπξφζεζκνο 

25. Πξνεγκέλεο Τπεξεζίεο Ήρνπ, Φσλήο θαη Δηθφλαο γηα ηα 

κέιε ηεο Αθαδεκατθήο θαη Δξεπλεηηθήο Κνηλφηεηαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

26. Μεηξψν Δθπαηδεπηηθψλ  Μεζνπξφζεζκνο 

27. Φεθηαθέο Τπεξεζίεο ΔΟΠΠΔΠ  Μεζνπξφζεζκνο 

28. Φεθηνπνίεζε θπζηθνχ αξρείνπ ΓΟΑΣΑΠ / Απινχζηεπζε 

δηαδηθαζηψλ / Έληαμε ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

Μεζνπξφζεζκνο 

29. Γηαρείξηζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ καζεηψλ Μεζνπξφζεζκνο 

30. χζηεκα Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπίαο (BI) γηα ηελ Α/Θκηα & 

Β/Θκηα Δθπαίδεπζε 

Μεζνπξφζεζκνο 

31. Φεθηαθή απνηχπσζε ζρνιηθνχ δηθηχνπ - Υσξνζέηεζε 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

32. Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο ηεο ΑΓΗΠΠΓΔ  Μεζνπξφζεζκνο 

33. Δπέθηαζε ηεο Φεθηαθήο Δθπαηδεπηηθήο Πιαηθφξκαο e-me  Μεζνπξφζεζκνο 

34. Δξγαζηήξηα δηδαζθαιίαο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο 

(Augmented Reality Labs) 

Μεζνπξφζεζκνο 

35. Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο ζε θάζε Δθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα Μεζνπξφζεζκνο 

36. Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Γηαδξαζηηθψλ πζηεκάησλ Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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