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1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ 

Χώρα και πληθυσμός  

Η Ελλάδα είναι μια χώρα στη νοτιοανατολική Ευρώπη που αποτελείται από την ηπειρωτική χώρα και 

3.000 νησιά διάσπαρτα τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο Πέλαγος. Η ίδια η χώρα είναι πολύ ορεινή. 

Η αθροιστική έκταση της Ελλάδας είναι 131.957 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκ των οποίων η χερσαία 

έκταση είναι 130.647 τετραγωνικά χιλιόμετρα και τα εσωτερικά ύδατα (λίμνες και ποτάμια) 

αντιπροσωπεύουν 1.310 τετραγωνικά χιλιόμετρα,. Η Ελλάδα έχει πληθυσμιακή πυκνότητα 82 άτομα 

ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο), η οποία κατατάσσεται στην 97η θέση στον κόσμο.  

Με βάση τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδας 

(ΕΛΣΤΑΤ, 20211 ) ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10.816.286, εκ των οποίων 5.303.223 

άνδρες (49,0%) και 5.513.063 γυναίκες (51,0%). 

Η μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα είναι η Αθήνα. Ο αστικός πληθυσμός της Αθήνας ανέρχεται σε 

3 εκατομμύρια και ο πληθυσμός του μετρό σε 3,75 εκατομμύρια. Η Αθήνα είναι η πιο 

πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ελλάδας. Περίπου το 60% των Ελλήνων ζουν σε αστικές περιοχές. 

Μαζί με την Αθήνα, άλλες μεγάλες πόλεις είναι η Θεσσαλονίκη (788.000), η Πάτρα (214.000) και το 

Ηράκλειο (174.000). 

 

Σχήμα 1: Μόνιμος πληθυσμός ανά φύλο και ανά περιφέρεια 

 

                                                           

1 https://www.statistics.gr/  

https://www.statistics.gr/


 

 

 

Σχήμα 2: Μόνιμος πληθυσμός των 10ων μεγαλύτερων Δήμων της χώρας ανά φύλο 

 "Από το 2005, Greece έχει υποστεί μείωση του πληθυσμού της, από 11,23 εκατομμύρια ανθρώπους 

σε 10,86 εκατομμύρια μέσα σε 15 χρόνια. Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις δείχνουν συνέχιση αυτής 

της μείωσης, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να ανέλθει σε 9,03 εκατομμύρια μέχρι το 2050 και σε 6,61 

εκατομμύρια μέχρι το 2099. 

Από το 2019 έως το 2020, ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 0,48%, χάνοντας πάνω από 

50.000 άτομα. Οι κύριοι λόγοι για τη μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας είναι το πολύ χαμηλό 

ποσοστό γονιμότητας, 1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα, η οικονομική κρίση, η μετανάστευση και η 

γήρανση του πληθυσμού. Η μείωση του ποσοστού γεννήσεων μπορεί να οφείλεται στο επίπεδο 

εκπαίδευσης, στην οικονομική κρίση, στην ανεργία των γυναικών και στην αδυναμία ή απροθυμία 

της κυβέρνησης να ενθαρρύνει τη γονιμότητα. 

Με λιγότερους ανθρώπους στην Ελλάδα, υπάρχει λιγότερη οικονομική τόνωση, λιγότεροι άνθρωποι 

εργάζονται λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και περισσότεροι άνθρωποι μεταναστεύουν σε άλλα 

έθνη, δημιουργώντας ένα κυκλικό αποτέλεσμα στη μείωση του πληθυσμού" (Review, 2021). 

Η ηλικιακή κατανομή του ελληνικού πληθυσμού έχει την ακόλουθη διάρθρωση. (Index Mundi, 2021) 

Ηλικία % Άνδρες  Γυναίκες  

0-14  14.53%  794,918 745,909 

15-24 10.34%  577,134 519,819 

25-54  39.6%  2,080,443 2,119,995 

55-64 ετών 13.1%  656,404 732,936 

https://worldpopulationreview.com/countries/greece-population


 

 

65 ετών και 

άνω  

22.43%  1,057,317 1,322,176 

Σχήμα 3 Ηλικιακή κατανομή του ελληνικού πληθυσμού 

Στατιστικά στοιχεία: Προσωπικό και φοιτητές στην Ελλάδα  

Τα ινστιτούτα στην Ελλάδα λειτουργούν με τη μορφή διαλέξεων ή εργαστηρίων και τα περισσότερα 

μαθήματα διαρκούν ένα εξάμηνο, δηλαδή τουλάχιστον 13 εβδομάδες. Τα περισσότερα 

πανεπιστημιακά τμήματα στην Ελλάδα προσφέρουν μονοετή ή διετή μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών, καθώς και τη δυνατότητα απόκτησης διδακτορικού διπλώματος. Οι φοιτητές μπορούν 

επίσης να εγγραφούν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για μεταπτυχιακές ή μεταπτυχιακές 

σπουδές, όπου πληρώνουν δίδακτρα και γίνονται δεκτοί μέσω ετήσιου συστήματος κλήρωσης. 

Τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία (ΕΛΣΤΑΤ, 2021) είναι ενδεικτικά της σημερινής κατάστασης στην 

Ελλάδα. 

 Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 

σε σύγκριση με το 2016/2017 αυξήθηκε κατά 4,1% σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην 

Ελλάδα (από 409.413 σε 426.058)  

 

 Το διδακτικό προσωπικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 παρουσίασε αύξηση 7,8% σε 

σχέση με το 2016/2017, σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Αύξηση 

παρατηρείται σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκτός από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το 

Διεθνές Πανεπιστήμιο, τα οποία παρουσίασαν μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά 

0,4% και 10,3% αντίστοιχα. 

 

 Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών που έλαβαν πτυχίο κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σύγκριση με το 2016/2017 αυξήθηκε κατά 0,1%. Η 

σημαντικότερη αύξηση σε απόλυτες τιμές παρατηρήθηκε στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο (από 1.513 σε 1.744) και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (από 1.343 σε 1.565), 

ενώ η σημαντικότερη μείωση παρατηρήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (από 1.446 σε 1.173) 

και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (από 5.487 σε 5.308). 

 

 Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές αυξήθηκαν κατά 7,6% το ακαδημαϊκό έτος 

2017/2018 σε σύγκριση με το 2016/2017. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε απόλυτες τιμές 

παρουσιάζονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (από 20.120 σε 23.804) και στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (από 2.244 σε 2.872). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις 

παρατηρούνται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (από 2.054 σε 1.504) και στο Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο (από 1.656 σε 1.329). 

 

 



 

 

 

 

 
  ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

  
2016/20

17 
2017/
2018 

% 
διακ
ύμα
νση  

2016/2
017 

2017/2
018 

2016/2
017 

2017/2
018 

ΣΥΝΟΛΟ  409.413 
426.05

8 4.1 
198.61

7 
206.09

3 
210.79

6 
219.96

5 

Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 88.302 89.138 0.9 37.673 38.172 50.629 50.966 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 14.457 15.632 8.1 6.588 7.000 7.869 8.632 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 13.074 13.854 6.0 6.553 6.861 6.521 6.993 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 68.965 72.737 5.5 32.652 34.133 36.313 38.604 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης 21.878 23.393 6.9 10.315 10.921 11.563 12.472 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 4.801 4.978 3.7 1.977 2.126 2.824 2.852 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 18.590 19.852 6.8 8.305 8.631 10.285 11.221 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 17.200 18.975 10.3 6.766 7.452 10.434 11.523 

Πανεπιστήμιο Πατρών 30.274 32.510 7.4 16.432 17.681 13.842 14.829 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 20.609 21.408 3.9 12.893 13.382 7.716 8.026 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών 19.336 18.619 -3.7 7.407 6.730 11.929 11.889 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 21.823 23.208 6.3 13.661 14.392 8.162 8.816 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 15.280 16.121 5.5 8.356 8.837 6.924 7.284 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 6.065 6.342 4.6 3.367 3.470 2.698 2.872 

Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας 1.783 1.852 3.9 575 611 1.208 1.241 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 2.333 2.472 6.0 1.117 1.210 1.216 1.262 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 6.397 6.501 1.6 2.787 2.857 3.610 3.644 

Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 2.583 3.135 21.4 1.282 1.521 1.301 1.614 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 17.644 16.942 -4.0 7.799 7.605 9.845 9.336 

Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο        
Πολυτεχνείο Κρήτης 5.196 5.740 10.5 3.545 3.892 1.651 1.848 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 12.823 12.650 -1.3 8.567 8.609 4.256 4.041 



 

 

Σχήμα 4 Αριθμός φοιτητών2 

 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

  
2016/
2017 

2017/20
18 

% 
διακ
ύμα
νση  

2016/2
017 

2017/2
018 

2016/2
017 

2017/2
018 

ΣΥΝΟΛΟ  13923 15003 7.8 9155 9674 4768 5329 

Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 2061 2065 0.2 1233 1240 828 825 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 439 491 11.8 296 331 143 160 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 730 755 3.4 471 495 259 260 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 2493 2575 3.3 1588 1618 905 957 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης 744 765 2.8 511 522 233 243 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 162 175 8 106 120 56 55 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 630 642 2.9 437 441 193 201 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 596 640 7.4 397 425 199 215 

Πανεπιστήμιο Πατρών 920 916 -0.4 655 639 265 277 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 274 278 1.5 198 195 76 83 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών 246 268 8.9 148 153 98 115 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 222 241 8.6 175 186 47 55 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 318 334 5 225 227 93 107 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 248 253 2 162 164 86 89 

Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας 47 70 48.9 31 39 16 31 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 77 79 2.6 40 42 37 37 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 210 232 10.5 117 138 93 94 

                                                           
2 

https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4l

N&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=col

umn-

2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_java

x.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=download

Resources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=430567&_docum

ents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el 

 

https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=430567&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=430567&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=430567&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=430567&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=430567&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=430567&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=430567&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=430567&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el


 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 131 167 27.5 81 94 50 73 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2088 2735 31 1328 1645 760 1090 

Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο 
224 201 

-
10.3 177 148 47 53 

Πολυτεχνείο Κρήτης 292 300 2.7 208 221 84 79 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 771 821 6.5 571 591 200 230 
 

Εικόνα 5 Αριθμός προσωπικού 3 

Σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 16), η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι δημόσια. Παρέχεται 

μόνο από ιδρύματα που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απολαμβάνουν πλήρη αυτοδιοίκηση και ακαδημαϊκή 

ελευθερία. Υπόκεινται σε κρατική εποπτεία. Η κυβέρνηση τα χρηματοδοτεί. Στη χώρα δεν υπάρχουν 

ιδιωτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η εισαγωγή των φοιτητών έχει να κάνει με την επίδοσή 

τους στις πανελλαδικές εξετάσεις στο τέλος της Γ' τάξης του Λυκείου. 

Κατάλογος ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
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Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο 

Πολυτεχνείο Κρήτης 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ένα ανεξάρτητο και πλήρως αυτοδιοικούμενο Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Η έδρα του βρίσκεται στην 

Πάτρα. Αποστολή του είναι η παροχή υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μέσω εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο νόμος 2552/1997 ρυθμίζει 

τη λειτουργία του. 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος είναι ένα ανεξάρτητο και πλήρως αυτοδιοικούμενο Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη. Λειτουργεί ως ακαδημαϊκή μονάδα του 

ιδρύματος με την επωνυμία "Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών", που 

προβλέπεται από το νόμο 4610/2019 με σκοπό την παροχή τριτοβάθμιας ξενόγλωσσης εκπαίδευσης 

σε Έλληνες και αλλοδαπούς. 

Το 2002, ο τεχνολογικός τομέας συγχώνευσε τη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(ASPETE). Ιδρύθηκε στην Αθήνα για να αντικαταστήσει την πρώην Σχολή του Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών (ΣΕΛΕΤΕ). Περιλαμβάνει 3 τμήματα 

εκπαιδευτικών μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων. Προσφέρει τεχνολογική αριστεία στους 

αποφοίτους. Διαθέτει επίσης ένα παιδαγωγικό τμήμα. Αποστολή του είναι η παροχή γνώσεων σε 

προπτυχιακούς φοιτητές στον τομέα των ανθρωπιστικών και θετικών σπουδών. 

 

Με τον νόμο 4521/2018 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πρόκειται για τη συγχώνευση 

δύο τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: 

-ΤΕΙ  (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) Πειραιά 

-TEI  (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) της Αθήνας. 

Επιπλέον, ο νόμος 4559/2018 εισήγαγε δύο ακόμη συγχωνεύσεις: 

1. Η συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

2. Η συγχώνευση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 

Σύμφωνα με το νόμο 4610/2019: 

1. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος συγχωνεύθηκε με: 

-Το  ΤΕΙ (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) Θεσσαλονίκης 

-Το  ΤΕΙ (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) Κεντρικής Μακεδονίας 

-Το ΤΕΙ  (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

2. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συγχωνεύτηκε με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 



 

 

3. Ιδρύθηκε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο συγχώνευσε το ΤΕΙ Κρήτης 

4. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συγχώνευσε το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (εκτός από 4 τμήματα) 

5. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συγχώνευσε το ΤΕΙ Πελοποννήσου και 4 τμήματα του ΤΕΙ 

Δυτικής Ελλάδας 

6. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συγχώνευσε την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4589/2019, ολοκληρώνονται τα εξής: 

-Η  συγχώνευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Θεσσαλίας 

-Η  συγχώνευση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γεωπονικό Πανεπιστημιακό Αθηνών). 

Τα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ASEI) είναι ισοδύναμα με εκείνα του πανεπιστημιακού 

τομέα. Προσφέρουν ισοδύναμη τριτοβάθμια εκπαίδευση και πτυχία (νόμος 3187/2003). 

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) είναι κρατικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

υπάγονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από το 2005-2006, οι ΑΕΝ είναι 

ισοδύναμες με τα ΤΕΙ. 

Τέλος, το κράτος προσφέρει επαγγελματική και άλλη εξειδικευμένη κατάρτιση σε ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διάρκεια των σπουδών δεν υπερβαίνει τα 3 έτη. Στην κατηγορία αυτή 

εμπίπτουν τα ακόλουθα: Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας: 

-Οι  Ανώτερες Σχολές Χορού και Θεάτρου, που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 

-Οι  Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, που υπάγονται στο Υπουργείο Τουρισμού 

-Οι  Ανώτερες Σχολές Υπαξιωματικών, που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

Η Ανώτερη Σχολή Αστυνομικών, που υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει Πανεπιστημιακή Σχολή ή Τμήμα με αποκλειστικό σκοπό την παροχή αρχικής 

εκπαίδευσης στο ακαδημαϊκό - διδακτικό προσωπικό. Ωστόσο, ο διδακτορικός τίτλος καθώς και η 

συνάφεια της διδακτορικής διατριβής ή του ερευνητικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται αποτελούν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από 

τους υποψηφίους προκειμένου να ασκήσουν διδακτικό ή ερευνητικό έργο σε ΑΕΙ. 

Ο νόμος 4009/2011 αφορά, μεταξύ άλλων, θέματα διορισμού και εξέλιξης του ακαδημαϊκού - 

διδακτικού προσωπικού. Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ανήκει στις ακόλουθες βαθμίδες: καθηγητές, αναπληρωτές 

καθηγητές, επίκουροι καθηγητές και λέκτορες. 

Εκτός από τις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες ακαδημαϊκού προσωπικού, οι επίκουροι καθηγητές 

προσλαμβάνονται από τα ιδρύματα με σύμβαση ορισμένου χρόνου που διέπεται από το ιδιωτικό 

δίκαιο, η οποία διαρκεί από ένα έως τρία ακαδημαϊκά έτη και μπορεί να ανανεωθεί, χωρίς ωστόσο 

να υπερβαίνει συνολικά τα πέντε ακαδημαϊκά έτη. 



 

 

Η ενίσχυση της διεθνοποίησης αποτελεί κοινό στόχο για το κράτος και τα Ιδρύματα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. 

Ο νόμος 4485/2017 τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη διεθνοποίηση. Αναφέρει ότι τα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν ως αποστολή, μεταξύ άλλων, να προωθούν: 

-Συνεργασία  με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στη χώρα και στο 

εξωτερικό 

-Η αποτελεσματική κινητικότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων. 

 

Εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακής εκπαίδευσης 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Τύπου DIOPHANTUS 

Web: https://www.cti.gr/el/ 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Τύπου (ΙΤΥ) ιδρύθηκε το 1985 ως Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών με έδρα την πόλη της Πάτρας, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη 

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

(Προεδρικό Διάταγμα 9/1985). 

Από το 1992 το ΚΤΙ εποπτεύεται από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως 

ανεξάρτητο οικονομικά, διοικητικά και επιστημονικά ίδρυμα. Το 2001 μετονομάστηκε σε Ερευνητικό 

Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Νόμος 2909, άρθρο 2). 

 

Με το νέο νόμο 3966/2011 η ονομασία του άλλαξε σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων και καθιερώθηκε ως ο τεχνολογικός πυλώνας υποστήριξης του ΙΤΥΕ στην εκπαίδευση και 

ως ο φορέας έκδοσης των ελληνικών σχολικών βιβλίων και του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. 

Το CTI είναι επίσης υπεύθυνο για τη διαχείριση του Ελληνικού Σχολικού Δικτύου, του μεγαλύτερου 

δικτύου χρηστών στην Ελλάδα. 

Το CTI είναι ο τεχνολογικός πυλώνας για την υποστήριξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, είναι υπεύθυνο 

για την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και για τη διαχείριση του Ελληνικού Σχολικού 

Δικτύου. Μεταξύ των κύριων στόχων του είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις 

ΤΠΕ. 

Όλες οι δραστηριότητες του οργανισμού διεξάγονται μέσω των Επιχειρησιακών Μονάδων 

Παραγωγής (Ερευνητικές Μονάδες και Διευθύνσεις Κοινωνίας της Πληροφορίας) και υποστηρίζονται 

από τις υπηρεσίες των Επιχειρησιακών Μονάδων Υποστήριξης. 

GRNET 

Web : https://grnet.gr/en/company/ 

Το GRNET - Εθνικές Υποδομές Έρευνας και Τεχνολογίας, παρέχει υπηρεσίες δικτύωσης και 

υπολογιστικού νέφους σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε εκπαιδευτικούς φορείς όλων των 

βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι υπεύθυνο 



 

 

για την προώθηση και διάδοση των τεχνολογιών και εφαρμογών δικτύων και υπολογιστών, καθώς 

και για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ελλάδας. 

Έτσι, το GRNET αξιοποιεί την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα στη χώρα, προς την 

κατεύθυνση της ανάπτυξης της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας στους τομείς των 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των υπολογιστικών υπηρεσιών. 

Το GRNET κατέχει καίριο ρόλο ως συντονιστής όλων των ηλεκτρονικών υποδομών στην εκπαίδευση 

και την έρευνα. Με εικοσαετή και πλέον εμπειρία στους τομείς των προηγμένων δικτύων, του 

υπολογιστικού νέφους και των υποδομών και υπηρεσιών πληροφορικής, καθώς και με σημαντική 

διεθνή παρουσία, το GRNET συμβουλεύει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα που 

αφορούν στο σχεδιασμό προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών. 

Το GRNET αναπτύσσει συνέργειες με άλλους φορείς που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στον 

ελληνικό δημόσιο τομέα, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία σε προηγμένα 

πληροφοριακά συστήματα και εκπροσωπεί την εθνική ερευνητική και τεχνολογική κοινότητα στο 

πλαίσιο των ερευνητικών υποδομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το GRNET συμβάλλει στον Ψηφιακό 

Μετασχηματισμό της χώρας μέσω εμπεριστατωμένων αναλύσεων, τεχνολογικών μελετών, 

πρότυπων λύσεων και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα εκατοντάδες 

χιλιάδες χρήστες σε καθημερινή βάση στους στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της 

Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού. 

Το GRNET είναι επίσης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Εκπαίδευσης (NREN). 

Για την επίτευξη των στόχων του, το GRNET αναλαμβάνει έργα, πρωτοβουλίες και άλλες 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την τεχνολογία της πληροφορίας, την ψηφιακή τεχνολογία, την 

επικοινωνία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις νέες και ανοικτές τεχνολογίες, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών μεγάλων δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης και 

της μηχανικής μάθησης, και γενικότερα με την προώθηση, διάδοση και μεταφορά τεχνογνωσίας 

σχετικά με τις τεχνολογίες δικτύων και υπολογιστών και τις εφαρμογές τους, την έρευνα και 

ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

FlexLearn 

WEB: https://www.flexlearn.com/profile/what-is-flexlearn/ 

Το FlexLearn είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS), το οποίο έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με 

τις τελευταίες τεχνολογίες και στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων λύσεων 

στην εκπαίδευση. 

Πρόκειται για μια νέα καινοτόμο, βασισμένη στο cloud, πλατφόρμα που παρέχει λύσεις κατάρτισης, 

αξιολόγησης και πιστοποίησης για εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αποτελείται από τρία 

βασικά χαρακτηριστικά: θεωρία, ασκήσεις και εξετάσεις. Άλλα χαρακτηριστικά αναφέρονται στα 

στατιστικά στοιχεία, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επικοινωνία. 

Στόχος του FlexLearn είναι να αναζωογονήσει τον τρόπο εκπαίδευσης και να τον μετατρέψει σε μια 

δημιουργική διαδικασία. Δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον στην εκπαίδευση, όπου όλοι οι 

χρήστες έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση όπου και αν βρίσκονται, όποτε το επιθυμούν. Παρέχει 

απεριόριστες επιλογές στην εκπαίδευση και τις εξετάσεις, προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα 

αποτελέσματα στην εκπαίδευση. 



 

 

Σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, η FlexLearn στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων 

και εξατομικευμένων λύσεων στην εκπαίδευση. Το Flexlearn δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό 

περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει την οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού, τη διαχείριση των 

μαθημάτων, την αξιολόγηση, ενώ προσφέρει μια σειρά από εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Επιπλέον, το FlexLearn είναι ευέλικτο και φιλικό προς το χρήστη. Παρέχει απεριόριστες επιλογές στην 

εκπαίδευση, έτσι ώστε ο σπουδαστής να ακολουθεί με επιτυχία τα βήματα της μάθησης, της 

εκπαίδευσης, της δοκιμής και, ως εκ τούτου, της βελτίωσης. 

DigiMagix 

WEB: HTTP://WWW.DIGIMAGIX.GR/EN/ 

Η DigiMagix διαθέτει εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εταιρικών 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Η DigiMagix έχει ήδη αναπτύξει περισσότερους από 150 

τίτλους μαθημάτων για τους πελάτες της σε πολλά διαφορετικά θέματα (Πωλήσεις, Μάρκετινγκ, 

Τραπεζική, μαθήματα εισαγωγής, δεξιότητες χρήσης επιτραπέζιων υπολογιστών, δεξιότητες 

αντιμετώπισης πελατών κ.λπ.), για όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα (σχολική εκπαίδευση, 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δια βίου μάθηση). Η DigiMagix έχει επίσης αναπτύξει τη δική της 

ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με μαθήματα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση. 

Εκτός από την ανάπτυξη προσαρμοσμένων μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, η DigiMagix έχει 

αναπτύξει μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για τη σχολική μάθηση καθώς και για τη δια βίου μάθηση. Η 

ομάδα ανάπτυξης της DigiMagix συνεργάζεται με τους ειδικούς σε κάθε θεματικό τομέα και, αφού 

παραλάβει το αρχικό περιεχόμενο, το μετασχηματίζει ώστε να είναι κατάλληλο για εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και το μετατρέπει σε ένα πλούσιο, διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που 

προσελκύει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και ενισχύει τη διάθεσή τους για μάθηση. 

Ελληνικός Εθνικός Συνασπισμός για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση 

Web: https://www.nationalcoalition.gov.gr/en/national-coalition_en/ 

Ο Ελληνικός Εθνικός Συνασπισμός για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση είναι μια 

πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ διαφόρων φορέων, δημόσιων ή μη, που επιδιώκουν την προώθηση 

των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ελληνική κοινωνία. 

Οι στόχοι του Εθνικού Συνασπισμού είναι: 

Η συνεργασία μεταξύ όλων των μερών για την εισαγωγή δράσεων με στόχο την ενίσχυση των 

ψηφιακών δεξιοτήτων. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του ψηφιακού χάσματος σε κάθε 

τομέα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. 

Η διάδοση των πολιτικών της ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα 

Η οργανωτική δομή του Εθνικού Συνασπισμού 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και σύμφωνα με τον συνασπισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση, έχουν συσταθεί οι ακόλουθες τέσσερις (4) ομάδες 

1. Εκπαίδευση: Εμπλουτισμός και ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας μάθησης και 

διδασκαλίας για μαθητές και φοιτητές. Αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσπάθειας είναι η 

παροχή κινήτρων για τη συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών. 

https://www.nationalcoalition.gov.gr/en/national-coalition_en/


 

 

2. Εκπαίδευση: Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων, ανέργων και επιχειρηματιών 

για την προώθηση της ψηφιακής οικονομίας. 

3. Επαγγελματίες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών: Προώθηση ψηφιακών 

δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου για τους επαγγελματίες ΤΠΕ σε όλους τους τομείς της 

βιομηχανίας. 

4. Πολίτες: Στόχος είναι να ενισχυθούν οι ψηφιακές δεξιότητες, ώστε όλοι οι πολίτες να είναι 

ενεργοί στην ψηφιακή μας κοινωνία. 

Διαστάσεις και υπόβαθρο των εμπειριών διαδικτυακής διδασκαλίας και των 

ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη χώρα  

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού, όπου οι Έλληνες πολίτες διατάχθηκαν να παραμείνουν 

στα σπίτια τους (καραντίνα), όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια και σχολεία ήταν κλειστά. Στο πλαίσιο 

της πανδημίας covid 19 η κυβέρνηση πρότεινε την έκτακτη εξ αποστάσεως διδασκαλία ως 

βραχυπρόθεσμη λύση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.  

Παρά το γεγονός αυτό "τα ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν επιδείξει βαθιά 

δέσμευση για τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών περιβαλλόντων μάθησης για τους φοιτητές 

τους, σπεύδοντας να αντικαταστήσουν τις δια ζώσης διαλέξεις με την ηλεκτρονική μάθηση. 

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, τα ιδρύματα μπόρεσαν να συνδυάσουν τις υπάρχουσες 

πλατφόρμες ασύγχρονης διδασκαλίας με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με βάση τα 

επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από τα ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο προσφέρουν το 93% των μαθημάτων τους μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, σε πολλά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η μετάβαση στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση αποτέλεσε ευκαιρία για την επέκταση των ευέλικτων μορφών μάθησης, δημιουργώντας 

τις προϋποθέσεις για μια συνεχή στροφή προς την ηλεκτρονική μάθηση στο μέλλον. 

Αλλαγές που συνήθως θα χρειάζονταν πολλά χρόνια λόγω διαφορετικών διαχειριστικών κανονισμών 

παρουσιάστηκαν γρήγορα μέσα σε περιορισμένο αριθμό ημερών. Ο μετασχηματισμός αυτός 

αναβάθμισε την ψηφιακή επάρκεια όλων των εμπλεκόμενων μερών, ενισχύοντας τις συνεργατικές 

και οργανωτικές τους γνώσεις στο πλαίσιο υψηλής τεχνολογίας της υπερσυνδεσιμότητας. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι παρά την πανδημία του covid 19 "το 2015, το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) σχεδίασε και παρέδωσε το πρώτο εισαγωγικό εκπαιδευτικό μάθημα που 

προσφέρεται με τη μορφή Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) για την ενίσχυση 

των δεξιοτήτων των διδασκόντων του μέσω των σύγχρονων παιδαγωγικών μονοπατιών της 

ηλεκτρονικής μάθησης και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα μαθήματα MeaeX 

προσφέρθηκαν μεταξύ 2015 και 2017 και όλοι οι διδάσκοντες έπρεπε να συμμετάσχουν στη 

διαδικασία κατάρτισης και να πιστοποιηθούν.4 

                                                           
4 https://mooc.eap.gr/ 
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Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι η πρωτοβουλία Study in Greece (SiG)5 . Αυτή αποσκοπεί στη 

βελτίωση της διεθνούς εικόνας των ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη 

δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ ελληνικών και ξένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Για το σκοπό 

αυτό, η SiG δημιούργησε μια ενημερωτική πύλη που παρέχει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται 

με τον ελληνικό ακαδημαϊκό κόσμο. 

Δεκαοκτώ πανεπιστήμια στην Ελλάδα προσφέρουν περίπου 140 μεταπτυχιακά προγράμματα που 

διδάσκονται σε ξένη γλώσσα (κυρίως αγγλικά) και τα οποία παρέχουν στους αλλοδαπούς φοιτητές 

την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων - από θεωρητικά 

πεδία όπως η αρχαιολογία και οι κλασικές σπουδές μέχρι επιστημονικά πεδία όπως η ιατρική ή η 

βιολογία και η φυσική, καθώς και τεχνολογικά θέματα όπως η πληροφορική, η επιστήμη των 

υπολογιστών και η μηχανική, μεταξύ άλλων. 

Παρουσιάζοντας τη μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων αγγλικής διδασκαλίας που προσφέρονται από 

ελληνικά πανεπιστήμια, το SiG λειτουργεί επίσης ως γέφυρα μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς 

ακαδημαϊκής κοινότητας, διευκολύνοντας τη δημιουργία ακαδημαϊκών δικτύων και προωθώντας 

συνέργειες μεταξύ ελληνικών και ξένων πανεπιστημιακών τμημάτων σε διάφορους κλάδους. 

Επιπλέον, στη νέα εποχή που εγκαινίασε η πανδημία του COVID-19, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (ΙΕΠ) ανέθεσε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου την 

υλοποίηση ενός νέου MOOC με τίτλο "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης". Το συγκεκριμένο MOOC διεξήχθη μέσω της πλατφόρμας Moodle και 

ήταν ανοιχτό για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο ίδιο 

πνεύμα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου6 σχεδίασε το MOOC με τίτλο "Σχολική εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση". Η στρατηγική αυτή αποδείχθηκε εξαιρετικά σημαντική, καθώς πληθώρα 

εκπαιδευτικών εκπαιδεύονται μέχρι σήμερα, δοκιμάζοντας, βελτιώνοντας και επεκτείνοντας τις 

δεξιότητές τους στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης υπό τις επείγουσες συνθήκες που 

δημιούργησε η πανδημία COVID-19" (Καραχρήστος, 2020). 

 

2. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ, ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Το νομικό πλαίσιο  

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ)7 (DESI), 

παρόλο που η Ελλάδα έχει μια από τις λιγότερο προηγμένες ψηφιακές οικονομίες στην ΕΕ, τα 

τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στην προώθηση των επενδύσεων σε 

ψηφιακές τεχνολογίες και στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από ιδιωτικούς και 

δημόσιους οργανισμούς. Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα 2020 επιβεβαιώνει ότι 

η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι σχετικά αργή, με 

                                                           
5 https://studyingreece.edu.gr/  

6 https://elearn.aegean.gr/  

7 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi  
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εξαίρεση τη χρήση μεγάλων δεδομένων και την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών, που είναι 

υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να προωθήσει τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες σύμφωνα με το πρόγραμμα 

"Ψηφιακή Ευρώπη" (το πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της 

Ευρώπης, που καλύπτει την υπερυπολογιστική, την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια κ.λπ.) 

και να επενδύσει στρατηγικά στις ψηφιακές τεχνολογίες μέσω συντονισμένων προγραμμάτων της 

ΕΕ. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει θεσπίσει νομοθεσία για τη στήριξη της 

ψηφιακής δημόσιας διοίκησης- το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ηγετικό ρόλο στο 

συντονισμό των σχετικών κυβερνητικών μέτρων και στην υλοποίηση αρκετών σημαντικών έργων 

πληροφορικής. 

Το ισχύον νομικό πλαίσιο καλύπτει, μεταξύ άλλων, την ψηφιακή διακυβέρνηση (νόμος 4727/2020 

και νόμος 4623/2019 για την ψηφιακή διακυβέρνηση, που καλύπτει επίσης την προσβασιμότητα των 

ιστότοπων και των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα των φορέων του δημόσιου τομέα), την 

πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες (νόμος 4727/2020 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 

δημόσιου τομέα), ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) και υπηρεσίες εμπιστοσύνης (κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 910/2014 για το eIDAS)- πτυχές ασφάλειας που σχετίζονται με την ψηφιακή διακυβέρνηση 

(νόμος 4577/2018 για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, ελληνική εθνική 

στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο)- ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (νόμος 

4601/2019 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις)- και 

ηλεκτρονικό εμπόριο (προεδρικό διάταγμα 131/2003). 

Ο νόμος 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου 2020 με τίτλο "Ψηφιακή 

Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 στο 

ελληνικό δίκαιο) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 στο ελληνικό 

δίκαιο) και άλλες διατάξεις". Με τα άρθρα 109-223 του νέου ν. 4727/2020 ενσωματώνεται στο 

ελληνικό δίκαιο ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ("ΕΚΗ"), όπως αυτός θεσπίστηκε 

με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972. Με τις νέες νομοθετικές διατάξεις, η ελληνική νομοθεσία 

προσαρμόζεται στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με έμφαση στα 

δίκτυα 5ης γενιάς (5G). Το Μέρος Β (άρθρα 109-223) του νέου νόμου ενσωματώνει στην ελληνική 

νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972, η οποία θεσπίζει τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών (ΕΚΗΚ). Ο EECC αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της Ενιαίας Ψηφιακής 

Αγοράς της ΕΕ. Υποστηρίζει μια σημαντική αναθεώρηση της υφιστάμενης δέσμης οδηγιών της ΕΕ, η 

οποία χρονολογείται από το 2009. Σκοπός του ΕΕΚΚ είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις 

τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο νέος νόμος ακυρώνει γενικά το 

προηγούμενο πλαίσιο του νόμου 4070/2012, καθώς και κάθε άλλη νομοθετική ή κανονιστική διάταξη 

(προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) που μπορεί να είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου. Ο νέος 

αυτός νόμος αποσκοπεί στην εδραίωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕ, 

στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε προσιτή τιμή, στην 

προστασία των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών και στην αποτελεσματική χρήση των 

ραδιοσυχνοτήτων. 



 

 

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξέδωσε το Λευκό Βιβλίο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό 

2020 - 20258 . Πρόκειται για το εγχειρίδιο που περιγράφει τη στρατηγική της χώρας για τη μετάβαση 

στην Ψηφιακή Ελλάδα, σύμφωνα με το Νόμο για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες 4727/2020, με τον οποίο και ψηφίστηκε. 

Το Whitepaper για τον ψηφιακό μετασχηματισμό παρουσιάζει τους στόχους, τις κατευθυντήριες 

γραμμές, τους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων, το 

μοντέλο διακυβέρνησης και τον μηχανισμό σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου που πρέπει να 

ακολουθηθεί. Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά περισσότερα από 400 έργα, τα οποία αποτελούν τις 

οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής 

κοινωνίας και οικονομίας για την περίοδο 2020 - 2025. 

Η Λευκή Βίβλος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό προτίθεται, μεταξύ άλλων, να προωθήσει την 

ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς επενδυτικών σχεδίων πληροφορικής για την αναβάθμιση της 

δημόσιας διοίκησης. Το Digital Transformation Whitepaper αναφέρεται στο νόμο 4727/2020, ο 

οποίος εισάγει την πολιτική για τη διαχείριση του υπολογιστικού νέφους για τα πληροφοριακά 

συστήματα του Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας στο Ελληνικό Εθνικό Δίκτυο Τεχνολογικών και 

Ερευνητικών Υποδομών (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.). 

Όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και οι εφαρμογές και οι 

υπηρεσίες που προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην εκπαιδευτική και 

ερευνητική κοινότητα πρέπει να εγκατασταθούν στο κυβερνητικό νέφος του τομέα Έρευνας και 

Εκπαίδευσης (RE-Cloud) μέχρι το 2023. Παράλληλα, γίνονται βήματα όσον αφορά εμβληματικά έργα 

που αφορούν την έναρξη λειτουργίας μιας ενιαίας πλατφόρμας για ηλεκτρονικές υπηρεσίες, την 

έκδοση ψηφιακών δελτίων ταυτότητας για όλους τους πολίτες, την ανάπτυξη υποδομών σε δίκτυα 

5G και την εξάπλωση της υπερταχείας ευρυζωνικής κάλυψης. 

Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς αποτελεί τον οδικό χάρτη για την 

ανάπτυξη και διαθεσιμότητα σύγχρονων ευρυζωνικών υποδομών σε όλη την Ελλάδα και για τη χρήση 

από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας. 

Το Σχέδιο Πρόσβασης στοχεύει στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές 

επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, καθώς και στη δημόσια στήριξη σε τομείς με μικρό ή καθόλου 

ενδιαφέρον για τους επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι του ψηφιακού θεματολογίου για την 

Ευρώπη 2020 (μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής "Ευρώπη 2020") 

αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητα 

υπηρεσιών ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας, δηλαδή γρήγορων 

ευρυζωνικών συνδέσεων (άνω των 30 mbps) και υπερυψηλών ευρυζωνικών συνδέσεων (άνω των 

100 mbps). Το σχέδιο πρόσβασης βασίζεται σε δύο κύριους πυλώνες, με τον πρώτο πυλώνα να 

περιλαμβάνει νομοθετική και κανονιστική στήριξη (για παράδειγμα, ο νόμος 4463/2017 

περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση του κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

υψηλής ταχύτητας σε εναρμόνιση με την οδηγία 2014/61 της ΕΕ) και τον δεύτερο πυλώνα να 
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περιλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις κρατικής στήριξης, π.χ. σε ελληνικές περιφέρειες όπου το 

επενδυτικό ενδιαφέρον είναι χαμηλό. 

Στρατηγική υπηρεσιών cloud  

Για να διασφαλιστεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός, απαιτείται μια στρατηγική cloud για την 

αντιμετώπιση των τοπικών επιχειρηματικών και κανονιστικών προκλήσεων. Υπάρχουν 

συγκεκριμένες διεθνείς και ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, πρότυπα και κανονισμοί, όπως ο 

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act των ΗΠΑ), το ISO 27000, το PCI Data 

Security Standard για ασφαλείς συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες και ο Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων (κανονισμός 679/2016 της ΕΕ) για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των 

προσωπικών πληροφοριών, που πρέπει να ακολουθούν και να συμμορφώνονται οι οργανισμοί. Μια 

επισκόπηση των προτύπων που επισημοποιούν τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πληροφορίες 

εκπονούνται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (βλ. Πίνακα 1). Η "οικογένεια" των προτύπων 

διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ISMS) έχει ως στόχο: 

- τον καθορισμό των απαιτήσεων για ένα ΣΔΠΔ και για όσους πιστοποιούν τέτοια συστήματα, 

-παροχή  άμεσης υποστήριξης, λεπτομερούς καθοδήγησης ή/και ερμηνείας για τη συνολική 

διαδικασία θέσπισης, εφαρμογής, διατήρησης και βελτίωσης ενός ΣΔΠΔ, 

-αντιμετωπίζοντας τις  κατευθυντήριες γραμμές για το ΣΔΑΤ σε συγκεκριμένους τομείς- και 

-αντιμετώπιση  της αξιολόγησης της συμμόρφωσης για το ISMS. 

Η οικογένεια προτύπων ISO/IEC 15504 για την τεχνολογία των πληροφοριών ασχολείται με θέματα 

αξιολόγησης διεργασιών στο πλαίσιο τόσο της βελτίωσης διεργασιών όσο και του προσδιορισμού 

της ικανότητας διεργασιών. Με άλλα λόγια, το SPICE (Software Process Improvement and Capability 

Determination), είναι ένα σύνολο εγγράφων τεχνικών προτύπων για τη διαδικασία ανάπτυξης 

λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις συναφείς λειτουργίες διαχείρισης επιχειρήσεων. Είναι 

αποτέλεσμα της συνεργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς 

Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC). Το ISO/IEC 15504 έχει αντικατασταθεί από το ISO/IEC 33001:2015 

από τον Μάρτιο του 2015.  

Πίνακας 1. Πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης πληροφοριών 

Τυποποιημένος κωδικός 
αριθμός 

Τίτλος 

ISO/IEC 20000-1:2018  
 

Τεχνολογία πληροφοριών - Διαχείριση υπηρεσιών 
- Μέρος 1: Απαιτήσεις συστήματος διαχείρισης 
υπηρεσιών 

ISO/IEC 27000:2018 Τεχνολογία πληροφοριών - Τεχνικές ασφάλειας - 
Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας 
πληροφοριών - Επισκόπηση και λεξιλόγιο 

ISO/IEC 27001:2013 Τεχνολογία πληροφοριών - Τεχνικές ασφάλειας - 
Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 
- Απαιτήσεις 



 

 

ISO/IEC 27002:2013 

 

Τεχνολογία πληροφοριών - Τεχνικές ασφάλειας - 

Κώδικας πρακτικής για τους ελέγχους ασφάλειας 

πληροφοριών 

ISO/IEC/IEEE 90003:2018  
 

Μηχανική λογισμικού - Κατευθυντήριες γραμμές 
για την εφαρμογή του ISO 9001:2015 στο 
λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών 

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 
 

Μηχανική συστημάτων και λογισμικού - 
Διαδικασίες κύκλου ζωής λογισμικού 

ISO/IEC 33001:2015  Τεχνολογία πληροφοριών - Αξιολόγηση 
διαδικασιών - Έννοιες και ορολογία 

ISO/IEC 33002:2015 
 

Τεχνολογία πληροφοριών - Αξιολόγηση 
διεργασιών - Απαιτήσεις για τη διενέργεια 
αξιολόγησης διεργασιών 

ISO/IEC 33003:2015 
 

Τεχνολογία πληροφοριών - Αξιολόγηση 
διαδικασιών - Απαιτήσεις για πλαίσια μέτρησης 
διαδικασιών 

ISO/IEC 33004:2015 
 

Τεχνολογία πληροφοριών - Αξιολόγηση 
διαδικασιών - Απαιτήσεις για την αναφορά 
διαδικασιών, την αξιολόγηση διαδικασιών και τα 
μοντέλα ωριμότητας 

ISO/IEC TR 90006:2013 Τεχνολογία πληροφοριών - Κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή του ISO 9001:2008 στη 
διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής και την 
ενσωμάτωσή του στο ISO/IEC 20000-1:2011 

ISO/IEC 27013:2015  Τεχνολογία πληροφοριών - Τεχνικές ασφάλειας - 
Καθοδήγηση για την ολοκληρωμένη εφαρμογή 
των προτύπων ISO/IEC 27001 και ISO/IEC 20000-1 

 

Επιπλέον, ένας πάροχος υπηρεσιών νέφους μπορεί να αναθέσει μέρος των λειτουργιών του ή της 

υποδομής του σε τρίτους. Οι οργανισμοί πρέπει να έχουν πλήρη κατανόηση και να αξιολογούν τη 

σχέση του παρόχου υπηρεσιών νέφους με αυτά τα τρίτα μέρη. Σε συμμόρφωση με τον κανονισμό για 

την προστασία των δεδομένων, η Ελλάδα έχει αναπτύξει και εφαρμόσει μια εθνική στρατηγική για 

την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και έχει επίσης μεταφέρει την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 για την ΕΑΠ 

στο ελληνικό νομικό σύστημα (νόμος 4577/2018). Ο νομικός νόμος 4577/2018 έχει εισαγάγει μέτρα 

για την ενίσχυση της ασφάλειας των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε κρίσιμους τομείς 

παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ενέργειας, της εφοδιαστικής, των 

τραπεζών, των χρηματοοικονομικών συμβουλών, των κατασκευών, της υγειονομικής περίθαλψης, 

της παροχής και διανομής νερού και των ψηφιακών υποδομών, καθώς και στους παρόχους 

ψηφιακών υπηρεσιών (διαδικτυακές αγορές, διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης και υπολογιστικό 

νέφος). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_33001


 

 

Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων  

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζεται ουσιαστικά από την ισχύουσα νομοθεσία περί 

προστασίας δεδομένων στην Ελλάδα, με σημαντικότερο τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 

Δεδομένων (GDPR). Ορισμένες απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (π.χ. σχετικά με την ασφάλεια της επεξεργασίας, 

τη χρήση εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων, τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σε τρίτες χώρες κ.λπ.) επηρεάζουν άμεσα τη σχέση μεταξύ οργανισμών και παρόχων 

υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού.  

Σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας του ΓΚΠΔ, ένας οργανισμός (υπό την ιδιότητα του υπευθύνου 

επεξεργασίας) είναι υπεύθυνος και πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να είναι σε θέση να αποδείξει τη 

συμμόρφωση με τις αρχές του ΓΚΠΔ σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

(νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια, περιορισμός του σκοπού, ελαχιστοποίηση των δεδομένων, 

ακρίβεια, περιορισμός της αποθήκευσης, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα). Η συμμόρφωση με την 

αρχή της λογοδοσίας μπορεί να αποτελέσει πρόκληση όταν η επεξεργασία των δεδομένων 

ανατίθεται σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων (όπως οι πάροχοι υπηρεσιών cloud). 

Η γενική αρχή είναι ότι όταν η επεξεργασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί για λογαριασμό ενός 

υπευθύνου επεξεργασίας (όπως θα μπορούσε να είναι η περίπτωση της προμήθειας υπηρεσιών 

cloud), ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο εκτελούντες την επεξεργασία 

(πάροχοι υπηρεσιών cloud) που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή κατάλληλων 

τεχνικών και οργανωτικών μέτρων κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του 

ΓΚΠΔ. Το περιεχόμενο των συμφωνιών επεξεργασίας δεδομένων μεταξύ των οργανισμών και των 

παρόχων υπηρεσιών νέφους ρυθμίζεται από τον ΓΚΠΔ. Στην πράξη, η άσκηση του δικαιώματος (και 

της υποχρέωσης) του οργανισμού να ελέγχει τη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών νέφους με 

τον ΓΚΠΔ και τη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων μπορεί συχνά να είναι αρκετά δύσκολη.  

Οι όροι του ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες και η ειδική για τον κλάδο 

νομοθεσία που επιβάλλει κανόνες εντοπισμού δεδομένων, μπορούν επίσης να επηρεάσουν και να 

καθορίσουν την επιλογή του παρόχου υπηρεσιών νέφους. Κατ' αρχήν, η διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) 

έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας ή, ελλείψει απόφασης, εάν η διαβίβαση υπόκειται στις εγγυήσεις 

του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ, π.χ. στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) που έχει εκδώσει η ΕΚ. 

Ειδικότερα, η πρόσφατη απόφαση-ορόσημο Schrems II που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) 

(υπόθεση C-311/18) είχε σημαντικό αντίκτυπο στη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες, μεταξύ 

άλλων στις ΗΠΑ, όπου εδρεύουν σημαντικοί πάροχοι υπηρεσιών cloud. Το Schrems II ουσιαστικά 

κήρυξε άκυρη την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ και, το σημαντικότερο, έθεσε υπό 

αμφισβήτηση και σε προοπτική τον βαθμό στον οποίο οι οργανισμοί με έδρα την ΕΕ μπορούν ακόμη 

να βασίζονται στην ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής για την επεξεργασία δεδομένων που 

ανατίθενται σε ορισμένους παρόχους στις ΗΠΑ και παγκοσμίως. Το ΔΕΕ διαπίστωσε ότι, πριν από τη 

διαβίβαση δεδομένων, πρέπει να προηγηθεί αξιολόγηση του πλαισίου κάθε μεμονωμένης 

διαβίβασης, η οποία αξιολογεί τους νόμους της χώρας στην οποία εδρεύει ο παραλήπτης, τη φύση 

των δεδομένων που πρόκειται να διαβιβαστούν, τους κινδύνους για την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής των εν λόγω δεδομένων και τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις που υιοθετούνται από τα μέρη για να 

διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα θα λάβουν επαρκή προστασία, όπως ορίζεται από το δίκαιο της ΕΕ. 

Περαιτέρω, ο εισαγωγέας δεδομένων υποχρεούται να ενημερώνει τον εξαγωγέα δεδομένων για 

τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων. Εάν δεν 

υπάρχει τέτοια προστασία, τα μέρη υποχρεούνται να αναστείλουν τη διαβίβαση ή να καταγγείλουν 



 

 

τη σύμβαση. Ενώ οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες εξακολουθούν να ισχύουν, η συνέχιση της 

ισχύος τους υπόκειται σε ένα πρόσθετο βήμα: την υποχρέωση διενέργειας ισοδύναμης εκτίμησης 

αντικτύπου για την προστασία των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται ότι παρέχεται και θα 

παρέχεται η κατάλληλη προστασία και, στη συνέχεια, θα παρακολουθείται συνεχώς.  

Επιπλέον, οι κανονισμοί συγκεκριμένου κλάδου μπορεί να επιβάλλουν στους οργανισμούς την 

υποχρέωση να διατηρούν και να αποθηκεύουν ορισμένα δεδομένα σε τοπικό επίπεδο. Για 

παράδειγμα, υπάρχει συνήθως υποχρέωση για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών (πάροχοι 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών) να 

προβαίνουν σε διατήρηση δεδομένων εντός της χώρας (σε φυσικά μέσα που βρίσκονται 

αποκλειστικά στην Ελλάδα) των δεδομένων κίνησης και των δεδομένων θέσης και των σχετικών 

δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του χρήστη (Ν. 3917/2011 που ενσωματώνει 

την οδηγία 2006/24/ΕΚ για τη διατήρηση δεδομένων). Ωστόσο, υπό το πρίσμα της απόφασης του 

ΔΕΕ που ακυρώνει την οδηγία της ΕΕ για τη διατήρηση δεδομένων (υποθέσεις C-293/12 και C-594/12) 

και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις πολύ πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΕ, που εκδόθηκαν στις 6 

Οκτωβρίου 2020 (υποθέσεις C-623/17, C-511/18, C-512/18, C-520/18), η εγκυρότητα και η 

εκτελεστότητα του νόμου 3917/2011 είναι αμφισβητήσιμη, αν και τεχνικά εξακολουθεί να ισχύει. 

Ψηφιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επιδημίας του COVID-19, η εκπαίδευση στην Ελλάδα υπέστη 

ορισμένες διαδικασίες μετασχηματισμού που ήταν απαραίτητες για να συνεχίσουν τα σχολεία και τα 

πανεπιστήμια να παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μαθητές όλων των βαθμίδων. 

Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες. Ο Διόφαντος (ΙΤΥΕ) είναι ο κύριος οργανισμός 

στην Ελλάδα που παρέχει ψηφιακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν χρησιμοποιήσει διάφορα ψηφιακά εργαλεία για την 

παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης εξ αποστάσεως στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Διαδικτυακά ζωντανά μαθήματα έχουν διεξαχθεί μέσω zoom, MS teams και google meet. Για τις 

εξαμηνιαίες εξετάσεις τα πανεπιστήμια χρησιμοποίησαν το moodle και το e-class. 

Ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση  

Ο βασικός άξονας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Εκπαίδευση μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 

Μητρώα και ανοικτά δεδομένα  

Στον πυρήνα της ψηφιακής στρατηγικής βρίσκεται η μετάβαση από λύσεις επικεντρωμένες στα 

έγγραφα σε λύσεις επικεντρωμένες στα δεδομένα. Αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσέγγισης είναι 

η θεμελίωση των βασικών μητρώων της Εκπαίδευσης και ο σταδιακός ανασχεδιασμός των 

αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων. Τα μητρώα αυτά αφορούν σε κατηγορίες φυσικών 

προσώπων (Σπουδαστής, Φοιτητής, Καθηγητής κ.λπ.), σε μονάδες εκπαίδευσης και διοίκησης 

(Σχολεία, Πανεπιστήμια, ΙΕΚ κ.λπ.) και γενικότερα σε πληροφοριακές δομές που αποκτούν 

πρωτογενές καθεστώς στο χώρο της Εκπαίδευσης (Μάθηση, Πρόγραμμα Σπουδών, 

Βιβλίο/Συγγραμματισμός κ.λπ.).  

Ψηφιακή κουλτούρα μάθησης  



 

 

Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, γεγονός 

που απαιτεί τη δημιουργία μιας ψηφιακής μαθησιακής κουλτούρας. Η ψηφιακή μαθησιακή 

κουλτούρα εστιάζει στην ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου, στην ανάπτυξη εργαλείων και 

πλατφορμών για σύγχρονη και ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση, καθώς και στην υποδομή και τον 

εξοπλισμό των φυσικών χώρων εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες (π.χ. εξοπλισμός με διαδραστικούς 

πίνακες, εξοπλισμός για το αμφιθέατρο νέας γενιάς κ.λπ.) 

Διασύνδεση με την αγορά εργασίας  

Η εκπαίδευση ως μορφή συστηματικής κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων αξιολογείται συχνά 

υπό το στενό πρίσμα των ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης που παρέχει. Για το λόγο αυτό, 

η έγκαιρη ανίχνευση των αναγκών της αγοράς εργασίας καθίσταται κρίσιμο εργαλείο για το 

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής διαμορφώνουν νέες 

ευκαιρίες σε αυτό το τοπίο για συστηματική και αποτελεσματική ανάλυση των δεδομένων της 

αγοράς εργασίας. Τα συμπεράσματα αυτών των μελετών θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των 

προγραμμάτων σπουδών και επανακατάρτισης, στην ανάπτυξη σύγχρονων και στοχευμένων 

προγραμμάτων μαθητείας και γενικότερα στην αποτελεσματικότητα κάθε ψηφιακής δράσης που 

αποσκοπεί στην επαφή του εκπαιδευόμενου με την πραγματική οικονομία. 

Διεθνοποίηση και εξωστρέφεια  

Η διεθνοποίηση και η εξωστρέφεια, ιδίως στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι μια 

στρατηγική επέκτασης χωρίς δυνατότητα αποχής. Η κατεύθυνση αυτή επιβεβαιώνεται και από την 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία προωθεί την 

ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, την κινητικότητα των φοιτητών μεταξύ 

διαφορετικών χωρών και τη δημιουργία διευρωπαϊκών προγραμμάτων σπουδών, με στόχο τα 

ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το νέο τοπίο και οι 

ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες τους να αποτελέσουν ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτή 

την προσπάθεια. 

Οργάνωση και διοίκηση  

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν περιορίζεται στην εικόνα των υπηρεσιών που ο τελικός χρήστης 

αντιλαμβάνεται άμεσα. Αφορά ένα οικοσύστημα παρασκηνιακών υπηρεσιών και διοικητικών ροών, 

ο εκσυγχρονισμός των οποίων αποτελεί συστατικό στοιχείο του ψηφιακού μετασχηματισμού και 

αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για την ψηφιακή εκπαίδευση. Η απλούστευση, η 

αυτοματοποίηση των διοικητικών εργασιών και τελικά η ψηφιοποίηση της Διοίκησης με σκοπό τη 

βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων είναι ένας από τους στόχους.  

Υπηρεσίες προς τον πολίτη 

Μια σημαντική διάσταση του ψηφιακού μετασχηματισμού για την Εκπαίδευση είναι η αναβάθμιση 

των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη. Οι υπηρεσίες προς τον πολίτη μαθητή, γονέα ή 

κηδεμόνα πρέπει να επανασχεδιαστούν με τον πολίτη στον πυρήνα της στρατηγικής, αξιοποιώντας 

εκείνα τα ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέπουν εφεξής την καλύτερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη 

εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση. 

 

Σύστημα πληροφοριών για την εθνική αρχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 



 

 

Αναφέρεται στην αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος της Εθνικής Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕ) και 

στην υποστήριξη του νέου της ρόλου στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση. Η δράση επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς: 

- Αναβάθμιση των υπηρεσιών αξιολόγησης και διαχείρισης των ΑΕΙ από τους εμπειρογνώμονες του 

μητρώου. 

- Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης, για τη σημασιολογική θεμελίωση και προ-

τυποποίηση των δεδομένων και μεταδεδομένων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την κοινή 

κατανόηση των μετρικών αξιολόγησης και της συλλογής μεθοδολογικών δεδομένων. 

- Παρακολούθηση, μελέτη, αξιολόγηση και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων και βασικών δεικτών 

απόδοσης (KPIs) της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολό της, αλλά και των επιμέρους 

ΑΕΙ, με βάση τις συμφωνίες προγραμματισμού. 

- Αποτελεσματική συλλογή δεδομένων για ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες Μονάδες διασφάλισης 

ποιότητας και επιχειρησιακή νοημοσύνη των ΑΕΙ. 

 

Ψηφιακές υπηρεσίες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 

Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης της εκπαίδευσης σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας. 

Η δράση έχει στον πυρήνα της τα πληροφοριακά συστήματα και την πρακτική άσκηση. 

Παράλληλα, πλαισιώνεται από οριζόντιες παρεμβάσεις στις περιφέρειες:  

(α) διαχείριση λογαριασμών δικτύου,  

(β) τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων και των υπηρεσιών και  

(γ) αναλυτικά δεδομένα για την παραγωγή στατιστικών εκθέσεων.  

 

Ειδικότερα, η ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών στα ΑΕΙ θα συμβάλει: 

- Καθολική κάλυψη του φοιτητικού πληθυσμού (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί), από τις 

σπουδές των φοιτητών του ΑΕΙ, καθώς και την επέκταση και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών 

που παρέχονται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών, από την εγγραφή μέχρι την απονομή του τίτλου. 

 

- Καθολική ικανότητα ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας 

μέσω της ανάπτυξης υποδομών ψηφιακής ταυτότητας (Identity Management) στα πανεπιστήμια, με 

στόχο τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών διαχείρισης των ηλεκτρονικών λογαριασμών των μελών 

τους. 

- Ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με σκοπό την ασφαλή και αξιόπιστη διαβίβαση των 

δεδομένων "φοιτητικού μητρώου" στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο πανεπιστημίων, καθώς και την 

ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ΑΕΙ και της δημόσιας διοίκησης. 



 

 

- Αναβάθμιση του κόμβου επιχειρησιακής ευφυΐας των ΑΕΙ με στόχο τη συλλογή, σύνθεση και 

στατιστική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα στις υποδομές των 

πληροφοριακών συστημάτων των ΑΕΙ. 

 

Επέκταση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης των 

πανεπιστημίων 

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και 

ερευνητικού έργου κάθε τμήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η επέκταση των συστημάτων διασφάλισης 

θα χρηματοδοτήσει την ποιότητα και την αξιολόγηση του έργου των Πανεπιστημίων της χώρας όσον 

αφορά τη διδακτική, ερευνητική, ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία τους.  

Περαιτέρω στόχος είναι η συνεχής βελτίωση του πανεπιστημιακού έργου και της λειτουργίας των 

ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κριτήρια ποιότητας σε όλους τους τομείς- λογοδοσία των 

δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο κοινωνικό σύνολο που υπηρετούν. Ωστόσο, για να υπάρξει 

μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του έργου των δημόσιων πανεπιστημίων δεν αρκεί να αξιολογείται 

μόνο με βάση τις παραμέτρους ποιότητας, αλλά και με βάση τη σχέση μεταξύ του παραγόμενου 

αποτελέσματος και των πόρων που καταναλώνονται. Αυτό αφορά το κριτήριο της 

αποτελεσματικότητας, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα αξιολόγησης στον δημόσιο τομέα. Τα 

προτεινόμενα έργα θα έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν πληροφορίες για τα μετρικά δεδομένα 

των Πανεπιστημίων που τηρούνται σε πληροφοριακά συστήματα (π.χ. ETHAE, MODIP) και αναλυτικά 

στοιχεία κόστους ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων, η 

λογοδοσία προς την κοινότητα, οι πληροφορίες για τα μέλη των πόρων που χρησιμοποιούνται για να 

γίνει η καλύτερη δυνατή διαχείριση των καθώς και να είναι σε θέση να ζητηθούν περισσότεροι πόροι 

εάν έχουν σημαντικά αποτελέσματα και θα επιτρέψει τη στόχευση με σκοπό την επίτευξη της 

μέγιστης αποτελεσματικότητας με τους διαθέσιμους πόρους.  

Το σύστημα θα αναπτυχθεί με στόχο την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών στη διοίκηση των 

πανεπιστημίων για σκοπούς λήψης αποφάσεων, καθώς και λογοδοσίας προς την κοινωνία και το 

Υπουργείο Παιδείας. Το σύστημα θα επιτρέπει την παρακολούθηση της κατανάλωσης πόρων, τη 

διαχείριση του κόστους και τη χρήση της περιουσίας των δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και θα 

είναι πλήρως συμβατό με τις υποχρεώσεις για τη διάθεση ανοικτών δεδομένων. 

 

Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των ΑΕΙ 

Τα ακόλουθα συστήματα πληροφοριών λειτουργούν στα Πανεπιστήμια: 

- Οικονομική διαχείριση: Υπάρχουν εμπορικές λύσεις σε όλα τα πανεπιστήμια. 

- Διαχείριση προσωπικού/Μισθοδοσία: Υπάρχουν εμπορικές λύσεις σε όλα τα Πανεπιστήμια. 

- Σύστημα διαχείρισης χρηστών: Εγκατεστημένο και λειτουργεί στα περισσότερα πανεπιστήμια 

σύστημα που αναπτύχθηκε από την GUnet. 

- Σύστημα ηλεκτρονικής μεταφοράς εγγράφων: Τα περισσότερα ιδρύματα έχουν εγκαταστήσει ή 

βρίσκονται στη διαδικασία εγκατάστασης εμπορικών συστημάτων που συνδέονται με το CSEDE. 



 

 

- Συστήματα διαχείρισης Modip, Γραφεία Διασύνδεσης και Πρακτική Άσκηση. 

Είναι απαραίτητο να επεκταθούν και να αναβαθμιστούν όλα τα πληροφοριακά συστήματα 

προκειμένου να λειτουργούν μεταξύ τους και με τα κεντρικά συστήματα του δημόσιου τομέα. Τα 

έργα θα σχεδιαστούν από τα Πανεπιστήμια και το ΕΘΙΑΓΕ σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ, τη ΓΓΝΕΤ και 

τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Διαχείριση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  

Αφορά τη βελτίωση της διαχείρισης της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών, η οποία θα συμβάλει 

στη σύνδεση των διαδικασιών εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, αναβαθμίζοντας 

το ρόλο της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να ενισχυθεί 

η πρόσβαση στην απασχόληση και να εξασφαλιστεί η πρώτη εργασιακή εμπειρία. 

Ειδικότερα, θα υλοποιηθεί η επέκταση του συστήματος ATLAS με πρωταρχικό στόχο την αναβάθμιση 

του ρόλου του φοιτητή στο σύστημα και την ενσωμάτωση λειτουργιών που θα διευκολύνουν τη 

χρήση του συστήματος από τα γραφεία της πρακτικής άσκησης.  

Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνουν: 

- Δυνατότητα ανάρτησης βιογραφικών σημειωμάτων και καταχώρισης πεδίων ενδιαφέροντος από 

φοιτητές και πρόσβαση σε αυτά από τα ιδρύματα υποδοχής για πρακτική άσκηση. 

- Δυνατότητα για τους φοιτητές να δηλώσουν προτίμηση για θέσεις ΠΑ μέσω του Συστήματος. 

- Δυνατότητα δήλωσης από τον οικοδεσπότη της πρακτικής άσκησης της ολοκλήρωσης μιας θέσης 

και της δημιουργίας πιστοποιητικού. 

- Μελέτη επαναπροσδιορισμού των αντικειμένων θέσης με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

- Μελέτη και εφαρμογή της διαλειτουργικότητας με τρίτους (ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕΔ) για τη μείωση της 

γραφειοκρατίας της πρακτικής άσκησης και της πρακτικής άσκησης. 

- Η ανάγκη σύνδεσης της Πρακτικής Άσκησης (ATLAS) με το νέο Μητρώο Φοιτητών, με την αγορά 

εργασίας (Γραφεία Διασύνδεσης) καθώς και με την Ευφυή Επιχειρηματική Ευφυΐα (BI).  

 
 

Διαχείριση της διανομής ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας στους φοιτητές της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

Αφορά την αναβάθμιση και ενίσχυση της διαχείρισης της διανομής ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας με 

σκοπό τη βελτίωση και απλούστευση του μηχανισμού επιλογής και τη διάθεση των συγγραμμάτων 

στους φοιτητές, την προώθηση της χρήσης της ψηφιακής καθώς και την αυτοματοποίηση της 

διαδικασίας κοστολόγησης και της διαδικασίας αποζημίωσης των εκδοτών για τις οικονομικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.  



 

 

Θα προβλεφθούν επίσης νέες δυνατότητες στη διαχείριση της βιβλιογραφίας για τους 

προπτυχιακούς φοιτητές όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Οι κύριες λειτουργίες που θα 

καλυφθούν από την αναβάθμιση του συστήματος διανομής "ΕΥΔΟΞΟΣ PLUS" είναι οι εξής: 

- Αναβάθμιση του συστήματος πληρωμών και κοστολόγησης για τους εκδότες πανεπιστημιακής 

βιβλιογραφίας. 

- Βελτίωση της χρηστικότητας των εφαρμογών του Eudoxos (εκδότες, φοιτητές, γραμματείες, σημεία 

διανομής). 

- Μελέτη και πιλοτική ενσωμάτωση της δυνατότητας των εκδοτών να διαθέτουν σε ψηφιακή μορφή, 

με τη διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων τους. 

- Παροχή ηλεκτρονικών γραπτών. 

- Σύνδεση του συστήματος με το e-class και τα ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα, ώστε οι φοιτητές 

να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά. 

 

Η αναβάθμισή του θα επιτευχθεί μέσω:  

(α) την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μηχανισμού δημιουργίας και διάθεσης στους φοιτητές ψηφιακής 

βιβλιογραφίας με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις, με τη διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων 

των εκδοτών και την υποστήριξη πολλαπλών μοντέλων αποζημίωσης,  

 (β) τη διασύνδεση με τα ΣΔΕ των φοιτητών για την άμεση διασταύρωση των δηλώσεων μαθημάτων 

και την επιλογή των γραμμάτων. 

 

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης 

Η στρατηγική για την ενίσχυση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης υποστηρίζεται από δύο 

πυλώνες δράσεων. Ο πρώτος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου, ενώ ο 

δεύτερος στον εκσυγχρονισμό των οριζόντιων πλατφορμών και υπηρεσιών για την προώθηση και 

αξιοποίηση του περιεχομένου. 

Το ψηφιακό περιεχόμενο αφορά ψηφιακά μαθήματα και εκπαιδευτικούς πόρους, τόσο ανοικτής όσο 

και ελεγχόμενης πρόσβασης, που απευθύνονται σε ομάδες-στόχους. Η ανάπτυξη του περιεχομένου 

αφορά: 

1. Η ανάπτυξη προδιαγραφών για τη δομή, το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα των ψηφιακών 

μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών. 

2. Υποστήριξη συνεργειών για την από κοινού ανάπτυξη και χρήση περιεχομένου και ψηφιακών 

μαθημάτων που σχετίζονται με τα μαθήματα κορμού. 

3. Η ανάπτυξη μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs) για ειδικό σκοπό με επίκεντρο 

θεματικές περιοχές διεθνούς ενδιαφέροντος. 

4. Ανάπτυξη μαθημάτων και περιεχομένου ειδικού σκοπού, π.χ. ψηφιακές δεξιότητες, 

επαγγελματικός προσανατολισμός, υγεία κ.λπ. 



 

 

Παράλληλα, η αναβάθμιση και διαχείριση κεντρικών πλατφορμών και υπηρεσιών για την 

ενσωμάτωση και αποτελεσματική χρήση του ψηφιακού περιεχομένου και των ψηφιακών πόρων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας.  

Οι οριζόντιες πλατφόρμες περιλαμβάνουν: 

1. Η Εθνική Πύλη Ψηφιακών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και Εκπαιδευτικών Πόρων που θα παρέχει 

δυνατότητες συγκέντρωσης μεταδεδομένων και αναζήτησης περιεχομένου και πόρων από 

εκπαιδευτικούς. 

2. Οι πλατφόρμες και οι υπηρεσίες υποστήριξης της ηλεκτρονικής μάθησης και ανάπτυξης, η διανομή 

ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και οι σύγχρονες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης. 

 

Online εγγραφές φοιτητών 

Η δράση αφορά μια σειρά από παρεμβάσεις στη διαδικασία εγγραφής φοιτητών και στην ανάπτυξη 

μιας ενιαίας πλατφόρμας που θα καλύπτει λειτουργικά όλες τις ροές ατομικής εγγραφής, 

μετεγγραφής, απόδοσης λογαριασμού φοιτητή και υποβολής αιτήσεων για την έκδοση της 

φοιτητικής ταυτότητας, εφαρμόζοντας την ψηφιακή έκδοση εγγραφής ενός φοιτητή (University 

Student Digital - On Boarding) από ένα σημείο εισόδου. Η πλατφόρμα θα αποτελείται από οριζόντια 

υποσυστήματα που θα καλύπτουν τις κεντρικές λειτουργίες της, όπως η επεξεργασία των αιτήσεων 

και η έκδοση των αποτελεσμάτων που πραγματοποιούνται από τις διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ, καθώς 

και από κάθετα υποσυστήματα, π.χ. η εγγραφή στο και η απόδοση διαδικτυακού λογαριασμού, την 

ευθύνη για τα οποία θα έχουν τα Πανεπιστήμια, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή της διαδικασίας 

με βάση τις ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύματος και υπηρεσίας.  

 

Υπηρεσία απόκτησης και διαχείρισης ψηφιακής ακαδημαϊκής ταυτότητας 

Αφορά την αναβάθμιση και επέκταση της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής 

Ταυτότητας που η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει αναπτύξει και λειτουργεί από το 2011 για λογαριασμό του 

Υπουργείου Παιδείας, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν πλέον τη ριζική αναδιάρθρωση της 

πληροφοριακής υποδομής. Παράλληλα, απαιτούνται νέες λειτουργικότητες για την εξυπηρέτηση 

αλλοδαπών δικαιούχων, όπως οι φοιτητές Erasmus, καθώς και η παροχή πρόσθετων χρήσεων και 

υπηρεσιών στους υφιστάμενους κατόχους (φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές και προσωπικό των 

ιδρυμάτων) των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων. 

Η επέκταση της ψηφιακής λύσης θα εξασφαλίσει επίσης την ηλεκτρονική βεβαίωση της φοιτητικής 

ιδιότητας ενός πολίτη-φοιτητή. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μετά τη συγκατάθεση του φοιτητή, 

αλλά και με τη μορφή αυτεπάγγελτου ελέγχου σε πραγματικό χρόνο από εξουσιοδοτημένα δημόσια 

συστήματα πληροφοριών- καταργώντας έτσι την ανάγκη για έντυπες βεβαιώσεις. Η ταυτότητα θα 

υπάρχει επίσης ως εφαρμογή σε κινητές συσκευές. Αρχικά θα επικεντρωθεί στους φοιτητές του 

πρώτου κύκλου ολοκληρωμένης κάλυψης και σταδιακά θα συμπεριλάβει και τους φοιτητές άλλων 

κύκλων. 



 

 

Προκειμένου οι ταυτότητες να αποκτήσουν πρόσθετες χρήσεις και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα 

να τις χρησιμοποιούν για την πρόσβαση σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης (έλεγχος πρόσβασης ) ή 

να τις χρησιμοποιούν ως ηλεκτρονικές, απαιτούν: 

- Ενσωμάτωση στις ακαδημαϊκές ταυτότητες ειδικής κεραίας και μικροεπεξεργαστή τύπου Mifare με 

παρόμοιο λογισμικό. 

- Προσθήκη νέων λειτουργιών στο υφιστάμενο κεντρικό σύστημα πληροφοριών (ΚΣΠ) για την 

υποστήριξη ολόκληρου του κύκλου ζωής του νέου μικροεπεξεργαστή, αναβάθμιση της διασύνδεσης 

του ΚΣΠ με έναν ανάδοχο παραγωγής και διανομής ταυτοτήτων, τη διασύνδεση του ΚΣΠ με την 

ακαδημαϊκή ταυτότητα υποστήριξης των δημόσιων μεταφορών ως μέσο αποθήκευσης εισιτηρίων 

και καρτών απεριόριστης διαδρομής, τη διασύνδεση του ΚΣΠ με οντότητες που επιθυμούν να 

εφαρμόσουν υπηρεσίες που υποστηρίζονται από τον νέο μικροεπεξεργαστή (π.χ. έλεγχος 

πρόσβασης). 

 

Αναβάθμιση ενός συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα ΑΕΙ 

Αφορά την προώθηση και την υποστήριξη της ψηφιακής εκλογικής διαδικασίας (online ),στον τομέα 

των ΑΕΙ. Η δράση επικεντρώνεται στην πλατφόρμα "Zeus" και ειδικότερα στη σύνδεσή της με τις 

ψηφιακές υποδομές των ιδρυμάτων. Κομβικό σημείο της εκλογικής διαδικασίας είναι η κατάρτιση 

του εκλογικού καταλόγου και η διασφάλιση της συμμετοχής σε αυτόν μόνο όσων έχουν δικαίωμα 

ψήφου. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα της Εφορευτικής Επιτροπής, το έργο της οποίας θα διευκολυνθεί 

με την ανάπτυξη στην πλατφόρμα "Zeus" εργαλείων για την εξαγωγή δεδομένων από τους 

ηλεκτρονικούς πρωτογενείς καταλόγους του οργάνου. Αντίστοιχα, στον έλεγχο της πρόσβασης στην 

ψηφιακή κάλπη, στόχος της είναι η υιοθέτηση της πιστοποίησης ως υπηρεσίας (Authentication as a 

Service). Στο πλαίσιο αυτό, η πλατφόρμα θα καθορίζει το επίπεδο ασφάλειας που απαιτεί η εκλογική 

διαδικασία και θα είναι ευθύνη του φορέα να επιλέξει τους μηχανισμούς (SMS, One time Passwords, 

ψηφιακά πιστοποιητικά κ.λπ.), οι οποίοι θα είναι ή οι συνδυασμοί τους για την επίτευξη του 

επιθυμητού στόχου. Με τις παρεμβάσεις αυτές ενισχύεται η ακεραιότητα της ψηφιακής εκλογικής 

διαδικασίας- αυξάνεται η εμπιστοσύνη στην πλατφόρμα Zeus και η ψηφιακή κουλτούρα για τους 

πολίτες του μέλλοντος. 

 

Μετατροπή εφαρμογών και υπηρεσιών ως μέρος μιας υπηρεσίας (PaaS) 

Η ΕΔΥΤΕ αναπτύσσει, λειτουργεί και παρέχει τις υποδομές στις οποίες φιλοξενείται μεγάλος αριθμός 

εφαρμογών και υπηρεσιών, τόσο εκείνων για τις οποίες φέρει την ευθύνη της τεχνικής και 

λειτουργικής λειτουργίας, όσο και άλλων που ανήκουν σε συνεργαζόμενους και επωφελούμενους 

φορείς. Υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον 

υπολογιστικού νέφους, την εξέλιξη των υποδομών και υπηρεσιών νέφους, καθώς και την 

αρχιτεκτονική που υιοθετείται για την ταχεία ανάπτυξη και διάθεση νέων υπηρεσιών ψηφιακής 

διακυβέρνησης με τη συνδρομή του ΕΔΔΥΤΕ, των ΓΓΠΣ και των εμπλεκόμενων φορέων, η δράση αυτή 

αφορά στην ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για τη μετατροπή του περιβάλλοντος φιλοξενίας 

εφαρμογών με βάση τις αρχές του native cloud computing, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες στην κατεύθυνση της παροχής ώριμων, πλατφορμιστικών υπηρεσιών ως 

υπηρεσία (Paas) και στους ιδιοκτήτες των αντίστοιχων εφαρμογών θα δοθεί η δυνατότητα να τις 



 

 

αναπτύξουν με σκοπό την υιοθέτηση ευέλικτων τεχνικών διαχείρισης του κύκλου ζωής τους (πχ.π.χ. 

συνεχής ολοκλήρωση), καθώς και τη μεγαλύτερη αξιοπιστία και υπηρεσίες. 

Προηγμένες υπηρεσίες ήχου, φωνής και εικόνας για τα ακαδημαϊκά μέλη και την 

ερευνητική κοινότητα 

Η υπηρεσία e:Presence δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής 

κοινότητας και σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση να οργανώνουν και να διεξάγουν διαδικτυακές 

τηλεδιασκέψεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα. Η υπηρεσία 

επεκτάθηκε πρόσφατα με αφορμή τις συνθήκες πανδημίας, ώστε να παρέχει υψηλή ασφάλεια και 

ευκολία πρόσβασης στην επικοινωνία. Η υπηρεσία διευκολύνει σημαντικά τη λειτουργία των 

συλλογικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ιδίως στην περίπτωση των πανεπιστημίων που είναι 

κατανεμημένα σε περισσότερες από μία τοποθεσίες, επιτρέποντας στα μέλη τους να συνεδριάζουν 

χωρίς την ανάγκη μετακίνησης. Η υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου, καθώς και η υψηλή 

διαδραστικότητα, εξασφαλίζουν στους απομακρυσμένους χρήστες συμμετοχή επί ίσοις όροις με 

τους συμμετέχοντες που βρίσκονται στον τόπο του συνεδρίου.  

Η Υπηρεσία Ζωντανής Μετάδοσης παρέχει άμεση πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό υψηλής 

πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής αξίας και αναπτύσσεται από το EDYTE. Η υπηρεσία 

ΔΙΑΥΛΟΣ υποστηρίζει τη ζωντανή μετάδοσηδιαλέξεων, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και 

άλλων εκδηλώσεων σημαντικών πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της 

χώρας, μέσω του Διαδικτύου. 

Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, Κέντρα και Φορείς Πολιτισμού, Μουσεία, Μουσικά 

Μέγαρα, Εκθεσιακά και Συνεδριακά Κέντρα, συνεργάζονται με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για τη μετάδοση των 

εκδηλώσεών τους μέσω της υπηρεσίας ζωντανών διαδικτυακών μεταδόσεων, ΔΙΑΥΛΟΣ. Κατά τη 

διάρκεια μιας ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης, ο ήχος και η εικόνα που λαμβάνονται από τον χώρο 

διεξαγωγής μιας εκδήλωσης, προωθούνται ψηφιοποιημένα και κωδικοποιούνται μέσω του δικτύου 

της ΕΔΥΤΕ, με υψηλής ποιότητας δυνατότητες ποιότητας και ανάλυσης. Στη συνέχεια διανέμονται 

στους διαδικτυακούς θεατές, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση μέσω 

υπολογιστών ή έξυπνων κινητών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες της πανδημίας και της επέκτασης της τηλεργασίας 

καθώς και της σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, είναι αναγκαία η αναβάθμιση των υπηρεσιών ή ο 

σχεδιασμός νέων υπηρεσιών που θα ακολουθούν τις απαιτήσεις των κοινωνικών εξελίξεων, 

προκειμένου να ικανοποιείται μεγαλύτερος αριθμός χρηστών και φορέων και να βελτιώνεται το 

μπουκέτο των παρεχόμενων λειτουργιών και των εργαλείων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

υποστήριξη της αξιοπιστίας και της προστασίας των δεδομένων που καταγράφονται σε αυτές. 

 

Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας 

Είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστεί το ΠΣ του Υπουργείου Παιδείας (Γενική Διεύθυνση Ανώτατης 

Εκπαίδευσης) για τη διασύνδεσή του με τα ΠΣ των Ιδρυμάτων και τα ΠΣ άλλων Υπουργείων (π.χ. 

Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης κ.λπ.) μέσω: 

- Ανάπτυξη και χρήση ενός ενιαίου συστήματος για την αμιγώς ηλεκτρονική διαχείριση υποθέσεων 

που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης και επέκταση της 



 

 

υποδομής διαχείρισης εγγράφων και ροών πληροφορικής πλήρως διαλειτουργικής με τα άλλα 

συστήματα (ΠΑΠΥΡΟΣ κ.λπ.). 

- Ανάπτυξη ενός υποσυστήματος διαχείρισης προσωπικού που περιλαμβάνει το σύνολο των 

θεσμικών και εποπτικών οργάνων (υπηρεσιακή κατάσταση όλου του προσωπικού, εξέλιξη κ.λπ.) και 

καταγραφή των οικονομικών δεδομένων. 

- Δημιουργία υποσυστήματος για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την πρόοδο των αιτημάτων, 

αφού αυτά έχουν πιστοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών- διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Συστημάτων Δημόσιας Πληροφόρησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

(taxisnet). 

- Ενίσχυση των υποδομών και προμήθεια σχετικού εξοπλισμού στο Υπουργείο Υγείας. 

- Εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών του Υπουργείου και των περιφερειακών υπηρεσιών για 

την πλήρη αξιοποίηση των διαλειτουργικών συστημάτων διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών, 

με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών για το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης Γενικής 

Συνέλευσης. 

- Να διαθέτει ΥΠ για την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και δεικτών για την κατάρτιση σε όλα 

τα επίπεδα και την παρακολούθηση της προόδου της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού των 

Υπουργείων και των ειδικών στρατηγικών. 

 

Διαλειτουργικότητα 

Η δράση αφορά την απλούστευση των διαδικασιών και την ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου του 

ΙΟΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), καθώς και την οργάνωση 

των ψηφιοποιημένων πληροφοριών με τρόπο που να επιτρέπει την ενσωμάτωσή τους σε ένα 

πληροφοριακό σύστημα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα μοντέλο 

διαλειτουργικότητας G2G (Governmentto Government). Το φυσικό αρχείο αριθμεί περισσότερα από 

96.000 φυσικά αρχεία από την εποχή του ΔΙΚΑΤΣΑ (1979-2005) και περισσότερα από 100.000 από 

τον διάδοχο φορέα του ΙΟΤΑΠ (2005-2019) με περιεχόμενο κατά μέσο όρο 20 διακριτά έγγραφα που 

θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση της Πράξης Αναγνώρισης. Από τον Μάιο του 2019 τα φυσικά 

αρχεία έχουν αφαιρεθεί και είναι κατατεθειμένα στην πλατφόρμα aneDoatap.  

Οι ψηφιοποιημένες πληροφορίες θα συμπεριληφθούν στη νέα έκδοση του https://eDiplos. gr.  

Η πλατφόρμα αυτή θα επεκταθεί ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες μονάδες ΙΟΤΑΠ των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης των Πανεπιστημίων, το GUNET και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Αναβάθμιση των υποδομών έρευνας και εκπαίδευσης  

Σύμφωνα με τον νόμο 4623/2019 αριθ. 58 το GRNET (Εθνικές Υποδομές Έρευνας και Τεχνολογίας) 

"έχει τον κεντρικό ρόλο του συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Εκπαίδευση και την 

Έρευνα" και "είναι ο εθνικός εκπρόσωπος της ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας στις 

ερευνητικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης" και σύμφωνα με τον νόμο 4727/2020 αριθ. 87, το 



 

 

GRNET "διαχειρίζεται το κυβερνητικό νέφος του τομέα της Έρευνας και της Εκπαίδευσης (RE-Cloud)". 

Στην Ελλάδα, το GRNET είναι ο κύριος πάροχος όσον αφορά τις υποδομές υπολογιστικού νέφους και 

αποθήκευσης για την Έρευνα και την Εκπαίδευση. Το GRNET διαχειρίζεται τις υποδομές 

προσφέροντάς τες ως Υποδομή ως Υπηρεσία μέσω μεγάλων κέντρων δεδομένων (135 racks, πάνω 

από 1.800 διακομιστές, 7.000 ενεργές εικονικές μηχανές και 5 Petabytes αποθηκευτικού χώρου), τα 

οποία είναι ενσωματωμένα στο Ευρωπαϊκό Ανοικτό Επιστημονικό Νέφος. Παράλληλα, το GRNET 

διαχειρίζεται μεγάλο μέρος των υπηρεσιών που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Ανοικτό Επιστημονικό 

Νέφος, όπως η παρακολούθηση των υπηρεσιών, η πιστοποίηση ταυτότητας και εξουσιοδότησης 

(AAIs), η παροχή πανευρωπαϊκών μόνιμων αναγνωριστικών δεδομένων (PIDs) κ.λπ. 

 

3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ  

Ανταπόκριση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο covid-19 

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την επιδημία του κορονοϊού 

(COVID-19) σε παγκόσμια πανδημία. Τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο ένιωσαν τη 

δύναμη της κρίσης, καθώς τα μέτρα περιορισμού προκάλεσαν εκτεταμένο κλείσιμο εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων. Μετά από ορισμένα τοπικά κλεισίματα, στις 10 Μαρτίου 2020, η Ελλάδα ανακοίνωσε το 

κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών δομών, με άμεση ισχύ. Η Ελλάδα επανέφερε σταδιακά τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα στους φοιτητές από τις 11 Μαΐου 2020. 

Υπό το πρίσμα των εργασιών του Education Policy Outlook in 20209 στο πλαίσιο της πανδημίας, αυτό 

το σημείο προβολής προσφέρει μια εικόνα της ετοιμότητας του συστήματος και των άμεσων 

αντιδράσεων σε πέντε βασικούς τομείς.  

1. Διασφάλιση της συνεχούς πρόσβασης σε ομαλές και διαπερατές διαδρομές μέσα στο εκπαιδευτικό 

σύστημα: Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος, τα σχολεία αναμενόταν να συνεχίσουν να εκπαιδεύουν 

τους μαθητές τους με σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους. Για την υποστήριξή τους, το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (MofERA) εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και συγκέντρωσε έναν κατάλογο διαθέσιμων πόρων. Η Ελλάδα κινητοποίησε 

προϋπάρχοντες ψηφιακούς πόρους, όπως διαδικτυακές βιβλιοθήκες ψηφιακών σχολικών βιβλίων, 

ψηφιακά σχέδια μαθημάτων και ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες και εισήγαγε νέες ψηφιακές 

πλατφόρμες για σύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία, αρχικά για μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και για σχολεία στις περιοχές που επλήγησαν πρώτες από το κλείσιμο. Η εξ αποστάσεως 

διδασκαλία επεκτάθηκε γρήγορα σε εθνικό επίπεδο σε όλες τις βαθμίδες των σχολείων. Ειδική 

επιγραμμική κατάρτιση παρασχέθηκε σε ομάδες υποστήριξης εκπαιδευτικών, οι οποίες στη συνέχεια 

ανέλαβαν τη διάδοση της κατάρτισης στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Ο ελληνικός κλάδος 

του έργου eTwinning διοργάνωσε τακτικά διαδικτυακά σεμινάρια για την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών κατά τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η Ελλάδα εισήγαγε επίσης 

εκπαιδευτικές εκπομπές μέσω της κρατικής τηλεόρασης, κυρίως για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι φοιτητές έλαβαν δωρεάν βιβλία και 

διατέθηκαν δύο ψηφιακές πλατφόρμες για εξ αποστάσεως και διαδραστική μάθηση. Για να 

ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η 

                                                           
9 https://www.oecd.org/education/policy-outlook/country-profile-Greece-2020.pdf  
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διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως και η Ελλάδα περιόρισε το 

περιεχόμενο των εξετάσεων εισαγωγής στα θέματα που διδάσκονταν πριν από το κλείσιμο. Επίσης, 

σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι εξετάσεις θα γίνονταν εξ αποστάσεως όποτε ήταν δυνατόν.  

2. Ενίσχυση του εσωτερικού κόσμου του μαθητή: Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας δημοσίευσε 

πολλαπλές εκθέσεις που καθοδηγούν γονείς και εκπαιδευτικούς για το πώς να στηρίξουν τα παιδιά 

και να ενισχύσουν τη συναισθηματική ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  

3. Παροχή στοχευμένης υποστήριξης και παρεμβάσεων για ευάλωτα παιδιά και οικογένειες: Για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους, το MofERA, σε συνεργασία με 

τους παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας, εξασφάλισε δωρεάν πρόσβαση μέσω σταθερών 

τηλεφωνικών γραμμών, κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών. Το MofERA εξέδωσε ειδικές 

κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και το προσωπικό των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης συνέχισε να υποστηρίζει εξ αποστάσεως τα σχολεία και τα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης προστέθηκαν ψηφιακά χαρακτηριστικά 

για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Για την υποστήριξη των προσφύγων και των αιτούντων 

άσυλο που ζουν στην Ελλάδα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η UNICEF 

παρείχαν εκπαιδευτικό υλικό, είδη πρώτης ανάγκης, όπως ηλιακές λάμπες και, σε συνεργασία με το 

ΥΠΕΣ, μετέφρασαν τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε 11 γλώσσες 

και διαλέκτους.  

4. Αξιοποίηση ευρύτερης υποστήριξης και δέσμευσης σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο: Το MofERA 

εξασφάλισε δεσμεύσεις από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες να δωρίσουν τεχνολογικό εξοπλισμό σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία με τη σειρά τους τον παραχώρησαν σε μαθητές, δίνοντας 

προτεραιότητα σε αυτούς που προέρχονται από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Σε 

συνεργασία με τρεις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες παρείχαν δωρεάν υπηρεσίες, το 

MofERA εγκαινίασε τρεις ψηφιακές πλατφόρμες που επέτρεψαν στα ιδρύματα να διεξάγουν 

σύγχρονα διαδικτυακά μαθήματα. Στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δόθηκε η οικονομική 

αυτονομία να δαπανήσουν 60 000 ευρώ για τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

5. Συλλογή, διάδοση και βελτίωση της χρήσης των πληροφοριών: Κατά την περίοδο του κλεισίματος, 

το MofERA δημοσίευε τακτικά στατιστικά στοιχεία συμμετοχής και δέσμευσης. 

 

Οργανωτικά πλεονεκτήματα και ζητήματα των ψηφιακών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων - Έμφαση στη σχέση Πανεπιστημίων και φοιτητών  

"Η καραντίνα επέτρεψε στη δυναμική του ελληνικού πανεπιστημίου -τους φοιτητές, τους καθηγητές, 

το διοικητικό προσωπικό- να αναδειχθεί εμφατικά. Κάθε τμήμα και σχολή έχει να διηγηθεί ιστορίες 

για την επιτυχία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ήταν μια σημαντική εμπειρία. Ωστόσο, δεν πρέπει 

να παραβλέπεται ότι έλειπε η πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση. Εκεί γίνεται η δουλειά, στην 

επαφή του καθηγητή με τον φοιτητή, στην ερώτηση και την εξήγηση", παρατηρεί ο Θωμάς 



 

 

Σφηκόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, και με βασικό ρόλο στον συντονισμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο ίδρυμα.10 

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, το 96,35% των προπτυχιακών 

μαθημάτων παρέχεται μέσω της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία σε ορισμένα ΑΕΙ 

φτάνει το 99,7%.  

"Στις 11 Μαρτίου, τα ελληνικά πανεπιστήμια ήρθαν αντιμέτωπα με τη νέα πραγματικότητα. Η 

παρακαταθήκη της πανδημίας στο ΑΠΘ δεν είναι μόνο μια ιστορία επιτυχίας για εμάς, είναι μια 

παρακαταθήκη για το μέλλον", παρατηρεί ο πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου, προσθέτοντας 

ότι τα ΑΕΙ έκαναν το αυτονόητο: χρησιμοποίησαν τις υποδομές που κατασκευάστηκαν με χρήματα 

των φορολογουμένων και αντιμετώπισαν τις αδυναμίες και τις τεχνικές δυσκολίες που 

παρουσιάστηκαν. "Από το "ΕΓΩ" του κάθε καθηγητή περάσαμε στο "ΕΜΕΙΣ" της πανεπιστημιακής 

κοινότητας. Το Υπουργείο Παιδείας μας εμπιστεύτηκε και μας στήριξε και αποδείξαμε ότι μπορούμε 

και έτσι διεκδικούμε "περισσότερη αυτοδιοίκηση". Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν θα 

αντικαταστήσει ποτέ τη δια ζώσης διδασκαλία. Είναι όμως ένα εργαλείο εξωστρέφειας, που 

κατοχυρώνει τη θέση μας στο χάρτη της διεθνοποιημένης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αλλάζει 

ριζικά". 

Στην πραγματικότητα, στα ιδρύματα υπήρχαν φοιτητές θεωρητικών σπουδών που αναζητούσαν 

διαδικτυακά μαθήματα και διαλέξεις ξένων καθηγητών, εκτός από αυτές που διοργάνωναν οι 

καθηγητές τους. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τους καθηγητές. Ενδεικτικά, ο Επίκουρος Καθηγητής 

Καρδιολογίας του ΑΠΘ, Γεώργιος Γιαννακούλας, απευθύνθηκε όχι μόνο στους φοιτητές του, αλλά και 

στους επαγγελματίες υγείας, πραγματοποιώντας σεμινάρια, αφού στο τρέχον θερινό εξάμηνο δεν 

διδάσκεται κάποιο μάθημα. "Ήταν ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο και η συμμετοχή φοιτητών και 

γιατρών ήταν εντυπωσιακή" και μεσούσης της καραντίνας, οι φοιτητές κινητοποιήθηκαν για να 

αναζητήσουν άλλους δρόμους μάθησης. 

Τα θετικά  

"Στην αρχή υπήρχαν, όπως είναι λογικό, τεχνικές δυσκολίες. Ωστόσο, στην πορεία υπήρξε μια 

ιδιαίτερη δυναμική κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής μάθησης", τόνισε ο Διομήδης Σπινέλλης, 

πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. "Στην ψηφιακή τάξη, η συμμετοχή μπορεί να είναι πιο οργανωμένη και μεγαλύτερη. Για 

παράδειγμα, αν κάποιος ήθελε να με διακόψει, μπορούσε να κάνει μια ερώτηση που έβλεπα και 

απαντούσα. Επίσης, οι μαθητές μπορούσαν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με τα γνωστά 

σύμβολα emoji (ιδεογράμματα - πρόσωπα). Στο αμφιθέατρο, ο καθηγητής δεν γνωρίζει τον λόγο της 

διακοπής. Από την άλλη πλευρά, εκεί ο καθηγητής μπορεί να διακρίνει ποιος μαθητής καταλαβαίνει 

το μάθημα, ποιος ενθουσιάζεται, ποιος βαριέται", προσθέτει. "Επιπλέον, οι φοιτητές που είχαν 

ολοκληρώσει το βασικό κύκλο σπουδών τους αλλά χρωστούσαν κάποια μαθήματα, είχαν τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν και πάλι αυτά τα μαθήματα που είχαν απομείνει από το μόνιμο 

τόπο κατοικίας τους", παρατηρεί ο Βασίλης Αποστολόπουλος, φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών 

                                                           
10 https://www.kathimerini.gr/society/1081660/aristeyse-i-tilekpaideysi-sta-aei/ 
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Ναυπηγικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αναφέροντας μάλιστα τα οφέλη της ηλεκτρονικής 

μάθησης για τους φοιτητές (π.χ. εξοικονόμηση ενοικίων κ.λπ.). 

Όπως εκτιμά, "η ηλεκτρονική μάθηση ήρθε για να μείνει. Μιλάω για την opt-in, συμπληρωματική 

εφαρμογή της. Μιλάω για μια εντελώς νέα προσθήκη στη μέχρι τώρα πανεπιστημιακή μας εμπειρία, 

με τις διαλέξεις να παραδίδονται κανονικά και ταυτόχρονα να μεταδίδονται ζωντανά, για όλους τους 

ενδιαφερόμενους φοιτητές". 

Οφέλη για το διδακτικό προσωπικό  

Υπήρξε επίσης κέρδος για τους εκπαιδευτικούς που δεν ήταν εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική 

μάθηση. "Τα πήγαμε περίφημα με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Φυσικά, μας έλειψε αυτό που 

λέμε "μέθη στο αμφιθέατρο", στεναχωρηθήκαμε που σταματήσαμε να βλέπουμε τους μαθητές μας, 

αλλά η δουλειά έγινε. Κερδίσαμε κάτι απρόβλεπτο, τη μεγάλη και ρητά εκφρασμένη ευγνωμοσύνη 

των παιδιών. Κερδίσαμε επίσης αυξημένη αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη μεταξύ μας. Πόσες φορές 

δεν καταφύγαμε στα φώτα των πιο καταρτισμένων από εμάς και πόσες φορές αυτοί και αυτές δεν 

αφιέρωσαν χρόνο και κόπο για να μας μυήσουν στα μυστήρια της τεχνολογίας!", δήλωσε η 

καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Άντζελα Καστρινάκη.  "Στις 

τηλεδιασκέψεις μας, κάποτε κάποιοι συνάδελφοι εμφανίζονταν με φόντο εξωτικά τοπία και 

φοίνικες. Τώρα που τελειώσαμε τα μαθήματα, όλοι μας, με πρησμένα μάτια από την έκθεση στην 

ακτινοβολία της οθόνης, θέλουμε να εξαφανιστούμε σε ένα μέρος όπου δεν φτάνει το Διαδίκτυο. 

Αντ' αυτού θα αφοσιωθούμε στις τηλε-εξετάσεις!" 

 

Διαδικασίες πιστοποίησης των ποιοτικών τεχνολογικών πτυχών των 

προγραμμάτων ψηφιακής εκπαίδευσης  

Η πιστοποίηση των ΑΕΙ και των επιμέρους μονάδων/τμημάτων τους, των προγραμμάτων σπουδών 

και των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας είναι μια διαδικασία διασφάλισης 

ποιότητας- βασίζεται σε συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και προδημοσιευμένα 

ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες.  

Συγκεκριμένα, ο σκοπός της πιστοποίησης είναι να διασφαλίσει ότι ένα ίδρυμα, μια μεμονωμένη 

ακαδημαϊκή μονάδα, ένα πρόγραμμα σπουδών ή ένα εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

συμμορφώνεται με τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας που έχει θέσει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- τα κριτήρια αυτά είναι επίσης σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η διασφάλιση της ποιότητας της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης προωθεί την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του συνολικού 

έργου των ΑΕΙ. 

Η θεματική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, η οποία συνίσταται σε συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αξιολόγηση- 

αποσκοπεί στην ανάδειξη και καταγραφή του έργου των ΑΕΙ ή των ακαδημαϊκών τους μονάδων με 

τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, καθώς και στην κριτική ανάλυση και τον εντοπισμό των 

υφιστάμενων αδυναμιών και κενών που σχετίζονται με το ακαδημαϊκό προφίλ, τους στόχους και την 

αποστολή τους. Οι εκθέσεις θεματικής αξιολόγησης αναρτώνται στον ιστότοπο της Αρχής. 



 

 

Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές εξετάσεις και πιστοποιήσεις, κάθε Πανεπιστήμιο εξέδωσε λεπτομερείς 

οδηγίες. Όλοι οι φοιτητές διέθεταν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πανεπιστήμιο και 

έπρεπε να εγγραφούν σε κάθε εξέταση συμπληρώνοντας ένα συγκεκριμένο μητρώο και έπρεπε να 

ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες περιγράφονταν σε ένα εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο 

(που αναπτύχθηκε και δημιουργήθηκε από κάθε Πανεπιστήμιο και τμήματα, με βάση τους τομείς 

σπουδών) κάλυπτε όλους τους τομείς της αφαίρεσης μάθησης. Εάν οι φοιτητές είχαν τεχνικό 

πρόβλημα, είχαν τη δυνατότητα να επαναλάβουν τις εξετάσεις. Οι φοιτητές έπρεπε επίσης να 

επαληθεύσουν την ταυτότητά τους με τη χρήση της κάμερας.  

 

 

Σχήμα 6 Οδηγίες για τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό 

 

 

 

Εικόνα 2: Επαλήθευση προσώπου για εξετάσεις 

  

 



 

 

Τρέχουσες ανάγκες στην εθνική ψηφιακή εκπαίδευση όσον αφορά δεξιότητες και 

ικανότητες 

Σύμφωνα με την έκθεση DESI για το 201811 , η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση στη διάσταση 

"Ανθρώπινο Κεφάλαιο". Σύμφωνα με την Έκθεση, το 46% των πολιτών διαθέτει βασικές ψηφιακές 

δεξιότητες, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέσο ποσοστό της ΕΕ (57%). Η Ελλάδα, επίσης, έχει 

τον χαμηλότερο αριθμό επαγγελματιών ΤΠΕ στην ΕΕ, μόλις 1,4 ανά 1.000 εργαζόμενους και 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα της "διαρροής εγκεφάλων", που σημαίνει έλλειψη ικανότητας για τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Η έλλειψη ειδικών ΤΠΕ όμως είναι ζωτικής σημασίας για 

τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. 

Επίσης, σύμφωνα με το Women Digital Scoreboard για το 201812 , η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η 

θέσηth με βαθμολογία 36,1 έναντι 49,1, που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί 

ότι οι γυναίκες πτυχιούχοι είναι 13,7 ανά 1000 άτομα ηλικίας 20-29 ετών, που είναι η 8η θέση σε 

επίπεδο ΕΕ, αλλά οι γυναίκες ειδικοί ΤΠΕ είναι μόλις το 0,4% του συνόλου των απασχολουμένων, 

που κατατάσσει την Ελλάδα στην 28η θέση. Η διαφορά στο μισθό των γυναικών σε σχέση με τους 

άνδρες είναι 22%. 

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης είχε δημοσιεύσει το σχέδιο δράσης 201913 για την 

προώθηση της καινοτομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων.  

Το σχέδιο δράσης έχει λάβει υπόψη 21 ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες αντικατοπτρίζονται σε 5 τομείς 

ικανοτήτων:  

1. Πληροφορική παιδεία και παιδεία δεδομένων  

2. Επικοινωνία και συνεργασία  

3. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου  

4. Ασφάλεια 

 5. Επίλυση προβλημάτων 

Όσον αφορά τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση, εμπίπτουν στην 

προτεραιότητα 3rd και αναδεικνύουν διάφορους τομείς, όπως η κωδικοποίηση, οι νέες τεχνολογίες, 

οι ψηφιακές πλατφόρμες για τη διδασκαλία, η δημιουργία ψηφιακού υλικού για μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές ανάγκες, η ευρωπαϊκή ατζέντα για την εκπαίδευση ενηλίκων, η κατάρτιση για μαθητές 

που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τουρισμό. 

                                                           
11https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-2018-

report#:~:text=The%20Digital%20Economy%20and%20Society,Digital%20Public%20Services%2C%20and%20m
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12https://wayback.archive-it.org/12090/20210728212943/https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/women-digital-scoreboard  

13https://www.nationalcoalition.gov.gr/wp-content/uploads/2019/06/NC-Action-Plan-2019_EN-

v5_272178237_signed.pdf  
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Αποτελεσματική διδασκαλία και αλληλεπίδραση  

Αν και ο καλός σχεδιασμός μαθημάτων υπερβαίνει τις μεθόδους, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε 

τις εγγενείς διαφορές που σχετίζονται με κάθε μία. Η διδασκαλία σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον 

είναι διαφορετική από τη διδασκαλία σε ένα περιβάλλον F2F. Η έρευνα14 προσφέρει πληροφορίες 

σχετικά με αυτές τις διαφορές: 

 Προσαρμογή του ρόλου του εκπαιδευτή: Ο ρόλος του εκπαιδευτή μετατοπίζεται ώστε να 

δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διευκόλυνση. Ενώ οι ζωντανές συνεδρίες προσφέρουν την 

ευκαιρία για άμεση διδασκαλία (π.χ. διάλεξη, συζήτηση), η δημιουργία ασύγχρονου υλικού 

απαιτεί χρόνο για την ανάπτυξη και την καθοδήγηση μαθησιακών εμπειριών που 

συμβαίνουν τόσο εντός όσο και εκτός της εμπειρίας της ζωντανής συνεδρίας. Παραδείγματα 

περιλαμβάνουν τη δημιουργία μαγνητοσκοπημένων μίνι-διαλέξεων (τεμαχισμός του 

περιεχομένου σε μικρότερες μερίδες), την παρακολούθηση φόρουμ συζητήσεων και την 

υποστήριξη της εργασίας των φοιτητών μέσω της επικοινωνίας εκτός σύνδεσης. 

 Αυτονομία του μαθητή: Η αυτονομία των μαθητών: Τα διαδικτυακά μαθήματα τείνουν να 

επικεντρώνονται στις μαθησιακές αποφάσεις των μαθητών. Οι μαθητές μπορούν συχνά να 

επιλέξουν πότε / πού / πώς θα χρησιμοποιήσουν το υλικό του μαθήματος. Ως εκ τούτου, οι 

μαθητές πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη σκέψη, στο διάλογο, στη συγγραφή και/ή στον 

αναστοχασμό για να κατασκευάσουν τη δική τους γνώση. Αυτή η εμπλοκή βασίζεται στη 

δημιουργία αποτελεσματικών ερεθισμάτων για μαθησιακές δραστηριότητες. Επιπλέον, όλα 

τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του μαθήματος θα απαιτούν σαφήνεια 

του σκοπού και λεπτομέρεια. Οι συνοπτικές οδηγίες και οι σαφείς προθεσμίες θα είναι 

ευεργετικές. 

 Ευελιξία περιεχομένου: Η αυτονομία των εκπαιδευομένων, ο μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών 

πόρων και η προσαρμοστικότητα του περιεχομένου σε πολλαπλές συσκευές επιβάλλουν τη 

χρήση πολλαπλών πόρων στα διαδικτυακά μαθήματα. Ωστόσο, μπορεί να είναι συντριπτικό 

για τους εκπαιδευόμενους να ανταπεξέλθουν στην αφθονία του υλικού. Ο εκπαιδευτής θα 

πρέπει να καθιερώσει έναν εβδομαδιαίο ρυθμό και να ιεραρχήσει το περιεχόμενο. Η ευελιξία 

είναι ένα θετικό χαρακτηριστικό, αλλά απαιτεί μια καθοδηγητική δομή για τη συνέπεια. 

 Ασύγχρονη/σύγχρονη επικοινωνία: σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Ένα μείγμα ασύγχρονης 

και σύγχρονης επικοινωνίας μπορεί να επηρεάσει θετικά το μαθησιακό περιβάλλον. Καθώς 

οι φοιτητές εργάζονται σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, τα σαφή μηνύματα από τη σχολή θα 

βοηθήσουν στην ενίσχυση της κατανόησης του περιεχομένου και της συνολικής ροής του 

μαθήματος. 
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Οφέλη της διαδικτυακής διδασκαλίας 

Η διδασκαλία σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον έχει συνδεθεί με οφέλη που επηρεάζουν τόσο τη 

διδασκαλία στο διαδίκτυο όσο και τη διδασκαλία σε απευθείας σύνδεση15 . Τα παραδείγματα 

περιλαμβάνουν: 

Ενισχύει τη διδακτική συνείδηση. Η προετοιμασία και ο σχεδιασμός ηλεκτρονικών μαθημάτων πριν 

από την έναρξή τους αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ποιες στρατηγικές λειτουργούν 

καλύτερα για τους μαθητές και επιτρέπει τη βελτίωση. Η λήψη αποφάσεων σχεδιασμού με αυτόν 

τον τρόπο απαιτεί σκόπιμη εστίαση και σύνδεση με τους συνολικούς μαθησιακούς στόχους του 

μαθήματος. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε αυξημένη επίγνωση της ευθυγράμμισης και της σύνδεσης 

του περιεχομένου των μαθημάτων. 

Ευκαιρία για προβληματισμό. Στο διαδικτυακό περιβάλλον μαθημάτων, οι καθηγητές έχουν την 

ευκαιρία να καταγράψουν και να προβληματιστούν σχετικά με τις τεχνικές διδασκαλίας τους και τις 

μαθησιακές δραστηριότητες των φοιτητών. Αυτή η οπτικοποίηση και η καταγραφή της διδασκαλίας 

σας σας επιτρέπει να επανέλθετε και να αναστοχαστείτε πιο εύκολα απ' ό,τι στις δια ζώσης τάξεις 

σας. 

Αυξημένη δημιουργικότητα. Η διδασκαλία μέσω διαδικτύου μπορεί επίσης να αποτελέσει πύλη για 

δημιουργικές ιδέες, καθώς προσαρμόζεστε στο μέσο για τα διαδικτυακά σας μαθήματα. Αυτές οι 

δημιουργικές ιδέες μπορούν συχνά να επιστρέψουν στο περιβάλλον F2F ή να προσφερθούν σε μικτή 

μορφή. 

Ευρύτερες συνδέσεις: Μαθήματα στο διαδίκτυο σας επιτρέπουν να αλληλεπιδράτε με φοιτητές από 

όλο τον κόσμο και να συνεργάζεστε με εκπαιδευτές ή ιδρύματα που βρίσκονται μακριά. Η φυσική 

μορφή του ψηφιακού χώρου προσφέρει μια ευέλικτη προσέγγιση που μπορεί να μην είναι τόσο 

διαθέσιμη στο περιβάλλον F2F. 

 

Εξέλιξη της ψηφιακής αλληλεπίδρασης και νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

Η "Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαδικτυακής μάθησης, διδασκαλίας και υποστήριξης σε 

εντατικά διαδικτυακά περιβάλλοντα: An Integrative Review"16 υποδεικνύει ότι οι διαδικτυακοί 

τρόποι σπουδών έχουν βρεθεί να είναι ισοδύναμοι με τα περιβάλλοντα στην πανεπιστημιούπολη 

όσον αφορά βασικά αποτελέσματα, όπως η ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών (Magagula and 

Ngwenya, 2004; McPhee and Söderström, 2012) και την ικανοποίηση των φοιτητών (Palmer, 2012). 

Οι θεσμικές και ερευνητικές προσπάθειες για τον χαρακτηρισμό των ικανοτήτων που απαιτούνται 

για την αποτελεσματική διαδικτυακή διδασκαλία υποδηλώνουν17 ένα βαθμό επικάλυψης στην 

εννοιολόγηση των βασικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική 

                                                           
15 https://resilientteaching.nd.edu/policies-practices/effective-online-teaching/  

16 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2017.00059/full#B34  

17 http://ibstpi.org/  
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διαδικτυακή διδασκαλία. Ορισμένες από τις πιο σημαντικές ικανότητες των διαδικτυακών 

εκπαιδευτικών που αντλήθηκαν από τις προαναφερθείσες μελέτες περιλαμβάνουν: 

- δεξιότητες επικοινωνίας, 

- τεχνολογική επάρκεια, 

- παροχή ενημερωτικής ανατροφοδότησης, 

- διοικητικές δεξιότητες, 

- ανταπόκριση, 

- παρακολούθηση της μάθησης, 

- παροχή υποστήριξης στους φοιτητές. 

Όσον αφορά τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τα διαδικτυακά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να 

μεταδίδουν τις ίδιες γνώσεις και δεξιότητες με τα προγράμματα που βασίζονται σε πρόσωπο με 

πρόσωπο, οπότε το διδακτικό προσωπικό μπορεί να προσαρμόσει τις ίδιες διδακτικές μεθόδους στο 

διαδικτυακό περιβάλλον διδασκαλίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικτυακή παράδοση 

εμπλουτίζει την εμπειρία μάθησης και τα αποτελέσματα.  

Οι ακόλουθες χρησιμοποιούνται ως νέες μέθοδοι :18 

 Τα διαδικτυακά φόρουμ και οι διαδικτυακές συζητήσεις στην τάξη μπορούν να υποστηρίξουν 

ενεργά τη μαθησιακή διαδικασία. 

 Βίντεο επίδειξης. Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα βίντεο προκειμένου να 

κατακτήσουν ένα συγκεκριμένο θέμα.  

 Οι προσομοιώσεις που παρέχονται σε ένα ρεαλιστικό ψηφιακό περιβάλλον επιτρέπουν 

στους διαδικτυακούς φοιτητές να δοκιμάζουν πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις εξ 

αποστάσεως. Οι καθηγητές μπορούν επίσης να αναζητήσουν εκπαιδευτικούς πόρους 

ανοικτού κώδικα (OER) όπως το Merlot για συμβατές προσομοιώσεις που διατίθενται 

ελεύθερα από τους δημιουργούς τους. 

 Παιχνιδοποίηση. Οι προγραμματιστές εκπαιδευτικής τεχνολογίας όπως η Distance2Learn 

ενσωματώνουν εφαρμογές δημιουργίας παιχνιδιών απευθείας στο LMS για να 

απλοποιήσουν τη διαδικασία σχεδιασμού. 

 Οι μελέτες περίπτωσης είναι μια άλλη διδακτική μέθοδος που τοποθετεί τους μαθητές σε 

ενεργό μαθησιακό ρόλο, ενώ προωθεί την έρευνα, την επίλυση προβλημάτων και τις υψηλού 

επιπέδου γνωστικές δεξιότητες. Όταν χρησιμοποιούνται με συνεργατικό τρόπο, οι ασκήσεις 

αυτές παρουσιάζουν άλλη μια ευκαιρία για τους διαδικτυακούς φοιτητές να συνδεθούν και 

να μάθουν ο ένας από τον άλλον. Μπορεί να είναι χρήσιμο για τους εκπαιδευτές να 

προτείνουν αξιόπιστες διαδικτυακές πηγές τις οποίες οι μαθητές μπορούν να 

συμβουλεύονται για πληροφορίες. 

                                                           
18 https://www.onlineeducation.com/guide/instructional-methods  
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 Η μάθηση με βάση το πρόβλημα (PBL) ενθαρρύνει τους μαθητές να εξασκήσουν πολλές από 

τις ίδιες δεξιότητες με τις μελέτες περίπτωσης, ενώ παράλληλα επιλύουν ενεργά 

προβλήματα. 

 Ο καθοδηγούμενος σχεδιασμός είναι μια μέθοδος διδασκαλίας που βασίζεται στην έρευνα 

και ενθαρρύνει τους διαδικτυακούς μαθητές να εξοικειωθούν με τους πόρους που είναι 

διαθέσιμοι στις τοπικές τους κοινότητες. Στον καθοδηγούμενο σχεδιασμό, οι μαθητές 

αναλαμβάνουν να επιλύσουν προβλήματα ανοικτού τύπου.  

 

4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ  

Ανάλυση των συστημάτων διοικητικών πληροφοριών για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων διαλειτουργικότητας 

Η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να θεωρηθεί ως η μαθησιακή διαδικασία που δημιουργείται από την 

αλληλεπίδραση με ψηφιακά παρεχόμενο περιεχόμενο, υπηρεσίες και υποστήριξη. Η ηλεκτρονική 

μάθηση περιλαμβάνει την εντατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

για την εξυπηρέτηση, τη διευκόλυνση και την επανάσταση της μαθησιακής διαδικασίας. 

Οι ερευνητές19 , έχουν προσδιορίσει τρία μοντέλα μάθησης: παραδοσιακή (μάθηση πρόσωπο με 

πρόσωπο), εξ αποστάσεως μάθηση (εκπαιδευτής και μαθητές χωρίζονται από τον τόπο διαμονής 

τους) και μικτή μάθηση (συνδυασμός παραδοσιακής πρακτικής στην τάξη με πρακτικές ηλεκτρονικής 

μάθησης). 

Ένα σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διοικητικές πληροφορίες είναι το Σύστημα 

Πληροφοριών Φοιτητών (SIS), το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των δεδομένων των 

φοιτητών εντός της σχολής ή/και του πανεπιστημίου. Το τυπικό αρχείο φοιτητών του SIS 

περιλαμβάνει ID, SSN (Social Security Number), όνομα, ηλικία, φύλο, διεύθυνση (οδός, πόλη, χώρα), 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, DOB (Date Of Birth), σχολή, έτος, 

τμήμα 

 

Υιοθετημένα πρότυπα και τεχνικοί κανόνες για τα διαδικτυακά προγράμματα 

διδασκαλίας και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες  

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διδακτικού Προσωπικού είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και την 

αυτοματοποίηση των διαχειριστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους Εκπαιδευτές, τους 

Εργαζόμενους, τα Μαθήματα και τη διασταύρωση μεταξύ τους. Μια τυπική εγγραφή στη βάση 

δεδομένων του συστήματος πληροφοριών ΔΕΠ περιλαμβάνει δεδομένα ΔΕΠ- ID, Όνομα, Τμήματα, 

Δεδομένα Μαθημάτων- ID Μαθημάτων, Όνομα, Περιγραφή, Δεδομένα Εκπαιδευτών- ID, SSN 

(Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης), Όνομα, Ηλικία, Φύλο, Διεύθυνση (Οδός, Πόλη, Χώρα), Ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης, DOB (Ημερομηνία Γέννησης), Διδακτικό 

                                                           
19https://www.researchgate.net/publication/228622853_E-

learning_and_management_information_systems_for_E-universities  
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Προσωπικό, Έτος, Τμήμα- και Δεδομένα Υπαλλήλων- τα ίδια με τα δεδομένα του εκπαιδευτή με 

προσαρμοσμένα δεδομένα σχετικά με την εργασία.  

 

Ανοικτή πρόσβαση και διαλειτουργικότητα του αναπτυγμένου διαδικτυακού 

μαθησιακού περιεχομένου 

 
Ο παρακάτω δικτυακός τόπος 

(https://opencourses.gr/index.xhtml;jsessionid=9542EFD6299CD3858588F6D762F9F151?ln=en) 

προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα από 26 Ιδρύματα στην Ελλάδα. Το έργο προσφέρει 4234 

μαθήματα. Τα μαθήματα που διδάσκονται στα ελληνικά πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα 

έχουν προσαρμοστεί στο ψηφιακό περιβάλλον και είναι ελεύθερα προσβάσιμα και διαθέσιμα μέσω 

του Διαδικτύου για όλους.  

 

Πλατφόρμες και υπηρεσίες 

 
Πλατφόρμες Open eClass & Open Delos 

Τα συνεργαζόμενα ινστιτούτα χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες Open eClass και Open Delos για να 

φιλοξενούν ανοικτά ψηφιακά μαθήματα και εκπαιδευτικούς πόρους πλούσιων μέσων, όπως 

βιντεοδιαλέξεις. Εκτός από τις εξειδικευμένες λειτουργίες που υποστηρίζουν και οι δύο πλατφόρμες, 

παρέχεται τεχνική βοήθεια στους διαχειριστές των πλατφορμών. Επίσης, προσφέρονται στα 

ιδρύματα εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση και τη διαχείριση των πλατφορμών, εγχειρίδια χρήσης και 

διαχείρισης στα ελληνικά και υπηρεσίες επικοινωνίας. 

Εθνικό αποθετήριο 

Το GUnet σχεδίασε και ανέπτυξε το Εθνικό Αποθετήριο, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 

2014. Το Εθνικό Αποθετήριο συλλέγει πληροφορίες (μεταδεδομένα) για όλα τα ανοικτά μαθήματα 

που διατίθενται από τις πλατφόρμες των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, δηλαδή τις εγκαταστάσεις 

Open eClass, Moodle και Open Delos. Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε όλα τα ανοικτά 

μαθήματα που είναι διαθέσιμα στο Εθνικό Αποθετήριο ή να κάνουν αναζήτηση χρησιμοποιώντας 

είτε το όνομα του ιδρύματος και το θεματικό πεδίο είτε διάφορες λέξεις-κλειδιά. 

Περαιτέρω υπηρεσίες παρέχονται σε ιδρύματα και προσωπικό που συμμετέχουν στην υπηρεσία 

συνεργασίας των εταίρων, συνεργασία "Ανοικτά μαθήματα - Οριζόντιο έργο": 

 Υπηρεσία συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ της οριζόντιας ομάδας υποστήριξης (σε 

εθνικό επίπεδο) και των κεντρικών ομάδων υποστήριξης των ιδρυμάτων 

 Γραφείο βοήθειας για τους χρήστες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

 Σύστημα Wiki για τη συλλογή αναφορών σχετικά με τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους 

(OER) 
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Εργαλεία αυθεντικοποίησης για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση καθηγητών και 

φοιτητών (έξυπνες κάρτες, βιομετρικά συστήματα πρόσβασης, ψηφιακές 

ταυτότητες κ.λπ.) 

Την τελευταία πενταετία έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμες εμπορικές λύσεις που 

χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνικές, μεταξύ άλλων, για την πιστοποίηση της ταυτότητας του 

σπουδαστή και την εξ αποστάσεως εποπτεία του κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης. Τα εργαλεία αυτά 

έχουν μέχρι στιγμής χρησιμοποιηθεί κυρίως σε εξετάσεις πιστοποίησης οργανισμών που 

προσφέρουν μαζικά διαδικτυακά ανοικτά μαθήματα (MOOCs) και από μια μικρή γρήγορη 

ανασκόπηση, κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχει μια πιλοτική χρήση τους σε διάφορα 

πανεπιστήμια στην Ευρώπη και την Αμερική για να δοκιμαστεί αν τα εργαλεία αυτά θα μπορούσαν 

να αντικαταστήσουν μερικώς ή να συμπληρώσουν τις γραπτές εξετάσεις με προσωπική επίβλεψη.  

Η λύση της επιγραμμικής εποπτευόμενης εξέτασης φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενη κυρίως για 

τα MOOC. Υπάρχουν πρόσφατες μελέτες (Weiner & Hurtz, 2017) που δείχνουν ότι οι εξεταζόμενοι 

δεν επηρεάζονται αρνητικά ή θετικά ψυχολογικά από τη μέθοδο εξέτασης σε σύγκριση με την 

παραδοσιακή (στενά εποπτευόμενη) αξιολόγηση. Μάλιστα, υπάρχουν μελέτες όπου οι εξεταζόμενοι 

εκφράζονται θετικά καθώς αισθάνονται πιο άνετα, έχουν λιγότερο άγχος, βρίσκουν το περιβάλλον 

εξέτασης πιο ήσυχο από ό,τι σε ένα αμφιθέατρο (Jefferies, 2017). 

Ορισμένα εργαλεία e-proctoring: 

Smowl  

Proctorio  

ProctorEdu 

Examus 

Tophat 

Eproctoring  

Inspera 

ProctorExam 

ProctorU 

Examity  

Όλα τα παραπάνω εργαλεία και μέθοδοι θέτουν ερωτήματα σχετικά με θέματα προστασίας των 

δεδομένων, τα οποία δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί.  

Διαφορετικά πανεπιστήμια και διαφορετικά τμήματα έχουν αναπτύξει πρωτόκολλα για online 

μαθήματα και τύπους εξετάσεων.  

Ακολουθεί ένα παράδειγμα (https://www.ece.uop.gr/guidelines-teachers/) που περιγράφει τη 

διαδικασία.  

1. Ηλεκτρονική εγγραφή για τις εξετάσεις 

2. Ταυτότητα των μαθητών (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) 

https://www.ece.uop.gr/guidelines-teachers/


 

 

3. Τύποι εξετάσεων (προφορικές, γραπτές πολλαπλής επιλογής, γραπτές εκθέσεις, συνδυασμός 

τύπων)  

4. Ειδικές διατάξεις για μαθητές με αναπηρίες  

5. Επιλογή διαδικτυακού εργαλείου (MS Teams, Webex, Zoom κ.λπ.) για την επαλήθευση των 

μαθητών. 

6. Καλές πρακτικές και προτάσεις για τους φοιτητές  

 

Τα τμήματα πληροφορικής είναι διαθέσιμα για να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν τις παραπάνω 

διαδικασίες.  

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/06/d2-

ejetaseis_me_ms-teams-amp-forms.pdf) έχει επίσης δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο για 

τις ηλεκτρονικές εξετάσεις, το οποίο εξηγεί λεπτομερώς τις διαδικασίες.  

Επίσης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δημιούργησε ένα εγχειρίδιο για την 

ηλεκτρονική αξιολόγηση των φοιτητών 

(http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_files/Hlektroniki_Axiologisi_AUTH_May_2020.pdf). 

 

Ψηφιακή εμπειρογνωμοσύνη και άλλες τεχνικές ανάγκες των καθηγητών 

Οι καθηγητές και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που θέτει η ψηφιακή 

κοινωνία. Είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η ανάπτυξη των ικανοτήτων των καθηγητών που 

σχετίζονται με την τεχνολογία. Η ψηφιακή επάρκεια των εκπαιδευτικών (DCE) μπορεί να οριστεί ως 

το σύνολο των γνώσεων, ικανοτήτων ή/και δεξιοτήτων σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που σχετίζονται με το επάγγελμα του καθηγητή, οι οποίες μπορούν να τους 

βοηθήσουν να επιλύσουν επαγγελματικά ή/και παιδαγωγικά προβλήματα που εντοπίζονται στην 

κοινωνία της γνώσης. 

Για την ανάλυση των ειδικών ικανοτήτων που συνεπάγεται η ψηφιακή επάρκεια έχουν προταθεί 

διάφορα πλαίσια ικανοτήτων, βάσει διαφορετικών μελετών. Ένα από αυτά τα πλαίσια είναι το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την ψηφιακή επάρκεια των εκπαιδευτικών: DigCompEdu. 

Το πλαίσιο DigCompEdu απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από την 

πρώιμη παιδική ηλικία έως την τριτοβάθμια και την εκπαίδευση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης 

της γενικής και επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης ειδικών αναγκών και των πλαισίων μη 

τυπικής μάθησης. Στόχος του είναι να παρέχει ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς για τους υπεύθυνους 

ανάπτυξης μοντέλων ψηφιακής επάρκειας, δηλαδή τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές κυβερνήσεις, 

τους αρμόδιους εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς, τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς επαγγελματικής κατάρτισης. 

https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/06/d2-ejetaseis_me_ms-teams-amp-forms.pdf
https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/06/d2-ejetaseis_me_ms-teams-amp-forms.pdf
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_files/Hlektroniki_Axiologisi_AUTH_May_2020.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

1 Επαγγελματική δέσμευση 

 Οργανωτική επικοινωνία (Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση της οργανωτικής 

επικοινωνίας με τους μαθητές, τους γονείς και τρίτους. Συμβολή στη συνεργατική ανάπτυξη 

και βελτίωση των στρατηγικών οργανωτικής επικοινωνίας) 



 

 

 Επαγγελματική συνεργασία (Χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη συνεργασία με άλλους 

εκπαιδευτικούς, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και τη συνεργατική καινοτομία στις 

παιδαγωγικές πρακτικές. 

 Αναστοχαστική πρακτική (Ατομικός και συλλογικός αναστοχασμός, κριτική αξιολόγηση και 

ενεργός ανάπτυξη της δικής του ψηφιακής παιδαγωγικής πρακτικής και της εκπαιδευτικής 

κοινότητας) 

 Ψηφιακή συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη (CPD) (Χρήση ψηφιακών πηγών και πόρων για 

συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.) 

 

2 Ψηφιακές πηγές 

 Επιλογή ψηφιακών πόρων (Εντοπισμός, αξιολόγηση και επιλογή ψηφιακών πόρων για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. Να λαμβάνουν υπόψη τους συγκεκριμένους μαθησιακούς 

στόχους, το πλαίσιο, την παιδαγωγική προσέγγιση και την ομάδα μαθητών, όταν επιλέγουν 

ψηφιακούς πόρους και σχεδιάζουν τη χρήση τους) 

 Δημιουργία και τροποποίηση ψηφιακών πόρων (Τροποποίηση και αξιοποίηση υφιστάμενων 

πόρων με ανοικτή άδεια χρήσης και άλλων πόρων όπου αυτό επιτρέπεται. Δημιουργία ή 

συνδημιουργία νέων ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων. Να λαμβάνουν υπόψη τους 

συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, το πλαίσιο, την παιδαγωγική προσέγγιση και την 

ομάδα των μαθητών, όταν σχεδιάζουν ψηφιακούς πόρους και προγραμματίζουν τη χρήση 

τους) 

 Διαχείριση, προστασία και κοινή χρήση ψηφιακών πόρων (Οργάνωση ψηφιακού 

περιεχομένου και διάθεσή του σε μαθητές, γονείς και άλλους εκπαιδευτικούς. Να 

προστατεύουν αποτελεσματικά το ευαίσθητο ψηφιακό περιεχόμενο. Να σέβονται και να 

εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των πνευματικών 

δικαιωμάτων. Να κατανοήσουν τη χρήση και τη δημιουργία ανοικτών αδειών και ανοικτών 

εκπαιδευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ορθής απόδοσης των στοιχείων τους). 

 

3 Διδασκαλία και μάθηση 

 Διδασκαλία (Σχεδιασμός και εφαρμογή ψηφιακών συσκευών και πόρων στη διδακτική 

διαδικασία, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των διδακτικών παρεμβάσεων. Να 

διαχειρίζεστε και να ενορχηστρώνετε κατάλληλα τις ψηφιακές στρατηγικές διδασκαλίας. Να 

πειραματίζονται και να αναπτύσσουν νέες μορφές και παιδαγωγικές μεθόδους 

διδασκαλίας). 

 Καθοδήγηση (Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών για την ενίσχυση της 

αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευόμενους, ατομικά και συλλογικά, εντός και εκτός της 

μαθησιακής συνεδρίας. Χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την παροχή έγκαιρης και 

στοχευμένης καθοδήγησης και βοήθειας. Να πειραματιστούν και να αναπτύξουν νέες 

μορφές και σχήματα για την προσφορά καθοδήγησης και υποστήριξης) 

 Συνεργατική μάθηση (Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την προώθηση και ενίσχυση της 

συνεργασίας των μαθητών. Να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να 



 

 

χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες στο πλαίσιο συνεργατικών εργασιών, ως μέσο 

ενίσχυσης της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της συνεργατικής δημιουργίας γνώσης) 

 Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης των μαθητών, δηλαδή για να μπορούν οι μαθητές να 

σχεδιάζουν, να παρακολουθούν και να αναστοχάζονται τη δική τους μάθηση, να παρέχουν 

αποδείξεις προόδου, να μοιράζονται γνώσεις και να βρίσκουν δημιουργικές λύσεις). 

4 Αξιολόγηση 

 Στρατηγικές αξιολόγησης (Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για διαμορφωτική και αθροιστική 

αξιολόγηση. Ενίσχυση της ποικιλομορφίας και της καταλληλότητας των μορφών και 

προσεγγίσεων αξιολόγησης) 

 Ανάλυση αποδεικτικών στοιχείων (Δημιουργία, επιλογή, κριτική ανάλυση και ερμηνεία 

ψηφιακών στοιχείων σχετικά με τη δραστηριότητα, την απόδοση και την πρόοδο των 

μαθητών, προκειμένου να ενημερώνονται για τη διδασκαλία και τη μάθηση). 

 Ανατροφοδότηση και προγραμματισμός (Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την παροχή 

στοχευμένης και έγκαιρης ανατροφοδότησης στους μαθητές. Να προσαρμόζουν τις 

στρατηγικές διδασκαλίας και να παρέχουν στοχευμένη υποστήριξη, με βάση τα στοιχεία που 

παράγονται από τις χρησιμοποιούμενες ψηφιακές τεχνολογίες. Να δοθεί η δυνατότητα 

στους μαθητές και τους γονείς να κατανοήσουν τα στοιχεία που παρέχουν οι ψηφιακές 

τεχνολογίες και να τα χρησιμοποιήσουν για τη λήψη αποφάσεων). 

5 Ενδυνάμωση των μαθητών 

 Προσβασιμότητα και ενσωμάτωση (Εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε μαθησιακούς 

πόρους και δραστηριότητες για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 

ειδικές ανάγκες. Να λαμβάνονται υπόψη και να ανταποκρίνονται στις (ψηφιακές) 

προσδοκίες, τις ικανότητες, τις χρήσεις και τις παρανοήσεις των μαθητών, καθώς και στους 

συγκυριακούς, φυσικούς ή γνωστικούς περιορισμούς στη χρήση των ψηφιακών 

τεχνολογιών). 

 Διαφοροποίηση και εξατομίκευση (χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των 

διαφορετικών μαθησιακών αναγκών των μαθητών, επιτρέποντας στους μαθητές να 

προχωρούν σε διαφορετικά επίπεδα και ταχύτητες και να ακολουθούν ατομικές μαθησιακές 

διαδρομές και στόχους) 

 Ενεργός εμπλοκή των μαθητών (Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την προώθηση της 

ενεργού και δημιουργικής εμπλοκής των μαθητών με ένα θέμα. Χρήση των ψηφιακών 

τεχνολογιών στο πλαίσιο παιδαγωγικών στρατηγικών που ενισχύουν τις εγκάρσιες 

δεξιότητες των μαθητών, τη βαθιά σκέψη και τη δημιουργική έκφραση. Να ανοίξουν τη 

μάθηση σε νέα, πραγματικά πλαίσια, τα οποία εμπλέκουν τους ίδιους τους μαθητές σε 

πρακτικές δραστηριότητες, επιστημονική έρευνα ή επίλυση σύνθετων προβλημάτων, ή με 

άλλους τρόπους να αυξήσουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε σύνθετα θέματα). 

6 Διευκόλυνση της ψηφιακής επάρκειας των μαθητών 



 

 

 Πληροφοριακός και δημοσιογραφικός γραμματισμός (Να ενσωματώσει μαθησιακές 

δραστηριότητες, εργασίες και αξιολογήσεις που απαιτούν από τους μαθητές να 

διατυπώνουν τις ανάγκες τους σε πληροφορίες- να βρίσκουν πληροφορίες και πόρους σε 

ψηφιακά περιβάλλοντα- να οργανώνουν, να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να 

ερμηνεύουν πληροφορίες- και να συγκρίνουν και να αξιολογούν κριτικά την αξιοπιστία και 

την αξιοπιστία των πληροφοριών και των πηγών τους.) 

 Ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία (Ενσωμάτωση μαθησιακών δραστηριοτήτων, 

εργασιών και αξιολογήσεων που απαιτούν από τους μαθητές να χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικά και υπεύθυνα τις ψηφιακές τεχνολογίες για επικοινωνία, συνεργασία και 

συμμετοχή στα κοινά) 

 Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (Ενσωμάτωση μαθησιακών δραστηριοτήτων, εργασιών 

και αξιολογήσεων που απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους να εκφράζονται με ψηφιακά 

μέσα και να τροποποιούν και να δημιουργούν ψηφιακό περιεχόμενο σε διάφορες μορφές. 

Να μάθουν οι μαθητές πώς εφαρμόζονται τα πνευματικά δικαιώματα και οι άδειες χρήσης 

στο ψηφιακό περιεχόμενο, πώς να παραπέμπουν σε πηγές και να αποδίδουν τις άδειες 

χρήσης). 

 Υπεύθυνη χρήση (Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της σωματικής, ψυχολογικής και 

κοινωνικής ευημερίας των μαθητών κατά τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Ενίσχυση 

των μαθητών να διαχειρίζονται τους κινδύνους και να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές 

τεχνολογίες με ασφάλεια και υπευθυνότητα) 

 Ψηφιακή επίλυση προβλημάτων (Ενσωμάτωση μαθησιακών δραστηριοτήτων, εργασιών και 

αξιολογήσεων που απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους να εντοπίζουν και να επιλύουν 

τεχνικά προβλήματα ή να μεταφέρουν τις τεχνολογικές γνώσεις δημιουργικά σε νέες 

καταστάσεις) 

 

Ψηφιακή εμπειρογνωμοσύνη και άλλες τεχνικές ανάγκες για το τεχνικό προσωπικό 

Υπάρχει έλλειψη γνώσης και κατανόησης γύρω από το ρόλο του τεχνικού - είναι οι "άγνωστοι" 

επαγγελματίες των ΑΕΙ20 . Τους λείπει η αναγνώριση, συχνά σε βαθμό που μπορεί να μην 

περιλαμβάνονται στα στρατηγικά σχέδια των ΑΕΙ. Ωστόσο, οι σημερινοί τεχνικοί είναι ειδικοί από 

μόνοι τους, με μεγάλη εμπειρία, δεξιότητες και τεχνογνωσία, και σε ορισμένες περιπτώσεις με υψηλά 

προσόντα. 

Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων  

Υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης 

Κεντρικός σκοπός είναι η παροχή πλήρους υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων και αναπαραγωγής 

για το ΑΕΙ. Οι βασικές λειτουργίες είναι οι εξής: 

                                                           
20 https://nationaltechnicianscentre.ac.uk/wp-content/uploads/2019/02/TDMReport.pdf 

 

https://nationaltechnicianscentre.ac.uk/wp-content/uploads/2019/02/TDMReport.pdf


 

 

1. Υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης μέσω της παροχής οπτικοακουστικού υλικού και 

εξοπλισμού 

2. να παράγει διδακτικό και μαθησιακό υλικό σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό 

3. να διαχειρίζεται τις υπηρεσίες εκτύπωσης και αναπαραγωγής του ΑΕΙ 

4. να παρέχει υπηρεσίες γραφιστικής για την παραγωγή μαθησιακού υλικού, δημοσιεύσεων και 

εσωτερικής και εξωτερικής διαφήμισης  

5. να συνεργάζεται με τις μεθόδους μάθησης για την προσφορά κατάλληλης ενδοϋπηρεσιακής 

κατάρτισης στη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων και με τη βιβλιοθήκη για την παροχή 

μαθησιακού υλικού, ιδίως αποθηκευμένου σε βίντεο και φωτογραφικά μέσα, στο προσωπικό και 

τους σπουδαστές. 

6. να διδάσκει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων μέσων ενημέρωσης σε βραβευμένα και άλλα μαθήματα. 

7. να συμμετάσχει σε δραστηριότητα δημιουργίας εισοδήματος για την προώθηση της εφαρμογής 

και της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσων μέσω της απόσπασης ακαδημαϊκού προσωπικού από 

τις σχολές στη μονάδα  

Υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών  

Ο στόχος των υπηρεσιών είναι: 

1. Κεντρικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Διαχείριση και ανάπτυξη μιας αξιόπιστης 

κεντρικής υπηρεσίας ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα ΑΕΙ, η οποία να λαμβάνει υπόψη τον κρίσιμο 

χαρακτήρα ορισμένων εφαρμογών και να διασφαλίζει ότι παρέχονται επαρκή επίπεδα υποστήριξης 

από το προσωπικό. 

2. Δίκτυα. (α) να διαχειρίζεται και να αναπτύσσει τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεδομένων 

του πανεπιστημίου σε συνεργασία με άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς που μπορεί κατά 

καιρούς να οριστούν και να διευκολύνει την εύκολη πρόσβαση σε αυτά. (β) να παρέχει 

κατευθυντήριες γραμμές για όλες τις πτυχές της δικτύωσης και των επικοινωνιών εντός του ΑΕΙ και 

να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

3. Αξιολόγηση και τυποποίηση. (α)να αξιολογεί το υλικό και το λογισμικό και να καθορίζει τα πρότυπα 

με σκοπό να συμβουλεύει και να βοηθάει το προσωπικό και τους φοιτητές του ΑΕΙ σχετικά με τις 

ανάγκες, τις απαιτήσεις και τα προβλήματά τους στον τομέα της πληροφορικής, τόσο σε προληπτική 

όσο και σε αντιδραστική βάση (β)να συμβουλεύει και να βοηθάει το προσωπικό και τους φοιτητές 

του ΑΕΙ σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν. 

4. Υποστήριξη για τις προμήθειες: (α) να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως σύμβουλος στο προσωπικό 

και τους φοιτητές, κατά περίπτωση, για την προμήθεια των κατάλληλων αγαθών και υπηρεσιών (β) 

να συνδράμει μέσω του ΑΕΙ, όπου του ζητηθεί, στην υποστήριξη των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων 

της σχολής.  

5. Ανάπτυξη του προσωπικού α) ενθάρρυνση και διευκόλυνση της ενασχόλησης του προσωπικού της 

μονάδας με ερευνητικές δραστηριότητες, συμβούλους και συμμετοχές σε εξωτερικές 

επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που μπορεί να 

καθορίζονται κατά καιρούς. (β) να διατηρεί ένα επαρκές επίπεδο ευαισθητοποίησης του 



 

 

προσωπικού ενθαρρύνοντας το προσωπικό να αναπτύσσει τις δικές του επαγγελματικές γνώσεις 

μέσω εγκεκριμένων επισκέψεων σε επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια και εκθέσεις. 

6. Εκπαίδευση και μάθηση. (α) Παροχή μιας σειράς μαθημάτων ανάπτυξης του προσωπικού με στόχο 

τη βελτίωση του γενικού επιπέδου των ατομικών ικανοτήτων πληροφορικής του προσωπικού των 

ΑΕΙ. (β) Προώθηση και υποστήριξη της εφαρμογής της πληροφορικής στις καταστάσεις διδασκαλίας 

και μάθησης μέσω της παροχής τεκμηρίων, πόρων και χώρων ανοικτής πρόσβασης.  

7. Ακαδημαϊκή υποστήριξη. (α) να παρέχει διδακτική υποστήριξη στις σχολές, όπως κατά καιρούς 

ζητείται, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας προσωπικού και υλικών. (β) να συνεργάζεται στενά 

και με συμπάθεια με τα συμβούλια σπουδών και άλλες επιτροπές που μπορεί να διορίζονται κατά 

καιρούς εντός του ΑΕΙ και στις οποίες διορίζεται ή συνδιοικείται προσωπικό του τμήματος.  

8. Εξωτερική δραστηριότητα. Δημιουργία εσόδων από το ΑΕΙ , είτε μέσω μιας από τις μεθόδους που 

περιγράφονται στο σημείο 5 ανωτέρω, είτε μέσω της παροχής σύντομων μαθημάτων με πληρωμή 

για το κοινό. 

9. Γενικά. (α) να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα ανωτέρω εντός των δημοσιονομικών 

περιορισμών που θέτει η ανώτατη διοίκηση του ιδρύματος. (β) να επανεξετάζει και να επικαιροποιεί 

τους ανωτέρω στόχους υπό το φως των τρεχουσών αναγκών, πρακτικών και εμπειριών.  

Κατάσταση της τεχνολογίας των εθνικών συστημάτων διαχείρισης μάθησης: 

ανοικτές πηγές έναντι παλαιών λύσεων  

Σύμφωνα με έκθεση21 που δημοσιεύθηκε από τον Οργανισμό Bridge Tank (2020), η Ελλάδα είχε τις 

καλύτερες επιδόσεις μεταξύ δέκα μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την ισοπέδωση της 

καμπύλης της πανδημίας Covid-19, ακολουθούμενη από την Τσεχία (Τσεχική Δημοκρατία) και τη 

Ρουμανία. Ακολουθώντας τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) (2020b) σχετικά με 

τις παρεμβάσεις στην υγεία, η ελληνική κυβέρνηση μαζί με όλα τα αρμόδια υπουργεία και τον Εθνικό 

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) άρχισε σταδιακά να εισάγει πληθώρα μέτρων (διοικητικών, 

εκπαιδευτικών, οικονομικών, υγειονομικών και κοινωνικών) για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

αυτής της έκτακτης κρίσης. Στο πλαίσιο της κρίσης, η ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για την 

εφαρμογή ποικίλων μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19 και τη διατήρηση της ασφάλειας και 

της λειτουργικότητας των ανθρώπων και της κοινωνίας. 

Μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν για να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού ήταν οι 

περιορισμοί στις μετακινήσεις και στις συγκεντρώσεις, καθώς και ο αποκλεισμός όλων των 

πανεπιστημίων σε όλη τη χώρα. 

Στις 11 Μαρτίου όλα τα πανεπιστήμια της χώρας έκλεισαν και όλες οι διδακτικές δραστηριότητες 

έπρεπε να μεταφερθούν σε απομακρυσμένες και ψηφιακές πλατφόρμες. Επιπλέον, όλες οι πρακτικές 

ασκήσεις των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ασκήσεων κοινωνικής εργασίας, 

ανεστάλησαν αφού το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο των πρακτικών 

ασκήσεων. Μετά από αυτή την ανακοίνωση, οι πρακτικές ασκήσεις αντικαταστάθηκαν με 

διαδικτυακές μαθησιακές εμπειρίες και συμπληρώθηκαν με πρόσθετο μαθησιακό υλικό. Παρ' όλες 
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τις προκλήσεις για το τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, είναι αξιοσημείωτο ότι η 

μετάβαση στη διαδικτυακή διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων στα τέσσερα τμήματα 

κοινωνικής εργασίας σε όλη τη χώρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) ξεκίνησε μέσα σε μία έως δύο 

εβδομάδες μετά την εντολή κλεισίματος των πανεπιστημίων, ενώ η διαδικτυακή εκμάθηση της 

πρακτικής άσκησης ξεκίνησε λίγο αργότερα. Αυτή η σχετικά γρήγορη προσαρμογή στην εξ 

αποστάσεως μάθηση οφείλεται αναμφίβολα σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι σχεδόν όλα τα 

πανεπιστήμια1 στην Ελλάδα διαθέτουν τις δικές τους υποδομές πληροφορικής για την υποστήριξη 

της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και άλλων διαδικτυακών πρωτοβουλιών (π.χ. εργαστηριακά 

webinars, τηλεδιασκέψεις.  

Ωστόσο, η μετάβαση από το μάθημα δια ζώσης στο διαδικτυακό μάθημα ήταν μια εντελώς νέα 

εμπειρία για τους φοιτητές (κυρίως για τους προπτυχιακούς φοιτητές) και τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ. 

Προς το παρόν, η "πρόσωπο με πρόσωπο" διδασκαλία παραμένει ο βασικός τρόπος διεξαγωγής για 

τα προπτυχιακά προγράμματα κοινωνικής εργασίας στη χώρα, ενώ τα μεταπτυχιακά προγράμματα 

χρησιμοποιούσαν ήδη ευρέως διαδικτυακά μαθήματα. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων έδειξαν σαφώς ότι η ψηφιακή τεχνολογία 

χρησιμοποιήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές να παραμείνουν ενεργοί, συνδεδεμένοι και 

αφοσιωμένοι, ενώ παράλληλα εξασκήθηκαν στη φυσική αποστασιοποίηση κατά τη διάρκεια του 

κλειδώματος. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών είδε τη θετική πλευρά και είδε τις θετικές 

πτυχές της κατάστασης κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19 και την αξιοποίησε στο έπακρο- η 

ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής διαδικτυακής 

μάθησης και της αυτοεκπαίδευσης από το σπίτι, για την (εκ νέου) σύνδεση με άλλους, καθώς και για 

την παροχή βοήθειας και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και εθελοντισμού που 

αφορούν ανθρώπους και ζώα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, μπορούμε να πούμε 

ότι οι φοιτητές που είχαν ήδη βυθιστεί στην ψηφιακή εποχή προσαρμόστηκαν εύκολα στη νέα 

μαθησιακή πραγματικότητα- όχι μόνο ακολούθησαν σωστά το πρόγραμμα σπουδών τους στις 

περισσότερες περιπτώσεις, αλλά έμαθαν επίσης να αυτοεκπαιδεύονται ηλεκτρονικά και να 

αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και κοινωνικές ικανότητες προκειμένου να κάνουν τη ζωή τους και τη 

ζωή των άλλων πιο χρήσιμη και ευχάριστη. Παραμένοντας στο σπίτι, οι μαθητές (ιδίως οι ευάλωτοι 

μαθητές) ασχολήθηκαν πολύ περισσότερο με τη δική τους μάθηση και την ανάπτυξή τους ως μαθητές 

και άτομα. Οι δεξιότητες που δημιουργούνται από τη συνεχή μάθηση και την προσαρμοστικότητα 

στις νέες συνθήκες αποδεικνύονται σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επικράτηση σε 

αβέβαιους καιρούς. Αναμφίβολα, οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική 

κοινωνική εργασία, καθώς οι επαγγελματίες σήμερα λειτουργούν σε πιο αβέβαια και πολύπλοκα 

περιβάλλοντα από ποτέ άλλοτε. (Ελένη Παπούλη, 2020).  

 

 

5. Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: 

Ψηφιακές δεξιότητες  
Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την πλοήγηση στη σημερινή τεχνολογικά πυκνή 

κοινωνία και οικονομία. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι ψηφιακές ικανότητες μεταμορφώνουν τη 

ζωή και την κοινωνία μας. Η ευρύτερη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και η απόκτηση και χρήση 



 

 

ψηφιακών δεξιοτήτων μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, την επιχειρηματικότητα και την αποτελεσματική λειτουργία του δημόσιου τομέα που 

οδηγεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό.  

Ωστόσο, τα στοιχεία της έρευνας του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες των ενηλίκων (PIAAC) (2012-15)22 

δείχνουν ότι το 13% των ατόμων ηλικίας 16-65 ετών σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ δεν διαθέτουν 

βασικές γνωστικές δεξιότητες και λιγότερο από το 30% διαθέτουν ένα σύνολο γνωστικών δεξιοτήτων 

που συνδυάζει υψηλά επίπεδα γραμματισμού, αριθμητικής και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. 

Οι νεότερες γενιές εργαζομένων έχουν υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων για την επίλυση 

προβλημάτων σε περιβάλλοντα πλούσια σε τεχνολογία, πέντε φορές περισσότερο από τις 

παλαιότερες γενιές εργαζομένων. Η συνεχής κατάρτιση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι 

απαραίτητες για την ευημερία στον ψηφιακό μετασχηματισμό.  

 

 

 

Μια έκθεση της Ferrari, ανέλυσε τις ψηφιακές δεξιότητες από 15 διαφορετικά πλαίσια. (Ferrari, 

Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks, 2012). Η έκθεση υποδεικνύει ότι οι 

τεχνικές δεξιότητες αποτελούν κεντρικό στοιχείο της ψηφιακής επάρκειας. Όμως, οι ψηφιακές 

ικανότητες θα πρέπει να κατανοηθούν, με την ευρύτερη έννοια, ως μια πολύπλευρη έννοια. Το 

ακόλουθο σχήμα συνοψίζει τους τομείς ικανοτήτων που προέκυψαν από τα 15 πλαίσια που 

παρουσιάστηκαν στην προαναφερθείσα έκθεση. Κάθε συνιστώσα έχει ληφθεί από περισσότερα του 

ενός πλαίσια.  

Η Ferrari προτείνει ότι οι ακόλουθοι 7 τομείς που απεικονίζονται παρακάτω θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τη συζήτηση για τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες.  
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Ο κατάλογος αυτός συνοψίζει τους τομείς ικανοτήτων που αναπτύσσονται στα επιλεγμένα πλαίσια, 

σε συνδυασμό με τους τομείς ικανοτήτων που καθορίζονται στον παραπάνω ορισμό. 

Η ίδια έκθεση περιγράφει τους ακόλουθους τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων : 

"Ο αλφαβητισμός στις ΤΠΕ αναφέρεται στην ικανότητα χρήσης των υπολογιστών και των σχετικών 

τεχνολογιών, από τους τελικούς χρήστες έως τους επαγγελματίες ΤΠΕ. Γενικά νοείται ως οι γνώσεις 

και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των στοιχείων υλικού και 

λογισμικού. Ο υπολογιστικός αλφαβητισμός ορίζεται ως "η κατανόηση των χαρακτηριστικών, των 

δυνατοτήτων και των εφαρμογών των υπολογιστών, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής αυτών των 

γνώσεων στην επιδέξια και παραγωγική χρήση των εφαρμογών των υπολογιστών" (Simonson, 1987). 

Οι διαφορετικοί ορισμοί του γραμματισμού στις ΤΠΕ που αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του '80 

κινούνται όλοι στην ίδια κατεύθυνση και έχουν επιβιώσει αναλλοίωτοι για πάνω από είκοσι χρόνια 

(Oliver, 2000)- (Reed, 2005). Ο γραμματισμός στις ΤΠΕ εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως στην 

ανάπτυξη λειτουργικών και τεχνικών δεξιοτήτων και γνώσεων. Ο διαδικτυακός αλφαβητισμός 

αναφέρεται στην ικανή χρήση του διαδικτύου. 

Ο διαδικτυακός αλφαβητισμός αναφέρεται στην ικανή χρήση του διαδικτύου. Όπως επισημαίνει ο 

Deursen, (2010), η έκφραση διαδικτυακός αλφαβητισμός αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο εργαλείο 

ή μέσο. Υπό αυτή την έννοια, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως υποσύνολο του γραμματισμού ΤΠΕ. 

Σύμφωνα με τον Hofstetter, (1998), ο διαδικτυακός αλφαβητισμός σχετίζεται με τη συνδεσιμότητα, 

την ασφάλεια, την επικοινωνία και την ανάπτυξη ιστοσελίδων. Όπως θα μπορούσε να σημειωθεί, ο 

διαδικτυακός γραμματισμός εξελίσσεται γρήγορα, καθώς σήμερα η ανάπτυξη ιστοσελίδων δεν είναι 

τόσο κεντρική όσο θα ήταν οι ικανότητες κατανόησης και διαχείρισης εργαλείων web 2.0. Επιπλέον, 

το Διαδίκτυο είναι πλέον προσβάσιμο και μέσω κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων, άρα από μια 

ποικιλία εργαλείων. 

Ο γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης είναι η ικανότητα ανάλυσης των μηνυμάτων των μέσων 

ενημέρωσης και του περιβάλλοντος των μέσων ενημέρωσης. Περιλαμβάνει την κατανάλωση και τη 

δημιουργία προϊόντων των μέσων ενημέρωσης που προέρχονται ή ανακτώνται από την τηλεόραση, 

το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, τις ταινίες και το διαδίκτυο. Η εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης 

ασχολείται συνήθως με την κριτική αξιολόγηση των όσων διαβάζουμε, ακούμε και βλέπουμε μέσω 

των μέσων ενημέρωσης, με την ανάλυση του κοινού και την κατασκευή των μηνυμάτων των μέσων 

ενημέρωσης, καθώς και με την κατανόηση του σκοπού αυτών των μηνυμάτων (Buckingham, 2003). 



 

 

Ο γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης περιλαμβάνει ένα σύνολο ικανοτήτων που σχετίζονται με την 

επικοινωνία και την κριτική σκέψη".  

Το 2001 ο Marc Prensky σε άρθρο του (Prensky, 2001) όρισε ως ψηφιακούς ιθαγενείς "τους φυσικούς 

"ομιλητές" μιας ψηφιακής γλώσσας που σχετίζεται με τους υπολογιστές, τα βιντεοπαιχνίδια και το 

διαδίκτυο" και ως ψηφιακούς μετανάστες εκείνους που δεν γεννήθηκαν στον ψηφιακό κόσμο, "αλλά, 

σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους, γοητεύτηκαν και υιοθέτησαν πολλές ή τις περισσότερες 

πτυχές της τεχνολογίας".  

Οι αντιλήψεις και οι ανάγκες κάθε ομάδας είναι αρκετά διαφορετικές. Αυτό δημιουργεί ένα ψηφιακό 

ηλικιακό χάσμα. Ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία είναι πολύ 

διαφορετικός από τους ενήλικες. Αυτό το χάσμα δημιουργεί διαφορετικές προοπτικές για το τι 

θεωρείται αποδεκτή συμπεριφορά. 

Οι Sharpe al, 2010 διευκρινίζουν ότι θα ήταν χρήσιμο "αντί να ζητούν από τους μαθητές να 

αξιολογήσουν πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ψηφιακό εργαλείο, θα μπορούσαν να 

τους ζητηθεί να περιγράψουν πώς χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για να υποστηρίξουν τη μάθησή 

τους". Έτσι θα πρέπει να δοθεί έμφαση όχι στη γνώση των εργαλείων αλλά στη λειτουργικότητα για 

την προώθηση της σκέψης και της γνώσης.  

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ πρότεινε το ακόλουθο διάγραμμα που περιγράφει τις δεξιότητες 

της ψηφιακής νοημοσύνης για τα παιδιά και τους νέους. 

 

Τα ανωτέρω ορίζονται ως εξής:  

Ψηφιακή ταυτότητα: Η ικανότητα δημιουργίας και διαχείρισης της διαδικτυακής ταυτότητας και 

φήμης του ατόμου. Αυτό περιλαμβάνει την επίγνωση της διαδικτυακής προσωπικότητας του ατόμου 

και τη διαχείριση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της διαδικτυακής 

παρουσίας του. 



 

 

Ψηφιακή χρήση: Η ικανότητα χρήσης ψηφιακών συσκευών και μέσων, συμπεριλαμβανομένης της 

κυριαρχίας του ελέγχου για την επίτευξη υγιούς ισορροπίας μεταξύ της ζωής online και offline. 

Ψηφιακή ασφάλεια: Η ικανότητα διαχείρισης των κινδύνων στο διαδίκτυο (π.χ. εκφοβισμός στον 

κυβερνοχώρο, περιποίηση, ριζοσπαστικοποίηση), καθώς και του προβληματικού περιεχομένου (π.χ. 

βία και αισχρότητα), καθώς και αποφυγής και περιορισμού αυτών των κινδύνων. 

Ψηφιακή ασφάλεια: Η ικανότητα εντοπισμού απειλών στον κυβερνοχώρο (π.χ. hacking, απάτες, 

κακόβουλο λογισμικό), η κατανόηση βέλτιστων πρακτικών και η χρήση κατάλληλων εργαλείων 

ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων. 

Ψηφιακή συναισθηματική νοημοσύνη: Η ικανότητα ενσυναίσθησης και οικοδόμησης καλών 

σχέσεων με τους άλλους στο διαδίκτυο. 

Ψηφιακή επικοινωνία: Η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους χρησιμοποιώντας 

ψηφιακές τεχνολογίες και μέσα. 

Ψηφιακός αλφαβητισμός: Η ικανότητα εύρεσης, αξιολόγησης, αξιοποίησης, διαμοιρασμού και 

δημιουργίας περιεχομένου, καθώς και η ικανότητα υπολογιστικής σκέψης. 

Ψηφιακά δικαιώματα: Η ικανότητα κατανόησης και προάσπισης των προσωπικών και νομικών 

δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή, στην πνευματική 

ιδιοκτησία, στην ελευθερία του λόγου και στην προστασία από τη ρητορική μίσους. 

Η απόκτηση αυτών των ικανοτήτων θα πρέπει να εδράζεται σε επιθυμητές ανθρώπινες αξίες, όπως 

ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η σύνεση. Οι αξίες αυτές διευκολύνουν τη συνετή και υπεύθυνη 

χρήση της τεχνολογίας - μια ιδιότητα που θα χαρακτηρίζει τους μελλοντικούς ηγέτες του αύριο. 

Πράγματι, η καλλιέργεια της ψηφιακής νοημοσύνης που εδράζεται σε ανθρώπινες αξίες είναι 

απαραίτητη για να γίνουν τα παιδιά μας κυρίαρχοι της τεχνολογίας αντί να κυριαρχούνται από αυτήν. 

Κατόπιν των ανωτέρω, μια έκθεση εμπειρογνωμόνων (Janssen, 2013) περιγράφει τους τομείς 

ψηφιακής επάρκειας ως εξής 

 

Ψηφιακός τομέας ικανοτήτων Περιγραφή 

Γενικές γνώσεις και λειτουργικές δεξιότητες Το ψηφιακά ικανό άτομο γνωρίζει τα 
βασικά (ορολογία, πλοήγηση, 
λειτουργικότητα) των ψηφιακών 
συσκευών και μπορεί να τις χρησιμοποιεί 
για στοιχειώδεις σκοπούς 

Χρήση στην καθημερινή ζωή Το ψηφιακά ικανό άτομο είναι σε θέση να 
ενσωματώσει τις τεχνολογίες στις 
δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. 

Εξειδικευμένες και προηγμένες ικανότητες 
για εργασία και δημιουργική έκφραση 

Το ψηφιακά ικανό άτομο είναι σε θέση να 
χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για να εκφράσει τη 



 

 

δημιουργικότητά του και να βελτιώσει την 
επαγγελματική του απόδοση. 

Επικοινωνία και συνεργασία με τη 
μεσολάβηση της τεχνολογίας 

Το ψηφιακά ικανό άτομο είναι σε θέση να 
συνδέεται, να μοιράζεται, να επικοινωνεί 
και να συνεργάζεται αποτελεσματικά με 
άλλους σε ψηφιακά περιβάλλοντα. 

Επεξεργασία και διαχείριση πληροφοριών Το ψηφιακά ικανό άτομο χρησιμοποιεί την 
τεχνολογία για να βελτιώσει την ικανότητά 
του να συλλέγει, να οργανώνει, να 
αναλύει και να κρίνει τη συνάφεια και τον 
σκοπό των ψηφιακών πληροφοριών. 

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια Το ψηφιακά αρμόδιο πρόσωπο έχει την 
ικανότητα να προστατεύει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και να λαμβάνει 
τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας 

Νομικές και ηθικές πτυχές Το ψηφιακά ικανό άτομο συμπεριφέρεται 
κατάλληλα και με κοινωνικά υπεύθυνο 
τρόπο σε ψηφιακά περιβάλλοντα, 
επιδεικνύοντας επίγνωση και γνώση των 
νομικών και ηθικών πτυχών της χρήσης 
των ΤΠΕ και του ψηφιακού περιεχομένου. 

Ισορροπημένη στάση απέναντι στην 
τεχνολογία 

Το ψηφιακά ικανό άτομο επιδεικνύει μια 
ενημερωμένη, ανοιχτόμυαλη και 
ισορροπημένη στάση απέναντι στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας και τη χρήση 
της ψηφιακής τεχνολογίας. Το ψηφιακά 
ικανό άτομο είναι περίεργο, έχει επίγνωση 
των ευκαιριών και των νέων εξελίξεων και 
είναι άνετο να τις εξερευνήσει και να τις 
αξιοποιήσει. 

Κατανόηση και συνειδητοποίηση του ρόλου 
των ΤΠΕ στην κοινωνία 

Το ψηφιακά ικανό άτομο κατανοεί το 
ευρύτερο πλαίσιο χρήσης και ανάπτυξης 
της τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών. 

Μάθηση σχετικά με τις ψηφιακές 
τεχνολογίες και με αυτές 

Το ψηφιακά ικανό άτομο εξερευνά ενεργά 
και διαρκώς τις αναδυόμενες τεχνολογίες, 
τις ενσωματώνει στο περιβάλλον του και 
τις χρησιμοποιεί για δια βίου μάθηση. 



 

 

Ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τις 
κατάλληλες ψηφιακές τεχνολογίες  

Το ψηφιακά ικανό άτομο γνωρίζει τις 
περισσότερες σχετικές ή κοινές 
τεχνολογίες και είναι σε θέση να 
αποφασίσει για την καταλληλότερη 
τεχνολογία ανάλογα με τον εκάστοτε 
σκοπό ή ανάγκη. 

Απρόσκοπτη χρήση που αποδεικνύει την 
αυτοαποτελεσματικότητα 

Το ψηφιακά ικανό άτομο εφαρμόζει με 
αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα τις 
ψηφιακές τεχνολογίες για να αυξήσει την 
προσωπική και επαγγελματική 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. 

 

Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς: "Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εμπειρογνώμονες θεωρούν την 

ψηφιακή ικανότητα ως ένα σύμπλεγμα γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που συνδέονται με 

διάφορους σκοπούς (επικοινωνία, δημιουργική έκφραση, διαχείριση πληροφοριών, προσωπική 

ανάπτυξη κ.λπ.), τομείς (καθημερινή ζωή, εργασία, προστασία της ιδιωτικής ζωής και ασφάλεια, 

νομικές πτυχές) και επίπεδα. Οι προαναφερόμενοι δώδεκα τομείς ψηφιακής ικανότητας που 

προσδιορίστηκαν στην παρούσα μελέτη είναι ιδιαίτερα συμπληρωματικοί.  

Άλλο πράγμα η κατοχή στοιχειωδών δεξιοτήτων και άλλο η εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή και 

άλλο η επέκτασή τους σε πιο προχωρημένους τομείς. Η ψηφιακή επάρκεια περιλαμβάνει σαφώς 

περισσότερα από τη γνώση της χρήσης συσκευών και εφαρμογών - η οποία συνδέεται στενά με τις 

δεξιότητες επικοινωνίας με τη χρήση ΤΠΕ καθώς και με τις δεξιότητες διαχείρισης πληροφοριών. 

Εξάλλου, η λογική και υγιής χρήση των ΤΠΕ απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και στάσεις όσον αφορά 

νομικές και ηθικές πτυχές, καθώς και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια, καθώς και 

κατανόηση του ρόλου των ΤΠΕ στην κοινωνία και ισορροπημένη στάση απέναντι στην τεχνολογία. 

Είναι περιττό να πούμε ότι μπορούν να προσδιοριστούν διάφορα επίπεδα επάρκειας για καθέναν 

από αυτούς τους τομείς. Τέλος, υπαγορευόμενη από τη φύση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών, δηλαδή την ταχεία ανάπτυξή τους, η ψηφιακή επάρκεια απαιτεί την ικανότητα να 

μαθαίνει κανείς για τις ψηφιακές τεχνολογίες και με αυτές, να επιλέγει τη σωστή τεχνολογία και να 

το κάνει με εμπιστοσύνη". 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή23 ανέπτυξε επίσης το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-

2027), το οποίο επικεντρώνεται στη χρήση της εμπειρίας από την πανδημία COVID-19 ως σημείο 

εκμάθησης, όταν η τεχνολογία χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα για την εκπαίδευση, και στην 

ικανότητα προσαρμογής των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση προς την ψηφιακή εποχή. Το πλαίσιο χωρίζεται σε δύο κύριες στρατηγικές 

προτεραιότητες:  

 προώθηση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων  

 ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.  

                                                           
23 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en  

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en


 

 

Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) είναι μια ανανεωμένη πρωτοβουλία 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη στήριξη της βιώσιμης και αποτελεσματικής 

προσαρμογής των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών της ΕΕ στην ψηφιακή 

εποχή.  

Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση: 

 προσφέρει ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα για μια υψηλής ποιότητας, χωρίς 

αποκλεισμούς και προσβάσιμη ευρωπαϊκή ψηφιακή εκπαίδευση  

 αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πανδημίας COVID-19, η οποία έχει 

οδηγήσει στην άνευ προηγουμένου χρήση της τεχνολογίας για σκοπούς εκπαίδευσης και 

κατάρτισης  

 επιδιώκει την ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ για την ψηφιακή εκπαίδευση και 

υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των τομέων για να περάσει η εκπαίδευση 

στην ψηφιακή εποχή 

 παρουσιάζει ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας και της 

ποσότητας της διδασκαλίας όσον αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες, της υποστήριξης της 

ψηφιοποίησης των μεθόδων διδασκαλίας και των παιδαγωγικών μεθόδων και της παροχής 

των υποδομών που απαιτούνται για μια χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική εξ αποστάσεως 

μάθηση. 

 

Ανάγκες και απαιτήσεις  

Μια έρευνα του (Pedro, 2012) έδειξε ότι ορισμένοι μαθητές επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα 

από τη διαδικτυακή μάθηση, ενώ άλλοι δεν επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα. Είναι δύσκολο 

να προσδιοριστεί ένας μόνο λόγος για αυτό το φαινόμενο, αλλά ένας παράγοντας που θα μπορούσε 

να συμβάλει είναι ότι τα προγράμματα διαδικτυακής μάθησης πρέπει να επικεντρωθούν σε έναν 

διαφορετικό τρόπο παροχής της γνώσης και του μαθησιακού υλικού.  

Πρέπει επίσης να εξετάσουμε ορισμένα βασικά εμπόδια στην παροχή εκπαίδευσης μέσω 

διαδικτύου.  

Ίντερνετ υψηλής ταχύτητας:  

Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη όσον αφορά τη μέση ταχύτητα του 

διαδικτύου, σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσιογραφίας Δεδομένων24 και 

βρίσκεται ακόμη πολύ πίσω στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.  

Το ελληνικό υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε σχέδιο για τη δημιουργία 750.000 

συνδέσεων διαδικτύου υψηλής ταχύτητας στα 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1Gbps, 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου της ΕΕ "Συνδεσιμότητα για μια ευρωπαϊκή 

κοινωνία Gigabit". Το σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου, παράλληλα με τις 

υπηρεσίες υπερταχείας ευρυζωνικότητας (UFBB) στη χώρα και άλλα έργα που χρηματοδοτούνται 

                                                           
24 https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/Where-do-we-stand-on-the-road-to-a-

European-Gigabit-Society 



 

 

από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, περιλαμβάνει την υλοποίηση διαδρόμων μετάδοσης 5G και την 

ανάπτυξη υποβρυχίων καλωδίων, καθώς και υποδομών στην ενδοχώρα και μικροδορυφόρων. 

Το διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στη βελτίωση της πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και θα επιτρέψει στους μαθητές και το προσωπικό της Ανώτατης Εκπαίδευσης να έχουν 

πρόσβαση σε ένα πολύ ευρύ φάσμα διαθέσιμων πόρων (κείμενα, βίντεο, υλικό κατά παραγγελία, 

ζωντανές διαλέξεις, podcasts κ.λπ.). 

Συσκευές:  

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να επωφεληθούν από το διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, εάν 

επενδύσουν σε σύγχρονες συσκευές (κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, φορητούς υπολογιστές, 

επιτραπέζιους υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές, μικρόφωνα, ακουστικά κ.λπ.)  

 

Λογισμικό για εξατομικευμένη μάθηση:  

Η εξατομικευμένη μάθηση μπορεί να οριστεί ως η ιεράρχηση των αναγκών των μεμονωμένων 

μαθητών κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και μαθησιακού υλικού. Οι μαθητές 

εργάζονται με τον δικό τους ρυθμό, συχνά ανεξάρτητα από τον εκπαιδευτικό. 

Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτρέπει στους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικό υλικό, να επεξεργάζονται θέματα, να βρίσκουν πρόσθετους πόρους και να αξιολογούν 

και να παρακολουθούν την πρόοδό τους. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να είναι ενεργοί μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να ασχολούνται με τους μαθητές ένας προς έναν ή σε μικρές ομάδες. 

Τα ακόλουθα είναι σημαντικά χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών συστημάτων εξατομικευμένης 

μάθησης:  

 Η διδασκαλία είναι σύμφωνη με τα καθιερωμένα πρότυπα για την προετοιμασία για το 

κολέγιο και την καριέρα, καθώς και με την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών 

δεξιοτήτων που χρειάζονται οι μαθητές για να είναι επιτυχημένοι στο κολέγιο και την 

καριέρα τους. 

 Οι μαθητές ενθαρρύνονται να προσαρμόζουν τις μαθησιακές τους εμπειρίες ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τα ενδιαφέροντά τους. 

 Η μάθηση γίνεται με το ρυθμό του κάθε μαθητή ξεχωριστά, αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές 

μπορούν να προχωρήσουν όταν είναι έτοιμοι ή να ακολουθήσουν πιο αργό ρυθμό μέχρι να 

κατανοήσουν πλήρως την ύλη. 

 Οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε δεδομένα από τις αξιολογήσεις των μαθητών και την 

ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν το υλικό και να 

παρεμβαίνουν για να βοηθήσουν τους μαθητές, εάν είναι απαραίτητο, ώστε οι μαθητές να 

παραμένουν σε καλό δρόμο για την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

 Πρόσβαση σε κατανοητούς, μεταβιβάσιμους μαθησιακούς στόχους και αξιολογήσεις, ώστε 

οι μαθητές να κατανοούν εκ των προτέρων τις προσδοκίες. 

Η εξατομίκευση επιτρέπει την παρουσίαση της ύλης με τρόπους που είναι πιο ουσιαστικοί και 

συναφείς για τον μαθητή. Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μάθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει 

διαφορετική παρουσίαση του υλικού. 



 

 

Πολλοί φοιτητές προτιμούν να μαθαίνουν σε μικρές ομάδες με την ευκαιρία να συνεισφέρουν σε 

συζητήσεις σχετικά με τα θέματα, δυστυχώς, η παραδοσιακή παράδοση της ύλης σε μεγάλες 

αίθουσες διαλέξεων αποτυγχάνει να διατηρήσει την προσοχή τους. Για τους προφορικούς μαθητές 

η ανάγνωση μπορεί να παραμείνει η πιο ελκυστική επιλογή, ενώ άλλοι που μαθαίνουν ακουστικά 

μπορεί να προτιμούν να ακούν το υλικό. 

Ενώ οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να παραδίδουν μαθήματα με τρόπους που να 

ανταποκρίνονται σε όλα τα στυλ, η εξατομικευμένη μάθηση επιτρέπει στο μαθητή να επιλέξει ποιες 

μέθοδοι παράδοσης είναι πιο προσιτές και αξιομνημόνευτες για αυτόν. 

Ο δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να εντοπίσει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μάθησης 

και να τον ενθαρρύνει να χρησιμοποιήσει τις πιο κατάλληλες μεθόδους.  

Διαφορετικές πλατφόρμες εξατομικευμένης μάθησης είναι διαθέσιμες για τα Ιδρύματα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης: 

Ακαδημία Acellus 

Επίτευξη 3000 Blendspace 

Ενεργοποιήστε τη μάθηση 

Adobe Creative Cloud 

Chalkable 

Τάξη Dojo 

Edmodo 

Στοιχεία εκπαίδευσης 

Educlimber 

Eduguide 

Επιφάνεια Μάθησης 

Istation 

Knewton 

Ακαδημία Khan 

Seesaw 

Microsoft OneNote Classroom 

Mobymax 

 

Σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS): 

http://www.acellusacademy.com/
https://www.blendspace.com/lessons/STWt4COjgEQmWQ/achieve3000
http://www.activatelearning.com/
http://www.adobe.com/creativecloud.html
http://www.chalkable.com/
https://www.classdojo.com/#LearnMore
https://www.edmodo.com/
http://www.edelements.com/
https://www.educlimber.com/welcome/
http://www.eduguide.org/
http://www.epiphanylearning.com/
http://www.istation.com/
https://www.knewton.com/
https://www.khanacademy.org/
http://web.seesaw.me/
https://www.onenote.com/classnotebook
http://www.mobymax.com/


 

 

Ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS)25 είναι μια εφαρμογή λογισμικού ή μια διαδικτυακή 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση μιας 

συγκεκριμένης μαθησιακής διαδικασίας. Χρησιμοποιείται για πρακτικές ηλεκτρονικής μάθησης και, 

στην πιο συνηθισμένη του μορφή, αποτελείται από δύο στοιχεία: έναν διακομιστή που εκτελεί τη 

βασική λειτουργικότητα και μια διεπαφή χρήστη που χρησιμοποιείται από εκπαιδευτές, σπουδαστές 

και διαχειριστές. 

Συνήθως, ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης παρέχει στον εκπαιδευτή έναν τρόπο να δημιουργεί και 

να παρέχει περιεχόμενο, να παρακολουθεί τη συμμετοχή των μαθητών και να αξιολογεί την απόδοσή 

τους. Ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης μπορεί επίσης να παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιούν διαδραστικά χαρακτηριστικά, όπως συζητήσεις με νήματα, τηλεδιασκέψεις και 

φόρουμ συζητήσεων. 

Ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που συναντώνται σε ένα επιτυχημένο LMS περιλαμβάνουν: 

Responsive design - Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο LMS από 

οποιονδήποτε τύπο συσκευής επιλέξουν, είτε πρόκειται για επιτραπέζιο υπολογιστή, φορητό 

υπολογιστή, tablet ή smartphone. Το LMS θα πρέπει να εμφανίζει αυτόματα την έκδοση που είναι 

καταλληλότερη για την επιλεγμένη συσκευή του χρήστη. Επιπλέον, το LMS θα πρέπει επίσης να 

επιτρέπει στους χρήστες να κατεβάζουν περιεχόμενο, ώστε να είναι προσβάσιμο και εκτός σύνδεσης. 

Φιλική προς το χρήστη διεπαφή - Η διεπαφή χρήστη (UI) θα πρέπει να επιτρέπει στους 

εκπαιδευόμενους να πλοηγούνται εύκολα στην πλατφόρμα LMS. Το UI θα πρέπει επίσης να 

ευθυγραμμίζεται με τις ικανότητες και τους στόχους τόσο του χρήστη όσο και του οργανισμού. Ένα 

μη διαισθητικό UI κινδυνεύει να προκαλέσει σύγχυση ή απόσπαση της προσοχής των χρηστών και 

θα καταστήσει το LMS αναποτελεσματικό. 

Αναφορές και αναλύσεις - Περιλαμβάνει εργαλεία αξιολόγησης της ηλεκτρονικής μάθησης. Οι 

εκπαιδευτές και οι διαχειριστές πρέπει να είναι σε θέση να βλέπουν και να παρακολουθούν τις 

διαδικτυακές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες τους για να καθορίζουν αν είναι αποτελεσματικές ή 

χρειάζονται προσαρμογή. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε ομάδες εκπαιδευομένων και σε 

μεμονωμένα άτομα. 

Διαχείριση μαθημάτων και καταλόγων - Το LMS περιέχει όλα τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης 

και το σχετικό περιεχόμενο μαθημάτων. Οι διαχειριστές και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι σε 

θέση να δημιουργούν και να διαχειρίζονται αυτούς τους καταλόγους και τα μαθήματα, προκειμένου 

να παρέχουν μια πιο στοχευμένη μαθησιακή εμπειρία. 

Διαλειτουργικότητα και ενσωμάτωση περιεχομένου - Το περιεχόμενο που δημιουργείται και 

αποθηκεύεται σε ένα LMS πρέπει να συσκευάζεται σύμφωνα με διαλειτουργικά πρότυπα, 

συμπεριλαμβανομένων των SCORM και xAPI. 

Υπηρεσίες υποστήριξης - Διαφορετικοί προμηθευτές LMS προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα 

υποστήριξης. Πολλοί παρέχουν διαδικτυακούς πίνακες συζητήσεων όπου οι χρήστες μπορούν να 
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συνδεθούν και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης, όπως ένας 

αποκλειστικός αριθμός εξυπηρέτησης χωρίς χρέωση, είναι διαθέσιμες με επιπλέον κόστος. 

Υποστήριξη πιστοποίησης και συμμόρφωσης - Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη για τα 

συστήματα που χρησιμοποιούνται για online εκπαίδευση και πιστοποιήσεις συμμόρφωσης. Οι 

εκπαιδευτές και οι διαχειριστές θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν τις δεξιότητες ενός ατόμου 

και να εντοπίζουν τυχόν κενά στην απόδοσή του. Αυτό το χαρακτηριστικό θα καταστήσει επίσης 

δυνατή τη χρήση των αρχείων του LMS κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου. 

Δυνατότητες κοινωνικής μάθησης - Πολλά LMS έχουν αρχίσει να περιλαμβάνουν εργαλεία 

κοινωνικών μέσων μέσα στην πλατφόρμα τους. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με 

τους συναδέλφους τους, να συνεργάζονται και να μοιράζονται τις μαθησιακές τους εμπειρίες. 

Παιχνιδοποίηση - Ορισμένα LMS περιλαμβάνουν μηχανισμούς παιχνιδιών ή ενσωματωμένες 

λειτουργίες παιχνιδοποίησης που επιτρέπουν στους εκπαιδευτές και τους διαχειριστές να 

δημιουργούν μαθήματα με επιπλέον κίνητρα και δέσμευση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές 

που χρειάζονται πρόσθετα κίνητρα για να ολοκληρώσουν το μάθημα, ενδεχομένως με τη μορφή 

πινάκων κατάταξης, πόντων και εμβλημάτων. 

Αυτοματοποίηση - Τα συστήματα διαχείρισης μάθησης θα πρέπει να επιτρέπουν στους διαχειριστές 

να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες και κουραστικές εργασίες. Παραδείγματα περιλαμβάνουν 

την ομαδοποίηση χρηστών, τον πληθυσμό νέων χρηστών, την απενεργοποίηση χρηστών και τις 

εγγραφές ομάδων. 

Εντοπισμός - Είναι σημαντικό για τα LMS να περιλαμβάνουν πολύγλωσσα χαρακτηριστικά 

υποστήριξης, ώστε το περιεχόμενο μάθησης και κατάρτισης να μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστο 

από τα γλωσσικά εμπόδια. Ορισμένα LMS ενσωματώνουν χαρακτηριστικά γεωγραφικού εντοπισμού 

που τους επιτρέπουν να παρουσιάζουν αυτόματα την κατάλληλη έκδοση του μαθήματος αμέσως 

μετά την πρόσβαση. 

Τεχνητή νοημοσύνη (AI) - Τέλος, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει ένα LMS να δημιουργήσει 

εξατομικευμένες μαθησιακές εμπειρίες για τους χρήστες, παρέχοντας μορφές μαθημάτων 

κατάλληλες για τις ανάγκες τους και προτείνοντας θέματα που ο χρήστης μπορεί να βρει 

ενδιαφέροντα με βάση τα μαθήματα που έχουν ήδη ολοκληρώσει. 
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