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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 42 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

∆ιαχείριση Φοιτητολογίου 

ΝΑΙ (και στα 42 προπτυχιακά τμήματα). Η 
διαχείριση φοιτητολογίου περιλαμβάνει τα εξής 
υποσυστήματα: 

 Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆εδομένων Προπτυχιακών 
και Μεταπτυχιακών Φοιτητών καθώς και 
Προγραμμάτων Σπουδών 

 Υποσύστημα Χρονικού Προγραμματισμού Αιθουσών 
 Υποσύστημα εξυπηρέτησης φοιτητών μέσω 

διαδικτύου 
 Υποσύστημα εξυπηρέτησης διδασκόντων μέσω 

διαδικτύου. 
 

Κινητικότητα φοιτητών (∆ιαχείριση 
LLP/ERASMUS) 

ΝΑΙ (για προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο). 
Υπάρχει βάση δεδομένων η οποία εξυπηρετεί: 

 Τη καταχώρηση των φοιτητών που εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον  (οι αιτήσεις περνιούνται με χειροκίνητο 
τρόπο). 

 Τη καταχώρηση των στοιχείων των εισερχομένων 
φοιτητών (οι αιτήσεις περνιούνται με χειροκίνητο 
τρόπο). 

 Τη διαχείριση των δωματίων που μένουν οι 
εισερχόμενοι φοιτητές . 

 Τη διαχείριση ορισμένων οικονομικών στοιχείων που 
σχετίζονται με τις μετακινήσεις. 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

∆ιαχείριση Φοιτητολογίου 

Εφαρμογή ∆ιαχείρισης Φοιτητολογίου eURO AUTH 
(eUniversity Registration Office) που αναπτύχτηκε 
in-house στο ΑΠΘ και λειτουργεί πιλοτικά, και θα 
τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από το νέο 
ακαδημαϊκό έτος, για τη διαχείριση των 
προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών. 
Προσωρινά χρησιμοποιούνται διάφορες εμπορικές 
εφαρμογές: της εταιρίας Cardisoft σε  39 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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Προπτυχιακά Τμήματα, της εταιρίας Β-open 
βασισμένη στην πλατφόρμα ανάπτυξης jPlaton σε  
2 Προπτυχιακά Τμήματα και ενός τρίτου ιδιώτη 
προμηθευτή (Βαρσαμόπουλος) σε 1 Τμήμα. 
Για τα μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
περίπου τα μισά χρησιμοποιούν την εφαρμογή της 
Cardisoft  και τα υπόλοιπα ad-hoc εφαρμογές 
(Access, in–house, κλπ). 
 
Κινητικότητα φοιτητών (∆ιαχείριση 
LLP/ERASMUS) 

Ειδική εφαρμογή που αναπτύχθηκε in-house από 
το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων του ΑΠΘ. 
 
Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

OTS ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Ειδική 
Εφαρμογή που αναπτύχτηκε) 

 
2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

∆ιαχείριση Φοιτητολογίου 

ΝΑΙ αφορά τα 39 από τα 42 Τμήματα και το οποίο 
λήγει τον Μάρτιο 2011 και δεν θα συνεχιστεί. 

 

Κινητικότητα φοιτητών (∆ιαχείριση 
LLP/ERASMUS) 

OXI 
 
Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

ΝΑΙ  για την εφαρμογή της σίτισης 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

∆ιαχείριση Φοιτητολογίου 

Το ετήσιο κόστος συντήρησης του in-house 
λογισμικού eURO AUTH θα ανέρχεται στο κόστος 
χρηματοδότησης 2 τεχνικών αποκλειστικής 
απασχόλησης (~40.000€), σημαντικά μικρότερο 
από το σημερινό ετήσιο κόστος των  50.420,17 € 
του κεντρικού συμβολαίου συντήρησης από την 
ανάδοχο εταιρεία ( το τρέχον συμβόλαιο). 

3 εργαζόμενοι του Κέντρου Υποστήριξης 
Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΤΠ) ΑΠΘ για τις 
προσφερόμενες κεντρικές υπηρεσίες συντονισμού 
εργασιών μεταξύ Αναδόχου/Γραμματειών, για τη 
διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων και για 
την υποστήριξη των Γραμματειών/Μελών 
∆ΕΠ/Φοιτητών που σήμερα ασχολούνται 
συμπληρωματικά για την ανάπτυξη και υποστήριξη 
των εφαρμογών, θα συνεχίσουν και κατά την 
περίοδο παραγωγικής λειτουργίας του eURO AUTH 
για επεκτάσεις, συντηρήσεις, κλπ. 

7 άτομα ως προσωπικό Γραμματειών στο ΑΠΘ στα 
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Τμήματα/Κοσμητείες (ως τοπικοί διαχειριστές 
κόμβων Σχολών και υποστήριξη προσωπικού 
γραμματειών 1ου επιπέδου), επίσης θα συνεχίσουν 
και κατά την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας του 
eURO AUTH. 

 

Κινητικότητα φοιτητών (∆ιαχείριση 
LLP/ERASMUS) 

Ο υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης της ∆ιεύθυνσης 
Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων ασχολείται με 
την υποστήριξη/συντήρηση. 
 
Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

505 € για την εφαρμογή της σίτισης 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

∆ιαχείριση Φοιτητολογίου 

ΝΑΙ 

Οι κεντρικές υπηρεσίες από το προσωπικό του 
Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 
(ΚΥΤΠ) ΑΠΘ (3 άτομα) προσφέρονται σε όλα τα 
Τμήματα/Σχολές. 

 

Κινητικότητα φοιτητών (∆ιαχείριση 
LLP/ERASMUS) 

NAI 
 
Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

∆ιαχείριση Φοιτητολογίου 

ΝΑΙ 

 

Κινητικότητα φοιτητών (∆ιαχείριση 
LLP/ERASMUS) 

NAI 
 
Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

ΟΧΙ. Η υγειονομική καλύπτεται από παλαιότερη 
εφαρμογή που έχει λήξει η 
υποστήριξη/συντήρηση. 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆ιαχείριση Φοιτητολογίου 

ΟΧΙ 

 

Κινητικότητα φοιτητών (∆ιαχείριση 
LLP/ERASMUS) 

Θα ήταν επιθυμητό να γίνουν οι παρακάτω 
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βελτιώσεις του λογισμικού 

 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. 

 Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών  
επιλογής τους. 

 Ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία της 
αίτησή τους. 

 ∆ιαβαθμισμένη πρόσβαση στο σύστημα. 

 
 
Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

Στο τμήμα υγειονομικής δεν υποστηρίζεται η 
έκδοση παραπεμπτικών και η έκδοση  ευρωπαϊκής 
κάρτας περίθαλψης. 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

∆ιαχείριση Φοιτητολογίου 

ΝΑΙ πλήρως με το in-house λογισμικό eURO AUTH 
(Web Services σε XML μορφή). 

Με την υπάρχουσα εμπορική εφαρμογή 
καλύπτονται τα 38 από τα 42 τμήματα επίσης μέσω 
Web Services σε XML μορφή, που παρέχουν  
στοιχεία φοιτητών, μαθήματα, δηλώσεις 
μαθημάτων, βαθμολογίες. 

 

Κινητικότητα φοιτητών (∆ιαχείριση 
LLP/ERASMUS) 

ΝΑΙ  σε excel. Όλα τα στοιχεία. 

 
Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

ΟΧΙ 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

∆ιαχείριση Φοιτητολογίου 

ΝΑΙ, όπως στο πεδίο 2.8 

 

Κινητικότητα φοιτητών (∆ιαχείριση 
LLP/ERASMUS) 

OXI 
 
Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

ΟΧΙ (μπορεί με κάποιες μετατροπές να 
δημιουργηθούν αρχεία σε μορφή XML) 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 

∆ιαχείριση Φοιτητολογίου 

ΝΑΙ με το in-house λογισμικό eURO AUTH 
παρέχεται Προσωποποιημένη  Web  εφαρμογή 
Μελών ∆ΕΠ και φοιτητές. 

Στο υπάρχον σύστημα επίσης παρέχεται 
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υπηρεσίες);  Προσωποποιημένη  Web  εφαρμογή για φοιτητές 
σε όλα τα τμήματα, ενώ σε 14 από τα 42 (εκκρεμεί 
η έναρξη σε άλλα 4 Τμήματα) παρέχεται 
Προσωποποιημένη  Web  εφαρμογή για μέλη ∆ΕΠ. 

Όλες οι εφαρμογές υποστηρίζονται από την 
οριζόντια Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου 
(ΠΥΚΑ). Η ΠΥΚΑ είναι μια κεντρική βάση 
δεδομένων, όπου καταχωρούνται όλα τα μέλη του 
ΑΠΘ (φοιτητές, προσωπικό, μέλη ∆ιδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού - ∆ΕΠ). Σήμερα έχει 
υλοποιηθεί για τις περισσότερες κατηγορίες μελών, 
ενοποιώντας πληροφορίες από τις αρμόδιες 
μονάδες του ΑΠΘ. 

Ταυτόχρονα, το ΑΠΘ λειτουργεί την Ιδρυματική 
Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης 
(Authentication Authorization Infrastructure - 
AAI), η οποία υλοποιεί έναν ασφαλή μηχανισμό 
ελέγχου πρόσβασης σε ιστοχώρους και σε άλλες 
πηγές εντός του ΑΠΘ για την πιστοποίηση της 
ταυτότητας (authentication) του χρήστη και την 
εξουσιοδότηση χρήσης αυτών (authorization). Η 
πρόσβαση στους συνεργαζόμενους ιστοχώρους 
απαιτεί πιστοποίηση στοιχείων του χρήστη μόνο 
κατά την πρώτη είσοδο σε κάθε του σύνδεση 
(session), υλοποιώντας έτσι ένα σύστημα Single 
Sign-On ή Universal Login. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ΠΥΚΑ και την 
Ιδρυματική Υποδομή Πιστοποίησης και 
Εξουσιοδότησης μπορείτε να συμβουλευτείτε το 
επισυναπτόμενο αρχείο. 

 

Κινητικότητα φοιτητών (∆ιαχείριση 
LLP/ERASMUS) 

Υπάρχει ιστοσελίδα όπου αναρτώνται αποτελέσματα 
επιλογής,  αιτήσεις  και ότι ενδιαφέρει του φοιτητές, 
σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, αλλά δεν υπάρχουν 
προσωποποιημένες υπηρεσίες. 
 
Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

ΟΧΙ 

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Κεντρική ∆ιοίκηση 

ΝΑΙ 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 

Κεντρική ∆ιοίκηση 
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αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) Λογιστική: O.T.S 

Μισθοδοσία: SingularLogic 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

OTS ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Κεντρική ∆ιοίκηση 

Λογιστική : NAI 

Μισθοδοσία: NAI 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Κεντρική ∆ιοίκηση 

Λογιστική: 5032 Ευρώ 

Μισθοδοσία: 3760 Ευρώ 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

3070 € 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Κεντρική ∆ιοίκηση 

ΝΑΙ 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

NAI 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Κεντρική ∆ιοίκηση 

OXI 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

OXI 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Κεντρική ∆ιοίκηση 

ΝΑΙ. Σε διάφορες μορφές, ανάλογα με τις ανάγκες. 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

NAI 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

Κεντρική ∆ιοίκηση 

Λογιστική: ΟΧΙ 

Μισθοδοσία: ΝΑΙ (μόνο για την Ενιαία Αρχή 
Πληρωμών) 
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Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

OXI 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

Κεντρική ∆ιοίκηση 

ΟΧΙ μέσω Web. 

Υπάρχει εφαρμογή IVR  ( Interactive Voice 
Response) για την ενημέρωση των προμηθευτών 
μέσω τηλεφώνου. 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

OXI 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Κεντρική ∆ιοίκηση 

ΝΑΙ 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

NAI 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Κεντρική ∆ιοίκηση 

O.T.S 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

OTS ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ) 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Κεντρική ∆ιοίκηση 

ΟΧΙ. Η εφαρμογή είναι στο στάδιο της 
εγκατάστασης –παραμετροποίησης. 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

ΝΑΙ 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Κεντρική ∆ιοίκηση 

- 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

825€ 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Κεντρική ∆ιοίκηση 

ΝΑI 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

ΝΑΙ 
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4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Κεντρική ∆ιοίκηση 

Η εφαρμογή είναι στο στάδιο εγκατάστασης  –
παραμετροποίησης. 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

ΝΑΙ 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Κεντρική ∆ιοίκηση 

ΝΑΙ. Σε μορφή excel, ανα πίνακα δεδομένων (π.χ 
τιμολόγια, εντάλματα, προμηθευτές, κλπ) 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

ΟΧΙ 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

Κεντρική ∆ιοίκηση 

ΟΧΙ 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

ΟΧΙ 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

Κεντρική ∆ιοίκηση 

ΟΧΙ 

 

Σίτιση & Υγειονομική φοιτητών 

ΟΧΙ 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

Atlas ( Εφαρμογή παρακολούθησης αιτημάτων 
αποκατάστασης βλαβών σε κτίρια) 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΕΡΓΟΝ ΙΡΙΣ (Atlas) 

Atlantis (AIMMS) 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ (για την εφαρμογή Atlas ) 

Η εφαρμογή AIMMS βρίσκεται στο στάδιο της 
εγκατάστασης. 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 

Atlas (Έργον ΙΡΙΣ) 2.420 Ευρω 
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υποστήριξη / συντήρηση) 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑι 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Excel 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

Ναι για την AIMMS 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

∆ιαχείριση προσωπικού : Staff 

Πρωτόκολλο: Πάπυρος Millennium III ( Για τις 
κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες και συγκεκριμένο 
αριθμό τμημάτων)  

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

∆ιαχείριση προσωπικού : Υπό ανάπτυξη in-house 
εφαρμογής ∆ιαχείρισης Προσωπικού που πρόκειται 
να αντικαταστήσει παλαιότερη και μη υποστηρίξιμη 
εμπορική  εφαρμογή. 

Πρωτόκολλο: Modus Software 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

∆ιαχείριση προσωπικού :ΟΧΙ  

Πρωτόκολλο: ΝΑΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Πρωτόκολλο 1.452 Ευρώ 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧι 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 

∆ιαχείριση θέσεων προσωπικού κα πιστώσεων. 
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(περιγράψτε την) 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

∆ιαχείριση προσωπικού; NAI . Σε μορφή excel. 

Πρωτόκολλο:  ΟΧΙ 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Ειδική Εφαρμογή 

(in house) ResCom 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

In-house, συνεχής συντήρηση, υποστήριξη 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Ετήσιο Κόστος :185.000€ 

Ετήσια Έσοδα από πωλήσεις :335.000€ 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, reporting σε οποιαδήποτε μορφή και εύρος 

(Μηνιαία, τριμηνιαία, Cost Statement κλπ. 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 

ΝΑΙ 
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(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ, σαν τμήμα της εφαρμογής πρωτοκόλλου 
(Πάπυρος Millennium III) που αναφέρθηκε στο 
Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 
και η οποία χρησιμοποιείται στο κεντρικό 
Πρωτόκολλο του ΑΠΘ, την Ιατρική Σχολή, την 
Πολυτεχνική Σχολή και τη Σχολή Θετικών 
Επιστημών. 

Η εφαρμογή διαθέτει δυνατότητα Ροών Εργασίας 
που δεν είναι σήμερα σε παραγωγική λειτουργία. 

Υπάρχει διαλειτουργικότητα μόνο με την Εφαρμογή 
∆ημοσίων Έργων (Atlas). 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική NAI. Βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης 
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εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης 
αρχείου, περιουσιολογίου και καταγραφής 
υποδομών. Συνδυάζει την οργάνωση και τη 
διαχείριση τόσο περιγραφικών όσο και 
γεωγραφικών δεδομένων σε ένα ενοποιημένο 
περιβάλλον, με διαβαθμισμένη πρόσβαση σε 
δεδομένα ανάλογα με τους χρήστες και τις 
υπηρεσίες. 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Ειδική Εφαρμογή που αναπτύσσεται in-house με 
υπεύθυνο τον Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Σπυρίδωνα 
Σπαταλά. 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ. Η συντήρηση και η υποστήριξη παρέχεται από 
την επιστημονική ομάδα, η οποία αναπτύσσει το 
σύστημα. 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΟΧΙ ακόμη. Το σύστημα βρίσκεται στο στάδιο της 
ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωσή του προβλέπεται 
να καλύπτει όλες τις διαδικασίες που αφορούν στη 
∆ιαχείριση Αρχείου και Περιουσιολογίου και στην 
Καταγραφή Υποδομών. 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ. Προβλέπεται (με την ολοκλήρωση του 
συστήματος) να υποστηρίζονται όλες οι υπηρεσίες 
που αφορούν στη ∆ιαχείριση Αρχείου και 
Περιουσιολογίου  και Καταγραφή Υποδομών. 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ Υποστηρίζεται η εξαγωγή δεδομένων. Για τα 
περιγραφικά δεδομένα του πληροφοριακού 
συστήματος υπάρχει η δυνατότητα να εξαχθούν σε 
κάθε γνωστό μορφότυπο δεδομένων. Το ίδιο ισχύει 
και για τα χωρικά και raster δεδομένα. 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

Θα υποστηρίζεται μελλοντικά, αλλά με πλήρως 
καθορισμένους ρόλους και δικαιώματα πρόσβασης, 
ανάλογα με τους χρήστες και το είδος των 
πληροφοριών. 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων ∆ΥΟ (2) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ, ∆ΥΟ (2) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

CARDISOFT Α.Ε 

“Cardisoft e-univercity” 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ (5ετές, λήξη 21/12/2011) 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

3.559,00€ +ΦΠΑ 
(με αναπροσαρμογή 5% ανά έτος) 

Υποστήριξη/Συντήρηση: 0 άτομα 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Εκπαιδευτικές εκδρομές, Σίτιση Φοιτητών, Στέγαση 
Φοιτητών, Erasmus  

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

NAI 

Πλήρους εύρους, σε μορφή πινάκων λογιστικών 
φύλλων (xls) 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 

NAI  

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS (Open Technology Services) 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

3.624.74€ 
Υποστήριξη/Συντήρηση: 0 άτομα 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

NAI 
Πλήρους εύρους, σε μορφή πινάκων λογιστικών 
φύλλων (xls) 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

OXI 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

OXI 
Χειροκίνητα 
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καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 
Χειροκίνητα 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
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απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ (όχι ακόμη εφαρμοσμένη στο ίδρυμα) 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

CARDISOFT A.E 

“Cardisoft Προσωπικό” 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

OXI 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

Υποστήριξη/Συντήρηση: 0 άτομα 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ (θεωρητικά) 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 
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6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ (Θεωρητικά) 

Πλήρους εύρους, σε μορφή πινάκων λογιστικών 
φύλλων (xls) 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΙΝ-HOUSE 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

OXI 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

Υποστήριξη/Συντήρηση: 0 άτομα 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Πλήρους εύρους, σε μορφή πινάκων λογιστικών 
φύλλων (xls) 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 

ΟΧΙ 
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υπηρεσίες); 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 
Χειροκίνητα 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Όχι 
Χειροκίνητα 
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9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

 



1. Στοιχεία Ιδρύματος 
1.1 Τίτλος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
1.2 Αριθμός Τμημάτων  
2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 
2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική Εφαρμογή – 
ΝΑΙ / ΟΧΙ (αν η απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η διαδικασία 
αυτή με χειροκίνητο τρόπο ή δεν 
εκτελείται καθόλου) 

Υπάρχει ηλεκτρονική εφαρμογή 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

CARDISOFT (έδρα Θεσ/νικη) 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο Συντήρησης 
Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή και 
αναγραφή εργαζομένων του ιδρύματος 
που απασχολούνται με την 
υποστήριξη/συντήρηση  

Περίπου 3.000€  κατ. Έτος 
2 άτομα (1 μόνιμος και 1 αποσπασμένος) 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα?(ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ.10από 15 τμήματα) 

ΝΑΙ και τα 5 τμήματα από τα 5 τμήματα 

2.6. Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες που 
αφορούν τους φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό? (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη 
υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται? 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) (περιγράψτε την) 

Σίτιση, Στέγαση, Περίθαλψη 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων? (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή και 
σε ποιο εύρος 

ΟΧΙ 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή δεομένων 
σε μορφή xml? 

ΟΧΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση μέσω 
Web σε φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
ΔΕΠ/ΕΠ, λοιπούς ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες υπηρεσίες)? 

ΟΧΙ 

3. Υποσύστημα Διαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων
3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική Εφαρμογή – 
ΝΑΙ / ΟΧΙ (αν η απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η διαδικασία 
αυτή με χειροκίνητο τρόπο ή δεν 
εκτελείται καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Α) PROLINK ΕΠΕ (Λογιστικό 
Λογισμικό) 
Β) Ηλίας Μπερνιδάκης και ΣΙΑ Ε.Ε 
(Λογισμικό Μισθοδοσίας)  

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο Συντήρησης 
Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή και Α) 21.054€ (Λογιστικό Λογισμικό) 



αναγραφή εργαζομένων του ιδρύματος 
που απασχολούνται με την 
υποστήριξη/συντήρηση  

Β) 3.284,40€ (Λογισμικό Μισθοδοσίας) 

3.5 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες που 
αφορούν τις οικονομικές υπηρεσίες? 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη 
υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται? 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) (περιγράψτε την) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων? (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή και 
σε ποιο εύρος 

ΝΑΙ  
Σε PDF και EXCEL σε οποιοδήποτε 
εύρος 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή δεομένων 
σε μορφή xml? 

ΝΑΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση μέσω 
Web για τους ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες υπηρεσίες)? 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα Διαχείρισης Προμηθειών
4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική Εφαρμογή – 
ΝΑΙ / ΟΧΙ (αν η απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η διαδικασία 
αυτή με χειροκίνητο τρόπο ή δεν 
εκτελείται καθόλου) 

ΟΧΙ 
Εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 
------------ 
 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο Συντήρησης 
Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή και 
αναγραφή εργαζομένων του ιδρύματος 
που απασχολούνται με την 
υποστήριξη/συντήρηση  

 
----------- 

4.5 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες που 
αφορούν την διαχείριση προμηθειών? 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 
ΟΧΙ 

4.6 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη 
υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται? 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) (περιγράψτε την) 

 
ΟΛΕΣ 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων? (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή και 
σε ποιο εύρος 

 
ΟΧΙ 
 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή δεομένων 
σε μορφή xml? 

ΟΧΙ 
 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση μέσω 
Web για τους ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες υπηρεσίες)? 

ΟΧΙ 
 

5. Υποσύστημα Διαχείρισης Δημοσίων Έργων
5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική Εφαρμογή – 
ΝΑΙ / ΟΧΙ (αν η απάντηση είναι ΟΧΙ να 

ΟΧΙ 
Εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο 



αναφέρετε αν εκτελείται η διαδικασία 
αυτή με χειροκίνητο τρόπο ή δεν 
εκτελείται καθόλου) 
5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 
------------ 
 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο Συντήρησης 
Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή και 
αναγραφή εργαζομένων του ιδρύματος 
που απασχολούνται με την 
υποστήριξη/συντήρηση  

 
----------- 

5.5 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες που 
αφορούν την διαχείριση δημοσίων 
έργων? (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 
ΟΧΙ 

5.6 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη 
υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται? 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) (περιγράψτε την) 

 
ΟΛΕΣ 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων? (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή και 
σε ποιο εύρος 

 
ΟΧΙ 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή δεομένων 
σε μορφή xml? 

ΟΧΙ 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση μέσω 
Web για τους ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες υπηρεσίες)? 

ΟΧΙ 

6. Υποσύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Υποθέσεων
6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική Εφαρμογή – 
ΝΑΙ / ΟΧΙ (αν η απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η διαδικασία 
αυτή με χειροκίνητο τρόπο ή δεν 
εκτελείται καθόλου) 

ΟΧΙ 
Εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 
------------ 
 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο Συντήρησης 
Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή και 
αναγραφή εργαζομένων του ιδρύματος 
που απασχολούνται με την 
υποστήριξη/συντήρηση  

 
------------ 

6.5 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες που 
αφορούν την διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων? (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 
ΟΧΙ 
 

6.6 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη 
υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται? 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) (περιγράψτε την) 

 
ΟΛΕΣ 
 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων? (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή και 

 
ΟΧΙ 



σε ποιο εύρος  
6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή δεομένων 
σε μορφή xml? 

ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση μέσω 
Web για τους ενδιαφερόμενους κ.λ.π. 
(προσωποποιημένες υπηρεσίες)? 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων
7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική Εφαρμογή – 
ΝΑΙ / ΟΧΙ (αν η απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η διαδικασία 
αυτή με χειροκίνητο τρόπο ή δεν 
εκτελείται καθόλου) 

ΝΑΙ 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. RES-COM 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο Συντήρησης 
Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή και 
αναγραφή εργαζομένων του ιδρύματος 
που απασχολούνται με την 
υποστήριξη/συντήρηση  

1.000,00€ 
Υποστηρίζεται από το Α.Π.Θ.  

7.5 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες που 
αφορούν την διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων? (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη 
υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται? 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) (περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων? (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή και 
σε ποιο εύρος 

ΝΑΙ. 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή δεομένων 
σε μορφή xml? 

ΝΑΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση μέσω 
Web για τους ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες υπηρεσίες)? 

ΟΧΙ 

8. Διαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – Διαλειτουργικό 
σύστημα με όλα τα υποσυστήματα  
8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική Εφαρμογή – 
ΝΑΙ / ΟΧΙ (αν η απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η διαδικασία 
αυτή με χειροκίνητο τρόπο ή δεν 
εκτελείται καθόλου) 

ΟΧΙ 
Εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 
------------ 
 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο Συντήρησης 
Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή και 
αναγραφή εργαζομένων του ιδρύματος 

 
------------ 



που απασχολούνται με την 
υποστήριξη/συντήρηση  

 

8.5 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες που 
αφορούν την διαχείριση Εγγράφων και 
Ροών Εργασίας? (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 
ΟΧΙ 
 

8.6 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη 
υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται? 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) (περιγράψτε την) 

 
ΟΛΕΣ 
 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων? (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή και 
σε ποιο εύρος 

 
ΟΧΙ 
 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή δεομένων 
σε μορφή xml? 

ΟΧΙ 
 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση μέσω 
Web για τους ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες υπηρεσίες)? 

ΟΧΙ 
 

9. Διαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών  (Υποσύστημα 8  
9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική Εφαρμογή – 
ΝΑΙ / ΟΧΙ (αν η απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η διαδικασία 
αυτή με χειροκίνητο τρόπο ή δεν 
εκτελείται καθόλου) 

ΟΧΙ 
Εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 
------------- 
 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο Συντήρησης 
Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

------------- 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή και 
αναγραφή εργαζομένων του ιδρύματος 
που απασχολούνται με την 
υποστήριξη/συντήρηση  

 
ΟΧΙ 

9.5 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες που 
αφορούν την διαχείριση Περιουσιολογίου 
/ Καταγραφής Υποδομών  ? (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 
ΟΧΙ 

9.6 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη 
υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται? 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) (περιγράψτε την) 

 
ΟΛΕΣ 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων? (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή και 
σε ποιο εύρος 

 
ΟΧΙ 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή δεομένων 
σε μορφή xml? 

ΟΧΙ 
 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση μέσω 
Web για τους ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες υπηρεσίες)? 

ΟΧΙ 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 7 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Ειδική Εφαρμογή 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

2 άτομα 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 

ΝΑΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 



Απογραφικό ∆ελτίο 

 ΣΕΛΙ∆Α 2 

 

ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OPEN TECHNOLOGY SERVICES Α.Ε. 

(O.T.S.) – Λογιστική ∆ημοσίου 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΟΧΙ 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ (∆εν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση του προγράμματος) 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

ΝΑΙ 
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καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OPEN TECHNOLOGY SERVICES Α.Ε. 

(O.T.S.) – Λογιστική ∆ημοσίου 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΟΧΙ 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OPEN TECHNOLOGY SERVICES Α.Ε. 

(O.T.S.) – Λογιστική ∆ημοσίου 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 

ΟΧΙ 
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απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

Ειδική Εφαρμογή 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

1 άτομο 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 

Παραγωγή στατιστικών δεδομένων 

Μοριοδότηση προσωπικού  
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6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Κεφάλαιο ALTEC A.E. 

Ειδική Εφαρμογή 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

2.000 Ευρώ 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆ιαχείριση προσωπικού 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 

ΝΑΙ 
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υπηρεσίες); 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 
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9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 3 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

CARDISOFT Α.Ε. 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆εν καλύπτει την ανάγκη για ενδιαφερόμενους 
φοιτητές σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες 
γραμματείας  

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

Excel, PDF 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 

ΝΑΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS Α.Ε. 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

Excel, CSV 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

OXI 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

NAI 
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καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

DIAS 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Web πρόσβαση στην εφαρμογή 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Excel, CSV 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS Α.Ε. 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
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απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

OXI 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

NAI 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

Alfresco (Open Source) 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 
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6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Ειδικός Λογαρισμός ΑΠΘ - ResCom 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

OXI 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Excel 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 

NAI 
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υπηρεσίες); 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

OXI 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI 
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9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS Α.Ε. 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΝΑΙ 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

 

 



 2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

 Γραμματεία Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  0ΧΙ Με χειροκίνητο τρόπο 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  … 
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  …. 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  … 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΌΧΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΌΧΙ 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 1 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  ΝΑΙ 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  CARDISOFT /Γραμματεία/  
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  StudentsWEB/ ClassWEB/  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) Συγγράμματα/ Εφαρμογή  

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  ΝΑΙ 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  1479 ΜΕ ΦΠΑ + 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΝΑΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  ΌΧΙ 
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΝΑΙ Πλήρως σε Excel 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΝΑΙι 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 2 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  ΝΑΙ 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  CARDISOFT /Γραμματεία/  
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  StudentsWEB/ ClassWEB/ /  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) Εφαρμογή συγχρονισμού 

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  ΝΑΙ 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  1479 ΜΕ ΦΠΑ 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  ΌΧΙ 
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΌΧΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  Συγγράμματα 
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΝΑΙ Πλήρως σε Excel 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΝΑΙι 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 3 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών  

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  0ΧΙ Με χειροκίνητο τρόπο 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  … 
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  …. 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  … 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΌΧΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΌΧΙ 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 4 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος ∆ημοτικής Εκπαίδευσης 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  0ΧΙ Με χειροκίνητο τρόπο 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  … 
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  …. 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  ΌΧΙ 
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΌΧΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  ΌΧΙ 
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΌΧΙ 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 5 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος ∆ιεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  0ΧΙ Με χειροκίνητο τρόπο 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  … 
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  …. 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  … 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΌΧΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΌΧΙ 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 6 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  0ΧΙ Με χειροκίνητο τρόπο 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  … 
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  …. 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  … 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΌΧΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΌΧΙ 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 7 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  0ΧΙ Με χειροκίνητο τρόπο 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  … 
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  …. 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  … 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΌΧΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΌΧΙ 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 8 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  0ΧΙ Με χειροκίνητο τρόπο 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  … 
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  …. 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  … 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  ΌΧΙ 
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΌΧΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΌΧΙ 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 9 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  ΝΑΙ 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  CARDISOFT /Γραμματεία/  
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  StudentsWEB/ ClassWEB/  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) Συγγράμματα/ Εφαρμογή  

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  ΝΑΙ 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  1479 ΜΕ ΦΠΑ  + 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΝΑΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  ΌΧΙ 
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΝΑΙ Πλήρως σε Excel 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΝΑΙι 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 10 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  0ΧΙ Με χειροκίνητο τρόπο 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  … 
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  …. 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  … 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΌΧΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΌΧΙ 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 11 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  ΝΑΙ 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  BRAINWARE 
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  OXI 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  OXI 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ/ΠΡΟΣ 
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  ΒΑΣΗ ΜΕΣΩ WEB 
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  OXI 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  OXI 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  OXI 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 12 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής ∆ιοίκησης 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  ΝΑΙ 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  CARDISOFT /Γραμματεία/  
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  StudentsWEB/ ClassWEB/  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) Συγγράμματα/ Εφαρμογή  

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  ΝΑΙ 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  1479 ΜΕ ΦΠΑ 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  ΝΑΙ 
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΌΧΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΝΑΙ 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 13 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  ΝΑΙ 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  CARDISOFT /Γραμματεία/  
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  StudentsWEB/ ClassWEB/  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) Συγγράμματα/ Εφαρμογή  

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  ΝΑΙ 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  1479 ΜΕ ΦΠΑ + 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  ΌΧΙ 
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΝΑΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  ΌΧΙ 
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΝΑΙ Πλήρως σε Excel 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΝΑΙι 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 14 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  ΝΑΙ 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  CARDISOFT /Γραμματεία/  
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  StudentsWEB/ ClassWEB/  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) Συγγράμματα/ Εφαρμογή  

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  ΝΑΙ 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  1479 ΜΕ ΦΠΑ + 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΝΑΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  ΌΧΙ 
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΝΑΙ Πλήρως σε Excel 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΝΑΙι 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 15 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  0ΧΙ Με χειροκίνητο τρόπο 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  … 
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  …. 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  … 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  ΌΧΙ 
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΌΧΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΌΧΙ 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 16 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος Νομικής 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  ΝΑΙ 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  CARDISOFT /Γραμματεία/  
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  StudentsWEB/ ClassWEB/  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) Συγγράμματα/ Εφαρμογή  

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  ΝΑΙ 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  1479 ΜΕ ΦΠΑ 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΝΑΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  ΌΧΙ 
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΝΑΙ Πλήρως σε Excel 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΝΑΙι 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 17 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  0ΧΙ Με χειροκίνητο τρόπο 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  … 
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  …. 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  … 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΌΧΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΌΧΙ 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 18 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  ΝΑΙ 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  CARDISOFT /Γραμματεία/  
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  StudentsWEB/ ClassWEB/  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) Συγγράμματα/ Εφαρμογή  

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  ΝΑΙ 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  1479 ΜΕ ΦΠΑ +  1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΝΑΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  ΌΧΙ 
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΝΑΙ Πλήρως σε Excel 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΝΑΙι 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  

 Σελίδα 19 από 27 



 Γραμματεία Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

 2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική  ΝΑΙ 
 Εφαρμογή[1] – NAI/OXI (αν η  
 απάντηση είναι ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
  εκτελείται η διαδικασία αυτή με  
 χειροκίνητο τρόπο ή δεν εκτελείται  
 καθόλου) 

 2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  CARDISOFT /Γραμματεία/  
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  StudentsWEB/ ClassWEB/  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) Συγγράμματα/ Εφαρμογή  

 2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  ΝΑΙ 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  1479 ΜΕ ΦΠΑ 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 2.5 Καλύπτονται όλα τα τμήματα;  ΌΧΙ 
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό κάλυψης (π.χ.  
 10 από 15 τμήματα) 

 2.6 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΝΑΙ 
 που αφορούν τους φοιτητές μέσα  
 από το λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 2.7 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  ΌΧΙ 
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΝΑΙ Πλήρως σε Excel 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 2.10 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΝΑΙι 
 μέσω web σε φοιτητές,  
 σπουδαστές, μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
  ενδιαφερόμενους κ.λπ.  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες);  
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 3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

 ∆ιεύθυνση Οικονομικής ∆ιαχείρισης 

 3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική Εφαρμογή; ΝΑΙ 
  – NAI/OXI (αν η απάντηση είναι ΟΧΙ  
 να αναφέρετε αν εκτελείται η  
 διαδικασία αυτή με χειροκίνητο  
 τρόπο ή δεν εκτελείται καθόλου) 

 3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  O.T.S.  Α.Ε 
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  ΝΑΙ 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2350€ ΑΤΟΜΑ 10 
 αναγραφή εργαζομένων του  ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 1287€ ΑΤΟΜΑ 6 ΜΕ  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  ΦΠΑ 
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 3.5 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΝΑΙ 
 που αφορούν τις οικονομικές  
 υπηρεσίες; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 3.6 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  Στις εκτυπώσεις Προϋπολογισμού- 
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  Απολογισμού στην κωδική κατάταξη  
 (περιγράψτε την) δεν εμφανίζονται οι ομάδες (δεκάδες) 

 3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  NAI σε exchel σε 75% 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  OXI 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  OXI 
 μέσω web για τους  
 ενδιαφερόμενους  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες); 
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 4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

 ∆ιεύθυνση Οικονομικής ∆ιαχείρισης 

 4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική εφαρμογή  0ΧΙ Με χειροκίνητο τρόπο 
 – NAI/OXI (αν η απάντηση είναι ΟΧΙ,  
 να αναφέρετε αν εκτελείται η  
 διαδικασία αυτή με χειροκίνητο  
 τρόπο ή δεν εκτελείται καθόλου) 

 4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  … 
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  …. 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  … 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 4.5 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΌΧΙ 
 που αφορούν την διαχείριση  
 προμηθειών; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 4.6 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΌΧΙ 
 μέσω web για τους  
 ενδιαφερόμενους  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες); 
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 5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

 ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων 

 5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική εφαρμογή; 0ΧΙ Με χειροκίνητο τρόπο 
  – NAI/OXI (αν η απάντηση είναι ΟΧΙ  
 να αναφέρετε αν εκτελείται η  
 διαδικασία αυτή με χειροκίνητο  
 τρόπο ή δεν εκτελείται καθόλου) 

 5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  
 Συντήρησης/ Υποστήριξης;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 5.5 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  
 που αφορούν την διαχείριση  
 δημοσίων έργων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 5.6 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη   ΚΑΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΕΝ  
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 
 (περιγράψτε την) 

 5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  
 μέσω web για τους  
 ενδιαφερόμενους  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες); 
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 6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

 ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού 

 6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική εφαρμογή;   ΟΧΙ 
  – NAI/OXI (αν η απάντηση είναι ΟΧΙ, 
  να αναφέρετε αν εκτελείται η  
 διαδικασία αυτή με χειροκίνητο  
 τρόπο ή δεν εκτελείται καθόλου) 

 6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία           --- 
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

 6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  ΟΧΙ 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  0 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 6.5 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΟΧΙ 
 που αφορούν την διαχείριση  
 διοικητικών υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 6.6 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη   ΚΑΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΕΝ  
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 
 (περιγράψτε την) 

 6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή   ΟΧΙ 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΟΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΟΧΙ 
 μέσω web για τους  
 ενδιαφερόμενους  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες); 
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 7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

 Επιτροπή Ερευνών 

 7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική εφαρμογή; ΝΑΙ 
  – NAI/OXI (αν η απάντηση είναι ΟΧΙ  
 να αναφέρετε αν εκτελείται η  
 διαδικασία αυτή με χειροκίνητο  
 τρόπο ή δεν εκτελείται καθόλου) 

 7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  Ειδική Εφαρμογή ανεπτυγμένη από  
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με την ονομασία  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) resCom. 

 7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  NAI 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  21500 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 7.5 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΝΑΙ 
 που αφορούν την διαχείριση  
 ερευνητικών προγραμμάτων;  

 7.6 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  ΟΧΙ 
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΝΑΙ, παράγονται αναφορές σε  
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  οποιαδήποτε μορφή (doc, xls, pdf,  
 και σε ποιο εύρος; κλπ.) και σε όλο το εύρος της  

 7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΝΑΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΝΑΙ, περιοριζόμενη σε κάθε  
 μέσω web για τους  ενδιαφερόμενο στα ερευνητικά  
 ενδιαφερόμενους  προγράμματα που τον αφορούν 
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες); 
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 8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) –  
 ∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

 Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

 8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική εφαρμογή; 0ΧΙ Με χειροκίνητο τρόπο 
  – NAI/OXI (αν η απάντηση είναι ΟΧΙ  
 να αναφέρετε αν εκτελείται η  
 διαδικασία αυτή με χειροκίνητο  
 τρόπο ή δεν εκτελείται καθόλου) 

 8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  … 
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  …. 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  … 
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 8.5 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  ΌΧΙ 
 που αφορούν την διαχείριση  
 Εγγράφων και Ροών Εργασίας  

 8.6 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη  
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  
 (περιγράψτε την) 

 8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  ΌΧΙ 
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  ΌΧΙ 
 μέσω web για τους  
 ενδιαφερόμενους  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες); 
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 9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

 Εταιρεια Αξιοποίησης περιουσιας του Παν/μιου 

 9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική εφαρμογή; 0ΧΙ Με χειροκίνητο τρόπο 
  – NAI/OXI (αν η απάντηση είναι ΟΧΙ  
 να αναφέρετε αν εκτελείται η  
 διαδικασία αυτή με χειροκίνητο  
 τρόπο ή δεν εκτελείται καθόλου) 

 9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία  
 Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που  
 αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο  ΌΧΙ 
 Συντήρησης/ Υποστήριξης;  
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ ή/και  
 αναγραφή εργαζομένων του  
 ιδρύματος που απασχολούνται με  
 την υποστήριξη / συντήρηση) 

 9.5 Καλύπτονται όλες οι διαδικασίες  
 που αφορούν την διαχείριση  
 Περιουσιολογίου / Καταγραφής  

 9.6 Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη   ΚΑΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΕΝ  
 υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται;  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 
 (περιγράψτε την) 

 9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  
 δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι μορφή  
 και σε ποιο εύρος; 

 9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή  
 δεδομένων σε μορφή xml; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση  
 μέσω web για τους  
 ενδιαφερόμενους  
 (προσωποποιημένες υπηρεσίες); 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (4) 

1. ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

2. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

3. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

4. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ (ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΕΑΠ / IN - HOUSE 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΜΗ∆ΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ – ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 

ΝΑΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

ΝΑΙ 

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ  

1. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΙΩΝ 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 

4. ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΟΧΙ) 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

1. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (COMPUTER SOLUTIONS) 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΙΩΝ (ΕΑΠ – IN-HOUSE) 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΩΝ (ΕΑΠ – IN-HOUSE) 

4. ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ (CUSTOM MADE «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ») 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1. ΝΑΙ 

2. ΟΧΙ 

3. ΟΧΙ 

4. ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

1. 13.000 / ΕΤΟΣ 

2. ΜΗ∆ΕΝ 

3. ΜΗ∆ΕΝ 

4. 2.850 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

1. Κατάρτιση του προϋπολογισμού 

2. Εκτέλεση του προϋπολογισμού 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ (EXCEL) 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ – ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

NAI 
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3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

OXI 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 
 
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΠΟ 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

- 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

- 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

- 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

- 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

- 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 

ΝΑΙ 

1. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 35.000 € ) 
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διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

2. “TIKET TOOL” (Α) ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 35.000 €, Β) 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ) 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

1. “SOFTWAY PRODUCTS” 

2. ΕΑΠ / IN-HOUSE 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1. ΝΑΙ 

2. OXI 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

1. 500 € 

2. ΜΗ∆ΕΝ ΚΟΣΤΟΣ 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

1. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 35.000 € 

2. Α) ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 35.000 € 

     Β) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ – ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

NAI 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

1. OXI 

2. ΝΑΙ 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 

ΕΑΠ (ΙΝ – HOUSE) 
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αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΜΗ∆ΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ – ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Εφαρμογή “ΕΥΡΩ” 

Η εφαρμογή “ΕΥΡΩ” ανήκει στην κατηγορία των 
Λογιστικών Εφαρμογών (Μικρής Λειτουργικότητας ERP) 

Μερικές από τις λειτουργίες της εφαρμογές είναι οι 
παρακάτω 

 Αρχείο Πελατών Προμηθευτών - Τρίτων 
 Γενική Λογιστική 
 Διαχείριση Ερευνητικών & άλλων Προγραμμάτων 
 Ισοζύγια – Ισολογισμοί  
 Εντολές Πληρωμών 
 Έκδοση Επιταγών και διαχείριση αυτών  
 Βεβαιώσεις παρακράτησης Φόρου 
 Κ.Ε.Π.Υ.Ο. 
 Διαχείριση Παγίων 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

«ΠΑΟΥΡΗΣ – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» 
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7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

2.500 € 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ / VSV) 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΑΚΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ /  

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΜΗ∆ΕΝ ΚΟΣΤΟΣ 

2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ 

8.5 Καλύπτονται όλες οι ΝΑΙ 
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διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΙΩΝ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΕΑΠ / IN - HOUSE 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΜΗ∆ΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΝΑΙ 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 

ΝΑΙ 
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μορφή και σε ποιο εύρος; 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος  
1.1 Τίτλος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
1.2 Αριθμός 
Τμημάτων 

9 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως 
Γραμματείες Τμημάτων) 
2.1 Υπάρχει 
Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI 
(αν η απάντηση είναι 
ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με 
χειροκίνητο τρόπο ή 
δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 
 
1α)  Ολοκληρωμένο κλειστό 
πληροφοριακό σύστημα 
εγκατεστημένο στις γραμματείες 
των Σχολών. (NTUARIS) 
 
1β) Σύστημα ηλεκτρονικών 
εγγραφών, δηλώσεων μαθημάτων, 
συγγραμμάτων και αιτήσεων 
έκδοσης πιστοποιητικών2  μέσω 
web. 
 
2)  ∆ιαχείριση σίτισης 
 

2.2 Κατασκευαστής 
(Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική 
Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house 
κ.λπ.) 

Mimer Hellas 
Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
 και ∆ιεύθυνση Πληροφορικής 

2.3 Υπάρχει 
Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ 

ΟΧΙ (Όλα τα συστήματα 
συντηρούνται/αναπτύσσονται εκ 
των έσω). 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
2 Η εφαρμογή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εφαρμόζεται μόνο στη σχολή των 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΗΜΜΥ) όπου υπάρχει και εφαρμογή Ηλεκτρονικού 
πρωτοκόλλου.  Αναπτύχθηκε από την Archimedia σε συνεργασία με τη ∆/νση Πληροφ. 
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Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
2.4 Ετήσιο Κόστος (σε 
ευρώ ή/και αναγραφή 
εργαζομένων του 
ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / 
συντήρηση) 

1. ∆ύο (2) υπάλληλοι της ∆/νσης 
Πληροφορικής και ένας (1) σε κάθε 
γραμματεία για υποστήριξη. 
2. ∆ύο (2) υπάλληλοι του Κέντρου 
Ηλεκτρ. Υπολογιστή 
 

 
2.5 Καλύπτονται όλα 
τα τμήματα; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 
15 τμήματα) 

ΝΑΙ 9 ΣΤΑ 9 

2.6 Καλύπτονται όλες 
οι διαδικασίες που 
αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη 
υπηρεσία που δεν 
υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

o Στέγαση φοιτητών 
o Περίθαλψη φοιτητών 
o Κινητικότητα φοιτητών 
 

2.8 Υποστηρίζεται η 
εξαγωγή δεδομένων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο 
εύρος; 

ΝΑΙ 
Μπορούν να εξαχθούν τα δεδομένα 
σε μορφή κειμένου(txt,csv), xls, και 
σε άλλα Σ.Σ.Β.∆ μέσω odbc drivers.  

2.9 Υποστηρίζεται η 
εξαγωγή δεδομένων 
σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web 

ΝΑΙ  
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σε φοιτητές, 
σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους 
κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

 

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 
3.1 Υπάρχει 
Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI 
(αν η απάντηση είναι 
ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με 
χειροκίνητο τρόπο ή 
δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής 
(Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική 
Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house 
κ.λπ.) 

Q&R  Α.Ε. 

3.3 Υπάρχει 
Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ 
Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε 
ευρώ ή/και αναγραφή 
εργαζομένων του 
ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / 
συντήρηση) 

∆ΥΟ (2) υπάλληλοι της ∆/νσης 
Πληροφορικής. 
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3.5 Καλύπτονται όλες 
οι διαδικασίες που 
αφορούν τις 
οικονομικές 
υπηρεσίες; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη 
υπηρεσία που δεν 
υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

o ∆ιαχείριση περιουσίας 
o ∆ιαχείριση αλλότριων   
 

3.7 Υποστηρίζεται η 
εξαγωγή δεδομένων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο 
εύρος; 

ΝΑΙ 
Μπορούν να εξαχθούν τα δεδομένα 
σε μορφή κειμένου(txt,csv), xls, και 
σε άλλα Σ.Σ.Β.∆ μέσω odbc drivers 

3.8 Υποστηρίζεται η 
εξαγωγή δεδομένων 
σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ (Mόνο έμμεσα, μέσω άλλων 
εφαρμογών π.χ Ms Access) 

3.9 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web 
για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 
4.1 Υπάρχει 
Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI 
(αν η απάντηση είναι 
ΟΧΙ, να αναφέρετε αν 
εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με 
χειροκίνητο τρόπο ή 
δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 
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4.2 Κατασκευαστής 
(Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική 
Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house 
κ.λπ.) 

Αναπτύχθηκε από την Τεχνική 
Υπηρεσία (Πολυδύναμη ΣΕΜΦΕ) 

4.3 Υπάρχει 
Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ 
Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

OXI 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε 
ευρώ ή/και αναγραφή 
εργαζομένων του 
ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / 
συντήρηση) 

Ένας (1) εργαζόμενος 

4.5 Καλύπτονται όλες 
οι διαδικασίες που 
αφορούν την 
διαχείριση 
προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

OXI 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη 
υπηρεσία που δεν 
υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Τήρηση μητρώου προμηθευτών – 
υλικού , παραγωγή στατιστικών 
δεδομένων. 

4.7 Υποστηρίζεται η 
εξαγωγή δεδομένων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο 
εύρος; 

NAI (html, excel) 

4.8 Υποστηρίζεται η 
εξαγωγή δεδομένων 
σε μορφή xml; 

OXI (υπό ανάπτυξη) 
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(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
4.9 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web 
για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 
5.1 Υπάρχει 
Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI 
(αν η απάντηση είναι 
ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με 
χειροκίνητο τρόπο ή 
δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

5.2 Κατασκευαστής 
(Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική 
Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house 
κ.λπ.) 

Αναπτύχθηκε από την Τεχνική 
Υπηρεσία (Πολυδύναμη ΣΕΜΦΕ) 

5.3 Υπάρχει 
Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ 
Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε 
ευρώ ή/και αναγραφή 
εργαζομένων του 
ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / 
συντήρηση) 

1 
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5.5 Καλύπτονται όλες 
οι διαδικασίες που 
αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων 
έργων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ (υπό συνεχή ανάπτυξη) 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη 
υπηρεσία που δεν 
υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

1. Έλεγχος διαδικασιών 
δημοπράτησης μελετών έργων. 

2. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισμών και 
ανάθεση εργολαβιών. 

 
5.7 Υποστηρίζεται η 
εξαγωγή δεδομένων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο 
εύρος; 

ΝΑΙ (html, excel) 

5.8 Υποστηρίζεται η 
εξαγωγή δεδομένων 
σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI (υπό ανάπτυξη) 

5.9 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web 
για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

NAI 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 
6.1 Υπάρχει 
Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI 
(αν η απάντηση είναι 
ΟΧΙ, να αναφέρετε αν 
εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με 
χειροκίνητο τρόπο ή 
δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 
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6.2 Κατασκευαστής 
(Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική 
Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  
κ.λπ.) 

IFS Hellas  Α.Ε 

6.3 Υπάρχει 
Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ 
Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε 
ευρώ ή/και αναγραφή 
εργαζομένων του 
ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / 
συντήρηση) 

o 4.500,00 (πλέον ΦΠΑ) Σύμβαση 
υποστήριξης & Συντήρησης 
(συμπεριλαμβάνεται και το 
υποσύστημα Μισθοδοσίας. 

o ΕΝΑΣ (1) υπάλληλος της ∆/νσης 
Πληροφορικής. 

6.5 Καλύπτονται όλες 
οι διαδικασίες που 
αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 
 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη 
υπηρεσία που δεν 
υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

o Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 
 

6.7 Υποστηρίζεται η 
εξαγωγή δεδομένων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο 
εύρος; 

ΝΑΙ 
Μπορούν να εξαχθούν τα δεδομένα 
σε μορφή κειμένου(txt,csv), xls, και 
σε άλλα Σ.Σ.Β.∆ μέσω odbc drivers 

6.8 Υποστηρίζεται η 
εξαγωγή δεδομένων 
σε μορφή xml; 

ΝΑΙ (Κυρίως έμμεσα, μέσω άλλων 
εφαρμογών π.χ Ms Access) 
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(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
6.9 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web 
για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 
 
 
 
 
 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών 
Προγραμμάτων 
7.1 Υπάρχει 
Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI 
(αν η απάντηση είναι 
ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με 
χειροκίνητο τρόπο ή 
δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Ναι (κύρια εφαρμογή + 3  
περιφερειακές) 

7.2 Κατασκευαστής 
(Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική 
Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house 
κ.λπ.) 

Ερευνητικά Προγράμματα:ΕΜΠ 
Έσοδα-Έξοδα : Singular-Logic 
Λογιστική : Singular-Logic 
Ηλ. Πρωτόκολλο : Archimedia 

7.3 Υπάρχει 
Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ 
Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε 
ευρώ ή/και αναγραφή 
εργαζομένων του 
ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 

~1300 ευρώ 
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υποστήριξη / 
συντήρηση) 
7.5 Καλύπτονται όλες 
οι διαδικασίες που 
αφορούν την 
διαχείριση 
ερευνητικών 
προγραμμάτων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη 
υπηρεσία που δεν 
υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

7.7 Υποστηρίζεται η 
εξαγωγή δεδομένων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο 
εύρος; 

Μερικά (έξοδα, κινήσεις 
προγραμμάτων) 

7.8 Υποστηρίζεται η 
εξαγωγή δεδομένων 
σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

Οχι 

7.9 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web 
για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

Ναι (μέλη ∆ΕΠ / Επ. Υπεύθυνοι) 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας 
(Υποσύστημα 7) – ∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα 
άλλα υποσυστήματα 
8.1 Υπάρχει 
Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI 
(αν η απάντηση είναι 

ΝΑΙ  
 
  εφαρμογή παρακολούθησης 
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ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με 
χειροκίνητο τρόπο ή 
δεν εκτελείται 
καθόλου) 

θέσεων ∆ΕΠ  
  σύστημα  αυτόματης ανάρτησης  
ανακοινώσεων  από τις υπηρεσίες 
του ΕΜΠ καθώς και σύστημα 
αυτόματης ειδοποίησης μέσω e-
mail 

  Σύστημα δημιουργίας κωδικών 
πρόσβασης (LDAP). 

 
 

8.2 Κατασκευαστής 
(Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική 
Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house 
κ.λπ.) 

Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

8.3 Υπάρχει 
Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ 
Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε 
ευρώ ή/και αναγραφή 
εργαζομένων του 
ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / 
συντήρηση) 

Ένας (1) εργαζόμενος 
 

8.5 Καλύπτονται όλες 
οι διαδικασίες που 
αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων 
και Ροών Εργασίας 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

8.5. α) και β)  και γ) Ναι καλύπτονται όλα τα 
Τμήματα (Σχολές του ΕΜΠ) καθώς και χρήστες του 
internet (για μέρος των πληροφοριών) 

 

 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη 

Καλύπτονται μόνο οι τρεις (3) 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην 



Απογραφικό ∆ελτίο 

 ΣΕΛΙ∆Α 12 

 

υπηρεσία που δεν 
υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

παρ. 8.1 
 

8.7 Υποστηρίζεται η 
εξαγωγή δεδομένων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο 
εύρος; 

OXI 

8.8 Υποστηρίζεται η 
εξαγωγή δεδομένων 
σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

8.9 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web 
για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής 
Υποδομών (Υποσύστημα 8) 
9.1 Υπάρχει 
Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI 
(αν η απάντηση είναι 
ΟΧΙ να αναφέρετε αν 
εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με 
χειροκίνητο τρόπο ή 
δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 
ΝΑΙ ( 2 εφαρμογές) 
 
1. B-maps  Πρόγραμμα 
υπολογισμού αντικειμενικών 
αξιών. 

 
2. Property management 
∆ιαχείριση κληροδοτημάτων 

 
9.2 Κατασκευαστής 
(Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική 
Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house 

α) Noeton (Κληροδοτήματα) 
β) B Logico (B-maps) 
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κ.λπ.) 
9.3 Υπάρχει 
Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ 
Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Noeton υφίσταται 
B Logico έχει λήξει 
 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε 
ευρώ ή/και αναγραφή 
εργαζομένων του 
ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / 
συντήρηση) 

∆ύο (2) υπάλληλοι 

9.5 Καλύπτονται όλες 
οι διαδικασίες που 
αφορούν την 
διαχείριση 
Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής 
Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΟΧΙ 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη 
υπηρεσία που δεν 
υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Η οικονομική διαχείριση. (ΟΠΣΟΥ) 

9.7 Υποστηρίζεται η 
εξαγωγή δεδομένων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο 
εύρος; 

Ναι και στα 2 προγράμματα  
 

9.8 Υποστηρίζεται η 
εξαγωγή δεδομένων 
σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

9.9 Υποστηρίζεται η ΟΧΙ 
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πρόσβαση μέσω web 
για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 6 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Cardisoft ΑΕ 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

7.311,10 € (χωρίς ΦΠΑ) 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ   

από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 
Υποσύστημα 1, υλοποιείται από την ηλεκτρονική 
εφαρμογή  η ∆ιαχείριση φοιτητολογίου και η 
Κινητικότητα φοιτητών 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 
Υποσύστημα 1, δεν υλοποιούνται από ηλεκτρονική 
εφαρμογή οι παρακάτω 

Σίτιση φοιτητών, Στέγαση φοιτητών, 

Περίθαλψη φοιτητών 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ  

σε Microsoft Excel 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

ΝΑΙ 

Υποστηρίζεται η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων 
και συγγραμμάτων, υποβολή αιτήσεων από τους 
φοιτητές σε όλα τα ακαδημαϊκά τμήματα καθώς και  
η καταχώρηση βαθμολογιών από τους διδάσκοντες 
και άλλες διαδικασίες στα 2 από 6 ακαδημαϊκά 
τμήματα 

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Προμηθεύτρια εταιρεία εφαρμογής Μισθοδοσίας: 
Futuresoft  

Προμηθεύτρια εταιρεία λοιπών μερών του 
υποσυστήματος: Unisystems 

 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Unisystems: 10.639,12 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Futuresoft: 4.594,60 € (χωρίς ΦΠΑ)  

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 
Υποσύστημα 2, υλοποιούνται από ηλεκτρονική 
εφαρμογή οι παρακάτω 

Κατάρτιση του προϋπολογισμού, 

Εκτέλεση του προϋπολογισμού, 

Λογιστική επεξεργασία, Μισθοδοσία, 

Οικονομικές καταστάσεις – κλείσιμο έτους (γίνεται 
με κάποιες ελλείψεις) 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 
Υποσύστημα 2, δεν υλοποιούνται από ηλεκτρονική 
εφαρμογή οι παρακάτω 

∆ιαχείριση περιουσίας, ∆ιαχείριση αλλότριων   

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

NAI σε .txt, .xls 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή ΟΧΙ 
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δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Unisystems 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Unisystems: Για το ποσό βλέπε παρ. 3.4  

 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 
Υποσύστημα 3, υλοποιούνται από ηλεκτρονική 
εφαρμογή οι παρακάτω 

Τήρηση μητρώου προμηθευτών 

Παραγωγή στατιστικών δεδομένων 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 
Υποσύστημα 3, δεν υλοποιούνται από ηλεκτρονική 
εφαρμογή οι παρακάτω 

Συλλογή και επεξεργασία αναγκών 

∆ιενέργεια διαγωνισμών 

Τήρηση μητρώου υλικών 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

NAI σε .txt, .xls 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 

ΟΧΙ 
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ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

Η διαδικασία εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

- 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

- 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

- 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

- 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

- 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

ΝΑΙ 
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καθόλου) 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

προμηθεύτρια εταιρεία εφαρμογής Πρωτοκόλλου: 
Cardisoft ΑΕ 

προμηθεύτρια εταιρεία εφαρμογής ∆ιαχείρισης 
προσωπικού: Futuresoft 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Κόστος εφαρμογής Πρωτοκόλλου: 

711,90 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Κόστος εφαρμογής ∆ιαχείρισης προσωπικού: 

Futuresoft: Για το ποσό βλέπε παρ. 3.4 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 
Υποσύστημα 5, υλοποιούνται από ηλεκτρονική 
εφαρμογή οι παρακάτω 

Παρακολούθηση φακέλου προσωπικού, ∆ιαχείριση 
διορισμών, μετατάξεων και αποχωρήσεων 

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 
Υποσύστημα 5, δεν υλοποιούνται από ηλεκτρονική 
εφαρμογή οι παρακάτω 

∆ιαχείριση θέσεων προσωπικού και πιστώσεων 

Παραγωγή στατιστικών δεδομένων 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

NAI, στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου σε 
Microsoft Excel 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία Ειδική Εφαρμογή ανεπτυγμένη από τον ΕΛΚΕ 
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Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Α.Π.Θ. με την ονομασία resCom. 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Η υποστήριξη παρέχεται από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Το 
ετήσιο κόστος υποστήριξης ανέρχεται σε 5.000,00 
(+ ΦΠΑ) πληρωτέο αφού παρέλθει ο χρόνος 
αποπληρωμής του αρχικού κόστους απόκτησης 
(Μετά το 2011). 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, παράγονται αναφορές σε οποιαδήποτε μορφή 
(doc, xls, pdf, κλπ.) και σε όλο το εύρος της 
εφαρμογής: διοικητικές αναφορές (στατιστικά), 
οικονομικές αναφορές (μηνιαία δελτία), λογιστικές 
αναφορές (ισοζύγια) 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ, περιοριζόμενη σε κάθε ενδιαφερόμενο στα 
ερευνητικά προγράμματα που τον αφορούν 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

Η διαδικασία δεν εκτελείται. 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

- 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 

- 
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του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

- 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

- 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

- 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

- 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

- 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

Η διαδικασία δεν εκτελείται. 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

- 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

- 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 

- 
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δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

- 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

- 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

- 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων ΟΚΤΩ (8) 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ, μόνο για διαχείριση φοιτητολογίου 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

CARDISOFT 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύμβαση Εγγύησης 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Σίτιση, στέγαση, περίθαλψη, κινητικότητα 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ σε Excel 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 

Σε φοιτητές 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

C.L.M.S. ΕΛΛΑΣ Ι. ΖΩΡΓΙΟΣ 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

15.000€ 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΝΑΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ σε εξωτερικά αρχεία 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ (είναι αποκλειστικά web) 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

ΝΑΙ 
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καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

C.L.M.S. ΕΛΛΑΣ Ι. ΖΩΡΓΙΟΣ 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

15.000€ 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΝΑΙ 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ σε εξωτερικά αρχεία 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ είναι μόνο-αποκλειστικά web 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ, γίνεται χειροκίνητα 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
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απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ, γίνεται χειροκίνητα 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 
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6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ, αλλά μόνο το κομμάτι ∆ιαχείρισης Πληρωμών 
και οικονομικής παρακολούθησης έργων 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

LOGIC DIS ERP Solution 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

4.500€ 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΝΑΙ: ∆ιοικητική Υποστήριξη, Προετοιμασία Έργου, 
∆ιαχείριση Προσωπικού, Προμήθειες 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ σε Excel 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 

ΟΧΙ 
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υπηρεσίες); 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ, εκτελείται χειροκίνητα 



Απογραφικό ∆ελτίο 

 ΣΕΛΙ∆Α 7 

 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 32 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΙΛΥ∆Α 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

45000€   και    25 άτομα  

 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 

 παρακολούθηση/ διαχείριση των 
διδακτορικών διατριβών,  

 διαχείριση του ωρολογίου προγράμματος 
και των αιθουσών διδασκαλίας,   

 παροχή ηλεκτρονικά των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τη σίτιση και την περίθαλψη 
των φοιτητών,  

 παροχή ηλεκτρονικά των υπηρεσιών του 
Παν/κου Γυμναστηρίου,  

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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 διάθεση του προφίλ των εκπαιδευόμενων 
των εκπαιδευτών και των μαθημάτων σε 
άλλες δικτυακές υπηρεσίες,  

 παροχή καναλιών πρόσβασης  

o μέσω φωνής (δυνατότητα 
επικοινωνίας και άντλησης 
πληροφοριών μέσω τηλεφώνου με 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες),  

o μέσω κινητών συσκευών. 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ (υπάρχει DB Oracle και μπορεί να γίνει 
εξαγωγή δεδομένων σε διάφορα format) 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ άμεσα 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

NAI 

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Ναι 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Singular-Logic 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

7.000€, απασχολείτε 1 εργαζόμενος Π.Ε. 
Πληροφορικής. 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 

Όχι 
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(περιγράψτε την) 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Ναι 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

Ναι 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

Όχι 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

OXI, εκτελείται η διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 

 



Απογραφικό ∆ελτίο 

 ΣΕΛΙ∆Α 4 

 

(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Εγκαταστάθηκε πρόσφατα το σχετικό σύστημα του 
e-University. ∆εν έχει τεθεί ακόμη σε παραγωγή 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ, χειροκίνητα σε συνδυασμό με απλή εφαρμογή 
σε access. 
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6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Ειδική Εφαρμογή που αναπτύχθηκε in-house 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 

4 υπάλληλοι 
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υποστήριξη / συντήρηση) 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ – Εξαγωγή όλων των αναφορών σε μορφή 
αναφοράς (rpt), Excel, Word, Pdf, rtf (Rich Text 
Format) 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

NAI 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

NAI 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Ναι, συνεργάζεται με τα υποσυστήματα 
Οικονομικών Υπηρεσιών και ∆ιαχείρισης 
Ερευνητικών Προγραμμάτων. 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Triboni, Ζυρίχη, Ελβετία (Αντιπρόσωπος Ελλάδος 
ΣΙΠ ΕΠΕ) 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Συντήρηση Εφαρμογής: 4.332 € 

Συντήρηση Αδειών Χρήσης (120 ονομαστικές 
άδειες + 1 άδεια Workflow designer): 8.640 € 

απασχολούνται 2 εργαζόμενοι  

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

Καλύπτονται κάποιες ροές του ΕΛΚΕ και της 
∆/νσης Οικονομικών 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Αρκετές ροές στον ΕΛΚΕ και στη ∆/νση 
Οικονομικών 
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8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ – Εξαγωγή Εγγράφων σε Pdf  και Html μορφή 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

Ναι 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

Ναι 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

OXI. Υπάρχει μόνο σύστημα παρακολούθησης της 
Κινητής Περιουσίας ενσωματωμένο στο σύστημα 
Οικονομικής ∆ιαχείρισης. 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
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(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 17 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ (Για ∆ιαχείριση Φοιτητολογίου. Εξυπηρετεί 
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα.). Όλες οι 
υπόλοιπες διαδικασίες εκτελούνται χειροκίνητα. Για 
την διαχείριση Φοιτητολογίου χρησιμοποιούνται 4 
διαφορετικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται 
στα διαφορετικά τμήματα του ΠΑ. 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

1. CARDISOFT 
2. LOGISMIKI 
3. Εφαρμογή I που αναπτύχθηκε in-house. 
4. Εφαρμογή II που αναπτύχθηκε in-house. 
 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ ( Για τα προγράμματα 1 και 2) 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

1. 7.000 € και 2 άτομα 
2. 1.000 € 
3. 2 άτομα 
4. 0 άτομα 
 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ.  

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆εν Υποστηρίζονται: 
 Σίτιση φοιτητών 
 Στέγαση φοιτητών 
 Περίθαλψη φοιτητών 
 Κινητικότητα φοιτητών 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

1. ΝΑΙ. Εξαγωγή σε TXT. 
2. ΝΑΙ. Εξαγωγή σε όποια μορφή ζητηθεί.  
3. ΝΑΙ. Εξαγωγή σε EXCEL, TXT, SQL  
4. ΝΑΙ σε οποιαδήποτε μορφή από SQL 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

1,3. ΟΧΙ 

2,4. ΝΑΙ αν είναι γνωστό το Schema 

2.10 Υποστηρίζεται η 1. ΟΧΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

2. ΝΑΙ 
3. ΝΑΙ 
4. ΝΑΙ 

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ. ( Υπάρχει 1 εφαρμογή για την μισθοδοσία και 
1 εφαρμογή για  κατάρτιση προϋπολογισμού, 
εκτέλεση προϋπολογισμού, Λογιστική επεξεργασία 
και οικονομικές καταστάσεις – κλείσιμο έτους. Οι 2 
εφαρμογές δεν συνεργάζονται) 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

1. Q & R 
2. Sunsoft 
 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

1. 14.000€ και 1 άτομο 
2. 19.960€ και 1 άτομο 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆εν Υποστηρίζονται: 
 ∆ιαχείριση περιουσίας 
 ∆ιαχείριση αλλότριων   

 
 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ. ΕΞΑΓΩΓΗ σε EXCEL 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

1. ΝΑΙ 

2. ΟΧΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 

ΟΧΙ. (Αυτή την στιγμή βρίσκεται στην τελική φάση 
ανάπτυξης in-house εφαρμογή για την συλλογή 
και επεξεργασία αναγκών). Όλες οι διαδικασίες 
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αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

εκτελούνται με χειροκίνητο τρόπο. 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ.  Όλες οι διαδικασίες εκτελούνται χειροκίνητα 
εκτός από το υποσύστημα διαχείρισης εγγράφου 
(ηλεκτρονικό πρωτόκολλο) που δεν εκτελείται 
αυτόνομα αλλά μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου. 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
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5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ. Όλες οι διαδικασίες εκτελούνται με 
χειροκίνητο τρόπο. 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

6.6 Υπάρχει κάποια  
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συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ.  ∆ιαχείριση Προγραμμάτων, Λογιστήριο, 
Πάγια, Σύστημα Ανακοινώσεων, Εφαρμογή 
∆ιαχείρισης Χρονοχρέωσης Ωραρίου (Timesheet), 
Πρωτόκολλο, Παρακολούθηση έργων 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Εφαρμογή που αναπτύχθηκε in-house 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

3 ΆΤΟΜΑ 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

NAI σε οποιαδήποτε μορφή από SQL 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

NAI σε οποιαδήποτε μορφή από SQL 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση NAI (Παρακολούθηση έργων, πρωτόκολο, 
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μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

timesheet, ανακοινώσεις) 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ. Οι διαδικασίες εκτελούνται χειροκίνητα. 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 

ΝΑΙ 
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διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Εφαρμογή που αναπτύχθηκε in-house 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

1 άτομο 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΝΑΙ 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ αν είναι γνωστό το Schema 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 6 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

∆ιαχείριση Φοιτητολογίου (Γραμματείες Τμημάτων) 

 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Cardisoft Α.Ε. 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

21.420,00 € 

Το ποσό αυτό αφορά όλες τις εφαρμογές της ίδιας 
εταιρείας (φοιτητολόγιο, διαχείριση προσωπικού, 
ηλ. πρωτόκολλο) 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

Σε μορφή Microsoft Office 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 

ΝΑΙ 

                                          
1 ....  Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι 

η χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

1. Λογιστική 

2. Μισθοδοσία 

 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS Α.Ε. 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Συμβόλαιο υποστήριξης: 5.145,96 EURO 

∆εν απασχολούνται άτομα του ιδρύματος με την 
υποστήριξη/συντήρηση 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

ΟΧΙ 
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καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
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απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

1. Παρακολούθηση φακέλου προσωπικού 

2. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

Cardisoft Α.Ε. 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

21.420,00 € 

Το ποσό αυτό αφορά όλες τις εφαρμογές της ίδιας 
εταιρείας (φοιτητολόγιο, διαχείριση προσωπικού, 
ηλ. πρωτόκολλο) 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 
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6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

Σε μορφή Microsoft Office 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ (3) 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

1. Λογιστική: Extra Λογιστική ∆ιαχείριση 

2. Πρωτόκολλο: Cardisoft File Manager 

3. ∆ιαχείριση έργων: Εφαρμογή που 
αναπτύσσεται in-house 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

1. 360,00€ 

2. 21.420,00 € (Το ποσό αυτό αφορά όλες τις 
εφαρμογές της ίδιας εταιρείας 
(φοιτητολόγιο, διαχείριση προσωπικού, ηλ. 
πρωτόκολλο) 

3. Ένας (1) εργαζόμενος 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

Σε format συμβατό με εφαρμογές MSOffice 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 
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7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

OXI 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 

ΟΧΙ 
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αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 16 προπτυχιακά, 29 ΠΜΣ 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Cardisoft παλία έκδοση  

Ενα τμήμα έχει νέα έκδοση. 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

1 Ατομο 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

16 από 16  τα προπτυχιακά τμήματα 

4  από 29 ΠΜΣ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Οχι 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Π.χ. Συμπλήρωμα ∆ιπλώματος, Συγγράμματα 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Ναι σε μορφή txt, csv, pdf,  

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

Οχι 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 

Οχι 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Ναι 

Πρόγραμμα γιά Μισθοδοσία και υποστηρικτική δική 
μας εφαρμογή. 

Πρόγραμμα γιά Λογιστήριο. 

 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Ιδιώτης προγραμματιστής  

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι 

 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

1 άτομο 

2900 ευρώ/έτος (πρόγραμμα της Μισθοδοσίας) 

2900 ευρώ/έτος (πρόγραμμα Λογιστηρίου) 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Ναί σε txt, dbase 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

Οχι 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

Προβολή μισθοδοτικών καταστάσεων. 

∆ική μας εφαρμογή 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

Οχι 

Η διαδικασία αυτή εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο 
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καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

--- 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

--- 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

--- 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

--- 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

--- 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

--- 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

--- 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

--- 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Οχι 

Η διαδικασία αυτή εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

--- 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

--- 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 

--- 
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απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

--- 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

--- 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

--- 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

--- 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

--- 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Οχι 

Η διαδικασία αυτή εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο 

Υπάρχει μόνο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο εφαρμογή 
της Cardisoft. 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

--- 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

--- 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

--- 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

--- 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

--- 
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6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

--- 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

--- 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

--- 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 Ναι 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ALTEC ATLANTIS ERP προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες διαχείρισης έργων της Επιτροπής Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Ετήσιο κόστος Υποστήριξης & Συντήρησης 
Προγράμματος για 20 χρήστες για το 2009 
3.533,00 € 

1 άτομο 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, σε EXCEL, PDF, WORD, CSV, XML 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ (σε ορισμένες περιπτώσεις) 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 

ΝΑΙ: με USERNAME, PASSWORD 
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υπηρεσίες); 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Οχι 

Η διαδικασία αυτή εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

--- 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

--- 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

--- 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

--- 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

--- 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

--- 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

--- 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

--- 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Οχι 

Η διαδικασία αυτή εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο 
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9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

--- 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

--- 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

--- 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

--- 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

--- 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

--- 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

--- 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

--- 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος Πανεπιστήμιο Κρήτης 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 17 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Cardisoft A.E. 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

1. Το συμβόλαιο συντήρησης με την εταιρεία 
Cardisoft A.E. για την ετήσια συντήρηση όλων 
των υποσυστημάτων του ΟΠΣ (όπως 
αναφέρονται παρακάτω) ανέρχεται στις  
21.321,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

2. Οι εργαζόμενοι που υποστηρίζουν το σύνολο 
των υποσυστημάτων της εφαρμογής καθώς και 
τους χρήστες (γραμματείς, φοιτητές, 
εκπαιδευτικό προσωπικό, υπάλληλοι της 
Φοιτητικής Μέριμνας, λέσχες, κλπ.) είναι 
συνολικά 5 (3 στο Ηράκλειο και 2 στο Ρέθυμνο 
- αφού το ίδρυμα είναι μοιρασμένο σε δύο 
πόλεις) 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ                                                  
Καλύπτονται όλα τα τμήματα του ιδρύματος 
(προ/κά και μετ/κά) 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

OXI 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

ΝΑΙ 

2.11 Επιπλέον υποδομές σε λογισμικό για τη διεκπεραίωση ακόμα πιο εξελιγμένων 
λειτουργιών (σύμφωνα με την υποσημείωση 1 στη σελ. 1) 

 

1. Στατιστικά 

2. Συγγράμματα 

3. Timetable 

4. e-Restaurant 

 

5. Φωνητική Πύλη (IVR) 

6. Έκδοση φοιτητικών ταυτοτήτων 

7. Εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων με δυνατότητα εξαγωγής σε μορφή csv, xml, 
txt, xls, ldif (αναπτύχθηκε in-house) 

8. Εφαρμογή γέφυρα με το ΟΠΣ Βιβλιοθήκης του ιδρύματος 

  
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ΟΠΣ ∆ιαχείρισης Γραμματειών  και των 
υποσυστημάτων του  προσφέρει  υπηρεσίες μέσω  Web και Voice Portal προς τα 
μέλη της Ακαδημαϊκής του  Κοινότητας αλλά και προς τρίτους. Τις υπηρεσίες αυτές 
προτίθεται να επεκτείνει/εξελίξει  στα Στάδια 4 και 5 των ∆ημοσίων Ψηφιακών 
Υπηρεσιών. Οι  υπηρεσίες που ήδη προσφέρονται είναι οι ακόλουθες: 
 
1. Εγγραφές στα ακαδημαϊκά Τμήματα εισερχομένων φοιτητών μέσω εξετάσεων, 

[Στάδιο 4] 
2. ∆ηλώσεις μαθημάτων των πρωτοετών(με προσυμπληρωμένα δεδομένα, ανάλογα 

με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής), [Στάδιο 5] 
3. ∆ηλώσεις συγγραμμάτων, [Στάδιο 5] 
4. Ανακοίνωση βαθμολογίας [Στάδιο 3] 
5. Ηλεκτρονική και φωνητική πληροφόρηση για διδασκαλία, μαθήματα, 

προγράμματα σπουδών, πρόγραμμα εξετάσεων [Στάδιο 1] 
6. Προσωποποιημένη πληροφόρηση για πρόγραμμα εξετάσεων, πρόγραμμα 

διδασκαλίας (απαιτείται ταυτοποίηση) [Στάδιο 4] 
7. Αυτόματος έλεγχος προϋποθέσεων ολοκλήρωσης σπουδών από υποψήφιους 

φοιτητές και ανακήρυξή τους [Στάδιο 4] 
8. Εμφάνιση συγκρούσεων γεγονότων ημερολόγιων προγραμμάτων, αυτόματος 

σύμβουλος συγκρούσεων [Στάδιο 4] 
9. ∆ηλώσεις συγγραμμάτων (με προσυμπληρωμένα δεδομένα, ανάλογα με το 



Απογραφικό ∆ελτίο 

 ΣΕΛΙ∆Α 3 

 

πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής) [Στάδιο 5] 
10. Προσωποποιημένη πληροφόρηση λίστας βαθμολογιών (απαιτείται ταυτοποίηση) 

[Στάδιο 4] 
11. Κρατήσεις αιθουσών, εργαστηρίων με αυτόματη ενημέρωση ημερολόγιου 

προγράμματος ιδρύματος [Στάδιο 4] 
12. ∆ηλώσεις μαθημάτων (απαιτείται ταυτοποίηση) [Στάδιο 3] 
13. Αιτήσεις πιστοποιητικών (απαιτείται ταυτοποίηση), αυτόματη ειδοποίηση 

γραμματειών τμήματος για νέες αιτήσεις μέσω email [Στάδιο 4] 
14. Υπηρεσία αλληλεπίδρασης με τον διδάσκοντα [Στάδιο 5] 
 
Το ίδρυμα έχει υποβάλλει σχετική πρόταση στην Ψηφιακή Σύγκλιση για επέκταση και 
αναβάθμιση των υπηρεσιών με καινοτόμες επεμβάσεις. 
 
Κάποιες βασικές παρατηρήσεις 
Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών 
(άμεση εξυπηρέτηση, κατάργηση ουρών, μείωση γραφειοκρατίας, μείωση 
ανταλλαγής έντυπου υλικού μεταξύ υπηρεσιών του ιδρύματος, κλπ.) θα θέλαμε να 
τονίσουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Η χρήση του υποσυστήματος των Στατιστικών δίνει στο ίδρυμα τη δυνατότητα 

παροχής στατιστικών στοιχείων για χρήση από διάφορες υπηρεσίες του όπως την 
Πρυτανεία, την ∆/νση Προγραμματισμού, τα ακαδημαϊκά τμήματα, την ΜΟ∆ΙΠ, 
τις ΟΜΕΑ, κλπ. καθώς και προς κάθε δυνητικό ενδιαφερόμενο  όπως ΥΠΕΠΘ, 
Α∆ΙΠ, κλπ.  

2. Με τη χρήση του υποσυστήματος των Συγγραμμάτων και το κατάλληλο 
συντονισμό όλων των γραμματειών (ημερομηνίες δηλώσεων μαθημάτων / 
συγγραμμάτων, σύνταξη λίστας συγγραμμάτων και αποστολή στους εκδότες, 
διάθεση των στοιχείων στους διανομείς ηλεκτρονικά, κλπ.) οι φοιτητές του 
ιδρύματος παραλαμβάνουν άμεσα τα συγγράμματά τους.   

3. Αν μελετήσει κανείς αναλυτικότερα η χρήση του ΟΠΣ ∆ιαχείρισης Γραμματειών  
μπορεί  να διαπιστώσει τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που προκύπτουν κάνοντας 
κάποιες μετρήσεις. Για  παράδειγμα αν γίνουν μετρήσεις σε ένα υποσύνολο της 
χρήσης δύο υποσυστημάτων, του StudentWeb και  του e-Restaurant βλέπουμε 
τα ακόλουθα: 

 StudentWeb: Θεωρώντας για παράδειγμα ότι για την ικανοποίηση ενός 
αιτήματος του φοιτητή από τη Γραμματεία του απαιτείται κατά μέσο όρο 5’ 
(τουλάχιστον) από τον χρόνο ενός υπαλλήλου (αγνοώντας την ώρα αναμονής 
του φοιτητή στην ουρά) και συνδυάζοντάς το με (i) τις ώρες εργασίας του 
υπαλλήλου ανά έτος και (ii) τη χρήση της υπηρεσίας Web από τους φοιτητές ανά 
έτος (από logfiles) μπορεί κανείς να υπολογίσει ότι με τη χρήση του StudentWeb 
το ίδρυμα εξοικονομεί περίπου 15 ανθρωποέτη 

 e-Restaurant: Υποσύστημα που εξασφαλίζει κεντρικό έλεγχο της σίτισης των 
φοιτητών. Μέσω εξοπλισμού του ιδρύματος που έχει τοποθετηθεί στα εστιατόρια 
(λέσχες) (PC και Barcode Reader), εκτός από την καταγραφή των παρεχομένων 
γευμάτων που είναι στη διάθεση της διοίκησης, ο σιτιάρχης ενημερώνεται για το 
αν ένας φοιτητής  είναι δικαιούχος σίτισης σκανάροντας τη φοιτητική του 
ταυτότητα. Τα οφέλη από την εφαρμογή είναι πολλά, όπως 
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o Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας (αποστολή λίστας δικαιούχων 
καθημερινά στο σιτιάρχη, κλπ.) 

o ∆υνατότητα άμεσου ελέγχου της κίνησης του εστιατορίου 
o ∆υνατότητα διατήρησης του δικαιώματος σίτισης μόνο για τους φοιτητές που 

χρησιμοποιούν το δικαίωμα αυτό με την δυνατότητα αυτόματου επανελέγχου. 
Έχει μετρηθεί ότι με τον τρόπο αυτόν θα υπήρχε μία εξοικονόμηση χρημάτων 
της τάξης του 40% - 45%.  

o Με κάποια αλλαγή στη νομοθεσία θα μπορούσε η πληρωμή να γίνεται 
σύμφωνα με τον αριθμό των γευμάτων και όχι τον αριθμό των δικαιούχων. 
Αυτό θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων ή/και  
παροχή δικαιώματος σίτισης σε περισσότερους φοιτητές (που βρίσκονται 
χαμηλότερα στη λίστα) 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το ΟΠΣ ∆ιαχείρισης Γραμματειών και τα 
υποσυστήματά του στο link: www.cc.uoc.gr/menu4_gr.html   (παράγρ. Γ5) 

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Ναί 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

O.T.S 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναί 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

€(10,800) για 30 άδειες, 1 άτομο 

€(3,840) για Μισθοδοσία (∆εν έχουμε πληρώσει, 
τελεί υπό αποδοχή) 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστήριο, 
Προμηθειών, Περιουσίας, Ταμείο, Μισθοδοσία 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Ναι. Το σύστημα υποστηρίζει την εξαγωγή 
στοιχείων σε μορφοποίηση excel για όλα τα 
στοιχεία τα οποία  εμφανίζονται στον χρήστη σε 
μορφή λίστας (π.χ. εντάλματα, προϋπολογισμοί, 
τιμολόγια κ.λ.) 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 

Ναι. Μέσω της αυτόματης διαδικασίας μετατροπής 
του ανωτέρω excel αρχείου σε αρχείο μορφής xml. 
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(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  Επίσης σε συνεργασία με την πάροχο εταιρία 
υποστηρίζεται η εξαγωγή σε μορφή xml με την 
ζητούμενη γραμμογράφηση. 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

Ναι. Επί του παρόντος με χρήση terminal  services 
και ανάλογα δικαιώματα καθώς και με διαφόρων 
ειδών διασυνδέσεις με διαδικτυακές εφαρμογές 
(π.χ εξοφλημένα τιμολόγια συναλασσωμένων).  

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Ναι. Σε στάδιο τελικής αποδοχής. 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

O.T.S.  

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι. 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

€(3120) για 10 άδειες, 1 άτομο 

∆εν έχουμε πληρώσει, τελεί υπό αποδοχή. 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι. 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Όχι. 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Ναι. Το σύστημα υποστηρίζει την εξαγωγή 
στοιχείων σε μορφοποίηση excel για όλα τα 
στοιχεία τα οποία  εμφανίζονται στον χρήστη σε 
μορφή λίστας . 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

Ναι. Μέσω της αυτόματης διαδικασίας μετατροπής 
του ανωτέρω excel αρχείου σε αρχείο μορφής xml. 
Επίσης σε συνεργασία με την πάροχο εταιρία 
υποστηρίζεται η εξαγωγή σε μορφή xml με την 
ζητούμενη γραμμογράφηση. 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 

Ναι. Επί του παρόντος με χρήση terminal  services 
και ανάλογα δικαιώματα καθώς και με διαφόρων 
ειδών διασυνδέσεις με διαδικτυακές εφαρμογές. 
Επιπλέον αναρτώνται οι διακηρύξεις διαγωνισμών 
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υπηρεσίες); σε ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.  

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Ναι. 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

O.T.S. 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι. 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Συμπεριλαμβάνεται στο κόστος ∆ιαχείρισης 
Ερευνητικών 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι. 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Όχι. 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Ναι. Το σύστημα υποστηρίζει την εξαγωγή 
στοιχείων σε μορφοποίηση excel για όλα τα 
στοιχεία τα οποία  εμφανίζονται στον χρήστη σε 
μορφή λίστας. 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

Ναι. Μέσω της αυτόματης διαδικασίας μετατροπής 
του ανωτέρω excel αρχείου σε αρχείο μορφής xml. 
Επίσης σε συνεργασία με την πάροχο εταιρία 
υποστηρίζεται η εξαγωγή σε μορφή xml με την 
ζητούμενη γραμμογράφηση. 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

Ναι. Επί του παρόντος με χρήση terminal  services 
και ανάλογα δικαιώματα καθώς και με διαφόρων 
ειδών διασυνδέσεις με διαδικτυακές εφαρμογές. 
Επιπλέον αναρτώνται οι διακηρύξεις διαγωνισμών 
σε ιστοσελίδα του πανεπιστημίου. 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 

Ναι. (Σύστημα διαχείρισης Προσωπικού) 
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τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

Cardisoft. 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι. 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

€(5,294) για 30 άδειες, 1 άτομο 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι. 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Όχι. 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Ναι. Το σύστημα υποστηρίζει την εξαγωγή 
στοιχείων σε μορφοποίηση excel και text για όλα 
τα στοιχεία τα οποία  εμφανίζονται στον χρήστη σε 
μορφή λίστας ή προβολής.  

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

Ναι. Μέσω της αυτόματης διαδικασίας μετατροπής 
του ανωτέρω excel ή text αρχείου σε αρχείο 
μορφής xml. Επίσης σε συνεργασία με την πάροχο 
εταιρία υποστηρίζεται η εξαγωγή σε μορφή xml με 
την ζητούμενη γραμμογράφηση. 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

Ναι. Επί του παρόντος με χρήση terminal  services 
και ανάλογα δικαιώματα καθώς και με διαφόρων 
ειδών διασυνδέσεις με διαδικτυακές εφαρμογές. 
Π.χ. Άδειες προσωπικού. 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Ναι. (Σύστημα διαχείρισης έργων) 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

O.T.S. 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 

Ναι. 
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(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

€(6,504) για 30 άδειες, 1 άτομο 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι. 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Εφαρμόζεται σε Ε.Λ.Κ.Ε., Τεχνική Υπηρεσία και 
απομένει η εφαρμογή της στην Εταιρία ∆ιαχείρισης 
Περιουσίας Π.Κ. 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Ναι. Το σύστημα υποστηρίζει την εξαγωγή 
στοιχείων σε μορφοποίηση excel για όλα τα 
στοιχεία τα οποία  εμφανίζονται στον χρήστη σε 
μορφή λίστας. 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

Ναι. Μέσω της αυτόματης διαδικασίας μετατροπής 
του ανωτέρω excel αρχείου σε αρχείο μορφής xml. 
Επίσης σε συνεργασία με την πάροχο εταιρία 
υποστηρίζεται η εξαγωγή σε μορφή xml με την 
ζητούμενη γραμμογράφηση. 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

Ναι. Επί του παρόντος με χρήση terminal  services 
και ανάλογα δικαιώματα καθώς και με διαφόρων 
ειδών διασυνδέσεις με διαδικτυακές εφαρμογές.  

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Ναι. Η υφιστάμενη εφαρμογή αποτελεί σύστημα 
πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διαχείρισης 
εγγράφων. 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Cardisoft. 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι. 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

€(3,529) για 30 άδειες, 1 άτομο 



Απογραφικό ∆ελτίο 

 ΣΕΛΙ∆Α 9 

 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

Έχει εφαρμοστεί πλήρως όσων αφορά την 
διαχείριση του Πρωτοκόλλου αλλά όχι την 
ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων (π.χ. 
αρχειοθέτηση παλαιών και νέων εγγράφων του 
Π.Κ.) 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Όχι. 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Ναι. Το σύστημα υποστηρίζει την εξαγωγή 
στοιχείων σε μορφοποίηση excel για όλα τα 
στοιχεία τα οποία  εμφανίζονται στον χρήστη σε 
μορφή λίστας. 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

Ναι. Μέσω της αυτόματης διαδικασίας μετατροπής 
του ανωτέρω excel αρχείου σε αρχείο μορφής xml. 
Επίσης σε συνεργασία με την πάροχο εταιρία 
υποστηρίζεται η εξαγωγή σε μορφή xml με την 
ζητούμενη γραμμογράφηση. 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

Ναι. Επί του παρόντος με χρήση terminal  services 
και ανάλογα δικαιώματα καθώς και με διαφόρων 
ειδών διασυνδέσεις με διαδικτυακές εφαρμογές. 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Ναι. Σύστημα διαχείρισης περιουσίας (παγίων και 
αναλωσίμων)  

Επιπλέον με την εφαρμογή της το έτος 2006 
διενεργήθηκε λογιστική απογραφή στο Π.Κ. και τα 
στοιχεία εισήχθησαν στο σύστημα με παράλληλη 
διασταύρωση με στοιχεία του παλαιού συστήματος.  

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

O.T.S. 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι. 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Συμπεριλαμβάνεται στην Λογιστική υποστήριξη 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

Ναι. 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 

Όχι. 
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δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Ναι. Το σύστημα υποστηρίζει την εξαγωγή 
στοιχείων σε μορφοποίηση excel για όλα τα 
στοιχεία τα οποία  εμφανίζονται στον χρήστη σε 
μορφή λίστας. 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

Ναι. Μέσω της αυτόματης διαδικασίας μετατροπής 
του ανωτέρω excel αρχείου σε αρχείο μορφής xml. 
Επίσης σε συνεργασία με την πάροχο εταιρία 
υποστηρίζεται η εξαγωγή σε μορφή xml με την 
ζητούμενη γραμμογράφηση. 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

Ναι. Επί του παρόντος με χρήση terminal  services 
και ανάλογα δικαιώματα καθώς και με διαφόρων 
ειδών διασυνδέσεις με διαδικτυακές εφαρμογές. 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 23 

(10 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

13 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών) 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

CARDISOFT A.E. 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

15.000,00 € περίπου (επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ) 

Επιπλέον υποστηρίζουν διαχειριστικά – τεχνικά 5 
(πέντε) υπάλληλοι του Κέντρου Υπολογιστών και 
∆ικτύων 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΟΧΙ 

Ποσοστό κάλυψης 19 από τα 23 (83%) (όλα τα 
προπτυχιακά και 9 από τα 12 μεταπτυχιακά) 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ (σε μεγάλο βαθμό) 

 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Τα θέματα κινητικότητας των φοιτητών 
διαχειρίζονται από το Γραφείο Erasmus, με χρήση 
άλλης εφαρμογής. 

Επίσης, δεν υποστηρίζονται προς το παρόν 
υπηρεσίες πλήρους ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης 
προς φοιτητές και διδακτικό προσωπικό που 
απαιτούν ταυτοποίηση του χρήστη μέσω ψηφιακών 
πιστοποιητικών. 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 

ΝΑΙ 

Εξάγονται πάσης φύσεως εκτυπώσεις (με χρήση 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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μορφή και σε ποιο εύρος; report generator). Το σύστημα υποστηρίζει 
εξαγωγή οιασδήποτε εκτύπωσης λίστας σε Excel. 

Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται απ’ 
ευθείας ερωτήματα στη Βάση ∆εδομένων. 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

ΝΑΙ (επωφελούνται προς το παρόν μόνο οι 
προπτυχιακοί φοιτητές και τα μέλη ∆ΕΠ, με 
κεντρική αυθεντικοποίηση από ldap) 

Επιθυμητή περαιτέρω ανάπτυξη με υπηρεσίες που 
απαιτούν ταυτοποίηση του χρήστη μέσω ψηφιακών 
πιστοποιητικών 

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

SINGULAR LOGIC Α.Ε. 

OTS Α.Ε. (μόνο Μισθοδοσία) 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

2.000 € περίπου (επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ) για το 
Τμήμα Λογιστηρίου και 

2.000 € περίπου (επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ) για το 
Τμήμα Μισθοδοσίας 

Επιπλέον υποστηρίζουν διαχειριστικά – τεχνικά 2 
(δύο) υπάλληλοι του Κέντρου Υπολογιστών και 
∆ικτύων 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Η ∆ιαχείριση περιουσίας (πάγια) είναι 
προβληματική. 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

Στην οθόνη και στον εκτυπωτή 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή ΟΧΙ 
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δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

Οι διαδικασίες εκτελούνται με χρήση εφαρμογών 
γραφείου 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 

ΟΧΙ 
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απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Η διαδικασία εκτελείται με χρήση εφαρμογών 
γραφείου 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

CARDISOFT Α.Ε. 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 

ΝΑΙ 
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(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

2.000 € περίπου (επιβαρυνόμενου με ΦΠΑ) 

Επιπλέον υποστηρίζουν διαχειριστικά – τεχνικά 3 
(τρεις) υπάλληλοι του Κέντρου Υπολογιστών και 
∆ικτύων 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο (χρησιμοποιείται το 
κεντρικό πρωτόκολλο) 

Παραγωγή στατιστικών δεδομένων 
(χρησιμοποιείται ενδιάμεση εφαρμογή γραφείου) 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

Στην οθόνη και στον εκτυπωτή, σε αρκετά μεγάλο 
εύρος, με χρήση report generator 

Οποιαδήποτε εκτύπωση λίστας εξάγεται σε Excel 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Ειδική Εφαρμογή ανεπτυγμένη από τον ΕΛΚΕ 
Α.Π.Θ. με την ονομασία resCom. 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.000 € περίπου (επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ) 

Επιπλέον υποστηρίζουν διαχειριστικά – τεχνικά 1 
(ένας) υπάλληλος του Κέντρου Υπολογιστών και 
∆ικτύων 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 

ΝΑΙ 
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διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, παράγονται αναφορές σε οποιαδήποτε μορφή 
(doc, xls, pdf, κλπ.) και σε όλο το εύρος της 
εφαρμογής: διοικητικές αναφορές (στατιστικά), 
οικονομικές αναφορές (μηνιαία δελτία), λογιστικές 
αναφορές (ισοζύγια) 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ, περιοριζόμενη σε κάθε ενδιαφερόμενο στα 
ερευνητικά προγράμματα που τον αφορούν 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

CARDISOFT Α.Ε. 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

800 € περίπου (επιβαρυνόμενου με ΦΠΑ) 

Επιπλέον υποστηρίζουν διαχειριστικά – τεχνικά 2 
(δύο) υπάλληλοι του Κέντρου Υπολογιστών και 
∆ικτύων 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΟΧΙ 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆εν υποστηρίζονται οι ροές εργασιών και δεν 
υπάρχει διαλειτουργικότητα με τις υπόλοιπες 
εφαρμογές που διαθέτει το Πανεπιστήμιο. 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 

ΝΑΙ 
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μορφή και σε ποιο εύρος; Στην οθόνη και στον εκτυπωτή 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

Η διαδικασία εκτελείται με χρήση ετερογενών 
εφαρμογών και εφαρμογών γραφείου. 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος Πανεπιστήμιο Πατρών 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 22 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ για τη λειτουργία του Φοιτητολογίου στο 
σύνολο των Προπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σπουδών (21 ΠΠΣ). 

ΟΧΙ για τη λειτουργία του Φοιτητολογίου στο 
σύνολο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σπουδών (34 ΜΠΣ) και υποψηφίων ∆ιδακτόρων. 

Για τις λειτουργίες Σίτιση φοιτητών και Στέγαση 
φοιτητών παράγονται κάποια πιστοποιητικά από 
την ηλεκτρονική εφαρμογή Φοιτητολογίου αλλά οι 
διαδικασίες γίνονται χειροκίνητα και σε συνδυασμό 
με πρότυπα αρχεία MS Office από τις ∆ιευθύνσεις 
Φοιτητικής Μέριμνας (Σίτιση και Στέγαση) και 
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών, ∆ημοσίων Σχέσεων και 
∆ημοσιευμάτων (Κινητικότητα φοιτητών). 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΙΛΥ∆Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Ετήσιο κόστος συντήρησης: 24567,77 € 

Εργαζόμενοι ΠΠ για Υποστήριξη: 3,5 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΟΧΙ,  καλύπτονται 17 από 21 ΠΠΣ των 22 
Τμημάτων. ∆εν καλύπτεται το σύνολο των 34 ΜΠΣ 
και των υποψηφίων ∆ιδακτόρων  

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΝΑΙ: 

 Υπηρεσίες Φοιτητολογίου για ΜΠΣ και 
υποψήφιους ∆ιδάκτορες 

 Σίτιση φοιτητών 

 Στέγαση φοιτητών 

 Περίθαλψη φοιτητών 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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 Κινητικότητα φοιτητών 

 Λοιπές Υπηρεσίες Φοιτητολογίου όπως 
περιγράφονται στο σχέδιο της διακήρυξης 
διαγωνισμού του Πανεπιστημίου Πατρών 
που διατίθεται εδώ 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

NAI, σε μορφή MS Excel ανά Τμήμα για τα 
ακόλουθα: 

 Ονομαστικές καταστάσεις φοιτητών 

 Βαθμολόγια 

 Συγκεντρωτική κατάσταση προσφερόμενων 
συγγραμμάτων ανά μάθημα 

 Συγκεντρωτική κατάσταση προσωπικού 

 Καταστάσεις δηλώσεων μαθημάτων 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

ΟΧΙ 

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Εταιρεία Computer Solutions με τις εφαρμογές 
«∆ημόσιο Λογιστικό ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» και 
«∆ιπλογραφικό Σύστημα ∆ημοσίων Οργανισμών & 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για τις λειτουργίες: 

 Κατάρτιση του προϋπολογισμού 

 Εκτέλεση του προϋπολογισμού 

 Λογιστική επεξεργασία 

 ∆ιαχείριση περιουσίας 

 ∆ιαχείριση αλλότριων   

 Οικονομικές καταστάσεις – κλείσιμο έτους 

Ιδιώτης προγραμματιστής για την Εφαρμογή 
Μισθοδοσίας (σε COBOL & DOS) τη λειτουργία της 
Μισθοδοσίας 
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3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Εφαρμογή «∆ημόσιο Λογιστικό ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» της 
εταιρείας Computer Solutions: 

 Ετήσιο κόστος συντήρησης: 22216,00 € 

Εφαρμογή «∆ιπλογραφικό Σύστημα ∆ημοσίων 
Οργανισμών & Τοπικής Αυτοδιοίκησης» της 
εταιρείας Computer Solutions: 

 Ετήσιο κόστος συντήρησης: 27152,00 € 

Εφαρμογής Μισθοδοσίας (σε COBOL & DOS): 

 Ετήσιο κόστος συντήρησης: 20570,00 € 

Εργαζόμενοι ΠΠ για Υποστήριξη: ∆εν απασχολείται 
κάποιος 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ σε ASCII 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

Η διαδικασία εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο και 
συνδυασμό αρχείων MS Office 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
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(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ ως ολοκληρωμένο σύστημα 

Η διαδικασία εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο και 
συνδυασμό με τις ακόλουθες εφαρμογές: 

 Εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της 
εταιρείας Archimedia 

 Εφαρμογή eCM (e-Construction 
Management) για την εκπόνηση μελετών 
και επίβλεψη κατασκευαστικών έργων της 
εταιρείας ACE Hellas  

 Εφαρμογή ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης 
υποδομών και διαχείρισης ηλεκτρονικών 
σχεδίων InnoCielo TeamWork της εταιρείας 
BlueCielo  

 Αρχείων MS Office πρότυπης μορφής 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Εταιρεία Archimedia για την Εφαρμογή 
Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 

Εταιρεία ACE Hellas για την Εφαρμογή eCM 

Εταιρεία BlueCielo για την εφαρμογή InnoCielo 
TeamWork 
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5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Archimedia Εφαρμογή Ηλεκτρονικού 
Πρωτοκόλλου: 

 Ετήσιο κόστος συντήρησης: 6747,30 € 

Εφαρμογή eCM (e-Construction Management) για 
την εκπόνηση μελετών και επίβλεψη 
κατασκευαστικών έργων της εταιρείας ACE Hellas: 

 Ετήσιο κόστος συντήρησης: 1600,00 € 

Εφαρμογή ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης υποδομών 
και διαχείρισης ηλεκτρονικών σχεδίων InnoCielo 
TeamWork της εταιρείας BlueCielo: 

 Ετήσιο κόστος συντήρησης: 2000,00 € 

Εργαζόμενοι ΠΠ για Υποστήριξη: 1 άτομο 
προσωπικού 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Υποστηρίζεται μόνο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και 
η μελέτη, εκτέλεση και παρακολούθηση 
κατασκευαστικών έργων ως μεμονωμένη 
διαχειριστική διαδικασία 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ, μόνο αποσπασματικά όπως η εξαγωγή σε MS 
Excel από το τμήμα eCM-Επιμετρήσεις των 
προμετρήσεων/επιμετρήσεων τεχνικών έργων 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ για τις λειτουργίες: 

 Παρακολούθηση φακέλου προσωπικού 

 Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 

Οι λειτουργίες ∆ιαχείριση θέσεων προσωπικού και 
πιστώσεων, ∆ιαχείριση διορισμών, μετατάξεων και 
αποχωρήσεων και Παραγωγή στατιστικών 
δεδομένων εκτελούνται χειροκίνητα και σε 
συνδυασμό με αρχεία MS Office 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία ΙΛΥ∆Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
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Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εφαρμογή διαχείρισης 
προσωπικού» για: 

 Παρακολούθηση φακέλου προσωπικού 

ΙΛΥ∆Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εφαρμογή λογισμικού 
ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB Πρωτόκολλο - Ηλεκτρονική 
∆ιαχείριση Εγγράφων» για: 

 Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΙΛΥ∆Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εφαρμογή διαχείρισης 
προσωπικού»: 

 Ετήσιο κόστος συντήρησης: 811,045 € 

 Εργαζόμενοι ΠΠ για Υποστήριξη: 10% 
χρόνου ενός εργαζομένου 

ΙΛΥ∆Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εφαρμογή λογισμικού 
ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB Πρωτόκολλο - Ηλεκτρονική 
∆ιαχείριση Εγγράφων»: 

 Ετήσιο κόστος συντήρησης: 1146,77 € 

 Εργαζόμενοι ΠΠ για Υποστήριξη: 5% 
χρόνου ενός εργαζομένου 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΝΑΙ: 

 ∆ιαχείριση θέσεων προσωπικού και 
πιστώσεων 

 ∆ιαχείριση διορισμών, μετατάξεων και 
αποχωρήσεων 

 Παραγωγή στατιστικών δεδομένων 

 Πληθώρα υπηρεσιών όπως βεβαιώσεις, 
ημερήσιες εκτυπώσεις, σύνδεση με 
∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την 
ανταλλαγή δεδομένων (π.χ. 
χρονοεπιδομάτων). Το σύνολο των 
υπηρεσιών περιγράφεται στο σχέδιο της 
διακήρυξης διαγωνισμού του Πανεπιστημίου 
Πατρών που διατίθεται εδώ 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, σε ελάχιστο εύρος σε μορφή MS Word για τα 
μέλη ∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ, Μόνιμο προσωπικό και 
εργαζομένους με σχέση Ι∆ΑΧ ως: 
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 Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης 

 Βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

SAP HELLAS και Πανεπιστήμιο Πατρών 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ  

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Δεν υπάρχει ετήσιο συμβατικό κόστος συντήρησης 
λόγω ειδικής αρχικής συμφωνίας  

Εργαζόμενοι ΠΠ για υποστήριξη/συντήρηση: 2 
άτομα.  

 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

OXI 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆εν καλύπτονται οι λειτουργίες: 

 ∆ιαχείριση προσωπικού  

 ∆ιαχείριση προμηθειών 

αλλά το πληροφοριακό σύστημα διαθέτει τις 
δυνατότητες άμεσης υποστήριξή τους μέσω της 
παραμετροποίησης των αντίστοιχων 
υποσυστημάτων του. 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, σε κάθε επιθυμητή μορφή (text, ASCII, RTF, 
XLS, κλπ.) για όλο το εύρος των δεδομένων και 
για οποιαδήποτε αναφορά 
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7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

Η διαδικασία εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο και 
τα ηλεκτρονικά αρχεία αποθηκεύονται στην 
επιμέρους οργανική μονάδα (διεύθυνση/τμήμα) 
κατά περίπτωση σε file server, τοπικά συστήματα 
διαχείρισης περιεχομένου με διαπαφή web (web-
based CMS) και αρχεία σε υπολογιστικά συστήματα 
μεμονωμένων χρηστών  

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 
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9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

Η εφαρμογή της εταιρείας Computer Solutions για 
τη ∆ιαχείριση Οικονομικών Υποθέσεων 
(Υποσύστημα 2) διαθέτει τη δυνατότητα 
διαχείρισης περιουσιολογίου αλλά σήμερα η  
διαδικασία εκτελείται χειροκίνητα για το 
περιουσιολόγιο της κάθε οργανικής μονάδας. 

Ηλεκτρονικό σύστημα ∆ιαχείρισης Παγίων διαθέτει 
ο ΕΛΚΕ ενσωματωμένο στο σύστημα ∆ιαχείρισης 
Ερευνητικών Προγραμμάτων που προαναφέρθηκε. 

Η λειτουργία της καταγραφής των υποδομών 
εκτελείται αποσπασματικά ανά Τμήμα/υπηρεσία. 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

 

 



Απογραφικό ∆ελτίο 

 ΣΕΛΙ∆Α 1 

 

1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων Εννέα (9) 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Cardisoft S.A. 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

17.000€,  2 πληροφορικοί 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ, 100% 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ. Κυρίως σε Excel / Text 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 

ΝΑΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

PROLINK 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

20.185€ 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ. Κυρίως σε Excel / Text 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

ΟΧΙ, εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο με τη 
βοήθεια εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου 
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καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΟΧΙ 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΟΧΙ 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ, εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο με τη 
βοήθεια εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και το 
AUTOCAD 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΟΧΙ 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 

ΟΧΙ 
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απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ, εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο με τη 
βοήθεια εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

ΟΧΙ 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΟΧΙ 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 
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6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ το Project System του SAP 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

SAP AG 

Γερμανική εταιρεία κατασκευής λογισμικού ERP 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ναι ως προς τις άδειες χρήσης και τις αναβαθμίσεις 
του συστήματος 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Ένας Εργαζόμενος Υπάλληλος του Πανεπιστημίου 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

Οικονομική ∆ιαχείριση 

∆ιαχείριση Ηλεκτρονικού Πρωτόκολλου 

∆ιαχείριση Εγγράφων 

∆ιαχείριση Προμηθειών/Παρακολούθηση 
Συμβάσεων 

∆ιαχείριση Περιουσιολογίου και καταγραφής 
Υποδομών 

 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ όλες οι αναζητήσεις και τα report εξάγονται σε 
μορφή html, cvs, excel, word, rich text. 
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7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ μέσου web. Οι προσωποποιημένες υπηρεσίες 
είναι εφικτές μέσου του user interface του SAP το 
οποίο εγκαθίσταται στο pc του κάθε χρήστη. Η 
Πρόσβαση γίνεται από οπουδήποτε αρκεί ο 
χρήστης να έχει πρόσβαση στο internet 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ, Εκτελείται με χειρόγραφο τρόπο, με τη 
βοήθεια εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΟΧΙ 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΟΧΙ 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΟΧΙ 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 
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9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ, νεοαποκτηθείσα εφαρμογή η οποία βρίσκεται 
στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

PROLINK 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ, βρίσκεται σε περίοδο εγγύησης 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΟΧΙ 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΝΑΙ 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ σε Excel / Text 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 2 (∆ΥΟ) 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

Λογισμικά που υποστηρίζονται: 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2003 2. STUDENTS WEB 
/CLASS WEB 3. TIMETABLE 4. REPORT GENERATOR 5. UNI BOOKS 6. 
REPORTING SUITE 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

CARDISOFT Α.Ε. 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

6.300€ +Φ.Π.Α. 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

100% 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .xls 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

ΝΑΙ 

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ  

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

UNISYSTEM AE 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

2.750 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ  

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ XLS ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

NAI ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 

ΟΧΙ 
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απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

∆εν υπηρετεί προσωπικό ειδικότητας. Η 
δημοπράτηση γίνεται μέσω ΟΣΚ και Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας. 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
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(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ  

Οι διαδικασίες εκτελούνται χειρόγραφα 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
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6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI: 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΕΩΣ 30/10/2010 ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 2 ΕΤΗ: ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΕΤΗΣΙΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 5.250 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, ΣΕ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ (ASCII κλπ) ΚΑΙ 
ΕΥΡΟΣ  

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 
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7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

UNISYSTEM AE 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ  

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΝΑΙ 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ XLS ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 6  

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Ελληνική Ρομποτική 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Το κόστος είναι 2000€ πλέον ΦΠΑ κατ’ έτος για 
την υποστήριξη 2 εφαρμογών (προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό σε 10 βάσεις δεδομένων – 5 
προπτυχιακές και 5 μεταπτυχιακές). Υποστηρίζεται 
από πλευράς λογισμικού από καθ. Ζ. Αγιουτάντη 
και από πλευράς υλικού από το Τμήμα ∆ιοικητικής 
Υπολογιστικής Υποδομής της ∆ιεύθυνσης 
Τηλεπικοινωνιών, ∆ικτύων και Υπολογιστικής 
Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης με υπεύθυνο 
τον κ. Α. Μελετίου 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ (θέματα βαθμολογιών, πιστοποιητικών, 
αναλυτικών, διπλωματικών, στατιστικών, 
υποτροφιών, δηλώσεων βιβλίων, παροχή βιβλίων) 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆εν υποστηρίζονται θέματα σίτισης / στέγασης, 
τιμολόγησης προμηθευτών βιβλίων, έκδοση 
ωρολογίου προγράμματος, έκδοση προγράμματος 
εξετάσεων 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ – κυρίως σε μορφή Excel αλλά και σε μορφή 
text. 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 

ΝΑΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

ΝΑΙ 

Οι φοιτητές μπορούν να βλέπουν και να τυπώνουν 
την βαθμολογία τους, και την τρέχουσα δήλωσή 
τους – μπορούν επίσης να εγγράφονται στα 
μαθήματα του εξαμήνου. 

Οι καθηγητές μπορούν να δίνουν την βαθμολογία 
τους ηλεκτρονικά και να βλέπουν βαθμολογίες 
παλαιών εξεταστικών 

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ  (μισθοδοσία, απλογραφικό, διπλογραφικό) 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

στοιχείο 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Το κόστος είναι 9000€ πλέον ΦΠΑ κατ’ έτος. 
Υποστηρίζεται από πλευράς λογισμικού από καθ. Ζ. 
Αγιουτάντη και από πλευράς υλικού από το Τμήμα 
∆ιοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής της 
∆ιεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, ∆ικτύων και 
Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης 
με υπεύθυνο τον κ. Α. Μελετίου 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, μόνο σε μορφή ascii (text) 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 

OXI 
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υπηρεσίες); 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ  

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

στοιχείο 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Το κόστος είναι 1620€ πλέον ΦΠΑ κατ’ έτος. 
Υποστηρίζεται από πλευράς λογισμικού από καθ. Ζ. 
Αγιουτάντη και από πλευράς υλικού από το Τμήμα 
∆ιοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής της 
∆ιεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, ∆ικτύων και 
Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης 
με υπεύθυνο τον κ. Α. Μελετίου 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆εν καλύπτεται επαρκώς το διοικητικό μέρος των 
διαγωνισμών 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, μόνο σε μορφή ascii (text) 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

OXI – εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο και φύλλα 
excel. 
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καθόλου) 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

- 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

- 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

- 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

- 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

- 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

στοιχείο 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 

Το κόστος είναι 1440€ πλέον ΦΠΑ κατ’ έτος. 
Υποστηρίζεται από πλευράς λογισμικού από καθ. Ζ. 
Αγιουτάντη και από πλευράς υλικού από το Τμήμα 
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απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

∆ιοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής της 
∆ιεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, ∆ικτύων και 
Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης 
με υπεύθυνο τον κ. Α. Μελετίου 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆εν καλύπτεται η αρχειοθέτηση των διοικητικών 
πράξεων από πλευράς περιεχομένου – καλύπτεται 
μόνο το indexing. ∆εν καλύπτονται διάφορα 
στατιστικά που κατά καιρούς ζητούνται. 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, μόνο σε μορφή ascii (text) 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Rescom – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Το κόστος είναι 5000€ πλέον ΦΠΑ κατ’ έτος (προς 
το παρόν και έως το τέλος 2014 είναι μηδενικό, 
καθώς το πρόγραμμα αποκτήθηκε το 2009 και το 
ετήσιο κόστος συντήρησης θα επιβαρύνει το φορέα 
από το 2015). Υποστηρίζεται από πλευράς 
λογισμικού από ΕΛΚΕ/ΑΠΘ και από πλευράς υλικού 
από το Τμήμα ∆ιοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής 
της ∆ιεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, ∆ικτύων και 
Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης 
με υπεύθυνο τον κ. Α. Μελετίου. 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 

NAI 
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διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΝΑΙ (αυτόματη ειδοποίηση μέσω e-mail η οποία 
όμως θα ενεργοποιηθεί εντός του έτους) 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

NAI – (excel,word,pdf) 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

NAI 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ ακόμη (θα ενεργοποιηθεί εντός του έτους) 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

In house σε περιβάλλον MS-Access το υποσύστημα 
πρωτοκόλλου 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

OXI με ίδια μέσα 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Υποστηρίζεται από πλευράς λογισμικού και από 
πλευράς υλικού από το Τμήμα ∆ιοικητικής 
Υπολογιστικής Υποδομής της ∆ιεύθυνσης 
Τηλεπικοινωνιών, ∆ικτύων και Υπολογιστικής 
Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης με υπεύθυνο 
τον κ. Α. Μελετίου 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΟΧΙ  

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Παρακολούθηση αιτήσεων, παρακολούθηση 
νομοθεσίας, παρακολούθηση συνημμένων, 
παρακολούθηση ροής, κλπ. 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 

ΝΑΙ – excel  
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μορφή και σε ποιο εύρος; 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

OXI 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ  

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

στοιχείο 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Το κόστος είναι 1440€ πλέον ΦΠΑ κατ’ έτος. 
Υποστηρίζεται από πλευράς λογισμικού από καθ. Ζ. 
Αγιουτάντη και από πλευράς υλικού από το Τμήμα 
∆ιοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής της 
∆ιεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, ∆ικτύων και 
Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης 
με υπεύθυνο τον κ. Α. Μελετίου 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΟΧΙ 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆εν καλύπτεται επαρκώς η παρακολούθηση 
αλλαγής θέσης και αποσβέσεων 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, σε μορφή ascii (text) 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 

OXI 
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(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 4 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

CARDISOFT Α.Ε. 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

  ~3.000,00  + Φ.Π.Α. 

 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΝΑΙ 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ (ΣΕ EXCEL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ) 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 

ΝΑΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

PROLINK EΠΕ 

ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

11.592,00 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

ΟΧΙ 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΠΟ 
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καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

- 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

- 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

- 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

- 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

- 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΠΟ 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

- 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 

- 
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απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

- 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

- 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

- 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

- 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΠΟ 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

- 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

- 
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6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

- 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

- 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

- 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

1) ΑLTEC Α.Ε. –( ΓΕΝ. ΛΟΓ/ΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) 

2) Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-(ΑΛΚΑΙΟΣ) 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

2000,00 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ (OFFICE-(EXCEL,WORD κ.α.)) 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 

ΝΑΙ 
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υπηρεσίες); 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

CARDISOFT Α.Ε. 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΟΧΙ 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΝΑΙ 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ (ΣΕ EXCEL) 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου 

ΝΑΙ 
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9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Ειδική Εφαρμογή που αναπτύχθηκε in-house  

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

NAI 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

OXI 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

NAI 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

OXI 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 37 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

PROLINK ΕΠΕ. 

o Σίτιση φοιτητών 

o Στέγαση φοιτητών 

o Περίθαλψη φοιτητών 

CARDISOFT A.E. 

o ∆ιαχείριση φοιτητολογίου 

Εφαρμογή γενικού σκοπού Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι με 
προσαρμογές και εξειδικευμένες 
παραμετροποιήσεις για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι 
Αθήνας. 

I.D. SMARTWAY 

Εφαρμογή προμήθειας, διαχείρισης και εκτύπωσης 
καρτών σίτισης των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

PROLINK ΕΠΕ. 

Η Εφαρμογή καλύπτεται από ετήσιο συμβόλαιο 
συντήρησης 

CARDISOFT A.E. 

Η Εφαρμογή καλύπτεται προς το παρόν από την 
εγγύηση καλής λειτουργίας. 

I.D. SMARTWAY 

Η εφαρμογή λειτουργεί σε πιλοτικό στάδιο 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

PROLINK ΕΠΕ. 

38.400€ πλέον Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό αφορά την  
συντήρηση εννέα εφαρμογών του Τ.Ε.Ι Αθήνας.  

1. Μηχανογραφικό Λογιστικοκοστολογικό 
Σύστημα Οικονομικής Υπηρεσίας. 

2. Λογισμικό Παρακολούθησης Μητρώου 
Μόνιμου Προσωπικού. 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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3. Λογισμικό ∆ιαχείρισης των Συνεργατών 
ΤΕΙΑ. 

4. Λογισμικό Τμήματος Σπουδαστικής 
Μέριμνας. 

5. Λογισμικό Μισθοδοσίας και Αναδρομικών 
Εκτάκτου ∆ιδακτικού Προσωπικού. 

6. ∆ιαδικτυακή Εφαρμογή Επιλογής και 
Αξιολόγησης Συνεργατών. 

7. Μισθοδοσία και Αναδρομικά Μονίμου 
Προσωπικού. 

8. Λογισμικό ∆ημίων και ∆ιεθνών Σχέσεων. 

9. Εφαρμογή Ιατρείου.  

CARDISOFT A.E. 

∆ιαρκής Επιτροπή Παρακολούθησης Εργου: 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΕΣΤΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΟΛΙ∆ΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΛΠΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ 

 

I.D. SMARTWAY 

Επιτροπή Παρακολούθησης Εργου: 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ (100%) 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL) 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 
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2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

ΝΑΙ 

o ∆ιαχείριση φοιτητολογίου 

 

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

PROLINK ΕΠΕ. 

 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

Η Εφαρμογή καλύπτεται από ετήσιο συμβόλαιο 
συντήρησης 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

38.400€ πλέον Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό αφορά την  
συντήρηση εννέα εφαρμογών του Τ.Ε.Ι Αθήνας. 

1. Μηχανογραφικό Λογιστικοκοστολογικό 
Σύστημα Οικονομικής Υπηρεσίας. 

2. Λογισμικό Παρακολούθησης Μητρώου 
Μόνιμου Προσωπικού. 

3. Λογισμικό ∆ιαχείρισης των Συνεργατών 
ΤΕΙΑ. 

4. Λογισμικό Τμήματος Σπουδαστικής 
Μέριμνας. 

5. Λογισμικό Μισθοδοσίας και Αναδρομικών 
Εκτάκτου ∆ιδακτικού Προσωπικού. 

6. ∆ιαδικτυακή Εφαρμογή Επιλογής και 
Αξιολόγησης Συνεργατών. 

7. Μισθοδοσία και Αναδρομικά Μονίμου 
Προσωπικού. 

8. Λογισμικό ∆ημίων και ∆ιεθνών Σχέσεων. 

9. Εφαρμογή Ιατρείου.  

 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 

ΟΧΙ 
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δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ σε PDF 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

OXI 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

PROLINK ΕΠΕ. 

 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

Η Εφαρμογή καλύπτεται από ετήσιο συμβόλαιο 
συντήρησης 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

38.400€ πλέον Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό αφορά την  
συντήρηση εννέα εφαρμογών του Τ.Ε.Ι Αθήνας 

1. Μηχανογραφικό Λογιστικοκοστολογικό 
Σύστημα Οικονομικής Υπηρεσίας. 

2. Λογισμικό Παρακολούθησης Μητρώου 
Μόνιμου Προσωπικού. 

3. Λογισμικό ∆ιαχείρισης των Συνεργατών 
ΤΕΙΑ. 

4. Λογισμικό Τμήματος Σπουδαστικής 
Μέριμνας. 

5. Λογισμικό Μισθοδοσίας και Αναδρομικών 
Εκτάκτου ∆ιδακτικού Προσωπικού. 

6. ∆ιαδικτυακή Εφαρμογή Επιλογής και 
Αξιολόγησης Συνεργατών. 

7. Μισθοδοσία και Αναδρομικά Μονίμου 
Προσωπικού. 

8. Λογισμικό ∆ημίων και ∆ιεθνών Σχέσεων. 

9. Εφαρμογή Ιατρείου.  
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4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

OXI 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ σε PDF 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ. 

Η διαδικασίες εκτελούνται με την χρήση 
ηλεκτρονικών εγγράφων. Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας είναι σε 
διαδικασία έρευνας  της αγοράς για την προμήθεια 
ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα καλύπτει τις 
ανάγκες του. 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΟΧΙ 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 
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5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

PROLINK ΕΠΕ. 

 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

Η Εφαρμογή καλύπτεται από ετήσιο συμβόλαιο 
συντήρησης 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

38.400€ πλέον Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό αφορά την  
συντήρηση εννέα εφαρμογών του Τ.Ε.Ι Αθήνας 

1. Μηχανογραφικό Λογιστικοκοστολογικό 
Σύστημα Οικονομικής Υπηρεσίας. 

2. Λογισμικό Παρακολούθησης Μητρώου 
Μόνιμου Προσωπικού. 

3. Λογισμικό ∆ιαχείρισης των Συνεργατών 
ΤΕΙΑ. 

4. Λογισμικό Τμήματος Σπουδαστικής 
Μέριμνας. 

5. Λογισμικό Μισθοδοσίας και Αναδρομικών 
Εκτάκτου ∆ιδακτικού Προσωπικού. 

6. ∆ιαδικτυακή Εφαρμογή Επιλογής και 
Αξιολόγησης Συνεργατών. 

7. Μισθοδοσία και Αναδρομικά Μονίμου 
Προσωπικού. 

8. Λογισμικό ∆ημίων και ∆ιεθνών Σχέσεων. 

9. Εφαρμογή Ιατρείου.  
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6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ  

Ωστόσο, η τεχνική ολοκλήρωση τους για την 
πλήρη λειτουργία του συστήματος βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο. 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Αυτοματοποιημένη έκδοση ∆ιοικητικών Πράξεων 
που αφορούν:  

α) υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού (π.χ. 
διορισμούς, τοποθετήσεις, μονιμοποιήσεις, 
μετακινήσεις, μετατάξεις, εξελίξεις, 
συνταξιοδοτήσεις κ.λ.π.), 

β) επιμέρους στατιστικά στοιχεία.  

 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ  

Παρέχεται η δυνατότητα για εξαγωγή δεδομένων, 
εξολοκλήρου, σε αρχεία μορφής .DOC, ή .PDF 
(π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, στατιστικά στοιχεία 
κ.λ.π.). 

Τα στατιστικά δεδομένα δύναται να εξαχθούν και 
σε αρχεία μορφής .XLS. 

 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

 ∆εν υπάρχει λειτουργική ανάγκη για την 
εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας. 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ  

Για την διαχείριση του έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού. 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

PROLINK ΕΠΕ. 

Λογιστικό και διαχειριστικό πακέτο σχεδιασμένο να 
υποστηρίζει την υλοποίηση των προγραμμάτων του 
Ε.Λ.Κ.Ε. 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

Η Εφαρμογή καλύπτεται από ετήσιο συμβόλαιο 
συντήρησης 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 

7.860€ πλέον Φ.Π.Α.  
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του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου. 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Η διαχείριση εγγράφων γίνετε με εφαρμογή που 
καλύπτει την καταγραφή/πρωτοκόλληση 
αναζήτηση των διακινούμενων εγγράφων.  

Μετά από διαγωνισμό το Τ.Ε.Ι Αθήνας έχει 
προμηθευτεί εφαρμογή διαχείρισης εγγράφων και 
ροών εργασίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα 
θα τεθεί σε λειτουργία. 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Ειδική εφαρμογή in-house. 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Ένα άτομο για την υποστήριξη/συντήρηση της 
εφαρμογής 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΟΧΙ 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 

Ροή εργασιών 
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δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

PROLINK ΕΠΕ. 

 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

Η Εφαρμογή καλύπτεται από ετήσιο συμβόλαιο 
συντήρησης 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

38.400€ πλέον Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό αφορά την  
συντήρηση εννέα εφαρμογών του Τ.Ε.Ι Αθήνας 

1. Μηχανογραφικό Λογιστικοκοστολογικό 
Σύστημα Οικονομικής Υπηρεσίας. 

2. Λογισμικό Παρακολούθησης Μητρώου 
Μόνιμου Προσωπικού. 

3. Λογισμικό ∆ιαχείρισης των Συνεργατών 
ΤΕΙΑ. 

4. Λογισμικό Τμήματος Σπουδαστικής 
Μέριμνας. 

5. Λογισμικό Μισθοδοσίας και Αναδρομικών 
Εκτάκτου ∆ιδακτικού Προσωπικού. 

6. ∆ιαδικτυακή Εφαρμογή Επιλογής και 
Αξιολόγησης Συνεργατών. 

7. Μισθοδοσία και Αναδρομικά Μονίμου 
Προσωπικού. 

8. Λογισμικό ∆ημίων και ∆ιεθνών Σχέσεων. 

9. Εφαρμογή Ιατρείου.  



Απογραφικό ∆ελτίο 

 ΣΕΛΙ∆Α 10 

 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΝΑΙ 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ σε PDF 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΤΕΙ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 19 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

-Παράρτημα Καστοριάς(3τ.μ.):KARTISOFT 

-Λοιπά τμήματα : in-house 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- Με KARTISOFT : OXI / Λοιπά: in-house 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5 Εργαζόμενοι 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σε σημαντικό ποσοστό 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Σίτιση, στέγαση, περίθαλψη, κινητικότητα 
φοιτητών: Εφαρμογές σε DBASE, IN-HOUSE 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

EXCEL, TXT, WORD 

Eφαρμογές παλαιές σε DBF 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

- KARTISOFT : NAI 

- Λοιπές εφαρμογές : ΟΧΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 

∆ιαχείρηση φοιτητολογίου : ΝΑΙ 

Εφαρμογές dbase : ΟΧΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

ΟΤS Α.Ε. 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Υπάρχει στο συμβόλαιο αγοράς 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ: WORD, EXCEL, TXT 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

 

ΝΑΙ 
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καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS A.E. 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

NAI 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 Υπάρχει στο συμβόλαιο αγοράς 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

ΝΑΙ 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

ΟΧΙ 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

ΝΑΙ: Σε WORD, EXCEL, TXT 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

OXI 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

OXI 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

 

ΝΑΙ 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

4Μ 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

 

NAI 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
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του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

400€ 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ: Εκτός από ηλεκτρονικό πρωτόκολλο  

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Αρχιτεκτονικά ( για μελέτες) 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ: Σε WORD & EXCEL 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

OXI 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

ΟΤS Α.Ε. 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Υπάρχει στο συμβόλαιο αγοράς 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

ΝΑΙ 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 

 

ΟΧΙ 
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(περιγράψτε την) 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ- ΣΕ WORD, EXCEL, TXT 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

OXI 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS A.E. 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Υπάρχει στο συμβόλαιο αγοράς 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ: WORD, EXCEL, TXT 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 

OXI 
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(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Mόνο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. 

Επίκειται η λειτουργία του. 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS A.E. 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Yπάρχει στο συμβόλαιο αγοράς 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΝΑΙ: Σε σημαντικό ποσοστό 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΝΑΙ: η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

ΝΑΙ: ∆ιαχείριση παγίων και αναλωσίμων  
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καθόλου) 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS A.E. 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Υπάρχει στο συμβόλαιο αγοράς 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

NAI 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

OXI 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

NAI: WORD, EXCEL, TXT 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

OXI 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

OXI 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 13 ΤΜΗΜΑΤΑ 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

ΝΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ) 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

CARDISOFT  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ CLIENT SERVER 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

Ι∆ΡΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

5.616,00 ΜΕ ΦΠΑ  

ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΩΣ ΤΟ 2013 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

 

ΝΑΙ 13:13 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

ΝΑΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΝΑΙ  

1. Η ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

2. Η ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

3.Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

4. Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

ΣΕ ΜΟΡΦΗ EXCEL 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

 

ΝΑΙ (ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ) 

 

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

PROLINE ΕΠΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΤΣΗΣ ΕΠΕ 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ : 4.350 € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ : 11.107,80 € (ΜΑΖΙ 
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΙΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ  

ΥΠΑΡΧΕΙ Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕ WORD, 
EXCEL, ASCII FILE 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

ΝΑΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 
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4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

ΟΧΙ 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ WORD ΚΑΙ EXCEL 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

- 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

- 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

- 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

- 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

- 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

ΝΑΙ 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

Pi Systems / ERGIO XP II PLUS 
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5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

ΝΑΙ 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

677,60 € 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

ΧΡΟΝΟΑ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

ΝΑΙ (WORD, EXCEL, PDF) 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

ΟΧΙ 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

ΝΑΙ 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

ΟΧΙ 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

ΟΧΙ 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ WORD ΚΑΙ EXCEL 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

 

- 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

- 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

- 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
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διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

- 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

- 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

- 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

- 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

SYG-LYSIS (ΠΑΟΥΡΗΣ Μ.- ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Ο.Ε. 
/ EREVNA II) 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

ΝΑΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

3.980,55 €  

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

ΟΧΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

∆εν υποστηρίζεται η παρακολούθηση του φυσικού 
αντικειμένου των έργων 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

ΝΑΙ (συγκεκριμένες καταστάσεις σε μορφή ASCII) 
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7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

ΟΧΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

ΟΧΙ 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

OXI 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

- 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

- 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

- 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

- 

 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

- 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

- 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

- 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 
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9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

ΟΧΙ 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

- 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

- 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

- 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

- 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

- 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

- 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 8 ( ΟΚΤΩ ) 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

CARDISOFT 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

7.316,40 €  

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 

ΟΧΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ ( ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
VISUAL BASIC ΚΑΙ EXCEL ) 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

ΟΧΙ ( ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ MICROSOFT OFFICE ΚΑΙ 
EXCEL ) 
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καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ ( ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ MICROSOFT OFFICE ΚΑΙ 
EXCEL ) 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
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απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ ( ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ MICROSOFT OFFICE ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ) 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 
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6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ ( ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
VISUAL BASIC , MICROSOFT OFFICE ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ) 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 

ΟΧΙ 
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υπηρεσίες); 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ ( ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
) 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΝΑΙ 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ ( ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ MICROSOFT OFFICE ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ) 
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9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΝΑΙ 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος:  

1.1 Τίτλος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 11 Τμήματα –ΓΤΘΕ - ΞΓΦΑ 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

 

ΝΑΙ Στις Γραμματείες Τμημάτων -ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

CARDISOFT – Σε διαδικτυακή βάση. 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

8.924 +ΦΠΑ (Το οποίο αναπροσαρμόζεται ανά έτος σε 
ποσοστό ανάλογο του πληθωρισμού επί της αμοιβής) 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

 

ΝΑΙ : 11/11 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

Στο σπουδαστικό πρόγραμμα των γραμματειών ΝΑΙ 
καλύπτονται 

 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΝΑΙ εκτός των Γραμματειών που χειρίζονται το 
σπουδαστικό πρόγραμμα, δεν υποστηρίζονται: 

Η σίτιση φοιτητών 

Η στέγαση φοιτητών 

Η περίθαλψη φοιτητών 

Η κινητικότητα φοιτητών 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

ΝΑΙ, σε μορφή excel, σε μεγάλο ποσοστό.  

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 

 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 



Απογραφικό ∆ελτίο 

 ΣΕΛΙ∆Α 2 

 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  ΟΧΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

 

Στο σπουδαστικό πρόγραμμα ΝΑΙ 

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Πρόγραμμα μισθοδοσίας: 1044+19%=1242,36€ 

Πρόγραμμα λογιστηρίου: 3518+19%=5428,78€ 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆εν υπάρχει αναλυτική λογιστική 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, σε μορφή excel . ∆εν υπάρχουν Reports. Όλες τις 
αναφορές που χρειαζόμαστε μας τις δομεί η OTS. 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

ΟΧΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 
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4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

OXI, εκτελείται χειροκίνητα σε word & excel 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

- 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

OXI 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Αποθήκη, Αποσβέσεις, λογιστική απογραφή  

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Μόνο ότι τηρείται σε excel 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ (∆ιαγωνισμοί τακτικοί και πρόχειροι) 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

4M/ERGA 
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5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI  

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

600€ 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

OXI 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

NAI σε μορφή xml 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

NAI 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

OXI 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

OXI 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

- 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 

OXI 
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διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

OXI 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ οι διαδικασίες εκτελούνται χειροκίνητα με excel  

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

- 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

- 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ MONO ΣΕ EXCEL 
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7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – ∆ιαλειτουργικό 
σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

- 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΟΧΙ 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

- 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 
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9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ εκτελείται χειροκίνητα σε excel 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

- 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΟΧΙ 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Απογραφές, αποθήκες παγίων, χρεώσεις, μεταβιβάσεις, 
Αποσβέσεις, βελτιώσεις. 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Ότι τηρείται μόνο σε excel. 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 8 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

CARDISOFT 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

7,140€ με Φ.Π.Α. 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, υποστηρίζεται εξαγωγή σε EXCEL 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 

ΝΑΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.761,98€ με Φ.Π.Α. 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ. Txt, excel και ειδική μορφή. 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

ΝΑΙ 
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καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Συμπεριλαμβάνεται στο προηγούμενο 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, υποστηρίζεται εξαγωγή σε EXCEL 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
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απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 
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6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

4.783,80 € 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, υποστηρίζεται εξαγωγή σε EXCEL 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 

ΟΧΙ 
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υπηρεσίες); 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 
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9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Ειδική εφαρμογή IN-HOUSE 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΝΑΙ 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 18 Προπτυχιακά 2 Μεταπτυχιακά 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ  

(Πανδώρα) 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από το τμήμα 
πληροφορικής της διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης. 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Απασχολούνται:  

3 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης  

 2 εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

Καλύπτονται:  

το 100% των προπτυχιακών τμημάτων  

το 50% των μεταπτυχιακών τμημάτων 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Ενημέρωση βαθμολογιών από μέλη ΕΠ μέσω 
διαδικτύου. 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ  (Εκτυπώσιμη, xls, csv και σε όποια άλλη 
μορφή  απαιτηθεί). 

 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ (αλλά υπάρχει δυνατότητα) 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 

ΝΑΙ,  σε σπουδαστές  

 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ (∆ιπλογραφική Λογιστική & Μισθοδοσία 
Προσωπικού)  

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Open Technology Services (ΟΤS) 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

4.480,35 €  

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Μηχανογραφημένη Έκδοση επιταγών, αυτόματη 
ενημέρωση προμηθευτών για την διαδικασία 
συναλλαγής. 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ (Εκτυπώσιμη, xls, pdf, doc) 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ (Υπάρχει δυνατότητα μόνο στον πρόγραμμα 
της μισθοδοσίας) 

 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

Χρήστες του λογιστηρίου έχουν πρόσβαση να 
καταχωρούν οικονομικά στοιχεία στο λογισμικό  
διαχείρισης Έργων. Μόνο αυτά τα στοιχεία 
φαίνονται μέσω της WEB εφαρμογής των έργων.  

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

ΟΧΙ (Με χρήση λογισμικού εφαρμογών γραφείου) 

Λογισμικό για την διαχείριση της  ανάρτησης 
προκηρύξεων στο διαδίκτυο. 
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καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

In house 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

1 ανθρωπομήνας /έτος 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ (Με λογισμικό που αναπτύχθηκε από το τμήμα 
πληροφορικής της διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης). 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ (Εφαρμογή Παρακολούθησης Έργων) 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Open Technology Services (OTS) 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 

1.999,2 € 
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απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆ιαδικασίες ωρίμανσης έργου πριν την 
αδειοδότηση. 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ (Εκτυπώσιμη, xls,dpf) 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ  

Α) Υπάρχει συνιστώσα λογισμικού που καλύπτει τις 
ανάγκες  του τμήματος ∆ιοικητικών Υποθέσεων. 

Β) Εφαρμογή  Πάπυρος (καλύπτει τις ανάγκες του 
Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου). 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

Α)Λογισμικό που αναπτύχθηκε από τις ομάδα 
εργασίας του τμήματος πληροφορικής της 
διοίκησης του ΤΕΙ  και καλύπτει τις ανάγκες του 
τμήματος  ∆ιοικητικών Υποθέσεων. 

Β)Λογισμικό Πάπυρος της εταιρείας Modus 
Software. 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ ( εταιρεία Modus Software ) 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

4.479€ (Για τον λογισμικό Πάπυρος) 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 
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6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Μετατάξεις, αποχωρήσεις, εκλεκτορικά. 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ  

Λογισμικό ΤΕΙ (Εκτυπώσιμη, συμβατά office). 

Πάπυρος (Εκτυπώσιμη, pdf, tif, plg, xls) 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ (Μόνο από το λογισμικό Πάπυρο) 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ (Εφαρμογή Παρακολούθησης Έργων) 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Open Technology  Services (OTS) 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ (θα πραγματοποιηθεί σύμβαση σε εύλογο 
χρονικό διάστημα) 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Μισθοδοσία  

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΝΑΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ (Εκτυπώσιμη, xls,dpf) 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 

ΟΧΙ 
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(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ (Με χρήση λογισμικού εφαρμογών γραφείου) 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 

 Υποστηρίζονται από την εφαρμογή 
«∆ιπλογραφικής Λογιστικής» που αναφέρεται στο 
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απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Υποσύστημα Οικονομικών Υποθέσεων. 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΝΑΙ 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας  

1.2 Αριθμός Τμημάτων ∆έκα πέντε (15) 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

- Φοιτητικής Μέριμνας: ΟΧΙ  

- Γραμματείες Τμημάτων: ΝΑΙ  

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

- Φοιτητικής Μέριμνας: ΟΧΙ  
- Γραμματείες Τμημάτων:- Εταιρεία: Cardisoft  
                                     -Εφαρμογή: Γραμματεία V2.5 
 Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια νέου λογισμικού 
Γραμματειών (Cardisoft), το οποίο αναμένεται να 
τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2010. 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

 Γραμματείες Τμημάτων:OXI  

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- Φοιτητικής Μέριμνας: ΟΧΙ 

 - Υποστήριξη και συντήρηση του λογισμικού των 
Γραμματειών των Τμημάτων γίνεται από το Τμήμα 
Πληροφορικής της ∆/νσης Πληροφορικής και 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

                                      

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

- Φοιτητικής Μέριμνας: ΟΧΙ 

- Γραμματεία ∆ασοπονίας: ΝΑΙ 

 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- Φοιτητικής Μέριμνας: ΟΧΙ 

- Γραμματεία ∆ασοπονίας: OXI 
                        Ηλεκτρονικής : ΟΧΙ 
                        Νοσηλευτικής: ΟΧΙ 
                        Φυσικοθεραπείας: ΟΧΙ 
                        Πληροφορική: ΟΧΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

- Γραμματεία ∆ασοπονίας: ΟΧΙ  
                   Ηλεκτρονικής: ∆ιδακτικά Συγγράμματα  
                                            με ελλείψεις  
                   Νοσηλευτικής: ∆ιδακτικά Συγγράμματα, 
                                             Στατιστικά Στοιχεία  
                   Φυσικοθεραπείας: ∆ιδακτικά    
                                                    Συγγράμματα 
                   Πληροφορικής:- Πιστοποιητικά  

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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                                                  αποφοίτησης/Πτυχία 
                                                - Πιστοποιητικό για   
                                                  στεγαστικό επίδομα 
                                            -Στατιστικά /Απογραφικά 
                                               - Υποτροφίες κ.λ.π. 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

- Φοιτητικής Μέριμνας: ΟΧΙ 
-Γραμματεία ∆ασοπονίας:Nαι σε Μορφή txt              
                                          (κείμενο)  σε όλο το εύρος 
                       Ηλεκτρονικής: ΟΧΙ 
                       Φυσικοθεραπείας: ΟΧΙ 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

- Φοιτητικής Μέριμνας: ΟΧΙ 

- Γραμματεία Τμημάτων:  ΟΧΙ                       

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

- Φοιτητικής Μέριμνας: ΟΧΙ 

- Γραμματεία Τμημάτων: ΟΧΙ 

                        

   

 

 

                                      

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

                            

                                      ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

            OPEN TECHNOLOGY SERVICES A.E. 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

                                 ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

 

                            6.571,12€   

 

 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

                                    ΝΑΙ 

 

3.6 Υπάρχει κάποια  
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συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

                                   ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

                          ΝΑΙ (Microsoft Excel) 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

ΟΧΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

 

                                     ΟΧΙ 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
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4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

                                             ΟΧΙ 

                                 Χειροκίνητο Σύστημα  

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

ΟΧΙ 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

ΟΧΙ 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

ΟΧΙ 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

 

ΟΧΙ 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

 

ΟΧΙ 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

ΟΧΙ 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

                                        ΟΧΙ 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

                                        ΟΧΙ 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 

 Η Ηλεκτρονική εφαρμογή που υπάρχει δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Τμήματος 
Προσωπικού και οι διαδικασίες εκτελούνται με 
χειροκίνητο τρόπο και μέχρι σήμερα δεν έχει 
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διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

πλήρως λειτουργήσει λόγω μη ανταπόκρισης του 
αναδόχου. 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

 

      ACE HELLAS INTEGRATED SOLUTIONS  

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

                                       ΟΧΙ  

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

                Καλύπτονται ελάχιστες έως καθόλου 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Το σύνολο των εργασιών εκτός ελαχίστων π.χ. 
(άδειες – χρονοεπιδόματα) δεν υποστηρίζονται 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

                                  ΟΧΙ 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

                                  ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

 

                                  ΟΧΙ 

 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

 

                                       ΝΑΙ 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

                               OTS  Α.Ε. 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

              

                                 ΝΑΙ 
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7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

                                  ΝΑΙ  

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

                           ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ  

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

                        ΝΑΙ (ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ) 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

  

                                     ΝΑΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

 

                                    ΝΑΙ 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

                             ΟΧΙ 

Η διαδικασία εκτελείται με χειροκίνητο τρόπο 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 
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8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

                              ΟΧΙ 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

  

                               ΟΧΙ 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

 

 

  

                                      ΝΑΙ  

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

OPEN TECHNOLOGY SERVICES A.E. 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

                                      ΝΑΙ  

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

                                

 

                                   6.571,12€   

 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

               

                                      ΝΑΙ  

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

ΝΑΙ (Microsoft Excel) 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
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(ΝΑΙ/ΟΧΙ)                                OXI 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

 

                                OXI 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 19 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

CARDISOFT 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

18.656,99 ΕΥΡΩ 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ (TXT) 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 

NAI 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OTS AE 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.083,68 ΕΥΡΩ 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ (DMP, TXT, EXCEL) 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

ΟΧΙ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΠΟ) 
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καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OTS AE 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 

2.074,17 ΕΥΡΩ 
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απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ (DMP, TXT, EXCEL) 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OTS AE 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

3.195,15 ΕΥΡΩ 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 
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6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ (DMP, TXT, EXCEL) 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OTS AE 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

2.230,00 ΕΥΡΩ 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ (TXT, EXCEL) 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 

ΟΧΙ 
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υπηρεσίες); 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΠΟ) 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 
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9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

 



1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 8 (ΟΚΤΩ) 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

CARDISOFT A.E. 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

14.060 € χωρίς Φ.Π.Α.  

2 (δύο) άτομα ασχολούνται με την 
υποστήριξη και συντήρηση της εφαρμογής. 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ (8/8) 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ (σε μορφή excel) 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους κ.λπ. 

ΝΑΙ 



(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

O.T.S. 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΝΑΙ (Συμπεριλαμβάνεται στο ποσό των 
5.715,57 € με τις υπόλοιπες εφαρμογές της 
ίδιας εταιρείας που καλύπτουν και το τμήμα 
του Ειδικού Λογαριασμού) 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 

ΟΧΙ (Με χειροκίνητο τρόπο) 



τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΟΧΙ 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΟΧΙ 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΝΑΙ 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

- 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

- 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 



5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

- 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

- 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

- 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

- 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

O.T.S. 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

699,72 € 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 

ΝΑΙ 



υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

O.T.S. 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΝΑΙ (Συμπεριλαμβάνεται στο ποσό των 
5.715,57 € με τις υπόλοιπες εφαρμογές της 
ίδιας εταιρείας που καλύπτουν και το τμήμα 
∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων) 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

OXI 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

NAI (excel) 



7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

OXI 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

(ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) 

ΝΑΙ 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

CARDISOFT A.E. 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

NAI (Συμπεριλαμβάνεται στο ποσό των 
14.060 € χωρίς Φ.Π.Α. με τις υπόλοιπες 
εφαρμογές της ίδιας εταιρείας) 

1 (ένας) υπάλληλος 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΟΧΙ 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

- 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ (excel) 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 

NAI 



υπηρεσίες); 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ (∆εν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία) 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

S.C.R. Α.Ε.Β.Ε. 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

OXI 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

1 (ένας) υπάλληλος 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΝΑΙ 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 11 Πάτρα , 2 Πύργος, 2 Αμαλιάδα 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

- 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

- 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΣΙΤΙΣΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ – ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 

ΝΑΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS «∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

3624€ 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 ΝΑΙ 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

NAI  
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καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS «∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ   

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Συμπεριλαμβάνεται στο υποσύστημα 3 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

OXI 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆εν καλύπτεται η διενέργεια διαγωνισμών 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

OXI 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
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απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

OTS ∆ιαχείριση Προσωπικού Μισθοδοσίας  

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

1836€ 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΝΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
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6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» 

OTS «∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.500€ 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 

ΟΧΙ 
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υπηρεσίες); 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ  

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ 
ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI 
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9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

OTS 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI  

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2  

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΝΑΙ 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 10 φοιτητικής μέριμνας & 15 διοικητικής μέριμνας 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

Ναι. ∆ιαχείριση φοιτητολογίου. 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ILYDA Α.Ε. 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

16.489€  

Και υποστήριξη από Τμήμα Πληροφορικής. 

 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ. 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

∆ιαχείριση φοιτητολογίου. Επίσης, μία ξεχωριστή 
εφαρμογή σε Oracle του ΚΗΥΚΥ (Υπ. Απασχόλησης 
& Κοιν. Προστασίας) για έκδοση ευρωπαϊκής 
κάρτας ασφάλισης ασθένειας  

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Σε έντυπη μορφή καταστάσεις, στατιστικά, 
βεβαιώσεις. 

Σε Excel καταστάσεις βαθμολογίας. 

Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής σε ηλεκτρονική 
μορφή για οτιδήποτε ζητηθεί. 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ. Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής. 

2.10 Υποστηρίζεται η Πρόσβαση web μόνο για φοιτητές (αιτήσεις για 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 
ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

πιστοποιητικά, δήλωση μαθημάτων 

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΙΛΥ∆Α Α.Ε. 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

11.148€ 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ. Εκτυπωτικές καταστάσεις. 

Αρχεία για προϋπολογισμό-απολογισμό σε excel. 
Βεβαιώσεις αποδοχών, ΑΠ∆-ΙΚΑ, καταστάσεις 
μισθοδοσίας σε ASCII 

Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής σε ηλεκτρονική 
μορφή για οτιδήποτε ζητηθεί. 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

NAI. Επιτροπές, συμβούλια, οδοιπορικά, 
υπερωρίες, πρακτική σπουδαστών, μισθοδοσίες. 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ. 
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4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΙΛΥ∆Α Α.Ε. 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

7.447€ 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Σε Word Συμβάσεις έργου/ειδών. Σε ASCII 
Συγκεντρωτικές αγορών/πωλήσεων. Σε excel 
αρχείο ειδών, παγίων, υπολόγων, καρτέλα 
προμηθευτών. Σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχει η 
δυνατότητα παραγωγής για οτιδήποτε ζητηθεί. 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ. Υπάρχει η δυνατότητα να παραχθεί. 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 
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5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

ΙΛΥ∆Α Α.Ε.  

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 

5.585€ 
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υποστήριξη / συντήρηση) 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Σε έντυπη μορφή βεβαιώσεις, στατιστικά κλπ.  

Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής σε ηλεκτρονική 
μορφή για οτιδήποτε ζητηθεί. 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ. Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΟΧΙ 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 
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7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Έντυπα, excel, ASCII 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

OXI 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

NAI 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

NAI 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

MODUS Α.Ε. 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

6.782€ 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

Πρωτοκόλληση και δρομολογήσεις εγγράφων 
κεντρικού πρωτοκόλλου. 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες που έχουν 
αγορασθεί. 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 

ΟΧΙ 
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(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

B-login 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

190€ 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

Καταγραφή ακίνητης περιουσίας για τον 
υπολογισμό του ενιαίου τέλους (ΕΤΑΚ) 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Έντυπες καταστάσεις 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 7 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Cardisoft A.E. 

(Cardisoft Γραμματεία 4) 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

9520€ 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

ΝΑΙ 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆εν υποστηρίζονται: 

Σίτιση, Στέγαση, Περίθαλψη Φοιτητών 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, σε μορφή xls και σε όλο το εύρος των 
δεδομένων 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 

ΝΑΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. OTS 

(ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΠ∆∆) 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

4498,20€ 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, σε μορφή xls και σε όλο το εύρος των 
δεδομένων 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

ΝΑΙ 
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καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. OTS 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

2014,27€ 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

OXI 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, σε μορφή xls 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ, η διαδικασία αυτή εκτελείται με χειροκίνητο 
τρόπο 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
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απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

Cardisoft Α.Ε. 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

9520€ (ενιαίο συμβόλαιο με το υποσύστημα Φοιτ. 
Μέριμνας) 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

∆ιαχείριση Πιστώσεων 
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6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

Ναι, σε μορφή xls και σε όλο το εύρος των 
δεδομένων 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Megasoft Α.Ε. 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

2000€ 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Παρακολούθηση Φ.Α. & Ο.Α. 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 

ΟΧΙ 
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υπηρεσίες); 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ, η διαδικασία αυτή εκτελείται με χειροκίνητο 
τρόπο 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 
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9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. OTS 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

2014,27 (ενιαίο συμβόλαιο με το υποσύστημα 
∆ιαχείρισης Προμηθειών) 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΝΑΙ 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ, σε μορφή xls και σε όλο το εύρος των 
δεδομένων 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 
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1.Στοιχεία Ιδρύματος 

1.1 Τίτλος Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

1.2 Αριθμός Τμημάτων 9 

2. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας (κυρίως Γραμματείες Τμημάτων) 

2.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή1 – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ στις Γραμματείες 

ΟΧΙ στην Σίτιση και Στέγαση σπουδαστών στην 
οποία η καταγραφή γίνεται στο EXCEL 

2.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

Cardisoft 

2.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

2.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

46.200€ (1) 

2.5 Καλύπτονται όλα τα 
τμήματα; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) – Ποσοστό 
κάλυψης (π.χ. 10 από 15 
τμήματα) 

NAI 

2.6 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τους 
φοιτητές μέσα από το 
λογισμικό; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

NAI 

2.7 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

Καμία μέσω WEB 

2.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

NAI σε εκτυπώσιμη κ ηλεκτρονική μορφή 

2.9 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

2.10 Υποστηρίζεται η 
πρόσβαση μέσω web σε 
φοιτητές, σπουδαστές, μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ, λοιπούς 

ΟΧΙ 

                                          
1 Ως Ηλεκτρονική Εφαρμογή θεωρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και όχι η 

χρήση Εφαρμογών Γραφείου όπως Excel ή απλές βάσεις δεδομένων σε Access. 
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ενδιαφερόμενους κ.λπ. 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες);  

3. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων 

3.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
Εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

3.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

O.T.S. 

3.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.397,84€ 

1 

3.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν τις 
οικονομικές υπηρεσίες; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

3.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

3.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ ΣΤΟ EXCEL σε εκτυπώσιμη κ ηλεκτρονική 
μορφή 

3.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

NAI 

3.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

OXI 

4. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Προμηθειών 

4.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 

NAI 
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καθόλου) 

4.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

O.T.S. 

4.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

4.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

Περιλαμβάνεται στο 3.4 

4.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση προμηθειών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

4.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

4.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

4.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

4.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

5. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων Έργων 

5.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

5.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

O.T.S. 

5.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

5.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 

Περιλαμβάνεται στο 3.4 
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απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

5.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση δημοσίων έργων; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

5.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

5.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

5.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

5.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

6. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

6.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ, να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

6.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house  κ.λπ.) 

ΓΡΑΦΕΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΜΕΝ∆ΡΙΝΟΣ Γ. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

6.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

6.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΟΧΙ 

6.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση διοικητικών 
υποθέσεων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

6.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
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6.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ ΣΤΟ EXCEL 

6.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

6.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

7. Υποσύστημα ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

7.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΝΑΙ 

7.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

MEGASOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

7.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

1.000,00€ 

7.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση ερευνητικών 
προγραμμάτων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΝΑΙ 

7.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

7.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΝΑΙ 

7.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ 

7.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 

ΟΧΙ 
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υπηρεσίες); 

8. ∆ιαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Υποσύστημα 7) – 
∆ιαλειτουργικό σύστημα με όλα τα άλλα υποσυστήματα 

8.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 

8.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΟΧΙ 

8.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

8.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΟΧΙ 

8.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Εγγράφων και Ροών 
Εργασίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΟΧΙ 

8.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

ΟΧΙ 

8.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

8.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

8.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 

9. ∆ιαχείριση Περιουσιολογίου / Καταγραφής Υποδομών (Υποσύστημα 8) 

9.1 Υπάρχει Ηλεκτρονική 
εφαρμογή; – NAI/OXI (αν η 
απάντηση είναι ΟΧΙ να 
αναφέρετε αν εκτελείται η 
διαδικασία αυτή με χειροκίνητο 
τρόπο ή δεν εκτελείται 
καθόλου) 

ΟΧΙ 
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9.2 Κατασκευαστής (Επωνυμία 
Εταιρείας/Ειδική Εφαρμογή που 
αναπτύχθηκε in-house κ.λπ.) 

ΟΧΙ 

9.3 Υπάρχει Συμβόλαιο 
Συντήρησης/ Υποστήριξης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΟΧΙ 

9.4 Ετήσιο Κόστος (σε ευρώ 
ή/και αναγραφή εργαζομένων 
του ιδρύματος που 
απασχολούνται με την 
υποστήριξη / συντήρηση) 

ΟΧΙ 

9.5 Καλύπτονται όλες οι 
διαδικασίες που αφορούν την 
διαχείριση Περιουσιολογίου / 
Καταγραφής Υποδομών; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ); 

ΟΧΙ 

9.6 Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη υπηρεσία που 
δεν υποστηρίζεται; 
(περιγράψτε την) 

 

9.7 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Σε τι 
μορφή και σε ποιο εύρος; 

ΟΧΙ 

9.8 Υποστηρίζεται η εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή xml; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΟΧΙ 

9.9 Υποστηρίζεται η πρόσβαση 
μέσω web για τους 
ενδιαφερόμενους 
(προσωποποιημένες 
υπηρεσίες); 

ΟΧΙ 
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