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Σχετικά με την ανάπτυξη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας ενημέρωσης 
που θα αντικαταστήσει την υπηρεσία “all_users” 
 
Το σύστημα επικοινωνίας και ανακοινώσεων που χρησιμοποιείται 
σήμερα στο Π.Κ. είναι ένας συνδυασμός λιστών επικοινωνίας 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (λίστες all_dep, all_eedip, κλπ) με ένα 
σύστημα ανακοινώσεων σε ιστοσελίδα (“all_users”) με ημερήσια 
αποστολή συγκεντρωτικού μηνύματος. Το σύστημα ξεκίνησε την 
λειτουργία του περί το 2000 και χρησιμοποιείται από τότε αυτούσιο με 
μικρές μόνο τροποποιήσεις.  
Το υπάρχον σύστημα έχει ελλείψεις και δεν καλύπτει σε λειτουργικότητα 
νέες ανάγκες οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 
του λόγω και της εξέλιξης της τεχνολογίας.  Συνοπτικά, οι κύριες 
ελλείψεις του υπάρχοντος συστήματος είναι:  
 

• η δυσκαμψία στην αμεσότητα αποστολής των μηνυμάτων – μη 
αυτοματοποιημένη διαδικασία (για να δει κανείς μία ανακοίνωση 
πρέπει να εισέλθει με όνομα και κωδικό χρήστη στο σύστημα ή να 
περιμένει το ηλεκτρονικό μήνυμα που στέλνεται στον χρήστη μια 
φορά την ημέρα με το σύνολο των θεμάτων που απεστάλησαν έως 
εκείνη την ώρα, η δημοσίευση των ανακοινώσεων απαιτεί την 
καθημερινή παρέμβαση του χειριστή του συστήματος, η άμεση 
αποστολή σημαντικών ή επείγοντος χαρακτήρα ανακοινώσεων 
απαιτεί την επιτόπια επέμβαση του χειριστή του συστήματος), 

 
• δεν υποστηρίζονται οι δημόσιες ανακοινώσεις του Ιδρύματος, ο 

διαχωρισμός επίσημων και λοιπών ανακοινώσεων  και η εύχρηστη 
αναζήτηση παλαιότερων ανακοινώσεων (απαιτείται η κατοχή 
κωδικού πρόσβασης για να δει κανείς την λίστα μηνυμάτων, 
ψηφίσματα της Συγκλήτου και ανακοινώσεις επίσημων 
εκδηλώσεων του Ιδρύματος αναμιγνύονται με ανακοινώσεις 
αναπλήρωσης μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων και το 
περιβάλλον αναζήτησης μηνυμάτων είναι δύσχρηστο). 

 
 
• η αδυναμία διεξαγωγής συζητήσεων (το σύστημα all_users λόγω 

της καθυστέρησης στην δημοσίευση ενός μηνύματος δεν επιτρέπει 
την ανάπτυξη διαλόγου, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να έχουν 



μεταφερθεί στις λίστες επικοινωνίας του εσωτερικού 
ταχυδρομείου). 

 
Για τους παραπάνω λόγους η Πρυτανεία ζήτησε από την Δ/νση 
Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων & Υπολογιστικής Υποδομής την υποβολή 
πρότασης για την ανάπτυξη νέου συστήματος ανακοινώσεων, το 
οποίο θα λειτουργεί στα πλαίσια του νέου ιστοτόπου του Ιδρύματος, 
θα αντιμετωπίζει τις ελλείψεις του υπάρχοντος συστήματος και θα 
έχει την λειτουργικότητα ενός σύγχρονου συστήματος ανακοινώσεων. 
Παρόμοια, συστήματα ανακοινώσεων χρησιμοποιούνται σήμερα σε 
ΑΕΙ όπως το ΕΜΠ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ΑΠΘ. Το 
νέο σύστημα του Π.Κ. το οποίο αναπτύχθηκε από την Δ/νση 
Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων & Υπολογιστικής Υποδομής έχει τα 
παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά:  
 
• βασίζεται σε λογισμικό κατάλληλο για την δημιουργία «ομάδων 

συζητήσεων» (forums) και ευνοεί την ανάπτυξη διαλόγου (θα 
υπάρχουν θεματικές κατηγορίες στις οποίες αναρτώνται τα 
μηνύματα και σε αυτά μπορεί να ακολουθούν απαντήσεις οι οποίες 
θα αναρτώνται άμεσα, χωρίς την παρεμβολή χειριστή,  
δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη διαλόγου),  

 
• διαθέτει δύο κύριες ενότητες θεματικών κατηγοριών: (1) Δημόσιες 

Ανακοινώσεις (ψηφίσματα και αποφάσεις Συγκλήτου, αποφάσεις 
Πρυτανικού Συμβουλίου, ανακοινώσεις Πρυτανείας, ανακοινώσεις 
των υπηρεσιών του Ιδρύματος), (2) Ενδοπολυτεχνειακές 
ανακοινώσεις (ανακοινώσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο τα 
μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας, η ενότητα αυτή διαχωρίζεται 
σε μικρό αριθμό θεματικών κατηγοριών ώστε να αποφευχθεί 
ενδεχόμενη σύγχυση των χρηστών στην επιλογή της κατηγορίας 
στην οποία θα στείλουν μήνυμα, π.χ., ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, 
ανακοινώσεις που αφορούν στην διεξαγωγή μαθημάτων, κ.λ.π.), 

 
• επιτρέπει την εφαρμογή κανόνων όσον αφορά στην υποβολή 

μηνυμάτων στις διάφορες θεματικές κατηγορίες (π.χ., μόνο από 
χρήστες που έχουν εισάγει όνομα και κωδικό χρήστη στο σύστημα 
– τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη αποδοθεί σε όλους τους χρήστες του 
δικτύου του Πολυτεχνείου Κρήτης από το Μηχανογραφικό 
Κέντρο, μόνο από χρήστες που έχουν εισάγει όνομα και κωδικό 
χρήστη και ανήκουν σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών – π.χ., 
Γραμματεία Πρυτανείας, Τμήμα Προμηθειών, μέλος ΔΕΠ, μέλος 
ΕΤΕΠ, κ.λ.π.), 

 



• υποστηρίζει τρεις εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης των 
χρηστών  στα μηνύματα: (1) με επίσκεψη στην σελίδα των 
μηνυμάτων, (2) με συνδρομή σε ροή RSS  στην οποία ο χρήστης 
κάνει εγγραφή σε μία ροή ανά θεματική κατηγορία και βλέπει τα 
νέα μηνύματα μόλις αυτά γίνουν διαθέσιμα. Η χρήση των ροών 
αυτών μοιάζει πολύ με την υπηρεσία του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και αναμένεται ότι θα αποτελέσει τον κύριο τρόπο 
πρόσβασης των χρηστών στα μηνύματα, και (3) με την κατ' 
επιλογή του χρήστη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε 
συγκεντρωτικά μία φορά την ημέρα, είτε όποτε γίνεται διαθέσιμο 
ένα νέο μήνυμα. Επιπλέον, για επείγουσες ανακοινώσεις θα 
υπάρχει η δυνατότητα αποστολής από εξουσιοδοτημένους χρήστες 
άμεσου ηλεκτρονικού μηνύματος σε όλους τους χρήστες της 
υπηρεσίας.  

 
• είναι επεκτάσιμο: στο μέλλον το σύστημα μπορεί να επεκταθεί 

ώστε να υποστηρίζει αποστολή sms σε κινητές συσκευές 
συγκεκριμένων κατηγοριών χρηστών (π.χ., μέλη της Συγκλητου), 
όταν υπάρχει διαθέσιμο νέο μήνυμα ή να προσαρμοστεί ώστε να 
είναι προσβάσιμο από συσκευές με μικρές οθόνες (νέες συσκευές 
κινητών τηλεφώνων, κ.λ.π.). 

 
Σε πρώτο στάδιο, ενεργοποιήθηκε πρόσφατα η ενότητα των δημόσιων 
ανακοινώσεων, που αφορά προκηρύξεις, ανακοινώσεις για θέσεις 
εργασίας, αποφάσεις και ψηφίσματα, ανακοινώσεις εκδηλώσεων, κλπ. Η 
ενότητα αυτή ενδιαφέρει τους επισκέπτες του ιστότοπου του Π.Κ., 
ανεξάρτητα από το εάν ανήκουν στην Πολυτεχνειακή κοινότητα ή όχι.  
 
Σε δεύτερο στάδιο θα ενεργοποιηθούν ενότητες των οποίων η 
θεματολογία αφορά κατά κύριο λόγο τα μέλη της πολυτεχνειακής 
κοινότητας (ακαδημαϊκές ανακοινώσεις, συζητήσεις μεταξύ μελών 
συλλόγων (π.χ., ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, κ.λ.π.), τοποθετήσεις επί διαφόρων 
θεμάτων, κ.α.). Η πρόσβαση στις ενότητες αυτές θα απαιτεί την χρήση 
του προσωπικού ονόματος και κωδικού του κάθε χρήστη. Με την 
ενεργοποίηση των ενδοπολυτεχνειακών ενοτήτων και την εξασφάλιση 
της πλήρους λειτουργικότητας του νέου συστήματος ανακοινώσεων, θα 
απενεργοποιηθεί η υπηρεσία "all_users".  
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