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Πεπίλητη 

Η Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ΔΜΠ πξνζθέξεη κηα ππεξεζία 

Ιδξπκαηηθνύ Απνζεηεξίνπ ζπλδπαζκέλε κε ζύζηεκα 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δηπισκαηηθώλ, κεηαπηπρηαθώλ θαη 

δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ. Τν ζύζηεκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

πνπ έρεη αλαπηπρζεί εμ’ νινθιήξνπ από πξνζσπηθό ηεο 

βηβιηνζήθεο, θαζώο επίζεο θαη ην απνζεηήξην, ιεηηνπξγνύλ ζε 

πηινηηθό ζηάδην. Οη θύξηνη ζηόρνη ηεο εηζήγεζεο απηήο είλαη: 

α) ε αμηνιόγεζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηεο ππεξεζίαο 

ηδξπκαηηθνύ απνζεηεξίνπ, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηε δηαδηθαζία 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, β) ε απνηίκεζε ηεο επάξθεηάο ηεο ζε 

ηερλνινγηθνύο θαη αλζξώπηλνπο πόξνπο, γ) ε βειηίσζε θαη ε 

επέθηαζή ηεο ζε όιεο ηηο Σρνιέο ηνπ ΔΜΠ, θαη ηέινο, δ) ε 

πξναγσγή ηεο απηό-αξρεηνζέηεζεο θαη ηεο αλνηθηήο 

πξόζβαζεο. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε εξσηεκαηνιόγην 

δηαζέζηκν ζην Γηαδίθηπν, ζηνλ πιεζπζκό ησλ ρξεζηώλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Τα ζεκαληηθόηεξα απνηειέζκαηα δηαηίζεληαη 

ζην Γηαδίθηπν, σο κέξνο ηεο ππεξεζίαο ηνπ απνζεηεξίνπ θαη 

ελεκεξώλνληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

Λέξειρ κλειδιά: Αξιολόγηζη, Θδπςμαηικά αποθεηήπια, 

Γιαδικηςακή έπεςνα, Σηαηιζηική ανάλςζη, Ηλεκηπονική 

ςποβολή 

Abstract 

The NTUA Central Library offers an Institutional Repository 

(IR) service combined with an ETD e-submission system. The 

e-submission system developed from scratch by library staff 



members currently operates in a pilot period. This paper’s 

main objectives are: a) the IR service pilot period evaluation, 

focusing on the e-submission process, b) the service capacity 

evaluation, both in technical and human resources terms, c) the 

service improvement and broadness to all university 

departments and, finally, d) the self-archiving and open access 

concept promotion. The survey was conducted by means of a 

web-based questionnaire, on the e-submission users’ 

population. The key results were posted online, as part of the 

IR service, and are updated in real time. 

Keywords: Evaluation, Institutional repositories, Web-based 
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1. Διζαγυγή 

Η Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ  Εθνικού Μεηζόβιος Πολςηεσνείος (ΔΜΠ), από ην 2007 

πξνζθέξεη κία λέα ππεξεζία Θδπςμαηικού Αποθεηηπίος (βι. ζην εμήο απνζεηήξην) αλνηθηήο 

πξόζβαζεο ζε ζπλδπαζκό κε έλα ζύζηημα ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ (ETD submission service). 

Τν απνζεηήξην ζπγθεληξώλεη δηπισκαηηθέο, κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο (βι. 

επγαζίερ) ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη γηα ηελ ώξα βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο πηινηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο. Φξεζηκνπνηήζεθε ην αλνηθηό ινγηζκηθό DSpace, ην πξόηππν πεξηγξαθηθώλ 

κεηαδεδνκέλσλ Dublin Core (DC) θαη ην πξσηόθνιιν ζπγθνκηδήο κεηαδεδνκέλσλ OAI-

PMH. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη ην απνζεηήξην απνηειεί κέξνο ηεο Ψηθιακήρ Βιβλιοθήκηρ ηνπ 

ΔΜΠ, ε νπνία δηαζέηεη πάλσ από 3.000 ςεθηαθά ηεθκήξηα. Τα ηεθκήξηα ηεο Χεθηαθήο 

Βηβιηνζήθεο θαη ηνπ απνζεηεξίνπ ηνπ ΔΜΠ είλαη αλαδεηήζηκα θαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ 

Εςπεηηπίος Ελληνικών Ψηθιακών Πηγών, ηνπ openarchives.gr, ηνπ Directory of Open Access 

Repositories (DOAR) θαη ηνπ Registry of Open Access Repositories (ROAR). 

Η εηζήγεζε εζηηάδεη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ππεξεζίαο απνζεηεξίνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. Σηόρνο είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο θαη ε 

πξνώζεζε ηεο απηό-αξρεηνζέηεζεο θαη ηεο αλνηθηήο πξόζβαζεο. Τξεηο από ηηο ελλέα Σρνιέο 

ηνπ ΔΜΠ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ απνζεηεξίνπ. Οη θνηηεηέο ππνρξενύληαη 

λα ππνβάιινπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κέζσ κηαο διαδικηςακήρ θόπμαρ (ζύζηεκα ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο) ζε κνξθή PDF. Αθνινύζσο, ην πξνζσπηθό ηνπ απνζεηεξίνπ ειέγρεη ηα 

κεηαδεδνκέλα, θάλεη ηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο (π.ρ. ιάζε πιεθηξνιόγεζεο) θαη ηέινο 

εηζάγεη ηα κεηαδεδνκέλα θαη “αλεβάδεη” ηηο εξγαζίεο ζην απνζεηήξην (DSpace). Γηα ηελ ώξα 

ην απνζεηήξην δηαζέηεη πεξίπνπ 350 εξγαζίεο, όπνπ νη πεξηζζόηεξεο είλαη δηπισκαηηθέο 

(πξνπηπρηαθέο) εξγαζίεο, κε ελεύθεπη – παγκόζμια πξόζβαζε ζην πιήξεο θείκελό ηνπο. 

Σην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηε βειηίσζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ απνζεηεξίνπ, αλαιύζεθε ε 

δηαδηθαζία, κε ζεκείν εθθίλεζεο ηελ αμηνιόγεζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, κε απώηεξν 

ζθνπό ηε κέηξεζε θαη ηελ πξόβιεςε ηεο δπλακηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηόζν ζε 



ηερλνινγηθνύο όζν θαη ζε αλζξώπηλνπο πόξνπο. Πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κέζνδνη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο, έηζη ώζηε λα δηαζθαιηζηεί όηη ε 

ππεξεζία ηνπ απνζεηεξίνπ ζα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη επαξθήο (Crawford, 2000). 

2. Μεθοδολογία 

Η αμηνιόγεζε ηεο ππεξεζίαο πινπνηήζεθε κε έξεπλα κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ε νπνία 

θηινμελήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο (Κεληξηθή 

Βηβιηνζήθε ΔΜΠ, 2007β) θαη απεπζπλόηαλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, δειαδή ζε όινπο 

ηνπο θνηηεηέο, πνπ ππέβαιαλ ειεθηξνληθά ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην απνζεηήξην.  Πξηλ από ηελ 

επίζεκε έλαξμε ηεο έξεπλαο, πξνεγήζεθε κία εζσηεξηθή αμηνιόγεζε κε έμη θνηηεηέο πνπ 

απαζρνινύληαη ζηε βηβιηνζήθε σο βνεζεηηθό πξνζσπηθό. Η δηαδηθαζία απηή, πξνζέθεξε 

ρξήζηκα ζηνηρεία θαη ζπλέβαιε ζηνλ ηειηθό πξνζδηνξηζκό ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα. 

Η έξεπλα ζηελ πξάμε, εθπνλήζεθε κέζσ ελόο εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ δηαδηθηπαθνύ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε επηά εξσηήζεηο θαη πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο ηεο θιίκαθαο Likert (Fowler, 

1995). Οη εξσηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα 1 πνπ αθνινπζεί. 

Σσ: 1 – Δξσηεκαηνιόγην έξεπλαο 

 

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ Ινύιην ηνπ 2007 κέρξη θαη ηηο 31 Ιαλνπαξίνπ 2008. 

Σπγθεληξώζεθαλ 78 εξσηεκαηνιόγηα από 128 ρξήζηεο (61%) πνπ ππέβαιαλ ειεθηξνληθά ηηο 

εξγαζίεο ηνπο κέζα ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα. Τν πνζνζηό αληαπόθξηζεο θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθό γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Με ζηόρν ηε ζπγθέληξσζε θαηάιιεινπ αξηζκνύ εξσηεκαηνινγίσλ, επηρεηξήζεθε ε πξνβνιή 

ηεο έξεπλαο ζηελ Πνιπηερλεηαθή θνηλόηεηα. Γόζεθαλ θίλεηξα ζηνπο ρξήζηεο γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, όπσο γηα παξάδεηγκα κε ηε γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

κε δπλακηθό ηξόπν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ππεξεζίαο αιιά θαη ζε ζπλαθή κε ην ζέκα ζπλέδξηα. 



Η θακπάληα ηεο έξεπλαο, βαζίζηεθε νπζηαζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ πιενλεθηεκάησλ ελόο απνζεηεξίνπ αλνηθηήο πξόζβαζεο. Οη θνηηεηέο – ρξήζηεο 

ηεο ππεξεζίαο αληηιακβάλνληαη όηη ε αλνηθηή πξόζβαζε ζεκαίλεη δηάδνζε ηεο γλώζεο, 

πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη παξάιιεια επθαηξία γηα ηελ επξύηεξε απνδνρή θαη αλαγλώξηζε 

ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο εξγαζίαο. Παξάιιεια, θαζίζηαην ζαθέο ζηνπο ρξήζηεο όηη ε έξεπλα 

απέβιεπε απνθιεηζηηθά ζηελ αμηνιόγεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο ππεξεζίαο, θαζώο επίζεο θαη 

όηη ηα δεδνκέλα ζα ρξεζηκνπνηνύληαλ κόλν γηα επηζηεκνληθνύο ζθνπνύο. Τέινο, νη ρξήζηεο 

ελεκεξώλνληαλ όηη ε αλσλπκία ηνπο ήηαλ εμαζθαιηζκέλε θαη όηη ε δηαδηθαζία ήηαλ 

απνιύησο αζθαιήο. 

3. Σηαηιζηική ανάλςζη 

Τα δεδνκέλα επεμεξγάζηεθαλ κε ην Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v. 16 

(Green and Salkind, 2004). Οη πίλαθεο ζπρλνηήησλ, νη ζπζρεηίζεηο θαη νη έλεγσοι σ2 

πξνέθπςαλ από ην SPSS, ελώ ηα δηαγξάκκαηα θαη νη πίλαθεο επεμεξγάζηεθαλ ζην MS Excel. 

Φξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ θαηαλνκώλ 

ησλ κεηαβιεηώλ α) κε πίλαθεο ζπρλνηήησλ θαη δηαγξακκαηηθέο απεηθνλίζεηο 

(ξαβδνγξάκκαηα, θπθιηθά δηαγξάκκαηα) γηα ηηο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο θαη β) κε 

ππνινγηζκό κέζσλ ηηκώλ θαη ηππηθώλ απνθιίζεσλ γηα ηηο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο.  

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηώλ ππνινγίζηεθε θαη ειέγρζεθε: α) κε ηε δνθηκαζία 

σ
2
 όηαλ επξόθεηην γηα ζπλάθεηα κεηαμύ θαηεγνξηθώλ κεηαβιεηώλ β) κε t-test ή ανάλςζη 

διαζποπάρ (variance analysis) αθνινπζνύκελε από έιεγρν πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ, ζηηο 

πεξηπηώζεηο ζρέζεο πνζνηηθήο κε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή θαη γ) κε ππνινγηζκό ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson θαη έιεγρν ηεο ζηαηηζηηθήο ηνπ ζεκαληηθόηεηαο ζηηο 

πεξηπηώζεηο ζρέζεο κεηαμύ δύν πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ. Τέινο, γηα όιεο ηηο ζπλζεηηθέο 

πνζνηηθέο κεηαβιεηέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ππνινγίζηεθε ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ηεο 

κέηξεζεο Cronbach’s alpha (Gravetter and Wallnau, 2003). 

Πνιιά θαη ελδηαθέξνληα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα εμάρζεθαλ θαη ηα ζεκαληηθόηεξα 

δηαηίζεληαη ζην Γηαδίθηπν, σο κέξνο ηεο ππεξεζίαο ηδξπκαηηθνύ απνζεηεξίνπ θαη 

ελεκεξώλνληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Σηελ πθηζηάκελε εθαξκνγή (ζύζηεκα ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο) ζρεδηάζηεθε κηα επέθηαζε, κέζσ ηεο νπνίαο ηίζεληαη πξνθαζνξηζκέλα εξσηήκαηα 

ζηε βάζε ηνπ απνζεηεξίνπ θάζε θνξά πνπ ην απαηηεί ν ρξήζηεο. Τα απνηειέζκαηα ησλ 

εξσηεκάησλ κεηαηξέπνληαη αθνινύζσο ζε γξαθήκαηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηερλνινγίεο Java, 

εμάγνληαη σο εηθόλεο ηύπνπ .png θαη ελζσκαηώλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ησλ ζηαηηζηηθώλ. Τα 

απνηειέζκαηα ελεκεξώλνληαη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο αλαλεώλεη ηε ζειίδα.      

3.1. Πεπιγπαθικά ζηαηιζηικά αποηελέζμαηα 

Οη θνηηεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ππεξεζία ηδξπκαηηθνύ απνζεηεξίνπ 

κεηά ηελ ππνβνιή ηεο εξγαζίαο ηνπο, γηα λα δηαπηζηώζνπλ ηελ εηζαγσγή ηεο ζην DSpace θαη 

λα παξαπέκςνπλ ζε απηήλ, ή γηα λα αλαδεηήζνπλ άιιεο δηαζέζηκεο εξγαζίεο. 



Σσ: 2 – Αμηνιόγεζε (βαζκνιόγεζε) πξνζσπηθνύ απνζεηεξίνπ 

Βαθμολόγηζη πποζυπικού αποθεηηπίος
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Δίλαη αμηνζεκείσην όηη νη ρξήζηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αμηνινγνύλ κε πςειή βαζκνινγία 

ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη από ην πξνζσπηθό ηνπ απνζεηεξίνπ γηα ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο  [Μέζνο 4, 77 Δύξνο απόθιηζεο 0, 5565]. 

Σσ: 3 – Αμηνιόγεζε (βαζκνιόγεζε) βνήζεηαο δηαδηθηπαθήο θόξκαο 

Βαθμολόγηζη βοήθειαρ διαδικηςακήρ θόπμαρ
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Η online βνήζεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνβνιήο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ θαη ηεο εξγαζίαο ηνπο έρεη αθόκα πςειόηεξε βαζκνινγία, ζε ζρέζε κε ηε 

βαζκνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Η πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλε από 

ηελ βνήζεηα ηεο δηαδηθηπαθήο θόξκαο [Μέζνο 4, 5256 Δύξνο απόθιηζεο 0, 6591]. Η 

νπδέηεξε ζηάζε (βαζκνινγία 3 – νύηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ ηεο θιίκαθαο Likert), 

ζεκαίλεη, ζύκθσλα κε ζρόιηα ησλ ρξεζηώλ, όηη ε βνήζεηα δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζόινπ 

από ηνπο ρξήζηεο ιόγσ ηεο εμνηθείσζήο ηνπο κε δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. 

 



Σσ: 4 – Αμηνιόγεζε (βαζκνιόγεζε) πξνζσπηθνύ γξακκαηεηώλ 

Βαθμολόγηζη πποζυπικού γπαμμαηειών
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Οη ρξήζηεο δείρλνπλ ζύκθσλα κε ηηο ζπζρεηίζεηο λα κελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γξακκαηεηώλ ησλ Σρνιώλ ηνπο. Η γξαθεηνθξαηία απνηειεί ηξνρνπέδε ζε 

θάζε επαγγεικαηηθή δηαδηθαζία θαη νη γξακκαηείεο δπζηπρώο δελ κπνξνύλ λα μεθύγνπλ από 

απηόλ ηνλ θαλόλα. Σπλεθδνρηθά, νη γξακκαηείεο πξέπεη λα βνεζεζνύλ ζην λα πξνάγνπλ ηελ 

ππεξεζία. Σην κεηαμύ, έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζεκηλάξηα (tutorials) ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο 

ηδξπκαηηθνύ απνζεηεξίνπ γηα ην πξνζσπηθό ησλ γξακκαηεηώλ. Τα ζεκηλάξηα απηά ζα 

δηεμαρζνύλ όηαλ ε ππεξεζία ζα επεθηαζεί ζε όιεο ζηηο Σρνιέο ηνπ ΔΜΠ [Μέζνο 3, 4487 

Δύξνο απόθιηζεο 1, 3353]. 

Σσ: 5 – Πνιηηηθέο πξόζβαζεο 
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Η ζέιεζε ησλ ρξεζηώλ γηα αλνηθηή πξόζβαζε ζην πεξηερόκελό ηνπο είλαη ελζαξξπληηθή. Η 

βηβιηνζήθε πξνάγεη ηελ θίλεζε θαη ηελ θηινζνθία ηεο αλνηθηήο πξόζβαζεο. Φαίλεηαη όηη νη 

ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηάρπζεο ηεο γλώζεο. Οη ζπλέξγεηεο πνπ 



πξνθύπηνπλ από ηελ ειεύζεξε πνιηηηθή πξόζβαζεο ησλ εξγαζηώλ, απμάλνπλ ην ζπγθξηηηθό 

πιενλέθηεκα ηεο γλώζεο. 

Σσ: 6 – Ηιηθηαθέο νκάδεο 

 

Η απνδνρή ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο είλαη αλακελόκελε όηαλ νη ρξήζηεο είλαη 

κεραληθνί, εμνηθεησκέλνη κε αλάινγεο δηαδηθαζίεο (π.ρ. δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο) θαη 

επηπξνζζέησο, αλήθνπλ ζηελ πην ελεξγή θαη πνιιά ππνζρόκελε ειηθηαθή νκάδα. Απηό 

ππνζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηά ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο γηα ηελ θαζηέξσζε λέσλ ξνπηηλώλ 

αλαθνξηθά κε ηελ αθαδεκατθή δεκνζίεπζε θαη ηελ απηό-αξρεηνζέηεζε.  

Σσ: 7 – Αξηζκόο ππνβνιώλ αλά κήλα 
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Τν αθαδεκατθό έηνο 2006-2007 «ζηηγκαηίζηεθε» από ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ παηδεία 

(λόκνο πιαίζην, θ.ιπ.), νη νπνίεο πξνθάιεζαλ δπζιεηηνπξγίεο (απεξγίεο θαζεγεηώλ, 

θαηαιήςεηο ζρνιώλ από θνηηεηέο, θ.ά.) ζηα ηδξύκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Έηζη 

εμεγείηαη ε αύμεζε ησλ ππνβνιώλ πξνο ηνλ Οθηώβξην θαη ηδηαίηεξα ην Ννέκβξην ηνπ 2007. 



Δπηπξνζζέησο, ην απνζεηήξην μεθίλεζε επίζεκα ηελ πηινηηθή ηνπ ιεηηνπξγία ηνλ Ινύιην ηνπ 

2007 θαη ιόγσ ηεο «εζσηεξηθήο γξαθεηνθξαηίαο», ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ε ελεκέξσζε ησλ ρξεζηώλ, ήηαλ αξγή ζηελ αξρή. 

Οξγαλώζεθε θακπάληα (π.ρ. ελεκεξσηηθέο επηζηνιέο ζηηο γξακκαηείεο ησλ Σρνιώλ ηνπ 

ΔΜΠ, αλαθνηλώζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο) γηα ηελ επίζεκε 

ελεκέξσζε ησλ εκπιεθόκελσλ (θνηηεηώλ, θαζεγεηώλ, πξνζσπηθνύ ΔΜΠ).  

Παξάιιεια, νη Σρνιέο ηνπ ΔΜΠ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπο γηα ηελ εθπιήξσζε θαη ηελ 

εμέηαζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο. Ψο απνηέιεζκα, ππάξρνπλ πεξίνδνη θαηά ηηο νπνίεο ν αξηζκόο 

ησλ ππνβνιώλ απμάλεη θαη άιιεο ζηηο νπνίεο θζίλεη. Ο εληνπηζκόο ηνπ ξπζκνύ ησλ 

ππνβνιώλ, απνηειεί ηζρπξό θίλεηξν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απηήο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβιεθζεί ε δπλακηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ππεξεζίαο ζε αλζξώπηλνπο θαη 

ηερλνινγηθνύο πόξνπο. Απηό ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε νξγάλσζε ηεο 

ππεξεζίαο ζε πεξηόδνπο όπνπ ν αξηζκόο ησλ ππνβνιώλ είλαη κεγάινο. 

Γηα παξάδεηγκα, ρσξίο ηελ ύπαξμε ελόο αςηόμαηος ηπόπος ειζαγωγήρ μεηαδεδομένων (batch) 

από ην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζην απνζεηήξην, απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ δύν 

βηβιηνζεθνλόκνη πιήξνπο απαζρόιεζεο. Αλ ιεθζεί ππόςε όηη κόιηο ην 30% ησλ 

παξαγόκελσλ ζην Ίδξπκα εξγαζηώλ αξρεηνζεηνύληαη γηα ηελ ώξα, ηόηε ην πξνζσπηθό πνπ 

ρξεηάδεηαη είλαη αθόκα πεξηζζόηεξν. Απηόο είλαη ν θύξηνο ιόγνο πνπ νδήγεζε ζηε ιήςε ηεο 

απόθαζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ batch ην νπνίν βξίζθεηαη ήδε ππό αλάπηπμε.    

3.2. Σςζσεηίζειρ 

Σσ: 8 – Βνήζεηα δηαδηθηπαθήο θόξκαο θαη ειηθηαθή νκάδα  

Βαθμολόγηζη βοήθειαρ διαδικηςακήρ θόπμαρ*ηλικιακή ομάδα
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ιεο νη ειηθηαθέο νκάδεο έρνπλ παξόκνηα αμηνιόγεζε γηα ηε δηαδηθηπαθή θόξκα θαη ηε 

βνήζεηά ηεο, ην πξνζσπηθό ηνπ απνζεηεξίνπ θαη ησλ γξακκαηεηώλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ε ππεξεζία, βαξύηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηα ζρόιηα θαη ζηηο πξνηάζεηο ησλ ρξεζηώλ 

κε ειηθία κηθξόηεξε ησλ 25, νη νπνίνη δελ είλαη ηόζν ηθαλνπνηεκέλνη όζν νη ρξήζηεο άιισλ 

ειηθηαθώλ νκάδσλ. 



Σσ: 9 – Αμηνιόγεζε ((βαζκνιόγεζε) πξνζσπηθνύ γξακκαηεηώλ θαη θύιν 
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Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη νη άλδξεο είλαη πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεκέλνη από ην 

πξνζσπηθό ησλ γξακκαηεηώλ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. 

Σσ: 10 – Αμηνιόγεζε ((βαζκνιόγεζε) πξνζσπηθνύ απνζεηεξίνπ θαη θύιν 

Βαθμολόγηζη πποζυπικού αποθεηηπίος*θύλο
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Οη άληξεο βξίζθνπλ ηελ παξερόκελε ππεξεζία από ην πξνζσπηθό ηνπ απνζεηεξίνπ πην 

αμηόπηζηε απ’ όηη νη γπλαίθεο. 

 

 

 

 

 

 

 



Σσ: 11 – Αμηνιόγεζε (βαζκνιόγεζε) πξνζσπηθνύ γξακκαηεηώλ θαη Σρνιή 

Bαθμολόγηζη πποζυπικού γπαμμαηειών*ζσολή
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Οη Ναππεγνί Μεραλνιόγνη Μεραληθνί βαζκνιόγεζαλ πςειόηεξα, ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο 

ησλ άιισλ Σρνιώλ (Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, Αγξνλόκσλ θαη Τνπνγξάθσλ Μεραληθώλ), 

ην πξνζσπηθό ησλ γξακκαηεηώλ ηνπο (πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ), γηα ηηο 

νδεγίεο πνπ ιακβάλνπλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. Αιιά αθόκα 

θαη γηα ηηο γξακκαηείεο ηεο Σρνιήο Ναππεγώλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, ππάξρεη 

δηαθνξνπνίεζε κε εθείλε ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ λα έρεη εμέρνπζα ζέζε ζύκθσλα κε 

ζρόιηα ρξεζηώλ. 

Σσ: 12 – Αμηνιόγεζε (βαζκνιόγεζε) βνήζεηαο δηαδηθηπαθήο θόξκαο θαη Σρνιή 

Βαθμολόγηζη βοήθειαρ διαδικηςακήρ θόπμαρ*ζσολή
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Η νκνηνκνξθία ηεο αμηνιόγεζεο ηεο βνήζεηαο ηεο δηαδηθηπαθήο θόξκαο από ρξήζηεο 

δηαθνξεηηθώλ Σρνιώλ, εμεγείηαη από ην γεγνλόο όηη είλαη κεραληθνί πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη 

κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. 

Υπάξρεη αδύλακε ζπζρέηηζε ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 



 αμηνιόγεζε πξνζσπηθνύ απνζεηεξίνπ θαη βνήζεηα δηαδηθηπαθήο θόξκαο (0, 12257)
1
,  

 αμηνιόγεζε πξνζσπηθνύ απνζεηεξίνπ θαη αμηνιόγεζε πξνζσπηθνύ γξακκαηεηώλ (0, 

12368) θαη ηέινο, 

 βνήζεηα δηαδηθηπαθήο θόξκαο θαη αμηνιόγεζε πξνζσπηθνύ γξακκαηεηώλ (0, 171213). 

4. Σςμπεπάζμαηα 

Από ηελ αμηνιόγεζε ηεο ππεξεζίαο, πξνθύπηεη ην αλακελόκελν ζπκπέξαζκα όηη νη λεόηεξνη 

ζε ειηθία θνηηεηέο είλαη πην πξόζπκνη λα ππνβάιινπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην απνζεηήξην. Η Σρνιή ζηελ νπνία αλήθνπλ δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πνιηηηθή πξόζβαζεο πνπ επηιέγνπλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο. Τν είδνο ηεο εξγαζίαο 

(δηπισκαηηθή, κεηαπηπρηαθή, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή), επίζεο δείρλεη λα κελ έρεη ζρέζε κε ηελ 

πνιηηηθή πξόζβαζεο.  

Μεηά από παξαηήξεζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηε κειέηε ελαιιαθηηθώλ 

ζελαξίσλ (π.ρ. απμάλνληαο ηνλ αξηζκό ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ) θαη κε ζηόρν ν 

ρξήζηεο λα κελ πεξηκέλεη παξαπάλσ από πέληε ιεπηά ζηελ αλακνλή, εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα όηη ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθό ηνπ απνζεηεξίνπ δελ επαξθεί γηα ηε θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ. 

Τα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο είλαη ελζαξξπληηθά αλαθνξηθά κε ηελ 

επηθείκελε επέθηαζε ηεο ππεξεζίαο ζε όιεο ηηο Σρνιέο ηνπ ΔΜΠ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξσηαξρηθνύ απηνύ ζηόρνπ, απαηηείηαη ε εθαξκνγή ηνπ batch από ην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο ζην απνζεηήξην. Τν batch ζα αλαβαζκίζεη ηελ ππεξεζία θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

νξζνινγηθόηεξε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ πόξσλ. 

Η εγθαζίδξπζε λέσλ δηαδηθαζηώλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη απηό-αξρεηνζέηεζεο ζα πξέπεη 

λα εληζρπζεί κε ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ ρξήζεο ηεο λέαο ππεξεζίαο ζε 

γξακκαηείεο, θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο. Ήδε πξαγκαηνπνηήζεθαλ αληίζηνηρα ζεκηλάξηα ζην 

πξνζσπηθό ηεο βηβιηνζήθεο θαη ε ππεξεζία επσθειήζεθε. Τα ζεκηλάξηα πξνο ηνπο θνηηεηέο, 

ελδερνκέλσο λα θηλεηνπνηήζνπλ θαη ηηο Σρνιέο ηνπ ΔΜΠ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

ελζσκάησζεο πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, είηε κε 

δηα δώζεο δηδαζθαιία, είηε κε εθπαίδεπζε από απόζηαζε θαη ρξήζε ηερληθώλ ή θαη 

πιαηθόξκσλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 

Τν πξνζσπηθό ηεο βηβιηνζήθεο, νη θαζεγεηέο θαη νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύλ θαη 

λα ζπκβάιινπλ όινη καδί ζηελ ελίζρπζε ηνπ δύζθνινπ έξγνπ ησλ γξακκαηεηώλ ησλ Σρνιώλ 

πνπ ρσιαίλεη ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα αμηνιόγεζεο. Δπηπξόζζεηα, νη θαζεγεηέο καδί κε ην 

πξνζσπηθό ηεο βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ θαη ζηε δηάδνζε ηεο ρξεζηκόηεηαο ηνπ 

απνζεηεξίνπ θαη επνκέλσο ηεο δηάρπζεο ηεο γλώζεο. 

                                                

1 < 0, 30 αδύλακε γξακκηθή ζπζρέηηζε, 0, 31-0, 60 κέηξηα γξακκηθή ζπζρέηηζε θαη >0, 60 ηζρπξή γξακκηθή 

ζπζρέηηζε. 



5. Μελλονηικά ζσέδια 

Ο ζηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο αλαθνξηθά κε ηελ ππεξεζία 

ηνπ απνζεηεξίνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Ήδε βήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζε πξνεγνύκελεο 

εξγαζίεο (Κνπινύξεο, θ.ζπλ., 2007), πινπνηνύληαη. Τα δεδνκέλα ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ 

απνζεηεξίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα πξνβιεθζνύλ θαη λα πξνζδηνξηζηνύλ νη απαηηήζεηο 

ζε ηερλνινγηθνύο θαη αλζξώπηλνπο πόξνπο. 

Οη αδπλακίεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εληνπίζηεθαλ ζα δηνξζσζνύλ, ελώ ηα ζεηηθά ζα 

αμηνπνηεζνύλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο ππεξεζίαο ηνπ απνζεηεξίνπ. Παξαδείγκαηα δηνξζώζεσλ 

απνηεινύλ, ε αύμεζε ηνπ επηηξεπηνύ κεγέζνπο ηνπ ππνβαιιόκελνπ αξρείνπ (uploaded file 

size) θαη ε βειηίσζε ησλ νδεγηώλ πνπ δίλνληαη ζηνπο ρξήζηεο κε δηεπθξηληζηηθά θείκελα. 

Παξάιιεια, εμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζην πιήξεο θείκελν ησλ εξγαζηώλ, δειαδή 

ζην PDF αξρείν. Δπηπξόζζεηα θαη όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ζε εμέιημε είλαη θαη ε αλάπηπμε 

ηεο απηόκαηεο εηζαγσγήο κεηαδεδνκέλσλ (batch). 

Φξήζηκν ζα ήηαλ λα δηεμαρζεί κία λέα έξεπλα αμηνιόγεζεο ηνπ απνζεηεξίνπ κε ηε 

ζπκκεηνρή όισλ ησλ Σρνιώλ ηνπ ΔΜΠ θαη επνκέλσο κεγαιύηεξνπ πιεζπζκνύ ρξεζηώλ. Η 

αμηνιόγεζε ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ απνζεηεξίνπ (θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ) ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κεζνδνινγηθό εξγαιείν γηα ηε ζπλερή παξαηήξεζε θαη 

αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δκπόδην απνηειεί ε έιιεηςε ζηξαηεγηθνύ πιάλνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ςεθηαθνύ 

πεξηερνκέλνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ελόο ηέηνηνπ πιάλνπ, ην πξνζσπηθό ηνπ απνζεηεξίνπ 

ζπκκεηείρε ζε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Virginia Tech (2008) θαη ζε εηδηθό workshop ζην ETD 

2008 (Aberdeen, Scotland) κε ζθνπό ηελ αλαδήηεζε πηζαλώλ ιύζεσλ. Δμεηάδεηαη ε 

ζπκκεηνρή ηεο βιβλιοθήκηρ ζην NDLTD DDP network, ηνπ MetaArchive (Educopia Institute, 

2007), ην νπνίν πινπνηεί ην αλνηθηό ινγηζκηθό LOCKSS (2008) γηα ζπγθνκηδή, απνζήθεπζε 

θαη έιεγρν αμηνπηζηίαο ζε θαηαλεκεκέλα γεσγξαθηθά δίθηπα δεδνκέλσλ. 
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