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Πεπίλητη  

Τα Κέληξα Δπξσπατθήο Τεθκεξίσζεο (ΚΔΤ) απνηεινύλ επίζεκα ζεζκνζεηεκέλν 

δίθηπν πιεξνθόξεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο από ην 1963 θαη ηεινύλ ζήκεξα 

ππό ηελ αηγίδα ηνπ δηθηύνπ EUROPE DIRECT ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο 

Δπηθνηλσλίαο, κε θύξην ζηόρν ζύκθσλα κε ηελ ηδξπηηθή ηνπο ζύκβαζε «...ηελ 

πξνώζεζε θαη ηελ ελνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο». Σην πιαίζην απηό ην δίθηπν ιακβάλεη, δηαρεηξίδεηαη θαη 

πξνσζεί ηελ έληππε θαη ειεθηξνληθή εθδνηηθή παξαγσγή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηελ νπνία δηαζέηεη ηόζν ζηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα όζν θαη ζην επξύ θνηλό, 

ππεξεηώληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηελ Δλσκέλεο Δπξώπεο θαη 

απνηειώληαο πνιύηηκε θιεξνλνκηά γηα ηελ επξσπατθή θνηλσλία.  

Η πξνζθνξά ηνπ δηθηύνπ ζην ιαβύξηλζν ηεο επξσπατθήο γλώζεο θαηαδεηθλύεηαη θαη 

από ηελ ηειεπηαία αμηνιόγεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Μάηνο 2007), ζύκθσλα 

κε ηελ νπνία ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηώλ ΚΔΤ εθηηκά σο 

πνιύ θαιή ηε ζπκβνιή ησλ Κέληξσλ ζηελ πξνώζεζε ησλ επξσπατθώλ ζπνπδώλ θαη 

ηεο ζπλαθνύο έξεπλαο.  Ωο ην πην δπλαηό όκσο ζεκείν ησλ ΚΔΤ ζεσξείηαη ε 

ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη από ην αλζξώπηλν δπλακηθό.  

Έλα πνιύηηκν δίθηπν επηζηεκόλσλ επξσπατθήο πιεξνθόξεζεο έρεη αλαπηπρζεί ζηα 

27 θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε ζπλεξγαηηθή δξάζε ηνπ νπνίνπ θαιύπηεη 

θαη ηηο ηξεηο ιεηηνπξγίεο ησλ ΚΔΤ - ηεθκεξίσζε, επηθνηλσλία, δηθηύσζε - θαη 

πινπνηείηαη κέζσ πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξγαλώλνληαη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ησλ Αληηπξνζσπεηώλ θαη ησλ εζληθώλ ζπληνληζηώλ: εηήζηεο 

ζπλαληήζεηο, εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, επηζθέςεηο ζηα ζεζκηθά όξγαλα, πξνγξάκκαηα 

αληαιιαγώλ, intranet. 

Τν δπλακηθά κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ ηνπ ρώξνπ ηεο πιεξνθόξεζεο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα επηθνηλσλία θαη 

πξνζέγγηζε ηνπ πνιίηε ζε όια ηα επίπεδα, έρεη δηακνξθώζεη έλα λέν ηνπίν γηα ην 

δίθηπν ησλ ΚΔΤ. Γηα λα αληαπνθξηζνύλ κε επηηπρία ηα Κέληξα ζηηο πξνθιήζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο απαηηείηαη ν ζπιινγηθόο ζρεδηαζκόο θαη ε από θνηλνύ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ εξγαιείσλ πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο όπσο 

απνζεηήξηα, ζπιινγηθνί θαηάινγνη, εηθνληθέο πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο, θά. 

Τν ειιεληθό δίθηπν ΚΔΤ, αληαπνθξηλόκελν ζηηο λέεο απηέο απαηηήζεηο, έρεη 

πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε κίαο θνηλήο γηα ηα κέιε ηνπ ππεξεζίαο εξσηήζεσλ - 

απαληήζεσλ πνπ νλνκάδεηαη ΜΙΤΟΣ θαη είλαη πξνζβάζηκε από όινπο ηνπο Έιιελεο 

πνιίηεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηαηππώλνπλ on-line ηηο εξσηήζεηο ηνπο 

νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο καδί κε ηηο ζρεηηθέο 

απαληήζεηο θαη ηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο. Η ηεθκεξίσζε ησλ εξσηήζεσλ - 

απαληήζεσλ θαη ε ζεκαηηθή ηνπο επξεηεξίαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε 

ζεζαπξνύ από ηα ζηειέρε όινπ ηνπ ειιεληθνύ δηθηύνπ ΚΔΤ κε ηε κειινληηθή 

πξννπηηθή ζπκκεηνρήο όισλ ησλ Δπξσπατθώλ Κέληξσλ, ώζηε λα αλαπηπρζεί έλαο 
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παλεπξσπατθόο εηθνληθόο ΜΙΤΟΣ πιεξνθόξεζεο, πνιύηηκνο αξσγόο ζην 

νηθνδόκεκα ηεο Δλσκέλεο Δπξώπεο. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: Δπξσπατθή Έλσζε, Κέληξα Δπξσπατθήο Τεθκεξίσζεο, Δηθνληθή 

Υπεξεζία Πιεξνθόξεζεο, Γίθηπν Πιεξνθόξεζεο 

 

Abstract  

The European Documentation Centres (EDCs) constitute an official information relay 

created by the European Commission in 1963 that is now under the aegis of the 

EUROPE DIRECT network of the Directorate General Communication, aiming 

mainly according to their founding convention at “…the promotion and the 

unification of teaching and research in the sector of European integration”. In this 

framework the network obtains, manages and promotes the printed and electronic 

publishing production of European Union which is available not only to the academic 

community but also to the general public, serving in this way the values and the 

principles of the United Europe and consisting invaluable heritage for the European 

society.  

The network’s offer in the labyrinth of European knowledge is also shown by the last 

evaluation by the European Commission (May 2007), according to which the 

overwhelming majority of the asked EDC users appreciates that the contribution of 

the Centres to the promotion of European studies and relevant research is very good. 

However the support that is provided by the EDC staff is considered to be the greatest 

advantage of the EDC network.  

A precious network of information scientists has been developed in the 27 member-

states of European Union which covers the three EDC functions - documentation, 

communication, networking - and is being fulfilled through various activities that are 

organized with the cooperation of the European Commission, the Representations and 

the national coordinators: annual meetings, educational seminars, visits in the EU 

institutions, exchange programs, intranet. The dynamically changing information 

environment in combination with the priorities posed by the European Commission, 

for communication and approach of the citizen in every level, has shaped a new 

landscape for EDC network. In order to successfully respond to the challenges of the 

information society the common planning and the joint development and application 

of new information and communication tools are required such as repositories, union 

catalogues, virtual reference services, etc. The Greek EDC network, responding to 

these new demands, has established an e-question reference service called MITOS 

which is accessible by every Greek citizen through the website of the Library of the 

Athens University of Economics and Business. The users can submit on-line their 

questions that are recorded in the system database with the relative answers and the 

information sources. Documentation and thesaurus-based subject indexing of 

questions - answers is being carried out by the whole Greek network. There is also the 

future prospect for the participation of all European Centres in order to develop a pan-

European virtual reference service which can be an inestimable contribution to the 

building of the United Europe. 

 

Keywords: European Union, European Documentation Centres, Virtual Reference 

Service, Information Network 

 

1. Θεζμικό και λειηοςπγικό πλαίζιο  ΚΕΤ  

 



1.1 Σύνηομη ιζηοπική επιζκόπηζη 

Τα  Κέληξα Δπξσπατθήο Τεθκεξίσζεο (ΚΔΤ) απνηεινύλ επίζημα θεζμοθεηημένο 

δίκηςο πληποθόπηζηρ ηηρ Εςπυπαφκήρ Επιηποπήρ από ηο 1963, ηελ πξώηε 

δειαδή δεθαεηία ύπαξμεο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλόηεηαο (ΔΟΚ). Με 

ζηαζεξά πξσηαξρηθό ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο ζηα  

επξσπατθά ζέκαηα, ηα ΚΔΤ ιδπύονηαι καηόπιν ζσεηικήρ ζύμβαζηρ ζε 

Πανεπιζηήμια και επεςνηηικά ιδπύμαηα θαη ιεηηνπξγνύλ σο επί ην πιείζηνλ εληόο 

ησλ βηβιηνζεθώλ ηνπο.  

Οη πνηθίιεο, ζεζκηθέο θαη άιιεο, αιιαγέο ζην νηθνδόκεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαηά ην κηζό πεξίπνπ αηώλα πνπ αθνινύζεζε έθηνηε επεξέαζαλ άκεζα ηε δνκή θαη 

ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ  Δπξσπατθήο Τεθκεξίσζεο. Τν 2001 κεηαθέξνληαη από ηελ 

επνπηεία ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Γεληθήο 

Γηεύζπλζεο Δπηθνηλσλίαο (Μνλάδα Β.2) πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ ζην αίηεκα 

ησλ Σπλζεθώλ Μάαζηξηρη θαη Άκζηεξληακ γηα άλνηγκα ηεο επξσπατθήο 

πιεξνθόξεζεο ζηνλ πνιίηε. Τν 2004 ζηα πιαίζηα ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο 

θαη πιεξνθόξεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ελόςεη ηεο κεγάιεο δηεύξπλζεο κε 

ηελ έληαμε 10 λέσλ θξαηώλ-κειώλ, δηαηππώλνληαη νη ζπζηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

ελόο δεύηεξεο γεληάο δηθηύνπ πιεξνθόξεζεο κε έλαλ θνηλό παξνλνκαζηή πνπ ζα 

ζπκπεξηιάβεη όιν ην επξύ θάζκα θέληξσλ θαη δηθηύσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ επξσπατθή ηδέα. 

 

Απνηέιεζκα κία λέα Σύκβαζε γηα ηα ΚΔΤ  ε νπνία ππνγξάθεηαη ην 2005 θαη ζέηεη ηα 

Κέληξα ππό ηελ αηγίδα ηνπ επξύηεξνπ δηθηύνπ EUROPE DIRECT (Η Δπξώπε 

Απεπζείαο) δηεπθξηλίδνληαο εθ λένπ ηνπο ζηόρνπο ηνπο αιιά θαη ηα δηθαηώκαηα θαη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηόζν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο όζν θαη ηνπ θνξέα ππνδνρήο (host 

institution). 

 

1.2 Σηόσοι ΚΕΤ και δεζμεύζειρ  

Σηόσοι 

Μέζα ζην λέν ζεζκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ηα ΚΔΤ θαινύληαη θαη ζηα 27 θξάηε-

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα αληαπνθξηζνύλ ζηνλ εμήο ηξηπιό ζηόρν: 

 Να βνεζνύλ ην θνξέα ζηελ πξνώζεζε θαη ελνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο (ζηόρνο θαζαξά 

εθπαηδεπηηθόο). 

 Να θαζηζηνύλ πξνζηηή ζην θνηλό, ηόζν ην παλεπηζηεκηαθό όζν θαη ην 

επξύηεξν, ηελ πιεξνθόξεζε πνπ αθνξά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο 

πνιηηηθέο ηεο (ιεηηνπξγηθόο ζηόρνο). 

 Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, καδί 

ελδερνκέλσο κε άιια επξσπατθά θέληξα αλακεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ (λένο 

ζηόρνο, επηθνηλσληαθόο). 

 

 

 

 

 

Δεζμεύζειρ 

Η Εςπυπαφκή Επιηποπή αλαλεώλεη ηηο δεζμεύζειρ ηεο γηα: 



 Γσξεάλ απνζηνιή ηεο έληππεο θαη ειεθηξνληθήο επίζεκεο εθδνηηθήο ηεο 

παξαγσγήο. 

 Γηθηύσζε θαη ζηήξημε ησλ Κέληξσλ Δπξσπατθήο Τεθκεξίσζεο κε ζπλερή 

θαηάξηηζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο.    

 Δηήζηα αμηνιόγεζε.  

Σπγθεθξηκέλα βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε αμηνιόγεζε ησλ ΚΔΤ κε 

ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλεληεύμεηο θαη κειέηεο πεξηπηώζεσλ 

ζε εζληθό επίπεδν. Τα πνξίζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο απηήο ζα 

αλαθνηλσζνύλ ζην ηέινο ηνπ 2007 θαη ζα είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηε 

κειινληηθή δξάζε ηνπ Γηθηύνπ. 

Ο θοπέαρ ςποδοσήρ αναλαμβάνει λα δηαζέζεη ηα αθόινπζα κέζα: 

 Δηδηθό ρώξν γηα ηα ΚΔΤ, θαηά πξνηίκεζε εληόο ηεο βηβιηνζήθεο.   

 Πξνζσπηθό εμεηδηθεπκέλν ζηελ ηεθκεξίσζε θαη πιεξνθόξεζε πνπ ζα 

δηαρεηξηζηεί ην ΚΔΤ ζε ζπλεξγαζία κε έλα κέινο από ηελ αθαδεκατθή 

θνηλόηεηα ην νπνίν νξίδεηαη σο επηζηεκνληθόο /αθαδεκατθόο ππεύζπλνο 

ηνπ Κέληξνπ. 

 

1.3 Λειηοςπγία ΚΕΤ  

Λακβάλνληαο ππόςε ηε ζύλζεηε απηή δνκή θαζώο θαη ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ησλ 

370 ΚΕΤ - 11 ζηην Ελλάδα - λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ξαγδαία απμαλόκελεο 

πξνθιήζεηο ηεο ςεθηαθήο επνρήο παξάιιεια κε ηηο απαηηήζεηο γηα πνηνηηθή θαη 

αμηόπηζηε επξσπατθή πιεξνθόξεζε, ε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ κπνξεί λα 

ζθηαγξαθεζεί ζπλνπηηθά σο εμήο: 

 Τεκμηπίυζη 

Τα Κέληξα νξγαλώλνπλ, θαηαγξάθνπλ, επξεηεξηάδνπλ θαη ζπληεξνύλ ζε 

έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο πνπ δηαζέηνπλ 

(κνλνγξαθίεο, πεξηνδηθέο εθδόζεηο, CD-ROMs, έγγξαθα, Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα, θ.ιπ.) βάζεη δηεζλώλ βηβιηνζεθνλνκηθώλ θαλόλσλ θαη 

πξνηύπσλ.  

 Επικοινυνία  

Δπηπξνζζέησο εληζρύνληαη νη δξάζεηο επηθνηλσλίαο θαη πξνώζεζεο ησλ 

ΚΔΤ ώζηε θαη απηή θαζεαπηή ε πιεξνθόξεζε λα γίλεη γλσζηή ζε θάζε 

ελδηαθεξόκελν επξσπαίν πνιίηε αιιά θαη λα δεκνζηνπνηεζνύλ νη 

πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζύκθσλα κε ηηο επηθνηλσληαθέο 

πξνηεξαηόηεηεο πνπ ζέηεη γηα θάζε έηνο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή: 

 Δθδόζεηο, νδεγνί, θπιιάδηα. 

 Σεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό. 

 Παξνπζηάζεηο, εκεξίδεο, ζπλέδξηα. 

 Γηαθεκηζηηθό πιηθό. 

 Δικηύυζη 

Η ιεηηνπξγία ελόο πξαγκαηηθά δξαζηήξηνπ θαη δπλακηθνύ δηθηύνπ ΚΔΤ 

πξαγκαηώλεηαη κε ηε ζπλέξγεηα θνξέσλ, Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη 

Αληηπξνζσπεηώλ ηεο, εζληθώλ ζπληνληζηώλ θαη θπζηθά ηνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ ησλ Κέληξσλ κέζσ δξάζεσλ θαη επαθώλ ζε εζληθό θαη 

επξσπατθό επίπεδν: 

 Δηήζηεο ζπλαληήζεηο, νκάδεο εξγαζίαο. 



 Δθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα θαη επηζθέςεηο ζηα ζεζκηθά 

όξγαλα. 

 Πξνγξάκκαηα αληαιιαγώλ. 

 Mailing lists, EURODOC. 

 Κνηλέο ηζηνζειίδεο. 

 Intranet. 

2. Σςνεπγαηικέρ δπάζειρ και ςπηπεζίερ ΚΕΤ 

Η αλσηέξσ ηξηζδηάζηαηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΤ ηα έρεη θαηαζηήζεη πνιύηηκα θέληξα 

θαζνδήγεζεο θαη αλάιπζεο όζνλ αθνξά ηνλ εληνπηζκό θαη ηε ρξήζε ηεο πνιύπινθεο 

θαη πνιύκνξθεο επξσπατθήο πιεξνθόξεζεο. Τν πξνζσπηθό ηνπο δηεθδηθεί επάμηα ηα 

πξσηεία ζε όιε απηήλ ηε δηαδηθαζία όπσο θαηαδεηθλύνπλ θαη ηα πξώηα πνξίζκαηα 

ηεο ζρεηηθήο αμηνιόγεζεο. 

Η λέα όκσο ηερλνινγία ζέηεη ζήκεξα ηελ κεγαιύηεξε πξόθιεζε γηα ην Γίθηπν ησλ 

ΚΔΤ πξνθεηκέλνπ ζπιινγηθά λα ζρεδηάζεη, αλαπηύμεη θαη εθαξκόζεη λέα 

ζπλεξγαηηθά εξγαιεία πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο. Ήδε θαηαβάιινληαη νη 

πξώηεο πξνζπάζεηεο κε ηελ εζληθή ή / θαη δηεζληθή ζπλεξγαζία Κέληξσλ: 

 ArchiDok, θνηλό απνζεηήξην ειεθηξνληθώλ εθδόζεσλ 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξσηνβνπιία ΚΔΤ ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο 

Απζηξίαο κε ηε ζπκκεηνρή έσο ηώξα νξηζκέλσλ ΚΔΤ από ηελ 

Πνξηνγαιία, ηελ Ιηαιία, ηελ Διιάδα, ηελ Κύπξν θαη ηε Σινβαθία.   

 Σςλλογικόρ καηάλογορ ΚΕΤ Ποπηογαλίαρ κε ηε ζπκκεηνρή 

όισλ ησλ θνξέσλ πνπ πξνσζνύλ ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. 

 ΜΙΤΟΣ: ζπλεξγαηηθή online πιεξνθνξηαθή ππεξεζία εξσηήζεσλ 

- απαληήζεσλ επί επξσπατθώλ ζεκάησλ ησλ ειιεληθώλ ΚΔΤ. 

 

3. Εικονικέρ ςπηπεζίερ πληποθόπηζηρ: ΜΙΤΟΣ  

 

3.1 Εικονικέρ ςπηπεζίερ πληποθόπηζηρ 

Τα ηειεπηαία ρξόληα νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο βηβιηνζήθεο αλαπηύζζνπλ εηθνληθέο 

ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο (online / digital / virtual reference service). Οη ππεξεζίεο 

απηέο παξέρνληαη είηε από κεκνλσκέλεο βηβιηνζήθεο είηε από θνηλνπξαμίεο 

βηβιηνζεθώλ. Δηθνληθή ππεξεζία πιεξνθόξεζεο είλαη ε παξνρή πιεξνθόξεζεο κέζσ 

ηνπ Γηαδηθηύνπ κε ηε κεζνιάβεζε εηδηθώλ επηζηεκόλσλ, κε άιια ιόγηα είλαη έλαο 

κεραληζκόο κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ εξσηήκαηα θαη λα 

ιάβνπλ απαληήζεηο από ην πξνζσπηθό ηεο βηβιηνζήθεο κέζσ θάπνηνπ ειεθηξνληθνύ 

κέζνπ (e-mail, chat, θ.ά.) θαη όρη κε πξνζσπηθή επαθή ή κέζσ ηειεθώλνπ. Οη 

εηθνληθέο ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε δύν επξείο 

θαηεγνξίεο, ζηηο αζύγρξνλεο θαη ζηηο ζύγρξνλεο ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο (Berube, 

2003). Οη αζύγρξνλεο ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο κεζνιαβεί κηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

αλάκεζα ζηελ εξώηεζε θαη ζηελ απάληεζε, πινπνηνύληαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ θαη κε θόξκεο ππνβνιήο εξσηήζεσλ ζηνλ Ιζηό (web forms). Σηηο 

ζύγρξνλεο ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο ε επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν, ε απάληεζε ζην εξώηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη άκεζε. Η ζύγρξνλε επηθνηλσλία 

πινπνηείηαη κέζσ chat, instant messaging, voice over IP, video over IP, θ.ά. 

 

 Σε όιεο απηέο ηηο ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο ε βαζηθή ηδέα είλαη απιή: νπζηαζηηθά ν 

ρξήζηεο ππνβάιεη έλα εξώηεκα θαη ιακβάλεη ηελ απάληεζε από ηνλ επηζηήκνλα ηεο 

πιεξνθόξεζεο. Γύν είλαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία κηαο εηθνληθήο ππεξεζίαο 



πιεξνθόξεζεο: α) όηη είλαη βαζηζκέλε ζην Γηαδίθηπν θαη β) όηη είλαη ζρεδηαζκέλε 

γηα λα ζπλδέεη ηνπο ρξήζηεο κε ηνπο εηδηθνύο.  

Αθόκε θη αλ ν ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηελ πιεξνθνξία πνπ επηζπκεί 

ζην Γηαδίθηπν, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν ηεξάζηηνο όγθνο δεδνκέλσλ θαζηζηά δύζθνιν 

ηνλ εληνπηζκό ηεο επηζπκεηήο πιεξνθνξίαο κέζσ κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο. 

Σύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ηνπ NDP Group New Media ην 2000 ην 18,6% 

ελόο ηπραίνπ δείγκαηνο 3.300 ρξεζηώλ ηνπ Ιζηνύ αλαθέξνπλ όηη ζπλαληνύλ δπζθνιία 

λα βξνπλ απηό πνπ επηζπκνύλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ή πάληνηε. Σε κηα άιιε κειέηε 

από ην WebTop ην 2001 ην 71% ησλ ρξεζηώλ αλαθέξνπλ όηη απνγνεηεύηεθαλ 

αλαδεηώληαο πιεξνθνξία ζηνλ Ιζηό (Coffman, 2003).  

Ο επηζηήκνλαο ηεο επξσπατθήο πιεξνθόξεζεο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά 

ζηελ εύξεζε ηεο απάληεζεο ζε έλα εξώηεκα κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ ή άιισλ πεγώλ 

(έληππεο πεγέο, βάζεηο δεδνκέλσλ θ.ά.) ή κε ην ζπλδπαζκό ησλ παξαπάλσ. Ο ξόινο 

ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ ζηηο εηθνληθέο ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο είλαη λα ελεξγεί σο 

ελδηάκεζνο, σο κεζνιαβεηήο αλάκεζα ζην ρξήζηε θαη ζηηο πιεξνθνξηαθέο πεγέο. Η 

θαιή γλώζε ησλ κεζόδσλ αλαδήηεζεο θαη ε πνιύηηκε εκπεηξία ησλ επηζηεκόλσλ ηεο 

πιεξνθόξεζεο απνηεινύλ ηα δπλαηά ζεκεία ηνπο. Οη εηθνληθέο ππεξεζίεο 

πιεξνθόξεζεο παξέρνπλ έλα ζεκαληηθό θξίθν ζηελ πιεξνθνξηαθή αιπζίδα αλάκεζα 

ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηηο ζπιινγέο.  

 

3.2 ΜΙΤΟΣ: μια εικονική ςπηπεζία εςπυπαφκήρ πληποθόπηζηρ  

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο, ηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο θαη ηε 

δπλακηθόηεηα ηνπ δηθηύνπ ησλ ΚΔΤ, ην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (ΟΠΑ) 

σο ζπληνληζηήο ηνπ ειιεληθνύ δηθηύνπ Κέληξσλ Δπξσπατθήο Τεθκεξίσζεο αλέιαβε 

ηελ πινπνίεζε - ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ - κηαο online ππεξεζίαο πιεξνθόξεζεο 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ επξσπατθή πιεξνθόξεζε. Η ππεξεζία απηή 

νλνκάζηεθε «Μίηνο» – θάλνληαο έλα παξαιιειηζκό κε ην κίην ηεο Αξηάδλεο πνπ 

βνήζεζε ην Θεζέα λα βγεη από ην ιαβύξηλζν – αθνύ πξνζδνθία ησλ δεκηνπξγώλ ηεο 

ππεξεζίαο απηήο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα κε ραζνύλ ζην ιαβύξηλζν ηεο 

επξσπατθήο γλώζεο αιιά λα βξνπλ ηνλ επηζπκεηό ζηόρν, ηελ απάληεζε πνπ ηνπο 

ελδηαθέξεη.  

 

Αθεηεξία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «Mίηνπ» ππήξμε ε ηδέα δεκηνπξγίαο κηαο βάζεο 

δεδνκέλσλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ γηα επξσπατθά ζέκαηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

δηαζέζηκε ζην ρξήζηε θαη ζην βηβιηνζεθνλόκν θαζώο πνιιέο θνξέο νη ίδηεο 

εξσηήζεηο επαλαιακβάλνληαη θαη ε εθ λένπ έξεπλα γηα ηελ ίδηα απάληεζε θνζηίδεη ζε 

ρξόλν θαη κέζα. Μάιηζηα ην γεγνλόο όηη νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο ηεο 

Διιάδαο δελ θαιύπηνληαη από θαλέλα ΚΔΤ έθαλε αθόκε πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

ύπαξμεο κηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο γηα ηνπο απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο. Ο «Μίηνο» 

βξίζθεηαη ζηελ ηειηθή θάζε πινπνίεζήο ηνπ θαη ζύληνκα ζα είλαη δηαζέζηκνο ζην 

επξύ θνηλό.  

 

O «Μίηνο» δηαζέηεη κηα θόξκα ππνβνιήο εξσηεκάησλ ζηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα ζέζεη ηελ εξώηεζή ηνπ. Η απάληεζε ζα δίλεηαη εληόο ελόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, 

π.ρ. 2 εξγάζηκεο εκέξεο, θαη ζα θαηαγξάθεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Με απηό ηνλ 

ηξόπν δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν εξσηήζεσλ - απαληήζεσλ αλνηθηό ζην επξύ θνηλό 

πνπ ζα απνηειέζεη πνιύηηκν εξγαιείν γηα θάζε ελδηαθεξόκελν γηα επξσπατθά 

ζέκαηα. Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ησλ απαληήζεσλ ώζηε αξγόηεξα λα 

κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο, κπνξνύλ λα θαηαγξάθνληαη 



εξσηήζεηο πνπ γίλνληαη κε άιιν ηξόπν – π.ρ. κέζσ ηειεθώλνπ ή πξνζσπηθά – θαη νη 

απαληήζεηο ηνπο γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Αλ θαη ν ρξήζηεο ζα 

πξέπεη λα εγγξάθεηαη πξηλ ππνβάιιεη γηα πξώηε θνξά έλα εξώηεκα ζην «Μίην», νη 

εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο ζα θαηαγξάθνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ρσξίο ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. Η ηεθκεξίσζε ησλ εξσηήζεσλ ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε 

ζεζαπξνύ, ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα.  

 

Μηα πνιύ ζεκαληηθή παξάκεηξνο, πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε, είλαη ε πξνώζεζε 

ηεο ππεξεζίαο απηήο. Μπνξεί λα ζρεδηαζηεί ην θαιύηεξν ζύζηεκα εηθνληθήο 

πιεξνθόξεζεο, λα ζηειερσζεί κε ην πην έκπεηξν πξνζσπηθό θαη κε ηα πην ζύγρξνλα 

εξγαιεία όκσο αλ δε δνζεί ε δένπζα ζεκαζία ζην κάξθεηηλγθ, ηόηε ε ππεξεζία απηή 

είλαη δελ ζα έρεη ηελ πξνζδνθώκελε επηηπρία.   

 

Υπάξρεη ε κειινληηθή πξννπηηθή δηεύξπλζεο ηνπ Μίηνπ κε δπλαηόηεηεο ζύγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο θαζώο θαη κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ επξσπατθώλ θέληξσλ. 

 

4. Επίλογορ 

 

Όξακα ησλ ΚΔΤ είλαη λα απνηειέζεη ε ππεξεζία απηή έλα παλεπξσπατθό εηθνληθό 

ζπιινγηθό εξγαιείν πιεξνθόξεζεο,  πνιύηηκν βνήζεκα θαη κέζν ζηε δηάζεζε όισλ 

ησλ επξσπαίσλ πνιηηώλ. Τα Κέληξα Δπξσπατθήο Τεθκεξίσζεο κε ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο ηνπο θαη ηελ αγαζηή ηνπο ζπλεξγαζία ππεξεηνύλ γηα πεξίπνπ 50 ρξόληα ηηο 

αμίεο θαη αξρέο θαη Δλσκέλεο Δπξώπεο πξνζθέξνληαο  «άξηζηε» επξσπατθή 

πιεξνθόξεζε θαη απνηειώληαο κε ηνλ ηξόπν απηό αλεθηίκεηε θιεξνλνκηά γηα ην 

κέιινλ ηεο. 
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