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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-Class» (Εικ.1), υποστηρίζει τις υπηρεσίες Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης στην Ακαδηµαϊκή Κοινότητα του Πανελλήνιου ∆ιαδικτύου GUnet. Στόχος της είναι 
παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του 
χώρου και του χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας, προσφέροντας στον εκπαιδευόµενο τη δυνατότητα 
να καθορίζει µόνος του το πρόγραµµα εκπαίδευσής του. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η 
πλατφόρµα  υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού 
υλικού, που προσφέρεται σήµερα στους εκπαιδευόµενους µε παραδοσιακά µέσα (βιβλία, σηµειώσεις, 
κλπ.), σε ψηφιακή µορφή άµεσα προσβάσιµη από το διαδίκτυο Internet.  

 

Εικ.1. Η πλατφόρµα «e-Class» 

Το λογισµικό ανοικτού κώδικα «Classroom Online» (http://www.claroline.net/) απετέλεσε τη βάση  
πάνω στην οποία δοµήθηκε η πλατφόρµα «e-Class», µε την προσθήκη πολλών νέων χαρακτηριστικών 
(LDAP Authentication Schema, µηχανισµός δηµιουργίας χρηστών, ανανεωµένο γραφικό περιβάλλον, 
πλήρης εξελληνισµός, προσθήκη νέων εργαλείων διαχείρισης κλπ).  Παράλληλα, η αρχιτεκτονική της 
παραµετροποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό δίνοντας της ευελιξία και ευκολία προσαρµογής στις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις  ενός δυναµικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης. 

Αυτή τη στιγµή η πλατφόρµα «e-Class» βρίσκεται στο στάδιο της διάθεσης και διάχυσης µε σκοπό 
την άµεση χρήση της από την Ακαδηµαϊκή Κοινότητα του Πανελλήνιου ∆ιαδικτύου Gunet και την 
ενσωµάτωση της στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Η Πλατφόρµα «e-Class» είναι σχεδιασµένη µε προσανατολισµό την ενίσχυση και υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας και σε καµία περίπτωση την αντικατάστασή της. Για το λόγο αυτό 
κεντρικός ρόλος είναι αυτός του «καθηγητή», στον οποίο δίνει τη δυνατότητα µε το υλικό που 
διαθέτει (σηµειώσεις, παρουσιάσεις, κλπ.) και χωρίς επιπλέον τεχνικές γνώσεις να µπορεί εύκολα 
γρήγορα και απλά να δηµιουργεί εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά µαθήµατα, τα οποία θα 
δρουν επικουρικά στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα παρέχοντας στους εκπαιδευόµενους τη 
δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Άλλοι βασικοί άξονες στην επιλογή της πλατφόρµας ήταν η ευκολία χρήσης, η προσαρµοστικότητα 
στις απαιτήσεις, η ευελιξία, η ευκολία αναβάθµισης και επέκτασης καθώς και η έµµεση υποστήριξη 
πρότυπων µαθησιακών αντικειµένων (SCORM, IMS, IEEE, κλπ). Για τους παραπάνω λόγους 
χρησιµοποιήθηκαν ανοικτές πλατφόρµες, πρότυπα και γλώσσες προγραµµατισµού όπως Linux, 
Apache, PHP, MySQL και Sendmail. Ταυτόχρονα, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η δυνατότητα 
ολοκλήρωσης της πλατφόρµας µε τις άλλες δικτυακές υπηρεσίες, δίνοντας πρόσβαση στους χρήστες 
µε τους ίδιους λογαριασµούς χρήσης(Username, Password) που διαθέτουν στις υπηρεσίες αυτές (π.χ. 
email). 

Τέλος η αδυναµία ανταπόκρισης στο υψηλό κόστος εγκατάστασης, αδειών χρήσης και συντήρησης 
εµπορικών πλατφορµών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ενδυνάµωσε την απόφαση να κινηθούµε στον 
συνεχώς αυξανόµενο και βελτιούµενο κόσµο του ανοιχτού λογισµικού. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τη λειτουργία της 
πλατφόρµας «e-Class». Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: 

 οι διακριτοί ρόλοι των χρηστών  

 οι κατηγορίες των µαθηµάτων 

 τα στοιχεία που συνθέτουν ένα ψηφιακό µάθηµα 

 

ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Οι ρόλοι των χρηστών που υποστηρίζει η πλατφόρµα είναι τρεις (3), ο καθηγητής, ο χρήστης-
εκπαιδευόµενος και ο διαχειριστής. Ο κεντρικός ρόλος είναι αυτός του καθηγητή ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για τη δηµιουργία και διαχείριση των ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Ο λογαριασµός του 
«καθηγητή» δηµιουργείται από τους διαχειριστές της πλατφόρµας, κατόπιν αίτησης του 
ενδιαφεροµένου και τα στοιχεία του λογαριασµού του αποστέλλονται αυτόµατα µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου.  

Ο καθηγητής µπορεί να δηµιουργήσει όσα µαθήµατα επιθυµεί, να εγγράψει/διαγράψει χρήστες-
εκπαιδευόµενους σε/από αυτά, να εισάγει το ψηφιακό υλικό του µαθήµατος (κείµενα, εικόνες, 
παρουσιάσεις, video, κλπ.), να δηµιουργήσει οµάδες συζητήσεων, εργασίες για τους φοιτητές καθώς 
και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. 

Ο χρήστης-εκπαιδευόµενος µπορεί να εγγραφεί σε όσα µαθήµατα του επιτρέπεται, να µελετήσει το 
ψηφιακό υλικό, να συµµετάσχει σε οµάδες συζητήσεων καθώς και σε ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο 
λογαριασµός του χρήστη δηµιουργείται αυτόµατα µε την εγγραφή του χωρίς την ανάγκη 
µεσολάβησης του διαχειριστή. 

Τέλος ο διαχειριστής είναι αυτός που έχει την εποπτεία όλης της πλατφόρµας, δηµιουργεί τους 
λογαριασµούς των καθηγητών, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη µηχανή που φιλοξενεί την 
πλατφόρµα, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη βάση δεδοµένων, διαχειρίζεται τα µαθήµατα όλων των 
καθηγητών, διαχειρίζεται τους λογαριασµούς όλων των χρηστών και ανανεώνει τα µαθήµατα (για το 
νέο εξάµηνο). 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Οι κατηγορίες µαθηµάτων που υποστηρίζει η πλατφόρµα είναι τρεις (3), ανοικτά µαθήµατα, ανοικτά 
σε εγγραφή µαθήµατα, κλειστά µαθήµατα. Η κατηγορία – κατάσταση στην οποία θα ανήκει ένα 
µάθηµα καθορίζεται από τον καθηγητή κατά τη δηµιουργία του µαθήµατος. Η κατηγορία – 
κατάσταση του µαθήµατος µπορεί να αλλάζει δυναµικά από τον καθηγητή µέσα από την διεπαφή 
διαχείρισης του µαθήµατος. Αναλυτικότερα οι κατηγορίες των µαθηµάτων παρουσιάζονται 
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παρακάτω. 

Ανοικτά µαθήµατα θεωρούνται τα µαθήµατα στα οποία µπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης 
ακόµα κι αν δεν έχει λογαριασµό στην πλατφόρµα. Τα µαθήµατα αυτά παρουσιάζονται στην πρώτη 
σελίδα. Μάλιστα η κατηγορία αυτή είναι η εξ’ ορισµού κατάσταση κατά τη δηµιουργία νέου 
µαθήµατος. 

Ανοικτά σε εγγραφή θεωρούνται τα µαθήµατα στα οποία µπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης 
µόνο αν έχει λογαριασµό στην πλατφόρµα και εγγραφεί σε αυτά. 

Τέλος κλειστά µαθήµατα θεωρούνται τα µαθήµατα στα οποία δεν µπορεί να εγγραφεί ένας χρήστης 
ακόµα κι αν έχει λογαριασµό στην πλατφόρµα. Πρόσβαση στα µαθήµατα αυτά έχουν όσοι χρήστες 
εγγράφηκαν όταν το µάθηµα ήταν σε άλλη κατάσταση (ανοικτό, ανοικτό σε εγγραφή) ή εγγράφηκαν 
από τον ίδιο τον καθηγητή. Στην κατηγορία αυτή περιέρχονται τα µαθήµατα που ήταν ανοικτά σε 
εγγραφή και παρήλθε ο χρόνος εγγραφής. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα στοιχεία που εισάγονται από τον καθηγητή και συνθέτουν 
ένα ψηφιακό µάθηµα στην πλατφόρµα «e-Class» (Εικ.2). Ειδικότερα τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: 

1. Η Ατζέντα  που παρουσιάζει χρονικά τα γεγονότα σταθµούς του µαθήµατος (διαλέξεις, 
συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ) 

2. Τα Έγγραφα περιέχουν το ψηφιακό υλικό του µαθήµατος (κείµενα, εικόνες, παρουσιάσεις) 

3. Οι Ανακοινώσεις από τον καθηγητή προς τους εκπαιδευόµενους 

4. Η Περιοχές Συζητήσεων για θέµατα που αφορούν το µάθηµα καθορίζονται από τον 
καθηγητή 

5. Οι Οµάδες Εργασίας (ανοικτές ή κλειστές) δηµιουργούνται από τον καθηγητή  

6. Χρήσιµοι Σύνδεσµοι από το διαδίκτυο που αφορούν το µάθηµα 

7. Οι Εργασίες Φοιτητών είναι οι περιοχή που «τοποθετούν» οι εκπαιδευόµενοι τις εργασίες 
τους, τις οποίες διαχειρίζεται µόνο ο καθηγητής του µαθήµατος. 

8. Λίστα µε τους εγγεγραµµένους Χρήστες του µαθήµατος, το ρόλο τους (καθηγητής – 
εκπαιδευόµενος - διαχειριστής) και το email τους 

9. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης τις οποίες δηµιουργεί ο καθηγητής του µαθήµατος  

10. Η Περιγραφή Μαθήµατος δίνει πληροφορίες που αφορούν τους στόχους του µαθήµατος, τη 
δοµή του, τους καθηγητές που το υποστηρίζουν κλπ 

11. Στην περιοχή Βίντεο αποθηκεύονται ψηφιοποιηµένες διαλέξεις του µαθήµατος, ή άλλο 
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οπτικοακουστικό υλικό  

12. Στη Κουβέντα  όπου µπορούν να πραγµατοποιηθούν συζητήσεις σε πραγµατικό χρόνο. 

 

Εικ.2. Στοιχεία που συνθέτουν ένα ψηφιακό µάθηµα - ∆ιεπαφή Καθηγητή 

Σε όλα τα παραπάνω στοιχεία δίνεται η δυνατότητα να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται από 
τον καθηγητή ανάλογα µε τη δοµή και το υλικό του µαθήµατος που διαθέτει, ώστε να απλοποιείται 
ακόµα περισσότερο το περιβάλλον του εκπαιδευοµένου, και να εµφανίζονται µόνο οι απολύτως 
απαραίτητες ενότητες. 

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον καθηγητή να παρακολουθεί στατιστικά στοιχεία που αφορούν 
τη συµµετοχή στο µάθηµα, καθώς επίσης και η δυνατότητα να αλλάζει δυναµικά την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται το µάθηµα (ανοικτό, ανοικτό σε εγγραφή, κλειστό). 

 σελίδα 7 από 23 



ΤΙΤΛΟΣ e-Class - Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπάιδευσης GUnet 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Μάρτιος 2003 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται συνοπτικά τα υποσυστήµατα που συνθέτουν την πλατφόρµα 
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης «e-Class». Τα υποσυστήµατα αυτά αφορούν όλες τις λειτουργίες της 
πλατφόρµας, όπως αυτές εκτελούνται από τους διαφορετικούς ρόλους των χρηστών. 

 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Οι εγγραφές χρηστών-εκπαιδευοµένων στην πλατφόρµα γίνονται ακολουθώντας τον οδηγό εγγραφής 
χρήστη που υπάρχει στην αρχική σελίδα. Η πλατφόρµα «e-Class» διαθέτει δύο (2) εναλλακτικούς 
τρόπους εγγραφής χρηστών-εκπαιδευοµένων (Εικ.3). Ο πρώτος τρόπος  αυτόµατα αντλεί στοιχεία 
από λογαριασµούς των χρηστών που υπάρχουν στην υπηρεσία καταλόγου (LDAP Directory Service) 
οποιουδήποτε ελληνικού ιδρύµατος τις υλοποιεί , ενώ ο δεύτερος τρόπος απαιτεί την συµπλήρωση 
στοιχείων από τον χρήση για να δηµιουργήσει ένα νέο λογαριασµό χρήστη-εκπαιδευοµένου στη βάση 
δεδοµένων της πλατφόρµας. 

 

Εικ.3 Επιλογή τρόπου εγγραφής χρήστη-εκπαιδευοµένου 
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 1ος τρόπος Εγγραφής: Εγγραφή χρηστών που έχουν λογαριασµό στην Υπηρεσία Καταλόγου 
(LDAP Directory Service), δίνοντας την email διεύθυνση τους και το συνθηµατικό (κωδικό 
πρόσβασης). 

 

Εικ.4 Εγγραφή Χρήστη µέσω LDAP 

 

 2ος τρόπος Εγγραφής: Εγγραφή χρηστών µε εισαγωγή στοιχείων 

 

Εικ.5 Εγγραφή Χρήστη  µε εισαγωγή στοιχείων 
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ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

Η δηµιουργία λογαριασµού καθηγητή στην πλατφόρµα «e-Class» γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικής 
αίτησης του ενδιαφερόµενου καθηγητή στην οµάδα διαχείρισης της πλατφόρµας. Η αίτηση εγγραφής 
καθηγητή γίνεται ακολουθώντας τον οδηγό αίτησης εγγραφής καθηγητή που υπάρχει στην αρχική 
σελίδα (Εικ.6). 

 

 

Εικ.6 Αίτηση εγγραφής καθηγητή 
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ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η δηµιουργία ηλεκτρονικού µαθήµατος στην πλατφόρµα «e-Class» γίνεται από τον καθηγητή 
ακολουθώντας τον οδηγό δηµιουργίας µαθήµατος όπως φαίνεται στην παρακάτω φόρµα.(Εικ.7). 

 

 

Εικ.7 Οδηγός δηµιουργίας µαθήµατος από τον καθηγητή 
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∆ΙΕΠΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

Η διεπαφή καθηγητή είναι το περιβάλλον που χρησιµοποιεί ο καθηγητής για να δηµιουργήσει και να 
διαχειριστεί ένα ψηφιακό µάθηµα στην πλατφόρµα «e-Class»(Εικ.8).  

 

 

Εικ.8 ∆ιεπαφή καθηγητή 
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∆ΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ 

Η διεπαφή χρήστη είναι το περιβάλλον που χρησιµοποιεί ο χρήστης-εκπαιδευόµενος για να 
συµµετάσχει σε ένα ψηφιακό µάθηµα στην πλατφόρµα «e-Class»(Εικ.9). 

 

 

Εικ.9 ∆ιεπαφή χρήστη-εκπαιδευοµένου 

 

 

 

 

 

 

 

 σελίδα 13 από 23 



ΤΙΤΛΟΣ e-Class - Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπάιδευσης GUnet 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Μάρτιος 2003 

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται διάφορα βοηθητικά υποσυστήµατα που περιλαµβάνονται στην 
πλατφόρµα «e-Class» και στα οποία έχει πρόσβαση ο καθηγητής. Τα υποσυστήµατα αυτά 
παρουσιάζονται για να αναδείξουν την απλότητα και την ευκολία στη δηµιουργία και διαχείριση των 
ψηφιακών µαθηµάτων. 

 

 Υποσύστηµα Εισαγωγής και ∆ιαχείρισης Αρχείων 

 

 Υποσύστηµα  ∆ηµιουργίας Οµάδων Χρηστών 
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 Υποσύστηµα Εισαγωγής Ανακοινώσεων 

 

 

 Υποσύστηµα ∆ηµιουργία Ατζέντας 
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 Υποσύστηµα Παρακολούθησης Στατιστικών Στοιχείων που αφορούν το µάθηµα 

 

 

 Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Χρηστών Μαθήµατος 
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 Υποσύστηµα ∆ηµιουργίας Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης 

 

 

 Υποσύστηµα Εισαγωγής Ψηφιακού Video 
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 Υποσύστηµα  ∆ιαχείρισης Μαθήµατος από τον καθηγητή 

 

 

 Υποσύστηµα  Εγγραφής Εκπαιδευοµένου σε Μάθηµα 
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ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Το υποσύστηµα διαχείρισης (Εικ.10) της πλατφόρµας «e-Class» δίνει τη δυνατότητα στους 
διαχειριστές να έχουν τη συνολική εποπτεία της πλατφόρµας. 

 

Εικ.10 Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης 
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Επιγραµµατικά οι δυνατότητες του εργαλείου διαχείρισης παρουσιάζονται παρακάτω: 

 ∆ιαχείριση των αιτήσεων των καθηγητών 

 ∆ηµιουργία λογαριασµών των καθηγητών 

 Παρακολούθηση και ∆ιαχείριση του εξυπηρετητή που φιλοξενεί την πλατφόρµα  

 Παρακολούθηση και ∆ιαχείριση της βάσης δεδοµένων της πλατφόρµας  

 ∆ιαχείριση των µαθηµάτων όλων των καθηγητών 

 ∆ιαχείριση των λογαριασµών όλων των χρηστών   

 Ανανέωση των µαθηµάτων (για το νέο εξάµηνο) 

 Λήψη αντιγράφων ασφαλείας των µαθηµάτων 

 Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων χρήσης της πλατφόρµας 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Η πλατφόρµα “e-Class» είναι βασισµένη στη φιλοσοφία του λογισµικού ανοικτού κώδικα και 
υποστηρίζει τις υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην Ακαδηµαϊκή Κοινότητα του GUnet. Η 
Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης διαχειρίζεται, υποστηρίζει και συντηρεί την πλατφόρµα  “e-
Class» παρέχοντας µια σειρά από υπηρεσίες τις οποίες παρουσιάζουµε στην παράγραφο αυτή. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Η Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του GUnet παρέχει µια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες 
που αφορούν την πλατφόρµα «e-Class». 

1. τεχνική υποστήριξη σε θέµατα εγκατάστασης και λειτουργίας 

2. επεµβάσεις στον κώδικα για διόρθωση λαθών που διαπιστώνονται 

3. ενσωµάτωση επιθυµητών χαρακτηριστικών στην πλατφόρµα µετά από συµφωνία για την 
χρησιµότητά τους 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Για την αποτελεσµατική λειτουργία της πλατφόρµας «e-Class» ο εξυπηρετητής που θα τη 
φιλοξενήσει θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις:  

 

1. Pentium ΙΙΙ 600 MHz, 256 MB RAM 
2. Οποιαδήποτε ∆ιανοµή Linux ή Solaris ή Windows NT 4.0 Server (SP4+) ή Windows 2000 

Server/Advanced Server (SP2)  
3. Apache 1.3 Web Server 
4. Εγκατάσταση PHP4 
5. Εγκατάσταση MySQL Database Server 
6. 250 MB ελεύθερος χώρος δίσκου για την εγκατάσταση της πλατφόρµας 
7. 5-15 ΜΒ ελεύθερος χώρος δίσκου για κάθε µάθηµα 
8. ∆ικτυακή διασύνδεση µε σταθερή δροµολογήσιµη IP διεύθυνση 

 

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται µόνο η σύνδεση µε το Internet (τουλάχιστον 28.8Kbps) 
και η χρήση ενός φυλλοµετρητή - πλοηγού (Internet Explorer 4.01+ ή Netscape 4.06+). 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την πλατφόρµα «e-Class» µπορείτε να επικοινωνείτε µε 
την  Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του GUnet. 

 

∆ιεύθυνση:     Ακαδηµαϊκό ∆ιαδίκτυο GUnet 
                        Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
                        Κέντρο Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 
                        Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια 
                        T.K. 157 84   Αθήνα 

Τηλέφωνο:     +30 210 7275631 

           Fax:     +30 210 7275601 

       E-mail:    teledu@gunet.gr 
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