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Πολυχϊροσ ΑΠΟΛΛΩΝ Νομαρχίασ Πειραιά  

Σο Ερευνθτικό Πανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο Εφθρμοςμζνθσ Επικοινωνίασ και το Εργαςτιριο 
Νζων Σεχνολογιϊν ςτθν Επικοινωνία, τθν Εκπαίδευςθ και τα ΜΜΕ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
διοργανϊνουν για τζταρτθ ςυνεχόμενθ χρονιά τισ Ημζρεσ Ευχρθςτίασ και Προςβαςιμότθτασ, οι 
οποίεσ φζτοσ κα εορταςτοφν με διιμερο εκδθλϊςεων ςτον Πολυχϊρο «ΑΠΟΛΛΩΝ» τθσ 
Νομαρχίασ Πειραιά ςτισ 10 και 11 Νοεμβρίου 2010. 

Κεντρικό κζμα τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Ευχρθςτίασ για το 2010 είναι θ Επικοινωνία, ςε όλεσ τισ 
δυνατζσ εκφάνςεισ τθσ κακθμερινότθτασ των ανκρϊπων ςτθν Ψθφιακι Εποχι. Σα τελευταία 
χρόνια, ζνασ εκκετικά αυξανόμενοσ αρικμόσ προϊόντων και υπθρεςιϊν αποκτοφν μια ψθφιακι 
ςυνιςτϊςα τθν οποία καλοφμαςτε επιτακτικά να διαχειριςτοφμε. Πολφ ςυχνά θ προςπάκειά 
μασ να επικοινωνιςουμε αποτελεςματικά με μια (ψθφιακι) μθχανι καταλιγει ςε αποτυχία: 
από τθ χριςθ μιασ ςυςκευισ αναπαραγωγισ DVD ζωσ τθν εξοικείωςθ με τισ πολλαπλζσ 
λειτουργίεσ ενόσ ςφγχρονου αυτοκινιτου και από τθν αξιοποίθςθ όλων των δυνατοτιτων ενόσ 
κινθτοφ τθλεφϊνου ζωσ τθν θλεκτρονικι υποβολι φορολογικισ διλωςθσ, θ ζλλειψθ 
ευχρθςτίασ ςτθ διεπαφι μασ με τθ μθχανι αποτελεί ζναν πρόςκετο παράγοντα άγχουσ και 
προςωπικισ απαξίωςθσ. Βαςικόσ ςτόχοσ του κεςμοφ των Ημερϊν Ευχρθςτίασ και 
Προςβαςιμότθτασ είναι να διαδοκοφν οι ζννοιεσ, οι κανόνεσ, οι οδθγίεσ και οι καλζσ πρακτικζσ 
που μποροφν να κάνουν τθ ηωι μασ ευκολότερθ ςτθν Ψθφιακι Εποχι. 

Η Ευχρθςτία, άρρθκτα δεμζνθ με τθν Προςβαςιμότθτα, αποτελοφν ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν 
τθν επικοινωνιακι αποτελεςματικότθτα οποιουδιποτε ψθφιακοφ ζργου, αναιρϊντασ τουσ 
τεχνολογικοφσ φραγμοφσ που χαρακτιριςαν το πζραςμα από τον αναλογικό ςτον ψθφιακό 
κόςμο. Αν κατορκϊςουμε να κάνουμε απλι και άμεςθ τθν επικοινωνία μασ ςτθν Ψθφιακι 
Εποχι είναι ςίγουρο ότι κα ζχουμε περάςει από το δζοσ τθσ πολυπλοκότθτασ των νζων 
τεχνολογιϊν και των εφαρμογϊν τουσ ςτθν ικανοποίθςθ και τθν αποτελεςματικότθτα που 
μπορεί να προςφζρει το νζο ψθφιακό επικοινωνιακό περιβάλλον. Κατά περιςςότερεσ από μία 
ζννοιεσ, «κα ζχουμε κάνει τθ ηωι μασ ευκολότερθ»!  

Οι Ημζρεσ Ευχρθςτίασ και Προςβαςιμότθτασ απευκφνονται ςε νζουσ επιςτιμονεσ, φοιτθτζσ, 
επαγγελματίεσ των Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ (ΣΠΕ) και κάκε 
ευαιςκθτοποιθμζνο πολίτθ που επικυμεί ζναν καλφτερο και απλοφςτερο ψθφιακό κόςμο. τθ 
διάρκεια των Ημερϊν Ευχρθςτίασ και Προςβαςιμότθτασ 2010 κα παρουςιαςτοφν και κα 
ςυηθτθκοφν διεξοδικά οι ςφγχρονεσ ερευνθτικζσ τάςεισ ςτον τομζα τθσ Επικοινωνίασ 
Ανκρϊπου-Μθχανισ ςε ςυνδυαςμό με εκτενι παραδείγματα εφαρμοςμζνθσ επικοινωνίασ και 
καλϊν πρακτικϊν. Ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό τθσ φετινισ διοργάνωςθσ κα είναι θ κεματικι 
ςυνεδρία που κα επιμελθκεί θ Ελλθνικι ομάδα εργαςίασ τθσ ACM για κζματα αλλθλεπίδραςθσ 
ανκρϊπου υπολογιςτι (ACM Greek SIGCHI) ερευνϊντασ ςε βάκοσ οριςμζνεσ από τισ 
ςθμαντικότερεσ διαςτάςεισ τθσ ζννοιασ τθσ ευχρθςτίασ ςε ςχζςθ με το επικοινωνιακό πεδίο. 

Η επικοινωνία ςτθν Ψθφιακι Εποχι, ωσ προςδιοριςτικόσ κεματικόσ άξονασ των Ημερϊν 
Ευχρθςτίασ και Προςβαςιμότθτασ 2010, καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα επιμζρουσ αντικειμζνων 
που περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων κινθτά τθλζφωνα και ςυςκευζσ, video, social media, 



θλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά και τθν ψθφιακι αφιγθςθ, τθ διαγενεακι επικοινωνία, τουσ 
διαπολιτιςμικοφσ φραγμοφσ και τον πλθροφοριακό πλθκωριςμό. «Επικοινωνϊντασ ςτθν 
Ψθφιακι Εποχι» ςθμαίνει επικοινωνία με ευκολία και αποτελεςματικότθτα: “Connection 
established…”  

 

 
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Ερευνητικό Πανεπιςτημιακό Ινςτιτοφτο Εφηρμοςμζνησ Επικοινωνίασ 
URL: http://www.media.uoa.gr/institute  
ταδίου 5, 105 62, Ακινα 
Σθλζφωνο: (0030) 210 3689413, Fax: (0030) 210 3245246 
Τ/Ο: Ροφλασ Λάββα-Σςιτςοποφλου, E-mail: rtsitsop@media.uoa.gr  
 
Εργαςτήριο Νζων Σεχνολογιών ςτην Επικοινωνία, την Εκπαίδευςη και τα ΜΜΕ 
URL: http://www.media.uoa.gr/ntlab  
ταδίου 5, 105 62, Ακινα 
Σθλζφωνο: (0030) 210 3689426, Fax: (0030) 210 3689450 
Τ/Ο: Nίκθσ Παπαςταφρου, E-mail: npapast@media.uoa.gr  
 

 
ΧΕΣΙΚΟΙ ΙΣΟΧΩΡΟΙ 
 
Επίςθμοσ ιςτοχϊροσ διοργάνωςθσ: 
http://www.media.uoa.gr/usability/  
 
Ιςτοχϊροσ ACM Greek SIGCHI: 
http://www.greekchi.org/  
 
Ιςτοχϊροσ Διεκνοφσ Ημζρασ Ευχρθςτίασ: 
http://www.worldusabilityday.org/  
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