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1. Εισαγωγή 
Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν, πλέον, μέρος της καθημερινής ζωής 
των ανθρώπων και τα τεχνολογικά επιτεύγματα βρίσκουν πολύ σύντομα εφαρμογή σε εμπορικές 
συσκευές καθημερινής χρήσης και σε υπηρεσίες, που προσφέρονται στους πολίτες και τους καταναλωτές.  

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», που ανέθεσε τη μελέτη αυτή στην ELEGRAD, με την ευγενική χορηγία της 
“Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος”, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της απόλυτης συνέργειας μεταξύ των 
πολιτών, των φορέων και των θεσμών του κράτους, των χορηγών και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων, σχεδιάζει και προτείνει την υλοποίηση νέων ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού 
τουρισμού (πολιτιστικές – περιβαλλοντικές διαδρομές και αρχαιολογικά πάρκα), τα οποία έχουν τη 
δυναμική να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής, καθώς και για τη 
σύνδεση των μνημείων της με την τοπική επιχειρηματικότητα και την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα 
της, όπως αυτή αποτυπώνεται και στη φιλοσοφία των προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 

Τι είναι η Πολιτιστική Διαδρομή 
Η Πολιτιστική Διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο και επώνυμο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, το οποίο 
διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο, συνήθως τις αρχαιότητες, όπως π.χ. 
παρεμφερή στοιχεία της ίδιας περιόδου ή διαφόρων περιόδων ή ακόμη και ιστορικές διαδρομές, μύθους 
κ.α. Η Περιβαλλοντική Διαδρομή κατά ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται με βάση τα στοιχεία της φύσης 
και τους περιβάλλοντος. Η Πολιτιστική – Περιβαλλοντική Διαδρομή έχει στόχο να αποτελέσει κινητήριο 
μοχλό για τη βιώσιμη – οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική – ανάπτυξη μιας περιοχής, αλλά και για 
τη σύνδεση των σπουδαίων μνημείων του πολιτισμού και της φύσης με την τοπική επιχειρηματικότητα και 
την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής. 

Οι Πόλοι της Πολιτιστικής Διαδρομής 

Για τον προσδιορισμό της ταυτότητας της Πολιτιστικής Διαδρομής είναι απαραίτητο να επιλεγούν οι πόλοι 
που θα έχουν δεσπόζουσα θέση στη Διαδρομή, διότι θα λειτουργούν σαν πυλώνες για τη διαμόρφωση 
της υλικής υπόστασης και ταυτότητας της Διαδρομής. Οι πόλοι πρέπει να έχουν κατάλληλη γεωγραφική 
διασπορά και είναι σημαντικό να εξυπηρετούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως: 

● να αποτελούν πόλους προσέλκυσης των τουριστών, ως περιοχές που για ιστορικούς- 
πολιτιστικούς λόγους διακρίνονται από χαρακτηριστικά μοναδικότητας, 

● να είναι ανεπτυγμένοι τουριστικοί προορισμοί ή να συνδέονται με υφιστάμενες περιοχές 
τουριστικής ανάπτυξης, 

● να λειτουργούν σαν περιοχές αφετηρίας των τουριστικών κινήσεων στο δίκτυο, άλλα και ως σημεία 
σύνδεσης και αναδιανομής των ροών. 

Τοπικές Πολιτιστικές Διαδρομές 

Στο πλαίσιο μια Πολιτιστικής Διαδρομής, σχεδιάζονται και υλοποιούνται επίσης, Τοπικές Πολιτιστικές 
Διαδρομές. Οι Τοπικές Διαδρομές έχουν ως σημείο αναφοράς έναν πόλο της ευρύτερης διαδρομής και 
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συνδέουν – αθροίζουν μνημεία, επιχειρήσεις, τοπικούς θεσμούς και ανθρώπους σε ένα σύνολο ενιαίο και 
λειτουργικό. 

Περιγραφή του παρόντος έργου 
Η παρούσα μελέτη έρχεται να καταγράψει, να βελτιώσει και να επεκτείνει την χρήση τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στον χώρο του πολιτισμού, με χρήση του εργαλείου της 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, όπως αποτυπώθηκε στα παραδοτέα της σύμβασης με τίτλο 
“Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού”. 

Λαμβάνοντας υπόψη την “Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό 2016-2020” που εκπονήθηκε για την 
Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, καθώς και εγχώρια και διεθνή δεδομένα και 
τεχνολογίες, η παρούσα στρατηγική αναδεικνύει τους λόγους που η χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) θα εμπλουτίσει το προϊόν της “Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού”.  

Λόγω του χαρακτήρα των Πολιτιστικών Διαδρομών ως ολιστικών προγραμμάτων με ίδιες αρχές και τρόπο 
λειτουργίας, η παρούσα στρατηγική έρχεται να εξειδικεύσει τις χρήσεις και εφαρμογές των 
Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων στις ανάγκες μιας Πολιτιστικής Διαδρομής και δύναται να 
αποτελέσει οδηγό για την υλοποίηση των στόχων τους. 

Μεθοδολογικά η αξιολόγηση των τάσεων και των τεχνολογιών, έλαβε χώρα μέσω της συλλογής και 
ανάλυσης δεδομένων μέσα από διαφορετικές πηγές γραφειακής έρευνας. 

Η ομάδα έργου της ELEGRAD προχώρησε σε: 

● Ανάλυση των τάσεων σε παγκόσμια κλίμακα που αφορούν την ανάδειξη και την καλή λειτουργία 
των χώρων πολιτισμού με την χρήση ΤΠΕ. 

● Ανάλυση των τεχνολογιών και εφαρμογών ανοιχτού κώδικα που αφορούν την διαχείριση 
δεδομένων και την διαλειτουργικότητα των συστημάτων. 

● Καταγραφή των εφαρμογών και λύσεων που έχουν αναπτυχθεί ή σχεδιαστεί από την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

● Καταγραφή καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την θέσπιση κανόνων. 

Πως διαβάζεται αυτή η μελέτη 
Η παρούσα στρατηγική χωρίζεται σε τρία κεφάλαια και εννέα επιμέρους ενότητες. Στο παρόν πρώτο 
κεφάλαιο γίνεται μια γενική εισαγωγή στους στόχους της στρατηγικής και στις Πολιτιστικές Διαδρομές. 
Περιλαμβάνει γλωσσάρι με ορολογίες για την καλύτερη κατανοήση κάποιον τεχνικών όρων. Τέλος 
παρουσιάζονται οι Αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να βασιζονται οι εφαρμογές ΤΠΕ. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται καταγραφή ψηφιακών δράσεων σε μνημεία πολιτισμού και περιβάλλοντος 
σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα γίνεται διαχωρισμός τους σε α) Ψηφιακά Εργαλεία Επικοινωνίας (ΨΕΕ), 
β) Ψηφιακά Εργαλεία Τεκμηρίωσης (ΨΕΤ) και γ) Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης (ΨΕΔ).  
Παρουσιάζεται επίσης η παρούσα κατάσταση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με 
δράσεις για την προώθηση του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού αποθέματος της και μέσω της ανάλυση 
SWOT γίνεται συνδυασμένη ανάλυση των ισχυρών σημείων και των αδυναμιών του τομέα ΤΠΕ, από 
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κοινού με τις ευκαιρίες και τις απειλές που συνδέονται με το εξωτερικό περιβάλλον και αποτελεί την 
αφετηρία για τη προκαταρκτική διαμόρφωση των στόχων και τελικά τη διαμόρφωση της στρατηγικής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το Στρατηγικό Πλαίσιο και προτείνονται οι δράσεις για την οικοδόμιση 
και την λειτουργία της Διαδρομής. 

Με βάση τα ανωτέρω η παρούσα μελέτη διαρθρώνεται στα ακόλουθα κεφάλαια και ενότητες 

Κεφάλαιο Α - Εισαγωγή, Αξίες και Αρχές 

● 1η Ενότητα. Αποτελείται από την παρούσα εισαγωγή της ψηφιακής στρατηγικής 
● 2η Ενότητα. Ορολογία και Γλωσσάρι. 
● 3η Ενότητα. Τίθενται οι βασικές Αξίες και Αρχές που πρέπει να διέπουν όλες τις δράσεις. 

Κεφάλαιο B - Τάσεις, Δεδομένα και Υπάρχουσα Κατασταση 

● 4η Ενότητα. Αναλύονται μια σειρά από διεθνείς τάσεις και δεδομένα. 
● 5η Ενότητα. Παρουσιάζεται η υπάρχουσα κατάσταση με όλες τις δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί 

ή έχουν εκπονηθεί από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
● 6η Ενότητα. Λαμβάνει χώρα η SWOT Analysis ως εργαλείο για τον στρατηγικό σχεδιασμό. 

Κεφάλαιο Γ - Στρατηγικό Πλαίσιο και Προτεινόμενες Δράσεις 

● 7η Ενότητα. Γίνεται η σκιαγράφηση του στρατηγικού πλαισίου για την υλοποίηση της στρατηγικής 
● 8η Ενότητα. Αναλύονται οι δράσεις που αφορούν τις φάσεις οικοδόμησης της πολιτιστικής 

διαδρομής. 
○ Δράση 1: Εφαρμογές Ξενάγησης Επαυξημένης Πραγματικότητας σε Αρχαιολογικό Χώρο 
○ Δράση 2: Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου 
○ Δράση 3: Virtual Tours με χρήση φωτογραφικών πανοραμάτων 360 μοιρών 
○ Δράση 4: Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση και τεκμηρίωση με χρήση εικονικής 

πραγματικότητας 
○ Δράση 5: Ιστοσελίδα Διαδρομής 
○ Δράση 6: Δίκτυο τουριστικής ενημέρωσης μέσω bluetooth beacons 
○ Δράση 7: Google Maps Places για το σύνολο της Διαδρομής 

● 9η Ενότητα. Αναλύονται οι δράσεις που αφορούν τις φάσεις λειτουργίας της πολιτιστικής 
διαδρομής. 

○ Δράση 8: Ψηφιακή Εφαρμογή DMO - Διαχείρισης Πολιτιστικής Διαδρομής 
○ Δράση 9: Ψηφιακή Εφαρμογή Cluster - Διαχείρισης Επιχειρηματικού Cluster 

Πηγές και Βιβλιογραφία 

  

 

 

Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό 7 



2. Ορολογία // Γλωσσάρι 
Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι ένας σχετικά νέος κλάδος που καθημερινά 
εξελίσσεται. Είναι ο κλάδος που χαρακτηρίζεται από το μεγαλύτερο βαθμό δημιουργίας νέας ορολογίας, 
συγκριτικά με άλλους επιστημονικούς κλάδους. 

Σ’ αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο, αναλύουμε τις βασικές έννοιες που απαιτείται να γνωρίζει ο αναγνώστης 
προκειμένου να κατανοήσει την ύλη της υπόλοιπης μελέτης. 

Ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση κάθε όρου ξεχωριστά 

Ψηφιακά Πολιτισμικά Προϊόντα 
Ως  Ψηφιακά  Πολιτισμικά  Προϊόντα  (ΨΠΠ)  περιγράφονται  αυτόνομα  λογισμικά  τα  οποία  μπορούν 
να ενταχθούν στην αγορά μέσω διαδικτυακής πρόσβασης και διανομής (app stores) και να προσφέρουν 
μια διαδραστική εμπειρία μέσω των διαφόρων ψηφιακών συσκευών, τις οποίες έχει στη διάθεσή του το 
κοινό. Πρόκειται για δημιουργικά προϊόντα που σκοπό έχουν να αναδείξουν μια συγκεκριμένη θεματική 
της πολιτισμικής κληρονομιάς αξιοποιώντας τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες παιχνιδιών και 
απεικόνισης, με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού. 
 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα ΨΠΠ δεν αντικαθιστούν τη φυσική παρουσία του κοινού στα μνημεία, 
φύσης και πολιτισμού αλλά, αντιθέτως, την προκαλούν και την επαυξάνουν. Λειτουργούν, επομένως, ως 
κίνητρα για τη φυσική επίσκεψη σε έναν τόπο ή ένα μνημείο. 

API (Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών) 
H Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (API, από το Application Programming Interface), είναι ο 
τρόπος επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων, βιβλιοθηκών ή εφαρμογών 
προκειμένου να επιτρέπεται να γίνονται προς αυτά αιτήσεις από άλλα προγράμματα ή/και ανταλλαγή 
δεδομένων. 

Public domain (Κοινό κτήμα) 
Στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ο όρος κοινό κτήμα περιλαμβάνει το σύνολο των έργων, η 
ελεύθερη χρήση των οποίων δεν περιορίζεται από το νόμο ή της οποίας οι νομικοί περιορισμοί έχουν 
λήξει. 

Αυτό μπορεί να σημαίνει: 

● Μια γνώση στην οποία δεν αναγνωρίσθηκε ή δε νοείται ποτέ κάποιο μονοπώλιο, όπως πχ μια 
μαθηματική φόρμουλα ή η Αγγλική γλώσσα 

● Ένα έργο διανοίας που δεν καλύπτεται από δικαιώματα δημιουργού όπως πχ μια ομιλία βουλευτή 
στο Κοινοβούλιο. 

● Ένα έργο τέχνης ή διανοίας που έπαψε να προστατεύεται λόγω παρόδου της περιόδου 
προστασίας (χαρακτηριστικό παράδειγμα τα έργα του Σαίξπηρ και του Μπετόβεν). 
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● Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έληξε και η προστατευόμενη τεχνογνωσία μπορεί πλέον να 
χρησιμοποιηθεί από όλους (χαρακτηριστικό παράδειγμα τα «γενόσημα» φάρμακα). 

● Ο δημιουργός παραιτείται από το δικαίωμά του στην πνευματική ιδιοκτησία. 

Ανοιχτά Δεδομένα / Ανοικτότητα 
Αναφερόμαστε σε δημόσια ανοικτά δεδομένα, δηλαδή σε δεδομένα ή σύνολα δεδομένων που αφορούν το 
συλλογικό γίγνεσθαι και για τα οποία υφίσταται μια συνειδητή και συνεπής πολιτική η οποία επιτρέπει την 
ελεύθερη διάθεση και επαναχρησιμοποίηση τους. 

Ως ανοικτότητα χαρακτηρίζεται η απεριόριστη πρόσβαση σε γνώσεις και πληροφορίες στους πολίτες. 
Ανοικτότητα είναι επίσης η συνεταιριστική διαχείριση για τη λήψη αποφάσεων σε αντιδιαστολή με τη λήψη 
αποφάσεων από μία κεντρική αρχή. Η ανοικτότητα μπορεί να χαρακτηριστεί ως το αντίθετο του 
απορρήτου. 
 
Οι έννοιες του ανοιχτού και δωρεάν περιεχόμενου αναφέρονται σε δημιουργικά έργα που δεν έχουν 
περιορισμούς σχετικά με το πώς οι άνθρωποι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, τροποποιήσουν και 
διανέμουν. Οι όροι αυτοί προέρχονται από το λογισμικό ανοικτού κώδικα και ελεύθερου λογισμικού, 
παρόμοιες έννοιες που αναφέρονται κυρίως στο λογισμικό. 

Μεταδεδομένα // Meta Data 
Τα μεταδεδομένα είναι δεδομένα τα οποία περιγράφουν άλλα δεδομένα. Κατά κανόνα, ένα σύνολο 
μεταδεδομένων περιγράφει ένα άλλο σύνολο δεδομένων, το οποίο αποτελεί μια πηγή. 
 
Ένας πιο ακριβής και τεχνικός ορισμός είναι ο ακόλουθος: 
Τα μεταδεδομένα είναι δομημένα και κωδικοποιημένα δεδομένα τα οποία περιγράφουν 
χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, αποσκοπώντας στην ταύτιση, αναγνώριση, ανακάλυψη, 
αξιολόγηση και διαχείριση των οντοτήτων που περιγράφονται. 
 
Η βασική χρησιμότητα των μεταδεδομένων είναι να επιταχύνουν και να εμπλουτίζουν την αναζήτηση 
πηγών. Η αναζήτηση με τη χρήση μεταδεδομένων γλιτώνει τον χρήστη από περίπλοκες και χρονοβόρες 
χειροκίνητες διαδικασίες φιλτραρίσματος πληροφοριών. 
 

Παραδείγματα κατανόησης διαφορών Δεδομένων και Μεταδεδομένων 
● Η επικεφαλίδα σε κάποιο κείμενο είναι τόσο μέρος του κειμένου, δηλ. δεδομένο, όσο και 

τίτλος του κειμένου, δηλ. Μεταδεδομένο. 
● Ένα ποίημα, αυτό καθ' αυτό, είναι δεδομένα, αλλά αν το ποίημα αποτελεί τους στίχους σε 

ένα τραγούδι, ολόκληρο το ποίημα θα μπορούσε να επισυναφθεί σε ένα ηχητικό αρχείο ως 
μεταδεδομένα. 

● Ο τίτλος, η περιγραφή ή οι λέξεις κλειδία (keywords) μίας ιστοσελίδας χαρακτηρίζονται ως 
μεταδεδομένα και χρησιμεύουν στην αναγνώριση και αναζήτηση της ιστοσελίδας από τις 
μηχανές αναζήτησης. 
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Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) 
Ο Σημασιολογικός Ιστός (Web 3.0) είναι μια επέκταση του σημερινού Ιστού, που θα φέρει δομή στο 
ουσιαστικό περιεχόμενο των ιστοσελίδων. Η λογική πίσω από αυτό είναι ότι η δημοσιευμένη πληροφορία 
θα περιέχει μετα-δεδομένα, τα οποία θα είναι κοινά για όλους, θα μπορούν να «κατανοούνται» και από 
μηχανές, οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη συλλογή και επεξεργασία τους. 
 
Ο Σημασιολογικός Ιστός βασίζεται σε τεχνολογίες που ήδη υπάρχουν (URI και XML) αλλά και σε νέες 
τεχνολογίες (RDF, RDFS, OWL, κα.), οι οποίες αναπτύσσονται με την βοήθεια της κοινότητας. Δεδομένου 
ότι ο νέος Ιστός σκοπεύει να είναι μια μεγάλη βάση όπου δεδομένα από διαφορετικά πεδία θα συνδέονται 
μεταξύ τους, αναμένεται να παίξει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. 
 
Μερικά από τα πεδία στα οποία αναμένεται να έχει την μεγαλύτερη επίδραση είναι στην υγεία, στην 
παιδεία και στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν ήδη πολλές προσπάθειες από εταιρίες, ερευνητές και μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις για να παραγάγουν πρότυπα οντολογιών, κυρίως για τα παραπάνω πεδία, 
για να υπάρχουν κοινές γλώσσες και περισσότερα δεδομένα τα οποία να μπορούν να συνδυαστούν για 
καλύτερα αποτελέσματα. 

Geospatial Data & Metadata (Γεωχωρικά Δεδομένα και 
Μεταδεδομένα) 
Τα γεωχωρικά δεδομένα είναι δεδομένα και πληροφορίες που έχουν άμεση σύνδεση με μία τοποθεσία 
(συντεταγμένες) σχετική με την γή. 
 
Τα γεωχωρικά μεταδεδομένα είναι τύπος μεταδεδομένων εφαρμόσιμων σε γεωγραφικά δεδομένα και 
πληροφορίες. Μπορούν να βρεθούν σε συστήματα GIS έως και απλές βάσεις δεδομένων, αλλά πάντα 
είναι ικανά να περιγράψουν την γεωγραφική θέση της οντότητας στην οποία ανήκουν. 

FAIR Data 
Σύνολα δεδομένων που ακολουθούν τις αρχές F.A.I.R. Findability, Accessibility, Interoperability and 
Reusability (ευκολία εύρεσης, προσβασιμότητα, διαλειτουργικότητα και επαναχρησιμοποίηση) 

Ευρεσιμότητα (F-indability) 
Τα σύνολα δεδομένων και μεταδεδομένων είναι εύκολα ευρέσιμα και από ανθρώπους αλλά και από 
υπολογιστικά συστήματα.  

Προσβασιμότητα (A-ccessibility) 
Τα σύνολα δεδομένων και μεταδεδομένων έχουν ξεκάθαρους τρόπους με τους οποίους είναι προσβάσιμα 
και παράχουν δυνατότητες διαβάθμισης της πρόσβασης αυτής. 

Διαλειτουργικότητα (I-nteroperability) 
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Διαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα ενός προϊόντος ή συστήματος - του οποίου οι διεπαφές είναι 
πλήρως δημόσια τεκμηριωμένες - να συνδέεται και να λειτουργεί με άλλα προϊόντα ή συστήματα, χωρίς 
περιορισμούς στην πρόσβασή τους ή φραγμούς στην υλοποίηση. 
 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Επαναχρησιμοποίηση (Re-usability) 
Ο τελικός σκοπός είναι η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων και μεταδεδομένων καθώς και ο 
συνδιασμός τους με άλλα δεδομένα για την παραγωγή περιεχομένου πέρα από τις αρχικές προθέσεις 
χρήσης του. 

Ανοιχτά Πρότυπα / Open standards 
Στο Eυρωπαϊκό πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (Version 1.0, 2004) δίνεται ο παρακάτω ορισμός για τα 
ανοιχτά πρότυπα: 

● Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό και η εξέλιξη του προκύπτει από 
μια ανοιχτή διαδικασία συζήτησης και αποφάσεων η οποία είναι ανοιχτή σε όλους τους 
ενδιαφερομένους φορείς. (Αποφάσεις με συμφωνία ή πλειοψηφικά κλπ.) 

● Το πρότυπο να έχει δημοσιευθεί και το πλήρες τεύχος των προδιαγραφών να είναι διαθέσιμο 
ελεύθερα η με κάποιο ονομαστικό κόστος. Θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλους η αντιγραφή του η 
διανομή και η χρήση είτε χωρίς κόστος είτε με κάποιο ονομαστικό κόστος. 

● Η πνευματική ιδιοκτησία – για παράδειγμα οι ευρεσιτεχνίες – μέρους ή όλου του προτύπου θα 
πρέπει να είναι αμετάκλητα διαθέσιμες χωρίς χρέωση πνευματικών δικαιωμάτων. 

● Δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί για την επαναχρησιμοποίηση του προτύπου. 

Ηackathons 
Τα hackathons είναι ολιγοήμεροι διαγωνισμοί πληροφορικής με σκοπό την παραγωγή πρωτοτύπων 
λογισμικών βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που ανακοινώνονται επιτόπου ή λίγες ημέρες πριν. Στο 
τέλος οι νικητές επιλέγονται από ειδική επιτροπή και το κοινό. 

DMS (Destination Management System) 
Το συστημα διαχείρισης προορισμού (DMS) είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που παρέχει ολοκληρωμένες 
και ενημερωμένες πληροφορίες για έναν συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό και υποστηρίζει τις 
δραστηριότητες ενός DMO εντός αυτής της περιοχής. Διαχειρίζεται τόσο τις πληροφορίες πριν από το 
ταξίδι όσο και μετά την άφιξη, καθώς επίσης μπορεί να ενσωματώνει διαθεσιμότητα και υπηρεσίες 

 

 

Συμβατότητα 

 

Πρότυπο στην πραγματικότητα 

 

Διαλειτουργικότητα 
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κράτησης. Χρησιμοποιείται για τη συλλογή, αποθήκευση, χειραγώγηση και διανομή τουριστικών 
πληροφοριών, καθώς και για άλλες εμπορικές δραστηριότητες. 

DMO (Destination Management Organization) 
Ένας φορέας (εταιρεία) με τον κατάλληλο μηχανισμού οργάνωσης, διοίκησης και εποπτείας, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση και η συνεχής ανάπτυξή του τουριστικού προϊόντος. 

QR-code 
Οι εικόνες QR-code αποτελούν δισδιάστατες ασπρόμαυρες απεικονίσεις υψηλής αντίθεσης με γεωμετρικά 
σχήματα που κωδικοποιούν την επιλεγμένη πληροφορία. Απαιτούν το σκανάρισμά τους από μια έξυπνη 
συσκευή και οδηγούν σε ηλεκτρονικούς συνδέσμους, πληροφορίες σε μορφή κειμένου, διευθύνσεις 
ιστοσελίδων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικούς αριθμούς και άλλα στοιχεία. 
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3. Αξίες και Αρχές 

3.1 Ανοιχτά Δεδομένα // Open Data 
Η αξιοποίηση των επικοινωνιακών και τεχνολογικών δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο δημιουργεί 
νέες προοπτικές για την αξιοποίηση των δημοσίων δεδομένων που αν συνδυαστούν με ανοιχτές πολιτικές 
πρόσβασης μπορούν να δώσουν νέα δυναμική στην κοινωνία της πληροφορίας. 

Το άνοιγμα των δεδομένων συμβάλλει στην επίτευξη τουλάχιστον τριών διαφορετικών στόχων: 

1. στην διαφάνεια της διοίκησης και την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής 
2. στην ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της γνώσης 
3. στην καλύτερη λειτουργία της ίδιας της διοίκησης. 

[28] Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016 - 2021 

 

3.1.1 Γιατί ανοικτά δεδομένα; 
Τα οφέλη των Ανοιχτών δεδομένων είναι ποικίλα και εκτείνονται από τη βελτίωση της απόδοσης των 
δημόσιων διοικήσεων και την οικονομική ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα μέχρι τη διεύρυνση του κράτους 
πρόνοιας. 

● Οι επιδόσεις μπορούν να αυξηθούν χάρη στα Ανοιχτά δεδομένα, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση 
της απόδοσης των δημόσιων υπηρεσιών. Είναι εφικτή η αύξηση της απόδοσης στις διαδικασίες 

 

 

 

Το σκίτσο εικονογραφεί 
ακριβώς τη συνδρομή της 
τεχνολογίας στη οργάνωση, 
διαχείριση, διάχυση και 
αξιοποίηση των δεδομένων 
που πηγάζουν από τα 
μνημεία. 
 
Σχεδιάστηκε από τον Πρόεδρο 
του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» , κ. 
Σταύρο Μπένο, σε μία 
προσπάθεια δημιουργικής 
συμπύκνωσης του κυρίαρχου 
μηνύματος της αξιοποίησης 
των δημόσιων δεδομένων. 
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και στα αποτελέσματα των δημόσιων υπηρεσιών χάρη στη διατομεακή ανταλλαγή δεδομένων, 
που επιτρέπει, για παράδειγμα, την επισκόπηση των περιττών δαπανών. 

● Η οικονομία έχει μόνο να ωφεληθεί από τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες, 
περιεχόμενο και γνώσεις, που συμβάλλουν με τη σειρά τους στην ανάπτυξη καινοτόμων 
υπηρεσιών και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων. 

● Δίνεται δυνατότητα βελτίωσης του κράτους πρόνοιας διότι η κοινωνία ωφελείται από πληροφορίες 
διαφανέστερες, με αυξημένη προσβασιμότητα. Τα Ανοιχτά δεδομένα ενισχύουν τη συνεργασία, τη 
συμμετοχή και την κοινωνική καινοτομία. 

● Η οικονομία έχει μόνο να ωφεληθεί από τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες, 
περιεχόμενο και γνώσεις, που συμβάλλουν με τη σειρά τους στην ανάπτυξη καινοτόμων 
υπηρεσιών και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων 

● Οι επιδόσεις του δημόσιου τομέα βελτιώνονται χάρη στα Ανοιχτά δεδομένα. Επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη απόδοση στις διαδικασίες και στα αποτελέσματα των δημόσιων υπηρεσιών χάρη στη 
διατομεακή ανταλλαγή δεδομένων, με την οποία επιταχύνεται η πρόσβαση σε πληροφορίες. Το 
2020 η σωρευμένη εξοικονόμηση κόστους της ΕΕ των 28+ ανερχεται στα 1,7 δισεκατομμύρια 
ευρώ. 

● Από τα Ανοιχτά δεδομένα προκύπτει κέρδος στην απόδοση διότι χρησιμοποιούνται δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες με συνέπεια να βελτιώνεται η 
λήψη μεμονωμένων αποφάσεων. Αναλύονται τρεις μελέτες περιπτώσεων: πώς μπορούν τα 
Ανοιχτά δεδομένα να σώσουν ζωές, να χρησιμοποιηθούν για εξοικονόμηση χρόνου και να 
επιτρέψουν να αποκομίσουμε περιβαλλοντικά οφέλη. Έχουν για παράδειγμα, τη δυνατότητα να 
σώζουν 7000 ζωές το χρόνο επιταχύνοντας την παροχή ανάνηψης, ενώ στο κυκλοφοριακό 
μπορούν να εξοικονομήσουν 629 εκατομμύρια ώρες περιττού χρόνου αναμονής στους δρόμους 
της ΕΕ. 

 

[29] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΥΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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3.1.2 F.A.I.R. 

Τα δεδομένα πρέπει να είναι 

● Ευρέσιμα (F-indable) 
● Προσβάσιμα (A-ccessible) 
● Διαλειτουργικά (I-nteroperable) 
● Επαναχρησιμοποιούμενα (Re-usable) 

[30] GO FAIR Initiative 

3.1.2.1 Διαφορές FAIR και Open Data 

Τα δεδομένα FAIR και τα ανοιχτά δεδομένα, αν και υπάρχουν ομοιότητες, είναι διαφορετικά. 

Η βασική διαφορά είναι ότι τα ανοικτά δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους για πρόσβαση, 
χρήση και κοινή χρήση, χωρίς άδειες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας. Αναμένεται ότι τα ανοιχτά δεδομένα θα πρέπει να υπόκεινται σε άδειες ανάθεσης / κοινής 
χρήσης. 

Ωστόσο, τα δεδομένα FAIR χρησιμοποιούν τον όρο "προσβάσιμο" για να έχουν πρόσβαση σε 
κατάλληλα άτομα, σε κατάλληλη στιγμή, με κατάλληλο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα 
μπορούν να είναι FAIR όταν είναι ιδιωτικά, όταν είναι προσβάσιμα από μια καθορισμένη ομάδα 
ανθρώπων ή όταν είναι προσβάσιμα από όλους (ανοιχτά δεδομένα). 

Εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το σκοπό των δεδομένων, όπου τα δεδομένα βρίσκονται επί του 
παρόντος στον κύκλο ζωής τους, και από την τελική χρήση των δεδομένων. 

Για παράδειγμα, τα νέα πειραματικά δεδομένα στην αρχή, μπορεί να είναι προσβάσιμα μόνο από τον 
επιστήμονική ομάδα, έπειτα με άλλους εταίρους καθώς τα ευρήματα γίνονται πιο ξεκάθαρα και τέλος με το 
ευρύ κοινό μετά την δημοσίευσή τους.. 

Τα προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα ενδέχεται να μην είναι ποτέ προσβάσιμα από το κοινό. 

Τα εμπορικά ευαίσθητα δεδομένα μπορούν να κρατούνται ιδιωτικά για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά 
την συλλογή και την επεξεργασία τους. 

Οι χρήστες είναι επίσης ελεύθεροι να χρησιμοποιούν πιο περιοριστικές άδειες για να καθορίσουν τον 
τρόπο επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων. 

3.1.2.2 Το FAIR περιλαμβάνει επίσης ρητά και άλλα χαρακτηριστικά: 

Ευρέσιμα: όπου τα δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να βρεθούν από τους κατάλληλους ανθρώπους σε 
κατάλληλες ώρες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κοινόχρηστους φακέλους, μονάδες, ιδιωτικές βάσεις 
δεδομένων, δημόσιες βάσεις δεδομένων ή άλλα. Εξαρτάται πραγματικά σε πιο σημείο του κύκλου ζωής 
τους βρίσκονται εκείνη την στιγμή τα δεδομένα. 
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Διαλειτουργικότητα / Επαναχρησιμοποίηση: αυτά τα χαρακτηριστικά αφορούν περισσότερο τον τρόπο 
μορφοποίησης των δεδομένων (π.χ. τυποποιημένη μορφοποίηση), εάν είναι διαθέσιμο το λογισμικό για 
την ερμηνεία / την ανάκριση / χρήση των δεδομένων (π.χ. ελεύθερα, με άδεια κ.λπ.Δ 

3.1.2.3 Διαδικασία "ανοίγματος" των δεδομένων από τους κατόχους τους 
Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες που συνιστώνται κατά το «άνοιγμα» των δεδομένων: 

1. Απλότητα 
2. Εμπλακείτε νωρίς και συχνά 
3. Διευθετήστε κοινές φοβίες και παρανοήσεις 

 
Υπάρχουν τέσσερα κύρια στάδια στη μετατροπή των δεδομένων σε ανοιχτά. Η σειρά έχει οριστεί κατά 
προσέγγιση αφού πολλά από τα βήματα αυτά μπορούν να καλυφθούν ταυτόχρονα. 
 
Επιλέξτε το σύνολο των δεδομένων σας. Επιλέξτε το σύνολο των δεδομένων που πρόκειται να 
«ανοίξετε». Έχετε κατά νου ότι μπορεί (και ίσως χρειαστεί) να επιστρέψετε σε αυτό το βήμα αν 
αντιμετωπίσετε προβλήματα σε επόμενο στάδιο. 
 
Εφαρμόστε μια ανοιχτή άδεια. 
Προσδιορίστε τι πνευματικά δικαιώματα ενυπάρχουν στα δεδομένα. 
Εφαρμόστε μια κατάλληλη «ανοιχτή» άδεια που καλύπτει όλα τα δικαιώματα και υποστηρίζει τον ορισμό 
της «ανοικτότητας», όπως συζητήθηκε στην προαναφερθείσα ενότητα «Τι είναι τα ανοιχτά Δεδομένα» 
Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε το δεύτερο βήμα, επιστρέψτε στο 1ο βήμα και προσπαθήστε με ένα 
διαφορετικό σύνολο δεδομένων. 
 
Καταστήστε τα δεδομένα σας διαθέσιμα, τόσο συνολικά στην αρχική τους μορφή, όσο και σε κάποια 
πιο χρήσιμη μορφή. Θα μπορούσατε επίσης να φροντίσετε, ώστε να είναι διαθέσιμα και σε περισσότερες 
εναλλακτικές μορφές, όπως μέσω ενός API. 
 
Καταστήστε το σύνολο των δεδομένων σας εντοπίσιμο – δημοσιοποιήστε τα στο Διαδίκτυο και 
οργανώστε κεντρικούς καταλόγους, όπου θα καταγράψετε την πλήρη λίστα με όλα τα ανοιχτά σύνολα 
δεδομένων που διαθέτετε. 

[31] Open Knowledge Foundation 

3.1.2.4 FAIRification Process (Διαδικασία Εναρμόνισης με τις αρχές FAIR) 

Οι αρχές δεδομένων FAIR ισχύουν για μεταδεδομένα, δεδομένα και υποστηρικτικές υποδομές (π.χ. 
μηχανές αναζήτησης). Οι περισσότερες από τις απαιτήσεις για εύρεση και προσβασιμότητα μπορούν 
να επιτευχθούν σε επίπεδο μεταδεδομένων. Η διαλειτουργικότητα και η επαναχρησιμοποίηση 
απαιτούν περισσότερες προσπάθειες σε επίπεδο δεδομένων. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τη 
διαδικασία FAIRification που υιοθετήθηκε από το GO FAIR, εστιάζοντας σε δεδομένα, αλλά επίσης 
υποδεικνύοντας την απαιτούμενη εργασία για μεταδεδομένα: 
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Παραθέτουμε την Διαδικασία Εναρμόνισης με τις αρχές FAIR ώστε οι υπάρχουσες εφαρμογές ΤΠΕ να 
μπορούν μέσα από μια προτυποποιημένη διαδικασία να συμμορφώσουν τα δεδομένα τους. Αποτελείται 
από τα παρακάτω βήματα: 

1. Ανάκτηση μη FAIR δεδομένων: 
Αρχικά πρέπει να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που θα γίνουν FAIR. 

2. Αναλύστε τα ανακτημένα δεδομένα: 
Ελέγξτε το περιεχόμενο των δεδομένων.  

a. Ποιες έννοιες αντιπροσωπεύονται;  
b. Ποια είναι η δομή των δεδομένων;  
c. Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των στοιχείων δεδομένων;  

Οι διαφορετικές κατανομές δεδομένων απαιτούν διαφορετικές μεθόδους αναγνώρισης και 
ανάλυσης. Για παράδειγμα, αν το σύνολο δεδομένων είναι σε μια σχεσιακή βάση 
δεδομένων, το σχεσιακό σχήμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή του συνόλου 
δεδομένων, τους τύπους που εμπλέκονται (τα ονόματα των πεδίων), την καρδιανότητα 
κ.λπ. 

3. Καθορίστε το σημασιολογικό μοντέλο: 
Kαθορίστε ένα «σημασιολογικό μοντέλο» (semantic model) για το σύνολο δεδομένων, το οποίο 
περιγράφει με ακρίβεια και με τρόπο που μπορεί να είναι κατανοητός από έναν υπολογιστή η 
έννοια των οντοτήτων και των σχέσεων τους. Ανάλογα με το σύνολο δεδομένων (dataset), ο 
ορισμός ενός κατάλληλου σημασιολογικού μοντέλου μπορεί να απαιτεί σημαντική προσπάθεια, 
ακόμη και για έμπειρους διαμορφωτές δεδομένων. Ένα καλό σημασιολογικό μοντέλο πρέπει να 
είναι αποδεκτό κοινή συναινέσει για ένα συγκεκριμένο τομέα. Ως εκ τούτου, είναι καλή πρακτική η 
αναζήτηση για υπάρχοντα μοντέλα. Τα σημασιολογικά μοντέλα συχνά περιέχουν πολλαπλούς 
όρους από τις υπάρχουσες οντολογίες και λεξιλόγια. To λεξιλόγιο (vocabulary) είναι ένα αρχείο 
αναγνώσιμο από υπολογιστή που καταγράφει τους όρους, τα URI και τις περιγραφές τους. Μια 
οντολογία μπορεί να περιγραφεί γενικά ως ένα λεξιλόγιο με ιεραρχίες, με σχέσεις μεταξύ των 
εννοιών αλλά και με τους περιορισμούς τους. Αυτά τα εννοιολογικά μοντέλα μας επιτρέπουν να 
ταξινομούμε τα μοντέλα δεδομένων και τα στοιχεία δεδομένων μας χρησιμοποιώντας τους 
παρεχόμενους όρους, τις έννοιες και τις εννοιολογικές δομές. 
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4. Δημιουργία συνδέσιμων δεδομένων 
Τα μη FAIR δεδομένα μπορούν να μετατραπούν σε συνδέσιμα δεδομένα εφαρμόζοντας το 
σημασιολογικό μοντέλο που ορίζεται στο βήμα 3. Σήμερα, αυτό γίνεται με τη χρήση Semantic Web 
(Σημασιολογικός Ιστός). Αυτό το βήμα προάγει τη διαλειτουργικότητα και την 
επαναχρησιμοποίηση, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση των δεδομένων με άλλα είδη δεδομένων 
και συστημάτων. Ωστόσο, ο χρήστης θα πρέπει να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα αυτού του 
βήματος για τα δεδομένα.  

5. Εκχώρηση άδειας 
Παρόλο που οι πληροφορίες άδειας χρήσης αποτελούν μέρος των μεταδεδομένων, 
ενσωματώσαμε την ανάθεση της άδειας χρήσης ως ξεχωριστό βήμα στη διαδικασία FAIRification 
για να τονίσουμε τη σημασία της. Η απουσία ρητής άδειας χρήσης μπορεί να εμποδίσει άλλους 
χρήστες να επαναχρησιμοποιήσουν δεδομένα, ακόμη και αν πρόκειται για ανοιχτή πρόσβαση. 

6. Ορίστε τα μεταδεδομένα για το σύνολο δεδομένων 
Όπως εξηγείται από πολλές από τις αρχές FAIR, τα κατάλληλα δομημένα και πλούσια 
μεταδεδομένα υποστηρίζουν όλες τις πτυχές του FAIR. 

7. Ανάπτυξη πόρων FAIR 
Τα FAIRified δεδομένων, σε συνδιασμό με τα σχετικά τους μεταδεδομένα και τις άδειες χρήσης 
πρέπει να αναπτυχθούν και να δημοσιευθούν έτσι ώστε τα μεταδεδομένα τους να μπορούν να 
ανιχνευτούν και να ευρετηριαστούν από τις μηχανές αναζήτησης, ακόμα και αν απαιτείται έλεγχος 
ταυτότητας και εξουσιοδότηση. 

[30] GO FAIR Initiative 

3.1.3 Προδιαγραφές για την δομή των δεδομένων 

Η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα είναι το σημείο εκκίνησης. Τα δεδομένα δεν αποτελούν 
αυτοσκοπό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους και για διαφορετικούς σκοπούς. 
Ενδέχεται επίσης να διατίθενται βάσει διαφορετικών αδειών, σε ποικίλους μορφότυπους, και να μην έχουν 
την ίδια ποιότητα. 

Ελέγξτε τον βαθμό χρηστικότητας: Μελετήστε τις πληροφορίες που δίνονται στην άδεια και αφορούν το 
σύνολο δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι διατίθεται άδεια που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα 
όπως σκοπεύετε (π.χ. εάν αναπτύσσετε μια εμπορική εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται η περαιτέρω 
χρήση για εμπορικούς σκοπούς). 

Ελέγξτε τις προδιαγραφές σχετικά με την αναφορά προέλευσης: Πιθανόν να ορίζεται στην άδεια ότι 
οι χρήστες των δεδομένων υποχρεούνται να αναφέρουν ποιος τα εξέδωσε, συνεπώς οφείλετε να 
αναφέρετε τον κάτοχο των δεδομένων, κατά τη διάθεση του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας. Αυτό 
ονομάζεται «αναφορά προέλευσης». 

Ελέγξτε τις προδιαγραφές σχετικά με δικαιώματα Share-Alike: Εάν στην άδεια ορίζεται ότι όσοι 
αναμιγνύουν τα δεδομένα με άλλα δεδομένα οφείλουν επίσης να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα ως 
Ανοιχτά δεδομένα, υποχρεούστε να δημοσιεύετε τα δικά σας δεδομένα βάσει ανάλογης άδειας, εάν έχετε 
προσθέσει άλλα δεδομένα στην πρωτότυπη πηγή. Αυτό ονομάζεται «share-alike». Βεβαιωθείτε ότι η 
άδεια συνάδει με τον σκοπό για τον οποίο κάνετε χρήση των δεδομένων. 

Ποιότητα δεδομένων 

 

 

Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό 18 



Στη σελίδα από την οποία θέλετε να καταφορτώσετε το σύνολο δεδομένων πρέπει να υπάρχει ενημέρωση 
σχετικά με την τελευταία ημερομηνία αλλαγών στο αρχείο. Αν αναζητάτε δεδομένα για συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο, πρέπει να διαπιστώσετε αν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη 
περίοδο ή αν επικαιροποιήθηκαν προσφάτως. Βεβαιωθείτε αν όντως συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο η 
ενημέρωση που περιμένατε να βρείτε και ότι ξέρετε τη σημασία των διαφόρων σημάτων. 

Ακολουθεί σύντομος κατάλογος ελέγχου που εκπόνησε το Open Data Institute (Ίδρυμα Ανοιχτών 
δεδομένων): 

Μορφή 

● Πώς έγινε η επεξεργασία των δεδομένων; 
● Είναι σε μη επεξεργασμένη ή σε επεξεργασμένη μορφή; 
● Ποιον αντίκτυπο έχει η μορφή τους στην ανάλυση/στο προϊόν/στην εφαρμογή σας; 
● Ποιες συντακτικές (γλώσσα) και σημασιολογικές (νόημα) μετατροπές χρειάζεται να κάνετε; 
● Είναι συμβατά με άλλα σύνολα δεδομένων που έχετε; 

Ποιότητα 

● Πόσο επίκαιρα είναι τα δεδομένα; 
● Πόσο τακτικά επικαιροποιούνται; 
● Κατανοείτε όλα τα πεδία και τα συμφραζόμενά τους; 
● Για πόσο διάστημα θα μείνουν δημοσιευμένα; Ποιες οι δεσμεύσεις του εκδότη; 
● Τι έχετε διαπιστώσει όσον αφορά την ακρίβεια των δεδομένων; 
● Ποιος ο χειρισμός των ελλιπών δεδομένων; 

[33] Open Data Institute 

3.1.4.1 Μεταδεδομένα σε ψηφιακές βιβλιοθήκες 
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν αρχεία σε 
μια ψηφιακή βιβλιοθήκη: 

● περιγραφικά - Πληροφορίες που περιγράφουν το περιεχόμενο του αρχείου. Χρησιμοποιούνται 
για βιβλιογραφικούς σκοπούς και για αναζήτηση-ανάκτηση. 

● δομικά - Πληροφορίες που συνδέουν ένα αρχείο με άλλα αρχεία ώστε να αποτελούν λογικές 
μονάδες (π.χ. πληροφορίες που συνδέουν την κάθε εικόνα που υπάρχει σε ένα βιβλίο με τις 
υπόλοιπες εικόνες του βιβλίου). 

● διοικητικά - Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του αρχείου ή τον έλεγχο 
πρόσβασης σε αυτό. Μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες για το πώς σαρώθηκε, το 
μορφότυπο φύλαξης, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και πληροφορίες για τη 
μακροπρόθεσμη συντήρηση των ψηφιακών αρχείων. 

3.1.4 Το μοντέλο Dublin Core 

Το Dublin Core είναι ένα απλό πρότυπο κανόνων που χρησιμοποιεί 15 στοιχεία (elements) για την 
περιγραφή ψηφιακών αντικειμένων με απώτερο σκοπό τον εύκολο εντοπισμό και ανάκτησή τους. Το 
πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται για την περιγραφή ψηφιακών αντικειμένων όπως βίντεο, ήχο, εικόνες, 
κείμενο αλλά και πιο πολύπλοκων αντικειμένων όπως ιστοσελίδες, αντικείμενα τέχνης κ.α.. Η υλοποίησή 
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του βασίζεται στις μεταγλώσσες XML και RDF και εξαιτίας της απλότητάς του έχει καταστεί το πιο 
διαδεδομένο πρότυπο μεταδεδομένων. 

Το συγκεκριμένο πρότυπο, περιλαμβάνει δύο επίπεδα, το Simple Dublin Core και το Qualified Dublin 
Core. Το Simple Dublin Core χρησιμοποιεί 15 στοιχεία για την περιγραφή των τεκμηρίων, ενώ το 
Qualified Dublin Core χρησιμοποιεί τρία επιπλέον στοιχεία (Audience, Provenance, RightsHolder), ενώ 
ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα εισαγωγής προσδιοριστών (qualifiers), οι οποίοι βοηθούν στον 
καθορισμό της σημασιολογίας των στοιχείων με στόχο την ακριβέστερη αναζήτηση των ψηφιακών πόρων. 

3.1.4.1 Τα 15 στοιχεία του Dublin Core Data Model 

1. Τίτλος (Ετικέτα: "Title"): Το όνομα που δίνεται στον πόρο, συνήθως από το Δημιουργό ή τον 
Εκδότη. 

2. Συγγραφέας ή Δημιουργός (Ετικέτα: "Creator"): Το άτομο ή ο οργανισμός που είναι κύρια 
υπεύθυνος για την δημιουργία του πνευματικού περιεχομένου του πόρου. Για παράδειγμα, 
συγγραφείς σε περίπτωση γραπτών κειμένων, καλλιτέχνες, φωτογράφοι, ή εικονογράφοι σε 
περίπτωση οπτικών πόρων. 

3. Θέμα και Λέξεις Κλειδιά (Ετικέτα: "Subject"): Το θέμα αυτού του πόρου. Τυπικά, το θέμα θα 
είναι εκφρασμένο σαν λέξεις κλειδιά ή φράσεις που περιγράφουν το θέμα ή το περιεχόμενο του 
πόρου. Παροτρύνεται η χρήση καθορισμένων γλωσσαρίων και επίσημων σχημάτων ταξινόμησης. 

4. Περιγραφή (Ετικέτα: "Description"): Μία αυτούσια περιγραφή του περιεχομένου του πόρου, 
που περιέχει περιλήψεις σε περίπτωση γραπτών κειμένων ως αντικειμένων ή περιγραφές 
περιεχομένων στην περίπτωση οπτικών πόρων. 

5. Εκδότης (Ετικέτα: "Publisher"): Η υπεύθυνη οντότητα που έκανε διαθέσιμο τον πόρο στην 
παρούσα μορφή, όπως ένας εκδοτικός οίκος, ένα τμήμα πανεπιστημίου, ή μία συνεταιρική 
οντότητα. 

6. Συντελεστής (Ετικέτα: "Contributor"): Το πρόσωπο ή ο οργανισμός που δεν προσδιορίζεται στο 
στοιχείο Δημιουργός που έχει συμβάλει πνευματικά σημαντικά στον πόρο αλλά η συνεισφορά του 
είναι δευτερεύουσα σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό που προσδιορίζεται στο 
στοιχείο Δημιουργός (για παράδειγμα, εκδότης, μεταφραστής και εικονογράφος). 

7. Ημερομηνία (Ετικέτα: "Date"): Μία ημερομηνία σχετική με τη δημιουργία και τη διαθεσιμότητα 
του πόρου. Τέτοια ημερομηνία δεν πρέπει να συγχυστεί με αυτή που είναι στο στοιχείο 
Περιεχόμενο, η οποία θα συσχετιστεί με τον πόρο μόνο στο βαθμό που το πνευματικό 
περιεχόμενο είναι κατά κάποιον τρόπο κοντά στην ημερομηνία. 

8. Τύπος Πόρου (Ετικέτα: "Type"): Η κατηγορία του πόρου, όπως home page, μυθιστόρημα, 
ποίημα, αναφορά εργασίας, τεχνική αναφορά, έκθεση, λεξικό. Για χάρη της λειτουργικότητας, ο 
Τύπος πρέπει να επιλεχθεί από ένα απαριθμημένο σύνολο όρων. 

9. Μορφότυπο (Ετικέτα: "Format"): Η μορφή των δεδομένων του πόρου που χρησιμοποιείται για 
να πιστοποιήσει το software και πιθανόν το hardware που μπορεί να χρειαστεί για την έκθεση ή 
την λειτουργία της πηγής. Για χάρη της λειτουργικότητας, η Μορφή πρέπει να επιλεχθεί από ένα 
απαριθμιμένο σύνολο όρων. 

10. Κωδικός Πόρου (Ετικέτα: "Identifier"): Μία φράση ή αριθμός που χρησιμοποιείται για να 
προσδιορίσει μοναδικά τον πόρο. Παραδείγματα για πόρους δικτύου περιέχουν URLs ή URNs 
(όταν χρησιμοποιείται). Aλλοι καθολικά μοναδικοί κώδικες, όπως το International Standard Book 
Numbers (ISBN) ή άλλα επίσημα ονόματα είναι επίσης υποψήφια για αυτό το στοιχείο. 

11. Πηγή (Ετικέτα: "Source"): Πληροφορίες για έναν δεύτερο πόρο από τον οποίο ο παρών πόρος 
απορρέει. Ενώ γενικά συστήνεται τα στοιχεία να περιέχουν πληροφορία σχετικά με τον παρόντα 
πόρο μόνο, αυτό το στοιχείο μπορεί να περιέχει την ημερομηνία, τον δημιουργό, τον κωδικό ή 
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άλλα δεδομένα για έναν δεύτερο πόρο όταν θεωρείται σημαντικό για την ανακάλυψη του παρόντα 
πόρου. Συνιστάται περισσότερο στην πράξη να χρησιμοποιείται το στοιχείο Σχέση αντί αυτού. Για 
παράδειγμα είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται μία Πηγή του 1603 στην περιγραφή μίας διασκευής 
του 1996 ενός έργου του Σαίξπηρ, αλλά είναι προτιμότερο άντ’ αυτού να χρησιμοποιηθεί η Σχέση 
"IsBaseOn" με αναφορά σε έναν ξεχωριστό πόρο του οποίου η περιγραφή περιέχει την 
Ημερομηνία 1603. Η Πηγή δεν είναι κατάλληλη αν ο παρών πόρος είναι στη πρωταρχική μορφή. 

12. Γλώσσα (Ετικέτα: "Language"): Η γλώσσα του πνευματικού περιεχομένου του πόρου. 
13. Σχέση (Ετικέτα: "Relation"): Ένα αναγνωριστικό ενός δεύτερου πόρου και η σχέση του με τον 

παρόντα πόρο. Αυτό το στοιχείο επιτρέπει τη δήλωση συνδέσμων μεταξύ σχετικών πόρων και 
περιγραφών πόρων. Παραδείγματα περιέχουν μια έκδοση μίας εργασίας (IsVersionOf), μία 
μετάφραση μίας εργασίας (IsBasedOn), ένα κεφάλαιο ενός βιβλίου (IsPartOf) και μια διαμόρφωση 
των δεδομένων σε μία εικόνα (IsFormatOf). Για χάρη της λειτουργικότητας, οι σχέσεις πρέπει να 
επιλεχθούν από ένα απαριθμημένο σύνολο όρων. 

14. Κάλυψη (Ετικέτα: "Coverage"): Τα χαρακτηριστικά χώρου ή χρόνου του πνευματικού 
περιεχομένου του πόρου. Η Κάλυψη χώρου αναφέρεται στην υλική περιοχή (π.χ. celestial sector) 
χρήση συντεταγμένων (π.χ. γεωγραφικό μήκος και πλάτος) ή θέτει ονόματα που είναι από μία 
καθορισμένη λίστα ή συλλαβίζονται πλήρως. Η χρονική κάλυψη αναφέρεται στο γιατί ο πόρος 
σχετίζεται και όχι στο πότε δημιουργήθηκε ή έγινε διαθέσιμος (το τελευταίο που αναφέρθηκε 
ανήκει στο στοιχείο Ημερομηνία). 

15. Δικαιώματα Χρήσης (Ετικέτα:"Rights"): Μία δήλωση δικαιωμάτων χρήσης, έναν κωδικό που 
οδηγεί σε μία δήλωση δικαιωμάτων χρήσης ή έναν κωδικό που οδηγεί σε μία υπηρεσία παροχής 
πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης του πόρου. 

[32] Wikipedia 

3.1.5 Η Europeana 

Η Europeana ή Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη είναι η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΕ για την 
πολιτιστική κληρονομιά. Περισσότερα από 3.000 ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη συνέβαλαν στην 
Europeana. Αυτά ποικίλλουν από μεγάλα διεθνή ονόματα όπως το Rijksmuseum στο Άμστερνταμ, η 
Βρετανική Βιβλιοθήκη και το Λούβρο σε περιφερειακά αρχεία και τοπικά μουσεία από κάθε μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί, οι συγκεντρωμένες συλλογές τους επιτρέπουν στους χρήστες να 
εξερευνήσουν την πολιτιστική και επιστημονική κληρονομιά της Ευρώπης από την προϊστορία έως τη 
σύγχρονη εποχή. Η Μόνα Λίζα του Leonardo da Vinci, τα έργα του Charles Darwin και του Isaac Newton 
και η μουσική του Wolfgang Amadeus Mozart είναι μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία της Europeana. 

Η Europeana παρέχει πρόσβαση σε διαφορετικούς τύπους περιεχομένου από διάφορους τύπους 
ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα ψηφιακά αντικείμενα που μπορούν να βρουν οι χρήστες στην 
Europeana δεν αποθηκεύονται σε κεντρικό υπολογιστή, αλλά παραμένουν στο πολιτιστικό ίδρυμα και 
φιλοξενούνται στα δίκτυά τους. Η Europeana συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα μεταδεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας μικρής εικόνας. Οι χρήστες αναζητούν αυτές τις πληροφορίες με βάση τα 
μεταδεδομένα. Μόλις βρουν αυτό που ψάχνουν, αν θέλουν να έχουν πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο 
του αντικειμένου, μπορούν να κάνουν κλικ στον αρχικό ιστότοπο που περιέχει το αντικείμενο. 

3.1.5.1 EDM (Europeana Data Model) 

Διάφορα είδη οργανώσεων πολιτιστικής κληρονομιάς - βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και οπτικοακουστικές 
συλλογές - καταλογογραφούν το περιεχόμενό τους με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικά 
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πρότυπα. Οι προσεγγίσεις ποικίλλουν επίσης σε διάφορες χώρες. Για να καταστεί δυνατή η αναζήτηση 
των πληροφοριών, πρέπει να χαρτογραφηθεί σε ένα ενιαίο κοινό πρότυπο, γνωστό ως Σημασιολογικά 
Στοιχεία της Europeana. Από το 2010 εισήχθη το μοντέλο δεδομένων Europeana (EDM) για να βοηθήσει 
τους χρήστες να αποκτήσουν περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες. 

Η Europeana δέχεται μεταδεδομένα για ψηφιακά αντικείμενα, δεν λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την 
ψηφιοποίηση. Η απόφαση σχετικά με τα ψηφιοποιημένα αντικείμενα ανήκει στον φορέα που κατέχει το 
υλικό. 

Επισκόπηση των βασικών ιδιοτήτων και τεχνική ανάλυση του μοντέλου είναι διαθέσιμη στο EDM Mapping 
Guidelines [39] 
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3.2 Ανοιχτά Πρότυπα και Τεχνολογίες 

3.2.1 Eυρωπαϊκό πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 

Βάσει του Eυρωπαϊκού πλαισίου Διαλειτουργικότητας [34] οι επιλεγμένες πλατφόρμες ανοιχτών 
προτύπων και ανοιχτού κώδικα πρέπει να πληρούν 4 βασικές προδιαγραφές: 

● Το πρότυπο να έχει υιοθετηθεί από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό και η εξέλιξη του προκύπτει 
από μια ανοιχτή διαδικασία συζήτησης και αποφάσεων η οποία είναι ανοιχτή σε όλους τους 
ενδιαφερομένους φορείς. (Αποφάσεις με συμφωνία ή πλειοψηφικά κλπ.) 

● Το πρότυπο να έχει δημοσιευθεί και το πλήρες τεύχος των προδιαγραφών να είναι διαθέσιμο 
ελεύθερα ή με κάποιο ονομαστικό κόστος. Θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλους η αντιγραφή του η 
διανομή και η χρήση είτε χωρίς κόστος, είτε με κάποιο ονομαστικό κόστος. 

● Η πνευματική ιδιοκτησία – για παράδειγμα οι ευρεσιτεχνίες – μέρους ή όλου του προτύπου θα 
πρέπει να είναι αμετάκλητα διαθέσιμες χωρίς χρέωση πνευματικών δικαιωμάτων. 

● Δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί για την επαναχρησιμοποίηση του προτύπου. 

Τα Ανοιχτά Πρότυπα επιτρέπουν το διαμοιρασμό όλων των ειδών δεδομένων ελεύθερα και με τέλεια 
πιστότητα. Παρεμποδίζουν το κλείδωμα και άλλα τεχνητά φράγματα στη διαλειτουργικότητα και 
προωθούν την επιλογή μεταξύ προμηθευτών και τεχνολογικών λύσεων. Στόχος πρέπει να είναι η 
αντιστροφή του αδιαφανούς μοντέλο σχεδιασμού έργων πληροφορικής από τις εταιρείες που τα 
προμηθεύουν και καταλήγουν να μη χρησιμοποιούνται παραγωγικά. Το λογισμικό που παράγεται με 
δημόσιους πόρους πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε δημόσια αποθετήρια κώδικα. Η υιοθέτηση 
ανοικτών προτύπων, ανοικτών διαδικασιών στο σχεδιασμό των έργων και η υλοποίηση τους με ελεύθερο 
λογισμικό με σύγχρονες τεχνικές είναι η λύση για το δημόσιο τομέα και το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Πέρα από τον προφανή λόγο της εξοικονόμησης δημόσιων πόρων καθώς το ελεύθερο λογισμικό δεν 
έχει κόστος αγοράς της άδειάς του και η υιοθέτηση του μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των δαπανών 
στον τομέα των πληροφοριακών υποδομών, ο ανοικτός κώδικας οδηγεί και στην ανάπτυξη της 
εγχώριας καινοτομίας. Η στροφή της χώρας στο ελεύθερο λογισμικό μπορεί να ωθήσει αρκετές εταιρείες 
πληροφορικής στην ενασχόληση με αυτό το μοντέλο ανάπτυξης και διανομής, προωθώντας με αυτό τον 
τρόπο την εγχώρια καινοτομία. 

3.2.2 Καλή Πρακτική: Η νέα κυβέρνηση της Φιλανδίας επιλέγει ανοιχτό 
κώδικα 

Η νέα κυβέρνηση της Φινλανδίας, η οποία ανέλαβε επισήμως στις 6 Ιουνίου, θα προωθήσει τη 
χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα για τα συστήματα πληροφορικής των δημόσιων υπηρεσιών 
της. Η προτίμηση για ανοιχτού κώδικα, ανοιχτές (προγραμματιστικές) διασυνδέσεις και ανοιχτά δεδομένα 
είναι μέρος του κυβερνητικού προγράμματος που δημοσιεύθηκε στις 3 Ιουνίου [35]. 

Σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα «Η κυβέρνηση θα εμβαθύνει την πολιτική διαχείρισης των 
πληροφοριών της. Η διαφάνεια της δημόσιας πληροφόρησης καθίσταται η κατευθυντήρια αρχή. Η 
κυβέρνηση προωθεί την προτεραιότητα του ανοιχτού κώδικα στα δημόσια συστήματα 
πληροφοριών και την προμήθειά τους. Η κυβέρνηση επιβάλλει την υποχρέωση να απαιτεί ανοιχτές 
διασυνδέσεις για την απόκτηση δημόσιων συστημάτων πληροφόρησης, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί 
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λόγοι για να μην συμβούν. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ανοίγει συστηματικά δημόσια δεδομένα και να 
αναπτύσσει ποιοτικά κριτήρια για να διευκολύνει τη χρήση τους.» 

3.2.3 Καθορισμός προτεραιοτήτων 

Την πρόθεση για την χρήση ανοιχτού κώδικα επανέλαβε και η Marja Rantala, Γενική Διευθύντρια της 
Εθνικής Επιθεώρησης Χωροταξίας της Φινλανδίας και προσωρινή διευθύντρια της Στατιστικής Υπηρεσίας 
της Φινλανδίας [36]. 

Το Finland’s Centre for Open Source Solutions (COSS) χαιρετίζει την εστίαση στον ανοιχτό κώδικα, τις 
ανοιχτές διεπαφές και τα ανοιχτά δεδομένα. Στην ιστοσελίδα του οργανισμού, το μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου του COSS Martin von Hillebrand γράφει ότι αναμένει πολλαπλασιαστικά θετικά 
αποτελέσματα: «Αυτό το άνοιγμα έχει προωθηθεί μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες για χρόνια, αλλά 
αυτή είναι η πρώτη φορά που αποτελεί μέρος του κυβερνητικού προγράμματος» [37] 
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3.3 Διαλειτουργικότητα (Interoperability) 
Η διαλειτουργικότητα συστημάτων και πληροφοριών αποκτά όλο και περισσότερη σημασία καθώς οι 
χρήστες απαιτούν την παροχή πλήρων διαδικτυακών υπηρεσιών. 

Σε ότι αφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση η διαλειτουργικότητα αναφέρεται στην συνεργασία των 
διάφορων πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις 
δημόσιες υπηρεσίες. 

H διαλειτουργικότητα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση γίνεται όλο και περισσότερο ένα ζήτημα κρίσιμης 
σημασίας. Η χώρα μας έχει έως σήμερα ολοκληρώσει αρκετά ηλεκτρονικά συστήματα που παρέχουν 
διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες – η δημόσια διοίκηση όμως είναι περισσότερο επικεντρωμένη στην 
ολοκλήρωση αυτών των συστημάτων ως αυτόνομες οντότητες και δεν δίνει την απαραίτητη σημασία 
στην διαλειτουργικότητά τους, η οποία είναι επιτακτική για τη βελτίωση του παραγωγικού μοντέλου της 
δημόσιας διοίκησης και την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων (ενιαία σημεία πρόσβασης). 

[28] Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016 - 2021 

3.3.1 Τί σημαίνει "διαλειτουργικότητα" 

Ως διαλειτουργικότητα ορίζεται η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ διαφόρων οργανισμών με ένα           
ομοιογενή και αποτελεσματικό τρόπο με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων, και η οποία περιλαμβάνει              
διαμοιρασμό της πληροφορίας που εμπλέκεται στις επιχειρησιακές τους διαδικασίες και πραγματοποιείται           
μέσω της σύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων που τις υποστηρίζουν τα οποία υιοθετούν            
κοινά πρότυπα. 

Η διαλειτουργικότητα αναγνωρίζεται διεθνώς σαν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για την επίτευξη             
της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις και          
οργανισμούς κάθε μεγέθους και κλάδου 

Μέσω της διαλειτουργικότητας ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ πολιτών - επιχειρήσεων και           
δημόσιων φορέων, ενώ παράλληλα μειώνονται οι απαιτούμενες επενδύσεις για συντήρηση και           
διασύνδεση πολύπλοκων συστημάτων. 

3.3.2 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 

Το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (Ε.Π.Δ.) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 
Μαρτίου 2017 (COM (2017) 134) [38]. Το πλαίσιο παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για τη δημιουργία 
διαλειτουργικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. 

Προσφέρει στις δημόσιες διοικήσεις συγκεκριμένες συστάσεις για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας 
των δραστηριοτήτων τους, την ίδρυση δια-οργανωτικών σχέσεων, τον εξορθολογισμό ψηφιακών 
υπηρεσιών που υποστηρίζουν end-to-end ψηφιακές υπηρεσίες, και την διασφάλιση ότι τόσο η 
υπάρχουσα όσο και η νέα νομοθεσία δεν θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για την ύπαρξη 
διαλειτουργικότητας. 
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Το νέο Ε.Π.Δ. πραγματοποιείται στα πλαίσια της προτεραιότητας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τη δημιουργία μίας νέας Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς στην Ευρώπη. Ο δημόσιος τομέας, ο οποίος 
αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τέταρτο της συνολικής απασχόλησης και περίπου το ένα πέμπτο του 
Α.Ε.Π. της Ε.Ε. μέσω των δημόσιων συμβάσεων, παίζει καθοριστικό ρόλο στη ψηφιακή ενιαία αγορά ως 
ρυθμιστής, παροχέας υπηρεσιών και εργοδότης. 

Η επιτυχής εφαρμογή της Ε.Π.Δ. θα βελτιώσει την ποιότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών και 
θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι δημόσιες διοικήσεις θα μπορούν, πλέον, να συνεργάζονται 
ψηφιακά. 

3.3.3 Τι Άλλαξε 

Το νέο πλαίσιο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο πώς πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη οι αρχές της 
διαλειτουργικότητας και τα πρότυπα. Ο αριθμός των συστάσεων έχει αυξηθεί από 25 σε 47. Οι 
αναθεωρημένες συστάσεις της διαλειτουργικότητας έχουν γίνει πιο συγκεκριμένες για να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή τους, με μεγαλύτερη έμφαση στη διαφάνεια και τη διαχείριση των πληροφοριών, στη 
δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων και στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. 

Αυτό είναι, λοιπόν, το αποτέλεσμα λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες πολιτικές της Ε.Ε., όπως την 
αναθεωρημένη οδηγία για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, την οδηγία INSPIRE 
και τον κανονισμό eIDAS. Επίσης, λήφθηκαν υπόψιν οι νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Cloud, το σχέδιο δράσης της Ε.Ε. για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020, και τα 
προβλεπόμενα μέσα, όπως η ενιαία ψηφιακή πύλη. 

3.3.4 Πλεονεκτήματα 

Όλες οι χώρες της Ε.Ε. προς το παρόν ψηφιοποιούν τις δημόσιες διοικήσεις τους. Ακολουθώντας τις 
συστάσεις που παρέχονται από το νέο E.Π.Δ., οι χώρες της Ε.Ε θα ακολουθήσουν μια κοινή προσέγγιση 
όταν διαθέσουν τις δημόσιες υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο, όταν διαχειρίζονται τις πηγές των 
πληροφοριών τους, ή όταν ασχοληθούν με τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων. 

Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες, όχι μόνο εντός των εθνικών συνόρων τους, 
αλλά και σε διάφορες χώρες και τομείς πολιτικής. Με άλλα λόγια, θα εφαρμόσουν τη διαλειτουργικότητα 
στην πράξη. Με αυτό τον τρόπο, οι δημόσιες διοικήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν εξοικονόμηση χρόνου, 
μείωση του κόστους, την αύξηση της διαφάνειας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που 
προσφέρουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
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3.4 Προσβασιμότητα (Accessibility) 
Η προσβασιμότητα με την έννοια που αναφέρεται εδώ αφορά το σχεδιασμό προϊόντων, υπηρεσιών ή 
περιβαλλόντων έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με ειδικές ανάγκες.[40] Η έννοια 
του προσβάσιμου σχεδιασμού και της πρακτικής της προσβάσιμης ανάπτυξης εξασφαλίζει τόσο την 
«άμεση πρόσβαση» (δηλαδή χωρίς βοήθεια) όσο και την «έμμεση πρόσβαση» που σημαίνει συμβατότητα 
με την βοηθητική τεχνολογία ενός ατόμου [41] (για παράδειγμα, αναγνώστες οθόνης υπολογιστή). 
 
Η προσβασιμότητα δεν πρέπει να συγχέεται με τη χρηστικότητα, η οποία είναι ο βαθμός στον οποίο ένα 
προϊόν (όπως συσκευή, υπηρεσία ή περιβάλλον) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες 
για την επίτευξη καθορισμένων στόχων με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση σε 
συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης . 
 
Η προσβασιμότητα συνδέεται στενά με τον καθολικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι η διαδικασία δημιουργίας 
προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους με το ευρύτερο δυνατό φάσμα 
δυνατοτήτων, λειτουργώντας μέσα σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων.[42] Πρόκειται για την δημιουργία 
πραγμάτων προσβάσιμων από όλους τους ανθρώπους (είτε έχουν αναπηρία είτε όχι). 
 
WCAG 2.0 was published as a W3C Recommendation on 11 December 2008. It consists of twelve 
guidelines (untestable) organized under four principles (websites must be perceivable, operable, 
understandable, and robust). Each guideline has testable success criteria (61 στο σύνολό τους). The 
W3C's Techniques for WCAG 2.0 is a list of techniques that help authors meet the guidelines and success 
criteria. The techniques are periodically updated whereas the principles, guidelines and success criteria 
are stable and do not change. 

3.4.1 Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0 

Οι Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, Έκδοση 2.0 (WCAG 2.0) καθορίζουν 
τον τρόπο για να καταστεί το περιεχόμενο του Ιστού προσβάσιμο από άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Η 
προσβασιμότητα αφορά ένα μεγάλο εύρος αναπηριών, συμπεριλαμβανομένων οπτικών, ακουστικών, 
κινητικών, γνωστικών, μαθησιακών και νευρολογικών αναπηριών, καθώς και αναπηριών ομιλίας και 
γλώσσας. Παρότι οι οδηγίες αυτές καλύπτουν μεγάλο εύρος θεμάτων, δεν μπορούν να καλύψουν τις 
ανάγκες όλων των ΑμεΑ, για όλους τους τύπους ή βαθμούς αναπηρίας ή για συνδυασμούς αυτών. 
Επιπλέον, η τήρηση των οδηγιών αυτών θα καταστήσει το περιεχόμενο του Ιστού πιο εύχρηστο σε ακόμη 
περισσότερους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των ηλικιωμένων ατόμων με μεταβαλλόμενες 
ικανότητες λόγω της γήρανσης. 
 
Οι οδηγίες WCAG 2.0 αναπτύχθηκαν βάσει της διαδικασίας του W3C (W3C process) σε συνεργασία με 
εξειδικευμένους επιστήμονες και οργανισμούς, με τελικό σκοπό τη δημιουργία ενός αποδεκτού από όλους 
προτύπου για την προσβασιμότητα στον Ιστό, το οποίο θα πληροί τις ανάγκες επαγγελματιών, 
οργανισμών και κυβερνήσεων διεθνώς. Οι οδηγίες WCAG 2.0 βασίστηκαν στην προηγούμενη έκδοση 
(WCAG 1.0) και σχεδιάστηκαν ώστε αφενός να είναι δυνατή η εφαρμογή τους στις υπάρχουσες και 
μελλοντικές τεχνολογίες Ιστού, και αφετέρου να μπορούν ελεγχθούν με το συνδυασμό εφαρμογής 
αυτοματοποιημένων διαδικασιών και αξιολόγησης από ειδικούς εμπειρογνώμονες. Μία εισαγωγή στις 
οδηγίες WCAG είναι διαθέσιμη στην "Επισκόπηση των Οδηγιών Προσβασιμότητας του Περιεχομένου 
Ιστού" (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview). [43] 
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Αναλυτικά οι λίστα με τις οδηγίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του The World Wide Web Consortium 
(W3C) http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html. Είναι μια εκτενής λίστα που περιλαμβάνει:  

● Αρχή 1: Αντιληπτό περιεχόμενο - Το περιεχόμενο και τα στοιχεία της διεπαφής πρέπει να 
παρουσιάζονται κατά τρόπο εύκολα αντιληπτό στους χρήστες. 

● Αρχή 2: Λειτουργικό περιεχόμενο 
● Αρχή 3: Κατανοητό περιεχόμενο - Η πληροφορία και η λειτουργία της διεπαφής πρέπει να είναι 

απολύτως κατανοητές. 
● Αρχή 4: Εύρωστο περιεχόμενο - Το περιεχόμενο πρέπει να είναι επαρκώς εύρωστο έτσι ώστε να 

μπορεί να ερμηνευτεί αξιόπιστα από ένα μεγάλο εύρος πρακτόρων χρήστη, 
συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών. 

3.4.5 Ευρωπαϊκή Ένωση 

Με την Οδηγία 2016/2102 η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώνει τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές για 
φορητές συσκευές του δημοσίου τομέα να συμμορφώνονται με το WCAG 2.1 Level AA. Οι νέες 
ιστοσελίδες πρέπει να εναρμονιστούν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, ενώ οι παλαιότερες ιστοσελίδες από 
τις 23 Σεπτεμβρίου 2020. Οι εφαρμογές φορητών συσκευών πρέπει να εναρμονιστούν από τις 23 Ιουνίου 
2021 στο σύνολό τους. [44] [45] Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία τον Οκτώβριο του 2016 
και ενημέρωσε την οδηγία για την αλλαγή του προτύπου από το 2.0 στο 2.1 τον Δεκέμβριο του 2018. 
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3.5 Πνευματικά Δικαιώματα 
Στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, ακόμα και η πιο συνήθης πρόσβαση στην πληροφορία αναπόφευκτα 
εμπλέκει τη δημιουργία ενός αντιγράφου. 
 
Για παράδειγμα το λογισμικό για την επισκόπηση μιας ιστοσελίδας (φυλλομετρητής – web browser) 
πρώτα δημιουργεί ένα αντίγραφο της ιστοσελίδας στη μνήμη και την αποθηκεύει σα διεύθυνση 
παρελθόντος την οποία έχει επισκεφτεί ο χρήστης. Η λειτουργία αυτή γίνεται για την καλύτερη πρόσβαση 
στην πληροφορία αλλά στην πράξη αποτελεί μία αναπαραγωγή που εμπλέκει την έννοια της προστασίας 
των πνευματικών δικαιωμάτων.  
 
Επίσης, κατά τη μεταφορά δεδομένων μέσω παγκόσμιων δικτύων πραγματοποιείται μια 
επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του περιεχομένου σε συσκευές δικτύου, δρομολογητές και 
εξυπηρετητές. Το αποκλειστικό δικαίωμα της αναπαραγωγής είναι το πρώτο και το πιο βασικό δικαίωμα 
για τον ιδιοκτήτη του πνευματικού δικαιώματος ενός έργου.  
 
Πώς μπορεί αυτή η σύγκρουση μεταξύ της επιθυμίας παροχής πρόσβασης και της επιθυμίας ελέγχου της 
αντιγραφής να αρθεί, όταν για μία ψηφιακή πληροφορία η πρόσβαση και η μεταφορά συνεπάγεται 
ταυτόχρονα και την παραγωγή αντιγράφων; [46] 

3.5.1 Διαχείριση και Έλεγχος 

3.5.1.1 Σύγχρονα Προβλήματα - Παραδείγματα 
Τα προβλήματα που δημιουργούνται οφείλονται στην υποδομή της ψηφιακής πληροφορίας και στις 
τεχνολογικές αλλαγές που καθιστούν την ψηφιακή πληροφορία μέρος της καθημερινότητας. Συγκεκριμένα 
τρεις είναι οι τεχνολογικές αλλαγές αυτές. Η αυξημένη χρήση ψηφιακής πληροφορίας, η ραγδαία 
ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και η δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού. Αυτές οι τρεις 
αλλαγές έχουν μεγάλη επίδραση στο τοπίο και αποτελούν την καρδιά των περισσότερων ζητημάτων. Αν 
μάλιστα συνδεθούν με τις καθημερινές ανάγκες πληροφόρησης και μετάδοσης δεδομένων, αποτελούν 
σημαντικές νομικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις. 
 
Σήμερα, πράξεις που μπορούν να γίνονται κατ’ επανάληψη από το μεσαίο πολίτη, όπως για παράδειγμα 
η επισκόπηση πληροφοριών και η προώθηση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, είναι εν αγνοία του 
παραβιάσεις των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Άλλες πράξεις όπως η δημιουργία αντιγράφων για 
προσωπική χρήση ίσως και να απαιτούν κάποια τροποποίηση των νόμων για να δικαιολογηθεί η 
νομιμότητά τους. Οι χρήστες στην καθημερινή τους ζωή έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση και να 
αντιγράφουν μεγάλα ποσά ψηφιακής πληροφορίας, ενώ συγχρόνως έχουν έλλειψη μιας καθαρής εικόνας 
για το τι είναι αποδεκτό και νόμιμο. 
 
Το κόστος αναπαραγωγής είναι πολύ χαμηλότερο και για τους κατόχους των δικαιωμάτων και για αυτούς 
που πραγματοποιούν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις και οι αναπαραγωγές είναι πιστά αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. Ο κάτοχος ενός υπολογιστικού συστήματος έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει το 
είδος και την έκταση της αναπαραγωγής που στο παρελθόν θα απαιτούσε σημαντική επένδυση σε χρόνο, 
κόπο και χρήματα. Επίσης, τα δίκτυα επιτρέπουν τη διάδοση του ψηφιακού περιεχομένου παρέχοντας 
οικονομία κλίμακας και υψηλές ταχύτητες. Συνεπώς, η διανομή μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων είναι 
πιο εύκολη και χαμηλότερου κόστους. 
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Οι συνέπειες των παραπάνω παραμέτρων είναι εμφανείς, καθώς ψηφιακό περιεχόμενο χρησιμοποιείται 
σε καθημερινή βάση χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση. Σε αρκετές των περιπτώσεων 
πραγματοποιείται και εμπορική αξιοποίηση του περιεχομένου αυτού, χωρίς να υπάρχει νομική πρόβλεψη 
για τέτοιου τύπου χρήσεις από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων.  
 
Ως σημαντικό παράδειγμα αναφέρεται ότι την παρούσα στιγμή παραπάνω από 4.000 μη εξουσιοδοτημένα 
αντίγραφα του γνωστού πίνακα ζωγραφικής «Guernica» είναι δημοσιευμένα στο Διαδίκτυο και 
εκατοντάδες υψηλής ποιότητας ψηφιακές εικόνες της «Ακρόπολης των Αθηνών» πωλούνται, χωρίς την 
απαραίτητη άδεια. Εκτός των παραπάνω δύο παραδειγμάτων ενδεικτικά παρουσιάζονται και τα 
παρακάτω παραδείγματα που αφορούν ψηφιακές εικόνες της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, των 
οποίων πνευματικός δικαιούχος βάσει της εθνικής νομοθεσίας είναι το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του 
Υπουργείου Πολιτισμού. Παρόλα αυτά σε πολλές περιπτώσεις οι ψηφιακές εικόνες αυτές, όχι μόνο 
παρουσιάζονται ότι ανήκουν σε διαφορετικό πνευματικό δικαιούχο, αλλά δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο και 
πωλούνται, χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. [46] 
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3.5.1.2 Προσεγγίσεις - Υφιστάμενη Κατάσταση 
Το βασικό χαρακτηριστικό των προσεγγίσεων είναι ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αποσπασματικά, 
επικεντρώνονται στην επίλυση μέρους του προβλήματος και δεν παρέχουν λύσεις κατά έναν 
ολοκληρωμένο τρόπο. Οι υφιστάμενες προσεγγίσεις μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω 
κατηγορίες: 

● Εφαρμογές και συστήματα υδατοσήμανσης: Οι εφαρμογές υδατοσήμανσης στοχεύουν κυρίως 
να αντιμετωπίσουν το τμήμα του ζητήματος που αφορά στην προστασία του copyright του 
ψηφιακού περιεχομένου. Επίσης, χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας του 
περιεχομένου και για σκοπούς αναγνώρισής του κατά τη διανομή του μέσω παγκόσμιων δικτύων. 

● Συστήματα αναγνώρισης: Στοχεύουν στην υιοθέτηση εξακολουθητικής αναγνώρισης και 
διαλειτουργικής ανταλλαγής πληροφοριών για την Πνευματική Ιδιοκτησία σε δίκτυα ψηφιακών 
υπολογιστών. Μερικές υλοποιήσεις υιοθετούν την αναγνώριση μέσω URL (όπως είναι το σύστημα 
DOI, Digital Object Identifiers – Αναγνωριστικά για Ψηφιακά Αντικείμενα). Παρόλα αυτά, η 
προσέγγιση αποδεικνύεται ακριβή και εναλλακτικές προσεγγίσεις χρειάζεται να ευρεθούν. Επίσης, 
πολλά προγράμματα (εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή) υλοποιούν συστήματα αναγνώρισης για να 
καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες ενός έργου και εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του έργου (γλώσσα, εθνική νομοθεσία, κ.α.). Τα συστήματα αυτά στην πλειοψηφία τους δεν είναι 
διαλειτουργικά. 

● Μεταδεδομένα για τη διαχείριση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Πολλά ευρέως 
χρησιμοποιούμενα σύνολα μεταδεδομένων για την περιγραφή του ψηφιακού περιεχομένου 
ενσωματώνουν πεδία για τη διαχείριση του copyright. Διαδεδομένα παραδείγματα είναι τα σύνολα 
μεταδεδομένων Dublin Core, EDM, LIDO και DIG 35 (Digital Imaging Group). 

● Τύποι αρχείων: Ένας τύπος αρχείου (π.χ. για το ψηφιακό βίντεο, ήχο, κ.α.) το οποίο 
ενσωματώνει πληροφορία για το copyright στην κεφαλίδα του, υποστηρίζει την αποδοτική και την 
εύκολη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων ενός αρχείου. 

3.5.1.3 Ανακεφαλαίωση 
Το γενικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι οι προσεγγίσεις, οι πρακτικές και τα προγράμματα 
αντιμετωπίζουν το ζήτημα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων αποσπασματικά, τμηματικά και 
χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των οργανισμών για αποδοτική διαχείριση Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας. Στην υφιστάμενη κατάσταση εν γένει, παρατηρείται ότι τα διαθέσιμα εργαλεία και συστήματα 
χαρακτηρίζονται από έλλειψη βιωσιμότητας, χαμηλό όφελος σε σχέση με τις δαπάνες και τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται με αρνητικές επιπτώσεις για τα πνευματικά δικαιώματα. Πρόκειται για αποτελέσματα 
κυρίως ερευνητικών προγραμμάτων που δεν έχουν δοκιμασθεί σε περιβάλλον καθημερινής λειτουργίας 
και δεν ικανοποιούν τις λειτουργικές απαιτήσεις οργανισμών, κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων αλλά 
και του ευρέως κοινού. 
 
Σπάνια οι προσπάθειες αυτές παρουσιάζουν στοιχεία σύγκλισης ή συνέργιας με άλλες πρωτοβουλίες και, 
γενικά, μπορούν να χαρακτηρισθούν ως αποσπασματικές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προστασία 
και διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων και την επιδιωκόμενη οικονομία κλίμακας. Επιπλέον 
διαπιστώνεται σοβαρή έλλειψη υποδομών και λειτουργικών σχημάτων για υλοποιήσεις εθνικής κλίμακας. 
Συνεπώς, η ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος με έναν ολοκληρωμένο τρόπο είναι σημαντική. [46] 

3.5.2 Άδεια Creative Commons 
Η άδεια Creative Commons (CC) είναι μία από τις άδειες που προωθούν την ελεύθερη διακίνηση των 
έργων, περιορίζοντας τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απολαμβάνουν οι δημιουργοί των εν 
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λόγω έργων. Σε περίπτωση που ο δημιουργός του έργου επιθυμεί να δώσει σε τρίτους ορισμένα 
δικαιώματα που σχετίζονται με την εκμετάλλευση και την αναδιαμόρφωση του έργου του, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τις εν λόγω άδειες. Οι άδειες CC προσφέρουν στον εκάστοτε δημιουργό μεγάλη ευελιξία 
ως προς τη δυνατότητα καθορισμού των δικαιωμάτων που επιθυμεί να παραχωρήσει (π.χ, μπορεί να 
επιλέξει να παρέχει μόνο το δικαίωμα τροποποίησης χωρίς το δικαίωμα εμπορικής χρήσης του έργου). 
Παράλληλα, η χρήση των αδειών CC δημιουργεί ενα σαφές νομικό πλαίσιο ως προς τους όρους 
εκμετάλλευσης του κάθε έργου. 

3.5.2.1 Χαρακτηριστικά των αδειών Creative Commons 
● Προσφέρονται δωρεάν μέσω διαδικτύου 
● Δεν είναι αποκλειστικές 
● Επιτρέπουν την ανταλλαγή έργων μέσω του διαδικτύου 
● Η χρήση τους δεν προϋποθέτει την πλήρη παραίτηση του δικαιούχου από τα δικαιώματα 

εκμετάλλευσης του έργου του. 

3.5.2.2 Πεδίο εφαρμογής των αδειών Creative Commons 
Ένα έργο που παρέχεται υπό τους όρους χρήσης της άδειας CC υπόκειται στον εφαρμοστέο νόμο περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας [47]. Αυτό δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής των αδειών Creative Commons σε 
κάθε έργο (π.χ βιβλία), του οποίου ο δημιουργός απολαμβάνει αυτοδικαίως τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Η χρήση των αδειών Creative Commons δεν συνίσταται στην περίπτωση του λογισμικού [48], 
για το οποίο η Creative Commons έχει αναπτύξει ειδικά διαμορφωμένες άδειες. 
 
Υπάρχουν πάνω από 35.000 έργα σε έντυπη μορφή που διαθέτουν κατοχυρωμένο αριθμό ISBN. Η 
Creative Commons διαχωρίζει τα έργα αυτά σε δύο κατηγορίες, η μία εκ των οποίων περιλαμβάνει τα 
έργα που η έκδοσή τους έχει πραγματοποιηθεί από τον ίδιο το δημιουργό [49]. 
 
Οι άδειες CC δεν είναι αποκλειστικές, δηλαδή, ο δημιουργός μπορεί να διαθέσει το έργο χρησιμοποιώντας 
ένα συνδυασμό αδειών (άδεις CC και άλλες άδεις που δεν ανήκουν στην CC). Επίσης, οι εν λόγω άδειες 
δεν παρέχουν τη δυνατότητα ανάκλησης, δηλαδή ο δημιουργός δε δύναται να ακυρώσει εκ των υστέρων 
την άδεια CC εφόσον το έργο έχει ήδη κυκλοφορήσει. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που κάποιος έχει 
αποκτήσει ένα έργο ή ακόμη κάποιο αντίγραφό του που διατίθεται υπό άδεια CC, τότε θα έχει τη 
δυνατότητα να το χρησιμοποιεί υπό τους όρους της άδειας αυτής, ανεξαρτήτως αν ο δημιουργός αλλάξει 
γνώμη ή αποφασίσει να σταματήσει τη διανομή του έργου του. Στην περίπτωση έργων που διατίθενται με 
διαφορετικές άδειες CC, είναι στην ευχέρεια του χρήστη να επιλέξει μία από αυτές 

3.5.2.3 Οι τέσσερις βασικοί όροι των αδειών Creative Commons 
 
Attribution | Αναφορά (Attribution, BY) | Επιτρέπεται σε τρίτους να χρησιμοποιούν το έργο με 
οποιονδήποτε τρόπο, υπό την προϋπόθεση να αναγνωρίζουν το δημιουργό με τον τρόπο που ορίζει ο 
ίδιος. 
 
Non-commercial | Μη εμπορική χρήση (Non-commercial, NC) | Επιτρέπεται σε τρίτους να 
αντιγράφουν, να διανέμουν, να επικοινωνούν και να τροποποιούν το έργο, για οποιονδήποτε μη εμπορικό 
σκοπό. Προσοχή: εάν, επί παραδείγματι, έχει επιλεγεί αυτή η άδεια σε συνδυασμό με την άδεια «Όχι 
παράγωγα έργα», τότε η τροποποίηση του έργου δεν είναι δυνατή ούτε για μη εμπορικό σκοπό. 
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Share-alike | Παρόμοια διανομή (Share-Alike, SA) | Επιτρέπεται σε τρίτους να αντιγράφουν, να 
διανέμουν, να επικοινωνούν και να τροποποιούν το έργο, υπό την προϋπόθεση να διανέμουν κάθε 
τροποποιημένη εκδοχή του (=παράγωγο έργο) υπό τους ίδιους ακριβώς όρους. Εάν επιθυμούν να 
διανέμουν τα παράγωγα έργα υπό διαφορετικούς όρους, θα πρέπει να ζητήσουν την άδεια του 
δημιουργού. 
 
Non-derivative | Όχι παράγωγα έργα (No Derivatives, ND) | Επιτρέπεται σε τρίτους να αντιγράφουν, 
να διανέμουν, να παρουσιάζουν και να εκτελούν μόνο πρωτότυπα αντίγραφα του έργου. Εάν επιθυμούν 
να τροποποιήσουν το έργο, θα πρέπει να ζητήσουν την άδεια του δημιουργού. 
 
 
 

 

  

 

 

 

Το φάσμα των αδειών Creative commons 
μεταξύ Κοινού Κτήματος (Public Domain) 
(επάνω) και «Υπό την επιφύλαξη παντός 
νομίμου δικαιώματος» (All rights reserved) 
(κάτω). Η αριστερή πλευρά δηλώνει τις 
περιπτώσεις χρήσης που επιτρέπονται, και η 
δεξιά τους αντίστοιχους τύπους αδειών. 
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3.6 Ασφάλεια 

3.6.1 The EU Cybersecurity Act 
Στις 27 Ιουνίου 2019 τέθηκε σε ισχύ η ευρωπαϊκή πράξη για την κυβερνοασφάλεια, η οποία συμφωνήθηκε 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Δεκέμβριο 2018. 
 
Οι νέοι κανόνες παρέχουν στην Ευρώπη το πλαίσιο για την πιστοποίηση της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών και ενισχύουν την εντολή του Οργανισμού 
κυβερνοασφάλειας της ΕΕ. 
 
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας θα δώσει ώθηση στην κυβερνοασφάλεια των 
διαδικτυακών υπηρεσιών και των καταναλωτικών συσκευών, καθιστώντας δυνατή τη δημιουργία 
εξατομικευμένων, και βάσει κινδύνου, ενωσιακών συστημάτων πιστοποίησης. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ερωτήσεις και απαντήσεις για την 
Κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ. 

3.6.1.1 Τι είναι το πλαίσιο της ΕΕ για την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας και ποια 
είναι τα πλεονεκτήματά του; 
Το ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων, 
τεχνικών απαιτήσεων, προτύπων και διαδικασιών, που έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
αξιολόγηση των ιδιοτήτων κυβερνοασφάλειας ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή μιας συγκεκριμένης 
υπηρεσίας ή διαδικασίας. 

3.6.1.2 Ασφάλεια βάσει σχεδιασμού 
Το πλαίσιο ενθαρρύνει επίσης τους κατασκευαστές ή τους παρόχους που συμμετέχουν στον σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών να εφαρμόζουν μέτρα στα πρώτα στάδια 
σχεδιασμού και ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η προστασία της ασφάλειας των 
προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπο ώστε να προβλέπεται 
και να ελαχιστοποιείται η εμφάνιση κυβερνοεπιθέσεων («ασφάλεια βάσει σχεδιασμού»). 
 
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης θα βασίζεται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στα διεθνή πρότυπα, 
ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία εμποδίων στο εμπόριο ή η εμφάνιση προβλημάτων τεχνικής 
διαλειτουργικότητας. 

3.6.1.3 Ποια είναι η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια κοινή προσέγγιση της 
ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων 5G; 
Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) θα αποτελέσουν στο μέλλον τη ραχοκοκαλιά των κοινωνιών και των 
οικονομιών μας, μεταξύ άλλων σε πολλούς κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, ο τραπεζικός 
τομέας και η υγεία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τυχόν αδυναμίες όσον 
αφορά την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη. Τον Μάρτιο του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε 
σύσταση σχετικά με δέσμη επιχειρησιακών βημάτων και μέτρων για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
κυβερνοασφάλειας για τα δίκτυα 5G σε ολόκληρη την ΕΕ. Ειδικότερα, συνέστησε στα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν την εκτίμηση επικινδυνότητας σε επίπεδο ΕΕ έως τον Οκτώβριο του 2019 και να 
προσδιορίσουν δέσμη πιθανών μέτρων μετριασμού έως τον Δεκέμβριο του 2019. [53] 
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3.6.1.4 Επόμενα Βήματα 
Η Επιτροπή πρότεινε να τονωθούν σημαντικά οι επενδύσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και των 
προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών στην ΕΕ κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο της ΕΕ, ιδίως 
μέσω της πρότασής της για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη». [50][51][52] 

3.6.2 Transport Layer Security (TLS) και ο προκάτοχός του, το Secure 
Sockets Layer (SSL) 
Το Transport Layer Security (TLS) και ο προκάτοχός του, το Secure Sockets Layer (SSL), τα οποία συχνά 
αναφέρονται ως απλά "SSL", είναι Πρωτόκολλα Κρυπτογράφησης τα οποία παρέχουν Ασφάλεια 
Επικοινωνίας πάνω από ένα Δίκτυο Υπολογιστών. Αρκετές από τις εκδόσεις του πρωτοκόλλου 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως η περιήγηση στον ιστό, το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η αποστολή 
τηλεομοιότυπων, τα Άμεσα Μηνύματα, καθώς και οι κλήσεις μέσω IP (VoIP). Οι ιστοσελίδες 
χρησιμοποιούν TLS για να διασφαλίσουν όλη την επικοινωνία μεταξύ των εξυπηρετητών τους και των 
περιηγητών ιστού. 
 
Το πρωτόκολλο Transport Layer Security στοχεύει στο να προσφέρει ιδιωτικότητα και ακεραιότητα 
δεδομένων μεταξύ δύο εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών που επικοινωνούν μεταξύ τους[1]. Όταν 
χρησιμοποιείται σε μία σύνδεση ανάμεσα σε έναν πελάτη (π.χ. έναν περιηγητή ιστού) και έναν 
εξυπηρετητή (π.χ. το wikipedia.org), η σύνδεση αυτή έχει μία ή περισσότερες ιδιότητες: 
 

● Η σύνδεση αυτή είναι «ιδιωτική» (ή «ασφαλής») και απολύτως συμβατή με τις μηχανές 
αναζήτησης, χάρη στην συμμετρική κρυπτογραφία, η οποία χρησιμοποιείται για την 
κρυπτογράφηση των δεδομένων που αποστέλλονται. Τα κλειδιά για αυτήν την συμμετρική 
κρυπτογράφιση δημιουργούνται βάση ενός κοινού μυστικού το οποίο συμφωνείται στην αρχή της 
συνεδρίας (βλ. Χειραψία TLS) και είναι μοναδικά για κάθε σύνδεση. Ο πελάτης και ο εξυπηρετητής 
συμφωνούν στις λεπτομέρειες για τον αλγόριθμο κρυπτογράφισης και το κρυπτογραφικό κλειδί 
πριν μεταδωθεί το πρώτο byte πληροφορίας (βλ. Αλγόριθμος παρακάτω). Η συμφωνία αυτή για το 
κοινό μυστικό είναι ασφαλής (το μυστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε άτομα που παρακολουθούν 
την σύνδεση και δεν μπορεί να βρεθεί, ακόμα και αν ο επιτιθέμενος είναι στο μέσο της σύνδεσης) 
και αξιόπιστη (κανένας επιτιθέμενος δεν μπορεί να τροποποιήσει τα δεδομένα της σύνδεσης κατά 
την διάρκεια της χειραψίας χωρίς να γίνει αντιληπτός). 

● Η ταυτότητα των δύο μελών της επικοινωνίας μπορεί να αυθεντικοποιηθεί μέσω κρυπτογραφίας 
δημοσίου κλειδιού. Η αυθεντικοποίηση είναι προαιρετική, αλλά γενικά χρειάζεται για τουλάχιστον 
ένα από τα δύο άκρα της σύνδεσης. Είναι η βασική προϋπόθεση που πρέπει να διαθέτει κάθε 
ιστότοπος πρωτοκόλλου για να μην εμφανιστούν προβλήματα στις συνδέσεις με τον εξυπηρετητή 
και με την google που μεσολαβεί στην διαδικασία αυτή. 

● Η σύνδεση εγγυάται «ακεραιότητα δεδομένων» γιατί κάθε μήνυμα που αποστέλλεται περιλαμβάνει 
ένα μήνυμα ελέγχου ακεραιότητας χρησιμοποιώντας ένα κώδικα αυθεντικοποίησης μηνύματος για 
να ανιχνεύσει απώλεια ή τροποποίηση των δεδομένων κατά την διάρκεια της αποστολής. 

3.6.2.1 SSL και Ευρεσιμότητα 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Google την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ 
https://security.googleblog.com/2016/09/moving-towards-more-secure-web.html από τον Ιανουάριο του 
2017 όσα domains δεν έχουν SSL θα «τιμωρούνται» με την εμφάνιση της ένδειξης "Not secure" σε όσους 
χρήστες χρησιμοποιούν τον Chrome Browser, δηλαδή στην πλειοψηφία πλέον των χρηστών του ίντερνετ. 
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Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Πολλές ιστοσελίδες εξαρτούνται από την Google για την αύξηση και διατήρηση 
της επισκεψιμότητάς τους. Για αυτές τις ιστοσελίδες κρίνεται απαραίτητο η διασφάλιση του domain τους με 
την εγκατάσταση ενός πιστοποιητικού SSL. 

3.6.2.2 Σε ποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία η χρήση πιστοποιητικού SSL; 
Μέχρι και πριν λίγο σχετικά καιρό, αν η ιστοσελίδα δεν παρείχε τη δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών 
online (πχ eshop), το πιστοποιητικό ασφαλείας θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως πολυτέλεια. 
Σήμερα πλέον είναι απλά απαραίτητο. Οι λόγοι πολλοί με τους κυριότερους να είναι: 
 

● Η ολοένα και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των χρηστών σε θέματα ασφαλείας και διαχείρισης 
προσωπικών δεδομένων. Πολύ απλά αν δεν έχεις SSL και διαθέτεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή 
σύστημα κρατήσεων πολλοί είναι αυτοί που δεν θα προχωρήσουν σε αγορά από το eshop σου. 

● Η κρυπτογράφηση μέσω HTTPS είναι επίσημα πλέον και δια στόματος Google, ranking factor 
δηλαδή παράγοντας κατάταξης της ιστοσελίδας μας στα SERPs (Search Engine Result Pages). 

● Από τον Ιανουάριο του 2017 με την έλευση της έκδοσης 56 του Google Chrome, σελίδες που 
απαιτούν την πληκτρολόγηση κωδικών ασφαλείας ή πιστωτικών καρτών θα φέρουν την ένδειξη 
“Not Secure” αν δεν διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας SSL.  

3.6.3 Αντίγραφα Ασφαλείας (Backups) 
Τα αντίγραφα ασφαλείας (Backups) είναι αντίγραφα πρωτότυπων δεδομένων υπολογιστών (εγγράφων, 
φωτογραφιών, βίντεο, κώδικα, λειτουργικών συστημάτων κ.λπ.), που δίνουν τη δυνατότητα για άμεση 
ανάκτηση του πρωτότυπου σε περίπτωση απώλειάς του για οποιονδήποτε λόγο όπως της διαγραφής του 
ή του κατακερματισμού του. [54] 
 
Οι εταιρείες και οι οργανισμοί έχουν γραπτές πολιτικές για τα αντίγραφα ασφαλείας, ανάλογα με τις 
ανάγκες τους. Ανάλογα με τις ανάγκες για ασφάλεια, καθορίζεται: 
 

● η συχνότητα για τα αντίγραφα ασφαλείας 
● ο αριθμός των κρατούμενων αντιγράφων 
● ο χρόνος κράτησής τους 
● οι διαφορετικές τοποθεσίες που πρέπει να κρατούνται 
● τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε αυτά 

3.6.4 Τοίχος Προστασίας (Firewall) 
Στην επιστήμη των υπολογιστών ο όρος firewall ή τείχος προστασίας χρησιμοποιείται για να δηλώσει 
κάποια συσκευή ή πρόγραμμα που είναι έτσι ρυθμισμένο ούτως ώστε να επιτρέπει ή να απορρίπτει 
πακέτα δεδομένων που περνούν από ένα δίκτυο υπολογιστών σε ένα άλλο. 
 
Η κύρια λειτουργία ενός firewall είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας δεδομένων ανάμεσα σε δύο δίκτυα 
υπολογιστών. Συνήθως τα δύο αυτά δίκτυα είναι το Διαδίκτυο και το τοπικό/εταιρικό δίκτυο. Ένα firewall 
παρεμβάλλεται ανάμεσα σε δύο δίκτυα που έχουν διαφορετικό επίπεδο εμπιστοσύνης. Το Διαδίκτυο έχει 
μικρό βαθμό εμπιστοσύνης (low level of trust), ενώ το εταιρικό δίκτυο ή το οικιακό δίκτυο διαθέτουν τον 
μέγιστο βαθμό εμπιστοσύνης. 
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Μία τυπική διάταξη firewall 

 
Ο σκοπός της τοποθέτησης ενός firewall είναι η πρόληψη επιθέσεων στο τοπικό δίκτυο και η 
αντιμετώπισή τους. Παρόλα αυτά όμως, ένα firewall μπορεί να αποδειχθεί άχρηστο εάν δεν ρυθμιστεί 
σωστά. Η σωστή πρακτική είναι το firewall να ρυθμίζεται ούτως ώστε να απορρίπτει όλες τις συνδέσεις 
εκτός αυτών που επιτρέπει ο διαχειριστής του δικτύου (default-deny). Για να ρυθμιστεί σωστά ένα firewall 
θα πρέπει ο διαχειριστής του δικτύου να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τις ανάγκες του δικτύου και 
επίσης να διαθέτει πολύ καλές γνώσεις πάνω στα δίκτυα υπολογιστών. Πολλοί διαχειριστές δεν έχουν 
αυτά τα προσόντα και ρυθμίζουν το firewall ούτως ώστε να δέχεται όλες τις συνδέσεις εκτός από εκείνες 
που ο διαχειριστής απαγορεύει (default-allow). Η ρύθμιση αυτή καθιστά το δίκτυο ευάλωτο σε επιθέσεις 
από εξωτερικούς χρήστες. [55] 

  

 

 

Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό 38 



3.7 Ευελιξία, Επεκτασιμότητα, Βιωσιμότητα 

3.7.1 Ευελιξία: Επαναχρησιμοποίηση και βελτίωση 
Αντί να ξεκινούν από το μηδέν, οι ΨΠΠ πρέπει να επαναχρησιμοποιούν και να βελτιώνουν. 
Οι δράσεις πρέπει να αναζητούν τρόπους προσαρμογής και βελτίωσης των υπαρχόντων προϊόντων, 
πόρων και προσεγγίσεων.  
 
Επαναχρησιμοποίηση σημαίνει την αξιολόγηση των πόρων που διατίθενται τη δεδομένη χρονική στιγμή 
και τη χρήση τους για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Βελτίωση σημαίνει τροποποίηση 
υπαρχόντων εργαλείων, προϊόντων και πόρων για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας, της εφαρμογής. 
 
Η επαναχρησιμοποίηση και η βελτίωση μπορεί επίσης να μειώσει δραματικά το χρόνο που απαιτείται για 
την ανάπτυξη και δοκιμή μιας νέας εφαρμογής και να μειώσει το κόστος της. 
 
Εντοπίζοντας μεθόδους, πρότυπα, πλατφόρμες λογισμικού, εργαλεία τεχνολογίας και ψηφιακό 
περιεχόμενο που έχουν ήδη δοκιμαστεί και χρησιμοποιηθεί είναι το βασικό πρώτο βήμα πριν το 
σχεδιασμό νέων ΨΠΠ. 

3.7.2 Ευελιξία: Αυτοματοποιήση Εργασιών 

Για χρόνια, οι λειτουργίες διαχείρισης γίνονταν χειροκίνητα. Διαδικασίες έγκρισης, διαχείρισης αιτημάτων 
και δεδομένων, απαιτούσαν από έναν υπάλληλο τον χειρισμό τους. Η πλειοψηφία των διαδικασιών το 
απαιτεί ακόμη. Ειδικότερα σε διαδικασίες κρίσιμες ή επιρρεπής σε κακομεταχείριση, πρέπει να υπάρχει 
υψηλό επίπεδο εποπτείας. Αυτό αυξάνει τον χρόνο διεκπεραίωσης και καθυστερεί την εξέλιξη των έργων. 

Υπάρχουν τεχνολογίες για τη ρύθμιση αυτοματοποιημένων διαδικασιών που μπορούν να εγκρίνουν, να 
δρομολογούν, να αποκλείουν και / ή να διαχειρίζονται εργασίες σε έναν οργανισμό. Οι φορείς και οι 
οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν ροές εργασίας που χειρίζονται όλα τα είδη διαδικασιών σε 
προτυποποιημένα σενάρια. Επίσης τα συστήματα αυτά έχουν την δυνατότητα για ανθρώπινη παράμβαση 
σε όποιο βήμα αυτής της ροής είναι καθορισμένη. 

Εάν ο κύριος όγκος των εργασιών αντιμετωπίζεται αυτόματα, οι οργανισμοί θα έχουν την δυνατότητα να 
διανύμουν τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους σε άλλες εργασίες που είναι σημαντικότερος ο 
ανθρώπινος παράγοντας. 

Εξαιρετικά παραδείγματα αυτοματοποίησης και ψηφιακής διαχείρισης, που μπορούν να εφαρμοστούν στο 
πλαίσιο μιας Πολιτστικής Διαδρομής και Διαχείρισης ενός προορισμού είναι: 

● η Διαχείριση Παραπόνων και Αιτημάτων 
● η Ένταξη και Διακρίβωση Επιχειρήσεων στο Cluster της Διαδρομής 

3.7.3 Επεκτασιμότητα 

Επεκτασιμότητα είναι η δυνατότητα ενός συστήματος να μπορεί να διαχειριστεί έναν αυξανόμενου όγκο 
εργασίας προσθέτοντας πόρους στο σύστημα. [57] 
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Η επεκτασιμότητα μπορεί να καλύψει πολλούς τομείς, όπως: 
 

● Διοικητική επεκτασιμότητα: Η δυνατότητα της αύξησης του αριθμού οργανισμών ή χρηστών 
που έχουν πρόσβαση σε ένα σύστημα. 

● Λειτουργική επεκτασιμότητα: Η ικανότητα βελτίωσης του συστήματος με την προσθήκη νέων 
λειτουργιών χωρίς να διαταράσσονται οι υπάρχουσες δραστηριότητες. 

● Γεωγραφική επεκτασιμότητα: Η ικανότητα διατήρησης της αποτελεσματικότητας του 
συστήματος κατά την επέκταση από μια τοπική περιοχή σε μια μεγαλύτερη περιοχή. 

● Δυνατότητα κλιμάκωσης φορτίου: Η ικανότητα ενός συστήματος να επεκτείνεται και να 
συστέλλεται για την κάλυψη βαρύτερων ή ελαφρύτερων φορτίων, συμπεριλαμβανομένης της 
ευκολίας με την οποία ένα σύστημα μπορεί να τροποποιήθει, για να διευθετήσει τα μεταβαλλόμενα 
φορτία. 

● Επεκτασιμότητα γενεών: Η ικανότητα ενός συστήματος να επεκταθεί υιοθετώντας νέες γενιές 
βιβλιοθηκών ή τεχνολογιών. 

● Ετερογενής επεκτασιμότητα: Η ικανότητα υιοθέτησης τεχνολογιών από διαφορετικούς 
προμηθευτές. [58] 

3.7.4 Βιωσιμότητα / Συντήρηση 
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για τη βιωσιμότητα. Ο τρόπος προσέγγισης εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες, όπως πόσο σημαντικό είναι το λογισμικό, πόσο ώριμο είναι, ποιο είναι το μέγεθος 
της κοινότητάς του και ποιοι πόροι είναι διαθέσιμοι για την βιωσιμότητά του. 
 
Η ανάγκη για συντήρηση του λογισμικού προκύπτει λόγω λαθών, σχεδιαστικών βελτιώσεων, λειτουργικών 
βελτιώσεων, προσαρμογή σε ενημερωμένο υλικό και λογισμικό. Η συντήρηση μπορεί να είναι 
Διορθωτική (corrective), Προσαρμοστική (adaptive), Βελτιωτική (perfective), Προληπτική (preventive) 

3.7.4.1 Δυναμική συντήρησης, οι νόμοι του Lehman 
 
Σύμφωνα με τον Lehman [60], η εξέλιξη ενός συστήματος χαρακτηρίζεται από αναπόφευκτη αύξηση της 
εντροπίας* του και συγκεκριμένα από τους εξής νόμους: 
 

● Συνεχής αλλαγή. Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται παραγωγικά πρέπει συνεχώς να 
προσαρμόζεται, διαφορετικά η χρησιμότητά του θα φθίνει. Αυτή η φθίνουσα διαδικασία συνεχίζεται 
μέχρι το σημείο που να είναι συμφερότερο το σύστημα να κατασκευαστεί εκ νέου. 

● Αυξανόμενη πολυπλοκότητα. Καθώς ένα πρόγραμμα εξελίσσεται η πολυπλοκότητά του 
αυξάνεται αν δεν λαμβάνεται πρόνοια για τον έλεγχό της. 

● Αυτορύθμιση. Η εξέλιξη ενός προγράμματος είναι μια αυτορυθμιζόμενη διεργασία. Ιδιότητες όπως 
το μέγεθος, ο χρόνος μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων, ο αριθμός των προβλημάτων που 
αναφέρονται, παραμένουν σταθερές από τη μία έκδοση στην άλλη. Οι τιμές τους ακολουθούν 
συγκεκριμένες στατιστικές κατανομές (που πλησιάζουν την κανονική κατανομή). 

● Διατήρηση οργανωσιακής σταθερότητας. Εκτός και αν υιοθετηθούν κατάλληλοι μηχανισμοί 
ανάδρασης, ο ενεργός ρυθμός ανάπτυξης τείνει να είναι σταθερός καθ' όλη τη ζωή του έργου. 

● Διατήρηση οικοιότητας. Καθώς ένα σύστημα εξελίσσεται, όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό, 
χρήστες, προγραμματιστές, πωλητές, κ.ά., πρέπει να παραμένουν οικοίοι με το περιεχόμενό του. 
Συνεπώς το σύστημα δεν μπορεί να αλλάζει απεριόριστα μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων. Ο 
ρυθμός αλλαγών μεταξύ δύο διαφορετικών εκδόσεων παραμένει σταθερός. 
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● Συνεχής ανάπτυξη. Οι λειτουργίες ενός συστήματος πρέπει διαρκώς να αυξάνονται προκειμένου 
να μείνει ο χρήστης ικανοποιημένος καθ' όλη τη ζωή του συστήματος. 

● Φθίνουσα ποιότητα. Αν δεν προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος, η ποιότητα ενός 
παραγωγικού συστήματος θα εμφανίζεται να μειώνεται. 

● Ανατροφοδοτούμενο σύστημα. Η διαδικασία ανάπτυξης συστημάτων είναι ένα 
ανατροφοδοτούμενο σύστημα σε πολλά επίπεδα, με πολλές αναδράσεις και πολλούς 
εμπλεκόμενους, και σαν τέτοια πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. 

 
*όλα τα συστήματα οδεύουν φυσιολογικά προς την αταξία και το χάος. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου, η εντροπία θα αυξάνεται 
συνεχώς έως ότου κάποτε δεν θα είναι δυνατή πλέον η λειτουργία τους, η εντροπία θα φτάσει στη μέγιστη τιμή της 

3.7.4.2 Κόστος Συντήρησης 
Ανεξαρτήτως του είδους της συντήρησης, το κόστος της συντήρησης αυξάνει δυσανάλογα ανάλογα με το 
πότε επιχειρείται, όσο πιο νωρίς, τόσο λιγότερο κοστίζει οποιαδήποτε αλλαγή ή διόρθωση. 
 
Υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη ότι ο κύκλος της ζωής του λογισμικού κλείνει όταν αυτό μπει 
στην παραγωγή. Στην πραγματικότητα η συντήρηση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
αναπόσπαστο τμήμα της ζωής του και τα συστήματα πρέπει να αναπτύσσονται έτσι ώστε να είναι 
όσο το δυνατόν πιο συντηρήσιμα. [61] 

3.7.4.3 Διεργασία Συντήρησης 
Οι αιτήσεις για αλλαγές πρέπει να αναλύονται ώστε να γίνεται εκτίμηση του αντίκτυπου που θα επιφέρουν 
στο σύστημα. Αν οι αλλαγές γίνουν δεκτές σχεδιάζεται μια νέα έκδοση του συστήματος. Εξετάζεται κάθε 
αλλαγή κάθε είδους συντήρησης, επιλέγονται αυτές που θα υλοποιηθούν, υλοποιείται και παραδίδεται το 
νέο σύστημα σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

1. Δημιουργία αιτήσεων για αλλαγές 
2. Ανάλυση αντίκτυπου 
3. Σχεδιασμός έκδοσης. Εξετάζονται και επιλέγονται οι αλλαγές που αφορούν: 

○ Διόρθωση σφαλμάτων 
○ Προσαρμογή σε διαφορετικό περιβάλλον 
○ Βελτιώσεις 

4. Υλοποίηση των αλλαγών. Περιλαμβάνει: 
○ Κωδικοποίηση 
○ Ενημέρωση των απαιτήσεων 
○ Ενημέρωση του σχεδιασμού 

5. Παράδοση νέας έκδοσης του συστήματος 

Μπορεί να συμβεί μια αλλαγή να είναι ιδιαίτερα επείγουσα, για παράδειγμα όταν: 

● Παρουσιάζεται ένα σφάλμα το οποίο δεν επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος. 
● Το περιβάλλον αλλάζει με τρόπο που επιδρά αναπάντεχα στο σύστημα. 
● Νέα νομοθεσία ή ο ανταγωνισμός επιβάλλουν άμεσες αλλαγές. 

Στην περίπτωση που η αλλαγή είναι ιδιαίτερα επείγουσα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι: 

1. Εξετάζονται οι αιτήσεις για αλλαγές. 
2. Αναλύεται ο πηγαίος κώδικας. 
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3. Γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές στον κώδικα. 
4. Παραδίδεται το τροποποιημένο σύστημα. 

Στη διαδικασία των επείγοντων αλλαγών ελλοχεύει ο κίνδυνος οι αλλαγές που θα ενσωματωθούν στο 
σύστημα να μην τεκμηριώνονται και να διαφθείρουν τη δομή του συστήματος. Είναι επιθυμητό, αλλά όχι 
πάντα εφικτό, να υλοποιούνται πιο προσεκτικά μέσα από την κανονική διαδικασία μετά το πέρας του 
επείγοντος. [61] 

3.7.5 Βιωσιμότητα: G-Cloud 

3.7.5.1 Περιγραφή 
Η ΓΓΠΣΔΔ, αξιοποιώντας τις διεθνείς πρακτικές, διαθέτει σύγχρονες υποδομές Cloud (G-Cloud / 
Κυβερνητικού Νέφους), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Κυβερνητικούς Φορείς για τη 
φιλοξενία των Πληροφοριακών Συστημάτων τους. 
 
Παράλληλα, σε εφαρμογή του νόμου 4623/2019, υλοποιήθηκε η ενσωμάτωση του Κυβερνητικού 
Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ Α.Ε.) στην άμεση διαχείριση της 
ΓΓΠΣΔΔ. 
 
Εντάσσεται δε στη συνολικότερη κυβερνητική στρατηγική συγκέντρωσης -για πρώτη φορά- όλων των 
Πληροφοριακών Συστημάτων των επιμέρους Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, σε μια ενιαία δομή υπό τη 
συντήρηση και διαχείριση της υποδομής από τη ΓΓΠΣΔΔ (data consolidation policy).  
 
Η υπηρεσία Κυβερνητικού Νέφους είναι φτιαγμένη για χρήση από Δημόσιους Φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης, βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων. Η επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων γίνεται 
σε παραχωρημένους προς τον φορέα εικονικούς εξυπηρετητές, στους οποίους έχει το αποκλειστικό 
δικαίωμα χρήσης. 

3.7.5.2 Οφέλη, Πλεονεκτήματα: 
Αύξηση της διαθεσιμότητας και της απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης 
με την υιοθέτηση του μοντέλου  ευέλικτων και αποτελεσματικών datacenters, τα οποία παρέχουν πόρους 
ελαστικά και με βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε αστοχίες και άλλες καταστροφές, μέσω μοντέρνων τεχνικών 
εικονικοποίησης.  
 

● Αύξηση της αποδοτικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.  
● Αύξηση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. 
● Δυνατότητα μελλοντικής ενοποίησης (consolidation) πόρων: δυνατότητα συγκέντρωσης των 

υπολογιστικών πόρων Δημοσίων Φορέων (π.χ. διασπαρμένα Data Centers) με σκοπό την 
οικονομία κλίμακος σε αυτούς 

● Βελτίωση της δυνατότητας διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας των φιλοξενούμενων 
πληροφοριακών συστημάτων και ως εκ τούτου διευκόλυνση της εφαρμογής ψηφιακών υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της χώρας. 

● Βελτίωση της παραγωγικότητας του Δημοσίου μέσω της υποστήριξης των φορέων, ούτως 
ώστε να επικεντρωθούν στις βασικές επιχειρησιακές τους λειτουργίες (βέλτιστη εξυπηρέτηση 
επιχειρήσεων και πολιτών). 

● Βελτίωση της συνολικής "εμπειρίας του Πολίτη", λόγω της κεντρικής υπόστασης των 
υπηρεσιών των Κέντρων Δεδομένων, μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται μικρότερο χρονικό 
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διάστημα για την παροχή των εφαρμογών (time-to-market), πολύ ευκολότερη κλιμάκωση (scaling) 
και κατ’ επέκταση άμεση ανταπόκριση στην αύξηση των αναγκών κλπ. 

● Ορθολογική εξισορρόπηση χρήσης των διαθέσιμων πόρων και της υπολογιστικής υποδομής 
ανάλογα με τον περιστασιακό φόρτο εφαρμογών (π.χ. περίοδος όπου ο φορέας πρέπει να 
διαθέσει ισχυρή υπολογιστική ισχύ σε σχέση με άλλες χρονικές περιόδους) 

 
Συνολικά, στο G-Cloud φιλοξενούνται σήμερα οι εφαρμογές και τα Πληροφοριακά Συστήματα 206 
δημόσιων φορέων. Έχοντας υιοθετήσει πλήρως τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, το G-Cloud είναι σε 
πλήρη ετοιμότητα για νέες εντάξεις. Η στρατηγική επένδυσης στο G-Cloud περιλαμβάνει διάφορα στάδια 
αναβάθμισης και εξειδίκευσης, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των Πληροφοριακών Συστημάτων των 
επιμέρους φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε μια ενιαία δομή υπό τη συντήρηση και διαχείριση της 
υποδομής από την ΓΓΠΣΔΔ. 

3.8 Σύνοψη 
Σε αυτό το κεφάλαιο προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε συνοπτικά μια χάρτα των χαρακτηριστικών των 
Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων ως υπο-ομάδα του λογισμικού υπολογιστών (software). Θεωρούμε 
ότι όλες οι αρχές πρέπει να γίνονται σεβαστές και να υλοποιούνται στον μέγιστο βαθμό, ώστε το 
παραγόμενο ΨΠΠ να αποτελείται από μια αλυσίδα ποιοτικών στοιχείων τα οποία και θα ενισχύουν σε 
σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες επιτυχίας του. 
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Κεφάλαιο B 
Τάσεις, Δεδομένα και 
Υπάρχουσα Κατασταση  
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4. Τάσεις και Δεδομένα 
Τα τελευταία είκοσιπέντε χρόνια, με την ταχύτατη ανάπτυξη των υπολογιστικών πόρων καθώς και του των 
ταχυτήτων του διαδικτύου, οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν βιώσει έναν σημαντικό εκδημοκρατισμό 
περνώντας από τα επιστημονικά εργαστήρια προς την αγορά –δημιουργώντας νέες βιομηχανίες–, αλλά 
και προς την κοινωνία –διευκολύνοντας και επιταχύνοντας τον σύγχρονο τρόπο ζωής. 

4.1 Η τεχνολογία συναντά τον πολιτισμό 
Οι ΤΠΕ ως εργαλεία στη διάθεση των τοπικών κοινωνιών και των πολιτιστικών οργανισμών θα πρέπει να 
διαχωριστούν σε ψηφιακά εργαλεία τεκμηρίωσης (ΨΕΤ) και σε ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας 
(ΨΕΕ).[1] 
 
Τα ΨΕΤ αφορούν περισσότερο στο επιστημονικό έργο της ερμηνείας, συντήρησης, ψηφιοποίησης και 
γενικότερα της διαχείρισης των πολιτισμικών αγαθών (για παράδειγμα μια Βάση Δεδομένων ή ένα 
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών - ΓΣΠ), ενώ τα ΨΕΕ αφορούν στο έργο της διασποράς των 
πολιτισμικών αγαθών και μαζικοποιούν την πρόσβαση του κοινού σε αυτά. 
 
Η παρούσα στρατηγική επικεντρώνεται στα ΨΕE της πολιτισμικής αξίας μιας Πολιτιστικής Διαδρομής και 
των επιμέρους μνημείων της και προτείνει τρόπους αποτελεσματικής εφαρμογής, εντοπίζοντας 
ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στην παραγωγή και στη βιωσιμότητά τους. Συγχρόνως αναδεικνύει την 
ευκαιρία επανάχρησης των αποτελεσμάτων των ΨΕΤ σε παράγωγα έργα ΨΕΕ. Στη συνέχεια, εξετάζονται 
συγκεκριμένες δράσεις ψηφιακών πολιτισμικών προϊόντων, στα πολιτισμικά και φυσικά μνημεία των 
Πολιτιστικών Διαδρομών 
 
Θα πρέπει να γίνει απολύτως σαφές πως τα ΨΕΕ δεν είναι πανάκεια ούτε αποτελούν εγγύηση επιτυχίας 
των επικοινωνιακών στόχων μίας Πολιτιστικής Διαδρομής. Τα τελευταία χρόνια, έπειτα από οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης - European Union & Comité des Sages [2], χρηματοδοτήθηκαν, κυρίως μέσω του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), πολλά έργα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ΨΕΕ. 
Φορείς Αυτοδιοίκησης και πολιτιστικοί οργανισμοί απέκτησαν μια πρώτη δική τους διαδικτυακή παρουσία 
και πολλαπλασίασαν τη δυνατότητα πρόσβασης από απόσταση του κοινού στα πολιτισμικά αγαθά τους. 
Σε πολλές περιπτώσεις, η πρόσβαση αυτή ήταν ήδη δυνατή, μέσω άλλων διαδικτυακών πυλών, κυρίως 
σε λήμματα εγκυκλοπαίδειας (π.χ. Wikipedia), όμως τώρα δόθηκε η ευκαιρία να ενταχθούν τα νέα 
ψηφιακά εργαλεία στην επικοινωνιακή στρατηγική του ίδιου του οργανισμού, προσαρμοσμένη στις 
ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου ή μνημείου. 
 
Το αποτέλεσμα δεν ήταν συνήθως το αναμενόμενο: Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις βρήκαν ανέτοιμη 
την υπάρχουσα δομή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ευκαιρίες που παρουσιάζονταν. Τα ΨΕΕ 
περιορίστηκαν σε διαδικτυακούς καταλόγους (portals) που ενσωματώνουν πληροφορίες, συνήθως σε 
χαοτική μορφή, ενώ χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια αναμειγνύονται με τουριστικές υπηρεσίες σχετικές με το 
πολιτιστικό απόθεμα μιας περιοχής. 
 
Στο άρθρο Α Digital Future of Cultural Heritage οι συγγραφείς, προβάλλοντας τη σημασία της ψηφιακής 
τεκμηρίωσης, επισημαίνουν πως «τα εργαλεία και οι καλές πρακτικές, που θα υιοθετηθούν από τους 
ειδικούς της πολιτισμικής κληρονομιάς, θα καθορίσουν το ψηφιακό της μέλλον» [3].  
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Παρακάτω θα παραθέσουμε ορισμένες ιδέες, οι οποίες θα διευκολύνουν την υιοθέτηση βιώσιμων λύσεων 
που ανταποκρίνονται στις παρούσες ανάγκες και μπορούν να δημιουργήσουν χρήσιμες πρακτικές για την 
αποτελεσματική αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς στην ψηφιακή εποχή και την ένταξή της 
Πολιτιστικής Διαδρομής και των μνημείων της στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

4.2 Ψηφιακά Εργαλεία Επικοινωνίας (ΨΕΕ) 

4.2.1 Εφαρμογές Ξενάγησης Επαυξημένης Πραγματικότητας σε 
Αρχαιολογικό Χώρο 
Οι Εφαρμογές Ξενάγησης Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΕΞΕΠ) απευθύνονται και σε 
απομακρυσμένους επισκέπτες (χρήστες διαδικτύου) αλλά και στους φυσικούς επισκέπτες ενός 
μνημείου (τουρίστες ή τους μαθητές σχολείων). Ο συνδιασμός επιτόποιων και διαδυκτιακών 
ξεναγήσεων, όταν βρίσκονται σε αλληλεπίδραση, μπορεί να συστήσουν ένα επιτυχημένο Ψηφιακό 
Πολιτισμικό Προϊόν. 

4.2.1.1 Γενικά για την Επαυξημένη Πραγματικότητα 
Σε μια περιήγηση σε έναν αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο ο επισκέπτης γνωρίζει τυπικές πληροφορίες για 
το κάθε έκθεμα που κοιτάζει. Οι Εφαρμογές Ξενάγησης Επαυξημένης Πραγματικότητας δημιουργούνται 
με σκοπό την ανάδειξη επιπλέον πληροφοριών, κειμένου και ήχου, μέσω αυτόματης αναγνώρισης των 
εκθεμάτων καθώς ο επισκέπτης κοιτάζει προς αυτά χρησιμοποιώντας την κάμερα της συσκευής του.  
 
Με τον όρο Επαυξημένη Πραγματικότητα, δηλώνουμε την ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος με 
εικονική πληροφορία, με τη χρήση κατάλληλων μέσων, σε πραγματικό χρόνο. [24] 
 
Σύμφωνα με τον Ronald Azuma [26], τα τρία χαρακτηριστικά που καθορίζουν την επαυξημένη 
πραγματικότητα είναι τα εξής: 
 

● Συνδυάζει το πραγματικό και το εικονικό 
● Είναι διαδραστική σε πραγματικό χρόνο 
● Η πληροφορία χωροθετείται στις τρεις διαστάσεις 

 
Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών χωροθέτησης, όπως το GPS (Global Positioning System), 
αισθητήρων κίνησης, αδράνειας και διεύθυνσης, καμερών ενσωματωμένων σε συσκευές και αισθητήρων 
βάθους, είναι δυνατό πλέον να ορίσουμε την Επαυξημένη Πραγματικότητα ως: «την τεχνολογία η οποία 
γνωρίζοντας πού βρίσκεται ο χρήστης, προς τα πού κοιτάει, πώς είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται και τι 
είναι το αντικείμενο με το οποίο αλληλεπιδρά στον πραγματικό κόσμο, επιτρέπει τη χωρική και χρονική 
συσχέτιση πληροφορίας που παράγει ο υπολογιστής και την εμφανίζει σε τρισδιάστατη υπέρθεση με το 
φυσικό κόσμο, σε πραγματικό χρόνο». 
 
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η επαυξημένη πραγματικότητα είναι τόσο απλή για τον επισκέπτη όσο το 
τράβηγμα μιας φωτογραφίας με τη φορητή του συσκευή, ενώ ο επιμελητής του εκάστοτε μνημείου ή 
μουσείου έχει το ανεκτίμητο πλεονέκτημα της δυνατότητας συνεχούς εμπλουτισμού, προσαρμογών και 
αλλαγών. 
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4.2.1.2 Βασικές Έννοιες και Υλικό Επαυξημένης Πραγματικότητας 
 
Σε γενικές γραμμές, για κάθε χρονικό βήμα μιας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας θα πρέπει η 
εφαρμογή: 
 

● Βήμα 1: Να καθορίσει την τρέχουσα κατάσταση του φυσικού κόσμου καθώς και του εικονικού 
κόσμου. 

● Βήμα 2: Να εμφανίσει την εικονική πληροφορία με χωρική και χρονική συσχέτιση με τον 
πραγματικό κόσμο κατά τρόπο που θα επιτρέψει στο χρήστη να αντιληφθεί τα εικονικά στοιχεία ως 
μέρος του φυσικού κόσμου και στη συνέχεια να επιστρέψει στο Βήμα 1, για να προχωρήσουμε στο 
επόμενο χρονικό βήμα. 

 
Υπάρχουν τρία δομικά στοιχεία σε ένα σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας για την υποστήριξη των 
βημάτων που μόλις αναφέρθηκαν. Αυτά συνίστανται σε: 
 

● Έναν ή περισσότερους αισθητήρες, για να καθοριστεί η κατάσταση του φυσικού κόσμου όπου έχει 
αναπτυχθεί η εφαρμογή 

● Έναν επεξεργαστή, ώστε να αξιολογηθούν τα δεδομένα των αισθητήρων, να υλοποιηθεί η 
εφαρμογή των φυσικών και άλλων κανόνων του εικονικού κόσμου, και να παραχθούν τα σήματα 
που απαιτούνται για την οδήγηση της οθόνης 

● Μια παρουσίαση κατάλληλη που να δημιουργεί την αίσθηση ότι ο εικονικός και ο πραγματικός 
κόσμος συνυπάρχουν και να εντυπωθεί στις αισθήσεις του χρήστη ο συνδυασμός φυσικού και 
εικονικού κόσμου. [25] 

4.2.1.3 Επιτόπιες και Διαδικτυακές Ξεναγήσεις Επαυξημένης Πραγματικότητας  
Οι Επιτόπιες και Διαδικτυακές Ξεναγήσεις Επαυξημένης Πραγματικότητας σκοπεύουν να προσφέρουν μια 
πρόσθετη εμπειρία στους επισκέπτες ενός αρχαιολογικού χώρου. Πρόκειται συνήθως για εφαρμογή για 
κινητές συσκευές. Αυτή η εφαρμογή, με τη χρήση αισθητήρων από την συσκευή, εντοπίζει την τοποθεσία 
και γωνία θέασης του επισκέπτη με αποτέλεσμα τη προβολή του κατάλληλου περιεχομένου (εικόνες, 
βίντεο, 3D αντικειμένων ή ηχητικής αφήγησης), σε σχέση με το πού βρίσκεται και προς τα πού κοιτάει ο 
επισκέπτης (γεωεντοπισμός/geolocation).  
 
Με την χρήση της κάμερας της συσκευής, είναι δυνατή η προβολή πολυμεσικού περιεχομένου μέσα στη 
πραγματική εικόνα που βλέπει ο επισκέπτης στην οθόνη της συσκευής του (επαυξημένη 
πραγματικότητα/augmented reality). Οι δύο αυτές τεχνολογίες (γεωεντοπισμός και επαυξημένη 
πραγματικότητα), με την σωστή εφαρμογή, μπορούν να ενισχύσουν το στοιχείο της προσωποποιημένης 
ξενάγησης σε έναν χώρο. 

4.2.1.4 Digital storytelling (Ψηφιακή αφήγηση) 
Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί μια από τις παλαιότερες μεθόδους επικοινωνίας και μάθησης. 
Για χιλιάδες χρόνια, οι κοινωνίες αξιοποιούσαν την αφηγηματική προσέγγιση για τη διδασκαλία 
σημαντικών αρχών [65]. Σε πολιτισμούς χωρίς γραπτή γλώσσα, η αφήγηση ήταν ο μόνος τρόπος για τη 
μετάδοση της κουλτούρας τους, των αξιών τους και της ιστορίας τους [64]. Σε συνδυασμό με τη σύγχρονη 
τεχνολογία, η αφήγηση μπορεί δυνητικά να αξιοποιηθεί σε όλες τις καταστάσεις, συμπεριλαμβάνοντας την 
τυπική, μη-τυπική και άτυπη εκπαίδευση, αλλά και τα εργασιακά περιβάλλοντα [63]. 
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Ορισμένοι θεωρητικοί της εκπαίδευσης πιστεύουν ότι η αφήγηση ως διδακτική και μεθοδολογική 
προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σχεδόν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Η σύνθεση 
μιας ιστορίας και η αποτελεσματική επικοινωνία της σε ένα κοινό, απαιτεί από το δημιουργό να σκεφτεί 
πολύ προσεκτικά το θέμα και την οπτική προοπτική του κοινού. Οι ακροατές και οι αφηγητές από κοινού 
έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τόσο τον προσωπικό όσο και τον αφηγηματικό λόγο, να 
αναπαραστήσουν τις γνώσεις τους, να παρουσιάσουν τις ιστορίες τους και να λάβουν ανατροφοδότηση 
[66].  
 
Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί το συνδυασμό της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα 
και εργαλεία τηλεπικοινωνίας [67]. Συνιστά μια μορφή τέχνης, συνδυάζοντας πολυμεσικό υλικό για τη 
δημιουργία μιας ιστορίας [68]. Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να αποθηκευτούν ή να δημοσιευτούν στο 
διαδίκτυο, επιτρέποντας τη συζήτηση και το σχολιασμό τους και ενισχύοντας την εκπαιδευτική τους αξία 
και το χρόνο ζωής τους [69]. Στην εκπαίδευση, η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο το 
οποίο μπορεί να διευκολύνει τη διδασκαλία και να ενισχύσει τη μάθηση, σε όλες τις βαθμίδες και σχεδόν 
όλα τα γνωστικά αντικείμενα [70]  

4.2.1.5 Ψηφιακοί Ξεναγοί 
Αν σε αυτήν την εφαρμογή (4.2.1.3) ενσωματωθούν σενάρια με τη μορφή ψηφιακών ξεναγών, οι 
Επιτόπιες και Διαδικτυακές Ξεναγήσεις Επαυξημένης Πραγματικότητας μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο 
ώστε να επισκεφτεί κάποιος έναν αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος υπό άλλες συνθήκες δεν θα του κινούσε 
το ενδιαφέρον, αν λάβουμε υπόψη την πληθώρα των αρχαιολογικών χώρων ή την ομοιομορφία μεταξύ 
τους (όπως την αντιλαμβάνεται το ευρύ κοινό). 
 
Εν κατακλείδι ένας αρχαιολογικός χώρος, μέσω των Εφαρμογών Ξενάγησης Επαυξημένης 
Πραγματικότητας και των Ψηφιακών Ξεναγών, αποκτά μια πρόσθετη αξία, η οποία μπορεί να 
αποτελέσει έσοδο για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), εάν γίνει η κατάλληλη 
εμπορική εκμετάλλευση και σχεδίαση του προϊόντος. Οι Εφαρμογές Ξενάγησης Επαυξημένης 
Πραγματικότητας είναι πολύπλοκα λογισμικά τα οποία απαιτούν για τη δημιουργία τους μεγαλύτερη 
ομάδα και διευρυμένες τεχνολογικές δεξιότητες. Ως εκ τούτου, το κόστος παραγωγής τους μπορεί να 
ανέλθει σε εξαψήφια ποσά. [1] 

4.2.1.6 Παράδειγμα Υλοποίησης: Athens Time Walk (Europeana - Heritage in Motion) 
Το Athens Time-Walk [27] είναι μια ΕΞΕΠ που δεν απαιτεί σύνδεση με το διαδίκτυο και περιέχει 
τρισδιάστατες αναπαραστάσεις των πιο διάσημων αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. Αυτή η εφαρμογή 
παρουσιάζει το πολιτιστικό παρελθόν της Αθήνας σε ένα εικονικό και επαυξημένο περιβάλλον, 
παρουσιάζοντάς τα διάσημα αξιοθέατα της πόλης σε τρισδιάστατες ανακατασκευές. Η εφαρμογή 
λειτουργεί είτε είστε επί τόπου είτε εκτός του χώρου. Στην επιτόπια ξενάγηση, που σχετίζεται με την 
τρέχουσα θέση σας, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα αρχαία μνημεία επί τόπου και μέσω περιεχομένου 
πολυμέσων για να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Όταν είστε εκτός του χώρου, η εφαρμογή 
λειτουργεί σαν μια εικονική περιήγηση, χρησιμοποιώντας το χειριστήριο για να περπατήσετε. Διαθέτει 
επίσης έναν λεπτομερή και πλήρως λειτουργικό χάρτη της πόλης για να βοηθήσει τον επισκέπτη όχι μόνο 
να εξερευνήσει το κέντρο της πόλης, αλλά και να εντοπίσει όλους τους σημαντικούς αρχαιολογικούς 
χώρους. 
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4.2.1.7 Παράδειγμα Υλοποίησης: Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα (PLUGGY) 
Το Μουσείο Αργυροτεχνίας βρίσκεται στο κάστρο των Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα στο δυτικό 
προμαχώνα της νοτιανατολικής ακρόπολης (Ιτς Καλέ). Καταλαμβάνει τα δύο επίπεδα του προμαχώνα 
καθώς και το κτίσμα των παλαιών μαγειριών που εφάπτεται σε αυτόν. 
 
Σε αυτήν την υλοποίηση γίνεται χρήση της πλατφόρμας PLUGGY. Το PLUGGY είναι η πρώτη πλατφόρμα 
κοινωνικής δικτύωσης της Ευρώπης για την πολιτιστική κληρονομιά, η οποία δίνει φωνή στους πολίτες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, επιτρέποντάς τους να προστατεύουν και να εμπλουτίζουν το τοπίο της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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4.2.1.8 Παράδειγμα Υλοποίησης: Acropolis (The CHESS project) 2013 
Η εφαρμογή CHESS (Cultural Heritage Experiences through Socio-personal Interaction and Storytelling) 
είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., πσυ αποσκσπεί στσν εμπλουτισμό της επίσκεψης στσ 
μουσείσ της Ακρόπολης, μέσω εξατομικευμένων διαδραστικών αφηγήσεων. Η εφαρμσγή, ανάλογα με το 
προφίλ των χρηστών, παρουσιάζει μια από τις τρεις ιστσρίες: 1) Θησέας ο μυθικός ήρωας, 2) ένα 
υπερήφανσ άλογο έχει κολλήσει στον χρόνσ ή 3) ο ευγενής Αθηναίος Μέλισσος. Επιπρόσθετα, η 
εφαρμογή μπορεί να καθοδηγήσει τσυς επισκέπτες μέσα στην Αρχαϊκή Πινακοθήκη τσυ Μουσείσυ 
Ακρόπολης της Αθήνας, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες για τα εκθέματα μέσα από παιχνίδια, 
βίντεο, διαδραστικές εικόνες και δραστηριότητες επαυξημένης πραγματικότητας. [23] 
 

 
Προσομοίωση χρωμάτων σε άγαλμα Κόρης 

 

 
Ένας επισκέπτης που ανακαλύπτει περισσότερα χρώματα σε μία Κόρη στην έκθεση Digital Heritage 2013 στη Μασσαλία. 
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4.2.2 Εικονική Περιήγηση (Virtual Tour) με χρήση Σφαιρικών Πανοραμικών 
Φωτογραφιών 
Η οπτική απόδοση των μνημείων μέσω των συγκεκριμένων λύσεων που υιοθετούνται μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για να γνωρίσουν τα μνημεία κάθε ενδιαφερόμενος ή πιθανός επισκέπτης, 
αλλά και ως επιστημονικό ή εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της έρευνας σε διάφορους 
κλάδους. 

4.2.2.1 Εικονική Περιήγηση στα μνημεία Ακρόπολης 
Εξαιρετικό δείγμα είναι η Εικονική Περιήγηση στα μνημεία Ακρόπολης που αποτελείται από εικόνες 
και πανοράματα υψηλής ανάλυσης των σπουδαιότερων μνημείων - του Παρθενώνα, των Προπυλαίων, 
του Ερεχθείου και του ναού της Αθηνάς Νίκης - καθώς και από λεπτομερείς φωτογραφικές απεικονίσεις 
επιλεγμένων εξωτερικών όψεων των αρχαίων τειχών που περιβάλλουν το βράχο. Κάθε άποψη 
συνοδεύεται από περιγραφικά στοιχεία σχετικά με τα μνημεία και επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος [12]. 
Η φωτογραμμετρική αποτύπωση της επιφάνειας του βράχου σε μορφή χάρτη επιτρέπει τον 
προσανατολισμό και την πλοήγηση στα επιμέρους σημεία θέασης. Οι εικόνες προσφέρουν δυνατότητες 
αυξημένης εστίασης στις λεπτομέρειες των μνημείων που είναι δύσκολο να γίνουν ορατές κατά την 
επίσκεψη στο χώρο. Ακόμη, ο χρήστης μπορεί να αντιληφθεί τη θέση του μνημείου σε σχέση με τον 
περιβάλλοντα χώρο ή ακόμα και να πραγματοποιήσει ένα εικονικό «περίπατο» επιλέγοντας τη δική του 
διαδρομή. 
 

 

4.2.2.2 Άλλες Υλοποιήσεις 
Με διαφορετική τεχνική υλοποίησης, αλλά έχοντας παρόμοιο αποτέλεσμα, έχουμε την Εικονική 
Περιήγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπως την ανέπτυξε η Google στο πρόγραμμα της Arts & 
Culture, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας Street View [13] 
 
Εξαιρειτική Υλοποίηση είναι αυτή στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα, στο οποίο έχει γίνει και 
τρισδιάστατη ψηφιοποίηση όλου του χώρου του μουσείου για την εικονική περιήγηση του διαδικτυακού 
επισκέπτη. 
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Ϊσως η καλύτερη υλοποίηση για την εικονική περιήγηση σε ανοιχτό χώρο είναι αυτή του Dubai360 [14], 
υλοποίηση του Υπουργείου Τουρισμού του Ντουμπάι, με εξαιρετικής ποιότητας φωτογραφίες, λήψεις από 
drone, και πολλαπλές συνδέσεις των πανοραμάτων μεταξύ τους για μια μοναδική περιήγηση στην πόλη 
του Ντουμπάι, με τους επισκέπτες να παραμένουν μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον της 
εφαρμογής αυτής. 

 
 
Ένα τελευταίο εξαιρετικό δείγμα χαμηλού κόστους υλοποίησης είναι η περιήγηση 360ο στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θηβών [15]. Την υλοποίηση της εφαρμογής υποστήριξαν το Media Center for Art History, 
καθώς και το Department of Art History and Archaeology του Πανεπιστημίου Columbia. 
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4.2.3 Ψηφιακές Αναπαραστάσεις 
Ίσως το πιο εντυπωσιακό ΨΠΠ για τον απλό επισκέπτη και διαδικτυακό θεατή είναι οι τριασδιάστατες 
ψηφιακές αναπαραστάσεις των αρχαιολογικών χώρων. 
 
Αποτελούν προσπαθειες ψηφιακής απεικόνισης της χωρικής οργάνωσης και της αρχιτεκτονικής των 
οικοδομημάτων των μνημείων και του περιβάλλοντα χώρου, η εικόνα των οποίων, με την πρόοδο της 
αρχαιολογικής έρευνας, μπορεί μελλοντικά να τροποποιηθεί ή να εμπλουτισθεί. 
 
Η αναπαραστάσεις των οικοδομιμάτων πρέπει να βασίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση και στην 
μελέτη του μνημείου, όπως εκπονείται κατά την διάρκεια της αποκατάστασής του. 

4.2.3.1 Ψηφιακή Έκθεση της Ιστορίας των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων 
Αφιερωμένη στην Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας και οργανικά ενταγμένη στο 
ομώνυμο Μουσείο της Ολυμπίας, η Ψηφιακή Έκθεση συνιστά ένα πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδομένα 
εργαστήρι μάθησης, μια εγκατάσταση που μετατρέπει το σύνηθες περιβάλλον ενός αρχαιολογικού 
μουσείου σε χώρο στον οποίο διαλέγεται επιτυχώς το παλαιό με το νέο. 
 

 
 
Για την επίτευξη των υψηλών στόχων (πληροφόρηση – μάθηση – ψυχαγωγία) της Ψηφιακής Έκθεσης και 
ευρύτερα του Μουσείου, παρήχθη ποικίλο ψηφιακό περιεχόμενο όπως κείμενα, εικόνες, σχέδια, χάρτες, 
βίντεο, τρισδιάστατες απεικονίσεις και αναπαραστάσεις, με θέματα από τους αρχαίους αθλητικούς και 
καλλιτεχνικούς αγώνες που διεξάγονταν στα μεγάλα πανελλήνια ιερά. 
 
Το κοινό λαμβάνει την επιστημονικά ελεγμένη και έγκυρη πληροφορία που παρέχουν τα συστήματα, 
μέσω πολυμεσικών και διαδραστικών εφαρμογών, επιλέγοντας μια από τις τέσσερις γλώσσες: ελληνικά, 
αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. 
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Τα ψηφιακά συστήματα, έχουν αναχθεί σε εκθέματα, δεδομένου ότι ενσωματώθηκαν αρμονικά 
μέσα στο περικαλλές κτήριο, ενισχύοντας και αναδεικνύοντας τις αρετές του. 
 

 
 
Οι επισκέπτες του Μουσείου γίνονται αποδέκτες μιας πολύ πετυχημένης και θεμιτής αντίθεσης: ένα από 
τα παλαιότερα μουσεία της Ελλάδας, μετά την ανακαίνισή του και την τεχνολογία αιχμής που διαθέτει, 
μετατρέπεται σε ένα από τα πλέον σύγχρονα της χώρας. 
 
Από το Νοέμβριο του 2008, οπότε εγκαινιάστηκε η Ψηφιακή Έκθεση, οι εκατοντάδες επισκέπτες και 
ιδιαίτερα οι μαθητές που χρησιμοποίησαν τα συστήματά της, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη 
μοναδική εμπειρία και τις πολύτιμες γνώσεις που αποκόμισαν. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν 
την έκθεση ως άριστο εκπαιδευτικό εργαλείο. 

4.2.3.2 Τρισδιάστατη αναπαράσταση του Γαλεριανού Συγκροτήματος 
Η μελέτη της γραφικής αναπαράστασης του Γαλεριανού Συγκροτήματος έγινε με βάση τις νεότερες αλλά 
και τις παλαιότερες ανασκαφές, εκείνες των αρχών του 20ού αιώνα, πριν από την κατάχωση καταλοίπων. 
Η μελέτη εκπονήθηκε από ομάδα αρχιτεκτόνων της τότε ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων, την οποία απάρτιζαν οι Φανή Αθανασίου, Βενετία Μάλαμα, Μαρία Μίζα και Μαρία 
Σαραντίδου. Δικά τους είναι επίσης τα κείμενα της ιστοσελίδας και τα κείμενα του οδηγού  «Γαλεριανό 
Συγκρότημα. Μια εικονική περιήγηση», έκδοση της τότε ΙΣΤ'  ΕΚΠΑ, το 2013. Η ψηφιακή αναπαράσταση 
και το βίντεο της έγινε από τον αρχιτέκτονα Φώτη Τσακμάκη. Το σύνολο του έργου πραγματοποιήθηκε με 
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (1994-2015). Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε είναι της 
Μ.Σαραντίδου. [20] 
 

 

 

 
Γαλεριανο Συγκροτήμα - Ο Ιππόδρομος, αναπαράσταση, άποψη από 

νότια. © Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. 

 
Κεντρική κτιριακή ενότητα, αναπαράσταση. © Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Πόλης Θεσσαλονίκης. 
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4.2.3.3 Πιστότητα και Ερμηνεία 
Η ακρίβεια των αναπαραστάσεων, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους πολιτισμικούς φορείς. Είναι 
σημαντικό σε κάθε αναπαράσταση να υπάρχουν μεταδεδομένα, για τις πηγές, τις μεθόδους και τις 
τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και τον σκοπό που υπηρετούν, ώστε να είναι ο θεατής 
σίγουρος ότι το μοντέλο ενός μνημείου που βλέπει στην οθόνη είναι ίδιο με το πραγματικό. 
 
Η συνεργασία των μελετητών και των αναδόχων με τους φορείς του ΥΠΠΟΑ και τους κατα τόπους 
αρχαιολόγους των εφορειών, είναι απολύτως απαραίτητη για την επιστημονική επικύρωση των 
αναπαραστάσεων των πολιτισμικών τεκμηρίων. Επίσης είναι σημαντική η εκπόνηση μελέτης, 
ισάξιας μιας αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης, για την τεκμηρίωση της αυθεντικής μορφής 
ενός μνημείου, πριν την έναρξη της ψηφιακής ανάπτυξης. 
 
Έτσι θα αρχίσει να εκλείπει και το φαινόμενο, διαφορετικές ερευνητικές ομάδες, να αναπαράγουν ψηφιακά 
το ίδιο αντικείμενο λόγω αμφιβολίας για τα αποτελέσματα προηγούμενων έργων. 
 
Επίσης θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες του ΥΠΠΟΑ και των κατα τόπους εφορειών σε ότι αφορά 
το ποσοστό φωτορεαλιστικότητας των αναπαραστάσεων μιας και συχνά προτιμούνται μοντέλα 
περισσότερο ακριβή και λιγότερο φωτορεαλιστικά στις περιπτώσεις ανακατασκευής κατεστραμμένων ή 
χαμένων μνημείων. Θα πρέπει να γίνει σεβαστή η αβεβαιότητα της ερμηνείας που υπάρχει στις 
αναπαραστάσεις, μέσα από απεικονίσεις που μοιάζουν λιγότερο πραγματικές. 
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4.2.4 Πληροφόρηση επιτόπιων επισκεπτών 
Στον τομέα της πληροφόρησης των επιτόπιων επισκεπτών υπάρχουν δύο δημοφιλής λύσεις 

4.2.4.1 Bluetooth Beacons 
Τα Bluetooth beacons είναι συσκευές που μεταδίδουν σήματα που μπορούν να παραλάβουν τα κινητά 
τηλέφωνα όταν βρίσκονται στην εμβέλεια της μετάδοσης και είναι πολύ πιο αποτελεσματικά από άλλες 
παρόμοιες τεχνολογίες. 
 

 
 
Τα Bluetooth beacons παρέχουν την καλύτερη λύση για το μάρκετινγκ εγγύτητας (proximity marketing). Η 
ιδέα πίσω από αυτα είναι πολύ απλή. Εκπέμπουν ένα ραδιο-σήμα το οποίο μπορεί να παραληφθεί από 
τα smartphone με δυνατότητα Bluetooth μόλις εισέλθουν σε συγκεκριμένη απόσταση. Η διανομή των 
σημάτων από τα Bluetooth beacons μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως 200 μέτρα, ανάλογα με τον τύπο του 
beacon που χρησιμοποιείται. 
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Θετικά 
● Πληροφόρηση για τα μοτίβα περιήγησης των επισκεπτών ώστε να μπορεί, βάσει μετρήσεων, να 

βελτιστοποιηθεί η εμπειρία του επισκέπτη στον χώρο. 
● Προώθηση στοχευμένων μηνυμάτων στον επισκέπτη για το συγκεκριμένο σημείο με το οποίο 

αλληλεπιδρά. 
 
Αρνητικά 

● Κόστος ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης των beacons και πρόσβασης στο internet στα σημεία 
εγκατάστασής τους. 

● Ανάγκη για εγκατάσταση από τον επίσκέπτη εφαρμογής λήψης bluetooth beacon μηνυμάτων και 
ενεργή την λειτουργία Bluetooth στην κινητή του συσκευή. 

● Συντήρηση. Τα beacons λειτουργούν με μπαταρίες και η τεχνολογία bluetooth δεν είναι πολύ 
αποδοτική ενεργειακά. 

4.2.4.2 QR-Codes 
Οι εικόνες QR-code αποτελούν δισδιάστατες ασπρόμαυρες απεικονίσεις υψηλής αντίθεσης με γεωμετρικά 
σχήματα που κωδικοποιούν την επιλεγμένη πληροφορία και οδηγούν σε ηλεκτρονικούς συνδέσμους, 
πληροφορίες σε μορφή κειμένου, διευθύνσεις ιστοσελίδων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
τηλεφωνικούς αριθμούς και άλλα στοιχεία. 
 
Η τεχνολογία QR-code δεν χρησιμοποιείται συχνά σε μουσεία και σε χώρους έκθεσης τέχνης και 
πολιτισμικού αποθέματος γενικότερα, λόγω της αισθητικής της. Η ύπαρξη QR-code, δηλαδή μιας 
ασπρόμαυρης εικόνας υψηλής αντίθεσης με γεωμετρικά σχήματα, συχνά συγκρούεται με τα εκθέματα, 
είναι αισθητικά αποτρεπτική και σπάνια συνάδει με την επιμέλεια της έκθεσης. 
 
Είναι όμως εξαιρετικά χρήσιμές σε εξωτερικούς χώρους, και σε σημεία όπου η παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος και πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι αδύνατη.  
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Θετικά 

● Μεγάλο πλεονέκτημα τους είναι ότι λειτουργούν ακόμη χωρίς την ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο 
από τον επισκέπτη.  

● Επίσης δεν απαιτούν την προμήθεια και συντήρηση επιπλέον υλικού / συσκευών για την 
λειτουργία τους, κάτι που την κάνει εξαιρετική λύση για αναλυτικές οδηγίες / κατευθύνσεις που 
μπορούν να υπάρχουν σε απομακρυσμένες ταμπέλες τοπικών διαδρομών. 

 
Αρνητικά 

● Χρειάζεται προσοχή η τοποθέτησή τους για να είναι προσβάσιμη από όλους. 
● Παλαιότερα smartphones χρειάζονται εγκατάσταση εφαρμογής που να μπορεί να “διαβάσει” τα 

QR-Codes. 
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4.2.5 Πληροφόρηση διαδικτυακών επισκεπτών 

4.2.5.1 Ιστοσελίδα 
Η ιστοσελίδα μιας Πολιτιστικής Διαδρομής είναι το κεντρικό σημείο από το οποίο ο δυνητικός επισκέπτης 
θα γνωρίσει την Διαδρομή, θα γνωρίσει τα μνημεία, τα σημεία ενδιαφέροντος και την τοπική κοινωνία. 
Επίσης είναι το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσει τον προγραμματισμό του ταξιδιού του. Η δημιουργία της 
είναι μια ενέργεια προστιθέμενης αξίας που συμβάλει στην εδραίωση της ταυτότητας της διαδρομής, την 
ολοκληρωμένη προβολή των θεματικών εμπειριών της διαδρομής, την ανάδειξη των συνδεδεμένων με την 
διαδρομή εκδηλώσεων και την συνολική ενημέρωση του επισκέπτη για το έργο και τον Φορέα 
Λειτουργίας. 
 
Μείζωνος σημασίας είναι η προσβασιμότητα της ιστοσελίδας από φορητές συσκευές και η ευκολία στην 
χρήση της μέσα από αυτές. Σε συνδιασμό με την υποστήριξη τεχνολογιών Progressive Web Application 
(PWA) και Accelerated Mobile Pages (AMP) δεν θα υπάρχει η ανάγκη για δημιουργία επίπλεον mobile 
εφαρμογής για την πολιτιστική διαδρομή. 

4.2.5.2 Παράδειγμα Υλοποίησης: Ιστοσελίδα Πολιτιστικής Διαδρομής Αρχαίων Θεάτρων 
της Ηπείρου 
Θα θέλαμε να αναφερθούμε στο πιο κοντινό παράδειγμα ιστοσελίδας. Αυτό της Πολιτιστικής Διαδρομής 
Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, ένα παρόμοιο πολιτισμικό προΪόν, το οποίο έχει παραδοθεί στην 
τοπική κοινωνία. Η ιστοσελίδα περιέχει όλα αυτά τα σημεία που αναφέρθηκαν παραπάνω. Προώθηση του 
branding της διαδρομής, ενημέρωση για την διαδρομή και τους βασικούς πόλους της, προώθηση της 
τοπικής επιχειρηματικότητας, σημεία ενδιαφέροντος γύρω από του πόλους και ενημέρωση για την πορεία 
της διαδρομής. 
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4.2.5.3 Αναφορά στο πρόγραμμα European Cultural Routes 
Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια αναφορά στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Cultural Routes of the Council of Europe. Ένα παράδειγμα μια διαδρομής ελληνικού ενδιαφέροντος 
είναι "οι Δρόμοι της Ελιάς". Η ιστοσελίδα αυτής της διαδρομής, λειτουργεί ως ενημερωτικός κόμβος για το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα και ως χρονολόγιο των ενεργειών υλοποίησής του και όχι ως ένα Τουριστικό 
προϊόν το οποίο θα δελεάσει τον δυνητικό επισκέπτει να επισκευθεί έναν τόπο. 
 
Δεν μπορούμε λοιπόν να τον θεωρήσουμε ιδανικό παράδειγμα για την ιστοσελίδα μιας Πολιτιστικής 
Διαδρομής 
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4.3 Ψηφιακά Εργαλεία Τεκμηρίωσης (ΨΕΤ) 
Η ψηφιακή τεχνολογία γίνεται ένα βασικό εργαλείο για την προσπάθεια συλλογής, συντήρησης και 
διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως.  
 
Η πολιτιστική κληρονομιά κατευθύνεται προς ένα ψηφιακό μέλλον. Από την τρισδιάστατη διαμόρφωση και 
απεικόνιση αρχαίων αντικειμένων, έως την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για να ρίξει νέο φως στο πώς 
αντιλαμβανόμαστε τη γενεαλογία των ανθρωπιστικών επιστημών.  
 
Παρακάτω αναφέρονται τρόποι με τους οποίους εφαρμόζονται η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη - 
δύο από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές τεχνολογίας για την διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς - μέσω καινοτόμων πρωτοβουλιών που συμβαίνουν σε παγκόσμια κλίμακα τα τελευταία 
χρόνια. 

4.3.1 Ψηφιακό Αποθετήριο 

4.3.1.1 Γενικά 

Πρόκειται για εφαρμογή ή σύστημα που χρησιμεύει στην ηλεκτρονική απόθεση, διαχείριση και ανάδειξη 
ψηφιακού περιεχομένου (ήχου, στατικής και κινούμενης εικόνας, βίντεο, τρισδιάστατων αναπαραστάσεων 
και κειμένων) που χρήζουν μακροχρόνιας διατήρησης. Μπορεί να προσφέρει μεταξύ άλλων, υπηρεσίες 
αναζήτησης, πλοήγησης, πρόσβασης στο περιεχόμενο μέσω μονίμων προσδιοριστών, κατάθεσης και 
διαχείρισης περιεχομένου καθώς και ασφαλούς διαφύλαξης και διατήρησης του ψηφιακού υλικού. 
Επιτρέπει την πραγματοποίηση μίας σειράς λειτουργιών όπως την αντιστοίχηση μεταδεδομένων με 
διεθνή πρότυπα, τη διάθεση του περιεχομένου σε διαφορετικές πλατφόρμες και τη διαχείριση των 
πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού. [4] 

Kαθημερινά παράγεται και σωρεύεται, από οργανισμούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και 
πανεπιστήμια, ένας τεράστιος όγκος δεδομένων. Ο μετασχηματισμός αυτών των Μεγάλων Δεδομένων 
(Big Data) σε χρήσιμη και έγκυρη τεκμηρίωση κατέχει κομβικό ρόλο στη σημερινή Κοινωνία Της Γνώσης. 
Επιπροσθέτως, η ραγδαία ανάπτυξη του Διαδικτύου και των Νέων Μέσων (New Media) έχει ως απότοκο 
τη δημιουργία Μεγάλων Δεδομένων από τους χρήστες των συγκεκριμένων τεχνολογιών, κάτι 
πρωτόγνωρο στην ανθρώπινη ιστορία. 
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Στην ενότητα 4.Αξίες και Αρχές αναλύονται οι βασικές προδιαγραφές που διέπουν τα δεδομένα 
(ανοιχτότητα, ευρεσιμότητα, διαλειτουργικότητα) και ολοκληρώνουν την περιγραφή ενός ψηφιακού 
αποθετηρίου. 

4.3.1.2 SearchCulture.gr - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 
(EKT) 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) είναι επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε) και έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, 
διάθεση και ασφαλή διαφύλαξη του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής 
παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. 
 
Το SearchCulture.gr, ξεκίνησε να υλοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της προηγούμενης 
Προγραμματικής Περιόδου, σε συνεργασία με το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" με σκοπό τη συγκέντρωση, 
ενοποίηση και διασφάλιση στο διηνεκές του συνόλου του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος 
που παράγεται από φορείς με Δημόσια χρηματοδότηση. Περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη και πρότυπη 
αρθρωτή υποδομή συσσώρευσης, κανονικοποίησης και ομογενοποίησης, σημασιολογικού 
εμπλουτισμού, ασφαλούς διαφύλαξης των ψηφιακών πόρων και ανοικτής διάθεσης των 
μεταδεδομένων για δημιουργική επανάχρηση (ως Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και μέσω 
Προγραμματιστικών Διεπαφών). Το SearchCulture.gr λειτουργεί ταυτόχρονα ως Εθνικός Συσσωρευτής 
πολιτιστικού περιεχομένου για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana στην οποία έχει ήδη 
διοχετεύσει το μεγαλύτερο μέρος του ψηφιακού περιεχομένου που ψηφιοποιήθηκε κατά την προηγούμενη 
Π.Π., καταρχήν μέσω των Προσκλήσεων 31 και 31.2 αλλά και πέραν αυτών. 
 

 
 
Συμπληρωματικά με τον παραπάνω στόχο, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση 
2007-2013" ανέθεσε στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, λόγω του θεσμικού του ρόλου και της ιδιαίτερης 
τεχνογνωσίας την οποία έχει αναπτύξει, την ευθύνη συγκρότησης ενός ενιαίου πλαισίου 
προδιαγραφών Τεκμηρίωσης, Ψηφιοποίησης και Διαλειτουργικότητας και τις έθεσε ως απαίτηση 
τήρησης από το σύνολο των Πράξεων που χρηματοδοτήθηκαν με αντικείμενο την ψηφιοποίηση 
τεκμηρίων πολιτισμού (Προσκλήσεις 31, 31.2 και 47)1, ενώ όρισε το ΕΚΤ ως φορέα υπεύθυνο για τον 
έλεγχο της συμμόρφωσης με αυτές, ως πύλη συσσώρευσης των μεταδεδομένων και των αρχείων 
προεπισκόπησης, και ως υποδομή συγκέντρωσης και ασφαλούς διατήρησης των ψηφιακών αρχείων.  
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Eίναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι μέσω της ψηφιοποίησης και της διαδικτυακής διάθεσης του 
περιεχομένου τους, οι φορείς ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου καθίστανται ενεργά μέρη ενός 
διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος πληροφόρησης, γνώσης και παραγωγής αξίας που συγκροτεί 
τον ενιαίο ψηφιακό δημόσιο χώρο και δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη για την εκπαίδευση, την 
έρευνα, τον τουρισμό. Η ψηφιακή επιμέλεια του περιεχομένου και των δεδομένων είναι μία σύνθετη 
διαδικασία που απαιτεί πολλαπλά επίπεδα σχεδιασμού και αποφάσεων, με στόχο την επίτευξη της 
διαλειτουργικότητας σε επίπεδο συστημάτων, σε επίπεδο ψηφιακών μορφότυπων, σε σημασιολογικό 
επίπεδο ανταλλαγής πληροφορίας (μεταδεδομένων) και σε νομικό επίπεδο. [22] 

4.3.1.3 Παράδειγμα Υλοποίησης: Αποθετήριο Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων 
Ακρόπολης 
Το αποθετήριο της ΥΣΜΑ αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου για τη συστηματική 
διάθεση του αρχειακού υλικού από τα αναστηλωτικά προγράμματα της Αθηναϊκής Ακρόπολης. Μέσα από 
τα πρωτογενή τεκμήρια του αρχείου, όπως φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό, 
μπορούμε  να προσεγγίσουμε τη μορφή και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των μνημείων, να 
αναζητήσουμε σε αυτά τα ίχνη των φθορών και των ανθρώπινων επεμβάσεων και να παρακολουθήσουμε 
την εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης. 

4.3.1.4 Παράδειγμα Υλοποίησης: Αποθετήριο Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης 
Η εκπαιδευτική προσφορά του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης φέρνει στο σήμερα τα αρχαία αντικείμενα 
μέσα από σύγχρονες μουσειοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις και προσφέρει μια άλλη οπτική στο αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών. Εδώ θα βρείτε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και για ΑμεΑ, καθώς και ιδέες για δράσεις στο σπίτι, στο σχολείο, στο 
μουσείο. 

 
Παράδειγμα παρουσίασης τεκμηρίου 
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4.3.2 Διατήρηση μέσω τρισδιάστατης ψηφιοποίησης 

Μόλις το 15% της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι προς το παρόν διαθέσιμο σε 
ψηφιακή μορφή. [5] 
 
Ανεξάρτητα από το πόσο καλά έχουν προστατευτεί και διατηρηθεί, η μεγάλη πλειονότητα των αρχαίων 
αντικειμένων και τοποθεσιών είναι φυσικά επιρρεπείς σε διάβρωση λόγω της ηλικίας. Επιπλέον, 
υπάρχουν περιστατικά απροσδόκητων φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, όπως στις πρόσφατες 
περιπτώσεις πυρκαγιάς στο Εθνικό Μουσείο της Βραζιλίας [6] και της συλλογής του, καθώς και τον 
καθεδρικό ναό της Notre Dame στη Γαλλία, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO [7].  
 
Μόλις ένας τόπος κληρονομιάς χαθεί ή καταστραφεί, η διαδικασία αποκατάστασης είναι αργή, και πολλές 
φορές αδύνατη. Άλλα εμπόδια μπορούν να έρθουν στην πορεία όπως στην ανοικοδόμηση του Rani 
Pokhari στο Νεπάλ το 2015 [8], όπου οι εργολάβοι κρίθηκαν ένοχοι ότι χρησιμοποιούν τσιμέντο πάνω 
από παραδοσιακό υλικό για να ελαχιστοποιήσουν το κόστος.  
 
Μετά από τέτοιες καταστροφές, υπάρχει μια αυξανόμενη φωνή και κίνημα για ψηφιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς για τη διατήρησή της ενάντια σε πιθανούς κινδύνους όπως η κλιματική αλλαγή, 
οι φυσικές καταστροφές, η κακή πολιτική ή οι ανεπαρκείς υποδομές.  
 
Εκτός από τη μεταφορά φυσικών αντικειμένων σε ένα ασφαλέστερο αποθετήριο, η Βιβλιοθήκη του 
Κογκρέσου άρχισε να ψηφιοποιεί τη συλλογή ηχογραφήσεων και βίντεο από τις αρχές του 20ου αιώνα 
στο Κέντρο Διατήρησης Οπτικοακουστικών Μέσων [9].  

4.3.2.1 Smithsonian X 3D Explorer 
Το Smithsonian ψηφιοποιεί επίσης ενεργά τη συλλογή του από το 2013 με την κυκλοφορία του 
"Smithsonian X 3D Explorer" [10], επιτρέποντας στο κοινό να αλληλεπιδράσει με τις 
ψηφιοποιημένες εκδόσεις των 137 εκατομμυρίων αντικειμένων του μουσείου, εκ των οποίων μόνο 
το 2% εκτίθεται σε φυσική μορφή [11]. Αν και υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις σε τεχνολογίες που 
μπορούν να αυξήσουν τη μακροζωία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η διαδικασία επανατοποθέτησης κάθε 
αντικειμένου για τρισδιάστατες σαρώσεις είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Ακόμα και μεγάλοι οργανισμοί και 
ινστιτούτα - όπως στην περίπτωση του Smithsonian. 

4.3.2.2 CultLab3D 
Η ανάπτυξη του γερμανικού CultLab3D [16] άλλαξε τη διαδικασία ψηφιοποίησης μέσω επιταχυνόμενης, 
αυτόματης, πολυδιάστατης ανάλυσης χρησιμοποιώντας πολλαπλές κάμερες και υπερήχους στη 
διαδικασία σάρωσης. Η τεχνολογία τρισδιάστατης σάρωσης του CultLab3D [17] συλλαμβάνει διάφορα 
αντικείμενα συνδυάζοντας δεδομένα που συγκεντρώνει σε γεωμετρία, υφή και ιδιότητες υλικού στο 
επίπεδο του μικρομέτρου. Το αντικείμενα που σαρώνονται τοποθετούνται σε έναν ιμάντα μεταφοράς και 
περνά από την αυτοματοποιημένη διαδικασία, όπου αναλύεται μέσω «τόξου σάρωσης» και έπειτα 
ρομποτικοί βραχίονες συμπληρώνουν τα μέρη που λείπουν. 
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4.3.2.3 Open Heritage Project 
 
Η πρωτοποριακή παραγωγή της Google μέσω του Open Heritage Project [18] μας δίνει ένα εξαιρετικό 
παράδειγμα με την τρισδιάστατη απεικόνιση χώρων πολιτισμού και αποκαλύπτει για πρώτη φορά 
ιστορικούς θησαυρούς σε απευθείας σύνδεση. 
 

 
 
Παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε τρισδιάστατα ψηφιακά αρχεία ιστορικών τοποθεσιών σε όλο τον κόσμο, τα 
οποία έχουν καταγραφεί από την CyArk για λόγους διατήρησης. Η CyArk, ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που ιδρύθηκε το 2003, εργάζεται για την ψηφιακή καταγραφή και αρχειοθέτηση επιβλητικών 
τοποθεσιών. Μέσω τρισδιάστατων μοντέλων (3d models), προβολών οδών (street views) και VR, οι 
θεατές μπορούν να βιώσουν αυτούς τους σημαντικούς ιστότοπους με νέους τρόπους. Μέχρι στιγμής, η 
ομάδα διαθέτει 26 χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος που διατηρούνται ψηφιακά και μπορούν να 
μεταφορτωθούν. 
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικού ενδιαφέροντος είναι το τεκμήριο της Αρχαίας Κορίνθου [19] 
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Η Google ανακοίνωσε επίσης τη Συμμαχία Ανοικτής Κληρονομιάς (Open Heritage Alliance), η οποία 
ενώνει τους ηγέτες στο χώρο της ψηφιακής συντήρησης σε ένα σημείο στο διαδίκτυο, το ψηφιακό 
αποθετήριο Open Heritage 3D (παράδειγμα τεκμηρίου Ancient Corinth , Greece). 
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4.3 Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης (ΨΕΔ) 
Οι Πολιτιστικές Διαδρομές, ως ένα ολοκληρωμένο Τουριστικό προϊόν με Φορέα Διαχείρισης, πρέπει να 
έχει και τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία ώστε ο φορέας αυτός να λειτουργεί "έξυπνα".  

4.3.1 Destination Management System (DMS) 

4.3.1.1 Γενικά 
Τα DMS είναι ψηφιακά συστήματα που ενοποιούν και διανέμουν μια ολοκληρωμένη γκάμα τουριστικών 
προϊόντων μέσω διαφόρων καναλιών και πλατφορμών, που καλύπτουν γενικά μια συγκεκριμένη περιοχή 
και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες ενός DMO εντός αυτής της περιοχής. 
 
Έχουν μια ολιστική προσέγγιση στην διαχείριση του προορισμού παρέχοντας: πληροφορίες σε 
πραγματικό χρόνο, εργαλεία διαχείρισης του marketing του προορισμού και δίνουν ιδιαίτερη προσοχή 
στην υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας που συνδέεται με αυτό το προϊόν τουρισμού. 
 
Ένα ολοκληρωμένο DMS βοηθά τον DMO σε: 
 

● Διαχείριση πληροφοριών σχετικά με τον προορισμό 
● Διαχείριση Αιτημάτων και Παραπόνων 
● Διαχείριση Επιχειρήσεων 
● Διαχείριση Εκδηλώσεων 
● Διαχείριση Διαφημίσεων 
● Αναλυτικές Αναφορές για όλες τις λειτουργίες 

4.3.1.2 Παράδειγμα Υλοποίησης 
Σε λειτουργία βρίσκεται η αντίστοιχη πλατφόρμα της Πολιτιστικής Διαδρομής Αρχαίων Θεάτρων της 
Ηπείρου. Περιλαμβάνει το σύστημα παρακολούθησης της ένταξης των επιχειρήσεων στο cluster (εικ 1), 
παρακολούθηση με μια ματιά των ψηφιακών καναλιών προώθησης (εικ 2), αναλυτικές αναφορές για τα 
στατιστικά κάθε καναλιού προώθησης (εικ 3) και σελίδα με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις 
πύλες εισόδου στην διαδρομή (εικ 4). Βρίσκεται στην δίευθυνση dmo.ancienttheatersofepirus.gr 
 
Είναι η μοναδική εφαρμογή που έχει υλοποιηθεί για να υποστηρίζει όχι απλά έναν προορισμό, αλλά τις 
ανάγκες μιας Πολιτιστικής Διαδρομής. 
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Εικόνα 1 

 

 
Εικόνα 2 
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Εικόνα 3 

 

 
Εικόνα 4 

4.3.2 Πλατφόρμα Συνεργασίας και Διαβούλευσης Επιχειρηματικού Cluster 

4.3.2.1 Γενικά 
Στόχος την Πλατφόρμας Συνεργασίας και Διαβούλευσης του Επιχειρηματικού Cluster είναι η ενθάρρυνση 
των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο σύμφωνο ποιότητας της πολιτιστικής διαδρομής να εξετάσουν, 
να ζητήσουν, να αξιολογήσουν, να προτείνουν πολιτικές και λύσεις για τον ρόλο τους στην λειτουργία και 
την προώθηση της διαδρομής. 
 
Είναι ένα είδος υβριδικής πλατφόρμας, μιας και περιέχει  

● Λειτουργίες διαβούλευσης όπως τις χρησιμοποιούν κυβερνητικές ιστοσελίδες για την διαβούλευση 
νομοσχεδίων. 
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● Λειτουργίες ενημέρωσης, όπως μια ενημερωτική ιστοσελίδα 
● Λειτουργίες σύγχρονης τηλε-επικοινωνίας (Live Video Conferencing) εφάμιλλη με συστήματα 

μάθησης εξ αποστάσεως ή υπηρεσίες όπως Skype και Webex 
● Σύστημα μελών, μιας και όλες οι παραπάνω λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο στα πιστοποιημένα 

μέλη του επιχειρηματικού Cluster του τουριστικού προϊόντος. 

4.3.2.2 Παράδειγμα Υλοποίησης: Εφαρμογή Cluster Πολιτιστικής Διαδρομής Αρχαίων 
Θεάτρων της Ηπείρου 
Είναι η μοναδική εφαρμογή που έχει υλοποιηθεί για να υποστηρίζει όχι απλώς ένα επιχειρηματικό cluster, 
αλλά ένα με τις ανάγκες μιας Πολιτιστικής Διαδρομής. 
Βρίσκεται στην δίευθυνση cluster.ancienttheatersofepirus.gr 
 
Περιέχει όλες τις λειτουργίες που θα βοηθήσουν τις ενταγμένες επιχειρήσεις στην επικοινωνία, την 
διαβούλευση και την ενημέρωση τους, πάνω στα θέματα τις προώθησης και ανάπτυξης της Πολιτιστικής 
Διαδρομής 
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5. Ανάλυση Υπάρχουσας Κατάστασης 
Σε συνεργασία με τις υπεύθυνες υπηρεσίες της Περιφέρειας ολοκληρώσαμε την καταγραφή των 
εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί και είναι σε λειτουργία. 

Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη και βελτίωσή τους, καθώς και στην εναρμόνισή τους με 
τα διεθνή standards και τις απαιτήσεις των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5.1 Τουριστικό και Πολιτιστικό αποθετήριο 
Το αποθετήριο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου "Joint Tourism Initiative Targeting 
Heritage/JTI-TARGET" του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα-Βουλγαρία 
2007-2013". Παραλήφθηκε το 2015 και από τότε συνεχίζει και λειτουργεί. 

 

5.1.1 Δεδομένα 

Περιλαμβάνει υλικό όπως φωτογραφίες, βίντεο και κείμενα (πολλά σε 6 γλώσσες) που υπήρχαν, που 
συλλέχθηκαν και καταχωρήθηκαν όλο αυτό το διάστημα. 

5.1.2 Φιλοξενία 

Το Δεκέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκε η μετεγκατάστασή του στο G-cloud της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας ΑΕ, ενώ προστέθηκαν νέες λειτουργικότητες. 

5.1.3 Χρήστες 
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Το πληροφοριακό σύστημα διαθέτει διαβαθμισμένο σύστημα χρηστών για την προσθήκη υλικού και την 
κατηγοριοποίηση αυτού. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: http://jti-rhodope.eu/index.php?lang=el 

5.1.4 Σχολιασμός 

Η εργασία που έχει γίνει εδώ είναι πραγματικά εξαιρετική. Είναι ίσως η μοναδική υλοποίηση ψηφιακού 
τουριστικού και πολιτιστικού αποθετηρίου περιφέρειας που είναι ολοκληρωμένη και σε πλήρη λειτουργία, 
μοιράζοντας τα δεδομένα της σε άλλες εφαρμογές. Αρνητικό του σημείο είναι η μη ύπαρξη ασφαλούς 
σύνδεσης (SSL) κάτι το οποίο ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα και σητν σύνδεση με το API, μιας 
και αυτή γίνεται από μη-ασφαλή σύνδεση. 

5.2 Τουριστική και Πολιτιστική πύλη της ΠΑΜΘ 
Αποτελεί την επίσημη πύλη προβολής τουριστικού και πολιτιστικού περιεχομένου της ΠΑΜΘ. 

 

Το τουριστικό αυτό portal περιέχει μια μεγάλη ποικιλία από προορισμούς, σημεία θέασης, δραστηριότητες 
και τοπικά προϊόντα. 

5.2.1 Δεδομένα 

Αναπτύχθηκε με έργο της Περιφέρειας και λειτουργεί από το 2ο εξάμηνο του 2015 σε άμεση συνεργασία 
με το αποθετήριο JTI-TARGET καθώς δεν διαθέτει δικιά του βάση. Υποστηρίζει σε πολλά κείμενα μέχρι 
και έξι (6) γλώσσες. Διαθέτει επίσης κατηγοριοποίηση περιεχομένου και άλλες συνδέσεις. 

5.2.2 Φιλοξενία 

Η ηλεκτρονική διεύθυνσή του είναι: https://www.emtgreece.com/el 
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5.2.3 Σχολιασμός 

Η ιστοσελίδα είναι άρτια με καλό σχεδιασμό. Λειτουργεί σε κινητές συσκευές, αν και χρειάζεται διορθώσεις 
για την καλύτερη ανάγνωση του περιεχομένου σε αρκετά σημεία. Στα θετικά είναι πως το περιεχόμενο 
των σημείων ενδιαφέροντος αντλείται από το ψηφιακό αποθετήριο. Στα αρνητικά του είναι πως λειτουργεί 
σαν κατάλογος εύρεσης μνημείων, παραλιών κτλ, χωρίς ένα αφήγημα το οποία θα “ταξιδέψει” τον 
επισκέπτη. Αν το συγκρίνουμε, ως απλοί επισκέπτες, δίπλα δίπλα με το frontend του Ψηφιακού 
Αποθετηρίου, δεν θα βρούμε και πολλές διαφορές στην προσέγγιση. 

5.3 Λοιπές Δράσεις και Πρωτοβουλίες 
Θα θέλαμε να αναφέρουμε κάποιες ακόμη δράσεις τοπικής κλίμακας που έχουν γίνει σε μεμονωμένα 
μνημεία, δήμους ή άλλους χώρους θέασης. 

5.3.1 360° - Εικονική Περιήγηση 

5.3.1.1 Μουσείο Καπνού Δήμου Καβάλας 
Πρόκειται για ένα θεματικό μουσείο, το οποίο περιλαμβάνει αντικείμενα κι αρχειακό υλικό για την 
καλλιέργεια και την παραγωγή του καπνού, την αγροτική κι εμπορική επεξεργασία του, τα βιομηχανικά 
καπνικά προϊόντα και τα εκθεσιακά καπνοδείγματα. Το Μουσείο ιδρύθηκε το 2003 με στόχο να αποτίσει 
φόρο τιμής σε όλους τους ανθρώπους, που με μόχθο, εργατικότητα, θέληση και ευρηματικότητα, 
δημιούργησαν έναν κοινωνικό πλούτο. 
 
Δυστυχώς η Εικονική περιήγηση (Virtual Tour) δεν είναι διαθέσιμη, μιας και βασίζεται σε παλαιές 
τεχνολογίες Flash, που πλέον δεν είναι διαθέσιμες στους περιηγητές διαδικτύου (browsers) 

5.3.1.2 Virtual Tour Δήμου Αλεξανδρούπολης 
Ίσως η καλυτερη υλοποίηση για την εικονική περιήγηση έχει γίνει στον Δήμο Αλεξανδρούπολης με την 
δυνατότητα να μεταφερθείς σε κοντινές κοινότητες. Οι φωτογραφήσεις από ύψος, όπως ο Φάρος. 
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Αξιόλογη είναι και η υλοποίηση για το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη το οποίο όμως 
δεν είναι προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του Μουσείου.  

5.3.1.3 Η Ξάνθη και η Σταυρούπολη σε 360° - Εικονική Περιήγηση 
Εξαιρετικό δείγμα εικονικής περιήγησης σε μια πόλη είναι η υλοποίηση του Δήμου Ξάνθης. Με την χρήση 
των φυσικών παρατηρητηρίων της πόλης, μπορείς να μεταφερθείς εικονικά από το ένα σημείο της πόλης 
στο άλλο. Αντίστοιχη υλοποίηση έχει γίνει για τον Δήμο Σταυρούπολης. 
 

 

5.3.1.4 Μοναστήρια Ξάνθης σε 360° - Εικονική Περιήγηση 
Δείγμα εικονικής περιήγησης έχει αναπτυχθεί από την Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθεωρίου για την 
γνωριμία με τα μοναστήρια της περιοχής. Θα μπορούσε να ήταν πιο αναλυτική με περισσότερες 
φωτογραφίες ανα μοναστήρι που θα έδινε τον χαρακτήρα της περιήγησης. 
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5.3.2 Τρισδιάστατες ψηφιοποιήσεις από τον Αρχαιολογικό χώρο των 
Φιλίππων 
Μία εξαιρετική πρωτοβουλία - παράδειγμα είναι αυτή του Χρήστου Αραζού. Ο πρώην συντηρητής έργων 
τέχνης εργάστηκε 12 χρόνια στην Εφορεία Αρχαιοτήτων της Καβάλας-Θάσου και τώρα ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα. Βασιζόμενος στο προσωπικό του φωτογραφικό υλικό, προχώρησε στην τρισδιάστατη 
ψηφιοποίηση του αγάλματος της θεάς Τύχης το οποίο βρέθηκε στην αρχαία αγορά και είναι το πρώτο 
εγχείρημα το οποίο βασίζεται σε φωτογραφικό υλικό, ενώ υπάρχουν και άλλες μεμονωμένες 
τρισδιάστατες ψηφιοποιήσεις από τον Αρχαιλογικό χώρο των Φιλίππων [21]. 
 

 

 

5.3.3 Σχολιασμός Λοιπών Δράσεων και Πρωτοβουλιών 

Σε γενικό επίπεδο η ψηφιακή περιήγηση σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία είναι σε ανέφικτη. 
Μεγάλος αριθμός μουσείων δεν έχει ιστοσελίδα και η μόνη επαφή με αυτά είναι εφικτή για όσα από αυτά 
τα σημεία είναι τεκμηριωμένα στο Ψηφιακό Αποθετήριο, μέσω φωτογραφιών και video παρουσίασης. 
 
Υπάρχουν υλοποιήσεις που έχουν γίνει σε τοπικό επίπεδο από Δήμους και πρωτοβουλίες ιδιωτών, αλλά 
είναι τόσο αποσπασματικά και αποκομμένα από μια συνολική προώθηση και γίνονται δυσεύρετα από τον 
δυνητικό επισκέπτη. 
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5.4 Σχεδιαζόμενες ενέργειες 
Η ΠΑΜΘ στηρίζει το δίπολο λειτουργίας των “Tουριστικό και Πολιτιστικό Αποθετήριο” και “Τουριστική και 
Πολιτιστική πύλη της ΠΑΜΘ” που περιγράφηκαν. Για το λόγο αυτό έχει προγραμματίσει τη συνέχιση 
λειτουργίας και βελτίωση των προηγούμενων πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και την προσαρμογή 
τους στις τρέχουσες ανάγκες. 

Παρακάτω παραθέτουμε ένα ιστορικό των αποφάσεων για τις Δράσεις που σχεδιάζονται και αφορούν τις 
Ψηφιακές Εφαρμογές μέσα από το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης. 

5.4.1 Τίτλος Πράξης: Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: 6Ω137ΛΒ-ΠΚ9) 

Τίτλος Υποέργου 1: Ενέργειες Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης 

Σύντομη περιγραφή Πράξης και Υποέργων: 

Η προτεινόμενη Πράξη εντάσσεται στην προσπάθεια επίτευξης των ειδικών στόχων και δεικτών 
αποτελέσματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 και 
συγκεκριμένα του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιφέρειας ως τόπου 
εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων». Εντάσσεται δε στο Θεματικό Στόχο 6 «Προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση βιώσιμης χρήσης των πόρων» και στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6γ 
«Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η ενδυνάμωση του τοπικού τουριστικού προϊόντος καθώς και η 
αύξηση της επισκεψιμότητας αλλά και της ποιότητας των επισκεπτών στην περιοχή. Στόχο αποτελούν όχι 
μόνο οι υπάρχουσες ώριμες αγορές, αλλά και νέες ή ανερχόμενες. 

Τα δύο υποέργα της πράξης είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να είναι συμπληρωματικά και χρονικά 
καλύπτουν τα έτη 2019 έως και 2022. Η επιτυχής υλοποίησή τους αναμένεται να ενδυναμώσει τουριστικά 
την Περιφέρεια ΑΜΘ, καθιστώντας την έναν αναγνωρίσιμο και ενιαίο προορισμό τεσσάρων εποχών, με 
άξονα τα τρία κυρίαρχα στοιχεία της: Φύση, Πολιτισμός, Άνθρωποι. 

Η σύνταξη των προδιαγραφών της πράξης έγινε με βάση τα παρακάτω: 

● Υιοθέτηση καλών πρακτικών τόσο από έργα παρελθόντων ετών, όσο και από επιτυχημένα έργα 
τουριστικής προώθησης άλλων φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού 

● Σειρά διαβουλεύσεων ανάμεσα στην ΠΑΜΘ και στους τοπικούς τουριστικούς φορείς και 
επαγγελματίες της περιοχής. 

● Επιστράτευση έμπειρου προσωπικού της ΠΑΜΘ αλλά και εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών 
με στόχο αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας τους 

Από το Υποέργο 1, το πακέτο εργασίας που αφορά την χρήση ΤΠΕ, είναι το Πακέτο Εργασίας 12 και 
παρακάτω γίνεται μια καταγραφή των δράσεων που περιλαμβάνονται. 
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Υ1 - Πακέτο Εργασίας 12: Ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία 

Ενδεικτικός Π/Υ: 455.080 € 

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η χρήση των πλέον σύγχρονων εργαλείων για την τουριστική 
προώθηση της περιοχής καθώς και για την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών. 

Κύριες δράσεις θα είναι οι παρακάτω: 

ΕΜΤ Intelligence Tourism Suite 

Πρόκειται για πλατφόρμα διαδικτυακών εφαρμογών η οποία θα απευθύνεται στους επαγγελματίες του 
κλάδου του τουρισμού που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 
Συνοπτικά θα περιλαμβάνει εργαλεία όπως benchmarking tools, βάσεις δεδομένων, data analysis 
platforms, κ.α. με σκοπό αφενός την ακριβέστερη και πληρέστερη απεικόνιση της τουριστικής 
δραστηριότητας στην περιοχή και αφετέρου την βοήθεια στην χάραξη στρατηγικής για επόμενες 
περιόδους διαχείρισης. 

Εγκατάσταση τουριστικών Beacons 

Η ενέργεια αφορά την βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος μέσω 
εγκατάστασης ενός δικτύου από 100 beacons. Τα beacons θα επικοινωνούν με αντίστοιχη mobile 
εφαρμογή και θα δίνουν συγκεκριμένες πληροφορίες θέσης ακόμα και στο εσωτερικό χώρων (πχ μουσεία, 
κλειστοί αρχαιολογικοί χώροι κλπ) όπου δεν η ακρίβεια αλλά και η ένταση του σήματος GPS υπολείπεται. 

Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) 

Στόχος είναι η δημιουργία εφαρμογής με σκοπό τη δημιουργία βιωματικών τουριστικών και πολιτιστικών 
εμπειριών σε τουλάχιστον 2 επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
(ενδεικτικά αναφέρονται το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων και το ιερό των μεγάλων θεών της Σαμοθράκης) 

Τουριστική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα 

Η εν λόγω ενέργεια αφορά την δημιουργία σύγχρονης hybrid mobile εφαρμογής σε Ελληνικά και Αγγλικά 
υπό την μορφή έξυπνου travel guide η οποία θα στοχεύει στην ανάδειξη τουριστικών σημείων 
ενδιαφέροντος, διαδρομών, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων κλπ. 

Αναβάθμιση emtgreece.com και ηλεκτρονικού τουριστικού αποθετηρίου 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης προβολής του τουριστικού 
προϊόντος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης η οποία επί του παρόντος είναι ανηρτημένη 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emtgreece.com. Η πύλη στην νέα, αναβαθμισμένη της μορφή θα 
συμβαδίζει με τα τελευταία πρότυπα σχεδίασης ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον του σύγχρονου 
επισκέπτη, ενώ ταυτόχρονα θα έχει βελτιώσεις σε ταχύτητα, πληρότητα και ευκολία διαχείρισης. 

Ανάλογες αναβαθμίσεις θα γίνουν και στο τουριστικό αποθετήριο της ΠΑΜΘ το οποίο έχει αρχίσει να 
δείχνει την ηλικία του και χρειάζεται να εναρμονιστεί ξανά με τα σύγχρονα πρότυπα χειρισμού και 
διαμοιρασμού πληροφορίας. 

Card Board Mobile App 
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Περιλαμβάνει την δημιουργία mobile εφαρμογής εικονικής περιήγησης με κύριο στόχο την χρήση σε 
εκθέσεις τουρισμού, μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να περιηγηθούν σε ένα εικονικό περιβάλλον 
προβολής φωτογραφιών 360 μοιρών από επιλεγμένες τοποθεσίες της Περιφέρειας.  

5.4.2 Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2020 (Αριθ. Απόφασης 3/2020) 

Στις 28 Ιανουαρίου 2020 σε τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης έλαβε χώρα η έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2020. 
 
Το πρόγραμμα των δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
για το έτος 2020, διαμορφώνεται ως εξής (παραθέτουμε μόνον τις δράσεις που αφορούν ΨΠΠ): 

Ψηφιακές εφαρμογές 
Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η χρήση των πλέον σύγχρονων εργαλείων για την τουριστική 
προώθηση της περιοχής καθώς και για την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών. Κύριες δράσεις θα 
είναι οι παρακάτω: 

ΕΜΤ Intelligence Tourism Suite 
Πρόκειται για πλατφόρμα διαδικτυακών εφαρμογών η οποία θα απευθύνεται στους επαγγελματίες του 
κλάδου του τουρισμού που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 
Συνοπτικά θα περιλαμβάνει εργαλεία όπως benchmarking tools, βάσεις δεδομένων, data analysis 
platforms, κ.α. με σκοπό αφενός την ακριβέστερη και πληρέστερη απεικόνιση της τουριστικής 
δραστηριότητας στην περιοχή και αφετέρου την βοήθεια στην χάραξη στρατηγικής για επόμενες 
περιόδους διαχείρισης.  

Εγκατάσταση τουριστικών beacons 
Η ενέργεια αφορά την βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος μέσω 
εγκατάστασης ενός δικτύου από 100 beacons. Τα beacons θα επικοινωνούν με αντίστοιχη mobile 
εφαρμογή και θα δίνουν συγκεκριμένες πληροφορίες θέσης ακόμα και στο εσωτερικό χώρων (πχ μουσεία, 
κλειστοί αρχαιολογικοί χώροι κλπ) όπου δεν η ακρίβεια αλλά και η ένταση του σήματος GPS υπολείπεται.  

Εικονική τουριστική περιήγηση 
Εικονικές περιηγήσεις (virtual tours) θα δημιουργηθούν για επιλεγμένα σημεία της Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης και θα μεταφορτωθούν σε κατάλληλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες (πχ Google Street View 
κ.ο.κ.) 

Τουριστική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα 
Η εν λόγω ενέργεια αφορά την δημιουργία σύγχρονης hybrid mobile εφαρμογής σε Ελληνικά και Αγγλικά 
υπό την μορφή έξυπνου travel guide η οποία θα στοχεύει στην ανάδειξη τουριστικών σημείων 
ενδιαφέροντος, διαδρομών, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων κλπ. 

Αναβάθμιση emtgreece.com και ηλεκτρονικού τουριστικού αποθετηρίου 
Η συγκεκριμένη δράση αφορά την αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης προβολής του τουριστικού 
προϊόντος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης η οποία επί του παρόντος είναι ανηρτημένη 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emtgreece.com. Η πύλη στην νέα, αναβαθμισμένη της μορφή θα 
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συμβαδίζει με τα τελευταία πρότυπα σχεδίασης ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον του σύγχρονου 
επισκέπτη, ενώ ταυτόχρονα θα έχει βελτιώσεις σε ταχύτητα, πληρότητα και ευκολία διαχείρισης. 
Ανάλογες αναβαθμίσεις θα γίνουν και στο τουριστικό αποθετήριο της ΠΑΜΘ το οποίο έχει αρχίσει 
να δείχνει την ηλικία του και χρειάζεται να εναρμονιστεί ξανά με τα σύγχρονα πρότυπα χειρισμού 
και διαμοιρασμού πληροφορίας, ενώ θα ληφθεί ειδική μέριμνα για τον υποστηρικτικό μηχανισμό 
(backend) χειρισμού πληροφορίας και μεταφράσεων αυτής. 

Card Board Mobile App 
Περιλαμβάνει την δημιουργία mobile εφαρμογής εικονικής περιήγησης με κύριο στόχο την χρήση σε 
εκθέσεις τουρισμού, μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να περιηγηθούν σε ένα εικονικό περιβάλλον 
προβολής φωτογραφιών 360 μοιρών από επιλεγμένες τοποθεσίες της Περιφέρειας. 
 
προτεινόμενη δαπάνη σε ευρώ: 74.648,00 

5.4.3 Σχολιασμός Σχεδιαζόμενων Ενεργειών 
Οι σχεδιασμένες ενέργειες για τα ΨΠΠ που θα συνδράμουν στην προώθηση του Τουριστικού προϊόντος 
της ΠΑΜΘ είναι στην σωστή κατεύθυνση. 
 
Στις επόμενες ενότητες θα προτείνουμε αναλυτικότερα πιο συγκεκριμένες προδιαγραφές για όσες από τις 
δράσεις θεωρούμε ότι πρέπει να υλοποιηθουν και να ενταχθούν και στην Πολιτιστική Διαδρομή της 
Εγνατίας Οδού. 
 
Το μόνο που θα πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ είναι ότι παρόλο που στην πρώτη Πράξη για την 
Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: 6Ω137ΛΒ-ΠΚ9) οι δράσεις 
που αφορούσαν τις Ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία είχαν ενδεικτικό προϋπολογισμό 455.080 €, στην 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την 28η Ιανουαρίου 2020, η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 
74.648 € 
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6. SWOT Analysis 
Το αρκτικόλεξο SWOT προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις: Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats (αντίστοιχα στα ελληνικά: δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες, απειλές). 

Κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία μίας 
επιχείρησης, οργανισμού ή και περιοχής, καθώς οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που 
υπάρχουν. 

Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον καθώς προκύπτουν από τους 
εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει (π.χ. ικανότητες προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τεχνογνωσία, χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε 
νέες επενδύσεις, κλπ.). 

Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος τις οποίες 
η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου 
κάτι τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία 
ή/και εμφάνιση νέων αγορών, κλπ.). 

Η ανάλυση SWOT (Δυνατά σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές) που ακολουθεί, παραθέτει τα 
δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης για τις ΤΠΕ και τα ΨΠΠ στην ΠΑΜΘ. Περιλαμβάνει συνδυασμένη 
ανάλυση των ισχυρών σημείων και των αδυναμιών του τομέα ΤΠΕ, από κοινού με τις ευκαιρίες και τις 
απειλές που συνδέονται με το εξωτερικό περιβάλλον και αποτελεί την αφετηρία για τη προκαταρκτική 
διαμόρφωση των στόχων και τελικά τη διαμόρφωση της στρατηγικής. [28] 

6.1 Πλεονεκτήματα 
● Υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό σε δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών 
● Ύπαρξη και λειτουργία υποδομών διαχείρισης και τεκμηρίωσης δεδομένων που μπορούν να 

λειτουργήσουν ως βάση για να αναπτυχθούν ΨΠΠ. 
● Πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτων και μεμονομένες ιδιωτικές, δείχνουν το πάθος και την 

αγάπη των κατοίκων για την ανάπτυξη του τόπου τους. 
● Σημαντικός βαθμός εξοικείωσης των πολιτών με τις τεχνολογίες επικοινωνίας (ιδίως τηλεφωνίας) 
● Εκτεταμένη βασική ευρυζωνική κάλυψη, με ικανοποιητική διείσδυση και αυξητική τάση ζήτησης 

ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλότερης ταχύτητας 

6.2 Αδυναμίες 
● Περιορισμένη ενσωμάτωση και αντίληψη της σημασίας των ΤΠΕ στη λειτουργία κυρίως των πολύ 

μικρών επιχειρήσεων, με πολύ περιορισμένη αξιοποίηση ειδικών στις ΤΠΕ 
● Περιορισμένη αξιοποίηση των ΤΠΕ σε ψηφιακές υπηρεσίες τουρισμού σε τοπικό επίπεδο (η 

πλειονότητα των μουσείων δεν παρέχουν μια βασική ψηφιακή επίσκεψη, πολλά δεν έχουν ούτε 
ιστοσελίδα) 

● Υπαρξη αργών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, προσαρμοσμένες στις υπάρχουσες συνθήκες. 
● Χαμηλό PageRank - SEO των επίσημων ιστοσελίδων της Περιφέρειας προώθησης τουρισμού / 

πολιτισμού σε βασικές λέξεις κλειδιά (διακοπές στην Θράκη, ταξίδι στην Εγνατία κτλ) 
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● Ελλιπείς τηλεπικοινωνιακές υποδομές σε χώρους πολιτισμού και καθυστερήσεις στη δημιουργία 
ταχέων ψηφιακών δικτύων 

6.3 Ευκαιρίες 
● Επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας (εμπορικής και 

πολιτιστικής) 
● Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών ανάδειξης του περιεχομένου (π.χ. Europeana, Εθνικός 

Συσσωρευτής Περιεχομένου) 
● Περαιτέρω αξιοποίηση της χρήσης ΤΠΕ στην παραγωγική διαδικασία από τις επιχειρήσεις λόγω 

της αναγκαιότητας τόνωσης του εξωστρεφούς ανταγωνισμού 
● Ενεργοποίηση τοπικών κοινοτήτων, συνδυασμός δράσεων πολιτισμού και τουρισμού στο πλαίσιο 

της περιφερειακής ανάπτυξης, ενίσχυση της ενασχόλησης και διάδρασης του κοινού 
● Συνέργειες με ιδιωτική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας 
● Αναγνώριση της συμβολής και σημασίας του κλάδου ΤΠΕ στην ανάκαμψη και θεσμοθέτηση του 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και της ΓΓΨΠ, ως σταθερού 
κέντρου χάραξης εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και συντονισμού των πολιτικών της Ενιαίας 
Ψηφιακής Αγοράς 

● Αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επενδύσεων σε ΤΠΕ ως κριτήριο για την καλύτερη επιλογή των 
πράξεων 

● Περαιτέρω αξιοποίηση πολλαπλών χρηματοδοτικών εργαλείων σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές 
επίπεδο για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ 

● Αξιοποίηση νέων δικτυακών τεχνολογιών και εργαλείων 

6.4 Απειλές 
● Κύκλος Ζωής ΨΠΠ 
● Πλαίσιο διαχείρισης και εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων 
● Περαιτέρω καθυστερήσεις έναρξης υλοποίησης έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 
● Μειωμένη ανταπόκριση τοπικής αγοράς σε νέα έργα λόγω περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων 

και κρίσης 
● Μειωμένη εμπορική αξιοποίηση του πολιτισμικού περιεχομένου 
● Μειωμένο ενδιαφέρον πολιτιστικών φορέων για καινοτομία και δράσεις της οικονομίας των κοινών 
● Περιορισμοί στην επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου και μειωμένη ανταπόκριση σε δράσεις 

ανοικτότητας 
● Αρνητικό μακροοικονομικό περιβάλλον και ψυχολογία ύφεσης που οδηγεί σε αναβολή 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων 
● Χαμηλός βαθμός εξοικείωσης των επιχειρήσεων και των πολιτών σε ζητήματα ασφάλειας των 

ΤΠΕ, ιδίως στον τομέα των συναλλαγών 
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Κεφάλαιο Γ 
Στρατηγικό Πλαίσιο και 
Προτεινόμενες Δράσεις  
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7. Στρατηγικό Πλαίσιο 
Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη και η διατήρηση ελκυστικών Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων, 
που θα αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των επισκεπτών στα μνημεία, θα τους προσφέρουν νέες 
υπηρεσίες υπό τη μορφή πρόσθετων εκπαιδευτικών εμπειριών και θα επιφέρουν άμεσα κέρδη 
στην τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα θα δοθεί ώθηση στην τεχνολογική καινοτομία και στην 
εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης των πολιτισμικών πόρων. 
 
Η συγκεκριμένη στρατηγική προτείνει και περιγράφει συγκεκριμένα προγράμματα με 
γνώμονα την επίτευξη των στόχων σε δύο (2) στρατηγικούς άξονες σε βάθος διετίας, 
έχοντας πλήρη εικόνα των δεδομένων ευκαιριών και προκλήσεων και της σημαίνουσας 
θέσης του Φορέα Λειτουργίας ως Φορέας Διακυβέρνησης της Πολιτιστικής Διαδρομής. 
 
Επίσης οι Δράσεις μπορούν να χωριστούν σε δύο περιπτώσεις. Σε αυτές που έχουν ήδη 
προγραμματιστεί από την περιφέρεια, αλλά δεν έχουν προκυρηχθεί και σε νέες που θεωρούμε 
ότι πρέπει να ενταχθούν στην Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού.  
 
Στις μεν πρώτες θα προτείνουμε προδιαγραφές και τρόπο υλοποίησης, στις δε νέες, με σεβασμό 
στην στρατηγική της Περιφέρειας, θα προτείνουμε αυτές που θεωρούμε ότι λείπουν και θα 
βοηθήσουν τους στόχους της Πολιτιστικής Διαδρομής. 

7.1 Αξονες και Στόχοι 

1. Οικοδόμηση 
a. Ανάπτυξη των δυνατοτήτων 
b. Βελτίωση εμπειρίας 
c. Ψηφιοποίηση 

2. Λειτουργία 
a. Διαχείριση 
b. Ενταξη 
c. Μάθηση 
d. Προώθηση 

7.2 Γεωγραφική Στόχευση 
Η δράσεις θα πρέπει να είναι κατανεμημένες βάση των βασικών πόλων της διαδρομής και των κοντινών 
τους σημείων ενδιαφέροντος. Οι πρώτες υλοποιήσεις δράσεων όπως οι Εφαρμογές Ξενάγησης 
Επαυξημένης Πραγματικότητας και τα Virtual Tours, πρέπει να ολοκληρωθούν για τα σημαντικότερα 
μνημεία. Ειδικά για την πρώτη Εφαρμογή Ξενάγησης Επαυξημένης Πραγματικότητας προτείνεται να δοθεί 
προτεραιότητα στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλιππων ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO. 
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7.3 Προτεραιότητες 
● Προτείνεται να δοθεί μεγάλη προτεραιότητα στην ψηφιακή παρουσία των μουσείων και των 

αρχαιολογικών. Η πρόσφατη πανδημία κατέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο, πόσο χρήσιμη είναι η 
δυνατότητα εικονικής επίσκεψης σε ένα μουσείο και σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Ακόμη και αν δεν 
υπάρχει ιστοσελίδα για μουσεια ή αρχαιολογικούς χώρους, τα virtual tours, όπως περιγράφονται 
στην δράση 8.3 ενταγμένα στην ιστοσελίδα της διαδρομής είναι ιδανική λύση αντιμετώπισης. 

● Μετά την θέσπιση του Φορέα Λειτουργίας, είναι σημαντική η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας 
DMΟ για την παρακολούθηση της διαδρομής. Έτσι θα υπάρχει ο χρόνος βελτιώσεων βάσει των 
υποδείξεων του Φορέα Λειτουργίας. 

● Επίσης θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα του DMO ώστε να υποδεχτεί τις πρώτες επιχειρήσεις που θα 
ξεκινήσουν την διαδικασία ένταξής τους στο επιχειρηματικό Cluster, μόλις αυτό συσταθεί. 

7.4 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση 
Η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την 
υλοποιήση των επιλεγμένων δράσεων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επικαιροποίηση 
παραμέτρων (στοχων και προτεραιτότητων) όταν αυτό είναι αναγκαίο. 
 

 

 

Τίτλος Δράσης Δείκτες Αξιολόγησης 

Εφαρμογές Ξενάγησης Επαυξημένης 
Πραγματικότητας σε Αρχαιολογικό Χώρο 

● Στατιστικά χρήσης 
● Αριθμός χωρών προέλευσης χρηστών 
● Παρακολούθηση μετατροπής διαδικτυακών 

χρηστών σε επιτόπιους 

Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Ψηφιακού 
Αποθετηρίου 

● Εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα και 
πρακτικές 

● Εμπλουτισμός περιεχομένου 

Virtual Tours με χρήση φωτογραφικών 
πανοραμάτων 360 μοιρών 

● Στατιστικά χρήσης 
● Αριθμός χωρών προέλευσης χρηστών 

Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση και 
τεκμηρίωση με χρήση εικονικής πραγματικότητας 

● Πιστότητα αναπαραγωγής των ψηφιακών 
μοντέλων βάσει της μελέτης 
αποκατάστασης. 

● Στατιστικά χρήσης 
● Αντιληπτή χρησιμότητα και ευκολία χρήσης 

Ιστοσελίδα Διαδρομής ● Επισκεψιμότητα Ιστοσελίδας 
● Αριθμός χωρών προέλευσης διαδικτυακών 

επισκεπτών. 

Δίκτυο τουριστικής ενημέρωσης μέσω bluetooth 
beacons 

● Στατιστικά χρήσης 
● Γεωγραφική κατανομή 

Χρήση Google Maps ● Στατιστικά Εμφάνισης 
● Reviews Επισκεπτών 
● Ανταπόκριση DMO στα reviews 
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7.5 Συνοπτική Λίστα Δράσεων 

7.5.1 Δράσεις για την Οικοδόμηση της Πολιτιστικής Διαδρομής 
 

 

7.5.2 Δράσεις για την Λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής 
 

 

 

 

Ψηφιακή Εφαρμογή DMO - Διαχείρισης 
Πολιτιστικής Διαδρομής 

● Καλή λειτουργία των ροών εργασίας 
● Ορθή και αμεση ενημέρωση και αναφορές 

Ψηφιακή Εφαρμογή Cluster - Διαχείρισης 
Επιχειρηματικού Cluster 

● Καλή λειτουργία της διαβούλευσης και 
τηλεσυνδιασκεψης 

● Αποτελεσματικότητα μέσα από φόρμες 
αξιολόγησης που θα συμπληρώνουν οι 
χρήστες / επιχειρήματίες 

Τίτλος Δράσης Βαθμός Προτεραιότητας 

Εφαρμογές Ξενάγησης Επαυξημένης 
Πραγματικότητας σε Αρχαιολογικό Χώρο 

2 

Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Ψηφιακού 
Αποθετηρίου 

2 

Virtual Tours με χρήση φωτογραφικών 
πανοραμάτων 360 μοιρών 

1 

Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση και 
τεκμηρίωση με χρήση εικονικής πραγματικότητας 

3 

Ιστοσελίδα Διαδρομής 1 

Δίκτυο τουριστικής ενημέρωσης μέσω bluetooth 
beacons 

2 

Χρήση Google Maps 2 

Ψηφιακή Εφαρμογή DMO - Διαχείρισης 
Πολιτιστικής Διαδρομής 

1 

Ψηφιακή Εφαρμογή Cluster - Διαχείρισης 
Επιχειρηματικού Cluster 

2 
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8. Δράσεις για την Οικοδόμηση της 
Πολιτιστικής Διαδρομής 

8.1 Εφαρμογές Ξενάγησης Επαυξημένης Πραγματικότητας 
σε Αρχαιολογικό Χώρο 

8.1.1 Περιγραφή Δράσης 
Δημιουργία εφαρμογής για χρήση από έξυπνες φορητές συσκευές που θα εκμεταλλεύονται τα προηγμένα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους. Θα χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη.  
Στις Επιτόπιες και στις Διαδικτυακές Ξεναγήσεις. 
 
Η λειτουργία των επιτόπιων ξεναγήσεων θα προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του χρήστη στο χώρο 
των μνημείων. Η ξενάγηση θα μπορεί να είναι καθοδηγούμενη ή ελεύθερη και η ροή της θα εξαρτάται από 
την θέση του επισκέπτη και το σημείο ενδιαφέροντος που αναγνωρίζεται από την τοποθεσία του 
επισκέπτη μέσω του GPS Location της συσκευής. 
 
Οι διαδικτυακές ξεναγήσεις θα λειτουργούν χωρίς να προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία του χρήστη 
στο χώρο του μνημείου και ενσωματώνοντας περιορισμένο περιεχόμενο, θα αποτελούν μια πρώτη 
ελκυστική παρουσίαση των μνημείων με περιορισμένο περιεχόμενο 
 
Οι τεχνικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την παραγωγή εικονικών περιηγήσεων δεν είναι 
ιδιαίτερα απαιτητικές.  
 
Μια μικρή ομάδα των τριών έως πέντε ατόμων, με εμπειρία 

● στη σχεδίαση και τον προγραμματισμό διαδραστικών εφαρμογών 
● στην τεχνική φωτογράφιση 
● στην επεξεργασία εικόνας 
● στην επεξεργασία τριδιάστατων μοντέλων 

 
και καθοδηγούμενη από τον υπεύθυνο φορέα που επιμελείται του περιεχομένου, μπορεί να 
αναπτύξει μια ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ξενάγησης Επαυξημένης Πραγματικότητας μέσα σε διάστημα έξι 
εώς οχτώ μηνών, ανάλογα πάντα και με την έκταση του προς ενσωμάτωση περιεχομένου (κείμενα, 
ψηφιοποιημένα τεκμήρια, εικόνες υπερυψηλής ανάλυσης, σφαιρικά πανοράματα, τριδιάστατα μοντέλα, 
αρχιτεκτονικά  σχέδια, video, ηχητικά ντοκουμέντα, σημεία ενδιαφέροντος, αναπαραστάσεις κ.ά.). Οι 
ΕΞΕΠ οφείλουν να είναι ελεύθερα προσβάσιμες στο διαδικτυακό κοινό. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουν 
τη μεγαλύτερη διασπορά του πολιτισμικού περιεχομένου που φιλοδοξούν να αναδείξουν.  
 
Παράλληλα οι Εφαρμογές Ξενάγησης Επαυξημένης Πραγματικότητας θα προσφέρουν πρόσβαση 
στην «εκτεταμένη έκδοσή» τους, μόνο με την φυσική παρουσία του επισκέπτη στο μνημείο. 
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8.1.2 Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
● Xρήση από έξυπνες φορητές συσκευές που θα εκμεταλλεύονται τα προηγμένα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά τους. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι συμβατή τόσο με λειτουργικό Android όσο 
και iOS. 

● Δυνατότητα παράλληλης θέασης τρέχουσας θέσης σε δυναμικό χάρτη (π.χ. Google Maps) 
● Η λειτουργία των επιτόπιων ξεναγήσεων θα προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του χρήστη στο 

χώρο των μνημείων. 
● Η ξενάγηση θα μπορεί να είναι καθοδηγούμενη ή ελεύθερη 
● Η ροή της ξενάγησης θα εξαρτάται από την θέση του επισκέπτη και το σημείο ενδιαφέροντος που 

αναγνωρίζεται από την τοποθεσία του επισκέπτη μέσω του GPS Location της συσκευής. 
● Η παρουσίαση του περιεχομένου των επιτόπιων ψηφιακών ξεναγήσεων θα γίνεται μέσω 

τεσσάρων (4+1) μοντέλων ψηφιακών ξεναγών: (πχ αρχαιολόγος, ιέρεια, ηθοποιός, φύλακας),που 
θα δίνουν τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικού ύφους και περιεχομένου ξενάγησης και θα 
ενσωματώνουν στοιχεία διαδραστικότητας στην ξενάγηση. 

● Η ανάπτυξη των ξεναγήσεων θα βασιστεί σε προγραμματιστικό περιβάλλον που θα επιτρέπει την 
«εύκολη» ενημέρωση του περιεχομένου των ξεναγήσεων καθώς και την ανάπτυξη νέων. 

 
Σημειώνεται ότι οι ακριβείς τοποθεσίες, θα οριστικοποιηθούν μετά από σχετική εισήγηση του 
αναδόχου και έγκριση από την Αναθέτουσα. 

8.1.3 Συντήρηση 
H ανάδοχος εταιρεία, πρέπει να αναλάβει και την συντήρηση και αναβάθμιση της εφαρμογής ώστε να 
παραμένει λειτουργική σε όποια αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων iOS και Android 

8.1.4 Εκτιμώμενο Κόστος 
 

8.2 Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου 

8.2.1 Περιγραφή Δράσης 
Η δράση αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του υφιστάμενου αποθετηρίου JTi της ΠΑΜΘ. 
Κάποια από τα παρακάτω προτεινόμενα χαρακτηριστικά, ενδέχεται να μην είναι υλοποιήσιμα άμεσα, αλλά 
πρέπει να είναι στον προγραμματισμό μελλοντικών δράσεων για την ορθότερη υλοποίησή του.  

8.2.2 Προτεινόμενα Χαρακτηριστικά 
● Βασισμένο σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα. Ακόμη και αν δεν βασίζεται σε μία υπάρχουσα 

πλατφόρμα, η ορθή προσέγγιση όπως αναφέρεται στο Eυρωπαϊκό πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 

 

 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: €120.000 

2-ετης Υποστήριξη και Αναβαθμίσεις: €10.000 

Φωτογράφιση / Βιντεογράφηση / Ηχογράφηση / 
Εικονογράφηση: 

€40.000 
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(κεφ 4.2.1), είναι το άνοιγμα τους κώδικα του αποθετηρίου στο κοινό, μέσα από ένα αποθετήριο 
κώδικα όπως αυτό του Github. Επίσης πρέπει να ρυθμιστεί και να γίνει γνωστό το πλαισιο 
πνευματικών δικαιωμάτων και επαναχρησιμοποίησής του. 

● Εγκατάσταση πιστοποιητικού ασφαλείας SSL 
● Εναρμόνιση του σχήματος μεταδεδομένων των τεκμηρίων με ένα από τα δημοφιλή πρότυπα (πχ 

Dublin Core) και προβολή περισσότέρων πληροφοριών στην σελίδα του κάθε τεκμηρίου με μορφή 
πίνακα. 

● Ανάπτυξη της αναζήτησης και των φίλτρων της, για την κάλυψη του αναβαθμισμένου σχήματος 
μεταδεδομένων των τεκμηρίων. 

8.2.3 Συντήρηση 
Βάση της υφιστάμενης κατάστασης, η ΠΑΜΘ έχει ενεργό συμβόλαιο συντήρησης. 

8.2.4 Εκτιμόμενο Κόστος 
Λόγω της ύπαρξης συμβολαίο συντήρησης, θα πρέπει να γίνει από τον δικαιούοχο, έλεγχος ποιές από τις 
βελτιωτικές προτάσεις μπορούν να γίνουν εντός αυτού ώστε να μην υπάρξει επιπλεον επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού. 

8.3 Virtual Tours με χρήση φωτογραφικών πανοραμάτων 
360 μοιρών 

8.3.1 Περιγραφή Δράσης 
Με την δράση αυτή θέλουμε να βάλουμε σε ένα πλαίσιο την υπάρχουσα προγραμματισμένη δράση 
τουριστικής προώθησης της ΠΑΜΘ (Αριθ. Απόφασης 3/2020) για την ανάπτυξη Εικονικών Τουριστικών 
Περιηγήσεων. 
 
Μαζί με την απόθεση των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων ως σημείων θέασης στο αποθετήριο 
προτείνεται η δημιουργία εικονικών ξεναγήσεων με την χρήση 360 Πανοραμικών Φωτογραφιών για το 
σύνολο των κύριων αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων που εντάσσονται στην Πολιτιστική 
Διαδρομή. 
 
Παραγωγή των πανοραμικών φωτομωσαϊκών, σε υψηλές αναλύσεις, σύμφωνα με καθιερωμένες 
πρακτικές ψηφιακής λήψης και επεξεργασίας. 

8.3.2 Προτεινόμενα Χαρακτηριστικά 
● Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη αποτύπωση του φυσικού φωτισμού των μνημείων και των 

λεπτομερειών τους στη σκιά, η φωτογράφηση προτείνεται να πραγματοποιηθεί με χρήση υψηλού 
δυναμικού εύρους (High Dynamic Range imaging – HDR) αποτυπώνοντας και συνδυάζοντας 
διαφορετικά επίπεδα έκθεσης του ίδιου θέματος. 

● Τα αρχεία από κάθε επιμέρους στάδιο επεξεργασίας, από τις RAW φωτογραφίες μέχρι τα τελικά 
συνδυαστικά και χρωματικά διορθωμένα πανοράματα, πρέπει να διατηρήθούν προκειμένου να 
είναι δυνατή η αναπαραγωγή και ο έλεγχος της διαδικασίας κατασκευής για μελλοντική αναφορά. 

● Τα πανοράματα θα πρέπει να έχουν μια εφαρμογή διαχείρισης και προβολής, ανοιχτού κώδικα, 
που θα δίνει την δυνατότητα embed σε τρίτες ιστοσελίδες και εφαρμογές, όπως το ψηφιακό 
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αποθετήριο ή η ιστοσελίδα της διαδρομής. Παράλληλα να αναπτυχθούν εργαλεία που 
εξυπηρετούν τον καλύτερο χειρισμό τους πανοράματος σε οθόνες αφής. 

● Επίσης η εφαρμογή αυτή θα επιτρέπει την μελλοντική επεξεργασία, τροποποίήση και βελτίωση 
των πανοραμάτων με την προσθήκη νέων φωτογραφιών και πληροφοριών . 

● Τέλος, το περιεχόμενο / φωτογραφίες της εφαρμογής πρέπει να είναι αποθηκευμένο σε ένα δίκτυο 
διανομής περιεχομένου (Content Delivery Network) που επιταχύνει δραστικά τη μεταφόρτωση του 
στις συσκευές του χρήστη. 

8.3.3 Συντήρηση 
H ανάδοχος εταιρεία, πρέπει να αναλάβει και την τακτική συντήρηση και αναβάθμιση της εφαρμογής ώστε 
να παραμένει λειτουργική και ασφαλής. 

8.3.4 Εκτιμόμενο Κόστος 

8.4 Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση και τεκμηρίωση 
με χρήση εικονικής πραγματικότητας 

8.4.1 Περιγραφή Δράσης 
Στόχος είναι η τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση ενός αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου, με την 
δέουσα επιστημονική εγκυρότητα και η χρήση της για την αύξηση του ενδιαφέροντος, την 
αναγνωσιμότητα του μνημείου και την αύξηση της ποιότητας εμπειρίας της επίσκεψης. Τα ψηφιακά 
μοντέλα που θα παραχθούν θα είναι διαθέσιμα μέσω εφαρμογής για χρήση από έξυπνες φορητές 
συσκευές.  
 
Με χρήση της κάμερας φορητής συσκευής του χρήστη και αφού μέσω GPS και συσχέτισης της γωνίας 
λήψης με το υπόβαθρο, θα εμφανίζει στην οθόνη και πάνω στο πραγματικό υπόβαθρο που θα λαμβάνει η 
κάμερα, η αναπαράσταση της αρχικής μορφής του μνημείου, όπως αυτό τεκμηριώνεται από την μελέτη 
αποκατάστασης. Για την προβολή πρέπει στον χώρο του μνημείου να οριστούν κατάλληλες θέσης 
θέασης. 
 
Επίσης προτείνεται η δημιουργία ικανού αριθμού φωτορεαλιστικών εικόνων και video (με την μορφή 
animation) για τον διαμοιρασμό της εμπειρίας και σε άλλες εφαρμογές και κοινωνικά δίκτυα. 
 
Σημειώνεται ότι η επιλογή του / των μνημείων, θα οριστικοποιηθεί μετά από σχετική εισήγηση του 
αναδόχου και έγκριση από την Αναθέτουσα. Λόγω του μεγάλου κόστους της μελέτης και 
παραγωγής μιας τέτοιας δράσης, προτείνεται η επιλογή ενός εμβληματικού μνημείου, που 
παράλληλα να έχει τέτοιο μέγεθος ώστε ο χρόνος υλοποίησης της δράσης να μην υπερβαίνει τους 
12 μήνες (5 μήνες για την μελέτη και 7 μήνες για την μοντελοποιηση και την ανάπτυξη) 

 

 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη πλατφόρμας 
λειτουργίας και επεξεργασίας των πανοραμάτων 

€15.000 

2-ετης Υποστήριξη και Αναβαθμίσεις: €5.000 

Φωτογράφιση 360: €10.000 

Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό 89 



8.4.2 Χαρακτηριστικά 
● Μελέτη αποκατάστασής από διεπιστημονική ομάδα αρχιτεκτόνων, αρχαιολόγων, συντηρητών 

αρχαιοτήτων, τοπογράφων και πολιτικών μηχανικών, που περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική 
αποτύπωση, την τεκμηρίωση και τη διατύπωση προτάσεων για την αποκατάστασή του μνημείου. 

● Xρήση από έξυπνες φορητές συσκευές που θα εκμεταλλεύονται τα προηγμένα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά τους. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι συμβατή τόσο με λειτουργικό Android όσο 
και iOS. 

● Δυνατότητα παράλληλης θέασης τρέχουσας θέσης σε δυναμικό χάρτη (π.χ. Google Maps) 
● Δυνατότητα διάθεσης των τρισδιάστατων μοντέλων σε ξεχωριστά αρχεία (ως ανοιχτά δεδομένα) 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα τρισδιάστατης εκτύπωσης σε οικιακούς τρισδιάστατους εκτυπωτές 
για χρήση από σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς. Η ελεύθερη πρόσβαση μέσω 
διαδικτύου, στα υψηλής ανάλυσης τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα, θα ωφελήσει την έρευνα και την 
διάδοση της γνώσης. 

● Απόθεση όλων των παραγόμενων τεκμηρίων (φωτογραφίες, βίντεο, τρισδιάστατα μοντέλα) στο 
ψηφιακό αποθετήριο της Περιφέρειας. 

8.4.3 Συντήρηση 
H ανάδοχος εταιρεία, πρέπει να αναλάβει και την τακτική συντήρηση και αναβάθμιση της εφαρμογής ώστε 
να παραμένει λειτουργική και ασφαλής. 

8.4.4 Εκτιμόμενο Κόστος ανα επιλεγμένο μνημείο 

8.5 Ιστοσελίδα Διαδρομής 

8.5.1 Περιγραφή Δράσης 
Ανάπτυξη εξειδικευμένης ιστοσελίδας ως κεντρική πλατφόρμα προβολής της Διαδρομής. Η δράση αυτή 
θα συμβάλει στην διαδικτυακή παρουσία της διαδρομής σύμφωνα με τις τάσεις σε διεθνές επίπεδο, την 
εδραίωση της ταυτότητας (branding) της διαδρομής, την ολοκληρωμενη προβολή των πόλων και των 
σημείων ενδιαφέροντος και την ανάδειξη των τοπικών κοινωνιών, εκδηλώσεων και επιχειρηματικότητας 

8.5.2 Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
● Η βασικη ιστοσελίδα παρουσίασης της διαδρομής πρέπει να βασίζεται σε λογισμικό ανοιχτού 

κώδικα, και συγκεκριμένα στο WordPress την κορυφαία πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου 
ανοιχτού κώδικα για οποιοδήποτε web project, που χρησιμοποιείται σε πάνω από 1/3 του 
συνολικού αριθμού των ιστοσελίδων παγκοσμίως. Επίσης η πλατφόρμα του WordPress είναι πολύ 
ευέλικτη στην υποδομή που χρειάζεται για την φιλοξενία της. 

 

 

Κόστος Μελέτης Αποκατάστασης: €150.000 

Κόστος Μοντελοποίησης και Σχεδίασης 
Περιβάλλοντος Λειτουργίας 

€220.000 

2-ετης Υποστήριξη και Αναβαθμίσεις: €10.000 
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● Πρέπει να είναι GDPR-Ready. Έχοντας εξ'αρχής την λογική data protection by design σε όλες τις 
επικοινωνίες, όλα τα δεδομένα και οι διαδικασίες πρέπει είναι ασφαλείς και κανείς, εκτός από τους 
εμπλεκόμενους, να μην  μπορεί να παρέμβει. 

● Πρέπει να είναι εξοπλισμένη με όλη την γκάμα εργαλείων για την ασφάλειά της, με τακτικά 
αντιγραφα αποθηκευμένα σε διαφορετική τοποθεσία και προστασία από κακόβουλους επισκέπτες. 

● Πρέπει να έχει όλες τις δυνατότητες για να εξυπηρετήσει την πρόσβαση από ΑμεΑ. 
● Πρέπει η τροφοδότησή της από δεδομένα να γίνεται από το ψηφιακό αποθετήριο της περιφέρειας. 

Παρόλα’ αυτά πρέπει η ιστοσελίδα να έχει την τεχνική δυνατότητα να λειτουργεί και αυτή ως 
ψηφιακό αποθετήριο, με όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ εφαρμογών (APIs), 
δικαιωμάτων και ασφάλειας. 

8.5.3 Συντήρηση 
H ανάδοχος εταιρεία, πρέπει να αναλάβει και την τακτική συντήρηση και αναβάθμιση της εφαρμογής ώστε 
να παραμένει λειτουργική και ασφαλής. 

8.5.4 Εκτιμόμενο Κόστος 

8.6 Δίκτυο τουριστικής ενημέρωσης μέσω bluetooth 
beacons 

8.6.1 Περιγραφή Δράσης 
Αφορά την αγορά και δημιουργία ενός δικτύου από bluetooth Beacons, όπως περιγράφεται στο 
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της ΠΑΜΘ, το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στην Αναθέτουσα να 
ενημερώνει χωρικά στοχευμένα τους επισκέπτες επιλεγμένων περιοχών όπως σταθμούς διοδίων, 
αεροδρόμια, τελωνεία, χώροι εκδηλώσεων και δρώμενων κλπ). Η ενημέρωση θα λαμβάνει χώρα στο 
κινητό του επισκέπτη και θα περιέχει κείμενο το οποίο θα συμφωνηθεί κατά περίπτωση με την 
Αναθέτουσα Αρχή. Το δίκτυο των beacons θα πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλη εφαρμογή 
backend η οποία θα δίνει την ευκαιρία στην Αναθέτουσα να επεξεργάζεται, να κατηγοριοποιεί ανά 
περιοχή και να προγραμματίζει χρονικά τα μηνύματα προς αποστολή.  

8.6.2 Προτεινόμενα Χαρακτηριστικά και Προδιαγραφές 
● αριθμός μονάδων beacons = 80-100  
● δυνατότητα επιλογής τύπου λειτουργίας για τη βέλτιστη αξιοποίηση της μπαταρίας και αλλαγή 

μπαταρίας όπου χρειαστεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης  
● λογισμικό προστασίας του beacon και διασφάλισης του χρήστη. Επίσης προστασία προσωπικών 

δεδομένων και πλήρης συμφωνία με τους όρους της οδηγίας GDPR 
● εύρος μετάδοσης εξωτερικού beacon: min 100 m (line of sight)  
● ελάχιστη διάρκεια ζωής εξωτερικού beacon: Beacon mode: ~ 2 χρόνια @ 100ms  
● προστασία από υγρασία, θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία  
● δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης των beacons. 

 

 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: ΔΩΡΕΑ από το Σωματείο Διάζωμα 

2-ετης Υποστήριξη και Αναβαθμίσεις: ΔΩΡΕΑ από το Σωματείο Διάζωμα 
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● δυνατότητα απεικόνισης χάρτη ή κάτοψης του χώρου για την επιλογή των σημείων τοποθέτησης 
των beacons. 

● δυνατότητα απόκτησης στατιστικών στοιχείων επισκέψεων ανά beacon ανά ημέρα, ανά μήνα κλπ.  
● δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων (nearby notifications) ανά ώρα, ημέρα, beacon κτλ 

 
Σημειώνεται ότι οι ακριβείς τοποθεσίες τοποθέτησης, θα οριστικοποιηθούν μετά από σχετική εισήγηση του 
αναδόχου και έγκριση από την Αναθέτουσα, μιας και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες 
ασύρματης σύνδεσης με το διαδίκτυο του κάθε σημείου, με προτεραιότητα σε αυτά που έχουν ήδη 
εγκατεστημένο δίκτυο WiFi. 

8.6.2 Εκτιμόμενο Κόστος 

8.7 Google Maps Places για το σύνολο της Διαδρομής 

8.7.1 Περιγραφή Δράσης 
Εδώ προτείνεται η εκμετάλλευση των Google Maps, και συγκεκριμένα των Google Places για την 
προσθήκη και διαχείριση των σημείων ενδιαφέροντος με την χρήση του Google Account της Διαδρομής 
και μέσω του Google My Business την προσθήκη των Places πάνω στον χάρτη. Δίνεται η δυνατότητα 
Location Groups για οργάνωση ανα πόλο της Διαδρομής και μαζικής εισαγωγής τοποθεσιών για 
ευκολότερη διαχείριση. 
 
Μπορεί να παρέχει στους χρήστες δεδομένα σχετικά με τα ονόματα τοποθεσιών, τις διευθύνσεις, τις 
αξιολογήσεις, τις κριτικές, τα στοιχεία επικοινωνίας, αλλά και άλλων παραγόντων όπως καιρός, 
επισκεψημότητα. Οι τοπικοί οδηγοί και οι απλοί χρήστες υποβάλλουν καθημερινά δεκάδες εκατομμύρια 
ενημερώσεις για τα σημεία που επισκέπτονται. Με αυτό το εργαλείο ο διαχειριστής της Διαδρομής θα έχει 
ακριβή ενημέρωση για όλα τα σημεία σε πρώτο χρόνο.. 

8.7.2 Οφέλη από τη χρήση του Google Places 

● Πρακτική και εύκολη στη διαχείριση 
● Ενημέρωση του διαχειριστή της Διαδρομής σε πρώτο χρόνο από τους ίδιους τους επισκέπτες. 
● Βοηθατε τους χρήστες σας να εξερευνήσουν τον κόσμο γύρω τους 
● Η καταχώριση της τοποθεσίας είναι ένας εύκολος τρόπος να διατηρηθεί μια σταθερή παρουσία 

στο διαδίκτυο, ακόμη και αν ο επισκέπτης δεν επισκεφθεί την βασική ιστοσελίδα. 
● Σαν διαχειριστείς, μπορείτε να επισκέπτεστε το Google Places οποτεδήποτε για να επεξεργαστείτε 

τις πληροφορίες σας. 

 

 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: €20.000 

Beacon Price : €20 x 80τεμ. = €1600 

2-ετης Υποστήριξη και Αναβαθμίσεις: €5.000 
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8.7.3 Συντήρηση 
Η μοναδική συντήρηση που απαιτείται είναι η παρακολούθηση των Reviews από τους επισκέπτες για την 
βελτιστοποίηση της εμπειρίας της Πολιτιστικής Διαδρομής. Επίσης η προσθήκη των νέων σημείων 
ενδιαφέροντος που θα εντάσσονται στην Διαδρομή. 

8.7.4 Εκτιμώμενο Κόστος 
Το έργο προτείνεται να υλοποιηθεί κα να συντηρείται από τον ίδιο τον φορέα διακυβέρνησης της 
Πολιτιστικής Διαδρομής ώστε το επιπλέον κόστος να είναι μηδενικό. 

8.7.5 Ειδική μνεία 

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει και στο Διάζωμα. Στα πλαίσια των συζητήσεων που είχε η ομάδα έργου της 
ELEGRAD με τα μέλη του Διαζώματος για την παρούσα μελέτη, τέθηκε το ζήτημα τις πιο στενής 
συνεργασίας με την Google και την υπηρεσία των χαρτών (Google Maps). 

Το Διάζωμα σε συνάντηση που είχε με την Google Greece, πρότεινε την προσθήκη ενός layer 
Πολιτισμού, στο Google Maps Application όπου να ενσωματωθούν όλες οι πολιτιστικές διαδρομές και σε 
βάθος χρόνου να ενώσουν όλη την επικράτεια. 

Από την μεριά της Google, υπήρξε θετική προδιάθεση και το αίτημα προωθήθηκε στο αντίστοιχο τμήμα 
της μητρικής εταιρείας για να εξεταστεί. 
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9. Δράσεις για την Λειτουργία της 
Πολιτιστικής Διαδρομής 

9.1 Ψηφιακή Εφαρμογή DMO - Διαχείρισης Πολιτιστικής 
Διαδρομής 

9.1.1 Περιγραφή 
Ιστοσελίδα που θα την διαχειρίζεται το DMO και θα παρέχει ενημέρωση για την διαδρομή προς τους 
φορείς και επαγγελματίες που συμμετέχουν σε αυτήν. Θα λειτουργεί ως ενημερωτικό hub για 
ανακοινώσεις που αφορούν την διαδρομή και απευθύνονται σε όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες, πλην 
τουριστών. 

Ταυτόχρονα θα λειτουργεί και ως εσωτερικό εργαλείο του DMO για  

● Την συλλογή πληροφοριών από τρίτες πηγές και την παρουσίαση τους μέσω ένα Dashboard - 
Πίνακας Ελέγχου. Η ποσότητα και το είδος των πληροφοριών αυτών καθώς και των διαθέσιμων 
ενεργειών θα καταγραφούν μετά από αίτημα του DMO για ποιες πληροφορίες χρειάζεται. 

● Την παρακολούθηση των διαδικασιών για την ένταξη των επιχειρήσεων, μέσω συστήματος 
διαχείρισης ροών. (workflow) 

● Ως δίαυλος επικοινωνίας φορέων και επαγγελματιών που σχετίζονται με την διαδρομή, με το DMO 
(ανακοινώσεις - Φεστιβαλ συνέδρια) 

9.1.2 Προτεινόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

● Βασισμένο σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα. Προτείνεται αυτή του WordPress λογω ευκολίας και 
μειωμένου κόστους στην συντήρηση και την διαχείριση και της εκτεταμένης χρήσης του από το 
μεγαλύτερο μέρος του διαδικτύου. 

● Υποδομή συστήματος ροών εργασίας, για την υποστήριξη της διαδικασίας εγγραφής και 
διακρίβωσης των επιχειρήσεων. 

● Υποδομή ασφαλείας στις ροές εργασιών ώστε να είναι GDPR-Ready και να χρησιμοποιεί 
Tokenized URLs σε όλες τις επικοινωνίες με τις επιχειρήσεις ώστε όλα τα δεδομένα και οι 
διαδικασίες να είναι ασφαλείς και κανείς, εκτός από τους εμπλεκόμενους, να μην μπορεί να 
παρέμβει. 

● Aggregator ώστε να μπορεί να προβάλει σχόλια, μηνυματα και reviews από τα social media 
κανάλια της διαδρομής. Λειτουργία ως κόμβος ενημέρωσης του DMO για την διαδρομή. 

● Αναλυτικές αναφορές από όλα τα κανάλια προώθησης της διαδρομής (website, facebook, 
instagram κ.α.), με γραφήματα για την καλύτερη και γρηγορότερη κατανόησή τους. 

● Προβολή δεδομένων και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, από τα σημεία εισόδου και άλλα 
στρατηγικά σημεία για την καλύτερη παρακολούθηση της διαδρομής. 

● Δυνατότητα για σύνδεση με τρίτες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση ενεργειών κατά τη διάρκεια 
οποιουδήποτε βήματος της διαδικασίας.Zapier, Twilio, Campaign Monitor, Mailchimp και άλλα. 
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9.1.3 Συντήρηση 
H ανάδοχος εταιρεία, πρέπει να αναλάβει και την τακτική συντήρηση και αναβάθμιση της εφαρμογής ώστε 
να παραμένει λειτουργική και ασφαλής. 

9.1.4 Εκτίμηση Κόστους 

9.2 Ψηφιακή Εφαρμογή Cluster - Διαχείρισης 
Επιχειρηματικού Cluster 

9.2.1 Περιγραφή 
Ιστοσελίδα που θα την διαχειρίζεται το Cluster και θα παρέχει ενημέρωση προς τα μέλη του για όλα τα 
ζητήματα που τους αφορούν. Σημαντικότερο κομμάτι αυτού του site θα είναι η ενότητα της διαβούλευσης, 
όπου θα αναρτούνται όλα τα θέματα του cluster που είναι προς συζήτηση, ώστε αυτή να γίνεται 
διαδικτυακά και να μπορούν να συμμετέχουν όλοι. 

Η σελίδα αυτή πρέπει να έχει πολύ απλό σχεδιασμό, μιας και έχει καθαρά ενημερωτικό ρόλο. 

Η σελίδα δεν είναι προσβάσιμη σε όλους. Για να περιηγηθεί κάποιος πρέπει πρώτα να συνδεθεί με τα 
στοιχεία χρήστη που του έχουν δοθεί κατα την εγγραφή του. Υπάρχει η δυνατότητα η εγγραφή να είναι 
είτε αυτόματη, είτε να δημιουργεί το cluster τους λογαριασμούς “χειροκίνητα”. 

Στα θέματα προς διαβούλευση θα υπάρχει και χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης. 
Επίσης υπάρχει δυνατότητα ψηφοφορίας στα σχόλια των μελών, ώστε να μπορούν να προκύπτουν οι 
δημοφιλέστερες προτάσεις και να επιλεγουν οι “συνομιλητές” αν θέλουν να ενημερώνονται μέσω email για 
το αν κάποιος απάντησε στο σχόλιο τους ή ακόμη και για οποιοδήποτε σχόλιο γίνεται μέσα στο 
συγκεκριμένο θέμα. 

Τα θέματα μπορούν να περιέχουν όλων των ειδών το περιεχόμενο (κείμενο, εικόνες, συνημμένα αρχεία 
κτλ) 

Τα σχόλια που αναρτώνται περνούν μέσα από αυστηρό έλεγχο (αυτόματα) για υβριστικό περιεχόμενο κτλ. 
Επίσης δίνεται η δυνατότητα και στους άλλος χρήστες να κάνουν Report κάποιο άλλο σχόλιο που 
θεωρούν ότι είναι κακόβουλο ή τους προσβάλει ώστε να περάσει από έλεγχο. 

Πρέπει να προβλεφθεί ξεχωριστή ενότητα μέσα στην εφαρμογή για την ανάρτηση και διαχείριση 
διαδικτυακών μαθημάτων (LMS) τα οποία θα πρέπει να έχουν διαθεσιμότητα βάσει ρόλων και 
δικαιωμάτων. 
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9.2.2 Προτεινόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

● Βασισμένο σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα. Προτείνεται αυτή του WordPress λογω ευκολίας και 
μειωμένου κόστους στην συντήρηση και την διαχείριση και της εκτεταμένης χρήσης του από το 
μεγαλύτερο μέρος του διαδικτύου. 

● Υποδομή μελών για την πρόσβαση στο αντίστοιχο διαβαθμισμένο περιεχόμενο. 
● Υποδομή Διαβούλευσης 

○ Ενημέρωσης των συγγραφέων ή των ενδιαφερόμενων για νέες απαντήσεις, 
○ Ψηφοφοριών στις προτάσεις των μελών και προβολή της βάσει δημοτικότητας 
○ Εξέλιξη σε πραγματικό χρόνο, ώστε η σελίδα να ενημερώνεται αυτόματα στις νέες 

προτάσεις, σχόλια ή ψήφους. 
● Υποδομή τηλεσυνδιασκεψης, με χρήση πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα. Προτείνεται το η 

πλατφόρμα Jitsi.org που δεν επιβαρύνει καθόλου τον προϋπολογισμού του έργου και παρέχει 
δυνατότητες αντάξιες με τις υπόλοιπες γνωστές πλατφόρμες τηλεσυνδιάσκεψης. 

● Υποδομή για σύστημα διαδικτυακών σεμιναρίων (LMS) για τους εγγεγραμμένους χρήστες, με την 
χρήση video, παρουσιάσεων ή κειμένου και με πλήρη παρακολούθηση της πορείας ενός χρήστη 
στο κάθε μάθημα, ώστε να πιστοποιείται η παρακολούθησή του. 

9.2.3 Συντήρηση 
H ανάδοχος εταιρεία, πρέπει να αναλάβει και την τακτική συντήρηση και αναβάθμιση της εφαρμογής ώστε 
να παραμένει λειτουργική και ασφαλής. 
 
Στο κομμάτι της ενημέρωσης περιεχομένου και της διαχείρισης της διαβούλευσης, θα πρέπει από την 
αναθέτουσα αρχή να καθοριστεί ο φορέας που θα τα διαχειρίζεται. Αν θα είναι ο DMO της διαδρομής ή 
κάποιο όργανο του επιχειρηματικού Cluster. 

9.2.4 Εκτιμώμενο Κόστος 
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