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Περίληψη 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τον σχεδιασμό της διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα 

Δάση του ελληνικού δικτύου Natura 2000. Η Πύλη είναι ένα από τα κύρια προϊόντα του 

έργου LIFE «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για 

τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα» (ForestLife). 

Ο σχεδιασμός της βασίστηκε στα αποτελέσματα της έρευνας «Εντοπισμός και αξιολόγηση 

των αναγκών του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών και των λοιπών εμπλεκόμενων στην 

προστασία και διαχείριση των δασών του δικτύου Natura 2000», η οποία διεξήχθη στο 

πλαίσιο του έργου. Λήφθηκαν επίσης υπόψη διαδεδομένες τεχνικές ανάπτυξης 

πληροφοριακών συστημάτων, σε συμφωνία με εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 

Η δομή της Πύλης, η οργάνωση του περιεχομένου της, τα εργαλεία και οι δικτυακές 

υπηρεσίες που θα πρέπει να ενσωματώνει και ο τρόπος λειτουργίας της, σχεδιάστηκαν 

ώστε να καλύπτουν τα κενά γνώσης, δεξιοτήτων και μέσων που εντοπίστηκαν κατά την 

έρευνα. Ταυτόχρονα, σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να προωθούν τους ειδικότερους σκοπούς του 

έργου, δηλαδή την ενίσχυση των συνεργασιών, την ανταλλαγή και διάδοση βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ όσων δραστηριοποιούνται στα δάση του δικτύου Natura 2000 στην 

Ελλάδα, και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας, 

αλλά και όσων υπηρεσιών, οργανισμών και οικονομικών φορέων εμπλέκονται στην 

προστασία και διαχείριση των δασών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα. 

Την ευθύνη για την λειτουργία και διαχείρισή της θα έχει η Κεντρική Δασική Υπηρεσία της 

Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Κύριο μέλημα της λειτουργίας της Πύλης, θα είναι αυτή να αποτελέσει 

έναν επίσημο πληροφοριακό κόμβο για την ευρύτερη δασική κοινότητα.  

 

Abstract 

This report presents the design of an online Collaboration Platform for Forests of the Greek 

Natura 2000 network. The Platform is one of the main products of the LIFE project "Building 

cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in Greece" 

(ForestLife). 

The design was based on the results of the survey "Assessment of needs of the personnel of 

forest services and other stakeholders involved in the protection and management of forests 

in Greek Natura 2000 sites", which was implemented in the frame of the project. 

Widespread information systems development techniques, in accordance with national, 

European and international standards, were also taken into account in the design. 

The structure of the Platform, the organization of its content, the tools and web services 

that it should incorporate and the operation mode, were designed to fill the identified gaps 

in knowledge, skills and tools. At the same time, the Platform is designed in a way to 

promote the specific objectives of the project; strengthening of cooperation, exchange and 

dissemination of best practices between those active in the forests of the Natura 2000 

network in Greece, and strengthening the skills of the staff of forestry departments, and 
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those services, organizations and economic operators involved in the protection and 

management of the Natura 2000 forests in Greece. 

Responsible party for the operation and administration of the Platform will be the Central 

Forestry Office of the General Directorate for Forests and Forest Environment of the 

Ministry of Environment and Energy (YPEN). Main concern of the platform’s operation, is to 

become an official information hub for the broader forestry community. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το έργο LIFE «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για 

τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα» (ForestLife), έχει ως σκοπό να ενισχύσει τις 

συνεργασίες, να προωθήσει την ανταλλαγή και διάδοση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όσων 

δραστηριοποιούνται στα δάση του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα, και να ενδυναμώσει 

τις δεξιότητες του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας, αλλά και των υπηρεσιών, 

οργανισμών και οικονομικών φορέων που εμπλέκονται στην προστασία και διαχείριση των 

δασών του δικτύου Natura 2000. Παράλληλα, μέσα από επιλεγμένες δράσεις, αναλαμβάνει 

να πληροφορήσει και να ευαισθητοποιήσει τους χρήστες των δασών, να αναδείξει τις 

δασικές περιοχές του δικτύου και τις ωφέλειες που προκύπτουν από την προστασία και 

διατήρησή τους. 

Ένα από τα κύρια προϊόντα του έργου αποτελεί η διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα 

Δάση του ελληνικού δικτύου Natura 2000. Η Πύλη θα απευθύνεται στη Δασική Υπηρεσία, 

σε λοιπούς εμπλεκόμενους στην προστασία και διαχείριση των δασών του δικτύου Natura 

2000, καθώς και στο ευρύ κοινό. Την ευθύνη για την λειτουργία και διαχείρισή της θα έχει η 

Κεντρική Δασική Υπηρεσία της Γενικής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), αποσκοπώντας να αποτελέσει έναν επίσημο 

πληροφοριακό κόμβο για τη ευρύτερη δασική κοινότητα. Κύριο αντικείμενο της Πύλης θα 

είναι η πληροφόρηση μέσω της διάδοσης και του διαμοιρασμού κατευθυντήριων οδηγιών 

και βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση των δασών στις περιοχές του Δικτύου Natura 

2000 στην Ελλάδα. Θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση των συνεργασιών του προσωπικού 

της Δασικής Υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και διαχείριση των 

δασών του δικτύου Natura 2000. Για την επίτευξη των παραπάνω, θα ενσωματώνει τεχνικές 

δυνατότητες και εργαλεία που θα ευνοούν την αλληλεπίδραση των χρηστών με αυτήν. 

Ο λεπτομερής σχεδιασμός της Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση, απαιτεί να ληφθούν υπόψη 

οι ειδικότερες ανάγκες των ομάδων στόχων του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθη μια 

ποσοτική έρευνα αναγνώρισης των αναγκών των εμπλεκόμενων μερών η οποία βασίστηκε 

στη μέθοδο της «απογραφικής δειγματοληψίας». Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν 

συμπεριληφθεί στην μελέτη «Εντοπισμός και αξιολόγηση των αναγκών του προσωπικού 

των δασικών υπηρεσιών και των λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και διαχείριση των 

δασών του δικτύου Natura 2000». Επισημαίνεται, ότι η μελέτη ενσωμάτωσε και τα πρώτα 

αποτελέσματα της δράσης παρακολούθησης της επίδρασης του έργου στις ομάδες 

στόχους, που αφορούν στην τεκμηρίωση της αρχικής κατάστασης αναγκών και δεξιοτήτων 

τους. 

Ο σχεδιασμός της Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση βασίστηκε στα αποτελέσματα της 

παραπάνω έρευνας ώστε: α) να συμπεριλάβει τις ειδικότερες ανάγκες που προέκυψαν 

στους σκοπούς που καλείται να εξυπηρετεί η Πύλη, και β) να εξειδικεύσει το περιεχόμενο 

και τα εργαλεία που θα πρέπει να ενσωματώνει και τον τρόπο που αυτά θα πρέπει να 

λειτουργούν. 

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός αφορά στον καθορισμό της δομής της Πύλης, των τεχνικών 

απαιτήσεων για την οργάνωση και εναρμόνιση του περιεχομένου της σύμφωνα με εθνικά 

και ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για την 

ανάπτυξή της. 
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Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό κεφάλαιο όπου γίνεται μια σύνοψη των 

αποτελεσμάτων της έρευνας για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των αναγκών του 

προσωπικού των δασικών υπηρεσιών και των λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και 

διαχείριση των δασών του δικτύου Natura 2000. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται επίσης 

ο σκοπός της Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση και οι ομάδες-στόχοι στις οποίες θα 

απευθύνεται. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται η δομή και οργάνωση του περιεχομένου της Πύλης, 

τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά της καθώς και οι διεργασίες λειτουργίας και  

εμπλουτισμού του περιεχομένου της. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο κύριος φορέας λειτουργίας της Πύλης και ο ρόλος του 

στη διαχείριση και λειτουργία της. Προτείνεται επίσης ο τρόπος συνεισφοράς άλλων 

φορέων στη λειτουργία και τον εμπλουτισμό της Πύλης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις της Πύλης 

ώστε αυτή να συμμορφώνεται με εθνικά και διεθνή πρότυπα σχεδίασης και ανάπτυξης 

πληροφοριακών συστημάτων. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία της 

Πύλης. 

 

1.1 Σύνοψη της αξιολόγησης των αναγκών της Δασικής Υπηρεσίας 

και λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και διαχείριση των 

δασών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα 

Η έρευνα για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των αναγκών του προσωπικού της Δασικής 

Υπηρεσίας και λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και διαχείριση των δασών του 

Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα, διεξήχθη για ένα χρονικό διάστημα περίπου 3,5 μηνών. 

Για την διεξαγωγή της, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της «απογραφικής δειγματοληψίας» με 

τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολόγιου που διακινήθηκε διαδικτυακά. 

 

Η έρευνα εστίασε σε οκτώ ομάδες στόχους. Σε αυτές περιλαμβάνονται υπάλληλοι της 

Δασικής Υπηρεσίας, υπάλληλοι άλλων δημοσίων υπηρεσιών με αρμοδιότητες σχετικές με 

το δίκτυο Natura 2000, υπάλληλοι των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 

επιστήμονες (μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ/ΤΕΙ, ερευνητές, ιδιώτες μελετητές κ.λπ.), προσωπικό μη 

κρατικών περιβαλλοντικών οργανώσεων και κυνηγετικών οργανώσεων, μέλη των δασικών 

συνεταιρισμών, δασοκτήμονες πέραν του δημοσίου, και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που 

παρέχουν υπηρεσίες αναψυχής και τουρισμού σε δασικές περιοχές.  Οι ανάγκες μιας 

ένατης ομάδας, αυτής των επισκεπτών δασών, προσεγγίστηκαν έμμεσα, μέσω των 

υπόλοιπων ομάδων. 

 

Η έρευνα κινήθηκε πάνω σε τρεις άξονες-ερωτήματα που αφορούσαν: 

i. Στην αναγνώριση του υφιστάμενου επιπέδου γνώσεων και πείρας των υπαλλήλων 

της Δασικής Υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και 

διαχείριση των δασών του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα. 

ii. Στην αναγνώριση των δεξιοτήτων τους που θα πρέπει να ενισχυθούν και που 

σχετίζονται με θέματα ενημέρωσης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. 
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iii. Στον εντοπισμό των καταλληλότερων μέσων για την κάλυψη των γνωσιακών 

αναγκών, την ανταλλαγή πείρας και καλών πρακτικών και την προώθηση της 

συνεργασίας μεταξύ των μελών των ομάδων στόχων. 

 

Λήφθηκαν συνολικά 268 απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, οι περισσότερες εκ των οποίων  

προήλθαν από το προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας (152 απαντήσεις). Σημαντική ήταν 

επίσης η απόκριση από την ομάδα των επιστημόνων (ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά 

ινστιτούτα, ερευνητές, κ.λπ.) από την οποία λήφθηκαν 65 απαντήσεις. Ακολουθούν σε 

απόκριση οι υπόλοιπες ομάδες-στόχοι του έργου, όπως το προσωπικό των φορέων 

διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, των μη κρατικών περιβαλλοντικών οργανώσεων 

και των κυνηγετικών οργανώσεων. Η γεωγραφική κατανομή των απαντήσεων και η 

αντιπροσώπευση των περισσότερων ομάδων σε αυτές ήταν ικανοποιητικές. Σε περιπτώσεις 

όπου διαπιστώθηκε ελλιπής αντιπροσώπευση, χρησιμοποιήθηκαν τα ευρήματα από τις 

συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν για τους σκοπούς της δράσης παρακολούθησης της 

επίδρασης του έργου στις ομάδες στόχους (δράση C.1), και ειδικότερα τα αποτελέσματα 

που αφορούν στην τεκμηρίωση της αρχικής κατάστασης αναγκών και δεξιοτήτων τους. 

 

Η ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων από τα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις, είχε 

ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και αξιολόγηση των αναγκών των εμπλεκόμενων στην 

προστασία και διαχείριση των δασών μέσα σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε ότι 

αφορά πληροφορίες, γνώσεις, δεξιότητες, εργαλεία και υπηρεσίες.  

 

Προέκυψε έτσι, ότι οι ομάδες στόχοι της έρευνας:  

 Εμφανίζουν μέτριο επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας στις ειδικές απαιτήσεις της 

διαχείρισης δασών ως περιοχών του δικτύου Natura 2000. 

 Προτιμούν τη χρήση διαδικτυακών καταλόγων και εργαλείων αναζήτησης, έναντι 

άλλων διαδραστικών δικτυακών εργαλείων, όπως είναι οι κοινότητες συζητήσεων.  

 Αναγνωρίζουν την ανάγκη για εύκολη πρόσβαση σε επίκαιρες και αξιόπιστες 

γεωχωρικές πληροφορίες και δεδομένα. 

 Επιθυμούν σε μεγάλο βαθμό οδηγίες και κατευθύνσεις για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που προκύπτουν από την ένταξη 

ενός δάσους στο δίκτυο Natura 2000. 

 Ενδιαφέρονται για καλές πρακτικές, ιδιαίτερα στα αντικείμενα της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας και της προσαρμογής της στην κλιματική αλλαγή. 

 Βλέπουν θετικά τη δημιουργία μιας Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση ως 

συμβολή στην επίλυση προβλημάτων ροής πληροφοριών και διάχυσης τεχνογνωσίας 

για τη διαχείριση των δασών των περιοχών Natura 2000. 

 Ενδιαφέρονται για τα σεμινάρια επιμόρφωσης του έργου, για τη διάδοση νέας 

γνώσης και πληροφοριών στους τομείς της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή κ.λπ. 

Ειδικότερα, η έρευνα έδειξε ότι: 

Α. Γνώση και πείρα για τη διατήρηση και διαχείριση των δασών στο Δίκτυο Natura 2000: 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Υπάρχουν δυσχέρειες στην πρόσβαση σε έγκυρα γεωχωρικά δεδομένα που 

αφορούν τόσο την οριοθέτηση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, όσο και σε 
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άλλες επιστημονικές πληροφορίες όπως παρουσία τύπων οικοτόπων και ειδών κ.ά. 

Επίσης, στη νομοθεσία, εγκυκλίους, κείμενα κατευθύνσεων κ.λπ. 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Απαιτείται ουσιαστική ενδυνάμωση του επιπέδου γνώσεων αλλά και ενίσχυση της 

πείρας για την εφαρμογή ειδικότερων λύσεων για τη διατήρηση ή βελτίωση της 

κατάστασης διατήρησης των δασικών τύπων οικοτόπων στο Δίκτυο Natura 2000. 

 

Β. Μέσα για την κάλυψη των γνωσιακών αναγκών, την ανταλλαγή πείρας και καλών 

πρακτικών και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών των ομάδων 

στόχων: 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

•  Η ενημέρωση, επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων στη 

διαχείριση των δασών σε περιοχές Natura 2000 βασίζεται κυρίως στην προσωπική 

επαφή του ενδιαφερόμενου με την πηγή της πληροφορίας.  

•  Η αναζήτηση σε εξειδικευμένους δικτυακούς τόπους και η χρήση υπηρεσιών 

διαμοιρασμού ερωτήσεων και αναζητήσεων έχει περιορισμένη εφαρμογή. 

•  Η χρήση του διαμοιρασμού καλών πρακτικών και επιτυχών λύσεων, όπως και της 

παρουσίασης προβλημάτων και αστοχιών προς αναζήτηση λύσεων δεν είναι 

διαδεδομένη και αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα. Κυριαρχεί η στάση του 

«δέκτη» λύσεων και οδηγιών, έναντι του «πομπού», ακόμα και σε περιπτώσεις 

επιτυχημένων πρακτικών. 

•  Οι υποδομές πληροφορικής είναι επαρκείς για τις ανάγκες των δασικών υπηρεσιών 

και των υπόλοιπων ομάδων στόχων, με εξαίρεση τους δασικούς συνεταιρισμούς. 

•  Ο χρόνος που μπορεί να διατεθεί για ενημέρωση, επιμόρφωση και αλληλεπίδραση 

είναι οριακά ικανοποιητικός για τις δασικές υπηρεσίες. 

•  Η επιμόρφωση των μελών των ομάδων στόχων κινείται σε μη ικανοποιητικά 

επίπεδα, αν ληφθεί υπόψη ότι η διαχείριση των δασών που έχουν ειδικά 

καθεστώτα προστασίας απαιτεί συγκροτημένες διαδικασίες επιμόρφωσης.  

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

•  Η ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση (ΔΠΣΔ) 

αντιμετωπίζεται από θετικά έως πολύ θετικά. 

•  Η ΔΠΣΔ είναι επιθυμητό να δώσει βάρος στην παροχή έγκυρης, έγκαιρης βασικής 

πληροφορίας ώστε να αναδειχθεί ως αξιόπιστο εργαλείο στα χέρια των μελών των 

ομάδων στόχων, κυρίως δε των δασικών υπηρεσιών. 

•  Ιδιαίτερο βάρος να δοθεί στην ταχεία και αξιόπιστη πρόσβαση σε γεωχωρικά 

δεδομένα. 

•  Είναι σκόπιμη η μεγιστοποίηση της χρήσης μέσων που διευκολύνουν την 

προσωπική επικοινωνία. 

•  Η χρήση μέσων και υπηρεσιών διαμοιρασμού καλών πρακτικών και επιτυχών 

λύσεων, όπως και της παρουσίασης προβλημάτων και αστοχιών προς αναζήτηση 

λύσεων είναι σκόπιμο να προωθηθεί κυρίως μέσω της επίδειξης της 

αποτελεσματικότητάς της, αλλά στην αρχή δεν αναμένεται μαζική χρήση. 

•  Είναι επιθυμητό, κατά την υλοποίηση των δράσεων του έργου ForestLife, να δοθεί 

βάρος στην ενημέρωση για το πού μπορούν τα μέλη των ομάδων στόχων να βρουν 
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έγκυρες πληροφορίες σχετικές με τα δάση και το δίκτυο Natura 2000, ιδανικά μέσω 

επίσημης εγκυκλίου από την κεντρική προς τις υπόλοιπες δασικές υπηρεσίες.  

•  Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί διάθεση χρόνου για την ενημέρωση για τη σημασία 

των δασών στο δίκτυο Natura 2000 και των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων που η 

ένταξη αυτή φέρνει.  

•  Είναι σκόπιμο οι δασικές υπηρεσίες να λαμβάνουν επίσημα γνώση όλων των 

αποφάσεων και πρωτοβουλιών της διοίκησης σχετικά με το δίκτυο Natura 2000, τις 

προστατευόμενες περιοχές και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

 

1.2 Προτεινόμενη αντιμετώπιση 

Για την ενίσχυση της συνεργασίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται 

με την προστασία και διαχείριση των δασών, απαιτείται μια πιο αποτελεσματική διαχείριση 

και διακίνηση της πληροφορίας που παράγεται σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και της γνώσης 

που αποκτάται από ερευνητικά προγράμματα, από και προς όλα τα υπόλοιπα επίπεδα 

δυνητικών χρηστών της: εμπλεκόμενοι στη διαχείριση των δασών σε περιοχές Natura 2000, 

είτε προέρχονται από διάφορα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, είτε από τον ιδιωτικό 

ερευνητικό ή εφαρμοσμένο τομέα. 

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται να δοθεί έμφαση στην προώθηση της συνεργασίας σε όλα τα 

επίπεδα, ως μια δίκαιη ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών. Αυτό θα συμβάλει στην 

οικοδόμηση της ικανότητας όλων των εμπλεκόμενων στη δασική προστασία και διαχείριση, 

τόσο σε θέματα εφαρμογής σχετικών πολιτικών, όσο και σε θέματα έρευνας και εύρεσης 

χρηματοδότησης για αυτήν. 

Η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής υποδομής που θα εξυπηρετεί τον εύκολο διαμοιρασμό και 

διακίνηση της γνώσης και την δικτύωση/συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, 

μπορεί να αποτελέσει ένα από τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω.  

Ωστόσο, κύριο μέλημα του έργου πρέπει να αποτελεί η δέσμευση και ενίσχυση της 

επιχειρησιακής ικανότητας των μερών στη χρήση, λειτουργία, εμπλουτισμό και 

βιωσιμότητα της υποδομής αυτής. Επιπρόσθετα, έμφαση χρειάζεται να δοθεί στην επίδειξη 

των θετικών επιπτώσεών της στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την 

προστασία και διαχείριση των δασών. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η χρήση άλλων 

μέσων, όπως δράσεις ενημέρωσης, επικοινωνίας και κατάρτισης και άλλων μεθόδων 

προώθησης. Η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων αποτελεί αντικείμενο της μελέτης 

«Στρατηγική επικοινωνίας και προώθησης της διαδικτυακής πύλης συνεργασίας για τα 

δάση του δικτύου Natura 2000» (βλ. Παραδοτέο Α.1.3). 

Η παρούσα μελέτη, περιγράφει τη δομή και τις λειτουργίες που θα πρέπει να επιτελεί ως 

μέσο, η διαδικτυακή υποδομή του έργου ForestLife. Η υποδομή αυτή καλείται 

«Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση του ελληνικού δικτύου Natura 2000», όμως 

για λόγους συντομίας στο κείμενο μπορεί να αναφέρεται ως «Διαδικτυακή Πύλη 

Συνεργασίας για τα Δάση» ή ως «Πύλη». 

Επισημαίνεται, ότι πολλά από τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Πύλη (π.χ. οι 

θεματικές προτεραιότητες) και έχουν συμπεριληφθεί στο στάδιο του σχεδιασμού της, 

αναμένεται ότι μπορεί να προσαρμοστούν ως ένα βαθμό κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, 

σύμφωνα με την αξιολόγηση των χρηστών της. 



LIFE ForestLife Π Α1.2 Σχεδιασμός διαδικτυακής πύλης συνεργασίας για τα δάση του ελληνικού δικτύου Natura 2000 

 

8 
 

1.3 Σκοπός της Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση 

Γενικός σκοπός της Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση είναι να αποτελέσει έναν 

πληροφοριακό κόμβο για τη δασική κοινότητα.  

Ειδικότεροι σκοποί της Πύλης είναι: 

- Να ενθαρρύνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τη Δασική Υπηρεσία, τους 

φορείς διαχείρισης και τους δασολόγους επιστήμονες σε όλη την Ελλάδα, να 

μοιράζονται τις εμπειρίες τους και τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση των 

δασών στις περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 και να οικοδομούν 

σχέσεις συνεργασίας.  

- Να λειτουργεί ως εργαλείο διάχυσης των αποτελεσμάτων του βιογεωγραφικού 

σεμιναρίου για τη διαχείριση των δασών στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000. 

- Να παρέχει τη δυνατότητα διαμοιρασμού και επαναχρησιμοποίησης καλών 

πρακτικών  προστασίας και διαχείρισης των δασών του δικτύου Natura 2000, και να 

διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ της Δασικής Υπηρεσίας και 

λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και διαχείριση των δασών του Δικτύου 

Natura 2000. 

- Να λειτουργεί ως ένας κατάλογος πληροφοριών, όπου οι χρήστες να μπορούν 

εύκολα να εντοπίσουν και να έχουν πρόσβαση σε κείμενα νομοθεσίας, 

κατευθυντήριες οδηγίες και καλές πρακτικές. 

 

1.4 Καθορισμός ομάδων στόχων της Πύλης 

Για τον καθορισμό των ομάδων στόχων που θα αποτελέσουν δυνητικούς χρήστες της 

διαδικτυακής πύλης συνεργασίας, είναι σημαντικό να γίνει αρχικά κατανοητός ο ρόλος της 

κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας και η σχέση αυτής με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην 

δασική προστασία και διαχείριση, είτε στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα (Περιφερειακές 

Δασικές Υπηρεσίες, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ιδιώτες ερευνητές, 

ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών, κλπ). 

Κύριος φορέας για την ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση των δημοσίων δασών της 

χώρας, τη δασοπολιτική και δασοτεχνική εποπτεία και επιτήρηση των μη δημοσίων δασών 

είναι η Δασική Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 

(ΓΔΔΔΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Κύριες αρμοδιότητες της 

είναι η διαμόρφωση της δασικής πολιτικής, η σύνταξη πολυετών προγραμμάτων δασικής 

ανάπτυξης, η προστασία των δασών, η παρακολούθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής 

εξέλιξης στη διαχείριση των δασών, η οργάνωση της εκμετάλλευσης των δασών, η 

παρακολούθηση και ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων και η προώθηση της 

συνεργασίας της χώρας με την Ε.Ε., τις τρίτες χώρες και τους Διεθνείς Οργανισμούς. 

Οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται στις Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις (Ν. 3852/2010), είναι τα όργανα εκτέλεσης και εφαρμογής των κατευθύνσεων 

και οδηγιών και γενικότερα της δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται από τη ΓΔΑΠΔΑ, αλλά 

και της εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων και μελετών. Διακρίνονται σε 

Διανομαρχιακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες. Τις Διανομαρχιακές Υπηρεσίες αποτελούν 7 

Γενικές Δ/νσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και 7 Δ/νσεις Συντονισμού και 
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Επιθεώρησης Δασών  σε κάθε μια από τις 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας. Τις 

Νομαρχιακές Υπηρεσίες αποτελούν 32 Διευθύνσεις Δασών με 80 Δασαρχεία και 22 

Διευθύνσεις χωρίς Δασαρχεία, ενώ λειτουργούν και τρεις ανεξάρτητες Διευθύνσεις 

Αναδασώσεων, ανά μία στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης. 

Αν και η τελική ευθύνη κάλυψης των υποχρεώσεων έναντι της εθνικής και κοινοτικής 

νομοθεσίας και εφαρμογής των ειδικότερων πολιτικών για τα δάση των περιοχών Natura 

2000 ανήκει στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, η εκπλήρωσή τους εξαρτάται σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό και από το κατά πόσο και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην δασική 

προστασία και διαχείριση, συμπεριλαμβανόμενων των χρηστών των δασών, γνωρίζουν τι 

και πότε πρέπει και δεν πρέπει να κάνουν. 

Ειδικότερα, τα εμπλεκόμενα μέρη, πέρα από τις δασικές υπηρεσίες, περιλαμβάνουν:  

- άλλες δημόσιες υπηρεσίες με αρμοδιότητες σχετικές με το δίκτυο Natura 2000, 

- τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 

- την επιστημονική κοινότητα (ερευνητική, ακαδημαϊκή ή μελετητική),  

- μη κρατικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και κυνηγετικές οργανώσεις, δασικούς 

συνεταιρισμούς, 

- δασοκτήμονες πέραν του δημοσίου, και 

- επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αναψυχής και τουρισμού σε δασικές 

περιοχές. 

Οι επισκέπτες των δασών καθώς και άλλες κατηγορίες χρηστών με ενδιαφέρον στα δάση 

και τη βιοποικιλότητα, μπορούν επίσης να αποτελέσουν δυνητικούς χρήστες της Πύλης. 

Συνεπώς, εάν θέλαμε να διακρίνουμε τις ομάδες-στόχους προς τις οποίες θα απευθύνεται η 

Πύλη Συνεργασίας, αυτές θα μπορούσαν να διακριθούν ως εξής: 

 

1. Υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών (Δασική Υπηρεσία της ΓΔΑΠΔΑ και Περιφερειακές 

Δασικές Υπηρεσίες) 

Οι Δασικές Υπηρεσίες της χώρας έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού και εφαρμογής της 

δασικής πολιτικής μέσω της διαχείρισης και της προστασίας των δασών και των δασικών 

εκτάσεων και είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να εγκρίνουν κάθε είδους επέμβαση στα δάση 

και τις δασικές εκτάσεις, ακόμα και αυτές που αποσκοπούν στη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας. Έως το έτος 2014, στις δασικές υπηρεσίες υπηρετούσαν 2904 υπάλληλοι 

σε 140 οργανικές μονάδες, εκ των οποίων 682 δασολόγοι και 443 τεχνολόγοι δασοπονίας, 

ενώ 1779 ήταν οι δασοφύλακες (Αγγελάκας κ.ά., 2014). Τον τεχνικό, επιστημονικό και 

νομικό συντονισμό όλων, παρέχει η Δασική Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, 

Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ.  

Η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους και η απρόσκοπτη πρόσβαση σε επιστημονικά 

δεδομένα και καλές πρακτικές είναι κρίσιμα για να επιτελούν καλύτερα το έργο τους.  

Η ενεργή συμμετοχή τους στην Πύλη και η συμβολή τους με συνεισφορά υλικού (όπως 

εγκύκλιοι, κατευθυντήριες οδηγίες, καλές πρακτικές, ενημερωτικές ειδήσεις, κ.ά), είναι 

κρίσιμη για την αποτελεσματική λειτουργία της. 
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2. Υπάλληλοι άλλων δημοσίων υπηρεσιών με αρμοδιότητες σχετικές με το Δίκτυο Natura 

2000 

Εδώ περιλαμβάνονται: 

- Το προσωπικό του Τμήματος Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του 

ΥΠΕΝ που έχει την συνολική ευθύνη για το Δίκτυο Natura 2000 και την εφαρμογή 

της Οδηγίας 92/43/ΕΚ στη χώρα.  

- Οι υπάλληλοι κεντρικών, αποκεντρωμένων και περιφερειακών υπηρεσιών που 

έχουν αρμοδιότητες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε περιοχές του Δικτύου 

Natura 2000.  

- Το προσωπικό των κεντρικών, αποκεντρωμένων και περιφερειακών υπηρεσιών 

αγροτικής ανάπτυξης, ιδιαιτέρως δε αυτών που ασχολούνται με την εντατική 

κτηνοτροφία, καθώς αυτή ασκείται κυρίως σε δάση και δασικές εκτάσεις.  

- Οι υπάλληλοι των κεντρικών, αποκεντρωμένων και περιφερειακών υπηρεσιών που 

ασχολούνται με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό που 

περιλαμβάνει και τον σχεδιασμό χρηματοδότησης έργων και δραστηριοτήτων εντός 

των περιοχών του δικτύου Natura 2000.  

Ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί καθώς διαφοροποιείται 

συνεχώς και μεταξύ ομοειδών υπηρεσιών, όπως π.χ. μεταξύ των διευθύνσεων 

περιβάλλοντος και ανάπτυξης/προγραμματισμού των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων.  

Η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους σε θέματα διαχείρισης των δασών του Δικτύου 

Natura 2000 εκτιμάται ως κρίσιμη για την ταχεία και ορθή, νομικά και επιστημονικά, λήψη 

αποφάσεων.  

Η ενεργή συμμετοχή τους στην Πύλη και η συμβολή τους με συνεισφορά υλικού (όπως 

κατευθυντήριες οδηγίες, καλές πρακτικές, ενημερωτικές ειδήσεις, κ.ά), είναι κρίσιμη για την 

αποτελεσματική λειτουργία της. 

 

3. Υπάλληλοι των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 

Οι φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών έχουν στην περιοχή ευθύνης τους 

μια ή περισσότερες περιοχές του δικτύου Natura 2000 και αρκετά καθήκοντα που 

σχετίζονται με τη διαχείριση των δασών εντός αυτών. Συλλέγουν επιστημονικά δεδομένα, 

εποπτεύουν και ενημερώνουν τους επισκέπτες, παίρνουν μέρος έργα σε διαχείρισης κ.λπ. 

Απασχολούν περί τους 400 εργαζόμενους (επιστήμονες, διοικητικό προσωπικό και 

φύλακες).  

Η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους και η πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα και καλές 

πρακτικές είναι κρίσιμα για να επιτελούν καλύτερα το έργο τους.  

Επίσης σημαντική για την ενημέρωσή τους, είναι η δυνατότητα συνεργασίας και εύκολης 

επικοινωνίας μεταξύ των υπαλλήλων διαφορετικών φορέων διαχείρισης, αλλά και με άλλους 

επιστήμονες της δημόσιας διοίκησης ή ιδιώτες ερευνητές, που δραστηριοποιούνται με τη 

διαχείριση των δασών εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000. 

 

4. Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ/ΤΕΙ, ερευνητές κρατικών ιδρυμάτων, μέλη επιστημονικών εταιριών, 

εργαζόμενοι σε μελετητικές εταιρείες ή ανεξάρτητοι ιδιώτες ερευνητές, σύμβουλοι ή 

μελετητές 

Στην Ελλάδα λειτουργούν δυο πανεπιστημιακές δασολογικές σχολές και τρεις σχολές 

τεχνολογικής εκπαίδευσης δασοπονίας, ενώ υπάρχουν δυο εξειδικευμένα ερευνητικά 

ινστιτούτα. Επιπρόσθετα, σημαντικός αριθμός ιδιωτών ερευνητών-μελετητών δασολόγων ή 
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άλλων κατευθύνσεων, ασχολείται συστηματικά με ειδικότερες πτυχές των δασικών 

οικοσυστημάτων και της διαχείρισής τους. Σε ότι αφορά τις επιστημονικές εταιρείες, οι 

πλέον σχετικές με τη διαχείριση των δασών του δικτύου Natura 2000 είναι η Ελληνική 

Δασολογική Εταιρεία, η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία 

και το Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο. Τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι ερευνητές και οι 

επιστημονικές εταιρείες εκδίδουν σημαντικές δημοσιεύσεις και εκδόσεις και διοργανώνουν 

επιστημονικά συνέδρια, και άρα διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην παραγωγή και 

εκλαΐκευση της γνώσης. 

Η συνεργασία μεταξύ τους, αλλά και η εύκολη επικοινωνία τους με ανθρώπους της δασικής 

πράξης, είναι κρίσιμα για να επιτελούν καλύτερα το έργο τους.  

Ταυτόχρονα, η συμβολή τους με συνεισφορά υλικού και αποστολή ενημερωτικών ειδήσεων 

στην Πύλη, θα είναι σημαντική για την αποτελεσματική λειτουργία της. 

 

5. Απασχολούμενοι σε μη κρατικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και κυνηγετικές 

οργανώσεις 

Πανελλαδικά δραστηριοποιούνται τουλάχιστον επτά μη κρατικές περιβαλλοντικές 

οργανώσεις (ΜΚΠΟ) σε θέματα δασών και Natura 2000, ενώ υπάρχουν πολλές ακόμη 

οργανώσεις, σωματεία και πρωτοβουλίες με τοπική δράση. Σύμφωνα με την μελέτη 

εντοπισμού και αξιολόγησης των αναγκών (Κακούρος κ.ά, 2017), οι οργανώσεις 

πανελλαδικής εμβέλειας απασχολούν περί τους 80 ειδικούς στη διατήρηση της φύσης, εκ 

των οποίων οι 20 εργάζονται κυρίως σε θέματα διατήρησης της φύσης σε δασικά 

οικοσυστήματα. Οι κυνηγετικές οργανώσεις και ειδικότερα οι ομοσπονδίες των τοπικών 

κυνηγετικών συλλόγων απασχολούν περί τους 30 ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι 

παρακολουθούν τους πληθυσμούς των θηρεύσιμων ειδών, προτείνουν και εφαρμόζουν 

μέτρα βελτίωσης των ενδιαιτημάτων τους, παρέχουν συμβουλές για τον εμπλουτισμό των 

πληθυσμών των θηρεύσιμων ειδών, ενημερώνουν τους κυνηγούς για δραστηριότητες που 

πρέπει να αποφεύγονται κ.λπ. Επίσης επιβλέπουν το έργο των θηροφυλάκων.  

Το προσωπικό των φορέων αυτών έχει μεγάλη ανάγκη έγκυρης και έγκαιρης επιστημονικής 

και νομικής πληροφόρησης, πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων και σε καλές πρακτικές και 

εμπειρίες. 

Ταυτόχρονα, η συμβολή τους με συνεισφορά υλικού και αποστολή ενημερωτικών ειδήσεων 

στην Πύλη, θα είναι σημαντική για την αποτελεσματική λειτουργία της. 

 

6. Μέλη δασικών συνεταιρισμών 

Οι δασικοί συνεταιρισμοί είναι ενώσεις φυσικών προσώπων, οι οποίες αναλαμβάνουν με 

διάφορους τρόπους την υλοτομία, μετακίνηση και σε ορισμένες περιπτώσεις και την 

εμπορία δασικών προϊόντων, κυρίως ξύλου. Έχουν συνήθως έδρα σε παραδασόβιους 

οικισμούς και δήμους. Τα μέλη τους εκτιμώνται περί τα 10.000, με λίγους από αυτούς να 

εργάζονται αποκλειστικά στον δασικό τομέα. Επίσης, ορισμένοι από τους συνεταιρισμούς 

αναλαμβάνουν και άλλες εργασίες, όπως αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αλλά 

και δράσεις αποκατάστασης της βλάστησης. Συχνά συνδράμουν στη δασοπυρόσβεση για τη 

διάνοιξη προσβάσεων, αντιπυρικών λωρίδων κ.λπ.  

Η πρόσβαση σε πληροφόρηση για τις χρηματοδοτήσεις, σε θέματα καλών πρακτικών 

χειρισμού της ξυλείας, σε θέματα ασφαλείας στην εργασία κ.λπ. είναι σημαντική για την 

επιτυχή λειτουργία τους. 
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7. Άλλες κατηγορίες δασοκτημόνων  

Το ποσοστό ιδιοκτησίας δασών από φυσικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς και άλλους μη 

κρατικούς οργανισμούς εκτιμάται σε περίπου 18%, από Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης σε 12%, και από εκκλησιαστικούς οργανισμούς (Ιερές Μονές κ.λπ.) σε 4,4% 

(Spanos κ.ά., 2015). Τα μη κρατικά (ιδιωτικά) δάση παρουσιάζουν υψηλό βαθμό 

κατακερματισμού σε πολλούς ιδιοκτήτες και αυτό δημιουργεί πληθώρα δυσχερειών στη 

διαχείρισή τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι Spanos κ. ά. (2015) 

τα μέλη της Ένωσης Δασοκτημόνων Ελλάδος είναι περί τα 120.  

Η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους πάνω σε θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας των 

δασικών οικοσυστημάτων, σε θέματα δασικής πολιτικής, χρηματοδοτήσεων, επιστημονικές 

πληροφορίες, δεδομένα και καλές πρακτικές είναι σημαντική για την αποτελεσματική  

διαχείριση των δασών αυτών. 

 

8. Εργαζόμενοι σε οικονομικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες αναψυχής και 

τουρισμού σε δασικές περιοχές 

Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το προσωπικό που εμπλέκεται στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων δραστηριοτήτων στη φύση (περπάτημα, 

αναρρίχηση, διάσχιση ποταμών και φαραγγιών, ποδήλατο, κίνηση με οχήματα 4x4 σε 

ορεινούς δύσβατους δρόμους κ.λπ.). Οι δραστηριότητες αυτές φέρνουν τον κόσμο πιο 

κοντά στα δάση και μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης, χρειάζονται όμως συνεχή υποστήριξη με πληροφορίες και καλές 

πρακτικές προς το προσωπικό και πληροφορίες για τον επισκέπτη. Το προσωπικό αυτό 

εργάζεται είτε σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αναψυχής ή τουρισμού ή σε ΠΜΚΟ 

που διατηρούν σχετικά προγράμματα ενημέρωσης. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις εκτιμώνται σε 

περίπου 30 με 150 περίπου εργαζόμενους. 

Η πρόσβαση σε πληροφόρηση είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών δασικής αναψυχής και δασοτουρισμού, με απώτερο στόχο την  προστασία  της 

βιοποικιλότητας. 

 

9. Επισκέπτες των δασών και άλλες κατηγορίες χρηστών με ενδιαφέρον στα δάση και τη 

βιοποικιλότητα 

Οι επισκέπτες των δασών, καθώς και όσοι έχουν ενδιαφέρον στα δάση και τη 

βιοποικιλότητα, δεν αποτελούν προτεραιότητα της Πύλης, μια και τα ενδιαφέροντά τους 

για περιήγηση στα δάση της Ελλάδας θα καλύψει η εφαρμογή για τα Δάση ForestLife App 

(βλ. Δράση Β5 του έργου).  

Ωστόσο, σαφώς μπορεί να αποτελέσουν χρήστες της Πύλης και να αξιοποιήσουν την 

πληροφορία που θα εντοπίσουν με σκοπό την εκμάθηση σωστής συμπεριφοράς στο δάσος, 

με απώτερο στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας. 
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2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την περιγραφή της δομής και της διάρθρωσης του 

περιεχομένου της Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση του ελληνικού δικτύου Natura 2000, την 

περιγραφή των λειτουργικών ενοτήτων της και του τρόπου λειτουργίας της. 

Για την κατανόηση της προτεινόμενης δομής και των λειτουργικών χαρακτηριστικών της 

Πύλης, κρίνεται σκόπιμη η παράθεση βασικών εννοιών για τις πύλες συνεργασίας, τις 

υπηρεσίες που μπορεί να παρέχουν στους χρήστες τους, και τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούν. 

 

2.1 Βασικές έννοιες για τις πύλες συνεργασίας 

Η αγγλική απόδοση για τον όρο «Πύλη Συνεργασίας» είναι στην πραγματικότητα 

«Collaboration Platform», όπου ο όρος «Collaboration» (στα ελληνικά: Σύμπραξη) 

χρησιμοποιείται για να συμπεριλάβει την Επικοινωνία, τον Συντονισμό και την Συνεργασία.  

Σε μια Πύλη Συνεργασίας, οι τρεις αυτοί παράμετροι ορίζονται ως εξής (Thalheim, 2015): 

- Η Επικοινωνία (communication) ορίζεται μέσω της ανταλλαγής μηνυμάτων και 

πληροφοριών και πραγματοποιείται μέσω υπηρεσιών και πρωτοκόλλων. Εξαρτάται 

από την επιλογή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τους τρόπους μετάδοσης, τα 

μεταδεδομένα, τη δομή της συνομιλίας και την πολιτική περιορισμού πρόσβασης. 

 

- Ο Συντονισμός (coordination) ορίζεται μέσω της διαχείρισης των φυσικών 

προσώπων, των δραστηριοτήτων τους και των πόρων τους. Βασίζεται στην 

διάρθρωση των ρόλων των φυσικών προσώπων και στην περιγραφή των 

καθηκόντων τους. Ο συντονισμός μπορεί να βασίζεται σε αυστηρά ή λιγότερα 

αυστηρά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων, και μπορεί να 

ενεργοποιηθεί, να γίνει αναγκαστική η χρήση του, ή να απενεργοποιηθεί. 

 

- Η Συνεργασία (cooperation) είναι η παραγωγή του έργου που λαμβάνει χώρα από 

τα φυσικά πρόσωπα σε έναν κοινόχρηστο χώρο. Μπορεί να θεωρηθεί ως μια ροή 

εργασιών. Η ανταλλαγή πληροφοριών βασίζεται σε τύπους μέσων που 

χρησιμοποιούνται με σκοπό την παραγωγή, τον χειρισμό και την οργάνωση των 

συνεισφορών έργου από φυσικά πρόσωπα. 

 

Ο τρόπος που οι παράμετροι της Επικοινωνίας, του Συντονισμού και της Συνεργασίας, 

λειτουργούν μεταξύ τους για να συντελέσουν μια Σύμπραξη (collaboration) παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 2.1 που ακολουθεί. 
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Εικόνα 2.1: Οι παράμετροι της Επικοινωνίας, του Συντονισμού και της Συνεργασίας, που 

συντελούν σε μια Σύμπραξη (Πηγή: Thalheim, 2015). 

Μια Πύλη Συνεργασίας αποτελείται από: 

1. Μια ομάδα ειδικών/εμπειρογνωμόνων, που ειδικεύονται σε διάφορα θεματικά 

πεδία της πολιτικής που εξυπηρετεί η Πύλη (στην προκειμένη περίπτωση: Δασική 

Πολιτική και Πολιτική για την Βιοποικιλότητα), και που έχουν την ευθύνη 

τροφοδοσίας της Πύλης με πληροφορίες ώστε να υποστηρίζεται καλύτερα ο 

σχεδιασμός σχετικών δράσεων και η αποτελεσματική εφαρμογή της εκάστοτε 

πολιτικής. Ταυτόχρονα μπορεί να αποτελούν και αποδέκτες της πληροφορίας που 

διαχέεται από την Πύλη και που ενδεχομένως αφορά διαφορετικό θεματικό πεδίο 

από αυτό της ειδικότητας τους. 

 

2. Ένα διαδραστικό διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας (web interface) σχεδιασμένο 

για να διευκολύνει τη δικτύωση, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαχείριση και 

ανταλλαγή της γνώσης. 

 

3. Τους εγγεγραμμένους χρήστες που έχουν πρόσβαση στα εργαλεία δικτύωσης και 

ανταλλαγής πληροφοριών, ενώ αποτελούν ταυτόχρονα αποδέκτες της 

πληροφορίας που διαχέεται από την Πύλη. 

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει μια Πύλη Συνεργασίας στους χρήστες της, 

μπορεί να είναι: 

 Υπηρεσίες παροχής γνώσης και εκπαίδευσης 

 Δικτύωση και ευκαιρίες συνεργασίας 

 Helpdesk. 

Οι Πύλες Συνεργασίας διακρίνονται σε τρεις τύπους (Nambisan, 2009): τις πλατφόρμες 

εξερεύνησης (exploration platforms), τις πλατφόρμες πειραματισμού (experimentation 

platforms) και τις πλατφόρμες εκτέλεσης (execution platforms). 

Οι πλατφόρμες εξερεύνησης χρησιμοποιούνται για να εξερευνηθεί ένα πρόβλημα, οι 

πλατφόρμες πειραματισμού για να δοκιμαστούν πιθανές λύσεις σε ένα πρόβλημα, και οι 

πλατφόρμες εκτέλεσης για να δημοσιευτούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής των λύσεων 

ενός προβλήματος. 
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Όπως είναι προφανές, οι τρεις αυτοί τύποι υποστηρίζουν διαφορετικές φάσεις της 

επίλυσης ενός προβλήματος (βλ. Εικόνα 2.2). Επιπλέον, η συμμετοχή σε κάθε τύπο 

πλατφόρμας απαιτεί διαφορετικές επιχειρησιακές ικανότητες. 

Τα περισσότερα προβλήματα είναι σαν ένα σύνθετο παζλ. Όταν κάποια κομμάτια του παζλ, 

όσο μικρά και να είναι αυτά, λείπουν, δεν μπορεί να γίνουν αντιληπτές όλες οι πτυχές του 

προβλήματος. Οι πλατφόρμες εξερεύνησης φέρνουν σε επαφή διαφορετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε το πρόβλημα να πλευρικοποιείται καλύτερα. Μόλις  

συμφωνηθεί ένας κοινός ορισμός του προβλήματος, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να 

αρχίσουν να εργάζονται στην επίλυσή του. Έτσι, στις πλατφόρμες εξερεύνησης, το 

ζητούμενο είναι η κυρίως η διευκόλυνση της δικτύωσης και της επικοινωνίας μεταξύ των 

χρηστών μέσω εργαλείων, όπως είναι οι κατάλογοι ειδικών και οι κοινότητες συζητήσεων. 

Επίσης, η αναγνώριση των κατάλληλων ανθρώπων που θα συντονίζουν σε μια κοινότητα 

συζητήσεων, την επίλυση του προβλήματος. 

Οι περισσότεροι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και οι κυβερνητικοί οργανισμοί, συνήθως 

παραλείπουν το στάδιο του πειραματισμού (πλατφόρμες πειραματισμού), μεταβαίνοντας 

κατευθείαν από την ιδέα της επίλυσης ενός προβλήματος, στην εφαρμογή της. Ωστόσο, 

συχνά ο πειραματισμός μια επίλυσης οδηγεί στην καλύτερη αξιολόγηση των λύσεων και 

στην αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος. 

Μόλις οι χρήστες μιας πλατφόρμας συνεργασίας καθορίσουν το πρόβλημα και 

προσδιορίσουν τον τρόπο επίλυσής του, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες 

εκτέλεσης για να αναπτύξουν και παρουσιάσουν τα ευρήματά τους. Οι πιο 

αποτελεσματικές πλατφόρμες εκτέλεσης επιτρέπουν τη δημιουργία και διανομή ενός 

προτύπου για μια λύση. Τα πρότυπα μπορεί να περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία μιας 

καλής πρακτικής για την επίλυση ενός προβλήματος, αλλά μπορεί επίσης να 

προσαρμόζονται εύκολα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η επιτυχία μιας πλατφόρμας 

εκτέλεσης έγκειται στην διάχυση καλά τεκμηριωμένων προτύπων λύσεων και της γνώσης 

που απαιτείται για την εφαρμογή τους. 

 

Εικόνα 2.2 Αντιπαράθεση χαρακτηριστικών της πλατφόρμας εξερεύνησης, της πλατφόρμας 

πειραματισμού και της πλατφόρμας εκτέλεσης (Πηγή: Nambisan, 2009). 
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2.2 Δομή και οργάνωση περιεχομένου της Πύλης Συνεργασίας για 

τα Δάση 

 

2.2.1 Δομή 

Η Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση θα έχει τα χαρακτηριστικά μιας πλατφόρμας εξερεύνησης 

και μιας πλατφόρμας εκτέλεσης. Θα περιλαμβάνει κάποιες δομημένες ενότητες, η 

λειτουργικότητα των οποίων θα υποστηρίζεται από δικτυακές υπηρεσίες και εργαλεία, που 

θα προωθούν τη βελτίωση της γνώσης και τη δικτύωση για την αντιμετώπιση προκλήσεων 

που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση των δασών. 

Οι λειτουργικές ενότητες της Πύλης θα διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες (Εικόνα 2.3): 

- Ενότητες που προάγουν τη βελτίωση της γνώσης και κύριο αντικείμενό τους είναι η 

συγκέντρωση της πληροφορίας, ο εντοπισμός και η ανάκτησή της. 

- Ενότητες που προάγουν τη δικτύωση και τη συνεργασία και κύριο αντικείμενό τους 

είναι η επικοινωνία, η  ανταλλαγή και ο διαμοιρασμός της πληροφορίας. 

 

 

Εικόνα 2.3 Σχηματική αναπαράσταση των κύριων κατηγοριών λειτουργικών ενοτήτων της 

Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση, που προάγουν τη βελτίωση της γνώσης και τη 

δικτύωση και συνεργασία. 

 

Οι λειτουργικές ενότητες που προάγουν τη βελτίωση της γνώσης θα περιλαμβάνουν: 

1. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη - Ενότητα πληροφοριακού υλικού 

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη θα αποτελεί τον χώρο όπου θα συγκεντρώνεται το 

πληροφοριακό υλικό της Πύλης. Η ενότητα αυτή θα κατηγοριοποιείται με βάση τις 

κατηγορίες υλικού (π.χ. νομοθεσία, κατευθυντήριες οδηγίες, καλές πρακτικές, γεωχωρικά 

δεδομένα, κ.ά.) και το περιεχόμενό τους θα αφορά στις θεματικές ενότητες ενδιαφέροντος 

της Πύλης. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
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2. Γνωσιακή Βάση (knowledge base) 

Η Γνωσιακή Βάση θα περιλαμβάνει ενότητες κειμένων με πληροφορίες (Δάση της Ελλάδας, 

Οδηγία Οικοτόπων, Δίκτυο Natura 2000, πηγές πληροφοριών, κ.ά.), κατάλογο με 

ολοκληρωμένα ή τρέχοντα έργα, κατάλογο με πηγές χρηματοδότησης, κατάλογο 

επιστημόνων και κατάλογο οργανισμών. 

 

3. Δικτυακές υπηρεσίες εντοπισμού και ανάκτησης της πληροφορίας 

Ο εντοπισμός της πληροφορίας στην Πύλη θα επιτυγχάνεται μέσω υπηρεσιών  αναζήτησης, 

που θα υποστηρίζονται από θεματικά φίλτρα. 

Οι υπηρεσίες αναζήτησης και τα θεματικά φίλτρα τους, θα διαφοροποιούνται ανάλογα με 

τη λειτουργική ενότητα την οποία θα εξυπηρετούν. 

- Υπηρεσίες αναζήτησης σε όλη την Πύλη (οριζόντια): Τα φίλτρα θα επιτρέπουν 

αναζήτηση με βάση λέξεις-κλειδιά. 

- Υπηρεσίες αναζήτησης στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη: Τα φίλτρα θα επιτρέπουν 

αναζήτηση με βάση λέξεις-κλειδιά, με βάση τη θεματική ενότητα, με βάση τον 

μορφότυπο του αρχείου, και με βάση την κατηγορία υλικού. 

- Υπηρεσίες αναζήτησης στη Γνωσιακή Βάση: Τα φίλτρα θα επιτρέπουν αναζήτηση με 

βάση λέξεις-κλειδιά, τη διοικητική διαίρεση και την θεματική ενότητα. 

- Υπηρεσίες αναζήτησης στην Κοινότητα Συζητήσεων: Τα φίλτρα θα επιτρέπουν 

αναζήτηση με βάση λέξεις-κλειδιά και με βάση τη θεματική ενότητα. 

 

4. Διαδικτυακή επισκόπηση γεωχωρικών δεδομένων 

Οι υπηρεσίες επισκόπησης θα αφορούν στην διαδικτυακή επισκόπηση γεωχωρικής 

πληροφορίας μέσα από ένα διαδικτυακό περιβάλλον (web map viewer). 

5. Ενότητα ενημερώσεων, ειδήσεων και επιμόρφωσης 

Η ενότητα αυτή θα αποτελεί τον χώρο όπου θα συγκεντρώνονται ειδήσεις, ανακοινώσεις 

εκδηλώσεων και δράσεων κατάρτισης, καθώς και θέσεις εργασίας. Οι ειδήσεις θα 

ενημερώνουν για θέματα δασικής επικαιρότητας. Οι ανακοινώσεις εκδηλώσεων και 

δράσεων κατάρτισης θα περιλαμβάνουν λίστα με προσφάτως ολοκληρωμένες ή 

επερχόμενες εκδηλώσεις (συνέδρια, ενημερωτικές ημερίδες, σεμινάρια κατάρτισης) που 

οργανώνει η Δασική Υπηρεσία. Θα περιλαμβάνονται επίσης σχετικά κείμενα (προσκλήσεις, 

φόρμες εγγραφής, το πρόγραμμα, εκθέσεις-πρακτικά, λίστα συμμετεχόντων, κ.ά.). 

Επιπλέον, η ενότητα θα φιλοξενεί ανακοινώσεις σχετικών θέσεων εργασίας, ή ευκαιρίες για 

συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης. 

 

Οι λειτουργικές ενότητες που προάγουν τη δικτύωση και τη συνεργασία θα 

περιλαμβάνουν: 

1. Ενότητα διαμόρφωσης και επισκόπησης προφίλ χρήστη 

Στην ενότητα αυτή θα περιλαμβάνονται εργαλεία και ειδικές φόρμες με τα οποία οι 

χρήστες θα μπορούν να προσθέσουν πληροφορίες για τη διαμόρφωση της ταυτότητας-

προφίλ τους στην Πύλη. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

- Ονοματεπώνυμο 

- Φωτογραφία προφίλ 
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- Τίτλο σπουδών 

- Ειδικότητα 

- Τρέχουσα απασχόληση-θέση εργασίας 

- Πεδία ενασχόλησης/ενδιαφέροντος 

- Στοιχεία επικοινωνίας 

 

2. Εργαλεία επικοινωνίας χρηστών 

Η Πύλη θα περιλαμβάνει εργαλεία και δυνατότητες που θα προάγουν την επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση μεταξύ των εγγεγραμμένων χρηστών της. 

3. Σύστημα αυτόματης ειδοποίησης και ενημέρωσης 

Οι υπηρεσίες αυτόματης ειδοποίησης και ενημέρωσης αποτελούν μια μονόδρομη 

επικοινωνία από τους διαχειριστές της Πύλης προς τους εγγεγραμμένους χρήστες της. Θα 

αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στους εγγεγραμμένους χρήστες. 

4. Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια και ηλεκτρονικές εγγραφές 

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια θα μπορεί να παρουσιάζουν μια σειρά από ερωτήσεις σε 

θέματα, τα οποία θέλει να διερευνήσει η Δασική Υπηρεσία. 

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές μπορεί να αφορούν στην φόρμα εγγραφής των χρηστών στην 

Πύλη, στην φόρμα εγγραφής-παρακολούθησης μιας θεματικής ενότητας της Κοινότητας 

Συζητήσεων, και στις φόρμες εγγραφής για συμμετοχή σε εκδηλώσεις/σεμινάρια που θα 

διοργανώνει η Δασική Υπηρεσία. 

5. Κοινότητα συζητήσεων 

Η Κοινότητα συζητήσεων θα διακρίνεται στις θεματικές ενότητες ενδιαφέροντος της Πύλης, 

κάθε μια από τις οποίες θα περιλαμβάνει θέματα προς συζήτηση. Οι θεματικές ενότητες θα 

μπορούν να διευρυνθούν εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

6. Ενότητα πληροφοριακής υποστήριξης χρηστών 

Αφορά σε παροχή πληροφοριακής υποστήριξη προς τον χρήστη είτε με τη μορφή οδηγιών 

για τη χρήση της Πύλης, είτε με τη μορφή σύντομης βοήθειας (συμβουλές) για την χρήση 

συγκεκριμένων εργαλείων της. 

 

2.2.2 Οργάνωση περιεχομένου 

Πέντε κύριες θεματικές ενότητες ενδιαφέροντος εντοπίστηκαν, με βάση τα αποτελέσματα 

της ποσοτικής έρευνας αναγνώρισης των αναγκών των εμπλεκόμενων μερών (Κακούρος 

κ.ά, 2017) και της ποιοτικής έρευνας τεκμηρίωσης της αρχικής κατάστασης των αναγκών 

και δεξιοτήτων τους (Τοπαλίδου κ.ά, 2017). Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1. Μέτρα διαχείρισης και δασική βιοποικιλότητα 

2. Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή 

3. Αποκατάσταση και ανόρθωση υποβαθμισμένων πρεμνοφυών δρυοδασών 

4. Διαχείριση επισκεπτών και δημιουργία υποδομής ερμηνείας περιβάλλοντος 

5. Καινοτόμες χρηματοδοτήσεις  
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Οι παραπάνω θεματικές ενότητες θα χρησιμοποιηθούν τόσο στην επιλογή του 

περιεχομένου του πληροφοριακού υλικού της «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης» όσο και στην 

οργάνωση των συζητήσεων στην «Κοινότητα συζητήσεων» της Πύλης. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά την οργάνωση του πληροφοριακού υλικού της «Ηλεκτρονικής 

Βιβλιοθήκης», αυτή θα βασιστεί στις παρακάτω κατηγορίες υλικού: 

Α. Πολιτικές για τα δάση και τη βιοποικιλότητα 

Η κατηγορία αυτή θα περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο (ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία) 

και τα πλαίσια πολιτικής (π.χ. στρατηγικές) στα οποία απευθύνεται το έργο. Θα 

περιλαμβάνει την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που αφορά στη διατήρηση και 

διαχείριση της βιοποικιλότητας και των δασών, στις προστατευόμενες περιοχές, στη 

διαχείριση των υδατικών πόρων και της περιβαλλοντικής πληροφορίας, ιδιαίτερα δε της 

χωρικής. Ειδικότερα, θα περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα, 

την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δάση και τα 

κείμενα κατευθύνσεων του Forest Europe. Επιπρόσθετα, εδώ θα περιλαμβάνονται και 

σχετικά κείμενα κατευθύνσεων ανάπτυξης πολιτικών από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο 

Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών και το Ευρωπαϊκό Δασικό 

Ινστιτούτο.  

Β. Κατευθυντήριες οδηγίες 

Οι κατευθύνσεις και οδηγίες που θα βρίσκονται σε αυτή την ενότητα: 

α) θα ακολουθούν και δίνουν ειδικότερες κατευθύνσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της 

ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας,  

β) θα βασίζονται σε δημοσιευμένη επιστημονική έρευνα και δεδομένα, και 

γ) θα έχουν δοκιμαστεί στην πράξη.  

Κείμενα με κατευθύνσεις και οδηγίες έχουν παραχθεί από ή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

το Ευρωπαϊκό Δασικό Ινστιτούτο, το Forest Europe, τον FAO, τη Δασική Υπηρεσία των 

Η.Π.Α., την Διεθνή Ένωση για την Οικολογική Αποκατάσταση κ.λπ. Υπάρχουν επίσης και 

σχετικές ελληνικές εκδόσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τα Δασικά Ινστιτούτα και 

σχετικές εκδόσεις από έργα LIFE. 

Γ. Καλές πρακτικές 

Στην κατηγορία αυτή θα καταχωρούνται καλές πρακτικές σε θέματα: διαχείρισης και 

προστασίας δασών, προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή, 

αποκατάστασης και ανόρθωσης υποβαθμισμένων πρεμνοφυών δρυοδασών, και θέματα 

ορθής διαχείρισης επισκεπτών και δημιουργίας υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος. 

Δ. Εκπαιδευτικό υλικό 

Το εκπαιδευτικό υλικό αυτής της ενότητας θα αποτελεί βοηθητικό υλικό και υλικό για 

παραδείγματα για την ανάπτυξη των σεμιναρίων του έργου (Δράση Β4).  

Ειδικότερα, μπορεί να αφορά στα παρακάτω θέματα: 

• Προστατευόμενες περιοχές 

• Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών 
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• Ειδικότερα θέματα διαχείρισης και αποκατάστασης σε δάση εντός του Δικτύου 

Natura 2000 

• Αναγωγή πρεμνοφυών δασών 

• Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή 

• Διαχείριση επισκεπτών 

• Καινοτόμες χρηματοδοτήσεις 

Ε. Τεχνικές εκθέσεις έργων διατήρησης και αποκατάστασης και προγραμμάτων 

Στην κατηγορία αυτή, θα καταχωρούνται τεχνικές εκθέσεις που έχουν παραχθεί από έργα 

διατήρησης και αποκατάστασης, όπως έργα LIFE, Interreg, ΕΟΧ, αποτιμήσεις 

προγραμμάτων, στρατηγικών κ.λπ. σχετικά με: α) τη διαχείριση και αποκατάσταση δασικών 

οικοσυστημάτων, β) τα δάση και την κλιματική αλλαγή, γ) τη διαχείριση επισκεπτών και 

δημιουργία υποδομών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δ) χρηματοδοτήσεις με 

έμφαση στις καινοτόμες χρηματοδοτήσεις. 

ΣΤ. Χάρτες και γεωχωρικά δεδομένα 

Στην κατηγορία αυτή, θα καταχωρούνται χάρτες, γεωχωρικά δεδομένα, ή δικτυακοί 

σύνδεσμοι προς τις υποδομές πληροφοριών ή τα αποθετήρια δεδομένων από όπου αυτά 

διατίθενται. 

Ζ. Ερευνητικές δημοσιεύσεις, εκδόσεις, πρακτικά συνεδρίων 

Στην κατηγορία αυτή θα καταχωρούνται ερευνητικές δημοσιεύσεις, βιβλία, πρακτικά 

συνεδρίων, ιστορικά βιβλία σχετικά με τα δάση, παλαιότερες κατευθύνσεις και οδηγοί κ.λπ. 

Η. Άλλα 

Στην κατηγορία αυτή θα καταχωρούνται κείμενα ή δεδομένα που αφορούν στη διαχείριση 

των δασών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 αλλά και εκτός, ή πληροφορίες που δεν 

μπορούν τα καταχωρηθούν αλλού. 

 

2.3 Περιγραφή κύριων λειτουργικών ενοτήτων 

 

2.3.1 Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη – Ενότητα πληροφοριακού υλικού 

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη θα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο πληροφόρησης. Θα αποτελεί 

τον χώρο όπου θα συγκεντρώνεται το πληροφοριακό υλικό της Πύλης. Η ενότητα αυτή θα 

κατηγοριοποιείται με βάση την κατηγορία υλικού και το υλικό θα αφορά στις θεματικές 

ενότητες ενδιαφέροντος της Πύλης. 

Η διάκριση θα γίνεται ανά κατηγορία πληροφοριακού υλικού, ως εξής: 

- Πολιτικές και νομοθεσία για τα δάση και τη βιοποικιλότητα 

- Κατευθυντήριες οδηγίες 

- Καλές πρακτικές 

- Τεχνικές εκθέσεις έργων διατήρησης και αποκατάστασης 

- Χάρτες και γεωχωρικά δεδομένα 
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- Ερευνητικές δημοσιεύσεις, εκδόσεις, πρακτικά συνεδρίων 

- Εκπαιδευτικό υλικό 

- Άλλα. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, το πληροφοριακό υλικό, μπορεί να περιλαμβάνει το ίδιο το 

ψηφιακό αρχείο, και σε άλλες να παραπέμπει σε άλλο διαδικτυακό σύνδεσμο (αποθετήριο, 

πύλη, ή ιστοσελίδα) για τη μετάβαση στο ψηφιακό αρχείο. Το πληροφοριακό υλικό θα 

συνοδεύεται από βασικά μεταδεδομένα. Ειδικότερα, θα δομείται κατ’ ελάχιστον με τα 

παρακάτω στοιχεία μεταδεδομένων: 

- Τίτλος 

- Δημιουργός / Εκδότης 

- Θεματική ενότητα (μία ή περισσότερες) 

- Σύντομη περιγραφή 

- Πηγή 

- Ψηφιακό αρχείο ή Σύνδεσμος URL 

- Γλώσσα 

- Άδεια χρήσης 

- Ημερομηνία 

Εγγεγραμμένοι χρήστες της Πύλης που θα τους έχουν αποδοθεί δικαιώματα συνεισφοράς 

υλικού στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ή σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες αυτής, θα 

μπορούν να συνεισφέρουν πληροφοριακό υλικό και να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της. 

Στην περίπτωση που το πληροφοριακό υλικό φέρει το ίδιο το ψηφιακό αρχείο, αυτό θα 

πρέπει να ακολουθεί έναν από τους ευρέως διαδεδομένους μορφότυπους αρχείων (π.χ. 

doc, odb, pdf, xls). 

Το περιεχόμενο που θα δημοσιεύεται θα πρέπει να είναι δημόσιο. Σε περίπτωση που 

κάποιο υλικό καλύπτεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτό πρέπει 

να αναφέρεται ρητά, να έχει ξεκάθαρα πνευματικά δικαιώματα, ή να το ανεβάζει ο ίδιος ο 

δημιουργός του.  

Θα πρέπει επίσης να δηλώνονται τα δικαιώματα χρήσης που έχει ορίσει για το αρχείο ο 

ίδιος ο ιδιοκτήτης-δημιουργός του. Για τη δήλωση αυτή προτείνεται η χρήση των ανοιχτών 

αδειών  χρήσης  Creative Commons (CC). Οι άδειες Creative Commons βοηθούν τους 

δημιουργούς να διατηρούν και να διαχειρίζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

που διαθέτουν, με τον τρόπο που εκείνοι επιθυμούν. Η χρήση των αδειών Creative 

Commons δεν απαιτεί την πλήρη παραίτηση του δικαιούχου των δικαιωμάτων  

πνευματικής ιδιοκτησίας από τα δικαιώματα που διαθέτει, καθώς οι τύποι αδειών 

ποικίλλουν. Ανάλογα τον τύπο της, η εκάστοτε άδεια μπορεί να επιτρέπει/ή αποτρέπει 

στους μελλοντικούς χρήστες ενός αρχείου/πνευματικού έργου να προβούν σε κάποιες 

ενέργειες. Οι ενέργειες μπορεί να αφορούν σε: 

- αντιγραφή του έργου 

- αναδιανομή του έργου 

- δημόσια προβολή και εκτέλεση/αναπαραγωγή του έργου 

- ψηφιακή αναπαραγωγή του έργου (π.χ. μέσω του Διαδικτύου) 

- μετατροπή του έργου σε άλλη μορφή ως πιστό αντίγραφο (π.χ ψηφιακά αντίγραφα) 

- τροποποίηση του έργου. 

Οι βασικότεροι τύποι των αδειών Creative Commons είναι: 
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 Αναφορά στον αρχικό δημιουργό (Attribution). Σε αυτή την περίπτωση 

οποιοσδήποτε επιθυμεί να αναπαράγει ή να τροποποιήσει το εν λόγω έργο οφείλει 

να πραγματοποιήσει αναφορά στον αρχικό δημιουργό. 

 Απαγόρευση εμπορικής χρήσης του έργου (Non-commercial). Σε αυτή την 

περίπτωση η χρήση του έργου με εμπορικό σκοπό απαγορεύεται. 

 Απαγόρευση δημιουργίας παραγώγων έργων (No Derivatives). Σε αυτή την 

περίπτωση επιτρέπεται η αναπαραγωγή του έργου αλλά απαγορεύεται η 

δημιουργία οποιουδήποτε είδους παραγώγου. 

 Διανομή του παράγωγου έργου με τους όρους της αρχικής άδειας (Share alike). Σε 

αυτή την περίπτωση επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων υπό τον όρο η 

οποιαδήποτε χρήση του έργου να πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με 

την εφαρμογή της συγκεκριμένης άδειας. 

Βοηθώντας τους δημιουργούς ή τους δικαιοπαρόχους να καθορίσουν με ακρίβεια τον 

τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι άδεις Creative Commons στοχεύουν στην 

προαγωγή της προόδου της επιστήμης. 

 

2.3.2 Γνωσιακή βάση 

 Ενότητες κειμένων με πληροφορίες για τα Δάση της Ελλάδας, την εφαρμογή της 

Οδηγίας των Οικοτόπων στην Ελλάδα, το Δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα. 

 Βάση δεδομένων με ολοκληρωμένα και τρέχοντα ερευνητικά έργα για τα δάση. Οι 

εγγραφές της βάσης δεδομένων θα μπορούν να εμπλουτίζονται από τους 

εγγεγραμμένους χρήστες. Η λειτουργικότητα της βάσης θα ενισχύεται από τη χρήση 

φίλτρων αναζήτησης.  

 Βάση δεδομένων με συνδέσμους σε πηγές χρηματοδότησης (π.χ. LIFE, INTERREG, 

ΕΟΧ, ΕΣΠΑ, κλπ). Η λειτουργικότητα της βάσης θα ενισχύεται από τη χρήση φίλτρων 

αναζήτησης. 

 Βάση δεδομένων με συνδέσμους σε πληροφοριακές πύλες και αποθετήρια 

δεδομένων (όπως για παράδειγμα: European Forest Institute, Πύλη Euroforest, 

Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων του EIONET, Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Natura 2000, 

Γεωπύλη INSPIRE, Εθνικό Παρατηρητήριο Δασών, Δικτυακός Τόπος για τη Φύση και 

τη Βιοποικιλότητα, Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, Εθνικός Κατάλογος 

Επιστημονικών Περιοδικών, κλπ). Η λειτουργικότητα της βάσης θα ενισχύεται από 

τη χρήση φίλτρων αναζήτησης. 

 Κατάλογος ειδικών που δραστηριοποιούνται στα δάση του δικτύου Natura 2000 

στην Ελλάδα, αλλά και των υπηρεσιών, οργανισμών και οικονομικών φορέων που 

εμπλέκονται στην προστασία και διαχείριση των δασών του δικτύου Natura 2000. Η 

λειτουργικότητα της βάσης θα ενισχύεται από τη χρήση θεματικών φίλτρων 

αναζήτησης (π.χ. έδρα, περιοχή δράσης, ειδικότητα, ερευνητικό αντικείμενο, κλπ). 

Ο κατάλογος θα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο δικτύωσης που θα παρέχει 

πληροφόρηση σχετικά με την εξειδίκευση εντός των οργανισμών. Οι εγγεγραμμένοι 

χρήστες θα μπορούν να υποβάλλουν και ενημερώνουν το επιχειρησιακό και 

προσωπικό τους προφίλ αναρτώντας πληροφορίες όπως: λογότυπο 

φορέα/οργανισμού, προφίλ οργανισμού, προσωπική φωτογραφία ερευνητή, 

σύντομο βιογραφικό ερευνητή, πεδία ενδιαφέροντος, διαθεσιμότητα για 

συνεργασία και υποβολή προτάσεων για έργα, τρέχουσες ερευνητικές 

δραστηριότητες, στοιχεία επικοινωνίας, κλπ. 
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 Ενότητα με συμβουλές και υποστήριξη υπό την μορφή Συχνών Ερωτημάτων (FAQ) 

πάνω σε θέματα δασικής διαχείρισης. 

 

2.3.3 Διαδικτυακή επισκόπηση γεωχωρικών δεδομένων 

Οι υπηρεσίες επισκόπησης αφορούν στην διαδικτυακή επισκόπηση της γεωχωρικής 

πληροφορίας μέσα από ένα διαδικτυακό περιβάλλον (web map viewer). 

Ενδεικτικά, τα επίπεδα της πληροφορίας που θα μπορεί ο χρήστης να δει στον web map 

viewer μπορεί να είναι:  

- Όρια δασών 

- Βλάστηση 

- Όρια περιοχών δικτύου Natura 2000 

- Όρια προστατευόμενων περιοχών 

- Όρια ευθύνης δασικών περιφερειών 

- Όρια ευθύνης φορέων διαχείρισης 

- Διοικητικά όρια 

 

2.3.4 Κοινότητα συζητήσεων 

Αποτελεί στην ουσία έναν διαδικτυακό χώρο  στον οποίο οι χρήστες θα μπορούν να 

ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.  

 

Θα απεικονίζεται μια λίστα από θεματικές ενότητες. Κάθε θεματική ενότητα θα 

περιλαμβάνει σειρά θεμάτων προς συζήτηση. 

 

Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει ένα θέμα και να δει μια λογική ακολουθία από μηνύματα 

και απαντήσεις άλλων χρηστών, καθώς και να προσθέσει το δικό του σχόλιο.  

 

Όλοι οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και να αναγνώσουν 

προηγούμενα μηνύματα. Παρόλα αυτά μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι θα έχουν τη 

δυνατότητα να προσθέσουν το δικό τους σχόλιο σε κάποιο θέμα.  

 

Η πλοήγηση ανάμεσα στα θέματα θα πρέπει να γίνεται με εύκολο τρόπο. Πιο αναλυτικά θα 

πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι ακόλουθες λειτουργίες: 

 

Για τον χρήστη:  

 Εμφάνιση λίστας θεμάτων συζήτησης. 

 Δημιουργία νέου θέματος. 

 Ανάγνωση υπάρχοντος θέματος. 

 Δημοσίευση απάντησης. 

 Αναφορά σχετικού κειμένου/ θέματος στην απάντηση. 

 

Για τον διαχειριστή: 

 Δημιουργία / επεξεργασία / διαγραφή νέας κατηγορίας θεματικών ενοτήτων. 

 Δημιουργία / επεξεργασία / διαγραφή νέας κατηγορίας θεμάτων. 

 Κατηγοριοποίηση θεμάτων. 
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 Επεξεργασία δημοσιεύσεων. 

 Έλεγχος ροής του περιεχομένου και δημοσίευσή του μετά από ένα χρονικά 

παραμετροποιήσιμο πλαίσιο (πρόληψη από υβριστικό ή απρεπές περιεχόμενο). 

 

2.3.5 Ενότητα διαμόρφωσης και επισκόπησης προφίλ χρήστη 

Στην ενότητα αυτή θα περιλαμβάνονται εργαλεία και ειδικές φόρμες με τα οποία οι 

χρήστες θα μπορούν να προσθέσουν πληροφορίες για τη διαμόρφωση της ταυτότητας-

προφίλ τους στην Πύλη. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

- Ονοματεπώνυμο 

- Φωτογραφία προφίλ 

- Τίτλο σπουδών 

- Ειδικότητα 

- Τρέχουσα απασχόληση-θέση εργασίας 

- Πεδία ενασχόλησης/ενδιαφέροντος 

- Στοιχεία επικοινωνίας τους. 

Η επισκόπηση του προφίλ ενός χρήστη θα είναι δυνατή μόνον από τους εγγεγραμμένους 

χρήστες της Πύλης. 

 

2.3.6 Εργαλεία επικοινωνίας χρηστών 

Η Πύλη θα περιλαμβάνει εργαλεία και δυνατότητες που θα προάγουν την επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση μεταξύ των εγγεγραμμένων χρηστών της. 

Η Πύλη θα παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες της δυνατότητες: 

- κλήσης ενός εγγεγραμμένου χρήστη μέσω υπηρεσίας Skype,  

- αποστολής προσωπικού μηνύματος σε ένα εγγεγραμμένο χρήστη, 

- αποστολής πρότασης για εγγραφή του σε μια θεματική ενότητα της Κοινότητας 

συζητήσεων, και 

- εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία. 

 

2.3.7 Σύστημα αυτόματης ειδοποίησης και ενημέρωσης 

Οι υπηρεσίες αυτόματης ειδοποίησης και ενημέρωσης αποτελούν μια μονόδρομη 

επικοινωνία από τους διαχειριστές της Πύλης προς τους εγγεγραμμένους χρήστες της.  

Για κάποια θέματα, ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες. Για κάποια άλλα θέματα, και για λόγους 

αποφυγής συσσώρευσης πολλών e-mails, οι χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν τις 

ειδοποιήσεις μόνο κατόπιν επιλογής τους. Για τη δήλωση επιλογής ή όχι για αποστολή 

ειδοποιήσεων, θα πρέπει να υπάρχει ειδικό πεδίο στην φόρμα εγγραφής των χρηστών στην 

Πύλη.  

Τα θέματα για τα οποία θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις σε όλους τους εγγεγραμμένους 

χρήστες, θα αφορούν στα ακόλουθα: 
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 Επιβεβαίωση επιτυχούς εγγραφής στην Πύλη. 

 Επιβεβαίωση διαγραφής από την Πύλη. 

 Ανάθεση ρόλου πρόσβασης (π.χ. για τη διαχείριση/συντονισμό ενός θέματος στην 

κοινότητα συζητήσεων, για τη συνεισφορά υλικού, κλπ). 

 Επιβεβαίωση εγγραφής σε κάποιο κλειστό θέμα της κοινότητας συζήτησης. 

Τα θέματα για τα οποία θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις μόνον κατόπιν επιλογής, θα 

αφορούν: 

 Πρόσφατες αναρτήσεις περιεχομένου στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη. 

 Πρόσφατες αναρτήσεις σχολίων σε κάποιο θέμα από την Κοινότητα συζητήσεων, το 

οποίο σχολίασε πρόσφατα, ή παρακολουθεί. 

 

2.3.8 Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια και ηλεκτρονικές εγγραφές 

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια θα παρουσιάζουν μια σειρά από ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις 

θα μπορούν να αφορούν διάφορα θέματα, τα οποία θέλει να διερευνήσει η Δασική 

Υπηρεσία. 

Ερωτηματολόγια θα μπορούν να συμπληρώσουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες. Μπορεί 

επίσης να απευθύνονται σε όλες ή σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών της Πύλης, ανάλογα 

με το αντικείμενο της έρευνας. 

Οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται με τη μορφή των πολλαπλών επιλογών και με τη 

χρήση μενού drop-down ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλικά προς το χρήστη. Επίσης θα 

μπορεί να υπάρχει και δυνατότητα απαντήσεων σε μορφή ελεύθερου κειμένου. 

Επίσης απαιτείται η ύπαρξη ενός συμπληρωματικού εργαλείου διαχείρισης, με το οποίο το 

ο διαχειριστής θα μπορεί να δημιουργήσει τέτοιου είδους ερωτηματολόγια καθώς και να 

πραγματοποιήσει επισκόπηση των αποτελεσμάτων σε οποιαδήποτε φάση της 

συμπλήρωσης τους. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων θα πρέπει να αποθηκεύονται 

στη βάση δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίησή τους. 

Κατά ανάλογο τρόπο θα λειτουργεί και η ηλεκτρονική εγγραφή. Αυτή μπορεί να αφορά 

στην φόρμα εγγραφής των χρηστών στην Πύλη, στην φόρμα εγγραφής-παρακολούθησης 

μιας θεματικής ενότητας της Κοινότητας Συζητήσεων, και στις φόρμες εγγραφής για 

συμμετοχή σε εκδηλώσεις/σεμινάρια.  

Η δεύτερη περίπτωση θα αφορά σε εκδηλώσεις (π.χ. συνέδρια, ενημερωτικές ημερίδες, 

σεμινάρια κατάρτισης, κ.ά.) που θα διοργανώνει η Δασική Υπηρεσία. Η εγγραφή σε αυτά θα 

μπορεί να απευθύνεται σε όλες ή σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών της Πύλης. 

 

2.3.9 Ενότητα πληροφοριακής υποστήριξης χρηστών 

Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται, τα εργαλεία θα πρέπει να υποστηρίζουν πληροφοριακή 

υποστήριξη προς τον χρήστη, η οποία θα περιλαμβάνει οδηγίες για την χρήση της Πύλης 

και των επιμέρους υπηρεσιών της. Θα δημιουργηθεί έτσι μία βάση γνώσης η οποία θα 

υποστηρίζει οριζόντια τους χρήστες κατά την ηλεκτρονική τους συμμετοχή στην Πύλη. 
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2.4 Εμπλουτισμός του περιεχομένου της Πύλης 

Το περιεχόμενο της Πύλης θα μπορεί να ενημερώνεται και εμπλουτίζεται από τον 

Διαχειριστή της και από τους εγγεγραμμένους χρήστες της. 

Η ενημέρωση και εμπλουτισμός του περιεχομένου της Πύλης θα γίνεται κατά κύριο λόγο 

από τον Διαχειριστή της Πύλης, μέσω του υποσυστήματος διαχείρισης περιεχομένου της 

Πύλης. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες τεχνικές και λειτουργικές 

απαιτήσεις, οι οποίες περιγράφονται στο κεφάλαιο 4 του παρόντος. 

Η ενημέρωση και εμπλουτισμός του περιεχομένου της Πύλης από τους χρήστες της, μπορεί 

να αφορά συγκεκριμένες ενότητες της Πύλης. Ειδικότερα, μπορεί να αφορά στα εξής: 

 αποστολή ενημερωτικών ειδήσεων προς δημοσίευση στην αντίστοιχη ενότητα 

πληροφορίας, 

 αποστολή εκδηλώσεων προς δημοσίευση στην αντίστοιχη ενότητα πληροφορίας, 

 αποστολή στοιχείων προς δημοσίευση στην Γνωσιακή Βάση της Πύλης, 

 συνεισφορά πληροφοριακού υλικού προς δημοσίευση στην Ηλεκτρονική 

Βιβλιοθήκη. 

 

2.4.1 Διαδικασία αποστολής ενημερωτικών ειδήσεων και εκδηλώσεων 

Η αποστολή ενημερωτικών ειδήσεων και εκδηλώσεων, θα μπορεί να γίνεται απευθείας από 

τους χρήστες μέσω ειδικά σχεδιασμένης για αυτό το σκοπό ηλεκτρονικής φόρμας.  

Η ηλεκτρονική φόρμα θα αποσκοπεί στην τυποποίηση της μορφής της πληροφορίας (π.χ. 

τίτλος είδησης/εκδήλωσης, ενημερωτικό κείμενο, χώρος πραγματοποίησης μιας 

εκδήλωσης, ημερομηνίες πραγματοποίησης μιας εκδήλωσης, χώρος για επισύναψη 

προγράμματος εκδήλωσης, χώρος για επισύναψη αφίσας εκδήλωσης, κλπ). Επιπλέον 

αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του φόρτου εργασίας που θα απαιτούνταν από τον 

διαχειριστή της Πύλης για τη διαμόρφωση του περιεχομένου της είδησης/εκδήλωσης. 

Ο διαχειριστής θα αξιολογεί τη σοβαρότητα και αξιοπιστία της πληροφορίας και του 

αποστολέα της, καθώς και τη συνάφεια της πληροφορίας με τα περιεχόμενα της Πύλης. Στη 

συνέχεια, θα αποδέχεται ή θα απορρίπτει την πληροφορία. Η πληροφορία θα δημοσιεύεται 

στην Πύλη μόνον αφού γίνει αποδεκτή από τον διαχειριστή της. 

 

2.4.2 Διαδικασία αποστολής στοιχείων στην Γνωσιακή Βάση 

Η αποστολή στοιχείων προς δημοσίευση στην Γνωσιακή Βάση της Πύλης θα μπορεί να 

γίνεται απευθείας από τους χρήστες μέσω ειδικά σχεδιασμένης για αυτό το σκοπό 

ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής στοιχείων. Η ηλεκτρονική φόρμα θα αποσκοπεί στην 

τυποποίηση της μορφής της πληροφορίας που θα αναρτάται. Η συμπλήρωση της θα γίνεται 

σε πεδία κλειστού ή ανοιχτού τύπου και θα διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της: 

- Κατάλογος φορέων-οργανισμών:  

Η ηλεκτρονική φόρμα θα περιλαμβάνει πεδία για την καταχώρηση της ονομασίας του 

φορέα/οργανισμού, της κατηγοριοποίησής του (π.χ. Δημόσιος φορέας, ΝΠΔΔ, ΝΜΙΔ, 
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ΠΜΚΟ, κλπ), κειμένου σύντομης περιγραφής του, των τομέων δραστηριότητάς του, της 

ιστοσελίδας του και των στοιχείων επικοινωνίας του. 

- Κατάλογος ερευνητών:  

Η ηλεκτρονική φόρμα θα περιλαμβάνει πεδία για την καταχώρηση της ονομασίας του 

ερευνητή, του φορέα στον οποίο εργάζεται, της κατηγοριοποίησής του φορέα (π.χ. 

Δημόσιος φορέας, ΝΠΔΔ, ΝΜΙΔ, ΠΜΚΟ, κλπ), κειμένου σύντομου βιογραφικού του, των 

τομέων δραστηριότητάς του, των στοιχείων επικοινωνίας του, κ.ά. 

- Κατάλογος προγραμμάτων/έργων:  

Η ηλεκτρονική φόρμα θα περιλαμβάνει πεδία για την υποβολή της ονομασίας του έργου, 

του ακρωνύμου του, του φορέα χρηματοδότησης, των φορέων υλοποίησης, κειμένου 

σύντομης περιγραφής του, του άξονα δράσης (π.χ. διαχείριση, προστασία, ανάδειξη, …), της 

ιστοσελίδας του, και των στοιχείων επικοινωνίας. 

 

2.4.3 Διαδικασία συνεισφοράς, αξιολόγησης και αποδοχής υλικού προς 

δημοσίευση στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

Η συνεισφορά πληροφοριακού υλικού προς δημοσίευση στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη θα 

μπορεί να γίνεται από τους εγγεγραμμένους χρήστες μέσω ειδικά σχεδιασμένης για αυτό το 

σκοπό ηλεκτρονικής φόρμας.  

Η φόρμα θα περιλαμβάνει τα εξής πεδία: 

- Ονοματεπώνυμο του συνεισφέροντα. 

- Σύντομος τίτλος υλικού που αποστέλλεται. 

- Μορφότυπος αρχείου. 

- Σύνδεσμος προς το αρχείο. 

- Θεματική ενότητα στην οποία προτείνεται να αναρτηθεί. 

- Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του. 

- Χαρακτηριστικές λέξεις-κλειδιά. 

- Πηγή προέλευσης. 

- Δικαιώματα ιδιοκτησίας. 

- Άδεια διάθεσης του υλικού. 

 

Σε περίπτωση φυσικού αρχείου (αντί συνδέσμου), το υλικό που θα μπορεί να συνεισφέρει 

ένας εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να είναι: 

- αρχείο κειμένου σε μορφή word ή pdf 

- αρχείο πίνακα (excel) 

- αρχείο βάσεων δεδομένων 

- αρχείο εικόνας (π.χ. jpeg, gif, tiff, κ.ά). 

 

H διαδικασία συνεισφοράς υλικού προς δημοσίευση δε θα γίνεται άμεσα. Όταν ένας 

χρήστης συνεισφέρει υλικό προς δημοσίευση, θα αποστέλλεται αυτόματη ειδοποίηση 

μέσω e-mail στον Διαχειριστή της Πύλης. Ο Διαχειριστής θα αξιολογεί το υλικό σύμφωνα με 

τη σοβαρότητα, αξιοπιστία και συνάφεια του υλικού με τα περιεχόμενα της Πύλης, καθώς 

και σύμφωνα με τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας του. Στη συνέχεια θα μπορεί να απορρίψει 

ή να αποδεχτεί τη δημοσίευση του υλικού. Σε περίπτωση απόρριψης, ο χρήστης που 
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συνεισέφερε το υλικό θα ενημερώνεται μέσω e-mail για τους λόγους της απόρριψης. 

Εφόσον το υλικό διορθωθεί ή συμμορφωθεί στις απαιτήσεις της ανάρτησης, ο 

συνεισφέρων υλικού θα μπορεί  να το αποστείλει εκ νέου προς δημοσίευση στην Πύλη. Το 

υλικό θα δημοσιεύεται στην Πύλη μόνο όταν θα γίνεται οριστικά αποδεκτό από τον 

διαχειριστή της (Εικόνα 2.4). 

 

 
 

Εικόνα 2.4 Διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και δημοσίευσης υλικού. 
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3. ΦΟΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ 

3.1 Συνοπτική παρουσίαση κύριου Φορέα Λειτουργίας 

Ο κύριος εμπλεκόμενος Φορέας Λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης συνεργασίας θα είναι 

η Δασική Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΓΔΔΔΠ) του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 

Η Δασική Υπηρεσία είναι ο κύριος φορέας για την ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση των 

δημοσίων δασών της χώρας, τη δασοπολιτική και δασοτεχνική εποπτεία και επιτήρηση των 

μη δημοσίων δασών της χώρας. 

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος έχει ως κύριες αρμοδιότητες τη 

διαμόρφωση της δασικής πολιτικής, τη σύνταξη πολυετών προγραμμάτων δασικής 

ανάπτυξης, την προστασία των δασών, την παρακολούθηση της επιστημονικής και 

τεχνολογικής εξέλιξης στη διαχείριση των δασών, την οργάνωση της εκμετάλλευσης των 

δασών, την παρακολούθηση και ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων και την 

προώθηση της συνεργασίας της χώρας με την Ε.Ε., τις τρίτες χώρες και τους Διεθνείς 

Οργανισμούς. 

Απαρτίζεται από 4 Διευθύνσεις: α) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, β) 

Διεύθυνση Προστασίας Δασών, γ) Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών και δ) 

Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών. 

 

3.2 Ο ρόλος της Δασικής Υπηρεσίας στη διαχείριση και λειτουργία 

της Πύλης 

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων, η δημιουργία ενός 

καλά ορισμένου διοικητικού & διαχειριστικού μηχανισμού θα πρέπει να είναι βασική αρχή 

για την ανάπτυξη και τη λειτουργία της Πύλης, διότι θα διασφαλίζει: 

- Το αίσθημα εμπιστοσύνης του κοινού προς την Πύλη Τόπο και το φορέα-ιδιοκτήτη 

του. 

- Την ακρίβεια και ποιότητα του περιεχομένου της. 

- Τη λειτουργικότητά της. 

- Τη δυνατότητα επικοινωνίας των επισκεπτών της Πύλης με τις υπηρεσίες του 

φορέα-ιδιοκτήτη της για την υποβολή αιτημάτων, ερωτημάτων και παρατηρήσεων. 

Ο σκοπός και η λειτουργικότητα της Πύλης επιβάλλουν την ενεργό συμμετοχή ανώτερων 

διοικητικών στελεχών του Φορέα Λειτουργίας της, τόσο στη φάση της ανάπτυξης όσο και 

στη φάση της λειτουργίας της. Έτσι, είναι απαραίτητος ο καθορισμός ορισμένων ρόλων 

στην οργάνωση του Φορέα Λειτουργίας της Πύλης, οι οποίοι θα επιφορτιστούν με τις 

αρμοδιότητες της οργάνωσης, διαχείρισης και υποστήριξης της λειτουργίας της. 

Ένα ανώτερο διοικητικό στέλεχος του Φορέα Λειτουργίας θα πρέπει να οριστεί ως 

«Επιτελικός Υπεύθυνος» της Πύλης. Στις τυπικές αρμοδιότητες του θα εμπίπτουν: 
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- Ο καθορισμός των στρατηγικών στόχων του φορέα σχετικά με την Πύλη, σε 

συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση του φορέα. 

- Ο καθορισμός της στρατηγικής και η προώθηση την Πύλης σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χρήστες. 

- Η μέριμνα για τη διασφάλιση των τεχνικών και ανθρώπινων πόρων για τη 

διαχείριση και υποστήριξη της λειτουργίας της, καθώς και για τη βιωσιμότητά της. 

- Η ανάθεση ρόλων και καθηκόντων σε σχέση με τη διαχείριση και την υποστήριξη 

της λειτουργίας της Πύλης σε συγκεκριμένα στελέχη του φορέα. 

- Η έγκριση του πλάνου δημοσιότητας της Πύλης. 

- H διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Πύλης. 

- Η έγκριση σημαντικών αλλαγών στη δομή, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της 

Πύλης. 

Ο  Επιτελικός Υπεύθυνος θα πρέπει να υποστηρίζεται και από άλλα στελέχη του φορέα που 

θα αναλάβουν άλλους πιο εξειδικευμένους ρόλους σχετικά με την οργάνωση, διαχείριση 

και υποστήριξη της λειτουργίας της Πύλης. 

Ειδικότερα, ο Επιτελικός Υπεύθυνος θα πρέπει να αναθέσει σε συγκεκριμένο στέλεχος το 

ρόλο του «Τεχνικού Υπεύθυνου» της Πύλης, και σε άλλο στέλεχος τον ρόλο του 

«Υπεύθυνου Περιεχομένου και Υπηρεσιών» της Πύλης. 

Στον Τεχνικό Υπεύθυνο θα ανατεθεί η ευθύνη οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας της 

Πύλης. Στις τυπικές αρμοδιότητες του εμπίπτουν κυρίως θέματα τεχνικής φύσης, τα οποία 

αφορούν στις φάσεις σχεδιασμού,  ανάπτυξης και λειτουργίας της Πύλης. Ειδικότερα: 

α) Κατά τη φάση σχεδιασμού της Πύλης, η παρακολούθηση και έγκριση των ενεργειών του 

σχεδιασμού και καθορισμού των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων, μέχρι και το 

στάδιο κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου: καθορισμός 

προδιαγραφών, προετοιμασία τεχνικών δελτίων, αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης 

από επιχειρησιακά προγράμματα, προετοιμασία τεύχους διακήρυξης. Σε αυτή τη φάση, ο 

Τεχνικός Υπεύθυνος μπορεί να συνεργαστεί και με άλλα στελέχη του φορέα (π.χ. στελέχη 

της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης/Πληροφορικής). 

β) Κατά τη φάση ανάπτυξης της Πύλης, η παρακολούθηση της προόδου των σταδίων 

υλοποίησης και η επικύρωση των αποτελεσμάτων των δοκιμών ελέγχου και αποδοχής της 

Πύλης. 

γ) Κατά τη φάση λειτουργίας της Πύλης: 

- η παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της σε καθημερινή βάση, 

- ο εντοπισμός και αποκατάσταση προβλημάτων και δυσλειτουργιών, 

- η ανάλυση των στοιχείων επισκεψιμότητας και η παρουσίασή τους στον Επιτελικό 

Υπεύθυνο και τη Διοίκηση του φορέα, 

- η αξιολόγηση της λειτουργίας της, καθώς και 

- η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της Πύλης και των υπηρεσιών που παρέχονται 

μέσω αυτής. 

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος θα έχει επίσης τον ρόλο του Διαχειριστή της Πύλης με αρμοδιότητες: 

- τη διαχείριση των συστημάτων (υλικό και λογισμικό), 

- τη διαχείριση των χρηστών, 

- την ασφάλεια της Πύλης, 
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- την ανάλυση των αρχείων καταγραφής (log files), 

- τον εντοπισμό και η αποκατάσταση προβλημάτων και δυσλειτουργιών, 

- την τήρηση στοιχείων επισκεψιμότητας του ΔΔΤ και την εξαγωγή κατάλληλων 

αναφορών. 

Τέλος, στις αρμοδιότητες του Τεχνικού Υπευθύνου εμπίπτει και η ευθύνη τήρησης του 

φακέλου της Πύλης, ο οποίος κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τις 

προδιαγραφές και τα εγχειρίδια διαχείρισης, λειτουργίας και χρήσης. 

Στον Υπεύθυνο Περιεχομένου και Υπηρεσιών θα ανατεθεί η ευθύνη της λειτουργίας της 

Πύλης. Στις τυπικές αρμοδιότητες του συγκεκριμένου ρόλου θα πρέπει να εμπίπτουν: 

- Η εγκυρότητα και ποιότητα του πληροφοριακού υλικού που αναρτάται. 

- Η ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει. 

- Η συνεχής ανανέωση του περιεχομένου. 

- Η παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για τον τρόπο χρήσης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και εν γένει τις λειτουργίες της Πύλης. 

- Η επικοινωνία με τους χρήστες της Πύλης. 

- Η συνεργασία με κάθε στέλεχος ή μονάδα του φορέα ή άλλου φορέα που 

εμπλέκεται στη διαδικασία δημιουργίας/συνεισφοράς περιεχομένου. 

- Η συνεργασία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο για θέματα που επηρεάζουν τη διάθεση 

περιεχομένου και υπηρεσιών. 

- Ο σχεδιασμός και διαχείριση των δράσεων δημοσιότητας της Πύλης. 

 

3.3 Ο ρόλος άλλων φορέων στη λειτουργία της Πύλης 

Για κάθε θεματική ενότητα περιεχομένου, ή τμήματα των λειτουργικών ενοτήτων της 

Πύλης, μπορεί να οριστούν ως υπεύθυνοι άλλα στελέχη του φορέα ή άλλου φορέα. Η 

εμπλοκή αυτών στην Πύλη μπορεί να αφορά στους ρόλους των παρόχων δεδομένων και 

των συντονιστών συζητήσεων:  

- Πάροχοι δεδομένων: Θα μπορούν να έχουν την ευθύνη δημιουργίας/συνεισφοράς 

περιεχομένου στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και στη Γνωσιακή βάση, καθώς και τον 

έλεγχο της ακρίβειας, εγκυρότητας, ποιότητας και ασφάλειας του περιεχομένου 

που αναρτάται. 

- Συντονιστές συζητήσεων: Θα μπορούν να έχουν την ευθύνη συντονισμού των 

συζητήσεων σε μια ή περισσότερες κατηγορίες θεματικών ενοτήτων της Κοινότητας 

Συζητήσεων της Πύλης. 

Οι Πάροχοι περιεχομένου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο που 

συνεισφέρουν:  

- είναι ορθό, επίκαιρο και εξυπηρετεί τους στόχους για τους οποίους αναπτύχθηκε, 

και προσαρμοσμένο στο ύφος της Πύλης 

- αρχειοθετείται στα σημεία που ορίζονται από τις διαδικασίες 

- ανταποκρίνεται στα πρότυπα παρουσίασης που έχει καθορίσει ο Υπεύθυνος 

Περιεχομένου και Υπηρεσιών 

- τα σημεία επαφής (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο) που περιλαμβάνονται σε 

αυτό ισχύουν. 
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Ο Υπεύθυνος Περιεχομένου και Υπηρεσιών θα έχει την ευθύνη συντονισμού των παρόχων 

δεδομένων και των συντονιστών συζητήσεων και του επιμερισμού ευθυνών σε αυτούς.  

Η απόφαση για τον ορισμό των στελεχών που μπορεί να αποτελέσουν παρόχους 

δεδομένων και συντονιστές συζητήσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται από τον Επιτελικό 

Υπεύθυνο της Πύλης. 

Η συμμετοχή και συνεισφορά άλλων φορέων θεωρείται σημαντική για την επιτυχή 

λειτουργία της Πύλης. Ενδεικτικά οι φορείς αυτοί μπορεί να προέρχονται από: 

- άλλες δημόσιες υπηρεσίες με αρμοδιότητες σχετικές με το δίκτυο Natura 2000, 

όπως το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ,  

κεντρικές, αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες με αρμοδιότητες σε 

θέματα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000, 

αναπτυξιακού σχεδιασμό και προγραμματισμού που περιλαμβάνει και τον 

σχεδιασμό χρηματοδότησης έργων και δραστηριοτήτων εντός των περιοχών του 

δικτύου Natura 2000, και αγροτικής ανάπτυξης. 

- την επιστημονική κοινότητα (ερευνητική, ακαδημαϊκή ή μελετητική),  

- μη κρατικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και κυνηγετικές οργανώσεις. 
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4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη 

της Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση. 

Σημειώνεται, ότι δεδομένης της πιθανότητας ύπαρξης νέων στοιχείων κατά την περίοδο 

υλοποίησης του έργου σε σχέση πάντοτε με τις αρχικό σχεδιασμό του, ο τελικός ανάδοχος 

θα είναι υποχρεωμένος να διερευνήσει την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα αλλά και 

την βιωσιμότητα του προτεινόμενου μοντέλου φιλοξενίας της Πύλης. Επίσης είναι 

υποχρεωμένος να διερευνήσει πιθανές συνέργειες της Πύλης με το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

 

4.1 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής της Πύλης 

Η επιτυχής λειτουργία της διαδικτυακής πύλης προϋποθέτει ότι η αρχιτεκτονική του 

συστήματος θα πρέπει να διασφαλίζει τις παρακάτω βασικές αρχές: 

 

 Υψηλή διαθεσιμότητα δεδομένων. 

 Επεκτασιμότητα. 

 Υψηλές επιδόσεις. 

 Ασφάλεια. 

 

Διαχείριση της πληροφορίας 

 

Η διαχείριση της πληροφορίας, με την έννοια της καταχώρησης, μεταβολής, αναζήτησης και 

διανομής των δεδομένων, για εφαρμογές του μεγέθους που μελετάμε, υλοποιούνται με την 

χρήση βάσεων δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων αποτελούν το καθιερωμένο τρόπο 

αποθήκευσης, μεταβολής, ανάκτησης και διανομής ψηφιακών πληροφοριών πάσης 

φύσεως και μορφής και αποτελούν μονόδρομο στον τρόπο διαχείρισης και αποθήκευσης 

δεδομένων. 

 

Τα λογισμικά βάσεων δεδομένων για διαχείριση, με την έννοια της καταχώρησης, 

μεταβολής, αναζήτησης και διανομής των πληροφοριακών δεδομένων είναι τα γνωστά 

Σχεσιακά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) καθώς και οι σύγχρονες 

μετεξελίξεις τους, όπως τα Αντικειμενοστραφή Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 

(Object Oriented) και τα Πλέγματα (Grid Data Bases), τα οποία είναι κατάλληλα για 

διαχείριση και συντήρηση μεγάλου όγκου δεδομένων. 

 

H σχεσιακή βάση δεδομένων (Relational Database) θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συλλογή 

των πληροφοριών της Πύλης. Οι πληροφορίες θα πρέπει να αποθηκεύονται με δομημένο 

τρόπο, δηλαδή, ομαδοποιημένες ή συσχετισμένες κατάλληλα μεταξύ τους, ώστε να είναι 

δυνατή η ανεύρεση των κάθε φορά επιθυμητών, μέσω της διατύπωσης ερωτημάτων προς 

τη βάση. Τα δεδομένα μιας σχεσιακής βάσης οργανώνονται σε πίνακες, με κάθε γραμμή 

του πίνακα να αντιπροσωπεύει μία πλήρη εγγραφή. Οι πίνακες σχετίζονται μεταξύ τους με 

κοινά πεδία-κλειδιά.  

 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης σχεσιακών βάσεων δεδομένων είναι τα εξής: 
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- Οι πληροφορίες της βάσης μπορούν να διαμοιράζονται και χρησιμοποιούνται από 

πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. 

- Τα δεδομένα διατηρούν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία τους. 

- Επιβάλλονται ευκολότερα όροι για την πρόσβαση στα δεδομένα. 

 

Σε ότι αφορά την τοπολογία της βάσης δεδομένων, δηλαδή τον τόπο στον οποίο θα 

τηρούνται οι πληροφορίες, αυτή θα είναι κεντροποιημένη. Δηλαδή σε κάθε σημείο 

επεξεργασίας που απαιτείται πληροφοριακή υποστήριξη δεν θα χρειάζεται να υπάρχει 

τοπική και αυτόνομη βάση δεδομένων, αλλά αυτή θα παρέχεται από μια Κεντρική βάση 

δεδομένων μέσω δικτυακών συνδέσεων. 

 

Αρχιτεκτονική της Πύλης 

 

Η αρχιτεκτονική της Πύλης θα πρέπει να ακολουθεί την ανοιχτού τύπου αρχιτεκτονική 

client-server. Σε αυτό το πρότυπο αρχιτεκτονικής δικτύων, διαχωρίζεται η εφαρμογή που 

τρέχει ο τελικός χρήστης (client) από την εφαρμογή που σερβίρει τα δεδομένα στον χρήστη 

(server). Λειτουργεί ως εξής: Ο client στέλνει αιτήσεις στον server ζητώντας δεδομένα, και ο 

server ικανοποιεί τις αιτήσεις επιστρέφοντας τα δεδομένα στον client. 

 

Εδώ προτείνεται ο πιο εξελιγμένος τύπος της αρχιτεκτονικής client-server, τριών επιπέδων, 

«3-tier»: 

- επίπεδο σχεσιακής βάσης δεδομένων (RDBMS), 

- επίπεδο λειτουργιών/εφαρμογής (Application Server), 

- επίπεδο παρουσίασης (Client Server). 

 

Η λογική της εφαρμογής, σχεδόν στο σύνολό της, θα τρέχει σε έναν ενδιάμεσο server (τον 

Application Server). Ο Client θα απευθύνει τις αιτήσεις του για δεδομένα προς τον 

ενδιάμεσο Application Server, ο οποίος θα τα διαβιβάζει στο σύστημα RDBMS που 

χειρίζεται τα δεδομένα της βάσης. Τα δεδομένα θα ακολουθούν αντίστροφη πορεία: αφού 

το RDBMS τα ανασύρει από τη βάση, θα τα στέλνει στον Application Server, όπου θα 

λαμβάνει χώρα η επεξεργασία τους και από εκεί θα καταλήγουν στον client του τελικού 

χρήστη για μορφοποίηση και προβολή. Ο client δηλαδή δεν θα επικοινωνεί ποτέ απευθείας 

με το RDBMS. Το σύνολο των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ αυτών των δύο 

επιπέδων θα περνά από τον ενδιάμεσο Application Server (το λεγόμενο middleware). 

 

Ροή πληροφοριών 

 

Σε μία εφαρμογή που δεν έχει σχεδιαστεί με αρχιτεκτονική client/server, η προβολή των 

δεδομένων και η λογική της εφαρμογής (οι αλγόριθμοι που χειρίζονται την επεξεργασία και 

τη ροή των πληροφοριών), λαμβάνουν χώρα εντός αυτής. Αντίθετα στις εφαρμογές 

αρχιτεκτονικής client-server η ροή πληροφοριών γίνεται ως εξής: 

 

- Ο χρήστης τρέχει το client κομμάτι της εφαρμογής τοπικά στον υπολογιστή του. 

Όταν χρειαστεί πληροφορίες από τη βάση δεδομένων, ο Client Server αναλαμβάνει 

να δημιουργήσει μία αίτηση/ερώτημα, το μορφοποιεί κατάλληλα και το στέλνει 

στον Application Server. Η μορφοποίηση του αιτήματος γίνεται με χρήση 

κατάλληλων εντολών SQL που θα περάσουν μέσω του δικτύου στο σύστημα βάσης 

δεδομένων. 
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- Ο Application Server ελέγχει τα δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη στις 

συγκεκριμένες πληροφορίες. 

- Ο Application Server επεξεργάζεται το ερώτημα και επιστρέφει τα αποτελέσματα 

στον Client. 

- Ο Client Server παραλαμβάνει τις πληροφορίες που ζήτησε ο χρήστης, τις 

μορφοποιεί κατάλληλα και τις παρουσιάζει στο χρήστη. 

 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης αρχιτεκτονικής client/server είναι τα εξής: 

 

- Η βασική επεξεργασία γίνεται στον Application Server, και έτσι, το σύστημα στο 

οποίο τρέχει ο client, δεν χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρό και οι πόροι του 

αποδεσμεύονται μετά την αποστολή του ερωτήματος προς τον Application Server. 

- Μειώνεται ο φόρτος διακίνησης δεδομένων στο δίκτυο, διότι δεν υπάρχει ανάγκη 

να μεταβιβαστούν ολόκληρα αρχεία από και προς τον client. Μέσω της SQL, ο client 

ζητά από τον Application Server, μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειάζεται κάθε 

φορά. Η αποσυμφόρηση της "κυκλοφορίας" στο δίκτυο είναι πολύ σημαντική. 

- Με τη διατήρηση της βάσης δεδομένων σε σύστημα διαφορετικό από αυτό στο 

οποίο τρέχουν οι clients, διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ακεραιότητα 

και ασφάλεια των πληροφοριών που φυλάσσονται εκεί. Είναι πολύ πιο εύκολο να 

ελεγχθεί, να συντηρηθεί (π.χ., με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας), να 

προστατευτεί και να ανακτηθεί (σε περίπτωση αστοχίας του αποθηκευτικού μέσου) 

μία βάση δεδομένων που είναι αποθηκευμένη κεντρικά. 

 

4.2 Επίπεδα πρόσβασης χρηστών 

Ως χρήστες της Πύλης ορίζονται ανεξαίρετα όλοι οι πολίτες. Αυτοί μπορούν να 

διαφοροποιηθούν σε τέσσερις ομάδες χρηστών (group of users), ως εξής:  

 

- Ανώνυμοι χρήστες 

- Εξουσιοδοτημένοι χρήστες 

- Πάροχοι δεδομένων 

- Συντονιστές συζητήσεων 

- Διαχειριστές συστήματος 

Οι Ανώνυμοι χρήστες της Πύλης είναι οι επισκέπτες της, οι οποίοι μπορούν να έχουν 

ελεύθερη πρόσβαση σε όσες πληροφορίες και υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για το ευρύ 

κοινό, χωρίς να εγγραφούν στην Πύλη. Δεν θα έχουν δυνατότητες συμμετοχής στην 

κοινότητα συζητήσεων, σε ερωτηματολόγια, κ.ά. 

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Πύλης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Την ομάδα των 

Εξουσιοδοτημένων χρηστών και την ομάδα των Παρόχων δεδομένων. 

Οι Εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα έχουν τις εξής δυνατότητες: 

 Ελεύθερη πρόσβαση σε όσες πληροφορίες και υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για το 

ευρύ κοινό. 

 Ελεγχόμενη πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. 

 Δυνατότητα Εγγραφής-παρακολούθησης μιας θεματικής ενότητας της Κοινότητας 

Συζητήσεων. 
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 Δυνατότητα σχολιασμού θεμάτων στην Κοινότητα Συζητήσεων. 

 Δυνατότητα συμμετοχής σε ερωτηματολόγια 

 Δυνατότητα εγγραφής σε εκδηλώσεις/σεμινάρια. 

 Δυνατότητες προσθήκης/διόρθωσης/διαγραφής πληροφοριών που αφορούν στην 

ταυτότητα (προφίλ) του χρήστη. 

 Δυνατότητες προσθήκης/διόρθωσης/διαγραφής πληροφοριών που αφορούν στο 

βιογραφικό του ή του φορέα που αντιπροσωπεύει. 

Οι Πάροχοι δεδομένων θα έχουν τις εξής δυνατότητες: 

 Όλα τα δικαιώματα/δυνατότητες των εξουσιοδοτημένων χρηστών. 

 Δυνατότητες συνεισφοράς υλικού για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της 

Πύλης 

Οι Συντονιστές συζητήσεων θα έχουν τις εξής δυνατότητες: 

 Όλα τα δικαιώματα/δυνατότητες των παρόχων δεδομένων. 

 Δυνατότητα δημιουργίας/διαγραφής μιας θεματικής ενότητας στην Κοινότητα 

Συζητήσεων. 

 Δυνατότητα δημιουργίας/διαγραφής θεμάτων στην θεματική ενότητα της 

Κοινότητας Συζητήσεων, την οποία συντονίζουν. 

 Δυνατότητα ρύθμισης της πρόσβασης σε ορισμένα θέματα της θεματικής ενότητας 

της Κοινότητας Συζητήσεων, την οποία συντονίζουν. 

 Δυνατότητα διαγραφής σχολίων από την θεματική ενότητα που συντονίζουν, όταν 

αυτά περιέχουν υβριστικό ή προσβλητικό ύφος. 

 Δυνατότητα διαγραφής χρηστών που έχουν εγγραφεί σε μια θεματική ενότητα την 

οποία συντονίζουν, όταν τα σχόλιά τους είναι υβριστικά ή προσβλητικά προς 

άλλους χρήστες. 

 Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίου με σκοπό την διερεύνηση της επίλυσης 

κάποιου θέματος της θεματικής ενότητας που συντονίζουν, καθώς και της 

διακίνησής του μεταξύ των χρηστών που έχουν εγγραφεί σε αυτή την ενότητα ή 

προς όλους. 

Οι Διαχειριστές του συστήματος έχουν πλήρη πρόσβαση και πλήρη δικαιώματα σε όλα τα 

δεδομένα και τις υπηρεσίες της Πύλης. Οι Διαχειριστές μπορούν να μοιράσουν δικαιώματα 

πρόσβασης στους υπόλοιπους εγγεγραμμένους χρήστες. Μπορούν επίσης να ρυθμίσουν τα 

δικαιώματα προσβασιμότητας του περιεχομένου, είτε αυτό αφορά σε δεδομένα και 

έγγραφα, είτε σε μια θεματική ενότητα της Κοινότητας Συζητήσεων ή τμήμα θεμάτων 

αυτής. Έχουν επίσης την ευθύνη ελέγχου των δημοσιεύσεων πληροφοριών από τους 

Εξουσιοδοτημένους χρήστες, καθώς και την ευθύνη της απόρριψης ή αποδοχής τους προς 

δημοσίευση. Επίσης έχουν την ευθύνη ελέγχου του υλικού που συνεισφέρουν οι Πάροχοι 

δεδομένων, καθώς και την ευθύνη της απόρριψης ή αποδοχής του προς δημοσίευση στην 

Πύλη. 
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4.3 Απαιτήσεις υποσυστημάτων διαδικτυακής πύλης 

4.3.1 Υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου - διαχειριστικό περιβάλλον 

Η επιλογή των τεχνολογιών υλοποίησης της Πύλης θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα ένα 

ανοιχτό διαχειριστικό περιβάλλον ικανό να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ανάγκες, 

ανεξάρτητα από τα συστήματα ή τις εφαρμογές που θα πρέπει να προσπελαστούν για να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές.  

 

Τις ανάγκες αυτές είναι ικανό να καλύψει ένα λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (CMS) 

ανοικτού κώδικα, και των αντιστοίχων εξαρτήσεών του (λογισμικό Web Server ανοικτού 

κώδικα και λογισμικό Database ανοικτού κώδικα) που να παρέχει τα ακόλουθα βασικά 

χαρακτηριστικά: 

 

 Διάθεση ολοκληρωμένου περιβάλλοντος για τη δημιουργία, διαμόρφωση, 

ενημέρωση, προεπισκόπηση και συντήρηση του περιεχομένου.  

 Δυνατότητα πρόσβασης μέσω προγράμματος πλοήγησης (web browser) χωρίς την 

ανάγκη εγκατάστασης επιπρόσθετου λογισμικού. 

 Δυνατότητα βελτιστοποίησης του παραγόμενου κώδικα HTML για SEO με χρήση 

των κατάλληλων επικεφαλίδων (headers), εναλλακτικών κειμένων για εικόνες και 

άλλων τεχνικών. 

 Δυνατότητα μορφοποίησης του περιεχομένου είτε απ’ ευθείας μέσα από 

ενσωματωμένο γραφικό επεξεργαστή (WYSIWYG editor) με διευρυμένες 

λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, εξωτερικών συνδέσμων, κ.λπ.), είτε με 

χρήση εξωτερικών εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου.  

 Δυνατότητα διαμόρφωσης του περιεχομένου από ένα ευρύ φάσμα συσκευών με 

διάφορα μεγέθη και αναλύσεις οθόνης, σύμφωνα με τις αρχές του responsive web 

design. 

 Δυνατότητα παρακολούθησης εκ μέρους των διαχειριστών της εφαρμογής όλων 

των ενεργειών που έχουν επιτελεστεί επί του περιεχομένου (version tracking).  

 Δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων διαβαθμισμένης πρόσβασης στο σύνολο των 

στοιχείων περιεχομένου, τόσο σε επίπεδο ομάδων χρηστών όσο και σε επίπεδο 

μεμονωμένων χρηστών.  

 Δυνατότητα διαμοιρασμού στοιχείων του περιεχομένου της Πύλης σε κοινωνικά 

δίκτυα (Facebook, Twitter, κλπ) με προετοιμασία των σχετικών δημοσιεύσεων μέσα 

από το περιβάλλον του CMS. 

 Δυνατότητα εισαγωγής - εξαγωγής περιεχομένου με τη χρήση διαδεδομένων 

μορφοτύπων, όπως CSV και XML. 

 Πλήρη και τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) που να 

επιτρέπουν την ολοκλήρωση - διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές. 

 Δυνατότητα διασύνδεσης και επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών 

προτύπων (XML, SOAP, REST κ.λ.π.). 

 Δυνατότητα εισαγωγής πληροφορίας από εξωτερικές πηγές και ειδικότερα: XML, 

Web Services, ASCII αρχεία, Άλλες ιστοσελίδες. 

 Υποστήριξη πρωτοκόλλων ανταλλαγής περιεχομένου (HTTP, FTP, Web Distributed 

Authoring and Versioning- WebDAV). 

 Υποστήριξη προτύπων προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ. 
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 Δυνατότητα ενσωμάτωσης αναλυτικών στατιστικών στοιχείων χρήσης της Πύλης 

(αριθμός χρηστών, ενότητες χρήσης, κ.ά.) από υπηρεσίες όπως η Google Analytics. 

 

Η χρήση κάποιου ευρέως διαδεδομένου CMS θα μειώσει για τους διαχειριστές της 

διαδικτυακής εφαρμογής το φορτίο νέων γνώσεων που θα χρειαστούν. Σε κάθε περίπτωση, 

οι διαχειριστές της Πύλης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν την 

εφαρμογή μόνοι τους, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον, χωρίς να χρειάζονται 

εξειδικευμένες γνώσεις και χρήση κώδικα HTML. 

 

4.3.2 Υποσύστημα διαχείρισης ταυτότητας χρηστών 

Το υποσύστημα οφείλει να συνεργάζεται με συστήματα πιστοποίησης χρηστών για την 

υποστήριξη υποδομών Single Sign On, να παρέχει ασφαλή επικοινωνία με χρήση 

πρωτοκόλλων SSL μεταξύ χρηστών και υποδομής, και να παρέχει διαβαθμισμένη πρόσβαση 

των χρηστών με υλοποίηση πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης χρηστών  LDAP. 

Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τα 4 παρακάτω επίπεδα πρόσβασης: 

 Ελεύθερη πρόσβαση. Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και υπηρεσίες που είναι 

διαθέσιμες για το ευρύ κοινό. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στους «Ανώνυμους 

χρήστες». Δεν απαιτείται εγγραφή στην Πύλη. 

 Ελεγχόμενη πρόσβαση πρώτου επιπέδου. Πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν 

είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στην ομάδα 

εγγεγραμμένων χρηστών που ονομάζεται «Εξουσιοδοτημένοι χρήστες». 

 Ελεγχόμενη πρόσβαση δεύτερου επιπέδου. Πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν 

είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό και δυνατότητες προσθαφαίρεσης ή διόρθωσης 

πληροφοριών. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στην ομάδα εγγεγραμμένων χρηστών 

που ονομάζεται «Παροχείς δεδομένων» 

 Ελεγχόμενη πρόσβαση τρίτου επιπέδου. Πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν είναι 

διαθέσιμες στο ευρύ κοινό και δυνατότητες προσθαφαίρεσης ή διόρθωσης 

πληροφοριών. Επιπλέον, δυνατότητες διαχείρισης της Κοινότητας Συζητήσεων. Το 

επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στην ομάδα εγγεγραμμένων χρηστών που ονομάζεται 

«Συντονιστές Συζητήσεων». 

 Ελεγχόμενη πρόσβαση τετάρτου επιπέδου. Ο «Διαχειριστής του συστήματος» που 

έχει την πλήρη πρόσβαση και πλήρη δικαιώματα σε όλα τα δεδομένα και τις 

υπηρεσίες της Πύλης. Ο διαχειριστής θα μπορεί να δώσει δικαιώματα πρόσβασης 

στους υπόλοιπους εγγεγραμμένους χρήστες. 

 

4.3.3 Υποσύστημα διαχείρισης ροής εργασιών 

Το Υποσύστημα διαχείρισης ροής εργασιών θα πρέπει να υποστηρίζει το συντονισμό, τη 

δρομολόγηση και την εποπτεία όλων των διαδικασιών που θα εκτελούνται στα πλαίσια των 

λειτουργικών υποσυστημάτων της Πύλης, παρέχοντας: 

 

• Δυνατότητες ανάθεσης μιας ενέργειας με ή χωρίς την απαίτηση αντίδρασης από τον 

χρήστη. 

 Τη δρομολόγηση ενεργειών και εγγράφων σε μεμονωμένους χρήστες ή σε ομάδες 

χρηστών. 



LIFE ForestLife Π Α1.2 Σχεδιασμός διαδικτυακής πύλης συνεργασίας για τα δάση του ελληνικού δικτύου Natura 2000 

 

39 
 

 Την εμφάνιση των εκκρεμούντων ανατεθεισών ενεργειών στον χρήστη με γραφικό 

τρόπο ως εγγραφές στο γραφικό περιβάλλον υποδοχής εργασιών του. Ενδεικτικά, 

για κάθε εργασία θα εμφανίζεται ο χρήστης που ανέθεσε την ενέργεια, η 

ημερομηνία ανάθεσης, το όνομα της ενέργειας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για 

την ενέργεια αυτή. 

 Την αυτόματη αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email στον χρήστη που του έχει 

ανατεθεί μια εργασία και θα τον ενημερώνει σχετικά.  

 Τη δυνατότητα αυτόματων εγκρίσεων ή απορρίψεων περιεχομένου, μετά από ένα 

καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

 Αυτόματη ενεργοποίηση συστημάτων λογισμικού (π.χ. υποσυστημάτων διαχείρισης 

εγγράφων, επεξεργαστές κειμένων, spreadsheets, ActiveX objects, COM, static DLL, 

κ.ο.κ.) ή/και ανταλλαγή δεδομένων με αυτά, ως συγκεκριμένη απαιτητή λειτουργία 

μετά την ικανοποίηση συνθήκης ή/και την εμφάνιση συγκεκριμένων γεγονότων στο 

ενεργό βήμα των σεναρίων ροής εργασιών. 

 Τη δυνατότητα χρήσης προτύπων όπως η XML για την περιγραφή 

ανταλλασσόμενων δεδομένων ή/και εγγράφων διευκολύνοντας έτσι την ανταλλαγή 

δεδομένων αυτού του τύπου με άλλα παρόμοια συστήματα ή συναφείς τρίτες 

εφαρμογές. 

 Εργαλείο σχεδίασης ηλεκτρονικών φορμών. 

 Πλήρως παραμετρικές ροές βάσει των προσβάσεων των χρηστών. 

 Τη δυνατότητα ελέγχου της ροής εκτέλεσης των εργασιών (π.χ. σε ποιο βήμα 

βρίσκεται μια διαδικασία) αλλά και ανάλυσης του χρόνου διεκπεραίωσης των 

διαδικασιών (π.χ. απαιτούμενος χρόνος ανά βήμα της διαδικασίας ή 

χρόνος/βήματα που απομένουν κ.λπ.). 

 

4.4 Απαιτήσεις Εξοπλισμού φιλοξενίας και διαχείρισης 

περιεχομένου 

Η πύλη συνεργασίας θα περιέχει μεγάλο όγκο ψηφιακών αρχείων (αρχεία νομοθεσίας, 

εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, μελέτες, χάρτες, γεωγραφικά δεδομένα, κ.ά) και θα 

εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό. Επιπλέον, θα  εξυπηρετεί ανάγκες ανταλλαγής 

δεδομένων μεταξύ των χρηστών, ανάρτησης αρχείων, αναζήτησης και μεταφόρτωσης 

αρχείων, υποστήριξης συζητήσεων μεταξύ των χρηστών (forum), επισκόπησης 

γεωγραφικών δεδομένων σε περιβάλλον διαδικτυακού χάρτη, κ.ά. Οι υπηρεσίες αυτές είναι 

εξαιρετικά απαιτητικές σε πόρους και ταχύτητες, και έχουν ειδικές απαιτήσεις 

διαδικτυακής φιλοξενίας (web hosting) που δεν καλύπτονται από συνήθεις προσφερόμενες  

λύσεις φιλοξενίας απλών ιστοσελίδων. 

Οι λύσεις της ενοικίασης ενός εξυπηρετητή (server) για αποκλειστική φιλοξενία (dedicated 

hosting), αποτελούν την πιο σύγχρονη και κατάλληλη επιλογή για φιλοξενία εφαρμογών με 

ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις και υψηλή κίνηση ή εξειδικευμένες ανάγκες, διότι 

διασφαλίζουν την αδιάκοπη και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και την επίτευξη 

υψηλών ταχυτήτων (upload/download). Οι εξυπηρετητές αποκλειστικής φιλοξενίας 

(Dedicated Servers) εγκαθίστανται σε σύγχρονα κέντρα δεδομένων (data centers), μπορούν 

να παραμετροποιηθούν από τον διαχειριστή του ιστοτόπου με βάση τις απαιτήσεις των 

εφαρμογών που θα εγκατασταθούν, μπορούν να υποστηρίξουν πολύ μεγάλο αριθμό 

χρηστών και καλύπτουν ευρύ φάσμα τεχνικών χαρακτηριστικών. Ειδικότερα η λύση των 
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Managed Dedicated Servers απευθύνεται σε περιπτώσεις που ο διαχειριστής του ιστοτόπου 

δε θα ήθελε/ή δεν κατέχει γνώσεις απρόσκοπτης λειτουργίας του εξυπηρετητή 

(αναβάθμιση, ενημερωμένη παραμετροποίηση της ασφάλειας, λήψη αντιγράφων 

ασφαλείας - backups, επαναφορά δεδομένων, βελτιστοποίηση συστήματος). 

Το κόστος ενοικίασης ενός Managed Dedicated Server κυμαίνεται γύρω στα €150 το μήνα. 

Στο πλαίσιο του έργου θα απαιτηθούν περίπου 20 μήνες (από τη στιγμή της έναρξης 

δοκιμαστικής λειτουργίας της πλατφόρμας - Beta version, έως την λήξη του έργου), άρα θα 

απαιτηθεί το ποσό των €3000 (δηλαδή επιπλέον ποσό €2460). Ωστόσο, μετά τη λήξη του 

έργου το Υπουργείο θα χρειαστεί να εξασφαλίσει πόρους, ή να εκμεταλλευτεί τυχών 

υφιστάμενες λύσεις (π.χ. Σύζευξις, διαδικτυακούς διακομιστές υψηλής ταχύτητας κ.α.) για 

την ανανέωση της φιλοξενίας. Σε περίπτωση που το Υπουργείο χρησιμοποιεί ήδη κάποιον 

αποκλειστικό server για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας του ή άλλων δικτυακών εφαρμογών, 

που πληροί αντίστοιχες προδιαγραφές, θα μπορούσε όλο το σύστημα να μεταφερθεί σε 

αυτόν τον server μετά τη λήξη του έργου. 

 

4.5 Διαλειτουργικότητα 

Η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα της Πύλης για τη μεταφορά και χρήση των 

στοιχείων περιεχομένου που διαθέτει με άλλες εφαρμογές, με τις οποίες συνεργάζεται και 

στις/από τις οποίες μεταδίδει/αντλεί δεδομένα.  

Θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας, ώστε να είναι 

δυνατόν να επικοινωνήσει και να επικοινωνήσουν με αυτή εφαρμογές τρίτων, μέσω 

ασφαλών διεπαφών API (Application Program Interfaces) με σύνταξη XML. 

Η υλοποίηση του χαρακτηριστικού της διαλειτουργικότητας περιλαμβάνει (Φιτσιλής, 2015): 

 Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες 

(πρότυπα δόμησης της πληροφορίας/δεδομένων και της μετα-

πληροφορίας/δεδομένων). 

 Έναν σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των 

πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται 

η πληροφορία). 

 Έναν σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις 

πληροφορίες και στα δεδομένα (ασφάλεια/έλεγχος πρόσβασης, δηλαδή 

τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών 

διαλειτουργικότητας). 

 Έναν σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των 

πληροφοριών και των δεδομένων (τεχνολογίες μετα-δεδομένων, καταλόγου ή 

άλλες που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στα πλαίσια των 

διαλειτουργικών υπηρεσιών). 

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει κατά τον σχεδιασμό του συστήματος να λάβει 

υπόψη τις απαιτήσεις του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (egif), τα οποία έχουν καταρτιστεί από 

το Υπουργείο Εσωτερικών & την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1301/12.04.2012). 
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4.6 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Η αυξανόμενη χρήση «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών (smartphones), 

υπολογιστών-ταμπλετών (tablet-pc), e-book readers και netbooks, οι οποίες παρέχουν 

δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και άμεσης και εύκολης διάδοσης περιεχομένου 

μέσω τόπων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, twitter, Google plus, Linked in, κ.ά.) και 

εργαλείων διάδοσης (Add This) σε μεγάλο αριθμό χρηστών, καθιστά επιτακτική την 

υλοποίηση τεχνολογίας πολυκαναλικής διάθεσης του περιεχομένου της  διαδικτυακής 

πύλης συνεργασίας. 

Για τον πολλαπλασιασμό εισχώρησης της υπηρεσίας σε περισσότερους τελικούς χρήστες, η 

διαδικτυακή πύλη και οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να αναπτυχθούν με τρόπο 

ώστε το περιεχόμενό τους να είναι προσβάσιμο από PC, smartphones, tablet PC, e-book 

readers και netbooks. 

Για την επίτευξη της πολυκαναλικότητας, απαιτείται η υλοποίηση των σχετικών 

προδιαγραφών της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα του Ιστού (WAI) και της 

Πρωτοβουλίας Mobile Web Initiative του W3C. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κείμενα 

Mobile Web Best Practices και Mobile Web Application Best Practices και να αιτηθεί 

απόδειξη συμμόρφωσης με το W3C® mobileOK™ Basic conformance. 

 

4.7 Ανοιχτά δεδομένα 

Τα υποσυστήματα που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να ακολουθούν ευρέως διαδεδομένα 

ανοιχτά πρότυπα τεχνολογιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ 

τους και η διαλειτουργικότητα με συστήματα Τρίτων. 

 

4.8 Απαιτήσεις ασφάλειας 

Το σύστημα οφείλει να συνεργάζεται με συστήματα πιστοποίησης χρηστών για την 

υποστήριξη υποδομών Single Sign On, να παρέχει ασφαλή επικοινωνία (χρήση 

πρωτοκόλλων SSL) μεταξύ χρηστών και υποδομής, και να παρέχει διαβαθμισμένη 

πρόσβαση των χρηστών με υλοποίηση πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης χρηστών  LDAP. 

Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την ασφάλεια σε 

επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων. Συγκεκριμένα: 

- Ελεγχόμενη πρόσβαση όλων όσων εμπλακούν στην ανάπτυξη και συντήρηση της  Πύλης. 

- Ελεγχόμενη πρόσβαση των τελικών χρηστών της Πύλης. 

- Τήρηση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας (backup) σε τρεις διαφορετικές θέσεις 

(αποθηκευτικά μέσα), για τα παρακάτω: 

 

i. Βάση δεδομένων. Η δημιουργία των αντιγράφων αυτών θα πρέπει να γίνεται 

αυτοματοποιημένα στον server σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

ii. Διαδικτυακή εφαρμογή. Τα εφεδρικά αντίγραφα του κώδικα που θα 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής της Πύλης, πρέπει να 
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λαμβάνονται κάθε φορά που γίνεται κάποια σημαντική αλλαγή στην εφαρμογή 

(τροποποίηση δομής, παραμετροποιήσεις, αναβαθμίσεις εφαρμογών 

υποσυστημάτων, κ.ά). 

Ο ανάδοχος κατά την προσφορά του θα πρέπει λάβει υπόψη: 

- τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ),  

- τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο ασφάλειας των ΤΠΕ, 

- τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα. 

Επιπλέον, τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και κατά τη φάση λειτουργίας της Πύλης, θα πρέπει 

οπωσδήποτε να ληφθεί υπ' όψη το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τη διάθεση 

πληροφοριών μέσω διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη και λειτουργία της Πύλης 

θα πρέπει να είναι σύμφωνη με: 

- Τον Νόμο 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και των 

κατευθύνσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την 

προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

- Την Οδηγία 2009/136/ΕΚ περί προστασίας δεδομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

- Τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 27ης Απριλίου 

2016 (Κανονισμός ΕΕ) 2016/679), για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ο Κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή 

στις 25 Μαΐου του 2018. 

 

4.9 Απαιτήσεις ευχρηστίας Συστήματος 

Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος πρέπει να είναι το φιλικό περιβάλλον εργασίας. Η 

πρόσβαση στο σύστημα να είναι δυνατή μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή ιστού (web 

browser). Όλες οι συνιστώσες διεπαφής με το χρήστη (UI components) θα πρέπει να 

ακολουθούν το κοινό θέμα εμφάνισης (theme) της εφαρμογής, καθώς και κοινή χρωματική 

παλέτα και κοινούς συμβολισμούς για ομοειδείς και παρόμοιες λειτουργίες. Θα πρέπει να 

υπάρχει ενιαία και συνεπής διάταξη των στοιχείων κάθε επιμέρους εφαρμογής ώστε να μην 

αποπροσανατολίζεται ο χρήστης.  

Οι χρήστες και οι διαχειριστές του συστήματος θα πρέπει να μπορούν να εκτελέσουν την 

επιθυμητή εργασία με ευκολία (με χρήση του ελάχιστου αριθμού βημάτων). Οι διάφορες 

λειτουργίες της διαδικτυακής πύλης θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες, ώστε να είναι 

λογική η αλληλουχία των βημάτων, να ελαχιστοποιηθούν τα βήματα που απαιτούνται για 

την ολοκλήρωση μια λειτουργίας, να υπάρχει σαφής ένδειξη σε ποιο βήμα μιας λειτουργίας 

βρίσκεται ο χρήστης και πως μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο ή προηγούμενο βήμα, να 

υπάρχει σαφής ένδειξη της σελίδας που βρίσκεται ο χρήστης και της διαδρομής που 

ακολούθησε ή πρέπει να ακολουθήσει για να πλοηγηθεί σε σελίδα ανώτερου ή κατώτερου 

επιπέδου. 

Θα πρέπει να παρέχονται μηχανισμοί καταχώρησης δεδομένων οι οποίοι να διαθέτουν 

ενδεικτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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 ύπαρξη μηχανισμού ελέγχου διασταυρώσεων κατά την εισαγωγή των στοιχείων 

(τόσο στις φόρμες αναζήτησης και υποβολής ερωτημάτων που απευθύνονται στον 

τελικό χρήστη, όσο και στις φόρμες καταχώρησης δεδομένων από τους 

διαχειριστές-χρήστες), ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα, πληρότητα και συνέπεια 

των στοιχείων και η αποφυγή διπλών λανθασμένων εγγραφών. 

 ύπαρξη προκαθορισμένων τιμών σε πεδία φορμών (φόρμες υποβολές ερωτημάτων, 

φόρμες αναζήτησης) για τη διευκόλυνση εισαγωγής δεδομένων από τον τελικό 

χρήστη. 

 ύπαρξη προκαθορισμένων τιμών και μηχανισμού ελέγχου εισαγωγής δεδομένων 

στις εφαρμογές, προς αποφυγή λαθών των διαχειριστών-χρηστών. 

 ύπαρξη κοινής διεπαφής χρήσης για την επεξεργασία (εισαγωγή, διαγραφή, 

μεταβολή) δεδομένων από τους διαχειριστές-χρήστες, τόσο για λόγους 

ομοιομορφίας των οθονών αλλά και για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολία στην 

εισαγωγή νέων πεδίων στις διαχειριζόμενες οντότητες. 

 Query Caching ώστε να αυξάνεται η απόδοση ερωτημάτων που υποβάλλονται 

συχνά στη βάση δεδομένων.    

 

4.10 Απαιτήσεις προσβασιμότητας 

Κατά την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης συνεργασίας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 

Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα 

Διαλειτουργικότητας (e-gif) τα οποία έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών - 

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

Επίσης θα πρέπει να υιοθετηθούν οι προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα με 

αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες (οδηγίες προσβασιμότητας 

W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines WAI/WCAG), ώστε η 

διαδικτυακή πλατφόρμα να τηρεί το επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 

level AA). 

Για την επίτευξη της πολυκαναλικότητας, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι σχετικές 

προδιαγραφές της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα του Ιστού (WAI) και της 

Πρωτοβουλίας Mobile Web Initiative του W3C. Ειδικότερα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices 1.0), και ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει την τήρηση συμμόρφωσης με το W3C® mobileOK™ Basic 

conformance. 

Οι λειτουργίες των υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν τους θα πρέπει να εκτελούνται με 

ικανοποιητική ταχύτητα, συγκρίσιμη με αυτές παρόμοιων συστημάτων, προδιαθέτοντας 

τον χρήστη στην χρήση της εφαρμογής. Το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να 

εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό ταυτοχρόνων χρηστών (της τάξης των 1000) με σταθερή και 

ικανοποιητική απόδοση, γρήγορη απόκριση και με δυνατότητα γρήγορης κλιμάκωσης σε 

περιπτώσεις αύξησης του φορτίου.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, θα πρέπει να περιγράψουν στην προσφορά τους τις μεθόδους που 

θα χρησιμοποιήσουν για την επίτευξη της απαιτούμενης κλιμάκωσης, για την εξυπηρέτηση 

αυξανόμενου όγκου δεδομένων και αριθμού χρηστών με στόχο τη διατήρηση της καλής 

απόδοσης των συστημάτων και υπηρεσιών. 



LIFE ForestLife Π Α1.2 Σχεδιασμός διαδικτυακής πύλης συνεργασίας για τα δάση του ελληνικού δικτύου Natura 2000 

 

44 
 

Το σύστημα θα πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιμο στους χρήστες. Το ποσοστό 

διαθεσιμότητας θα πρέπει να υπερβαίνει το 99% για τις εργάσιμες μέρες και ώρες. (Σαν 

ποσοστό διαθεσιμότητας ορίζεται το πηλίκο του χρόνου που το σύστημα λειτουργεί προς 

το συνολικό χρόνο αναφοράς). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, θα πρέπει να περιγράψουν στην 

προσφορά τους, τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν για την επίτευξη της απαιτούμενης 

διαθεσιμότητας. 

 

4.11 Απαιτήσεις αναγνωρισιμότητας 

Ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για την επιτυχία της Πύλης είναι να αποκτήσει την 

δική της ξεχωριστή ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα μεταξύ των χρηστών του Διαδικτύου. 

Αυτό συνεπάγεται πως η Πύλη θα πρέπει να έχει ξεχωριστό όνομα χώρου (domain name), 

το οποίο θα πρέπει να: 

- χαρακτηρίζει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλο τη συγκεκριμένη Πύλη, 

- είναι αυτό-επεξηγηματικό, εύηχο και εύκολο στην προφορά και απομνημόνευση, 

- αποτελεί καλή πρακτική για τις μηχανές αναζήτησης. 

Το όνομα της Πύλης θα αποφασισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τον 

«Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη 

.gr» της ΕΕΤΤ (Απόφαση ΕΕΤΤ 351/76, ΦΕΚ 717/Β/27-5-2005), όπως αυτός δημοσιεύεται 

στον ιστοχώρο της ΕΕΤΤ1. 

Εν συνεχεία, ο τελικός ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει την τυπική διαδικασία για την 

κατοχύρωση του συγκεκριμένου ονόματος και την εκχώρηση του από την Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με την 

Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να ενεργοποιηθεί και να τεθεί σε λειτουργία ο συγκεκριμένος 

δικτυακός κόμβος. 

Θα πρέπει επίσης να παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες: 

- ορισμός sub-domains της μορφής: http://ONOMA ΥΠΟΠΥΛΗΣ.ΟΝΟΜΑ_ΠΥΛΗΣ.gr, 

- υποστήριξη πρωτοκόλλου ασφαλούς συναλλαγής (SSL) με το διακομιστή 

φιλοξενίας, 

- λειτουργία πολλών λογαριασμών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email accounts) με 

πρωτόκολλα POP3 και ΙΜΑP, καθώς και υποστήριξης πρόσβασης μέσω 

φυλλομετρητή στους λογαριασμούς αλληλογραφίας της Πύλης (web-based email). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DomainNames 
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5. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ 

Η επιτυχία της Πύλης έγκειται σε μια σειρά από παράγοντες, οι οποίοι αφορούν σε θέματα: 

α) τεχνολογικής υλοποίησης,  
β) οργάνωσης, 
γ) τήρησης των κανονιστικών πλαισίων 
δ) αξιοπιστίας του περιεχομένου της, και  
ε) δημοσιότητας και προβολής της. 

Οι τρεις πρώτοι κρίσιμοι παράγοντες αφορούν στην τεχνική υλοποίηση της Πύλης. Οι 
παράγοντες αυτοί μπορούν να αντιμετωπιστούν διασφαλίζοντας την τήρηση 
συγκεκριμένων όρων στο τεύχος διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου. Επισημαίνεται ότι 
οι παράγοντες που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 5.1 είναι ενδεικτικοί και ότι οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι οφείλουν στην προσφορά τους να αναπτύξουν και την δική τους προσέγγιση 
πάνω στους παράγοντες επιτυχίας και κινδύνους της Πύλης. 

Πίνακας 5.1 Ενδεικτικοί κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας της Πύλης, που αφορούν στην 
τεχνική υλοποίησή της. 

Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος 
Σχετικές Ενέργειες 

Αντιμετώπισης 

Πολύ καλή τεχνογνωσία του 
Αναδόχου σε θέματα ανάπτυξης 
διαδικτυακών πληροφοριακών 
συστημάτων. 

Τεχνολογικός Όροι διαγωνισμού 

Πολύ καλή τεχνογνωσία του 
Αναδόχου σε θέματα ασφάλειας και 
ολοκλήρωσης πληροφοριακών 
συστημάτων. 

Τεχνολογικός Όροι διαγωνισμού 

 

Ισχυρό και ευέλικτο σχήμα 
Διοίκησης του Έργου. 

 

Οργανωτικός 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα 
λάβει τα κατάλληλα μέτρα 
και θα αξιοποιήσει τους 
διαθέσιμους πόρους 

Η αυστηρή τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων. 

Κανονιστικός Όροι διαγωνισμού 

Η συμμόρφωση με το σύνολο των 
ποιοτικών, τεχνικών και ποσοτικών 
προδιαγραφών. 

Κανονιστικός Όροι διαγωνισμού 

 
Η αξιοπιστία του περιεχομένου είναι μία παράμετρος με σημαντική βαρύτητα στη συνολική 
αξιοπιστία της Πύλης. Η αξιοπιστία εξετάζεται βάσει των παρακάτω ιδιοτήτων: 

- Ορθότητα: το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στην Πύλη δεν περιλαμβάνει 
ανακρίβειες και λάθη. 

- Πληρότητα: το περιεχόμενο είναι πλήρες, υπό την έννοια ότι είναι σαφές, δεν 
αφήνει αμφιβολίες, δεν παραλείπει την αναφορά απαραίτητων στοιχείων και, 
γενικά, εξυπηρετεί πλήρως τους σκοπούς για τους οποίους δημοσιεύεται. 
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- Επικαιρότητα: το περιεχόμενο είναι επίκαιρο, δηλαδή ενσωματώνει τις τελευταίες 
εξελίξεις στον τομέα ή θέμα στον οποίο αναφέρεται. 

- Ανανέωση: το περιεχόμενο ανανεώνεται σύμφωνα με προκαθορισμένες 
διαδικασίες με την εμπλοκή των κατάλληλων ρόλων. 

Ο παράγοντας αυτός αν και ιδιαίτερα κρίσιμος, μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο 
σχεδιασμό και την αποτελεσματική οργάνωση του σχήματος διοίκησης και διαχείρισης της 
λειτουργίας της Πύλης. 

Ο παράγοντας της δημοσιότητας και προβολής της Πύλης είναι καθοριστικός τόσο για την 

αναγνωρισιμότητά της, όσο και για την παρότρυνση για ενεργό συμμετοχή και συνεισφορά 

περιεχομένου σε αυτήν. 

Για την αντιμετώπιση του παράγοντα αυτού, εκπονήθηκε σχετική έκθεση με τίτλο 

«Στρατηγική επικοινωνίας και προώθησης της Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα 

Δάση» (βλ. Παραδοτέο: A.1.3). Η έκθεση στοχεύει στην προώθηση της Πύλης και στην 

ανάδειξή της ως βασικού μέσου/διαύλου πληροφόρησης, επικοινωνίας και συνεργασίας 

όλων όσων εμπλέκονται με την προστασία και διαχείριση των δασών του Δικτύου Natura 

2000 στην Ελλάδα. Ειδικότερα στοχεύει: 

- στη δημοσιοποίηση και προβολή της Πύλης, 

- στη διάδοση των ωφελειών από τη χρήση της, 

- στην ενθάρρυνση για ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στον 

εμπλουτισμό και τη λειτουργία της, 

- στην προώθηση της δικτύωσης όλων όσων ασχολούνται με την προστασία και 

διαχείριση των δασών, καθώς και διεύρυνση του δικτύου συνεργασιών, 

- στην ενίσχυση της διακίνησης της γνώσης και του εύκολου διαμοιρασμού της 

πληροφορίας, 

- στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών. 

 

Σε κάθε περίπτωση, πολλά κρίσιμα θέματα που ενδεχομένως επηρεάζουν την επιτυχία της 

Πύλης, προτείνεται να αναγνωρίζονται μέσα από τη διαδικασία της «Αξιολόγησης της 

Πύλης».  

Η αξιολόγηση της Πύλης από τους χρήστες της, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση και 

ενδεχόμενη τροποποίηση του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, και να 

οδηγήσει σε μικρές προσαρμογές σε αλλαγές διαδικασιών, οργάνωσης και κανονιστικού 

πλαισίου. 

Επομένως, είναι απαραίτητο η Πύλη να παρέχει δυνατότητες συλλογής παρατηρήσεων από 

τους χρήστες της αναφορικά με το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες που παρέχονται και τη 

συνολική λειτουργία και απόδοσή της. 
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