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α) Δράσεις ΕΚΤ/ΕΙΕ 

Το έργο SaaS («Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης 

και Διάθεσης Ανοικτών Δημοσίων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού 

Περιεχομένου"), το έργο ΕΠΣΕΤ (Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας 

και Τεχνολογίας), ειδικότερα οι πλατφόρμες ΜΗΤΙΔΑ (εκπαίδευση) και 

crowdcollEKT (πληθοπορισμός), τα αποθετήρια Ανοικτής Πρόσβασης και οι 

δράσεις του Innovation. 

β)Δράσεις ΙΙΕ/ΕΙΕ  

Στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο (2012 έως 2015), το Ινστιτούτο 

Ιστορικών Ερευνών υλοποίησε τις δράσεις Κρηπίς, Studite και συμμετείχε 

ενεργά στις Μορφωτικές Εκδηλώσεις (Πρόγραμμα Επιστήμης-Κοινωνία) του 

ΕΙΕ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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α) Δράσεις ΕΚΤ/ΕΙΕ 

Με το έργο SaaS, φορείς με πολιτιστικές συλλογές, μπορούν να τις 

οργανώσουν και να διαθέσουν σε διευρυμένες κοινότητες χρηστών. Στα 

πλαίσια του ΕΠΣΕΤ έχουν δημιουργηθεί πλατφόρμες επανάχρησης 

περιεχομένου, ειδικά για εκπαιδευτική χρήση και στα πλαίσια του 

Innovation, προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νεοφυείς 

επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και στο χώρο του πολιτισμού. Ειδικότερα: 

Οι υποδομές των αποθετηρίων SaaS, του openABEKT  του ΕΚΤ υποστηρίζουν 

το ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο της χώρας σε όλο τον κύκλο ζωής του 

από την παραγωγή, την ψηφιοποίηση, την οργάνωση & ασφαλή διαφύλαξη, 

στην ευρεία διάθεση, χρήση & επανάχρησή του σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο.  

Η δικτυακή πλατφόρμα Searchculture.gr αποτελεί ένα διεθνές ενιαίο σημείο 

πρόσβασης και ευρείας διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Ελλάδας. 

Η ανάπτυξη των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και αποθετηρίων Ανοικτής 

Πρόσβασης διαχέουν στο διαδίκτυο περιεχόμενο πολιτισμού που 

παράγεται στη χώρα με σύγχρονο και φιλικό τρόπο ενώ διασφαλίζουν τη 

μακροχρόνια διατήρησή του.  

Ιδιαίτερη αξία έχει η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Έργων ΕΠΕΑΕΚ & ΕΠΕΔΒΜ που 

συγκεντρώνει και διαχέει στο διαδίκτυο πολύτιμο περιεχόμενο που 

σχετίζεται με τις ομάδες που αποτελούν συνιστώσες της Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής (εκπαίδευση μειονοτικών πληθυσμών 

και ατόμων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες όπως, μουσουλμανόπαιδες, 

αλλοδαπούς & παλιννοστούν τες, τσιγγάνους, για την ένταξη ομογενών της 

Διασποράς στο σχολείο καθώς και υποστηρικτικό υλικό για άτομα με ειδικές 

ανάγκες και ειδικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Η βιντεοσκόπηση των Μορφωτικών εκδηλώσεων του ΕΙΕ και η ανοικτή 

διάθεση τους μέσω του αποθετηρίου Ήλιος του ΕΙΕ συμβάλλει στην 

κυκλοφορία της γνώσης στο ευρύ κοινό. 

β) Δράσεις ΙΙΕ/ΕΙΕ  

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με τους 

τρεις τομείς που το συναπαρτίζουν (Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής 

Αρχαιότητας, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών, Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών) 

έχει εξ αντικειμένου στο πεδίο μελέτης του πολιτισμικά αγαθά,προϊόντα και 

τέχνεργα («καλλιτεχνικά προϊόντα»), εξετάζοντάς τα από όλες τις πλευρές 

της ιστορικής έρευνας και θέτοντας τα υποκείμενα, υπό την πλειάδα των 

ρόλων που αυτά μπορούν να επέχουν, πολλές φορές συνδυάζοντας 

περισσότερους του ενός (όπως τον ρόλο του υποκειμένου-παραγωγού, 

τεχνίτη, καλλιτέχνη, κ.λπ., τον ρόλο του υποκειμένου-παραγγελιοδότη, 

χρηματοδότη, επενδυτή, μαικήνα κ.λπ., τον ρόλο του υποκειμένου-

διαμεσολαβητή, μεσάζοντα, εμπόρου κ.λπ., τον ρόλο του υποκειμένου-

τελικού αποδέκτη, καταναλωτή, θεατή, ευεργετούμενου κ.λπ.), στο κέντρο 

της μελέτης του, είτε πρόκειται για το υποκειμένο ως άτομο είτε ως 

ευρύτερες ομάδες και κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές ή  εθνοτικές 

συσσωματώσεις. Ομοίως εξ αντικειμένου, η μελέτη στα πλαίσια του ΙΙΕ/ΕΙΕ 

διεξάγεται διαχρονικά και ως εκ τούτου επιτρέπει την παρακολούθηση της 

διαδικασίας της πολιτισμικής έκφρασης και παραγωγής από την  

αρχαιότητα έως και τους νεώτερους χρόνους. Πέραν δε του υποκειμένου 

και σε συνάρτηση με αυτό, εξετάζει και τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες 

που επιτρέπουν, επιτάσσουν ή αντιθέτως καταδικάζουν σε εξαφάνιση 

μορφές και εκφάνσεις της πολιτισμικής έκφρασης διαχρονικά ή 

(ανθρωπο)γεωγραφικά.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ΡΑΣΗΣ/∆ΡΑΣΕΩΝ 

Ειδικότερα: 

� Κατά την τελευταία τριετία (2013-2015) το ΙΙΕ πραγματοποίησε το 

μακράς πνοής ερευνητικό έργο «Κύρτου Πλέγματα», στα πλαίσια της 

δράσης «Κρηπίς» της ΓΓΕΤ, το οποίο εντάσσεται και υπηρετεί τους σκοπούς 

της Σύμβασης της UNESCO με τρεις κυρίως τρόπους.  

 

Πρώτον, βάσει του διατυπωμένου περιεχομένου του έργου, του ειδικού 

δηλαδή επιστημονικού του αντικειμένου, η αναλυτική περιγραφή του 

οποίου μπορεί να αναζητηθεί στην οικεία ιστοσελίδα. Απομονώνοντας 

τμήμα της περιγραφής του ερευνητικού του πυρήνα, αναφέρουμε ότι 

πραγματοποιήθηκαν, σε όλο το φάσμα της ελληνικής ιστορίας, στοχευμένες 

μελέτες, προκειμένου να διερευνηθούν και να τεκμηριωθούν η συγκρότηση 

και οι λειτουργίες επιλεγμένων και χαρακτηριστικών 

δικτύων επικοινωνίας, χερσαίας και θαλάσσιας, οικονομικών δικτύων - 

αγορών, δικτύων  που αναπτύσσουν οι θεσμοί, κοσμικοί και θρησκευτικοί, 

και τέλος, οι δομές και η λειτουργία των δικτύων γνώσης και πολιτισμού.  

 

Αναφέρουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Παραγωγής, Κατεργασίας 

και Διακίνησης του Μεταξιού στον βυζαντινό Μωρέα, ως μία από τις 

παραδοσιακές τεχνογνωσίες που μελετήθηκαν στα πλαίσια του έργου, μαζί 

φυσικά με τις πολλαπλές ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές συναρτήσεις 

που την συνόδευαν. (Πρβλ. το κείμενο της Σύμβασης της UNESCO 2005, 

Objectives and Guiding Principles “(…) Recognizing the importance of 

traditional knowledge as a source of intangible and material wealth, and in 

particular the knowledge systems of indigenous peoples, and its positive 

contributions to sustainable development, as well as the need for its 

adequate protection and promotion”, καιτοΆρθρο 1-Objectives 

τηςΣύμβασης). 

Δεύτερον, η συνεργατική φύση και το συνεργατικό πεδίο πραγματοποίησης 

του έργου, σε διεθνές επίπεδο, έθεσαν εμπράκτως στο επίκεντρο των 

στόχων του την προώθηση των διακρατικών σχέσεων συνεργασίας και την 

ενθάρρυνση του διαλόγου και της ειρηνικής πολιτισμικής ανταλλαγής. 

(Πρβλ. τοκείμενοτηςΣύμβασηςτης UNESCO 2005, Objectives and Guiding 

Principles, “(…) cultural diversity is strengthened by the free flow of ideas, 

and it is nurtured by constant exchanges and interaction between cultures”, 

καιτοΆρθρο 1-Objectives τηςίδιαςΣύμβασης). 

Τρίτον, η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στην ευρύτερη 

επιστημονική κοινότητα  αλλά και το ευρύ κοινό, που εξ αρχής αποτέλεσε 

βασική προϋπόθεση και σκοπούμενο του έργου, προήγαγε και 

προάγει(καθώς τα ευρήματα του έργου θα παραμείνουν προσβάσιμα) την 

γνώση διαφορετικών μορφών πολιτισμικής έκφρασης, οι οποίες 

αναπτύχθηκαν ιστορικά στον ελληνικό χώρο, την γνώση των προϋποθέσεων 

για την ανάπτυξή τους, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην 

ευεργετική διάσταση, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής 

διάστασης, της πολιτισμικής ποικιλομορφίας. 

� Κατά το 2011-2013 (10/5/2011 έως 9/5/2013), το ΙΙΕ συμμετείχε 

στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο STUDITE, στο οποίο συμμετείχαν έξι 

συνολικά ευρωπαϊκά κράτη (Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία, Ουγγαρία, Ρουμανία, 

Ιταλία). Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν εκθέσεις 

αυθεντικών βιβλιοδεσιών και καλλιτεχνικών δημιουργιών εμπνευσμένων 

από τις ιστορικές σταχώσεις και στις έξι χώρες. Πραγματοποιήθηκε επίσης 

διαγωνισμός νέων δημιουργών που λειτούργησε και ως εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα σε βαθμίδες της Μέσης και Ανώτερης Εκπαίδευσης των 

εμπλεκόμενων χωρών. Στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε μεγάλη έκθεση με 

ιστορικές βιβλιοδεσίες του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου (ΒΧΜ) 

και της Συλλογής Κωνσταντίνου Στάϊκου / Ιδρύματος Ωνάση, στο Μέγαρο 

Δουκίσσης Πλακεντίας – ΒΧΜ, Αθήνα. Στο πλαίσιο της έκθεσης εντάχθηκε η  
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∆ΡΑΣΗΣ/∆ΡΑΣΕΩΝ 

παραγωγή προϊόντων εμπνευσμένων από την τέχνη της βιβλιοδεσίας. 

Λειτούργησαν εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδέονταν με την έκθεση 

και πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια σε δεκαπέντε σχολεία της Περιφέρειας 

Αττικής. Η έκθεση διήρκεσε από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Μάρτιο 

του 2013, είχε 20.000 επισκέπτες και ήταν καρπός της συνεργασίας αφ’ ενός 

του προγράμματος «Studite» και αφ’ ετέρου του προγράμματος «Το Βιβλίο 

στο Βυζάντιο. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Βιβλιοδεσία» του ΙΙΕ/ΕΙΕ.  

Σε συνεργασία με το ΒΧΜ και την Ελληνική ΄Εταιρεία Βιβλιοδεσίας από την 

ίδρυσή του (2002), σκοπός του προγράμματος «Το Βιβλίο στο Βυζάντιο. 

Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Βιβλιοδεσία» του ΙΙΕ/ΕΙΕ έχει υπάρξει η 

καταγραφή παλαιών τεχνικών δεσίματος των βιβλίων κατά τη Βυζαντινή και 

Μεταβυζαντινή περίοδο, η μελέτη τους και η διάσωσή τους σήμερα.  

Καρπός του προγράμματος, μεταξύ άλλων, είναι και η κατασκευή δειγμάτων 

προϊόντων, αντιπροσωπευτικών των πιο χαρακτηριστικών τύπων 

βυζαντινών και μεταβυζαντινών βιβλιοδεσιών, που μπορούν να 

αναπαραχθούν ως πολιτιστικό προϊόν σήμερα, διασώζοντας και διαδίδοντας 

την τέχνη της βιβλιοδεσίας αλλά και υποστηρίζοντας την καλλιτεχνική 

βιβλιοδεσία ως τέχνη τουβιβλίου. Το μέρος αυτό του προγράμματος 

χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Αττικής και αρίστευσε κατά την τελική του 

αξιολόγηση. Τα δε προϊόντα έχουν κατατεθεί στη ΓΓΕΤ. Καλλιτεχνικές 

βιβλιοδεσίες με πρότυπο σπάνιες βυζαντινές και μεταβυζαντινές 

βιβλιοδεσίες του ελλαδικού χώρου κυκλοφόρησαν και στο εμπόριο. 

 

� Οι Μορφωτικές Εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο 

στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, δε, έχουν και πάλι σκοπό την «διδασκαλία» υπό 

την ευρεία της έννοια, την διάχυση δηλαδή των καρπών της έρευνας στο 

ευρύ κοινό. Όψεις των Μορφωτικών Εκδηλώσεων που έχει 

πραγματοποιήσει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών προάγουν ιδιαίτερα και 

προωθούν την γνώση της πολιτισμικής πολυμορφίας και την ευεργετική της 

διάσταση. Αναφέρουμε ενδεικτικά τις εκδηλώσεις στα πλαίσια του κύκλου 

«Γεύση και Μνήμη» (Συμπόσιο, Ομιλίες, Έκθεση, Δρώμενα), τον κύκλο 

«Αρχαία Ανατολική Μεσόγειος. Αρχαιολογία της Θρησκείας και Πολιτισμική 

Ταυτότητα», καθώς και τον κύκλο «Το Βυζάντιο χωρίς λάμψη. Τα ταπεινά 

αντικείμενα και η χρήση τους στον καθημερινό βίο των Βυζαντινών» (2012-

2014). (Πρβλ. τοκείμενοτηςΣύμβασης Objectives and Guiding Principles “(...) 

reaffirming the fundamental role that education plays in the protection and 

promotion of cultural expressions” καιτοΆρθρο 1-Objectives 

τηςίδιαςΣύμβασης). 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο Χ 

 
 

∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ (∆ΙΕΥΚΡΙΝΕΙΣΤΕ ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΑΤΗ) 
POYMANIA. ITAΛIA, AΓΓΛIA, OYΓΓAΡIA, ΓAΛΛIA (αναφορικά με το 

πρόγραμμα STUDITE) 

X 

 
 

ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΣ 
ΕΠΙΠΈ∆Ο(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ) 

 

 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ FORA (∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΣΕ 
ΠΟΙΑ)                           Δίκτυο Enterprise Europe 

Χ 
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ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο X 

 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο X 

 
 

ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

 
 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΠΟΥ: 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

ΟΛΟΥΣ X 

 
 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Χ 

 
 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

 
 

ΡΟΜΑ X 

 
 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ X 

 
 

ΝΕΟΥΣ X 

 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Χ 

 
 

ΑΛΛΟΥΣ (∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ):  
Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (STUDITE) 

X 

ΠΛΑΙΣΙΟ 
∆ΡΑΣΗΣ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΗ  

 
 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ 

X 

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΣΥΝ∆ΕΘΟΥΝ ΟΙ 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ; 
(µπορούν να 
συµπληρωθούν 
περισσότερα από ένα 
πλαίσια) 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

X 

 
 

∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ - ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΙΩΞΗ 
ΕΙΡΗΝΗΣ 

X 

 
 

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ X 

 
 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ X 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ X 

 
 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ X 

 
 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΤΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

X 
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ∆ΡΑΣΗ 
Ή ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ (µπορούν 
να συµπληρωθούν 
περισσότερα από ένα 
πλαίσια) 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ 

Χ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 

X 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ  

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

X 

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

X 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ X 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΩΝ X 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

X 

 
 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

X 

 
 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ X 

 
 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

X 

 
 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ 
ΚΡΑΤΗ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

X 

 
 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ 

X 

 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ • 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 

X 

 
 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ X 

 
 

ΕΡΕΥΝΑ X 

 
 

ΑΛΛΟ (∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ):  

ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ X 

 
 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ X 

 
 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ / ∆ΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ X 

 
 

ΑΛΛΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ)  

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
∆ΡΑΣΗΣ 

∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
 
 

ΑΠΑΞ  

 
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ X 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
&ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Έλλειψη τεχνογνωσίας συνεργαζόμενων φορέων σε θέματα ψηφιακής 

διαχείρισης συλλογών. Επιφυλάξεις στην υιοθέτηση της ανοικτής πρόσβασης 

και της ανοικτότητας. Έλλειψη ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου. 

ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ 
∆ΟΘΗΚΑΝ Ή 
ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΙ 

Διαρκής ενημέρωση, επιμόρφωση, διάλογος. Απλοποίηση διαδικασιών, 

παροχή φιλικών και εύχρηστων ψηφιακών εργαλείων. Παραγωγή δεικτών και 

στατιστικών για τη διάχυση των αποτελεσμάτων. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ 

2-2,5 εκ. (ερευνητική, ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική, πολιτιστική και καλλιτεχνική 

κοινότητα καθώς και το ευρύ κοινό)  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ) 

α) Οργάνωση και διάχυση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω 

διαδικτύου, στους φορείς πολιτισμού, στις κοινότητες χρηστών & στη 

κοινωνία των πολιτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Κυκλοφορία της 

παραγόμενης γνώσης με εφαρμογή νέων τεχνολογιών από και προς την χώρα. 

Επανάχρηση για την εκπαίδευση, επιστήμη, επιμόρφωση και δημόσιο 

διάλογο. 

β)Ικανοποιητική τεκμηρίωση της πολιτισμικής πολυμορφίας διαχρονικά, 

τεκμηρίωση των πολιτισμικών ανταλλαγών (ανταλλαγών πολιτισμικών 

εκφράσεων) διαχρονικά τόσο στο επίπεδο των ιδεών όσο και στο επίπεδο της 

οικονομίας έως και την νεότερη περίοδο, διάχυση της σχετικής τεκμηρίωσης  

στην ευρύτερη ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό, 

εκπαίδευση  και ευαισθητοποίηση ειδικών επαγγελματικών ομάδων και 

μαθητών, προώθηση της σύγχρονης πολιτισμικής (καλλιτεχνικής) παραγωγής 

ως  μέσο έκφρασης και οικονομικό μέγεθος.   

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ 

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ 

 
 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ  

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Α) 40 
 Β) 57 

 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ ΠΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Α) 40 
 Β) 67 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ 4ΕΤΙΑ 

α) Διεύρυνση των δράσεων του φορέα και της ενεργού εμπλοκής των 

διευρυμένων κοινοτήτων χρηστών που επωφελούνται από τις υπηρεσίες και 

υποδομές ψηφιακού περιεχομένου που προσφέρονται. 

 

β) Συνέχιση των παγίων προγραμμάτων βασικής έρευνας  και  Μορφωτικών 

Εκδηλώσεων του ΙΙΕ/ΕΙΕ και ανάληψη χρηματοδοτούμενων ερευνητικών 

προγραμμάτων που θα προωθήσουν  περαιτέρω την τεκμηρίωση και διάχυση 

της πολιτισμικής πολυμορφίας, με έμφαση στον τομέα/στις εφαρμογές των  

digitalhumanities και τη διασύνδεση με την εκπαίδευση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
&ΣΚΕΨΕΙΣ 
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