Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Υποζργο 3
«Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3)

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:
«Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»
ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ
«Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ
Χϊρασ»

Ανακζτουςα Αρχι: ΕΟΤ (Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ)
Ρροχπολογιςμόσ: 540.650,40 € (πλζον ΦΡΑ)
Διάρκεια: 12 μινεσ
Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ
με κριτιριο τθν οικονομικά ςυμφερότερθ προςφορά
Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE
Θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Ε.Ε.: ΘΘ/ΜΜ/ΕΕ
Θμερομθνία αποςτολισ ςτο Φ.Ε.Κ.: ΘΘ/ΜΜ/ΕΕ
Θμ/νία δθμοςίευςθσ ςτον ελλθνικό Τφπο: ΘΘ/ΜΜ/ΕΕ
Κωδικόσ ΟΡΣ 300442

Σελίδα 1 από 59

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Υποζργο 3
«Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3)

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3)
Ρίνακασ Ρεριεχομζνων
υνοπτικϊ ςτοιχεύα τησ Πρϊξησ ......................................................................................... 4
ΤΠΟΕΡΓΟ 3: Απόκτηςη πολυμεςικού περιεχομϋνου (βύντεο, κεύμενα, μεταφρϊςεισ). 6
υνοπτικϊ τοιχεύα ............................................................................................................. 6
A1. Περιβϊλλον του Έργου.................................................................................................. 8
Α1.1

Εμπλεκόμενοι ςτην υλοπούηςη του Έργου ......................................................... 8

Α1.1.1-Α1.1.2 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Λειτουργύασ και Τλοπούηςησ..................... 8
Α1.1.3. Άλλοι Υορεύσ που εμπλϋκονται ςτην επιτυχό ϋκβαςη του Έργου ...................... 9
Α1.1.4. Όργανα και Επιτροπϋσ ............................................................................................. 9
Α1.2 Τφιςτϊμενη κατϊςταςη (ςε ςχϋςη με τισ απαιτόςεισ του Έργου) ........................ 10
Α1.2.1 υνοπτικό περιγραφό του υφιςταμϋνου πολυμεςικού υλικού του Υορϋα ....... 10
Α1.2.2 Οργανωτικό Δομό και τελϋχωςη του Υορϋα ....................................................... 11
Α1.2.3 Περιγραφό των κύριων επιχειρηςιακών διαδικαςιών.......................................... 11
Α2. Αντικεύμενο, ςτόχοι και κρύςιμοι παρϊγοντεσ επιτυχύασ ......................................... 12
Α2.1 Αντικεύμενο του Τποϋργου 3...................................................................................... 12
Α2.2 κοπιμότητα και αναμενόμενα οφϋλη .................................................................... 12
Α2.3 τόχοι και Έκταςη του Τποϋργου ............................................................................ 13
Α2.4 Κρύςιμοι παρϊγοντεσ επιτυχύασ Τποϋργου .............................................................. 14
Α3. Λειτουργικϋσ και Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ Τ3 ............................................................ 17
Α3.1 Βαςικϋσ αρχϋσ του διαδικτυακού περιεχομϋνου (website content) ...................... 17
Α3.2 Βαςικϋσ αρχϋσ αξιόπιςτου περιεχομϋνου ............................................................... 20
Α3.3 Βαςικό κατηγοριοπούηςη ειδών περιεχομϋνου (content types) ........................... 22
Α3.3.1 Αναλυτικό παρουςύαςη κύριου περιεχομϋνου ..................................................... 22
Α3.3.1.1. Κύριο κειμενικό εύδοσ (textual) ........................................................................... 22
Α3.3.2.1. Κύριο οπτικοακουςτικό περιεχόμενο .............................................................. 29
Α3.3.1.2 Δευτερεύον εύδοσ (κειμενικό και μη) .................................................................. 31
Α3.4 Κανόνεσ οργϊνωςησ περιεχόμενου..........................................................................33
Σελίδα 2 από 59

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Υποζργο 3
«Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»
Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3)

Α3.5 Προδιαγραφϋσ ςύνταξησ/αξιολόγηςησ κειμϋνων ...................................................35
Α3.6 Φρονοδιαγρϊμματα και Υϊςεισ του Τποϋργου ...................................................... 45
Α3.7 Πύνακασ Παραδοτϋων Τ3 .......................................................................................... 56
Α3.8 Πύνακασ Οροςόμων Τ3...............................................................................................57
Α4. Μεθοδολογύα Διούκηςησ και Τλοπούηςησ Έργου ......................................................57
Α4.1 Μϋθοδοι και Σεχνικϋσ Τλοπούηςησ και Τποςτόριξησ ..............................................57
Α4.2 χόμα Διούκηςησ, ςχεδιαςμού και υλοπούηςησ του Έργου .................................. 58
Α4.3 χϋδιο και Διαδικαςύεσ Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ Έργου ....................................... 58
Α4.4 χϋδιο και ύςτημα Διαχεύριςησ Κινδύνων ............................................................ 58
Α4.5 ενϊρια χρόςησ και Ελϋγχου - Διαδικαςύα παραλαβόσ Έργου.............................. 59

Σελίδα 3 από 59

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Υποζργο 3
«Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»
Μέπορ Α: Ανηικείμενο και Πποδιαγπαθέρ ηος Έπγος (Υ3)

Συνοπτικά ςτοιχεία τθσ Ρράξθσ
Το υπό προκιρυξθ Υποζργο είναι μζροσ τθσ εγκρικείςασ Ρράξθσ με τίτλο: «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι
Διαδικτυακι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ χϊρασ» με κωδικό πράξθσ 300442. Θ Ρράξθ αυτι είχε
υποβλθκεί ςτο Ρλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ 19 του Ε.Ρ. «Ψθφιακι Σφγκλιςθ». Ο εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ τθσ
Ρράξθσ είναι 1.667.000 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ενϊ του ςυγκεκριμζνου Υποζργου είναι 540.650,40 €
πλζον ΦΡΑ.
Αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ Ρράξθσ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ πολυμεςικοφ πολυτροπικοφ περιβάλλοντοσ
(multimedia multimodal environment) ςτο πλαίςιο του οποίου θ νζα διαδικτυακι πφλθ του ΕΟΤ κα αποτελζςει
μζροσ των δράςεων που κα βοθκιςουν ςτον προςδιοριςμό τθσ ταυτότθτασ τθσ Ελλάδασ μζςω τθσ προβολισ και
ανάδειξθσ των ςτοιχείων εκείνων που προςδίδουν αυκεντικότθτα και ανταγωνιςτικότθτα ςτο διεκνζσ
περιβάλλον.
Ζτςι, θ νζα αυτι διαδικτυακι πφλθ κα αποτελζςει εφαρμογι τθσ ςυνολικότερθσ ςτρατθγικισ για τον Τουριςμό
παρζχοντασ ζναν διαδικτυακό χϊρο όπου θ Ελλάδα κα μπορεί να αφθγείται τθν ιςτορία τθσ, τον πολιτιςμό τθσ,
τισ παραδόςεισ τθσ, να προβάλει τα ιδθ ιςχυρά χαρακτθριςτικά τθσ (ιλιοσ, κάλαςςα και πολιτιςμόσ), να
«φωτίηει» άλλα, ιδιαίτερα και λιγότερο γνωςτά αλλά και να μεταμορφϊνει τα ιδθ γνωςτά μζρθ ςε ξεχωριςτοφσ
τουριςτικοφσ κόςμουσ.
Ειδικότερα θ Ρράξθ αποςκοπεί ςτο:
1. Να γίνει θ Ελλάδα θγετικόσ ευρωπαϊκόσ προοριςμόσ για όλο το χρόνο. Αυτό ςθμαίνει ιςχυροποίθςθ τθσ
τουριςτικισ εικόνασ τθσ χϊρασ μζςω τθσ τουριςτικισ και πολιτιςτικισ προβολισ τθσ, ωσ ελκυςτικοφ
τουριςτικοφ προοριςμοφ, ικανοφ να προςφζρει ςυναρπαςτικζσ εμπειρίεσ ςτον τουρίςτα κακ’ όλθ τθ
διάρκεια του χρόνου.
2. Να γίνει ζνασ από τουσ 5 πρϊτουσ ευρωπαϊκοφσ προοριςμοφσ που κα εξειδικεφεται ςτα βιωματικά
ταξίδια.
3. Να αυξθκοφν τα οφζλθ τθσ χϊρασ από τισ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ.
4. Να υπάρξει αφξθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ενθμζρωςθσ και τθσ ικανοποίθςθσ του τουρίςτα καταναλωτι εκ
μζρουσ τθσ χϊρασ.
5. Να προκφψει ςυχνότερθ επανάλθψθ επιςκζψεων και ςυςτάςεισ εκ μζρουσ των καταναλωτϊν.
6. Να προκφψει βελτίωςθ του επιπζδου των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτον τουριςτικό τομζα.
7. Να καλλιεργθκοφν οι ςχζςεισ με ΜΜΕ με ςτόχο τθν προςζλκυςθ δθμοςιότθτασ.
Ο τουριςτικόσ χαρακτιρασ που κα προβλθκεί μζςω τθσ Ρφλθσ κα βαςίηεται κυρίωσ ςτουσ εξισ εννζα (9)
ςτρατθγικοφσ άξονεσ (κεματικζσ μορφζσ τουριςμοφ):
1. Ραρακεριςτικόσ τουριςμόσ (seaside)
2. Ρολιτιςτικόσ τουριςμόσ (culture)
3. Τουριςμόσ υπαίκρου (nature)
4. Τουριςμόσ υγείασ και ευεξίασ (health and wellness)
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5. Τουριςμόσ πολυτελείασ (luxury)
6. Καλάςςιοσ τουριςμόσ (nautical)
7. Τουριςμόσ πόλεων (city breaks)
8. Συνεδριακόσ τουριςμόσ (meetings & incentives)
9. Ρεριθγθτικόσ τουριςμόσ (touring)
ενϊ παράλλθλα κα προβάλλονται και ειδικότερα ςτοιχεία που εμπλουτίηουν και ςυνκζτουν το ελλθνικό
τουριςτικό προϊόν, όπωσ θ ελλθνικι γαςτρονομία, οι ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, τα απαράμιλλα και ςθμαντικά
κρθςκευτικά μνθμεία, οι ελλθνικζσ πόλεισ ωσ ςταυροδρόμια πολιτιςμϊν κτλ.
Οι ανωτζρω ςτρατθγικοί άξονεσ ζχουν προκφψει από:
 τθν απόφαςθ του Ρροζδρου ΕΟΤ με αρ. πρωτ.5211/ 31-12-10 (αρ. ΑΔΑ 4 Α9Λ469ΘΛΗ-Λ) με τθν οποία
κοινοποιικθκε ςτο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ και προβολισ του ελλθνικοφ
τουριςμοφ για τθν επόμενθ τριετία (2011-2013), και
 το ςχζδιο μάρκετινγκ για τον τουριςμό τθσ Ελλάδασ 2007-2012 (μελζτθ τθσ PRC-MRB).
Τα ζγγραφα αυτά αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οφζλθ: Τα αναμενόμενα οφζλθ από τθν ανάπτυξθ τθσ Ρφλθσ και των υπθρεςιϊν τθσ είναι:
 Θ ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ φυςιογνωμίασ κάκε τόπου, θ προβολι τθσ ςχετικισ πλθροφορίασ
διαδικτυακά και θ πρόςβαςθ μζςω υπολογιςτι ι κινθτοφ. Ωφελοφμενοι: όλοι οι πολίτεσ τθσ παγκόςμιασ
κοινότθτασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ.
 Θ ανάδειξθ φυςικϊν τοπίων ιδιαίτερου περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ, θ προβολι τθσ ςχετικισ
πλθροφορίασ διαδικτυακά και πρόςβαςθ μζςω υπολογιςτι ι κινθτοφ. Ωφελοφμενοι: όλοι οι πολίτεσ τθσ
παγκόςμιασ κοινότθτασ και ειδικότερα οι φυςιολατρικοί και ορειβατικοί ςφλλογοι.
 Θ αφξθςθ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επιςκεπτϊν διαφόρων τόπων, κακϊσ και θ ανάδειξθ
επιπρόςκετων τόπων τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ. Ωφελοφμενοι: οι τουριςτικζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και
οι επαγγελματίεσ των περιοχϊν.
 Οι προςωποποιθμζνεσ διαδραςτικζσ περιθγιςεισ μζςω ζξυπνων κινθτϊν τθλεφϊνων ςε μουςεία,
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μνθμεία κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ. Ωφελοφμενοι: οι αρχαιολογικοί
χϊροι και τα μουςεία λόγω τθσ προςζλκυςθσ νζων επιςκεπτϊν.
 Θ βελτίωςθ του ιςοηυγίου τθσ χϊρασ και κατ’ επζκταςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ από τθν αναμενόμενθ
αφξθςθ επιςκεπτϊν από το εξωτερικό.
 Θ ιςχυροποίθςθ τθν εικόνασ τθσ χϊρασ μζςω τθσ πολιτιςτικισ προβολισ τθσ ωσ ενόσ διαχρονικοφ πόλου
ιδεϊν και αξιϊν.
Για τουσ πολίτεσ: Με τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου κα μπορεί ο κάκε Ζλλθνασ πολίτθσ να ζχει πρόςβαςθ
ςτουσ πολιτιςτικοφσ πόρουσ τθσ χϊρασ μζςω των κειμζνων, των φωτογραφιϊν και των βίντεο που κα
εμπλουτίςουν τισ βάςεισ δεδομζνων. Τόςο οι Ζλλθνεσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ όςο και οι πολίτεσ τθσ
Ραγκόςμιασ Κοινότθτασ κα μποροφν χωρίσ επιβάρυνςθ να πλθροφοροφνται για τα αξιοκζατα κάκε περιοχισ τθσ
Ελλάδασ και μάλιςτα με τρόπο ολοκλθρωμζνο μζςα από ενθμερωμζνα κείμενα και φωτογραφίεσ, κακϊσ και με
βίντεο ειδικά για κάποιεσ επιλεγμζνεσ περιοχζσ ιδιαίτερου τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ.
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Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι το κειμενικό και το πολυμεςικό υλικό κα ενθμερϊνεται και κα επαυξάνεται μετά τθν
ολοκλιρωςθ του ζργου εκελοντικά από τουσ χριςτεσ μετά από ζλεγχο και επιμζλεια από ομάδα του Φορζα
Λειτουργίασ που κα ζχει επιφορτιςτεί με αυτό το κακικον.
Δείκτεσ που κα μετροφν τθν επιτυχία του ζργου κατά τθν κανονικι λειτουργία τθσ πφλθσ είναι το ποςοςτό των
πολιτϊν, Ελλινων και κατοίκων του εξωτερικοφ που κα επιςκζπτεται τθν Ρφλθ, ο ρυκμόσ αφξθςθσ του ποςοςτοφ
αυτοφ, το πλικοσ των ψθφιακϊν τεκμθρίων (κειμζνων, φωτογραφιϊν και βίντεο) που είναι διακζςιμο και ο
ρυκμόσ αφξθςθσ του πλικουσ αυτοφ.
Στο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ, οι προβλεπόμενεσ δραςτθριότθτεσ ζχουν κατανεμθκεί ςε τζςςερα (4) διακριτά
Υποζργα, τα οποία περιγράφονται ωσ εξισ:
1. Υποζργο 1 (Υλοποίθςθ με ίδια μζςα): Επιλογι και επιμζλεια πολυμεςικοφ υλικοφ.
2. Υποζργο 2 (Ανοιχτόσ διεκνισ διαγωνιςμόσ): Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ τθσ Ρφλθσ, προμικεια εξοπλιςμοφ,
ανάπτυξθ εφαρμογϊν και ψθφιακϊν διαδρομϊν και πολυμεςικι ολοκλιρωςθ τουριςτικϊν εμπειριϊν.
3. Υποζργο 3 (Ανοιχτόσ διεκνισ διαγωνιςμόσ): Απόκτθςθ πολυμεςικοφ υλικοφ (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ).
4. Υποζργο 4 (Ανοιχτοί τακτικοί διαγωνιςμοί): Ρρομικεια πολυμεςικοφ υλικοφ (αγορά φωτογραφικοφ υλικοφ –
2.000 φωτογραφιϊν πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ περιεχομζνου και παραγωγι και προμικεια 200
φωτογραφιϊν ειδικισ ανάκεςθσ).

ΥΡΟΕΓΟ 3: Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)
Συνοπτικά Στοιχεία


απόκτθςθ κειμενικοφ υλικοφ πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ περιεχομζνου 500.000 λζξεων ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα με όλα τα δικαιϊματα χριςθσ του, εξαςφαλίηοντασ ο ΕΟΤ τθν πλιρθ μεταβίβαςθ ςε αυτόν των
πνευματικϊν δικαιωμάτων για απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια.



παραγωγι 20 βίντεο για τθν υλοποίθςθ ςχεδιαςμζνων τουριςτικϊν εμπειριϊν και διάκεςθ από τισ
λιψεισ 100 φωτογραφιϊν ανά βίντεο (ςφνολο: 2000 φωτογραφίεσ), εξαςφαλίηοντασ ο ΕΟΤ τθν πλιρθ
μεταβίβαςθ ςε αυτόν των πνευματικϊν δικαιωμάτων για απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια.



μεταφράςεισ επιμελθμζνου κειμενικοφ υλικοφ πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ περιεχομζνου 500.000
λζξεων ςτθν αγγλικι γλϊςςα και 250.000 (περίπου) λζξεων ςτθν γερμανικι, ρωςικι και ιςπανικι
γλϊςςα, εξαςφαλίηοντασ ο ΕΟΤ τθν πλιρθ μεταβίβαςθ ςε αυτόν των πνευματικϊν δικαιωμάτων για
απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια.

Θ επιλογι του υλικοφ κα γίνει με ςυγκεκριμζνα κριτιρια με κφριο γνϊμονα τθ γενικότερθ τουριςτικι πολιτικι
και το marketing plan του ΕΟΤ αλλά και τα αποτελζςματα που κα προκφψουν από τθν αποδελτίωςθ και
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αξιολόγθςθ του υφιςτάμενου αρχειακοφ υλικοφ (όςον αφορά τισ φωτογραφίεσ) και των κειμζνων που
αναρτϊνται ςτθν υπάρχουςα ιςτοςελίδα visitgreece. Για τα κείμενα κα δοκοφν αναλυτικζσ προδιαγραφζσ
ςφμφωνα με τισ αρχζσ του λεγόμενου Τουριςτικοφ Λόγου (Tourism Discourse), κακϊσ και λεπτομερισ κατάλογοσ
με ςυγκεκριμζνα λιμματα. Θ κεματολογία των κειμζνων που κα αγοραςτοφν κα αφορά τουριςτικοφσ και
πολιτιςτικοφσ πόρουσ τθσ χϊρασ, τθν ιςτορία, τισ μυκολογικζσ ι κρθςκευτικζσ παραδόςεισ κάκε τόπου,
πολιτιςτικζσ ι κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ, τα μνθμεία τθσ φφςθσ, προςτατευόμενουσ τόπουσ οικολογικοφ
ενδιαφζροντοσ, μουςεία, αρχαιολογικοφσ ι ιςτορικοφσ χϊρουσ, περιπατθτικζσ διαδρομζσ, τόπουσ διαμονισ,
κακϊσ και τθ ςφγχρονθ ηωι (νυκτερινι διαςκζδαςθ, αγορζσ κτλ.), προτεινόμενεσ για τον τουρίςτα
δραςτθριότθτεσ, κ.ά. Πλα τα επιμελθμζνα κείμενα (500.000 λζξεισ) κα μεταφραςτοφν ςτθν αγγλικι, ενϊ μζροσ
αυτϊν (250.000 λζξεισ) ςτθν γερμανικι, ρωςικι και ιςπανικι γλϊςςα.
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ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Συντομογραφίεσ
ΑΑ
ΕΕ
ΕΣΡΑ
ΕΡ
ΟΔΕ
ΕΡΡΕ
ΨΣ
SEO

Ανακζτουςα Αρχι
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα
Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου
Ψθφιακι Σφγκλιςθ
Search Engine Optimization

A1. Ρεριβάλλον του Ζργου
Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του Ζργου
Ο Ανάδοχοσ που κα προκφψει από τον παρόντα διαγωνιςμό κα υλοποιιςει το ζργο ςτο ευρφτερο πλαίςιο
κανόνων και υποχρεϊςεων του ΕΣΡΑ, κακϊσ και το νομικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και
Φορζα Λειτουργίασ (ΕΟΤ).

Α1.1.1-Α1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ και Υλοποίθςθσ
Ο ΕΟΤ αποτελεί Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και
Τουριςμοφ, που ιδρφκθκε το 1950 με τον Α.Ν. 1565/50, κυρϊκθκε με τον Ν. 1624/51 και ζκτοτε αποτελεί το
βαςικό κρατικό φορζα του τουριςτικοφ τομζα.
Σφμφωνα με το Ν. 3270/04 (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004), ο ΕΟΤ διαρκρϊνεται ςε Κεντρικι Υπθρεςία, με ζδρα τθν
Ακινα, και ςε Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ Τουριςμοφ (ΡΥΤ) από 1.1.2005. Θ διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν του ΕΟΤ
και οι αρμοδιότθτεσ τθσ κάκε υπθρεςιακισ μονάδασ περιλαμβάνονται ςτο Ρ.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231 Α), όπωσ
ιςχφει.
Ο ςκοπόσ και οι αρμοδιότθτεσ του ΕΟΤ περιγράφονται ςτο Ν.2160/93 (ΦΕΚ Αϋ/118/19.07.93), όπωσ ιςχφει.
Αναλυτικότερα:
Ο ΕΟΤ ζχει ωσ αποςτολι τθν προϊκθςθ τθσ τουριςτικισ πολιτικισ τθσ Κυβζρνθςθσ. Για τον ςκοπό αυτό ο ΕΟΤ
ζχει τισ ακόλουκεσ βαςικζσ λειτουργίεσ:
 Υποβάλλει προτάςεισ ςτο εποπτεφον Υπουργείο για τθ χάραξθ τθσ τουριςτικισ πολιτικισ.


Εκτελεί τα προγράμματα τουριςτικισ προβολισ τθσ χϊρασ ςτο εςωτερικό και εξωτερικό και μεριμνά για
τθν προϊκθςθ του ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ, μζςω ςυμμετοχισ ςε διεκνείσ εκκζςεισ, ςυνζδρια
και λοιπζσ εκδθλϊςεισ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.



Χορθγεί άδειεσ, εποπτεφει και ελζγχει τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ κακϊσ και τθν τουριςτικι αγορά
γενικότερα.
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Αναλαμβάνει κάκε άλλθ δραςτθριότθτα ι ενζργεια που αποβλζπει ςτθν οργάνωςθ, ανάπτυξθ και
προϊκθςθ του Τουριςμοφ και ιδίωσ:
o Συνεργάηεται με τισ ςυλλογικζσ οργανϊςεισ των Τουριςτικϊν Επιχειριςεων, πανελλινιασ και
τοπικισ κλίμακασ, τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τουσ οργανιςμοφσ του
Δθμοςίου, για τθν επεξεργαςία, ςχεδίαςθ και εφαρμογι κοινϊν και ςυγχρθματοδοτοφμενων
προγραμμάτων διαφθμιςτικισ προβολισ τθσ χϊρασ, τουριςτικϊν περιοχϊν, ςφγχρονων μορφϊν
τουριςμοφ, όπωσ: οικολογικόσ τουριςμόσ, πολιτιςτικόσ τουριςμόσ, ακλθτικόσ τουριςμόσ και
κλάδων Τουριςτικϊν Επιχειριςεων.
o Μελετά, εκτελεί και εποπτεφει ζργα τουριςτικισ υποδομισ και ανάπτυξθσ, που
χρθματοδοτοφνται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ είτε μόνοσ είτε ςε ςυνεργαςία με άλλουσ
φορείσ.

Α1.1.3. Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου
Κα υπάρξει ςυνεργαςία με αρμόδιουσ φορείσ, όπου απαιτείται, για να αντλθκεί επιπλζον πολυμεςικό υλικό
(π.χ. από μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κ.α.).
Α1.1.4. Πργανα και Επιτροπζσ
 Ομάδα Διοίκθςθσ και Συντονιςμοφ του Ζργου – ΟΔΕ
Θ Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου (ΟΔΕ) ζχει ωσ αντικείμενο τθσ τον επιχειρθςιακό ςυντονιςμό και τθν παρακολοφκθςθ
τθσ οριηόντιασ πράξθσ του ΕΡ Ψθφιακι Σφγκλιςθ: «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Διαδικτυακι Ρροβολι του
Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ χϊρασ».
Το ζργο τθσ ΟΔΕ περιλαμβάνει τα παρακάτω:







Τθ ςυγκζντρωςθ όλων των ςχετικϊν εγγράφων και ςτοιχείων που αφοροφν τθν οριηόντια πράξθ του ΕΡ
Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Διαδικτυακι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ
τθσ χϊρασ», τα οποία βρίςκονται ςτον ΕΟΤ.
Το ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ, τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δράςεων που
κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου.
Το ςυντονιςμό όλων των διευκφνςεων του ΕΟΤ, οι οποίεσ εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ του ζργου.
Τθ ανάρτθςθ και διαβοφλευςθ των ςχεδίων προκθρφξεων και τθ ςυγκζντρωςθ όλων των ςτοιχείων και
παρατθριςεων από τθν διαβοφλευςθ.
Τθν υποβοικθςθ του υπευκφνου του ζργου με τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν εγγράφων, ςχεδίων δράςεων,
εκκζςεων που απαιτοφνται για τθν υποςτιριξθ και υλοποίθςθ του ζργου.
Τθ ςφνταξθ των ειςθγιςεων προσ το Δ.Σ. ΕΟΤ για τροποποιιςεισ και αλλαγζσ ςτο πλαίςιο του Τεχνικοφ
Δελτίου του ζργου.

Στο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ, θ ΟΔΕ εποπτεφει όλεσ τισ ομάδεσ εργαςίασ που κα ςυςτακοφν ςτο πλαίςιο του
ζργου. Επίςθσ, μπορεί να ςυγκροτεί και άλλεσ υποομάδεσ εφόςον το κρίνει αναγκαίο.
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 Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ)
Ο ρόλοσ τθσ Επιτροπισ είναι εποπτικόσ και ελεγκτικόσ, θ δε ςτελζχωςι τθσ κα βαςιςκεί ςε ςτελζχθ προερχόμενα
από τον ΕΟΤ ι ςτελζχθ εκτόσ ΕΟΤ που κα ορίςει το ΔΣ του ΕΟΤ.
Ειδικότερεσ αρμοδιότθτεσ αυτισ τθσ Επιτροπισ είναι:
α. ςυςτθματικι εποπτεία τθσ υλοποίθςθσ του ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ οικείασ ςφμβαςθσ που κα
υπογραφεί,
β. ςφνταξθ αναφορϊν προσ τθν Διοίκθςθ του ΕΟΤ και τθν ΟΔΕ για τα ανακφπτοντα προβλιματα και τισ ςχετικά
προτεινόμενεσ λφςεισ,
γ. ςφνταξθ των εκκζςεων παρακολοφκθςθσ και προόδου τθσ υλοποίθςθσ του ζργου και των εκκζςεων
αξιολόγθςθσ αυτισ τθσ προόδου.
δ. ςφνταξθ και υποβολι των ςχετικϊν πρακτικϊν παραλαβισ του ζργου.

Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου)
Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι του υφιςταμζνου πολυμεςικοφ υλικοφ του Φορζα
Ο Ε.Ο.Τ. κατά τα χρόνια τθσ λειτουργίασ του, ζχει δθμιουργιςει για το ςκοπό τθσ τουριςτικισ προβολισ
Ελλάδασ διεκνϊσ και ςτο εςωτερικό, ζνα πολφτιμο αρχείο φωτογραφιϊν, εντφπων, λευκωμάτων
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ (κινθματογραφικϊν και τθλεοπτικϊν παραγωγϊν), που αποτυπϊνει ανάγλυφα
πορεία τθσ κακιζρωςθσ τθσ Ελλάδασ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ και αποτελεί ςθμαντικό μζροσ
«τουριςτικισ κλθρονομιάσ» τθσ χϊρασ.

τθσ
και
τθν
τθσ

Σιμερα ο Οργανιςμόσ διαχειρίηεται τθ διαδικτυακι του πφλθ ςτθν διεφκυνςθ www.visitgreece.gr, ςε δφο
γλϊςςεσ, ελλθνικά και αγγλικά. Θ υπάρχουςα δικτυακι πφλθ (portal) περιζχει πλθροφορίεσ για τθν Ελλάδα: τθν
ιςτορία, τον πολιτιςμό, τθ γεωγραφία, γενικζσ πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ για τον επιςκζπτθ τθσ χϊρασ μασ. Ο
επιςκζπτθσ μπορεί να εξερευνιςει προοριςμοφσ κατθγοριοποιθμζνουσ ςε πολιτιςμό, κάλαςςα, φφςθ και
κρθςκεία. Επίςθσ να βρει δραςτθριότθτεσ, περιθγιςεισ και γαςτρονομικζσ απολαφςεισ.
Τα ταξιδιωτικά κείμενα του www.visitgreece.gr, παράγονται ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ από ομάδα
κειμενογράφων-υπαλλιλων του ΕΟΤ, ενϊ για οριςμζνα από τα κζματα που παρουςιάηονται, χρθςιμοποιοφνται
κείμενα τρίτων (φορζων τουριςτικισ προβολισ και προςϊπων που αςχολοφνται με τον τουριςμό π.χ. ξεναγϊν,
τουριςτικϊν ςυντακτϊν κλπ.). Ραρατθρείται ωςτόςο ότι ο όγκοσ των πλθροφοριϊν που πρζπει να παρζχονται
για να καλυφκεί θ υπάρχουςα ηιτθςθ υπολείπεται ςθμαντικά από τον υπάρχοντα, κατά ςυνζπεια εμφανίηονται
πολλά κενά ςτθν αναηιτθςθ πλθροφορίασ, χωρίσ να λαμβάνουμε υπόψθ και τθν ανάγκθ για ςυνεχι
επικαιροποίθςθ και ανανζωςθ του περιεχομζνου.
Τα κείμενα υποςτθρίηονται από φωτογραφικό και οπτικοακουςτικό υλικό, το οποίο είτε παράγεται ςτον
Οργανιςμό είτε – ςτο μεγαλφτερο μζροσ του- το προμθκεφεται ο ΕΟΤ από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ. Οι
φωτογραφίεσ ςφγχρονων προδιαγραφϊν από τεχνικισ και αιςκθτικισ πλευράσ είναι περιοριςμζνεσ και δεν
καλφπτουν όλεσ τισ γεωγραφικζσ περιοχζσ και τισ κεματικζσ ενότθτεσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ που κζλει να
αναδείξει ο ΕΟΤ ενϊ όςον αφορά το οπτικοακουςτικό υλικό, ο ΕΟΤ δεν ζχει προβεί από ετϊν ςε καμία
παραγωγι (εςωτερικι ι εξωτερικι).
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Στθν ιςτοςελίδα www.visitgreece.gr, δεν παρζχεται καμία εικονικι περιιγθςθ.

Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα
Για το περιεχόμενο του υπάρχοντοσ διαδικτυακοφ τόπου υπεφκυνο είναι το τμιμα Εκδόςεων και
Οπτικοακουςτικϊν Μζςων που υπάγεται ςτθ Διεφκυνςθ Ζρευνασ Αγοράσ & Διαφιμιςθσ. Συγκεκριμζνα, ζχουν
οριςτεί οι εξισ ομάδεσ:
α. Ομάδα περιεχομζνου: 4 άτομα
β. Ομάδα γραφιςτικισ επιμζλειασ: 2 άτομα
γ. Ομάδα φωτογραφικισ επιμζλειασ: 2 άτομα
δ. Ομάδα επικοινωνίασ: 1 άτομο
ε. Ομάδα τεχνικισ υποςτιριξθσ: 2 άτομα

Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν
Στθν ιςτοςελίδα www.visitgreece.gr αλλά και ςε όλα τα εργαλεία προβολισ ςτο διαδίκτυο που χειρίηεται
ο ΕΟΤ (π.χ. κοινωνικά δίκτυα), παρουςιάηεται θ Ελλάδα και τα χαρακτθριςτικά τθσ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ,
με κείμενα ςε ελλθνικά και αγγλικά ςυνοδευόμενα από οπτικοακουςτικό υλικό (φωτογραφίεσ και βίντεο).
Τα κείμενα αποτελοφν ςτο μεγαλφτερό τουσ μζροσ, εςωτερικι παραγωγι του Ε.Ο.Τ., δθλαδι παράγονται
από κειμενογράφουσ/δθμοςιογράφουσ-υπαλλιλουσ του Οργανιςμοφ, που απαςχολοφνται ςτο αρμόδιο Τμιμα
Εκδόςεων και Οπτικοακουςτικϊν Μζςων τθσ Διεφκυνςθσ Ζρευνασ Αγοράσ και Διαφιμιςθσ. Ζνα μικρότερο μζροσ
των κειμζνων προζρχεται από τρίτουσ όπωσ π.χ. διάφορεσ ενϊςεισ, θ Ζνωςθ Ξεναγϊν κλπ., των οποίων το
περιεχόμενο φιλοξενεί ο ΕΟΤ ςτθν ιςτοςελίδα του, προκειμζνου να παρζχει πολυποίκιλθ τουριςτικι
πλθροφορία ςτουσ δυνθτικοφσ τουρίςτεσ.
Πςον αφορά τισ φωτογραφίεσ, αυτζσ προζρχονται από α) εςωτερικι παραγωγι, δθλαδι αρχείο του ΕΟΤ
ι ad hoc φωτογράφιςθ κεμάτων, από φωτογράφο-υπάλλθλο του ΕΟΤ β) αρχείο Ρεριφερειϊν τθσ Ελλάδασ, οι
οποίεσ κατόπιν πρόςκλθςθσ του ΕΟΤ, ζχουν παραχωριςει το δικαίωμα χριςθσ των φωτογραφιϊν τουσ ςτον ΕΟΤ
για χριςθ ςε ζντυπα, ιςτοςελίδεσ και ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ (social media) του ΕΟΤ και γ) αρχείο
φωτογράφων-εξωτερικϊν ςυνεργατϊν του ΕΟΤ, οι οποίοι ζχουν παραχωριςει το περιουςιακό δικαίωμα επί των
ζργων τουσ ςτον ΕΟΤ για απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια, κατόπιν ςφναψθσ ςχετικϊν ςυμβάςεων.
Εκτόσ των ανωτζρω, ςτθν ιςτοςελίδα αναρτάται και οπτικακουςτικό περιεχόμενο (βίντεο), με κυριότερα
τα βίντεο-γζφυρεσ προγράμματοσ (fillers) που ςυγκροτοφν τθν ειδικι επικοινωνιακι πλατφόρμα You in Greece
και ζχουν παραχκεί από τθν ΕΤ ςε ςυνεργαςία με τον ΕΟΤ, κακϊσ και βίντεο προβολισ προοριςμϊν που ζχουν
παραχωρθκεί για χριςθ ςτον ΕΟΤ από τισ αντίςτοιχεσ Ρεριφζρειεσ ι Διμουσ τθσ χϊρασ.
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Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ
Α2.1 Αντικείμενο του Υποζργου 3
Το παρόν υποζργο αποτελεί μζροσ τθσ εγκεκριμζνθσ Ρράξθσ με τίτλο «Ρολυμεςικι και πολυτροπικι διαδικτυακι
προβολι του πολιτιςμοφ και τουριςμοφ τθσ χϊρασ» και περιλαμβάνει τθν απόκτθςθ πολυμεςικοφ υλικοφ. Τα
παραδοτζα του αναλφονται ωσ εξισ:
(1) απόκτθςθ κειμενικοφ υλικοφ πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ περιεχομζνου 500.000 λζξεων ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, εξαςφαλίηοντασ ο ΕΟΤ τθν πλιρθ μεταβίβαςθ ςε αυτόν των πνευματικϊν δικαιωμάτων για
απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια.
(2) παραγωγι και προμικεια 20 βίντεο για τθν υλοποίθςθ ςχεδιαςμζνων τουριςτικϊν εμπειριϊν και
διάκεςθ από τισ λιψεισ 100 φωτογραφιϊν ανά βίντεο (ςφνολο: 2.000 φωτογραφίεσ), εξαςφαλίηοντασ ο
ΕΟΤ τθν πλιρθ μεταβίβαςθ ςε αυτόν των πνευματικϊν δικαιωμάτων για απεριόριςτθ χριςθ και
διάρκεια.
(3) μεταφράςεισ επιμελθμζνου κειμενικοφ υλικοφ πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ περιεχομζνου ςτθν αγγλικι
(500.000 λζξεισ), και μεταφράςεισ μζροσ του επιμελθμζνου κειμενικοφ υλικοφ (250.000 λζξεισ) ςτθν
γερμανικι, ρωςικι και ιςπανικι γλϊςςα αντίςτοιχα, εξαςφαλίηοντασ ο ΕΟΤ τθν πλιρθ μεταβίβαςθ ςε
αυτόν των πνευματικϊν δικαιωμάτων για απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια.

Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ
Στο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ τθσ Ρφλθσ Τουριςτικισ και Ρολιτιςτικισ Ρροβολισ τθσ χϊρασ, το περιεχόμενο τθσ,
πρόκειται να αποτελζςει ζνα από τα ςθμαντικότερα εργαλεία υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ προϊκθςθσ και
προβολισ ςτον τομζα του τουριςμοφ. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ υλοποίθςθσ του Υποζργου 3 είναι να εμπλουτιςκεί θ
εικόνα και θ τουριςτικι ταυτότθτα τθσ χϊρασ, ϊςτε θ Ελλάδα να εδραιωκεί ςτον παγκόςμιο τουριςτικό χάρτθ ωσ
«δωδεκάμθνοσ προοριςμόσ με απαράμιλλεσ εναλλαγζσ και ανεξερεφνθτεσ αντικζςεισ» και ωσ «τόποσ
ατελείωτων εμπειριϊν», όπου οι δυνθτικοί τουρίςτεσ μποροφν να απολαφςουν υπθρεςίεσ ποιότθτασ, είτε
επιςκζπτονται τθ χϊρα για τον ιλιο τθ κάλαςςα και τα πολιτιςτικά αξιοκζατα είτε τθν επιςκζπτονται για
καλάςςιο τουριςμό, τουριςμό ευεξίασ, για το πλοφςιο φυςικό περιβάλλον τθσ, ςτο πλαίςιο ενόσ ςυνεδρίου ι
μιασ ςφντομθσ επίςκεψθσ ςε κάποια ελλθνικι πόλθ.
Μζςω εξειδικευμζνων κειμζνων, ψθφιακϊν περιθγιςεων, φωτογραφιϊν και πολυμζςων που κα είναι
διακζςιμα ςτθ ςχεδιαηόμενθ πφλθ τουριςτικοφ και πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, κα προςφζρεται μια ελκυςτικι
και όςο το δυνατόν πλθρζςτερθ εικόνα ςτον επιςκζπτθ για τουσ τουριςτικοφσ πόρουσ (π.χ. υποδομζσ,
πολιτιςτικά αξιοκζατα, παραδοςιακι αρχιτεκτονικι, γαςτρονομία, φυςικό περιβάλλον) κάκε περιοχισ. Κα δοκεί
ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ τθσ λιγότερο προβεβλθμζνθσ Ελλάδασ, ενϊ παράλλθλα κα προβλθκοφν με ζναν
ενδιαφζροντα τρόπο οι κακιερωμζνοι και παγκοςμίωσ γνωςτοί τουριςτικοί προοριςμοί τθσ χϊρασ.
Τα οφζλθ κα είναι άμεςα και ςθμαντικά:
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1. Για τουσ πολίτεσ τόςο τθσ Ελλάδασ όςο και τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, κακϊσ κα ζχουν πλθρζςτερθ
ενθμζρωςθ για τουσ ςθμαντικότερουσ επιςκζψιμουσ προοριςμοφσ τθσ χϊρασ από ιςτορικι, πολιτιςτικι,
τουριςτικι ι περιβαλλοντικι άποψθ κακϊσ και τισ διάφορεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ και δρϊμενα.
2. Για τισ επιχειριςεισ του τουριςτικοφ τομζα, κακϊσ ο κφκλοσ εργαςιϊν τουσ κα αυξθκεί λόγω τθσ
προςδοκϊμενθσ ποςοτικισ αφξθςθσ και ποιοτικισ αναβάκμιςθσ των επιςκεπτϊν ςτισ διάφορεσ
περιοχζσ.
3. Για το ίδιο το κράτοσ, κακϊσ θ αναμενόμενθ αφξθςθ επιςκεπτϊν από το εξωτερικό κα βελτιϊςει το
ιςοηφγιο τθσ χϊρασ και κατ’ επζκταςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ, και επίςθσ θ πολιτιςτικι προβολι τθσ
χϊρασ κα ιςχυροποιιςει τθν εικόνασ τθσ, ωσ ενόσ διαχρονικοφ πόλου ιδεϊν και αξιϊν.

Α2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Υποζργου
Θ νζα διαδικτυακι πφλθ του ΕΟΤ κα αποτελζςει ζνα κεντρικό εργαλείο προβολισ και προϊκθςθσ τθσ χϊρασ
αλλά και ζνα ςφγχρονο και διαδραςτικό εργαλείο επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ, ςυμμετοχισ
αλλά και οργάνωςθσ τθσ πλθροφορίασ που αφορά τθ χϊρα ςτο ςφνολό τθσ –λειτουργϊντασ ζτςι και ωσ ζνα
αποκετιριο (repository) πλθροφοριακοφ υλικοφ.
Το νζο περιεχόμενο τθσ Ρφλθσ του ΕΟΤ μζςω του content integration κα αποτυπϊνει/καταγράφει τθν
(τουριςτικι) πλθροφορία που κα καλφπτει τθν Ελλάδα ςτο ςφνολό τθσ (από τθ γενικότερθ περιγραφι ενόσ
τόπου μζχρι τισ μεμονωμζνεσ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται εκεί ι τα ξεχωριςτά προϊόντα που
παράγει) ςε μια ευζλικτθ πλατφόρμα, θ οποία κα επιτρζπει ςτουσ ταξιδιϊτεσ αλλά και ςτθν τουριςτικι
βιομθχανία να διεπιδροφν και να ζρχονται ςε επαφι με νζα, επικαιροποιθμζνθ και ζγκριτθ πλθροφόρθςθ.
Με τθν παροφςα προκιρυξθ, το ψθφιακό περιεχόμενο που κα αποκτθκεί κα υπακοφει ςτθ γενικι ιδζα ότι o
επίςθμοσ τουριςτικόσ δικτυακόσ τόποσ ενόσ προοριςμοφ δεν λειτουργεί ωσ ζνα είδοσ ταξιδιωτικισ
αρκρογραφίασ, αλλά με τθ χριςθ κειμενικοφ και οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου μεταφζρει ςε ψθφιακι μορφι
όλα τα κετικά ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ (brand identity) που ζχει/κζλουμε να ζχει θ Ελλάδα ωσ προοριςμόσ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, μζςω του κατάλλθλου περιεχομζνου που κα εμπεριζχεται ςτθ διαδικτυακι πφλθ
(οπτικοακουςτικό-visual, κειμενικό-textual, εφαρμογζσ-apps κτλ.) ο ΕΟΤ ςτοχεφει ςτο να προςελκφςει τουρίςτεσ
ςτθ χϊρα μασ και από δυνθτικοφσ επιςκζπτεσ να τουσ μετατρζψει ςε πραγματικοφσ κιαςϊτεσ (fans)
απευκυνόμενοσ ςτισ ανάγκεσ και ςτα κίνθτρά τουσ.
Θ αφιγθςθ (storytelling) ενόσ προοριςμοφ που λαμβάνει χϊρα ςτο διαδικτυακό του τόπο μζςω τθσ ςφηευξθσ
του γλωςςικοφ και οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου (πολυτροπικότθτα) κάνει γνωςτοφσ όλουσ εκείνουσ τουσ
παράγοντεσ που μποροφν να καταςτιςουν τον προοριςμό ιδιαίτερα ελκυςτικό –εν προκειμζνω τθν Ελλάδα– και
ταυτόχρονα προβάλλει με ςυγκεκριμζνο τρόπο τα ιδιαίτερα, μοναδικά χαρακτθριςτικά του (attributes). Ππωσ
ςυχνά ςυμβαίνει και με άλλεσ χϊρεσ του εξωτερικοφ (για παράδειγμα, θ καινοφρια καμπάνια τθσ Νζασ
Ηθλανδίασ) το οπτικοακουςτικό και κειμενικό περιεχόμενο χρθςιμοποιοφνται για να δθμιουργιςουν αφθγιςεισ
(stories) ςχετικά με τα τοπία, τουσ ανκρϊπουσ, τθν παράδοςθ και τον πολιτιςμό κτλ. τθσ χϊρασ ςε μια
προςπάκεια να επιτευχκεί μια ςφγχρονθ και δθμιουργικι επανα-τοποκζτθςθ τθσ εικόνασ τθσ (repositioning).
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Με τθν προκιρυξθ του παρόντοσ υποζργου, ςτο πλαίςιο του περιεχομζνου (content) πραγματϊνονται οι
βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ρράξθσ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ»
(Multimedia and multimodal promotion of the civilization and tourism of Greece through web services). Οι
παρακάτω οριςμοί βοθκοφν ςτθν κατανόθςι τουσ:
(1) Θ ζννοια του «τρόπου» (mode) ςυνιςτά μια δεδομζνθ κοινωνικά και πολιτιςτικά ςθμειωτικι πθγι
(semiotic resource) για τθ δθμιουργία νοιματοσ. Ζτςι, θ εικόνα, θ γραφι, το layout, θ μουςικι, τα 3D
αντικείμενα κτλ. αποτελοφν παραδείγματα «τρόπων» που χρθςιμοποιοφνται ςτθν αναπαράςταςθ
εννοιϊν και ςτθν επικοινωνία.
(2) Στθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΟΤ, ςε κάκε ςελίδα αυτισ, διαφορετικοί «τρόποι» κα προςφζρουν
διαφορετικζσ δυνατότθτεσ για τθν καταςκευι μθνυμάτων: θ γραφι των κειμζνων και θ γραφιςτικι
απεικόνιςι τθσ (π.χ. κεφαλογράμματθ γραφι, μζγεκοσ γραμματοςειράσ, χριςθ διαςτιματοσ, ςτίξθ κτλ.),
ο διαχωριςμόσ ςε παραγράφουσ, το επίπεδο φφουσ (register) (πρβλ. τα επίπεδα φφουσ του Τουριςτικοφ
Λόγου, ενότθτα Α3.5), θ εικόνα (φωτογραφίεσ), τα χρϊματα, τα περιγράμματα που πλαιςιϊνουν το
κείμενο, οι γενικότερεσ ςχεδιαςτικζσ επιλογζσ τθσ ιςτοςελίδασ, τα embedded audiovisual items (π.χ.
βίντεο) κτλ. κα ςυνκζτουν ζνα ενιαίο μινυμα με διττό ςκοπό: (α) να «χτίςουν» τθν ξεχωριςτι ταυτότθτα
τθσ χϊρασ και να κακιερϊςουν ςτθ ςυνείδθςθ των χρθςτϊν τθσ Ρφλθσ τθν Ελλάδα ωσ μοναδικό
τουριςτικό προοριςμό, και (β) να κζλξουν και να πείςουν τον πακθτικό αναγνϊςτθ ϊςτε να τον
μετατρζψουν ςε ζναν ενεργθτικό ταξιδιϊτθ ςτθ χϊρα μασ.
(3) Το πολυμεςικό περιεχόμενο ςυνιςτά τα διάφορα είδθ περιεχομζνου ενόσ δικτυακοφ τόπου (βίντεο,
εικόνεσ, κείμενο κτλ.), τα οποία χρθςιμοποιοφνται μαηί και εμπλουτίηουν τισ ςελίδεσ ςτο διαδίκτυο. Το
περιεχόμενο αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ποικιλοτρόπωσ από το χριςτθ (να αποτελζςει αντικείμενο
αναηιτθςθσ μζςω των search engines, να αποκθκευκεί κ.ο.κ.) και γενικότερα να διαμοιραςτεί μζςω των
υπθρεςιϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ (social media).
(4) Ενϊ λοιπόν θ ζννοια τθσ πολυτροπικότθτασ βοθκάει ςτο να χρθςιμοποιοφμε το περιεχόμενο για να
αναπαραςτιςουμε εμπειρίεσ και να ςυμβολίςουμε ζννοιεσ, θ ζννοια τθσ πολυμεςικότθτασ μασ παρζχει
τθ δυνατότθτα του μζςου με το οποίο θ πρϊτθ πραγματϊνεται.

Α2.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ Υποζργου
Οι κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Υ3 μποροφν να περιγραφοφν ωσ εξισ:
(1) Ο ςαφισ κακοριςμόσ των λθμμάτων (ι αλλιϊσ κεμάτων), τα οποία κα βοθκιςουν ςτο να αγοραςτοφν
ςυγκεκριμζνα κείμενα (παραδοτζο 1), με ςυγκεκριμζνθ κεματικι. Οι προδιαγραφζσ των κειμζνων επίςθσ,
κα ςυντελζςουν ϊςτε να αποκτιςει ο ΕΟΤ κείμενα διαμορφωμζνα, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ
γραμμζσ που ορίηει ζνασ εκνικόσ οργανιςμόσ τουριςμοφ για χριςθ ςτο διαδίκτυο.
(2) Θ κεματολογία των κειμζνων κα αλλθλεπιδρά με τθ κεματολογία των υπόλοιπων παραδοτζων του Υ3
κακϊσ και του Υ4: φωτογραφίεσ, βίντεο κτλ.
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(3) Ο ςυςχετιςμόσ του περιεχομζνου των Υ3 και Υ4 με τον επιμζρουσ ςχεδιαςμό του Υ2, που κακιςτά
αναγκαία τθν πρόβλεψθ για περιεχόμενο που κα χρθςιμοποιθκεί τόςο για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρφλθσ όςο
και μετά (π.χ. για τισ web applications).
(4) Ωσ απόρροια του (3) ο κακοριςμόσ των ειδϊν περιεχομζνου (content types), με περαιτζρω εξειδίκευςθ ςε
υποείδθ, π.χ. μεταδεδομζνα (metadata, related data), τα οποία κα βοθκιςουν και τθ διαδικαςία τθσ
τεκμθρίωςθσ (tagging) του Υ1.
(5) Ο κακοριςμόσ των προδιαγραφϊν για τα κείμενα που κα μεταφραςτοφν ςτθν αγγλικι, γερμανικι, ρωςικι
και ιςπανικι γλϊςςα. Τα κείμενα αυτά κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο κοντά ςτθ χριςθ τθσ κάκε
γλϊςςασ ωσ μθτρικισ όχι μόνο ςε επίπεδο γλωςςικό (ςφνταξθ κτλ.) αλλά και ςε πραγματολογικό
(localization). Για τον λόγο αυτό απαιτείται από τον Ανάδοχο να ςυμπεριλάβει ςτθν Ομάδα Ζργου του
ικαγενείσ ομιλθτζσ τθσ κάκε γλϊςςασ για τθ ςυγγραφι/ςφνταξθ κειμζνων.
(6) Τα βίντεο και οι φωτογραφίεσ που κα παραχκοφν μζςω αυτϊν, κα ζχουν ωσ κεντρικι ιδζα τθν
αποτφπωςθ πολφπλευρων και πολυποίκιλλων εμπειριϊν που προςφζρονται ςτθν Ελλάδα για τον
τουρίςτα και ουςιαςτικά κα οπτικοποιοφν τισ προτάςεισ των κειμζνων, ενϊ ςε ςυνδυαςμό με αυτά, κα
παρζχουν ζνα ολοκλθρωμζνο ερζκιςμα (teaser) ςτον επιςκζπτθ τθσ Ρφλθσ.
(7) Θ πρόβλεψθ για τθ χριςθ του πολυμεςικοφ υλικοφ, θ οποία κείται πζραν των ορίων υλοποίθςθσ τθσ
Ρράξθσ και ακολουκοφν τθν ολοκλιρωςι τθσ, όπωσ οι υπθρεςίεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ.
(8) Ο ςυγχρονιςμόσ υλοποίθςθσ των υποζργων: (α) το περιεχόμενο που κα αποκτθκεί κα αποτελζςει
αντικείμενο τελικισ επιμζλειασ και επεξεργαςίασ από τον ΕΟΤ (Υ1: υλοποίθςθ με ίδια μζςα), (β) το
επιμελθμζνα κείμενα κα δίνονται ςτον Ανάδοχο του Υ2 για να τα ενςωματϊνει ςτισ βάςεισ δεδομζνων
τθσ Ρφλθσ, (γ) ενϊ παράλλθλα κα πρζπει να υπάρχει περαιτζρω ςυνεννόθςθ του φορζα με τον Ανάδοχο
του Υ2 προκειμζνου να υπάρχει θ ςωςτι αντιςτοίχιςθ (mapping) του περιεχομζνου με τθν αρχιτεκτονικι
τθσ Ρφλθσ (sitemap).
Στο ςχεδιάγραμμα που ακολουκεί αποτυπϊνεται θ αλλθλεξάρτθςθ των τεςςάρων υποζργων:
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Κρίςιμοι Ραράγοντεσ Επιτυχίασ από τθν Αλλθλεπίδραςθ των Υποζργων
Κρίςιμοσ Ραράγοντασ Επιτυχίασ του
Υποζργου

1

Τφποσ

Εξάρτθςθ τθσ επιλογισ και επιμζλειασ
του πολυμεςικοφ περιεχομζνου (Υ1) από
τθν αγορά του πολυμεςικοφ υλικοφ (Υ3).

Τ/Ο

Εξάρτθςθ τθσ απόκτθςθσ περιεχομζνου
με τθν τεκμθρίωςθ του Υ1

Τ/Ο

Οι άρτιεσ μεταφράςεισ των ελλθνικϊν
κειμζνων ςτθν αγγλικι γλϊςςα και
κατόπιν θ μετάφραςθ μζροσ του υλικοφ
ςτθν γερμανικι, ρωςικι και ιςπανικι
γλϊςςα (Υ3).

Τ/Ο

Ο ςυςχετιςμόσ του περιεχομζνου του Υ3
και του Υ4 με τον επιμζρουσ ςχεδιαςμό
του Υ2.

Τ

Ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ τθσ παραγωγισ των
βίντεο των τουριςτικϊν εμπειριϊν (Φάςθ
3.3 του Υποζργου 3)

Τ/Ο

Σχετικζσ Ενζργειεσ
Αντιμετϊπιςθσ

1

Ζγκαιρθ προκιρυξθ τθσ φάςθσ αγοράσ
πολυμεςικοφ υλικοφ. Ζχει προθγθκεί
αποδελτίωςθ και αξιολόγθςθ του κειμενικοφ
περιεχομζνου του υπάρχοντοσ visitgreece.
Σθμαντικόσ ο κακοριςμόσ των λθμμάτων βάςει
των οποίων κα προκθρυχκοφν τα κείμενα ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.
Ο κακοριςμόσ των ειδϊν περιεχομζνου
(content types), με περαιτζρω εξειδίκευςθ ςε
υποείδθ (π.χ. μεταδεδομζνα (metadata, related
data), τα οποία κα βοθκιςουν και τθ
διαδικαςία τθσ τεκμθρίωςθσ (tagging) του Υ1.
Ο κακοριςμόσ των προδιαγραφϊν για τα
κείμενα που κα μεταφραςτοφν ςτθν αγγλικι,
γερμανικι, ρωςικι και ιςπανικι γλϊςςα. Τα
κείμενα αυτά κα πρζπει να είναι όςο το
δυνατόν πιο κοντά ςτθ χριςθ τθσ κάκε
γλϊςςασ ωσ μθτρικισ όχι μόνο ςε επίπεδο
γλωςςικό (ςφνταξθ κτλ.) αλλά και ςε
πραγματολογικό (localization).
Για τον λόγο αυτό απαιτείται να γραφοφν τα
κείμενα από ικαγενείσ ομιλθτζσ τθσ κάκε
γλϊςςασ.
Ρρόβλεψθ ςτο Υ3 για περιεχόμενο που κα
χρθςιμοποιθκεί τόςο για τθν υλοποίθςθ τθσ
Ρφλθσ όςο και μετά (π.χ. για τισ web
applications).
Ολοκλιρωςθ τθσ Φάςθσ 3.3 του Υποζργου 3
ςτα προβλεπόμενα χρονικά διαςτιματα (Μ1,
Μ4, Μ7 και Μ10), ϊςτε ςτθ ςυνζχεια τα βίντεο
να ενςωματωκοφν ςτισ βάςεισ δεδομζνων τθσ
Ρφλθσ.

Τ = Τεσνικόρ/Τεσνολογικόρ, Ο = Οπγανωηικόρ, Δ = Διοικηηικόρ, Κ = Κανονιζηικόρ
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Α3. Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Υ3
Α3.1 Βαςικζσ αρχζσ του διαδικτυακοφ περιεχομζνου (website content)
Το διαδικτυακό περιεχόμενο υπακοφει ςε κάποιεσ γενικζσ, πολφ απλζσ αρχζσ (rules of thumb):
(1) Το διαδικτυακό περιεχόμενο πρζπει να είναι απλό και δομθμζνο με τρόπο που να προςομοιάηει ςε
οποιοδιποτε άλλο είδοσ προωκθτικοφ/διαφθμιςτικοφ λόγου (genre: μπροςοφρα, ενθμερωτικό
φυλλάδιο κτλ.) απευκυνόμενο ςε δυνθτικοφσ αγοραςτζσ (τουρίςτεσ), οι οποίοι κα το διαβάηουν για να
κατανοιςουν καλφτερα ποιο είναι το προϊόν που περιγράφεται (προοριςμόσ, δραςτθριότθτα κ.ο.κ.) και
ποια θ προςτικζμενθ αξία του. Αν το περιεχόμενο αυτό δεν είναι ελκυςτικό ι δφςκολο ςτθν κατανόθςι
του, τότε ο επιςκζπτθσ κα επιςκεφτεί κάποιον άλλο διαδικτυακό τόπο.
(2) Σε ό,τι φορά τθ δόμθςθ/μορφι του περιεχομζνου (content formatting), αυτό κα πρζπει να
προςομοιάηει ςτο ςτιλ γραφισ ενόσ blog post. Χρθςιμοποιιςτε ςφντομουσ και ελκυςτικοφσ τίτλουσ με
λζξεισ-κλειδιά που τουσ κακιςτοφν εφκολουσ ςτθν αναηιτθςθ, bullet points που κα προβάλλουν
ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία/χαρακτθριςτικά/ωφζλειεσ, ενϊ θ παράλλθλθ χριςθ οπτικοακουςτικοφ
υλικοφ βοθκάει περαιτζρω ςτθν κατανόθςθ των αφθγιςεϊν μασ (storytelling) εκ μζρουσ του
αναγνϊςτθ. (Πρβλ. Ρροδιαγραφζσ ςφνταξθσ κειμζνων, ενότθτα Α3.5.)
(3) Θ πιο ςθμαντικι λειτουργικι πτυχι του ψθφιακοφ περιεχομζνου είναι το να παρακινιςει ςε δράςθ. Θ
διαφορά μεταξφ ενόσ καλοφ site και ενόσ ολοκλθρωμζνου τουριςτικοφ διαδικτυακοφ τόπου είναι θ
ικανότθτα του δεφτερου να μετατρζψει το χριςτθ του site ςε επιςκζπτθ ςτθ χϊρα μασ. Στθν επίτευξθ
αυτοφ του ςτόχου ςυμβάλουν ςυνδυαηόμενα το visual design, θ διάρκρωςθ τθσ πλθροφορίασ
(information architecture), τα καλογραμμζνα κείμενα και θ ευκολία ςτθ χριςθ (usability), που
δθμιουργοφν τθ λεγόμενθ «εμπειρία του διαδικτυακοφ χριςτθ» (user experience).
(4) Τζλοσ, θ γνϊςθ του SEO (Search Engine Optimization) ωσ ςτρατθγικισ του διαδικτυακοφ μάρκετινγκ
(Internet marketing), οι τακτικζσ του οποίου βοθκοφν ςτθν επίτευξθ «ορατότθτασ» των ιςτοςελίδων
μζςω των μθχανϊν αναηιτθςθσ και εντζλει ςτθν καλφτερθ προϊκθςθ αυτϊν.
Το ςχεδιάγραμμα που ακολουκεί αποτυπϊνει αδρομερϊσ τισ βαςικζσ αρχζσ, οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθν
προϊκθςθ ζνα ποιοτικοφ ψθφιακοφ περιεχομζνου με τον αποτελεςματικότερο τρόπο.
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Βελτιςτοποίθςθ περιεχομζνου με τθ χριςθ δθμοφιλϊν λζξεων-κλειδιϊν (keywords): Δθμιουργείται το
αρχικό περιεχόμενο και τα ςτοιχεία τθσ ςελίδασ (τίτλοσ, tags, URL, περιγραφι εικόνασ κτλ.)
βελτιςτοποιοφνται για να ενιςχυκεί θ εςτίαςθ ςτισ λζξεισ-κλειδιά (βλ. Google analytics).



Λαμβάνονται υπόψθ τα τρζχοντα, δθμοφιλι κζματα και οι πιο δθμοφιλείσ αναηθτιςεισ: Θ τακτικι
επιςκόπθςθ των τάςεων ςτα social media παρζχει χριςιμθ πλθροφορία για τισ προτιμιςεισ των
επιςκεπτϊν, τισ ςυηθτιςεισ και τα κζματα που μοιράηονται ςτον παρόντα χρόνο. Τα αποτελζςματα είναι
χριςιμα τόςο για το keyword targeting όςο και για τθν ανακάλυψθ νζων δυνατοτιτων του υπάρχοντοσ
περιεχομζνου.



Ενςωμάτωςθ περιεχομζνου ςτισ δράςεισ των social media: Τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ επθρεάηουν
ςθμαντικά και με ολοζνα αυξανόμενο ρυκμό τθν ορατότθτα ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ (search engine
visibility), κακϊσ αυτζσ ενςωματϊνουν όλο και περιςςότερεσ κοινωνικζσ μεταβλθτζσ ςτουσ αλγορίκμουσ
κατάταξισ τουσ. Μια «ακίδα» κοινωνικισ δράςθσ ςχετικι με ζνα ςυγκεκριμζνο κομμάτι περιεχομζνου
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κα οδθγιςει άμεςα και ζμμεςα ςε μεγαλφτερθ ζκκεςθ ςτθν αναηιτθςθ. Επομζνωσ, είναι ςθμαντικό να
ςυγχρονιςτεί θ παραγωγι περιεχομζνου και θ προϊκθςθ αυτοφ μζςω των social media.


Χριςθ εργαλείων για τθν οργάνωςθ του περιεχομζνου και τθν παραγωγι ιδεϊν για τθν ανανζωςι
του: Τα εργαλεία για τθ δθμιουργία λζξεων-κλειδιϊν και αναηιτθςθσ (που αναφζρονται παραπάνω) δεν
βελτιςτοποιοφν απλϊσ το υπάρχον περιεχόμενο, αλλά αποτελοφν μια καλι πθγι για τθ δθμιουργία
νζου. Για το ςκοπό αυτό, μποροφν να αναηθτθκοφν και να καταγραφοφν οι λζξεισ-κλειδιά που αφοροφν
μια ςυγκεκριμζνθ κεματικι και ςτθ ςυνζχεια να εξακριβωκεί αν όλα τα επιμζρουσ κζματα μποροφν να
καλυφκοφν από το υπάρχον περιεχόμενο του site. (Ζνα εργαλείο που μπορεί να βοθκιςει ςτθ δράςθ
αυτι είναι το Google Insights for Search.)



Συνζνωςθ περιεχομζνου (packing) για τθ βελτιςτοποίθςθ του ranking: Ραράλλθλα με τθ χριςθ των
προαναφερόμενων εργαλείων, το format του περιεχομζνου είναι εξίςου ςθμαντικό για τθν επιτυχία του
SEO. Τα άρκρα και τα blog posts αποτελοφν τισ πιο ξεκάκαρεσ μορφζσ. Από τθν άλλθ, θ υπζρμετρθ χριςθ
των λεγόμενων galleries μπορεί να οδθγιςει ςε πολφ λίγο περιεχόμενο ικανό για αποτελεςματικι
αναηιτθςθ ι περιεχόμενο που δφςκολα προςελκφει εςωτερικά links. Αντίςτροφα, θ παράκεςθ πολλϊν
κεμάτων ςε μια ςελίδα μπορεί να διαταράξει τθν εςτίαςθ ςτισ λζξεισ-κλειδιά (keyword focus). Επίςθσ, θ
ζντονθ εςτίαςθ ςε γραφικά μπορεί να δϊςει ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ ανεπαρκζσ υλικό για να το
χρθςιμοποιιςουν ςτθν κατανόθςθ του περιεχομζνου. Σε ό,τι αφορά τθ ςυνζνωςθ περιεχομζνου, κα
πρζπει να υπάρξει ιςορροπία μεταξφ των ςκοπϊν που πρζπει να επιτευχκοφν (π.χ. θ προβολι των
δραςτθριοτιτων ενόσ προοριςμοφ), τθσ εμπειρίασ του χριςτθ και τθσ φιλικότθτασ ςτθν αναηιτθςθ.



Αποτελεςματικι χριςθ τθσ διαςφνδεςθσ περιεχομζνου (link-building): Απαιτείται θ γνϊςθ τθσ
ενςωμάτωςθσ χριςιμων, κατάλλθλων ςυνδζςμων (links) μζςα ςτο περιεχόμενο ωσ αποτελεςματικι
μζκοδοσ περιιγθςθσ ςτο site αλλά και απόκτθςθσ SEO value.
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Α3.2 Βαςικζσ αρχζσ αξιόπιςτου περιεχομζνου
Για τθ δθμιουργία αξιόπιςτου περιεχομζνου (valuable content) ιςχφουν κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ (rules of thumb),
οι οποίεσ απεικονίηονται ωσ check-lists ςτο διάγραμμα που ακολουκεί:
Το περιεχόμενο είναι:

Το περιεχόμενο περιζχει/λαμβάνει υπόψθ:
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Ρεραιτζρω, το περιεχόμενο του διαδικτυακοφ τόπου του ΕΟΤ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τα εξισ:
1. Ροια είναι τα διακριτικά τθσ ταυτότθτάσ μασ (taglines, brand statements, slogans); Ρϊσ αυτά
χρθςιμοποιοφνται για τθν αναηιτθςθ και εφρεςι μασ ςτο διαδίκτυο;
2. Ροιεσ είναι οι τουριςτικζσ υπθρεςίεσ τθσ χϊρασ μασ που οι δυνθτικοί επιςκζπτεσ μασ επικυμοφν και
χρειάηονται;
3. Ρϊσ νιϊκουν οι άνκρωποι μετά τθν παροχι των υπθρεςιϊν μασ;
4. Ροιοι είναι οι κφριοι ανταγωνιςτζσ μασ και τι περιεχόμενο προςφζρουν ςτισ ιςτοςελίδεσ τουσ;
5. Ροια τα ςυγκριτικά μασ πλεονεκτιματα;
6. Ροια είναι τα χαρακτθριςτικά των κφριων αγορϊν-ςτόχων;
7. Ροια θ κζςθ μασ ςτθ διεκνι ςυγκυρία;

Επιπρόςκετα ο Ανάδοχοσ οφείλει για τθ ςφνταξθ των κειμζνων και των μεταφράςεων αυτϊν να ζχει κάνει
χριςθ αξιόπιςτων επιςτθμονικϊν πθγϊν και να ζχει προβεί ςε όλθ τθν απαιτοφμενθ ζρευνα για τθν ορκότθτα
των ςτοιχείων που περιζχονται ςε αυτά.
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Α3.3 Βαςικι κατθγοριοποίθςθ ειδϊν περιεχομζνου (content types)
Για τισ ανάγκεσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ που αφορά τθν απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχόμενου κρίνεται
ςκόπιμθ μια αδρομερισ κατθγοριοποίθςθ των ειδϊν αυτοφ ςε (α) κφρια, και (β) δευτερεφοντα
(ςυμπλθρωματικά), κακϊσ και θ περαιτζρω υποκατθγοριοποίθςθ των κφριων ςε κειμενικά (textual content) και
οπτικοακουςτικά (audiovisual content).
Ριο ςυγκεκριμζνα:
(α) Τα κφρια είδθ αφοροφν περιεχόμενο που κα προκθρυχκεί βάςει τεχνικϊν προδιαγραφϊν (φωτογραφίεσ ι
κείμενα με προκακοριςμζνο κζμα, αρικμό λζξεων κτλ.).
(β) Τα δευτερεφοντα είδθ αφοροφν αποκλειςτικά κειμενικό περιεχόμενο που είτε δθμιουργείται για να καλφψει
τισ ανάγκεσ τθσ διαδικτυακισ επικοινωνίασ (π.χ. υλικό για social media, polls κτλ.) είτε πρζπει να προβλεφκεί
γιατί ςυνοδεφει ι αποτελεί μζροσ τθσ τεκμθρίωςθσ (tagging) των κφριων ειδϊν περιεχομζνου (π.χ. metadata,
related data κτλ.).

Α3.3.1 Αναλυτικι παρουςίαςθ κφριου περιεχομζνου
Α3.3.1.1. Κφριο κειμενικό είδοσ (textual)
Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται αναλυτικά τα είδθ κειμζνου που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κατθγορία
«Κφριο περιεχόμενο» και αποτελοφν τθ δομι περιγραφισ των κειμζνων που κα αποκτθκοφν μζςω του Υ3
(παραδοτζο 1).
Οι πίνακεσ αυτοί λειτουργοφν ςτθν ουςία ωσ «καλοφπια», προδιαγράφοντασ τα βαςικότερα είδθ κειμενικοφ
περιεχομζνου (π.χ. από το ειςαγωγικό κείμενο για ζνα προοριςμό μζχρι το ειδικότερο κείμενο για τθν
παρουςίαςθ ενόσ προϊόντοσ του προοριςμοφ κτλ.). Ραρζχουν παράλλθλα πλθροφόρθςθ, τόςο για τα
δευτερεφοντα κειμενικά είδθ που λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά ωσ προσ τα κφρια όςο και για τα ιδιαίτερα
ςτοιχεία που κακορίηουν τθ κεματικι τουσ (π.χ. εποχικότθτα). Οποιοδιποτε τουριςτικό κείμενο μπορεί να
κατθγοριοποιθκεί ςτουσ πίνακεσ αυτοφσ ανάλογα με τθ κεματικι του.
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Είδοσ κειμενικοφ
περιεχομζνου
(textual content
type)

1. Ρροοριςμόσ (περιοχζσ, πόλεισ, νθςιά: γενικι περιγραφι)
Ζνα νθςί από τα ςπλάχνα τθσ γθσ

Δείγμα κειμζνου
Επεξθγιςεισ:
Το ςϊμα κειμζνου
διακζτει:
(1) τίτλο
(2) λζξεισ με ζντονθ
γραφι (bold)
(3) διαχωριςμό ςε
παραγράφουσ και
απουςία
κειμενικϊν
ενδεικτϊν
(4)
υπερςυνδζςμουσ
(links)
(5) αρικμό λζξεων:
325.

Τι επιπλζον ζχει
αυτό το content
type;

Θ Σαντορίνθ (ι Θιρα) βρίςκεται ςτο νοτιότερο ςθμείο των Κυκλάδων και είναι ςτθν ουςία ζνα ςφμπλεγμα
νθςιϊν που αποτελείται από τα νθςιά τθσ Κιρασ, τθσ Κθραςιάσ (ι Κθραςίασ), του Αςπρονθςίου, τθσ Ραλαιάσ
και τθσ Νζασ Καμζνθσ.
Γνωρίηατε ότι το ςφμπλεγμα των νθςιϊν τθσ Σαντορίνθσ αποτελεί μζχρι και ςιμερα μαηί με τθ Μιλο, τα
Μζκανα και τθ Νίςυρο ενεργό θφαίςτειο; Και πικανόν το μοναδικό θφαίςτειο ςτον κόςμο του οποίου ο
κρατιρασ βρίςκεται μζςα ςτθ κάλαςςα; Το νθςιϊτικο αυτό ςφμπλεγμα δθμιουργικθκε λοιπόν ακριβϊσ λόγω
τθσ ζντονθσ αυτισ θφαιςτειακισ δραςτθριότθτασ και κα λζγαμε ότι πραγματικά ξεπρόβαλλε από τα ςπλάχνα
τθσ γθσ! Δϊδεκα τεράςτιεσ εκριξεισ, μία κάκε 20.000 χρόνια περίπου, ςυνζβαλαν ςτθ δθμιουργία βυκίςματοσ
(καλδζρασ) γκρεμίηοντασ το μεγαλφτερο τμιμα του θφαιςτείου, που επιμζνει όμωσ να οικοδομείται ξανά και
ξανά.
Θ τελευταία μεγάλθ ζκρθξθ ζγινε πριν από 3.600 περίπου χρόνια (ςτθ μινωικι εποχι) ςκεπάηοντασ με τζφρα τα
τρία νθςιά (Κιρα, Κθραςιά, Αςπρονιςι) εξαφανίηοντασ ζτςι ζναν ακμαίο προϊςτoρικό πολιτιςμό, δείγμα του
οποίου βρζκθκε ςτισ αναςκαφζσ του Ακρωτθρίου. Τα ςτερεά και τα αζρια που βγικαν από τα ςωκικά του
θφαιςτείου δθμιοφργθςαν από κάτω του ζνα μεγάλο κενό καταςτρζφοντασ το κεντρικό του τμιμα. Με αυτόν
τον τρόπο δθμιουργικθκε μια τεράςτια χοάνθ, θ ςθμερινι Καλδζρα, με διαςτάςεισ 8χ4 χλμ. και βάκοσ μζχρι
400 μ. κάτω από τθ κάλαςςα!
Θ θφαιςτειακι δραςτθριότθτα ςυνεχίςτθκε πολφ πιο ιπια δθμιουργϊντασ μζςα ςτθν Καλδζρα τα νθςάκια τθσ
Ραλιάσ και τθσ Νζασ Καμζνθσ. Θ τελευταία αποτελεί τθ νεότερθ χζρςα γθ τθσ Μεςογείου, αφοφ οι λάβεσ τθσ
ςχθματίςκθκαν μόλισ πριν 434 ζωσ 57 χρόνια από ςιμερα. Οι κρατιρεσ, οι κερμζσ ατμίδεσ, τα νζα ορυκτά και
τα ηεςτά πολφχρωμα νερά που αναβλφηουν εντυπωςιάηουν τουσ επιςκζπτεσ των δφο νζων νθςιϊν. Θ
κατακριμνιςθ του κεντρικοφ τμιματοσ του θφαιςτείου δθμιοφργθςε τισ απότομεσ πλαγιζσ τθσ Καλδζρασ, τα
«γκρεμνά», που κάνουν δυνατι μια καλαςςινι περιιγθςθ ςτα ςπλάχνα του ενεργοφ θφαιςτείου. Το νθςί
αποτελεί λοιπόν ζνα τεράςτιο ηωντανό γεωλογικό μουςείο, ζναν ιδανικό χϊρο παρατιρθςθσ των διεργαςιϊν
οικοδόμθςθσ και εξζλιξθσ ενόσ θφαιςτείου.





Τίτλο/teaser, ςυνθμμζνο (doc, pdf, zips), φωτογραφία (κφρια φωτό), γεωγραφικό
προςδιοριςμό (χϊρα-περιφζρεια κτλ.), γεωγραφικό είδοσ (πόλθ, βουνό, κάλαςςα, νθςί,
εξοχι, all), γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ (ακριβείσ για τοποκζτθςθ / εφρεςθ ςε χάρτθ),
getting there info, κοινό (νζοι, ηευγάρια, οικογζνειεσ με μικρά παιδιά, οικογζνειεσ με teens,
seniors, gay, all), must see 1-10 rating (για να βγάηουμε λίςτεσ ανά περιοχι κτλ.).
Metadata, tags

Σελίδα 23 από 59

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Υποζργο 3
«Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»
Μέπορ Α: Ανηικείμενο και Πποδιαγπαθέρ ηος Έπγος (Υ3)

Είδοσ κειμενικοφ
περιεχομζνου
(textual content
type)

2. Single see / do κείμενο (sights/activities)

Ζνα Τείχοσ, ζργο του θμίκεου Θρακλι, ςασ περιμζνει να το ανακαλφψετε.

Δείγμα κειμζνου
Επεξθγιςεισ:
Το ςϊμα κειμζνου
διακζτει:
(1) τίτλο
(2) λζξεισ με ζντονθ
γραφι (bold)
(3) διαχωριςμό ςε
παραγράφουσ και
απουςία κειμενικϊν
ενδεικτϊν
(4) υπερςυνδζςμουσ
(links)
(5) αρικμόσ λζξεων:
255.

Τι επιπλζον ζχει αυτό
το content type;

Ζνασ άγνωςτοσ ςτο ευρφ κοινό πολιτιςτικόσ κθςαυρόσ βρίςκεται ςε κοντινι απόςταςθ από τθν πόλθ τθσ
Ράτρασ (35 χλμ. ΝΔ), κοντά ςτο χωριό Άραξοσ. Ρρόκειται για το «Τείχοσ Δυμαίων» (ι Κάςτρο τθσ
Καλογριάσ), τθ μοναδικι οχυρωμζνθ μυκθναϊκι ακρόπολθ τθσ Δυτικισ Ελλάδασ. Φτάνοντασ ο επιςκζπτθσ
ςτον αρχαιολογικό χϊρο αντικρίηει με δζοσ να υψϊνεται μπροςτά του το απόρκθτο περιτείχιςμα που ζκτιςε
ο Θρακλισ, ςφμφωνα με το μφκο, για τθν προςταςία τθσ «Δυμαίασ Χϊρασ» από τισ λθςτρικζσ επικζςεισ των
Θλείων. Στθν πραγματικότθτα, πρόκειται για καταςκευι τθσ μυκθναϊκισ περιόδου, όπωσ προδίδει θ
κυκλϊπεια τοιχοποιία, αν και θ κατοίκθςθ τθσ οχυρισ αυτισ κζςθσ εκτείνεται από τθν Τελικι Νεολικικι ωσ
τθν Ενετοκρατία. Τα τείχθ του κάςτρου ζφταναν τα 300 μζτρα μικοσ, 10 μζτρα φψοσ και 5 μζτρα πάχοσ!
Μετά τισ υποδειγματικζσ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ και ανάδειξθσ τθσ ακρόπολθσ, το Τείχοσ των Δυμαίων
μαγεφει όποιον επιλζξει να περιπλανθκεί και να καυμάςει το επίτευγμα αυτό τθσ μυκθναϊκισ
αρχιτεκτονικισ. Επιβλθτικοί πφργοι, ιςχυρά τείχθ, μνθμειακζσ πφλεσ, μεγαλοπρεπείσ βωμοί ταξιδεφουν τον
επιςκζπτθ ςε αλλοτινζσ εποχζσ. Στθ ΒΑ πλευρά μπορεί κανείσ να διακρίνει τθν καμπφλωςθ ςτο τείχοσ που
ζφερνε ςε πλεονεκτικι κζςθ τουσ υπεραςπιςτζσ τθσ ακρόπολθσ κατά τθν απόκρουςθ των επικζςεων.
Ορατά είναι ακόμθ τα ίχνθ των οικιϊν που εφάπτονταν ςτο τείχοσ για τθν καλφτερθ προςταςία των
κατοίκων τθσ ακρόπολθσ. Μάλιςτα, κατά τθ μυκθναϊκι περίοδο ιταν το διοικθτικό κζντρο τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ. Ακροπόλεισ όπωσ αυτι του Τείχουσ Δυμαίων, άλλωςτε, ενζπνευςαν ςτον Πμθρο τισ
ςυγκλονιςτικζσ περιγραφζσ που φιλοξενοφνται ςτα ζπθ του. Θ περιιγθςθ ςτο Τείχοσ Δυμαίων αποτελεί
ςίγουρα μια αξζχαςτθ εμπειρία που δεν πρζπει να χάςει ο επιςκζπτθσ ςτθν περιοχι.









Τίτλο/teaser, ςυνθμμζνο (doc, pdf, zips), φωτογραφία (κφρια φωτό), γεωγραφικό
προςδιοριςμό (χϊρα-περιφζρεια κτλ.), γεωγραφικό είδοσ (πόλθ, βουνό, κάλαςςα, νθςί,
εξοχι, all), γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ (ακριβείσ για τοποκζτθςθ / εφρεςθ ςε χάρτθ),
κοινό (νζοι, ηευγάρια, οικογζνειεσ με μικρά παιδιά, οικογζνειεσ με teens, seniors, gay,
all), getting there info, must see 1-10 rating (για να βγάηουμε λίςτεσ ανά περιοχι κτλ.).
Στρατθγικό ςτόχο (Seaside, Culture, Health and Wellness, Luxury, Nautical, City Breaks,
Touring κτλ.)
Είδοσ see/do (γαςτρονομία, δραςτθριότθτα ςτο φπαικρο (υποκατθγορίεσ όπωσ
αναρρίχθςθ, ςκι, ψάρεμα, καλάςςια ςπορ κτλ.), δραςτθριότθτα ςε κλειςτό χϊρο,
roadtrips, ιςτορία και πολιτιςμόσ (υποκατθγορίεσ: ancient, byzantine/medieval, modern,
contemporary, religious, ethnic), αγορζσ, περιβαλλοντικι προςφορά, μουςείο.
Εποχικότθτα (χειμϊνασ, άνοιξθ, καλοκαίρι, φκινόπωρο)
Metadata, tags
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Είδοσ
κειμενικοφ
περιεχομζνου
(textual
content type)
Δείγμα
κειμζνου
(απόςπαςμα
από
εκτενζςτερο
άρκρο του
newsletter)
Επεξθγιςεισ:
Το ςϊμα
κειμζνου
διακζτει: (1)
τίτλο και teaser
(2) λζξεισ με
ζντονθ γραφι
(bold)
(3) διαχωριςμό
ςε παραγράφουσ
και απουςία
κειμενικϊν
ενδεικτϊν
(4)
υπερςυνδζςμουσ
(links)
(5) χριςθ
κουκκίδων
(6) διαχωριςμό
με ζντονθ γραφι
κεματικϊν
ενοτιτων
(6) αρικμό
λζξεων (ςτο
ςφνολό του):
1070.

Τι επιπλζον
ζχει αυτό το
content type;

3. Combo see/do κείμενο (sights / activities = experience κείμενο)

Είςαςτε ζτοιμοι για τθ διαδρομι που ςασ προτείνουμε;
Το ανατολικότερο άκρο τθσ Κριτθσ κρφβει μερικζσ από τισ γοθτευτικότερεσ όψεισ τθσ Μεγαλονιςου. Το
«λιλιποφτειο» Άγιο Νικόλαο με τα κομψά νεοκλαςικά να ςτεφανϊνουν τθν πανζμορφθ λίμνθ του∙ τα κορυφαία
resorts τθσ Ελοφντασ με τθ ςφραγίδα τθσ πολυτζλειασ∙ το ξακουςτό νθςάκι Σπιναλόγκα με το τραγικό παρελκόν.
Και το γοθτευτικό παρόν. Ασ ακολουκιςουμε μια διαδρομι που τα ζχει όλα: διαςκζδαςθ και νυχτερινι ηωι,
πολυτελείσ ανζςεισ, γαλινθ και ιςτορία.
 Ρρϊτθ ςτάςθ: Άγιοσ Νικόλαοσ. Με κζα ςτον πανζμορφο κόλπο του Μιραμπζλλου (mirabello= «κοίτα
ωραία»), όπωσ ονομάςτθκε από τουσ μαγεμζνουσ από το γαλάηιο τθσ κάλαςςασ Βενετςιάνουσ, θ πρωτεφουςαςτολίδι του νομοφ Λαςικίου, ο Άγιοσ Νικόλαοσ, μασ αποκαλφπτεται ςε όλο του το μεγαλείο.
Απόλυτθ ζκφραςθ του κοςμοπολίτθ «Άγιου» – όπωσ αποκαλείται από τουσ Κρθτικοφσ – θ μυκικι λίμνθ
Βουλιςμζνθ. Με τουσ τεράςτιουσ κόκκινουσ βράχουσ να ορκϊνονται ςαν τείχθ γφρω τθσ, απάνεμο καταφφγιο
δεκάδων μικρϊν ςκαφϊν να λικνίηονται νωχελικά ςτα «άπατα» νερά τθσ, θ γραφικι αυτι λίμνθ ςυνδζεται με
τθ κάλαςςα μζςω ενόσ ςτενοφ καναλιοφ του 1870. Οι κρφλοι και οι εικαςίεσ που ςυνικωσ περιβάλλουν τα
υδάτινα μνθμεία τθσ φφςθσ δεν κα μποροφςαν να λείπουν και από εδϊ. Καυμάςτε τθ λίμνθ από ψθλά και
ανακαλφψτε τα καλά φυλαγμζνα μυςτικά τθσ…Με τα μάτια τθσ φανταςίασ ςασ δείτε τισ κεζσ Άρτεμισ και Ακθνά
να λοφηονται ςτα απφκμενα νερά τθσ που ςφμφωνα με τον αςτικό μφκο ςυνδζονται με το θφαίςτειο τθσ
Σαντορίνθσ!
Ρερπατιςτε:
Δίπλα ςτα βαρκάκια τθσ λίμνθσ, ςτο λιμάνι, ςτθν Κιτροπλατεία…Διαςχίςτε το μικρό γεφυράκι που ενϊνει τισ
δφο άκρεσ τθσ για μια χαλαρι βόλτα ςτα όμορφα ςτενά με τα δεκάδεσ εμπορικά καταςτιματα. Διαλεχτά είδθ
τθσ κρθτικισ τζχνθσ (χειροποίθτα κεραμικά, μαχαίρια, κοςμιματα), παραδοςιακά εργαςτιρια υφαντϊν κα ςασ
εντυπωςιάςουν. Ανοιχτά καφζ, μοδάτα μπαρ, πολυτελι εςτιατόρια, γραφικά μεηεδοπωλεία – αγαπθμζνα
ςτζκια των ντόπιων για μια ρακι – προςφζρονται για ϊρεσ ξεκοφραςθσ και απόλαυςθσ τθ μζρα αλλά και για
ολονφκτιο ξεφάντωμα το βράδυ με όλθ τθ πόλθ να «γιορτάηει» κάτω ςτο λιμάνι.
Κολυμπιςτε ςτισ παραλίεσ:
Ατζλειωτεσ οι παραλίεσ τθσ περιοχισ ατζλειωτεσ και οι γαλάηιεσ ςθμαίεσ! Θ Άμμοσ∙ το Αμμοφδι∙ ο Αλμυρόσ με
τουσ πανφψθλουσ ευκαλφπτουσ και τα καλάμια∙ θ Αμμουδάρα για τουσ λάτρεισ των καλάςςιων ςπορ∙ το
Καραβοςτάςι και ο Άγιοσ Ραντελειμονασ για τουσ πιο ρομαντικοφσ∙ θ κοςμικι Κιτροπλατεία και το μοναδικό
Βοφλιςμα.

 Τίτλο/teaser, ςυνθμμζνο (doc, pdf, zips), φωτογραφία (κφρια φωτό), γεωγραφικό
προςδιοριςμό (χϊρα-περιφζρεια κτλ.), γεωγραφικό είδοσ (πόλθ, βουνό, κάλαςςα, νθςί, εξοχι, all),
γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ (ακριβείσ για τοποκζτθςθ / εφρεςθ ςε χάρτθ), κοινό (νζοι, ηευγάρια,
οικογζνειεσ με μικρά παιδιά, οικογζνειεσ με teens, seniors, gay, all), getting there info, must see 110 rating (για να βγάηουμε λίςτεσ ανά περιοχι κτλ.).
 Στρατθγικό ςτόχο (Seaside, Culture, Health and Wellness, Luxury, Nautical, City Breaks,
Touring κτλ.)
 Είδοσ see/do (γαςτρονομία, δραςτθριότθτα ςτο φπαικρο (υποκατθγορίεσ όπωσ
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αναρρίχθςθ, ςκι, ψάρεμα, καλάςςια ςπορ κτλ.), δραςτθριότθτα ςε κλειςτό χϊρο, roadtrips, ιςτορία
και πολιτιςμόσ (υποκατθγορίεσ: ancient, byzantine/medieval, modern, contemporary, religious,
ethnic), αγορζσ, περιβαλλοντικι προςφορά, μουςείο.
 Εποχικότθτα (χειμϊνασ, άνοιξθ, καλοκαίρι, φκινόπωρο)
Metadata, tags

Είδοσ
περιεχομζνου
(Content type)
Δείγμα
κειμζνου

Επεξθγιςεισ:
Το ςϊμα
κειμζνου
διακζτει:
(1) τίτλο
(2) λζξεισ με
ζντονθ γραφι
(bold)
(3) διαχωριςμό
ςε παραγράφουσ
και απουςία
κειμενικϊν
ενδεικτϊν
(4)
υπερςυνδζςμουσ
(links)
(5) εκτεταμζνθ
πλθροφορία για
τθ χλωρίδα και
πανίδα του
φαραγγιοφ
(6) αρικμό
λζξεων: 457.

4. Extended info κεύμενο (ιςτορύεσ, παραδόςεισ, όθη και ϋθιμα, transportation,
μικρό λεξικό, ταινύεσ και βιβλύα, παρουςύαςη τοπικού προώόντοσ, ςυνταγϋσ,
χλωρύδα και πανύδα κτλ.)
Ανακαλφπτοντασ το φυςικό πλοφτο του φαραγγιοφ
Διαςχίηοντασ το φαράγγι τθσ Σαμαριάσ ο επιςκζπτθσ εντυπωςιάηεται από τθν πυκνι βλάςτθςθ γφρω του:
πανφψθλα πεφκα και αιωνόβια κυπαρίςςια με μεγάλα οριηόντια κλαδιά ορκϊνονται ςτισ πλαγιζσ. Σε ςθμεία
με μεγαλφτερο υψόμετρο ςυναντά δάςθ από ςφενδάμι, ενϊ όπου υπάρχει περιςςότερθ υγραςία αφκονοφν
τα πλατάνια, οι πικροδάφνεσ και οι λυγαριζσ.
Στθν περιοχι του Εκνικοφ Δρυμοφ βρίςκονται πάνω από 450 είδθ του φυτικοφ βαςιλείου, 70 από τα οποία
είναι ενδθμικά είδθ και υποείδθ τθσ Κριτθσ, όπωσ ο δίκταμοσ (Amaracus dictamnus), o ζβενοσ (Ebenus
cretica), θ αμπελιτςιά (Zelkova abelicea), θ τραχεία πεφκθ (Pinus brutia cretica). Μάλιςτα, φυτά όπωσ το
βοφπλευρο (Bupleurum kakiskalae), θ μυοςοτίδα (Myosotis refracta refracta) και το κεφαλάνκθρο
(Cephalanthera cucculata) ηουν αποκλειςτικά ςτο φαράγγι. Ενδεικτικό του φυςικοφ πλοφτου του Εκνικοφ
Δρυμοφ είναι ότι ακόμθ δεν ζχουν γνωςκεί με ακρίβεια όλα τα είδθ που υπάρχουν ςτθν καρδιά του
φαραγγιοφ.
Φυςικά, κακόλου αμελθτζα δεν είναι θ ονομαςτι πανίδα του «φάραγγα» με πολυάρικμα είδθ και υποείδθ
ενδθμικά ι ςχεδόν ενδθμικά τθσ Κριτθσ (32 είδθ κθλαςτικϊν, 3 είδθ αμφιβίων, 11 είδθ ερπετϊν και γφρω
ςτα 200 είδθ ορνικοπανίδασ).
«Καμάρι» του εκνικοφ δρυμοφ είναι το διάςθμο κρθτικό αγριοκάτςικο, γνωςτό ωσ «κρι-κρι» (Capra aegagrus
cretica). Ρρόκειται για το είδοσ εκείνο που χαρακτθρίηει το φαράγγι και για τθν προςταςία του οποίου ζγινε
ουςιαςτικά θ ανακιρυξθ τθσ περιοχισ ςε εκνικό δρυμό. Διαβιεί κατεξοχιν ςε ορεινζσ περιοχζσ του
φαραγγιοφ με κλίςεισ μεγαλφτερεσ από 30%! Δυςκολότερα κα ςυναντιςει κανείσ ςε ζνα τυπικό πζραςμα του
φαραγγιοφ τθν κρθτικι κθπομυγαλίδα (Croccidura zimmermani), ζνα μικρό φαλακρό ποντικάκι, το μοναδικό
ενδθμικό είδοσ τθσ Κριτθσ, ελάχιςτα μελετθμζνο το οποίο ςυναντάται ςε υψόμετρο πάνω από 1.150 μζτρα.
Το ίδιο ιςχφει και για τον αγριόγατο ι φουρόγατο (Felis sylvestris cretensis), ζνα ςπάνιο αιλουροειδζσ που
μζχρι πρότινοσ κεωροφνταν εξαφανιςμζνο∙ μόλισ το 1996 επιςτιμονεσ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Perugia
κατόρκωςαν να εντοπίςουν αυτό το είδοσ αγριόγατασ με τουσ χαρακτθριςτικοφσ ςκουρόχρωμουσ δακτυλίουσ
ςτθν ουρά.
Ο Εκνικόσ Δρυμόσ αποτελεί επίςθσ καταφφγιο για πολλά είδθ ορνικοπανίδασ. Μεταξφ αυτϊν ξεχωρίηει ο
«ςκουπιδιάρθσ τθσ φφςθσ» γυπαετόσ ι κοκαλάσ (Gypaetus barbatus), ζνα από τα ςπανιότερα πουλιά τθσ
Ευρϊπθσ, που ηει μόνοσ ι κατά ηεφγθ ςε απομονωμζνεσ κορυφζσ ι βράχια μεγάλων βουνϊν. Με το
χαρακτθριςτικό «γζνι» από φτερά ςτο κάτω μζροσ του ράμφουσ, ο γυπαετόσ φζρει ςτο ςτικοσ και ςτθν
κοιλιά ζνα βακφ πορτοκαλί χρϊμα που αποκτά από τθν τριβι του ςε χϊματα πλοφςια ςε οξείδια ςιδιρου. Ο
κοκαλάσ, όπωσ δθλϊνει και το όνομά του, τρζφεται ςχεδόν αποκλειςτικά με κόκαλα, μοναδικό είδοσ
παγκοςμίωσ, κακϊσ τα ρίχνει από μεγάλο υψόμετρο για να ςπάςουν ςε μικρότερα κομμάτια, τα οποία ςτθ
ςυνζχεια καταπίνει και χωνεφει χάρθ ςτα ιςχυρότατα γαςτρικά υγρά που διακζτει.
Και τζλοσ, ασ μθν ξεχνάμε ότι ςτισ παρυφζσ του Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ εξαςκείται μια ιδιότυπθ
κτθνοτροφία με 14.000 (!) κατςίκια να βόςκουν ελεφκερα και τουσ βοςκοφσ να παρακολουκοφν από μακριά
με τα κιάλια!

Τι επιπλζον
ζχει αυτό το



Τίτλοσ/ teaser, ςϊμα κειμζνου, ςυνθμμζνο (doc, pdf, zips), φωτογραφία (κφρια φωτό),
γεωγραφικόσ προςδιοριςμόσ (χϊρα-περιφζρεια κτλ.), γεωγραφικό είδοσ (πόλθ, βουνό,
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content type;



κάλαςςα, νθςί, εξοχι, all), γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ (ακριβείσ για τοποκζτθςθ /
εφρεςθ ςε χάρτθ), κοινό (νζοι, ηευγάρια, οικογζνειεσ με μικρά παιδιά, οικογζνειεσ με
teens, seniors, gay, all)
Metadata, tags

Είδοσ
περιεχομζνου
(Content type)

5. Εκδθλϊςεισ (one off και seasonal)
Αφιζρωμα ςτον Ιάννθ Ξενάκθ

Δείγμα κειμζνου
Τα κείμενα αυτά
ςυντάςςονται για
τισ ανάγκεσ του
μθνιαίου
θμερολογίου
(monthly calendar)
και δεν αποτελοφν
μζροσ του ςτατικοφ
περιεχομζνου του
site.
Δεν
προκθρφςςονται.

Τι επιπλζον ζχει
αυτό το content
type;

Τρία ςφνολα διακεκριμζνα ςτθ ςφγχρονθ μουςικι επωμίηονται το αφιζρωμα του Φεςτιβάλ Ακθνϊν ςτα 10
χρόνια από το κάνατο του Λάννθ Ξενάκθ, ενόσ δθμιουργοφ του οποίου θ κλθρονομιά φαντάηει ςιμερα πιο
ηωντανι και κακοριςτικι από ποτζ.
Το εμβλθματικό Arditti Quartet και θ London Sinfonietta παρουςιάηουν ζνα ευρφ φάςμα ζργων, από
δεξιοτεχνικά ςόλι και κομμάτια για ποικίλουσ ςυνδυαςμοφσ οργάνων μζχρι τον αμιγϊσ θλεκτρονικό Μφκο
του Θρόσ (La légend d’Eer), «γραμμζνο» για τα εγκαίνια του Κζντρου Ρομπιντοφ. Τζλοσ, το ανερχόμενο
ελλθνικό Ergon Ensemble επιχειρεί να διευρφνει τα όρια τθσ ςυναυλιακισ ςυνκικθσ, επιςτρατεφοντασ το
λόγο και τθν εικόνα του ίδιου του Ξενάκθ ςε μια μουςικι παράςταςθ-πορτρζτο του πρωτοπόρου
δθμιουργοφ, μακριά από το ςτερεότυπο του «ανκρϊπου που ζβαλε τα μακθματικά ςτθ μουςικι».
Θμερομθνίεσ: 3, 6, 8 Λουνίου
Ρεριοχι: Ακινα
Τόποσ: Ρειραιϊσ 260
Λςτοςελίδα: www.greekfestival.gr








Τίτλο/ teaser, ςϊμα κειμζνου, ςυνθμμζνο (doc, pdf, zips), φωτογραφία (κφρια φωτό),
γεωγραφικό προςδιοριςμό (χϊρα-περιφζρεια κτλ.), γεωγραφικό είδοσ (πόλθ, βουνό,
κάλαςςα, νθςί, εξοχι, all), γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ (ακριβείσ για τοποκζτθςθ /
εφρεςθ ςε χάρτθ), κοινό (νζοι, ηευγάρια, οικογζνειεσ με μικρά παιδιά, οικογζνειεσ με
teens, seniors, gay, all)
Θμερομθνίεσ (από – ζωσ)
Είδοσ (φεςτιβάλ, πανθγφρι, κζατρο, ςυναυλία, χορόσ, ζκκεςθ εικαςτικϊν, ομιλία,
ςπορ)
Εποχικότθτα (χειμϊνασ, άνοιξθ, καλοκαίρι, φκινόπωρο)
Metadata, tags
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Είδοσ
περιεχομζνου
(Content type)
Δείγμα κειμζνου
(Ρρόβλεψθ για το
μζλλον)

Τι επιπλζον ζχει
αυτό το content
type;

6. Service provider —διαμονι
Με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία δεν μπορεί ο ΕΟΤ να αναφερκεί ςε ςυγκεκριμζνα καταλφματα
ι εν γζνει τουριςτικζσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο προβολισ προοριςμϊν και παροχισ
ολοκλθρωμζνθσ τουριςτικισ εμπειρίασ.











Είδοσ
περιεχομζνου
(Content type)
Δείγμα κειμζνου

Τίτλο
Teaser
Metadata
Ρεριγραφι (slogan, alt text)
Tags
Γεωγραφικό προςδιοριςμό (χϊρα-περιφζρεια κτλ.), γεωγραφικό είδοσ (πόλθ, βουνό,
κάλαςςα, νθςί, εξοχι, all), γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ (ακριβείσ για τοποκζτθςθ /
εφρεςθ ςε χάρτθ), κοινό (νζοι, ηευγάρια, οικογζνειεσ με μικρά παιδιά, οικογζνειεσ με
teens, seniors, gay, all)
Κατθγορία
Rates (εφροσ τιμισ)
Είδοσ (beach, resort, city, all inclusive, boutique, mountain, lodge, camping, rooms-to-let,
guest house)

7. Service provider— other (ενοικιάςεισ αυτοκινιτων, ςπορ, εςτιατόριο,
shop, travel agency…)
Με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία δεν μπορεί ο ΕΟΤ να αναφερκεί ςτισ ωσ άνω υπθρεςίεσ ςτο
πλαίςιο προβολισ προοριςμϊν και παροχισ ολοκλθρωμζνθσ τουριςτικισ εμπειρίασ.

(Ρρόβλεψθ για το
μζλλον)

Τι επιπλζον ζχει
αυτό το content
type;











Τίτλο
Teaser
Metadata
Ρεριγραφι (slogan, alt text)
Tags
Γεωγραφικό προςδιοριςμό (χϊρα-περιφζρεια κτλ.), γεωγραφικό είδοσ (πόλθ, βουνό,
κάλαςςα, νθςί, εξοχι, all), γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ (ακριβείσ για τοποκζτθςθ /
εφρεςθ ςε χάρτθ), κοινό (νζοι, ηευγάρια, οικογζνειεσ με μικρά παιδιά, οικογζνειεσ με
teens, seniors, gay, all)
Είδοσ (εςτιατόριο κτλ.)
Rates (εφροσ τιμισ)
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Α3.3.2.1. Κφριο οπτικοακουςτικό περιεχόμενο
Στο πλαίςιο του Υ3 κα παραχκοφν 20 βίντεο που κα καλφπτουν κεματικά τουσ εννζα άξονεσ του τουριςτικοφ μασ
προϊόντοσ και κα αποτυπϊνουν εμπειρίεσ-πρεςβευτζσ τθσ χϊρασ. Ειδικότερα:
Α. κα παραχκοφν δφο αυτοτελι βίντεο 3λεπτθσ διάρκειασ για κάκε κεματικό άξονα (9 κεματικοί άξονεσ Χ 2
βίντεο) ενϊ κα παρουςιάηονται δφο ξεχωριςτζσ εμπειρίεσ ςε κάκε βίντεο, που κα εκτυλίςςονται ςε διαφορετικι
περιοχι τθσ χϊρασ. Για κάκε 3λεπτο βίντεο, κα παραδοκοφν ςυντομότερεσ εκδοχζσ (short versions) του ίδιου
υλικοφ, δθλαδι μία short version 1 λεπτοφ και μία 30 δευτερολζπτων (ΤV spot).
Β. Κα παραχκεί ζνα (1) τρίλεπτο βίντεο με κεντρικι ιδζα τθν ελλθνικι γαςτρονομία και ςυντομότερεσ εκδοχζσ
(short versions) του ίδιου υλικοφ, δθλαδι μία short version 1 λεπτοφ και μία 30 δευτερολζπτων (ΤV spot).
Γ. Κα παραχκεί ζνα βίντεο διάρκειασ 60 λεπτϊν με πλάνα (beauty shots) από το ςφνολο των 19 παραπάνω
βίντεο, κακϊσ και μια ςυντομότερθ εκδοχι αυτοφ, διάρκειασ 20 λεπτϊν.
Κατά τθ διάρκεια κινθματογράφιςθσ, κα παραχκοφν επίςθσ από ζμπειρο φωτογράφο, 100 ψθφιακζσ
φωτογραφίεσ ανά βίντεο (100 φωτογραφίεσ Χ 20 βίντεο), που κατά κφριο λόγο κα αποτυπϊνουν τισ
χαρακτθριςτικότερεσ εκφάνςεισ τθσ κάκε εμπειρίασ που κα παρουςιάηεται (signature photos). Στισ φωτογραφίεσ
επίςθσ κα απεικονίηονται οι πολιτιςτικοί – τουριςτικοί πόροι τθσ περιοχισ, αλλά και κοινό όλων των ομάδωνςτόχων, νζοι, άτομα τρίτθσ θλικίασ, οικογζνειεσ με παιδιά, ηευγάρια κλπ.

Α3.3.2.2 Φωτογραφίεσ
Είδοσ περιεχομζνου
(Content type)
Τι επιπλζον ζχει αυτό
το content type;

Φωτογραφίεσ (που κα διατεκοφν από τθν κινθματογράφιςθ των βίντεο)







Τίτλο
Teaser
Metadata
Ρεριγραφι (slogan, alt text)
Tags
Γεωγραφικό προςδιοριςμό (χϊρα-περιφζρεια κτλ.), γεωγραφικό είδοσ (πόλθ,
βουνό, κάλαςςα, νθςί, εξοχι, all), γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ (ακριβείσ για
τοποκζτθςθ / εφρεςθ ςε χάρτθ), κοινό (νζοι, ηευγάρια, οικογζνειεσ με μικρά
παιδιά, οικογζνειεσ με teens, seniors, gay, all)
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Α3.3.2.3 Βίντεο & audio
Είδοσ περιεχομζνου
(Content type)
Τι επιπλζον ζχει αυτό
το content type;

Είδοσ περιεχομζνου
(Content type)
Τι επιπλζον ζχει αυτό
το content type;

Βίντεο







Τίτλο
Teaser
Metadata
Ρεριγραφι (slogan, alt text)
Tags
Γεωγραφικό προςδιοριςμό (χϊρα-περιφζρεια κτλ.), γεωγραφικό είδοσ (πόλθ,
βουνό, κάλαςςα, νθςί, εξοχι, all), γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ (ακριβείσ για
τοποκζτθςθ / εφρεςθ ςε χάρτθ), κοινό (νζοι, ηευγάρια, οικογζνειεσ με μικρά
παιδιά, οικογζνειεσ με teens, seniors, gay, all)

Audio







Τίτλο
Teaser
Metadata
Ρεριγραφι (slogan, alt text)
Tags
Γεωγραφικό προςδιοριςμό (χϊρα-περιφζρεια κτλ.), γεωγραφικό είδοσ (πόλθ,
βουνό, κάλαςςα, νθςί, εξοχι, all), γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ (ακριβείσ για
τοποκζτθςθ / εφρεςθ ςε χάρτθ), κοινό (νζοι, ηευγάρια, οικογζνειεσ με μικρά
παιδιά, οικογζνειεσ με teens, seniors, gay, all)

A3.3.2.4 Άλλο
Είδοσ περιεχομζνου
(Content type)
Τι επιπλζον ζχει
αυτό το content
type;

Slideshow







Τίτλο
Teaser
Metadata
Ρεριγραφι (slogan, alt text)
Tags
Γεωγραφικό προςδιοριςμό (χϊρα-περιφζρεια κτλ.), γεωγραφικό είδοσ (πόλθ,
βουνό, κάλαςςα, νθςί, εξοχι, all), γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ (ακριβείσ για
Σελίδα 30 από 59

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Υποζργο 3
«Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»
Μέπορ Α: Ανηικείμενο και Πποδιαγπαθέρ ηος Έπγος (Υ3)

τοποκζτθςθ / εφρεςθ ςε χάρτθ), κοινό (νζοι, ηευγάρια, οικογζνειεσ με μικρά
παιδιά, οικογζνειεσ με teens, seniors, gay, all)

Α3.3.1.2 Δευτερεφον είδοσ (κειμενικό και μθ)
Το δευτερεφον είδοσ περιεχομζνου κα εξυπθρετιςει δφο λειτουργίεσ:
α. κα αποτελζςει κειμενικό περιεχόμενο με τθ μορφι ςφντομων φράςεων που χρθςιμοποιοφνται ωσ υλικό για
τα social media, και
β. κα χρθςιμεφςει ωσ μεταδεδομζνο ςτο υπό προκιρυξθ πολυμεςικό υλικό.
Το είδοσ αυτό ςυνιςτά ςυμπλθρωματικό περιεχόμενο και απαιτείται για να «ςυνοδζψει» ωσ ζνδειξθ
κατθγοριοποίθςθσ και ταξινόμθςθσ του κυρίου είδουσ περιεχομζνου (οπτικοακουςτικοφ και κειμενικοφ).
Διαςυνδζει το Υ3 με τθ δράςθ τεκμθρίωςθσ του Υ1 (υλοποίθςθ με ίδια μζςα) .
Είδοσ δευτερεφοντοσ
περιεχομζνου
(supplementary
content type)

Τι επιπλζον ζχει αυτό
το content type;

Είδοσ δευτερεφοντοσ
περιεχομζνου
(supplementary
content type)
Τι επιπλζον ζχει αυτό
το content type;

Poll: Συνιςτά ζνα ερϊτθμα που μπορεί να προςφζρει ςτον χριςτθ/επιςκζπτθ τθσ
πφλθσ/μζςου τθ δυνατότθτα να επιλζξει από ζνα ςετ απαντιςεων πολλαπλισ επιλογισ
(multiple choice responses). Το poll από τθ ςτιγμι που δθμιουργείται μπορεί αυτόματα
να προςφζρει με απλό τρόπο τθν καταμζτρθςθ ψιφων που λαμβάνονται για τθν κάκε
απάντθςθ.


Tweets, posts κτλ. : Το υλικό για τα social media





Είδοσ δευτερεφοντοσ
περιεχομζνου
(supplementary

Γεωγραφικό προςδιοριςμό (χϊρα-περιφζρεια κτλ.), γεωγραφικό είδοσ (πόλθ, βουνό,
κάλαςςα, νθςί, εξοχι, all), προαιρετικά γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ (ακριβείσ για
τοποκζτθςθ / εφρεςθ ςε χάρτθ), κοινό (νζοι, ηευγάρια, οικογζνειεσ με μικρά παιδιά,
οικογζνειεσ με teens, seniors, gay, all)

Γεωγραφικό προςδιοριςμό (χϊρα-περιφζρεια κτλ.), γεωγραφικό είδοσ (πόλθ, βουνό,
κάλαςςα, νθςί, εξοχι, all), προαιρετικά γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ (ακριβείσ για
τοποκζτθςθ / εφρεςθ ςε χάρτθ), κοινό (νζοι, ηευγάρια, οικογζνειεσ με μικρά παιδιά,
οικογζνειεσ με teens, seniors, gay, all)
Για τα tweets ςυμπερίλθψθ #hashtags

Μεταδεδομζνα (metadata): ςυνιςτοφν ςφντομεσ περιγραφζσ για τα δεδομζνα που
χρθςιμεφουν ωσ πθγι. Στθ ςυνζχεια, παρατίκενται οι ςχετικζσ επεξθγιςεισ λαμβάνοντασ ωσ
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content type)
(Το είδοσ αυτό είναι το
μόνο αναγνωρίςιμο
από τισ μθχανζσ
αναηιτθςθσ – οι οποίεσ
όπωσ αναφζρεται και
ςτθν ενότθτα
«διαβάηουν» μόνο
λζξεισ-κλειδιά, ίςωσ
captions και τα
χρϊματα από τα pixels
τουσ.)

παράδειγμα τθ φωτογραφία που απεικονίηει το ζργο του Van Gogh “Self-portrait with Felt
Hat”. (Πλα τα ςτοιχεία ζχουν αντλθκεί από αντίςτοιχθ μελζτθ των μουςείων τθσ Ολλανδίασ.)
Τα μεταδεδομζνα είναι:
Αντικείμενο
ΤΕΧΝΘ, ΗΩΓΑΦΛΚΘ, ΑΥΤΟΡΟΣΩΡΟΓΑΦΛΑ, ΡΟΤΕΤΟ, VINCENT van GOGH, ΟΛΛΑΝΔΟΣ,
ΜΕΤΑ-ΛΜΡΕΣΣΛΟΝΛΣΜΟΣ
Ζκκεςθ
ΤΟΛΧΟΣ, ΜΟΥΣΕΛΟ, ΔΛΑΚΟΣΜΘΤΛΚΘ ΚΟΝΛΗΑ, ΧΥΣΟ ΡΛΑΛΣΛΟ
Ρεριεχόμενο
ΑΝΔΑΣ, ΚΑΡΕΛΟ, ΡΑΛΤΟ, ΡΟΥΚΑΜΛΣΟ, ΛΑΛΜΟΣ, ΩΜΟΛ, ΡΟΣΩΡΟ, ΑΥΤΛΑ, ΜΑΤΛΑ, ΜΥΤΘ,
ΣΤΟΜΑ, ΜΑΛΛΛΑ, ΓΕΝΕΛΑΔΑ
Χρϊματα
ΜΡΛΕ, ΛΕΥΚΟ, ΡΟΤΟΚΑΛΛ, ΓΚΛ, ΚΟΚΚΛΝΟ, ΚΑΦΕ
Ρεριγραφι
Το πορτρζτο ενόσ λευκοφ άνδρα με πορτοκαλί γενειάδα, που φοράει ζνα μπλε πανωφόρι και
ζνα γκρι καπζλο. Ο πίνακασ κρζμεται ςε ζνα ανοιχτό γκρι ι λευκό τοίχο που είναι επίςθσ
χρωματιςμζνοσ με ζναν ελαφρφ τόνο του κόκκινου, ωσ αποτζλεςμα του πϊσ οι φακοί τθσ
φωτογραφικισ μθχανισ ερμθνεφουν το χρωματικό φάςμα *…+.
Σχετικά δεδομζνα (related data)
URL, θμερομθνίεσ, EXIF data (θ φωτογραφικι μθχανι, θ ανάλυςθ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν τθσ κτλ.), «αυτι θ φωτογραφία ανικει ςτον/ςτθ…», άδεια χριςθσ, privacy,
Flickr groups, geotag, Flickr tags, διεφκυνςθ και ςφντομθ περιγραφι του μουςείου που
φιλοξενεί το ζκκεμα, ωράριο λειτουργίασ του, τιμζσ ειςιτθρίων κτλ.
Tags
Links
Descriptions (για το SEO)
FAQs
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Α3.4 Κανόνεσ οργάνωςθσ περιεχόμενου
Ταξονομίεσ (taxonomies)
Στθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηονται βαςικζσ ζννοιεσ που ςυνδζουν το περιεχόμενο του Υ3 με το παραδοτζο
του Υ2: Ρ3.1 Σχεδιαςμόσ τθσ αρχιτεκτονικισ τθσ Ρφλθσ.
Σε γενικζσ γραμμζσ, το περιεχόμενο τθσ Ρφλθσ πρζπει να είναι δυναμικό, να ζχει ξεκάκαρθ δομι και να ενζχει τθ
δυνατότθτα διαςφνδεςθσ των ειδϊν περιεχομζνων μεταξφ τουσ (π.χ. κείμενο, φωτογραφία, link, event, video
κτλ.) αλλά και αυτϊν με εφαρμογζσ (π.χ. χάρτθσ τθσ Ελλάδασ, event calendar, meetings planner, booking system,
ticketing (μουςεία), mob apps κτλ.).
Οι ταξονομίεσ μπορεί να είναι: Τόποσ (π.χ. Ράροσ), Αγακό (π.χ. παραλία), Υπθρεςία (π.χ. διαμονι), Κεματικι
ενότθτα τουριςμοφ (π.χ. nautical), Επιςκζψιμοσ χϊροσ-Venue (π.χ. ναόσ), Κοινό (για νζουσ), Χρόνοσ (π.χ.
καλοκαίρι), Ρροϊόν (π.χ. μουςείο), Δραςτθριότθτα (π.χ. windsurf).

Στο ςχεδιάγραμμα που ακολουκεί γίνεται ςαφζσ με ποιον τρόπο διαςυνδζονται οι διάφορεσ ταξονομίεσ μεταξφ
τουσ:

Ταξινόμθςθ
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Ραρατίκεται υπάρχον κείμενο ςτο site όπου ςυνδυάηονται οι παραπάνω ταξονομίεσ (newsletter Αυγοφςτου
2011, ςυντάκτθσ ΥΡΡΟΤ):
Τίτλοσ

Ράροσ: Ζνα αιγαιοπελαγίτικο ςτολίδι που αξίηει να εξερευνθκεί.

Τeaser

Θ Ράροσ, τόποσ κατοικίασ από αρχαιοτάτων χρόνων, είναι από τα πιο όμορφα νθςιά των
Κυκλάδων. Φθμιςμζνο τουριςτικό κζρετρο και δθμοφιλισ προοριςμόσ διακοπϊν είναι γνωςτι για
τισ όμορφεσ παραλίεσ, τουσ αγϊνεσ ιςτιοςανίδασ (wind-surfing) τθ νυχτερινι ηωι και τα γραφικά
χωριά τθσ. Ωςτόςο, και ο πιο απαιτθτικόσ επιςκζπτθσ, μόλισ ανακαλφψει το πλοφςιο παρελκόν
τθσ, ςίγουρα κα γοθτευκεί και κα φφγει με τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ.

Θ Ράροσ, το τρίτο ςε μζγεκοσ νθςί των Κυκλάδων, ςυνδυάηει τθ φυςικι ομορφιά, τον πολιτιςμό
και τθ διαςκζδαςθ. Θ πολιτιςτικι διαδρομι που χαράξαμε για εςάσ κα ςασ βοθκιςει να
ανακαλφψετε κάποιεσ από τισ ομορφιζσ του νθςιοφ:
•
Φτάνοντασ κάποιοσ ςτο λιμάνι τθσ Ραροικιάσ, και αφοφ περάςει μερικζσ ςτιγμζσ
χαλάρωςθσ ςτα όμορφα καφενεία που φιλοξενοφν τα γραφικά ςοκάκια του νθςιοφ, μπορεί να
επιςκεφτεί το Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Ράρου για μια ςφντομθ γνωριμία με τθν ιςτορία του
νθςιοφ, που χάρθ ςτθν καίρια γεωγραφικι του κζςθ ςτο Κεντρικό Αιγαίο κατοικικθκε από τισ
αρχζσ τθσ Νεότερθσ Νεολικικισ Ρεριόδου. Το Αρχαιολογικό Μουςείο, προςβάςιμο από το λιμάνι
με τα πόδια, ςτεγάηεται ςε ςφγχρονο κτιριο που καταςκευάςτθκε ειδικά για το ςκοπό αυτό. Το
Μουςείο τθσ Ράρου είναι από τα ςθμαντικότερα ςτο Αιγαίο, κακϊσ διακζτει μια πλοφςια ςυλλογι
ζργων πλαςτικισ των αρχαϊκϊν και των κλαςικϊν χρόνων. Εκτόσ από τα ζργα παρίων γλυπτϊν
ιωνικισ παράδοςθσ από το περίφθμο παριανό μάρμαρο, ςτεγάηει ευριματα που ιρκαν ςτο φωσ
κατά τισ αναςκαφζσ που διεξάγονται ςτο νθςί από τα τζλθ του 19ου αι. ζωσ ςιμερα και
χρονολογοφνται από τθ νεολικικι εποχι (τζλοσ 5θσ χιλιετίασ) ωσ και τθ ρωμαϊκι περίοδο (30 π.Χ.324 μ.Χ.).
Σϊμα κειμζνου

Ξεχωρίηουν ςθμαντικά ζργα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλυπτικισ, όπωσ το ακζραιο μαρμάρινο
άγαλμα Γοργοφσ (μζςα 6ου αι. π.Χ.), μια Νίκθ (μζςα 5ου αι. π.Χ.), που δίνει τθν εντφπωςθ πωσ
ακόμθ αιωρείται ςτουσ αικζρεσ, και δφο μαρμάρινεσ ανάγλυφεσ πλάκεσ (τζλθ 6ου αι. π.Χ.) από το
Θρϊο του Αρχίλοχου – ταφικό μνθμείο προσ τιμιν ενόσ από τουσ ςθμαντικότερουσ εκπροςϊπουσ
τθσ λυρικισ ποίθςθσ, ο οποίοσ καταγόταν από τθν Ράρο. Από ιςτορικισ απόψεωσ, ςθμαντικό είναι
το «Ράριο χρονικό», μια μαρμάρινθ επιγραφι γραμμζνθ ςε αττικι διάλεκτο, ςτθν οποία
αναγράφονται ςπουδαία ιςτορικά και φιλολογικά γεγονότα.
•
Λίγα μζτρα πιο κάτω από το Αρχαιολογικό Μουςείο βρίςκεται ο ναόσ τθσ Ραναγίασ
Εκατονταπυλιανισ ι Καταπολιανισ, ζνα από τα ςθμαντικότερα ορκόδοξα προςκυνιματα ςτο
Αιγαίο. Αναςκαφζσ επιβεβαίωςαν τθν παράδοςθ ότι ο αρχικόσ ναόσ ανεγζρκθκε επί Μεγάλου
Κωνςταντίνου, ενϊ τθ ςθμερινι του μορφι απζκτθςε, ςε μεγάλο βακμό, τα χρόνια του
Λουςτινιανοφ, γφρω ςτα μζςα του 6ου αι. Το παλαιοχριςτιανικό κτθριακό ςυγκρότθμα αποτελείται
από τθν κεντρικι μεγάλθ ςταυρικι τρουλαία βαςιλικι, αφιερωμζνθ ςτθν Κοίμθςθ τθσ Κεοτόκου,
το ςφγχρονό τθσ παρεκκλιςι του Αγίου Νικολάου ςτα βορειοανατολικά και το μεταγενζςτερο
Βαπτιςτιριο ςτα νότια. Μπορεί κανείσ να καυμάςει τθν ποιότθτα τθσ καταςκευισ και τθσ
διακόςμθςθσ τθσ κεντρικισ εκκλθςίασ, θ οποία αποτελεί ζναν από τουσ ελάχιςτουσ ςωηόμενουσ
παλαιοχριςτιανικοφσ ναοφσ ςε λειτουργία μζχρι ςιμερα. Τθν ιςτορικι ςυνζχεια ανάμεςα ςτθν
Σελίδα 34 από 59

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Υποζργο 3
«Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»
Μέπορ Α: Ανηικείμενο και Πποδιαγπαθέρ ηος Έπγος (Υ3)

αρχαία εποχι και τουσ Μεςαιωνικοφσ χρόνουσ μαρτυροφν τα αρχαία αρχιτεκτονικά μζλθ τα οποία
παρατθρεί κανείσ ςτθν τοιχοποιία των ναϊν. Το ςυγκρότθμα πλαιςιϊνεται από μικρά
παρεκκλιςια και κελιά ςε διϊροφο κτιριο του 17ου και 18ου αι. Στθν Εκατονταπυλιανι
φιλοξενοφνται δφο ςθμαντικζσ ςυλλογζσ: θ μία ςυνίςταται ςε παλαιοχριςτιανικά γλυπτά και
επιγραφζσ τθσ Ράρου, ενϊ ςτα κελιά εκτίκεται μικρι, αλλά χαρακτθριςτικι ωσ προσ τθ νθςιωτικι
παράδοςθ, ςυλλογι από μεταβυηαντινζσ εικόνεσ.
Εξερευνιςτε περιςςότερο!
Θ Ράροσ δεν φθμίηεται μόνο για τα αρχαιολογικά και κρθςκευτικά αξιοκζατα τθσ αλλά και για τισ
φυςικζσ ομορφιζσ τθσ. Μια καλι ιδζα είναι να εξερευνιςετε τθν παραλία Κολυμπικρεσ, ζνα
φυςικό τοπίο εξαιρετικισ ομορφιάσ και περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ.
Θ παραλία βρίςκεται πολφ κοντά ςτθ Νάουςα και διακρίνεται για τουσ περίεργουσ ςχθματιςμοφσ
των βράχων που τθν πλαιςιϊνουν. Οι βράχοι από γρανίτθ μοιάηουν με φυςικά γλυπτά,
διαμορφωμζνα με το πζραςμα των χιλιετιϊν και τθν επαφι με τισ φυςικζσ δυνάμεισ τθσ
κάλαςςασ, του ανζμου και του ιλιου.
Θ παραλία αποτελείται από διαδοχικοφσ μικροφσ αμμουδεροφσ κολπίςκουσ, με ηεςτά και ρθχά
νερά ιδανικά για οικογζνειεσ ι επιςκζπτεσ μεγαλφτερθσ θλικίασ, ενϊ κάποιεσ είναι τόςο μικρζσ
που μόλισ φιλοξενοφν 2-3 άτομα.
Αν, βζβαια, κζλετε να απολαφςετε το φυςικό τοπίο ςε όλο του το μεγαλείο, προτιμιςτε τισ
πρωινζσ ι απογευματινζσ ϊρεσ, κακϊσ θ παραλία είναι διάςθμθ και δζχεται πολλοφσ τουρίςτεσ.
Αν πάλι αποηθτάτε τθν άνεςθ τθσ ομπρζλασ και τθσ ξαπλϊςτρασ, να είςτε βζβαιοι πωσ κα βρείτε
ό,τι χρειάηεςτε, ακόμθ και εςτιατόρια ι ευκαιρίεσ για καλάςςια ςπορ.
Θ γφρω περιοχι είναι ιδανικι αν ςασ αρζςει θ πεηοπορία, αφοφ μπορείτε να ακολουκιςετε τθ
ςχετικά εφκολθ διαδρομι μζχρι τθ μυκθναϊκι ακρόπολθ των Κουκουναριϊν ι τθν παραλία του
Μοναςτθριοφ. Αν πάλι επιςκεφτείτε το κοντινό Ρεριβαλλοντικό και Ρολιτιςτικό Ράρκο Ράρου να
είςτε βζβαιοι ότι κα ενκουςιαςτείτε με τθν ομορφιά του τοπίου και τισ καλόγουςτεσ υποδομζσ
που ζχει ςχεδιάςει ο διμοσ Ράρου.

Α3.5 Ρροδιαγραφζσ ςφνταξθσ/αξιολόγθςθσ κειμζνων
Τα κείμενα που κα αγοραςτοφν με το Υ3 (παραδοτζο 1) κα πρζπει να υπακοφουν ςε κάποιεσ γενικζσ,
κατευκυντιριεσ γραμμζσ που χαρακτθρίηουν το ςτιλ γραφισ και το φφοσ τουσ. Ωσ κείμενα τουριςτικοφ
περιεχομζνου υπακοφουν ςτισ βαςικζσ αρχζσ του λεγόμενου Ρροωκθτικοφ/Διαφθμιςτικοφ/Τουριςτικοφ Λόγου
(Promotional/Advertising/Tourism Discourse). Αυτό ςθμαίνει ότι μζςω αυτϊν επιδιϊκουμε να διαφθμίςουμε το
τουριςτικό προϊόν τθσ χϊρασ μασ δθμιουργϊντασ προςδοκίεσ και όνειρα ςτον επικείμενο επιςκζπτθ. Ρολφ
ςθμαντικι επίςθσ λειτουργία των τουριςτικϊν κειμζνων είναι εκείνθ τθσ Ρεικοφσ. Τα κείμενα αυτά «κζλγουν»
τον αναγνϊςτθ με ςκοπό να τον πείςουν να ταξιδζψει ςτθ χϊρα μασ (πρβλ. ενότθτα A3.2 για τα γνωρίςματα του
αξιόπιςτου περιεχομζνου).

Ριο ςυγκεκριμζνα, τα τουριςτικά κείμενα διζπονται από τα εξισ χαρακτθριςτικά γνωρίςματα:
Σελίδα 35 από 59

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Υποζργο 3
«Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»
Μέπορ Α: Ανηικείμενο και Πποδιαγπαθέρ ηος Έπγος (Υ3)

(α) πλθροφν τθ κεμελιϊδθ αρχι τθσ Διαφιμιςθσ, τθ λεγόμενθ AIDA principle, που ςθμαίνει ότι αιχμαλωτίηουν
τθν προςοχι (Attention), προςελκφουν το ενδιαφζρον (Interest), προκαλοφν τθν επικυμία (Desire) και καλοφν ςε
δράςθ (Action)•
(β) με τθ ςυχνι χριςθ καλολογικϊν επικζτων προβάλουν τα κετικά χαρακτθριςτικά του προοριςμοφ•
(γ) με τθ χριςθ τθσ υπερβολισ (π.χ. H ιππαςία ςυνδυάηει μοναδικά τθ δυνατι περιπζτεια), τθσ προςωποποίθςθσ
(…τα βουνά τον καλοφν να…), τθσ μεταφοράσ (…ζνα γλυκά «αρωματιςμζνο» νθςί με πλοφςια ιςτορία…) (των
λεγόμενων ρθτορικϊν ςχθμάτων) και τθν ταυτόχρονθ χριςθ τθσ εικόνασ ενιςχφουν τθ λειτουργία τθσ πεικοφσ
(ό.π. § 1)•
(δ) κάνουν χριςθ λζξεων-κλειδιϊν (π.χ. αυκεντικό, περιπζτεια, όνειρο, προοριςμόσ κτλ.), κακϊσ και τθσ
προςτακτικισ και υποτακτικισ ζγκλιςθσ (ανακάλυψε, ασ περιθγθκοφμε, μθν ξεχάςετε να…κτλ.), οι οποίεσ
λειτουργοφν ωσ ζνα είδοσ οδθγοφ για τον επικείμενο επιςκζπτθ, ενϊ παράλλθλα αναπτφςςουν μια μορφι
διαλόγου με αυτόν (conversationalization) ενιςχφοντασ ζτςι τθν αίςκθςθ τθσ οικειότθτασ•
(ςτ) το φφοσ γραφισ (register) τουσ αλλά και θ χριςθ λεξιλογίου βρίςκει αντιςτοιχία ςτισ διάφορεσ κεματικζσ
μορφζσ τουριςμοφ, π.χ. Τουριςμόσ Υγείασ  the Register of Health Tourism•
(ε) αποτελοφν ζνα υβριδικό είδοσ (hybrid genre) που ςυνδυάηει τθν πλθροφορία με τθ διαφιμιςθ και
ονομάηεται advertorial•
(ε) τζλοσ, ςε αυτά παρατθρείται ςυχνά και θ χριςθ των ςυμφράςεων (collocations) που αποτελοφν κακοριςμζνθ
διαδοχι λζξεων, ςτθν περίπτωςι μασ ςυνδυαςμό επικζτων και ουςιαςτικϊν, (πανφψθλα βουνά, κατάφυτεσ
πλαγιζσ, απαράμιλλο φυςικό τοπίο…) ενιςχφοντασ τισ προαναφερόμενεσ λειτουργίεσ.

Ρεραιτζρω, τα κείμενα που κα αγοραςτοφν με το Υ3 διζπονται από μία άλλθ, ιδιαίτερα ςθμαντικι ιδιότθτα:
προορίηονται για να αποτελζςουν κείμενα για χριςθ ςτο διαδίκτυο. Θ διά τθσ μθχανισ αναγνϊςιμθ φφςθ των
κειμζνων νζασ τεχνολογίασ επιτρζπει τθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ και παρζχει ςτα κείμενα πλθροφοριακισ
και επικοινωνιακισ τεχνολογίασ (Information & Communication Technology [ICT] texts) οριςμζνεσ ιδιότθτεσ που
τα κακιςτοφν διαφορετικά ωσ προσ τθ φφςθ τουσ από τισ θχθτικζσ εγγραφζσ ι τθ γραφι ςε χαρτί.
Χαρακτθριςτικά γνωρίςματα αυτοφ του ςχετικά νζου κειμενικοφ είδουσ (που ςτθ διεκνι βιβλιογραφία ορίηεται
ωσ «κυβερνοείδοσ», cybergenre) είναι τα ακόλουκα:
(α) Θ δομι του εξαρτάται εξολοκλιρου από το μζςο (το διαδίκτυο).
(β) Θ μικρι ανοχι τθσ ανάγνωςθσ ςε οκόνθ κακορίηει τθν ζκταςθ των κειμζνων, κακϊσ και τθ χριςθ τίτλων,
κεματικϊν παραγράφων και διακριτικϊν (π.χ. κουκκίδεσ, ζντονθ γραφι κτλ.) που διευκολφνουν τθ γριγορθ
ανάγνωςθ υποδεικνφοντασ ταυτόχρονα τα ςθμεία όπου ο αναγνϊςτθσ κα πρζπει να εςτιάςει τθν προςοχι του.
(γ) Θ πλαςτικότθτα: Θ πλθροφοριακι και επικοινωνιακι τεχνολογία, και ειδικότερα θ επεξεργαςία κειμζνου
(word processing), δθμιουργεί κείμενα οκόνθσ ι ψθφιακά αρχεία, που είναι προςωρινά και διακζςιμα ςε
αλλαγζσ, επαναμορφοποιιςεισ ι ςυνδυαςμοφσ (επιπρόςκετο κείμενο μπορεί να ειςαχκεί, κείμενο μπορεί να
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αφαιρεκεί, ολόκλθρεσ παράγραφοι ι λζξεισ μποροφν να τροποποιθκοφν). Στο παρελκόν, τα γραπτά κεωρικθκε
ότι ζχουν τελικι διαμόρφωςθ (fixity). Από τθ ςτιγμι που κα τυπωκεί ζνα κείμενο δεν μπορεί να υποςτεί
αλλαγζσ. Φυςικά, μπορεί κανείσ να επιςθμειϊςει τυπωμζνα κείμενα με το χζρι. Ο αναγνϊςτθσ μπορεί να
παρεμβάλει λζξεισ ανάμεςα ςτισ αράδεσ ι να ςθμειϊςει ςτο περικϊριο ι να φωτίςει οριςμζνα αποςπάςματα
υπογραμμίηοντάσ τα ι χρωματίηοντάσ τα με μαρκαδόρο. Αλλά όλα αυτά αφινουν το τυπωμζνο κείμενο λίγο ωσ
πολφ ανζπαφο και αναγνωρίςιμο. Τα θλεκτρονικά κείμενα δεν ζχουν παρόμοια τελικι διαμόρφωςθ, κακϊσ
πολλά από αυτά είναι τόςο διαμορφωμζνα όςο διαρκεί θ τελευταία εικόνα τουσ επί οκόνθσ ι θ εκτφπωςι τθσ.
(γ) Οι δεςμοί (ι υπερδεςμοί: hyperlinks). Τα θλεκτρονικά κείμενα μποροφν να ςυνδεκοφν με κάκε άλλθ μορφι
ςυμβατοφ κειμζνου και εικόνασ, δθλαδι με άλλα κείμενα, με ςτακερζσ ι κινοφμενεσ εικόνεσ, διαγράμματα και
άλλα ϊςτε να διαμορφωκοφν υπερκείμενα. Αυτό επιτρζπει να δθμιουργθκοφν πολφ μεγάλα, εξαιρετικά
εφπλαςτα, πλθροφοριακά διαςυνδεόμενα ςυςτιματα πλθροφοριϊν. Τα τυπωμζνα κείμενα μποροφν και αυτά
να περιζχουν αναφορζσ ςε άλλα κείμενα, αλλά οι θλεκτρονικοί δεςμοί είναι διαφορετικοί: ζνασ δεςμόσ
θλεκτρονικοφ κειμζνου δεν μεταφζρει τόςο τον αναγνϊςτθ ςε ζνα άλλο κείμενο όςο ενςωματϊνει το άλλο
κείμενο ςτο αρχικό ζγγραφο. Ζτςι, τα όρια ανάμεςα ςε ζνα κείμενο και όλα τα άλλα κείμενα που ςυνδζονται
μαηί του γίνονται αςαφι (fuzzy). Επίςθσ, θ ενςωμάτωςθ οπτικϊν, ακουςτικϊν και γραφιςτικϊν πλθροφοριϊν
ςτα λεκτικά κείμενα μετατρζπει το υπερκείμενο ςε πολυτροπικό (multimodal) υπερκείμενο ι πολυμζςο
(multimedia). (Βλ. αντιςτοιχία με τον τίτλο τθσ Ρράξθσ.)
(δ) Σε ςυνδυαςμό με τα παραπάνω χαρακτθριςτικά γνωρίςματα, τα κείμενα του Υ3 υπακοφουν ςτισ αρχζσ τθσ
Διαδικτυακισ Διαφιμιςθσ.
 Ακολουκοφν πίνακεσ-οδθγοί για τθν αξιολόγθςθ των προσ απόκτθςθ κειμζνων. Οι πίνακεσ αυτοί αντιςτοιχοφν
ςτουσ πίνακεσ 1-4 τθσ ενότθτασ Α3.3.1.1 («Κφριο κειμενικό είδοσ»), όπου ςυμπεριλαμβάνοται τα υπό προκιρυξθ
είδθ κειμζνων.
Είδοσ
κειμενικοφ
περιεχομζνου
(textual
content type)

Ρροοριςμόσ (περιοχζσ, πόλεισ, νθςιά: γενικι περιγραφι)

Ζνα νθςί από τα ςπλάχνα τθσ γθσ
Θ Σαντορίνθ (ι Θιρα) βρίςκεται ςτο νοτιότερο ςθμείο των Κυκλάδων και είναι ςτθν ουςία ζνα ςφμπλεγμα νθςιϊν
που αποτελείται από τα νθςιά τθσ Κιρασ, τθσ Κθραςιάσ (ι Κθραςίασ), του Αςπρονθςίου, τθσ Ραλαιάσ και τθσ Νζασ
Καμζνθσ.

Δείγμα
κειμζνου

Γνωρίηατε ότι το ςφμπλεγμα των νθςιϊν τθσ Σαντορίνθσ αποτελεί μζχρι και ςιμερα μαηί με τθ Μιλο, τα Μζκανα
και τθ Νίςυρο ενεργό θφαίςτειο; Και πικανόν το μοναδικό θφαίςτειο ςτον κόςμο του οποίου ο κρατιρασ βρίςκεται
μζςα ςτθ κάλαςςα; Το νθςιϊτικο αυτό ςφμπλεγμα δθμιουργικθκε λοιπόν ακριβϊσ λόγω τθσ ζντονθσ αυτισ
θφαιςτειακισ δραςτθριότθτασ και κα λζγαμε ότι πραγματικά ξεπρόβαλλε από τα ςπλάχνα τθσ γθσ! Δϊδεκα
τεράςτιεσ εκριξεισ, μία κάκε 20.000 χρόνια περίπου, ςυνζβαλαν ςτθ δθμιουργία βυκίςματοσ (καλδζρασ)
γκρεμίηοντασ το μεγαλφτερο τμιμα του θφαιςτείου, που επιμζνει όμωσ να οικοδομείται ξανά και ξανά.
Θ τελευταία μεγάλθ ζκρθξθ ζγινε πριν από 3.600 περίπου χρόνια (ςτθ μινωικι εποχι) ςκεπάηοντασ με τζφρα τα
τρία νθςιά (Κιρα, Κθραςιά, Αςπρονιςι) εξαφανίηοντασ ζτςι ζναν ακμαίο προϊςτoρικό πολιτιςμό, δείγμα του
οποίου βρζκθκε ςτισ αναςκαφζσ του Ακρωτθρίου. Τα ςτερεά και τα αζρια που βγικαν από τα ςωκικά του
θφαιςτείου δθμιοφργθςαν από κάτω του ζνα μεγάλο κενό καταςτρζφοντασ το κεντρικό του τμιμα. Με αυτόν τον
τρόπο δθμιουργικθκε μια τεράςτια χοάνθ, θ ςθμερινι Καλδζρα, με διαςτάςεισ 8χ4 χλμ. και βάκοσ μζχρι 400 μ.
κάτω από τθ κάλαςςα!
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Θ θφαιςτειακι δραςτθριότθτα ςυνεχίςτθκε πολφ πιο ιπια δθμιουργϊντασ μζςα ςτθν Καλδζρα τα νθςάκια τθσ
Ραλιάσ και τθσ Νζασ Καμζνθσ. Θ τελευταία αποτελεί τθ νεότερθ χζρςα γθ τθσ Μεςογείου, αφοφ οι λάβεσ τθσ
ςχθματίςκθκαν μόλισ πριν 434 ζωσ 57 χρόνια από ςιμερα. Οι κρατιρεσ, οι κερμζσ ατμίδεσ, τα νζα ορυκτά και τα
ηεςτά πολφχρωμα νερά που αναβλφηουν εντυπωςιάηουν τουσ επιςκζπτεσ των δφο νζων νθςιϊν. Θ κατακριμνιςθ
του κεντρικοφ τμιματοσ του θφαιςτείου δθμιοφργθςε τισ απότομεσ πλαγιζσ τθσ Καλδζρασ, τα «γκρεμνά», που
κάνουν δυνατι μια καλαςςινι περιιγθςθ ςτα ςπλάχνα του ενεργοφ θφαιςτείου. Το νθςί αποτελεί λοιπόν ζνα
τεράςτιο ηωντανό γεωλογικό μουςείο, ζναν ιδανικό χϊρο παρατιρθςθσ των διεργαςιϊν οικοδόμθςθσ και εξζλιξθσ
ενόσ θφαιςτείου.

Συγκαταλζγεται ςτα λεγόμενα «γενικά-ειςαγωγικά» κείμενα που παρζχουν γενικι πλθροφορία για το
Τα
χαρακτθριςτικά κάκε αντικείμενο-προοριςμό, άρα το περιεχόμενό τουσ είναι κακαρά ενθμερωτικό. Ωςτόςο, υπακοφει
και ςτο ςτιλ γραφισ ενόσ τουριςτικοφ κειμζνου (με τθ χριςθ, για παράδειγμα, τθσ μεταφοράσ ςτον
του
τίτλο), κάτι που το διαφοροποιεί από τα αντίςτοιχα εγκυκλοπαιδικά κείμενα.

Επίςθσ, δομείται ωσ ζνα διαδικτυακό κείμενο, κακϊσ διακζτει:
(1) τίτλο (που τραβά τθν προςοχι)
(2) λζξεισ/φράςεισ με ζντονθ γραφι (bold) και διαχωριςμό ςε κεματικζσ παραγράφουσ που
διευκολφνουν τθν εφκολθ ανάγνωςθ
(3) υπερςυνδζςμουσ (links)
(4) είναι ςφντομο: αρικμόσ λζξεων: 325.

Είδοσ κειμενικοφ
περιεχομζνου
(textual content
type)

Single see / do κείμενο (sights)

Στα παιδιά αρζςει πάντα να εξερευνοφν τον κόςμο!
Τα καλάςςια πάρκα και οι ηωολογικοί κιποι δθμιουργοφν πάντα όμορφεσ αναμνιςεισ τόςο ςε μικροφσ όςο
και ςε μεγάλουσ. Μασ προςκαλοφν να γνωρίςουμε καυμαςτά πλάςματα τθσ φφςθσ, ενϊ τα παιδιά
μακαίνουν κακϊσ διαςκεδάηουν. Αφιερϊςτε μία μζρα από τισ διακοπζσ ςασ για να γνωρίςετε ευαίςκθτα
οικοςυςτιματα, είδθ προσ εξαφάνιςθ, ςπάνια πουλιά και άγρια ηϊα και να ενθμερωκείτε για τισ δράςεισ
προςταςίασ τουσ. Μοιραςτείτε με τα παιδιά τθν ομορφιά του κόςμου μασ.

Δείγμα κειμζνου

Αν βρεκείτε ςε κάποιο από τα παρακάτω νθςιά, επιςκεφτείτε τα καλάςςια πάρκα που ςασ προτείνουμε –αν
πάλι βρίςκεςτε ςτθν Ακινα, είναι μια καλι ευκαιρία να γνωρίςετε τθ ηωι ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο. Σε
κάκε περίπτωςθ, μπορείτε να μοιραςτείτε όμορφεσ ςτιγμζσ με τα παιδιά ςασ και να χαλαρϊςετε κακϊσ
αυτά κα παίηουν, κα ςυμμετζχουν ςε ειδικά προγράμματα ενθμζρωςθσ ι κα παρακολουκοφν κάποιο
ντοκιμαντζρ.
Εκνικό Θαλάςςιο Ράρκο, Ηάκυνκοσ: Θ Ηάκυνκοσ είναι διεκνϊσ ςυνυφαςμζνθ με τθ καλάςςια χελϊνα
caretta caretta, κακϊσ αποτελεί το ςθμαντικότερο βιότοπο ωοτοκίασ τθσ ςτθ Μεςόγειο. Στθ προςπάκειά
του για επιβίωςθ, το πανζμορφο αυτό είδοσ προσ εξαφάνιςθ, βρίςκει καταφφγιο ςτον κόλπο του Λαγανά
όπου μεταναςτεφει κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ ταξιδεφοντασ χιλιάδεσ χιλιόμετρα από διάφορα μζρθ
τθσ Μεςογείου.
Ρολφτιμοσ ςφμμαχόσ τθσ, το Εκνικό Καλάςςιο Ράρκο Ηακφνκου, που ιδρφκθκε το 1999 με ςκοπό τθ
διαφφλαξθ και τθν προςταςία τθσ οικολογικισ κλθρονομιάσ και τθσ φυςικισ ιςορροπίασ τόςο τθσ
καλάςςιασ όςο και τθσ παράκτιασ ζκταςθσ, κατά μικοσ τθσ νότιασ ακτισ του νθςιοφ.
Εκτεινόμενο από το ακρωτιρι Μαρακία μζχρι τθν παραλία του Γζρακα, καλφπτει τθ καλάςςια και τθ
χερςαία περιοχι του κόλπου του Λαγανά – όπου βρίςκονται και οι ςθμαντικότερεσ παραλίεσ ωοτοκίασ –,
κακϊσ και μια ηϊνθ γθσ που περιλαμβάνει τον υδροβιότοπο τθσ λίμνθσ Κερίου, τα νθςιά Στροφάδεσ και τισ
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νθςίδεσ Μαρακονιςι, Ρεηοφλο και Άγιοσ Σϊςτθσ, που μαηί με τισ βορειότερεσ παραλίεσ (Γζρακασ, Δάφνθ,
Καλαμάκι, Σεκάνια) αποτελοφν τόπουσ ιδιαίτερθσ οικολογικισ ςθμαςίασ.
Ραιδιά, μθν ξεχάςετε να: Επιςκεφτείτε το Κεματικό Εκκεςιακό Κζντρο τθσ χελϊνασ caretta caretta!
Εκνικό Θαλάςςιο Ράρκο Αλοννιςου–Βορείων Σποράδων: Στθ φιλόξενθ αγκαλιά του Αρχιπελάγουσ του
Αιγαίου, ςυναντάμε το Εκνικό Καλάςςιο Ράρκο Αλοννιςου–Βορείων Σποράδων, το πρϊτο καλάςςιο πάρκο
τθσ Ελλάδασ και θ μεγαλφτερθ προςτατευμζνθ καλάςςια περιοχι τθσ Μεςογείου. Θ ζκταςι του (2.200
τ.χλμ.) περιλαμβάνει – εκτόσ από το νθςί τθσ Αλοννιςου – τα νθςάκια Ρεριςτζρα, Κυρά Ραναγιά, Ψακοφρα,
Ριπζρι, Σκάντηουρα, Γιοφρα, κακϊσ και 22 ακατοίκθτεσ βραχονθςίδεσ. Ο ονειρεμζνοσ καλάςςιοσ κόςμοσ του
πάρκου προςφζρει καυμάςιεσ ευκαιρίεσ ςτον επιςκζπτθ για ψυχαγωγικζσ, εκπαιδευτικζσ και επιςτθμονικζσ
δραςτθριότθτεσ και κεωρείται ο ςθμαντικότεροσ μοχλόσ ιπιασ τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ.
Ολόκλθρθ θ γεωγραφικι ζκταςθ του πάρκου χαρακτθρίηεται από το μεγάλο φυςικό πλοφτο χλωρίδασ και
πανίδασ αλλά και ιςτορικϊν μνθμείων με διαχρονικι ςυνζχεια από τθ νεολικικι εποχι, τθ βυηαντινι ζωσ
και τα νεότερα χρόνια.
Ράνω από 300 είδθ ψαριϊν∙ 80 είδθ πτθνϊν∙ πλικοσ ερπετϊν και κθλαςτικϊν διαβιοφν εδϊ ςε απόλυτθ
αρμονία με τθ φφςθ. Ανάμεςά τουσ ξεχωρίηουν το αγριοκάτςικο των Γιοφρων, ο μαυροπετρίτθσ (το γεράκι
του Αιγαίου), ο αιγαιόγλαροσ και φυςικά θ διάςθμθ πρωταγωνίςτρια του πάρκου, θ μεςογειακι φϊκια
monachus monachus!
Ραιδιά, ενϊςτε δυνάμεισ: Υιοκετιςτε μια φϊκια και βοθκιςτε ςτθν προςταςία τθσ!
(Το περιεχόμενο αυτό ζχει παραχωρθκεί από το Εκνικό Καλάςςιο Ράρκο Αλοννιςου.)

Ενυδρείο Κριτθσ, Θράκλειο: Καταδυκείτε ςτον υπζροχο καλάςςιο κόςμο τθσ Μεςογείου με μια επίςκεψθ
ςτο Cretaquarium, ζνα από τα μεγαλφτερα ενυδρεία ςτθν Ευρϊπθ. Από τουσ μεγάλουσ κθρευτζσ καρχαρίεσ
μζχρι τουσ μικροςκοπικοφσ ιππόκαμπουσ και τθ φανταςμαγορία των μεδουςϊν, θ ποικιλία τθσ καλάςςιασ
ηωισ αναδεικνφεται με φόντο υποκαλάςςια τοπία τθσ κρθτικισ κάλαςςασ, όπωσ τα βράχια των Ματάλων
(Νότια Κριτθ) και το βυκό του Βάι (Νοτιοανατολικι Κριτθ). Θ ςκθνογραφία τθσ Μεςογείου ξετυλίγεται ςε
60 ενυδρεία δθμιουργϊντασ 100 διαφορετικά ςθμεία παρατιρθςθσ για 2.500 περίπου μεςογειακοφσ και
τροπικοφσ οργανιςμοφσ. Στθ διαδρομι με τα ενυδρεία, ςφγχρονα οπτικοακουςτικά ςυςτιματα και
πρωτοποριακζσ διαδραςτικζσ εφαρμογζσ, όπωσ info points με οκόνεσ αφισ, προβολζσ από video projectors,
παρατθριςεισ μικροςκοπικϊν ειδϊν ςε μικροςκόπια και ςτερεοςκόπια κ.ά. ςυμπλθρϊνουν τθ βιωματικι
εμπειρία ςασ και ςασ βοθκοφν να ςχθματίςετε μια ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ για τθ δομι και τθ λειτουργία
του μεςογειακοφ καλάςςιου οικοςυςτιματοσ.
Ραιδιά, μια ςυμβουλι για ςασ: Ανακαλφψτε με το περιςκόπιο βακυςκάφουσ το εςωτερικό των ενυδρείων!
(Το περιεχόμενο αυτό ζχει παραχωρθκεί από το Ενυδρείο Κριτθσ Cretaquarium «Καλαςςόκοςμοσ».)

Αττικό Ηωολογικό Ράρκο, Ακινα: Μια ανάςα από τθν πολφβουθ Ακινα – ςτθν περιοχι των Σπάτων – και
μζςα ςε μια αχανι κατάφυτθ ζκταςθ φιλοξενείται ζνα «ετερόκλθτο» πλικοσ 2.000 ηϊων και πτθνϊν από
350 διαφορετικά είδθ που απαντϊνται ςε κάκε γωνιά του πλανιτθ. Το Αττικό Ηωολογικό Ράρκο, επί 365
θμζρεσ το χρόνο, ανοίγει τισ πφλεσ του ςε μικροφσ και μεγάλουσ εξερευνθτζσ για να γνωρίςουν από κοντά
το καυμαςτό κόςμο του ηωικοφ βαςιλείου. Λειτουργϊντασ με όλεσ τισ αυςτθρζσ προδιαγραφζσ που
απαιτοφνται για τθ ςωςτι φιλοξενία των ηϊων, ο πρότυποσ αυτόσ χϊροσ προςφζρει απλόχερα
διαςκζδαςθ, εκπαίδευςθ αλλά και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ, κακϊσ ζνα μεγάλο ποςοςτό των
«ενοίκων» του πάρκου είναι ηϊα απειλοφμενα ι ακόμθ και είδθ προσ εξαφάνιςθ.
Ραιδιά, μια απλι ιδζα: Υιοκετιςτε ζνα ηωάκι και βοθκιςτε το ζργο του ηωολογικοφ πάρκου!

Τα χαρακτθριςτικά
του

Συνδυάηει τθν πλθροφορία με τθν παρότρυνςθ (πρβλ. advertorial). Γίνεται χριςθ προςτακτικισ,
υποτακτικισ και λζξεων-κλειδιϊν (π.χ. ανακαλφψτε, υιοκετιςτε, επιςκεφτείτε κτλ.),
ςυμφράςεων (π.χ. καυμαςτά πλάςματα τθσ φφςθσ, ευαίςκθτα οικοςυςτιματα, όμορφεσ
αναμνιςεισ), το φφοσ ζχει προςαρμοςτεί ςτο κοινό ςτο οποίο απευκφνεται (ςτα παιδιά, παρ’
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όλο που κα το διαβάςουν κυρίωσ οι γονείσ).
Επίςθσ, δομείται ωσ ζνα διαδικτυακό κείμενο, κακϊσ διακζτει:
(1) τίτλο και teaser (που τραβοφν τθν προςοχι)
(2) λζξεισ/φράςεισ με ζντονθ γραφι (bold) και διαχωριςμό ςε κεματικζσ παραγράφουσ που
διευκολφνουν τθν εφκολθ ανάγνωςθ
(3) υπερςυνδζςμουσ (links)
(4) μπορεί να κοπεί ςε μικρότερα κομμάτια (πλαςτικότθτα).

Είδοσ περιεχομζνου
(Content type)

Single see / do κείμενο (activities)
Θαλάςςια ςπορ ςτθν Ράρο
Οι καλοκαιρινζσ διακοπζσ ςτθν Ράρο αποκτοφν μια ςυναρπαςτικι διάςταςθ όταν ςυνδυάηονται με
καλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ. Οι περιςςότερεσ παραλίεσ του νθςιοφ – ςτρωμζνεσ κατά πλειοψθφία με ψιλι
άμμο – διακζτουν οργανωμζνεσ εγκαταςτάςεισ για κάκε λογισ καλάςςια ςπορ προςφζροντασ ςτιγμζσ
ξεγνοιαςιάσ και διαςκζδαςθσ ςτουσ «δραςτιριουσ» επιςκζπτεσ τουσ. Φορζςτε λοιπόν τθν πιο ευχάριςτθ
διάκεςι ςασ και εξερευνιςτε το χάρτθ τθσ καλάςςιασ διαςκζδαςθσ ςτο πάλλευκο κυκλαδονιςι.
Beach soccer∙ beach volley∙ καταδφςεισ∙ καλάςςιο ποδιλατο∙ ιςτιοπλοΐα∙ νεροτςουλικρεσ∙ καλάςςιο ςκι∙
υποβρφχιο ψάρεμα∙ kayak και surfing είναι τα πιο δθμοφιλι για να δοκιμάςετε τισ αντοχζσ ςασ και να
οδθγθκείτε ςε ζνα ολοιμερο πάρτι αδρεναλίνθσ!
Ωσ γνωςτόν, ο καλάςςιοσ ςτίβοσ τθσ Ράρου κεωρείται ο παράδειςοσ των ςζρφερ και κατζχει τα πρωτεία ςτισ
προτιμιςεισ Ελλινων και ξζνων ακλθτϊν του είδουσ. Θ ζνταςθ και θ διεφκυνςθ του ανζμου ςτθ
νοτιοανατολικι πλευρά του νθςιοφ ςε ςυνδυαςμό με τον κυματιςμό τθσ κάλαςςασ δθμιουργοφν ζναν
«ςερφότοπο» παγκόςμιασ εμβζλειασ για αγϊνεσ ιςτιοςανίδασ. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που επί ςειρά ετϊν
λάμβανε χϊρα ςτο νθςί το Ραγκόςμιο Ρρωτάκλθμα τθσ PWA (Professional Windsurfers Association)!

Δείγμα κειμζνου

Τα πρϊτα πολφχρωμα πανιά ζκαναν τθν εμφάνιςι τουσ ςτθν Ράρο ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980
χαρίηοντασ άφκονο και ποιοτικό κζαμα ςτουσ φίλουσ του windsurf, και όχι μόνο…Σιμερα, τα οργανωμζνα
windsurf clubs που λειτουργοφν ςε πολλζσ παραλίεσ προςφζρουν εκπαίδευςθ ςτουσ επίδοξουσ ςζρφερ αλλά
και τθ δυνατότθτα ενοικίαςθσ πλιρουσ εξοπλιςμοφ, ακόμθ και για τουσ πιο ζμπειρουσ και απαιτθτικοφσ.
Θ Χρυςι Ακτι ςτρωμζνθ με χρυςι άμμο –εξ ου και το όνομά τθσ– είναι θ πιο δθμοφιλισ παραλία για
windsurf. Οι ςχολζσ εκμάκθςθσ που λειτουργοφν εδϊ και τα πεντακάκαρα ρθχά νερά δίνουν τθν ευκαιρία
ακόμθ και ςτουσ αρχάριουσ να δοκιμάςουν τισ δυνατότθτζσ τουσ ςτο άκλθμα με αςφάλεια.
Θ παραλία τθσ Νζασ Χρυςισ Ακτισ (Τςερδάκια) προςφζρει άφκονεσ ςυγκινιςεισ ςτουσ περιςςότερο
«μυθμζνουσ», κακϊσ εδϊ είναι θ περιοχι όπου ζχουν καταγραφεί οι άνεμοι με τθ μεγαλφτερθ ζνταςθ και
διάρκεια. Θ διεφκυνςθ του ανζμου (left side-shore) ςε ςυνδυαςμό με τον κυματιςμό τθσ κάλαςςασ υπό
γωνία «απογειϊνουν» τουσ ςζρφερ και δθμιουργοφν άριςτεσ ςυνκικεσ για άλματα.
Τζλοσ, τον κατάλογο με τα «hot spots» για τουσ λάτρεισ του windsurf ςυμπλθρϊνουν θ «ακλθτικι» παραλία
Σάντα Μαρία και θ Ροφντα των ιςχυρϊν ανζμων και των πολλϊν ντεςιμπζλ…Ρλθςιάηοντασ μάλιςτα τον
ανεμοδαρμζνο όρμο τθσ Ροφντασ μθν ξαφνιαςτείτε αν δείτε «ιπτάμενουσ λουόμενουσ»! Ρρόκειται για
τολμθροφσ kite surfers, που χρθςιμοποιϊντασ με μαεςτρία τα ςκοινιά των αετϊν τουσ, γλιςτροφν πάνω ςτα
αφριςμζνα κφματα με φοβερι ταχφτθτα μζχρι να απογειωκοφν κυριολεκτικά ςτον αζρα. Ρορτοκαλί, χρυςό,
λαχανί, κόκκινο τθσ φωτιάσ…ζνα πανόραμα χρωμάτων και ςχεδίων καλφπτει τθ γραφικι παραλία τθν ίδια
ςτιγμι που ο ουρανόσ –20 με 30 μζτρα ψθλότερα – γεμίηει με περιφανουσ αετοφσ. Εντυπωςιακά άλματα,
δφςκολεσ περιςτροφζσ, περίτεχνεσ φιγοφρεσ με τθν αδρεναλίνθ να χτυπάει κόκκινο ςτο βίωμα αυτισ τθσ
ξεχωριςτισ εμπειρίασ.
Σελίδα 40 από 59

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Υποζργο 3
«Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»
Μέπορ Α: Ανηικείμενο και Πποδιαγπαθέρ ηος Έπγος (Υ3)
Αν ςκζφτεςτε, λοιπόν, να ςυνδυάςετε τθ χαλαρότθτα των καλοκαιρινϊν διακοπϊν ςασ με τθν άςκθςθ των
αγαπθμζνων ςασ καλάςςιων ακλθμάτων, θ Ράροσ κα ςασ περιμζνει.
Μόνο προςζξτε: αν είςτε αρχάριοι, να ακολουκείτε τισ ςυμβουλζσ των ειδικϊν ϊςτε να διαςκεδάςετε με
αςφάλεια!

Τα χαρακτθριςτικά
του

Συνδυάηει τθν πλθροφορία με τθν παρότρυνςθ (πρβλ. advertorial). Γίνεται χριςθ προςτακτικισ,
υποτακτικισ και λζξεων-κλειδιϊν (π.χ. να ακολουκείτε τισ ςυμβουλζσ κτλ.), ςυμφράςεων (π.χ.
άφκονεσ ςυγκινιςεισ, περίτεχνεσ φιγοφρεσ, hot spots κ.ά.), το φφοσ ζχει προςαρμοςτεί ςτο κοινό
ςτο οποίο απευκφνεται (νζοι, λάτρεισ των καλάςςιων ακλθμάτων), ενϊ παράλλθλα γίνεται και
χριςθ εξειδικευμζνου λεξιλογίου (π.χ. διεφκυνςθ του ανζμου (left side-shore) κ.ά.).
Επίςθσ, δομείται ωσ ζνα διαδικτυακό κείμενο, κακϊσ διακζτει:
(1) τίτλο και teaser (που τραβοφν τθν προςοχι)
(2) λζξεισ/φράςεισ με ζντονθ γραφι (bold) και διαχωριςμό ςε κεματικζσ παραγράφουσ που
διευκολφνουν τθν εφκολθ ανάγνωςθ
(3) υπερςυνδζςμουσ (links)
(4) είναι ςφντομο (αρικμόσ λζξεων: 401).

Είδοσ περιεχομζνου
(Content type)

Combo see/do κείμενο (sights / activities = experience κείμενο)
Θ Ράροσ βρίςκεται ςτο κζντρο των Κυκλάδων και αποτελεί ζναν από τουσ δθμοφιλζςτερουσ προοριςμοφσ
διακοπϊν, με απαράμιλλθ φυςικι ομορφιά, απζραντεσ αμμουδιζσ, κρυςτάλλινα νερά και εντυπωςιακά
τοπία.
Αφετθρία για τισ εξορμιςεισ ςασ:


Δείγμα κειμζνου

Θ όμορφθ Ραροικιά, θ πρωτεφουςα του νθςιοφ, με τα γραφικά κυκλαδίτικα ςπιτάκια και τα
επιβλθτικά νεοκλαςικά αρχοντικά• το κζντρο του οικιςμοφ ςτεφανϊνει το ενετικό κάςτρο του
13ου αι. με τθν καταπλθκτικι κζα. Στθν Ραροικιά βρίςκεται ζνα από τα ςθμαντικότερα
κρθςκευτικά μνθμεία τθσ χϊρασ, θ εκκλθςία τθσ Ραναγίασ τθσ Εκατονταπυλιανισ ι Καταπολιανισ
(του 6ου αι. μ.Χ.) με τισ 99 φανερζσ πόρτεσ και μία μυςτικι, ςφμφωνα με τθν παράδοςθ. Μθ
χάςετε τθν ευκαιρία να επιςκεφκείτε το Bαπτιςτιριο (4ου αι.), το καλφτερα ςωηόμενο ςτθν
ορκόδοξθ Ανατολι, κακϊσ και το Βυηαντινό Μουςείο, με αξιόλογα εκκζματα. Στο ιςόγειο τθσ
Εκατονταπυλιανισ βρίςκεται το Βυηαντινό Μουςείο Ραροικιάσ. Στισ αίκουςζσ του φυλάςςονται
εικόνεσ, ξυλόγλυπτα τζμπλα και άλλα κειμιλια από διάφορα μοναςτιρια και ναοφσ του νθςιοφ.

Στο Αρχαιολογικό Μουςείο αναδεικνφονται ιδανικά τα πλοφςια εκκζματα από τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ
του νθςιοφ (ιερά Αςκλθπιοφ και Ρφκιου Απόλλωνα, το Διλιο κ.ά.) και τα εντυπωςιακά προϊςτορικά
ευριματα από τισ κοντινζσ νθςίδεσ Αντίπαρο, Δεςποτικό και Σάλιαγκο. Ξεχωρίηει το «Ράριο Χρονικό», μια
ενεπίγραφθ ςτιλθ του 3ου π.Χ. με γεγονότα που ανάγονται μζχρι 1.300 χρόνια πίςω!


Κοντά ςτθν Ραροικιά (5,5 χλμ. Α) αναηθτιςτε τα αρχαία λατομεία (ςτο Μαράκι) και εξερευνιςτε
τισ ςτοζσ εξόρυξθσ• εδϊ εξαγόταν το ονομαςτό κατά τθν αρχαιότθτα παριανό μάρμαρο, γνωςτό
και
ωσ
«λυχνίτθσ»
για
τθ
λευκότθτά
του
και
τθ
διαφγειά
του.

Ρανζμορφα χωριά μζςα ςε ειδυλλιακά τοπία υποδζχονται τουσ επιςκζπτεσ κατά τθν περιπλάνθςι τουσ ςτο
νθςί:

Θ Νάουςα, γραφικό ψαροχϊρι με ζνα μιςοβυκιςμζνο βενετςιάνικο κάςτρο ςτο λιμάνι τθσ.

Οι Λεφκεσ, ςτο υψθλότερο ςθμείο τθσ Ράρου, τριγυριςμζνο από πυκνι βλάςτθςθ, με άκικτθ
κυκλαδικι και νεοκλαςικι αρχιτεκτονικι, όμορφεσ πλατείεσ και ςτενά δρομάκια ςτρωμζνα με
μάρμαρο. Το Μουςείο Λαϊκοφ Ρολιτιςμοφ του Αιγαίου ςτισ Λεφκεσ προςφζρει ζνα ταξίδι ςτον
πολιτιςμό του αρχιπελάγουσ. Μζςα από εκκζματα για τθν αρχιτεκτονικι, τα παραδοςιακά
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επαγγζλματα, τα πετρϊματα των νθςιϊν, αποκαλφπτεται ςτουσ επιςκζπτεσ ο κόςμοσ του Αιγαίου.
Θ Μάρπθςςα, παραδοςιακό χωριό με μεςαιωνικι δομι, λίγα χιλιόμετρα από τισ δθμοφιλείσ
παραλίεσ του Λογαρά και του Ρίςω Λιβαδιοφ.
Ανεβείτε ςτο γειτονικό λόφο του Κεφάλου, ζνα μοναδικό πολιτιςτικό ςφνολο τθσ περιοχισ.
Ανθφορίηοντασ ςτθν πλαγιά του λόφου κα ςυναντιςετε τθν ερειπωμζνθ ενετικι πολιτεία του
Κεφάλου με το κάςτρο τθσ, ενϊ ςτθν κορυφι με τθν αξζχαςτθ κζα προσ τα ανατολικά υψϊνεται
το μοναςτιρι του Αγίου Αντωνίου (17οσ αι.).
Οι Ρεταλοφδεσ είναι μια περιοχι ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ κοντά ςτο χωριό Ψυχοπιανά.
Ρρόκειται για ζνα βιότοπο πλοφςιο ςε βλάςτθςθ και τρεχοφμενα νερά με πανφψθλα πλατάνια,
δάφνεσ και αγριελιζσ, όπου φιλοξενείται θ πεταλοφδα Panaxia quadripunstaria.

Κολυμπιςτε!
Οι υπζροχεσ παραλίεσ του νθςιοφ (Χρυςι Ακτι, Σάντα Μαρία, Ροφντα) κατεξοχιν προςφζρονται για
καλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ, και κυρίωσ για windsurfing. Ανακαλφψτε τισ δαντελωτζσ ακτζσ του νθςιοφ με
καλάςςιο καγιάκ ι βουτιξτε ςτο βυκό τθσ Αλυκισ όπου κρφβεται μια αρχαία πόλθ!
Μθν παραλείψετε να κολυμπιςετε ςτισ Κολυμπικρεσ, ςπάνιασ ομορφιάσ παραλία – αποτζλεςμα τθσ
δράςθσ τθσ κάλαςςασ και του αζρα πάνω ςτουσ γρανιτζνιουσ βράχουσ. Στθν παραλία Καλόγεροσ, πριν
βουτιξετε ςτο καλαςςινό νερό, απολαφςτε μια ςυνεδρία αργιλοκεραπείασ!! Το γειτονικό βουνό είναι
γεμάτο κεραπευτικό πθλό.
Ανακαλφψτε το νθςί περπατϊντασ ςτισ ςτράτεσ που χρθςιμοποιοφςαν κάποτε οι χωρικοί για τισ
μετακινιςεισ τουσ και τθ μεταφορά των αγακϊν τουσ. Σθμειϊνουμε ενδεικτικά δφο από τα πολλά
μονοπάτια που αξίηει να διαςχίςετε:

Το βυηαντινό μονοπάτι Λεφκεσ-Ρρόδρομοσ, διάρκειασ 1 ϊρασ, είναι ςτο μεγαλφτερο μζροσ του
ςτρωμζνο με μαρμάρινεσ πλάκεσ. Ξεκινά από τισ καταπράςινεσ Λεφκεσ και, διαςχίηοντασ πλαγιζσ
με καλλιεργιςιμεσ πεηοφλεσ και ζνα μικρό βυηαντινό γεφφρι, φτάνει ςτο πανζμορφο χωριό
Ρρόδρομοσ. Ρεριθγθκείτε ςτα δαιδαλϊδθ ςοκάκια του και καυμάςτε τθν οχυρωματικι του
πολεοδομία.

Με αφετθρία το χωριό Μάρπθςςα με τισ βυηαντινζσ εκκλθςίεσ, τα ςπίτια του 17ου αιϊνα και τουσ
γραφικοφσ ανεμόμυλουσ, κινθκείτε προσ το λόφο Κζφαλο και το μοναςτιρι του Αγίου Αντωνίου.
Ανθφορίηοντασ ςτο πλακόςτρωτο μονοπάτι, κα ςυναντιςετε τα ερείπια από τθν κατεςτραμμζνθ
ενετικι πολιτεία του Κεφάλου και του Κάςτρου τθσ. Φτάνοντασ ςτθν κορυφι, απολαφςτε τθ κζα
προσ τθν ανατολικι πλευρά τθσ Ράρου και επιςκεφκείτε το μοναςτιρι του Αγίου Αντωνίου με το
επίχρυςο ξυλόγλυπτο τζμπλο.
Εναλλακτικά, εξερευνιςτε το νθςί κάνοντασ ιππαςία! Δφο κζντρα ιππαςίασ, ζνα ςτον παρακαλάςςιο
Αμπελά και ζνα ςτο Υςτζρνι, προςφζρουν τθ δυνατότθτα να κάνετε ιππαςία δίπλα ςτο κφμα, ςτισ
αμμουδερζσ παραλίεσ ι ςτθν ενδοχϊρα του νθςιοφ.
Διαςκεδάςτε!
Οι μεγάλεσ κρθςκευτικζσ εορτζσ αποτελοφν αφορμι για παραδοςιακά πανθγφρια, όπου ρζει άφκονο το
περίφθμο παριανό κραςί (Μονεμβαςιά και Μαντθλαριά). Κυριαρχεί φυςικά θ γιορτι τθσ Ραναγίασ το
Δεκαπενταφγουςτο με επίκεντρο το ναό τθσ Εκατονταπυλιανισ. Μοναδικι εμπειρία είναι και το Ράςχα ςτο
νθςί με τθν κατανυκτικι ατμόςφαιρα και τθν αναπαράςταςθ των Ρακϊν του Χριςτοφ (ςτα χωριά
Μάρπθςςα, Μάρμαρα και Ρρόδρομο). Το φκινόπωρο ςτθν Ράρο τα ρακιδιά παίρνουν φωτιά, με
αποκορφφωμα το πανθγφρι του Αϊ-Γιϊργθ του Μεκυςτι ι Σποριάρθ, οπότε και ανοίγει το νζο κραςί,
γεγονόσ που τιμάται δεόντωσ!

Τα χαρακτθριςτικά
του

Συνδυάηει τθν πλθροφορία με τθν παρότρυνςθ (πρβλ. advertorial), κυρίωσ όμωσ βιωματικό
κείμενο, κακϊσ γίνεται εκτενισ αναφορά ςτισ δραςτθριότθτεσ που μπορεί να ακολουκιςει ο
επιςκζπτθσ (και μζςω αυτϊν να γνωρίςει τον προοριςμό καλφτερα). Μςωσ το πιο «ιςχυρό» είδοσ
κειμζνου, κακϊσ εδϊ γίνεται εκτενισ, και ςυνδυαςμζνα, χριςθ όλων των χαρακτθριςτικϊν που
προαναφζρκθκαν. Ραρατθρείται λοιπόν: ζντονθ χριςθ προςτακτικισ (ςυνακόλουκα πιο ςυχνι
εμφάνιςθ του καυμαςτικοφ ωσ ςθμείου ςτίξθσ) και λζξεων-κλειδιϊν (π.χ. διαςκεδάςτε,
εξερευνιςτε, μθν παραλείψετε κτλ.), ςυμφράςεων (π.χ. ειδυλλιακά τοπία, υπζροχεσ παραλίεσ
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κ.ά.), όμορφεσ αναμνιςεισ), επιλογι λεξικϊν τεμαχίων που εκφράηουν με τον κατάλλθλο τρόπο
το κζμα του κειμζνου, π.χ. κατεξοχιν ριματα κίνθςθσ.
Επίςθσ, δομείται ωσ ζνα διαδικτυακό κείμενο, κακϊσ διακζτει:
(1) τίτλο και teaser (που τραβοφν τθν προςοχι)
(2) λζξεισ/φράςεισ με ζντονθ γραφι (bold), χριςθ κουκκίδων και μεςότιτλων για
διαχωριςμό ςε κεματικζσ παραγράφουσ, που διευκολφνουν τθν εφκολθ ανάγνωςθ
(3) ωσ αποτζλεςμα του (2) το κείμενο μπορεί να κοπεί ςε μικρότερα κομμάτια
(πλαςτικότθτα).
(4) υπερςυνδζςμουσ (links).

Είδοσ περιεχομζνου
(Content type)

Extended info κείμενο (history, culture, paperwork, transportation, μικρό
λεξικό, ταινίεσ και βιβλία κτλ.)
Ανακαλφπτοντασ το φυςικό πλοφτο του φαραγγιοφ
Διαςχίηοντασ το φαράγγι τθσ Σαμαριάσ ο επιςκζπτθσ εντυπωςιάηεται από τθν πυκνι βλάςτθςθ γφρω του:
πανφψθλα πεφκα και αιωνόβια κυπαρίςςια με μεγάλα οριηόντια κλαδιά ορκϊνονται ςτισ πλαγιζσ. Σε
ςθμεία με μεγαλφτερο υψόμετρο ςυναντά δάςθ από ςφενδάμι, ενϊ όπου υπάρχει περιςςότερθ υγραςία
αφκονοφν τα πλατάνια, οι πικροδάφνεσ και οι λυγαριζσ.
Στθν περιοχι του Εκνικοφ Δρυμοφ βρίςκονται πάνω από 450 είδθ του φυτικοφ βαςιλείου, 70 από τα οποία
είναι ενδθμικά είδθ και υποείδθ τθσ Κριτθσ, όπωσ ο δίκταμοσ (Amaracus dictamnus), o ζβενοσ (Ebenus
cretica), θ αμπελιτςιά (Zelkova abelicea), θ τραχεία πεφκθ (Pinus brutia cretica). Μάλιςτα, φυτά όπωσ το
βοφπλευρο (Bupleurum kakiskalae), θ μυοςοτίδα (Myosotis refracta refracta) και το κεφαλάνκθρο
(Cephalanthera cucculata) ηουν αποκλειςτικά ςτο φαράγγι. Ενδεικτικό του φυςικοφ πλοφτου του Εκνικοφ
Δρυμοφ είναι ότι ακόμθ δεν ζχουν γνωςκεί με ακρίβεια όλα τα είδθ που υπάρχουν ςτθν καρδιά του
φαραγγιοφ.
Φυςικά, κακόλου αμελθτζα δεν είναι θ ονομαςτι πανίδα του «φάραγγα» με πολυάρικμα είδθ και
υποείδθ ενδθμικά ι ςχεδόν ενδθμικά τθσ Κριτθσ (32 είδθ κθλαςτικϊν, 3 είδθ αμφιβίων, 11 είδθ ερπετϊν
και γφρω ςτα 200 είδθ ορνικοπανίδασ).

Δείγμα κειμζνου

«Καμάρι» του εκνικοφ δρυμοφ είναι το διάςθμο κρθτικό αγριοκάτςικο, γνωςτό ωσ «κρι-κρι» (Capra
aegagrus cretica). Ρρόκειται για το είδοσ εκείνο που χαρακτθρίηει το φαράγγι και για τθν προςταςία του
οποίου ζγινε ουςιαςτικά θ ανακιρυξθ τθσ περιοχισ ςε εκνικό δρυμό. Διαβιεί κατεξοχιν ςε ορεινζσ
περιοχζσ του φαραγγιοφ με κλίςεισ μεγαλφτερεσ από 30%! Δυςκολότερα κα ςυναντιςει κανείσ ςε ζνα
τυπικό πζραςμα του φαραγγιοφ τθν κρθτικι κθπομυγαλίδα (Croccidura zimmermani), ζνα μικρό φαλακρό
ποντικάκι, το μοναδικό ενδθμικό είδοσ τθσ Κριτθσ, ελάχιςτα μελετθμζνο το οποίο ςυναντάται ςε
υψόμετρο πάνω από 1.150 μζτρα. Το ίδιο ιςχφει και για τον αγριόγατο ι φουρόγατο (Felis sylvestris
cretensis), ζνα ςπάνιο αιλουροειδζσ που μζχρι πρότινοσ κεωροφνταν εξαφανιςμζνο• μόλισ το 1996
επιςτιμονεσ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Perugia κατόρκωςαν να εντοπίςουν αυτό το είδοσ αγριόγατασ με τουσ
χαρακτθριςτικοφσ ςκουρόχρωμουσ δακτυλίουσ ςτθν ουρά.
Ο Εκνικόσ Δρυμόσ αποτελεί επίςθσ καταφφγιο για πολλά είδθ ορνικοπανίδασ. Μεταξφ αυτϊν ξεχωρίηει ο
«ςκουπιδιάρθσ τθσ φφςθσ» γυπαετόσ ι κοκαλάσ (Gypaetus barbatus), ζνα από τα ςπανιότερα πουλιά τθσ
Ευρϊπθσ, που ηει μόνοσ ι κατά ηεφγθ ςε απομονωμζνεσ κορυφζσ ι βράχια μεγάλων βουνϊν. Με το
χαρακτθριςτικό «γζνι» από φτερά ςτο κάτω μζροσ του ράμφουσ, ο γυπαετόσ φζρει ςτο ςτικοσ και ςτθν
κοιλιά ζνα βακφ πορτοκαλί χρϊμα που αποκτά από τθν τριβι του ςε χϊματα πλοφςια ςε οξείδια ςιδιρου.
Ο κοκαλάσ, όπωσ δθλϊνει και το όνομά του, τρζφεται ςχεδόν αποκλειςτικά με κόκαλα, μοναδικό είδοσ
παγκοςμίωσ, κακϊσ τα ρίχνει από μεγάλο υψόμετρο για να ςπάςουν ςε μικρότερα κομμάτια, τα οποία ςτθ
ςυνζχεια καταπίνει και χωνεφει χάρθ ςτα ιςχυρότατα γαςτρικά υγρά που διακζτει.
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Και τζλοσ, ασ μθν ξεχνάμε ότι ςτισ παρυφζσ του Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ εξαςκείται μια ιδιότυπθ
κτθνοτροφία με 14.000 (!) κατςίκια να βόςκουν ελεφκερα και τουσ βοςκοφσ να παρακολουκοφν από
μακριά με τα κιάλια!

Τα χαρακτθριςτικά
του

Στο είδοσ αυτό του κειμζνου, θ χριςθ όλων εκείνων των ςυςτατικϊν ενόσ τουριςτικοφ κειμζνου
(πρβλ. προθγοφμενο είδοσ) γίνεται με φειδϊ. Θ προςοχι εδϊ εςτιάηεται ςτθν εξειδεικευμζνθ
πλθροφορία που παρζχεται –ακόμα και με τθ χριςθ επιςτθμονικϋνω όρων. Για το λόγο αυτό, θ
αξιοπιςτία των πθγϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυγγραφι αυτϊν των κειμζνων πρζπει να
ελζγχεται.
Και αυτό δομείται ωσ ζνα διαδικτυακό κείμενο, κακϊσ διακζτει:
(1) τίτλο και teaser (που τραβοφν τθν προςοχι)
(2) λζξεισ/φράςεισ με ζντονθ γραφι (bold) και διαχωριςμό ςε κεματικζσ παραγράφουσ
που διευκολφνουν τθν εφκολθ ανάγνωςθ
(3) υπερςυνδζςμουσ (links)
(4) είναι ςφντομο: αρικμόσ λζξεων: 453.
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Α3.6 Χρονοδιαγράμματα και Φάςεισ του Υποζργου
Α/Α
Φάςθσ
3.1

Τίτλοσ Φάςθσ

Μινασ
Ζναρξθσ
Μ1

Ρρομικεια ελλθνικϊν κειμζνων (500.000 λζξεισ)

3.2

Ραραγωγι 20 βίντεο και 2000 φωτογραφιϊν

3.3

Μετάφραςθ των επιμελθμζνων ελλθνικϊν κειμζνων
ςτθν αγγλικι, γερμανικι, ρωςικι και ιςπανικι
γλϊςςα.

Μινασ
Λιξθσ
Μ2

Υποζργο
3

Μ1, Μ4, Μ7, Μ10

3

Μ5

3

Μ8

Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ του Υποζργου

ο

ο

1 Ζτοσ

2 Ζτοσ

Φάςθ
Q1

Q2

Q4

Q3

Q1

Q2

Q3

Q4

3.1
3.2
3.3
Μινασ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

(Σθμείωςθ: Οι φάςεισ που προτείνονται ςτον πίνακα είναι ενδεικτικζσ και δίνεται θ δυνατότθτα ςτον υποψιφιο Ανάδοχο να προτείνει
μια λειτουργικότερθ κατά τθ γνϊμθ του ςφνκεςθ φάςεων.)

ΦΑΣΘ 1
Μινασ Ζναρξθσ

Μ1

Μινασ Λιξθσ

Τίτλοσ Φάςθσ

Απόκτθςθ κειμενικοφ υλικοφ πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ περιεχομζνου
500.000 λζξεων με πλιρθ μεταβίβαςθ όλων των πνευματικϊν δικαιωμάτων
ςτον ΕΟΤ για απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια.

Μ2

Στόχοι Φάςθσ:


Στόχοσ 1: Θ απόκτθςθ κειμζνων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ζκταςθσ 500.000 λζξεων) με πλιρθ
μεταβίβαςθ όλων των πνευματικϊν δικαιωμάτων ςτον ΕΟΤ για απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια.
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Ρεριγραφι Φάςθσ:
Δραςτθριότθτεσ:
Δ1 Θ απόκτθςθ κειμζνων πολιτιςτικοφ, τουριςτικοφ και γενικότερου ενθμερωτικοφ περιεχομζνου για τθ
χϊρα μασ. Ρροδιαγράφονται τα είδθ των κειμζνων, ο αρικμόσ λζξεων του κάκε κειμζνου (άρκρου) και
ορίηονται τα ςχετικά προσ προμικεια λιμματα (κζματα). Ραράρτθμα Βϋ. Τα κείμενα κα ςυνοδεφονται
από 5-7 tags το κακζνα, κακϊσ και τα μεταδεδομζνα, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παράγραφο: Α3.3.1.2.
Στθ ςυνζχεια, τα κείμενα κα λάβουν τθν τελικι επιμζλεια ςτα πλαίςια του Υ1: δράςθ «Επιλογι και
επιμζλεια κειμζνων». Κατόπιν κα δοκοφν ςτον Ανάδοχο του Υ2 για ειςαγωγι του περιεχομζνου ςτθν
Ρφλθ (Ρ4.4).
Τζλοσ, κατά το ςχεδιαςμό τθσ προκιρυξθσ, κα λθφκεί υπόψθ θ ςχετικι νομοκεςία για τισ άδειεσ χριςεισ
που διζπει τα ανοιχτά δεδομζνα (creative commons) και το διαμοιραςμό τουσ ςτο διαδίκτυο. (Πρβλ. Υ2:
ενότθτα Α3.9 «Ανοιχτά δεδομζνα».)
Ραραδοτζο:
Ρ1: Ελλθνικά κείμενα πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ περιεχομζνου 500.000 λζξεων (Μ2) με πλιρθ
μεταβίβαςθ όλων των πνευματικϊν δικαιωμάτων ςτον ΕΟΤ για απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια.

Οι πίνακεσ που παρουςιάηονται ςτθν ενότθτα Α3.3.1 «Αναλυτικι παρουςίαςθ κφριου περιεχομζνου», μποροφν
να βοθκιςουν ςτον κακοριςμό των προδιαγραφϊν των κειμζνων. Χρθςιμοποιοφνται κείμενα ωσ δείγματα με
επιςθμάνςεισ που λειτουργοφν ωσ οδθγίεσ για τθ ςφνταξθ/δόμθςθ του κάκε είδουσ κειμζνου.
Ο Ανάδοχοσ καλείται να παραδϊςει κείμενα που ςυμφωνοφν με τισ ανωτζρω προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ ζχουν
παρατεκεί ανάλογα με το είδοσ κειμζνου και τθ ηθτοφμενθ πλθροφορία (πόλθ, δραςτθριότθτα, αξιοκζατα κλπ),
τα οποία κα ςυνοδεφονται από 5-7 tags το κακζνα, κακϊσ και τα μεταδεδομζνα, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν
παράγραφο: Α3.3.1.2. Επιπρόςκετα κα ςυνοδεφονται από γεωγραφικό προςδιοριςμό (χϊρα-περιφζρεια κτλ.),
γεωγραφικό είδοσ (πόλθ, βουνό, κάλαςςα, νθςί, εξοχι, all), κακϊσ και γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ ϊςτε αυτά
να αποτυπωκοφν ςτο χάρτθ ωσ POI.
Τα κείμενα που κα παραδοκοφν κα καλφπτουν τον αναλυτικό κατάλογο λθμμάτων που επιςυνάπτεται ςτθν
παροφςα Διακιρυξθ ωσ Ραράρτθμα Β’.
Ακολουκεί ενδεικτικό ςχετικό δζνδρο-διάγραμμα λθμμάτων (tree-diagram), όπου λόγω χωρικϊν περιοριςμϊν
δεν εξαντλείται θ πλθροφορία για ζναν προοριςμό. Μπορεί όμωσ προςτεκοφν και άλλοι κόμβοι που κα
εξειδικεφουν τα attributes τθσ κάκε περιοχισ.
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Τπίκαλα

 Ραρατίκεται ςχετικόσ κατάλογοσ με τισ περιοχζσ για τισ οποίεσ υπάρχουν διακζςιμα κείμενα

πολιτιςτικοφ

περιεχομζνου ςτο Ραράρτθμα Γϋ.
 Σχετικά με τθν ζκταςθ των κειμζνων, παρατίκεται πίνακασ. (Σθμειϊνουμε ότι ο προςδιοριςμόσ αρικμοφ
λζξεων είναι προςεγγιςτικόσ.)

Είδοσ κειμζνου

Αρικμόσ λζξεων

Ρροοριςμόσ (περιοχζσ,
πόλεισ, νθςιά: γενικι
περιγραφι)

Ο αρικμόσ λζξεων αυτοφ του
είδουσ μπορεί να κυμαίνεται
από 300 ζωσ 3.000.

Single see / do κείμενο
(sights/activities)
Combo see/do κείμενο
(sights / activities =
experience κείμενο)
Extended info κείμενο
(history, culture,
paperwork, transportation,
μικρό λεξικό, ταινίεσ και
βιβλία κτλ.)

Εξαρτάται από το αν πρόκειται για ζναν μεμονωμζνο
προοριςμό, π.χ. Σαντορίνθ ι για ζνα νθςιωτικό
ςφμπλεγμα, π.χ. Λόνια νθςιά. Τα κείμενα αυτά αποτελοφν
ςτατικό περιεχόμενο που επιμερίηεται ανά προοριςμό
(π.χ. Κζρκυρα, Ηάκυνκοσ κτλ.)

400-700 λζξεισ

700-1000 λζξεισ

Τα κείμενα αυτά μποροφν να εμπεριζχουν κεματικζσ παραγράφουσ και
μεςότιτλουσ, και ζτςι να δίνεται θ δυνατότθτα επιμεριςμοφ τθσ
πλθροφορίασ ι «διάςπαςθσ» του άρκρου ςε μζρθ. Για παράδειγμα,
ςτθν αρχικι αναηιτθςθ να εμφανίηεται ζνα μζροσ του κειμζνου και
μζςω ενόσ link (π.χ. «Ενδιαφζρεςτε να μάκετε περιςςότερα;») να
εμφανίηεται το υπόλοιπο κομμάτι αυτοφ.

500-700 λζξεισ
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ΦΑΣΘ 2
Μινεσ υλοποίθςθσ

Μ1, Μ4, Μ7, Μ10

Μινασ Λιξθσ

Μ10

Τίτλοσ Φάςθσ

Ραραγωγι βίντεο με αφιγθςθ ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα με ςκοπό τθν
πολυμεςικι παρουςίαςθ ολοκλθρωμζνων τουριςτικϊν εμπειριϊν και
ενςωμάτωςθ τουσ ςτισ βάςεισ δεδομζνων, με πλιρθ μεταβίβαςθ όλων των
πνευματικϊν και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων ςτον ΕΟΤ για απεριόριςτθ χριςθ και
διάρκεια.
Ραραγωγι 2.000 φωτογραφιϊν / 100 φωτογραφίεσ ανά video (ςυλλογι ΦΩ2) που
κα παραχκοφν από ζμπειρο φωτογράφο ςτο πλαίςιο των γυριςμάτων των 20
videos, με πλιρθ μεταβίβαςθ όλων των πνευματικϊν δικαιωμάτων ςτον ΕΟΤ για
απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια.

Στόχοι Φάςθσ:


Στόχοσ 1: Θ Ρφλθ Τουριςτικισ και Ρολιτιςτικισ Ρροβολισ τθσ χϊρασ πρόκειται να αποτελζςει ζνα από τα
ςθμαντικότερα εργαλεία υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ προϊκθςθσ και προβολισ ςτον τομζα του
τουριςμοφ. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ ςτρατθγικισ αυτισ είναι να εμπλουτιςκεί θ εικόνα και θ τουριςτικι
ταυτότθτα τθσ χϊρασ ϊςτε θ Ελλάδα να εδραιωκεί ςτον παγκόςμιο τουριςτικό χάρτθ ωσ «δωδεκάμθνοσ
προοριςμόσ με απαράμιλλεσ εναλλαγζσ και ανεξερεφνθτεσ αντικζςεισ» και ωσ «τόποσ ατελείωτων
εμπειριϊν», όπου οι δυνθτικοί τουρίςτεσ μποροφν να απολαφςουν υπθρεςίεσ ποιότθτασ είτε
επιςκζπτονται τθ χϊρα για τον ιλιο τθ κάλαςςα και τα πολιτιςτικά αξιοκζατα είτε τθν επιςκζπτονται για
καλάςςιο τουριςμό, τουριςμό ευεξίασ για το πλοφςιο φυςικό περιβάλλον ι ςτο πλαίςιο ςυνεδρίου ι
ςφντομθσ επίςκεψθσ ςε μια ελλθνικι πόλθ.



Στόχοσ 2: Ραραγωγι 2.000 φωτογραφιϊν / 100 φωτογραφίεσ ανά video (ςυλλογι ΦΩ2) που κα
παραχκοφν από ζμπειρο φωτογράφο ςτο πλαίςιο των γυριςμάτων των 20 videos
Ρεριγραφι Φάςθσ:
Δραςτθριότθτα 2.1
Θ Ρφλθ Τουριςτικισ και Ρολιτιςτικισ Ρροβολισ τθσ χϊρασ, πρόκειται να αποτελζςει ζνα από τα ςθμαντικότερα
εργαλεία υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ προϊκθςθσ και προβολισ ςτον τομζα του τουριςμοφ. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ
ςτρατθγικισ αυτισ είναι να εμπλουτιςκεί θ εικόνα και θ τουριςτικι ταυτότθτα τθσ χϊρασ ϊςτε θ Ελλάδα να
εδραιωκεί ςτον παγκόςμιο τουριςτικό χάρτθ, ωσ «δωδεκάμθνοσ προοριςμόσ με απαράμιλλεσ εναλλαγζσ και
ανεξερεφνθτεσ αντικζςεισ» και ωσ «τόποσ ατελείωτων εμπειριϊν» όπου οι δυνθτικοί τουρίςτεσ μποροφν να
απολαφςουν υπθρεςίεσ ποιότθτασ, είτε επιςκζπτονται τθ χϊρα για τον ιλιο τθ κάλαςςα και τα πολιτιςτικά
αξιοκζατα είτε τθν επιςκζπτονται για καλάςςιο τουριςμό, τουριςμό ευεξίασ για το πλοφςιο φυςικό περιβάλλον
ι ςτο πλαίςιο ςυνεδρίου ι ςφντομθσ επίςκεψθσ ςε μία ελλθνικι πόλθ.
Θ ςτρατθγικι τοποκζτθςθ τθσ Ελλάδασ ωσ ζνασ «προοριςμόσ με απαράμιλλεσ εναλλαγζσ και ανεξερεφνθτεσ
αντικζςεισ, ζνασ τόποσ ατελείωτων εμπειριϊν» επιτάςςει τθν ανάδειξθ μοναδικϊν, διαφοροποιθμζνων
«εμπειριϊν-πρεςβευτϊν», για κακζνα από τουσ 9 τουριςτικοφσ άξονεσ. Με τον όρο «εμπειρία-πρεςβευτισ»
εννοοφμε το ςυνδυαςμό διαφόρων τουριςτικϊν πόρων (δραςτθριοτιτων, κεαμάτων, αξιοκζατων κτλ.) ςε μία
ενιαία, βιωματικι λογικι, ςτθν οποία κα αποκρυςταλλϊνεται ο χαρακτιρασ τθσ ςυνολικισ εμπειρίασ του κάκε
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επιμζρουσ τουριςτικοφ κλάδου ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι τθσ Ελλάδασ, π.χ. εμπειρία καλάςςιου τουριςμοφ ςτο
Λόνιο ι τουριςμοφ υπαίκρου ςτα Ηαγοροχϊρια.
Κα παραχκοφν 20 βίντεο που κα καλφπτουν κεματικά τουσ εννζα άξονεσ του τουριςτικοφ μασ προϊόντοσ και κα
αποτυπϊνουν εμπειρίεσ-πρεςβευτζσ τθσ χϊρασ, ςφμφωνα με τουσ εννζα κεματικοφσ άξονεσ: Ραρακεριςτικόσ
Τουριςμόσ (Seaside), Καλάςςιοσ Τουριςμόσ (Nautical), Ρολιτιςμόσ (Culture), Φφςθ (Nature), Ακινα –
Κεςςαλονίκθ – Τουριςμόσ Ρόλθσ (Athens – Thessaloniki – city break), Ρεριθγιςεισ (Touring), Συνζδρια
(Meetings), Ευεξία (Wellness), Ρολυτζλεια (Luxury).
Ειδικότερα κα παραχκοφν:
Α. Δφο (2) αυτοτελι βίντεο 3λεπτθσ διάρκειασ για κάκε κεματικό άξονα (9 κεματικοί άξονεσ Χ 2 βίντεο) ενϊ κα
παρουςιάηονται δφο ξεχωριςτζσ εμπειρίεσ ςε κάκε βίντεο, που κα εκτυλίςςονται ςε διαφορετικι περιοχι τθσ
χϊρασ. Για κάκε 3λεπτο βίντεο, κα παραδοκοφν ςυντομότερεσ εκδοχζσ (short versions) του ίδιου υλικοφ,
δθλαδι μία short version 1 λεπτοφ και μία 30 δευτερολζπτων (ΤV spot).
Β. Ζνα (1) τρίλεπτο βίντεο με κεντρικι ιδζα τθν ελλθνικι γαςτρονομία και ςυντομότερεσ εκδοχζσ (short
versions) του ίδιου υλικοφ, δθλαδι μία short version 1 λεπτοφ και μία 30 δευτερολζπτων (ΤV spot).
Γ. Ζνα (1) βίντεο διάρκειασ 60 λεπτϊν με πλάνα (beauty shots) από το ςφνολο των 19 παραπάνω βίντεο, κακϊσ
και μια ςυντομότερθ εκδοχι αυτοφ, διάρκειασ 20 λεπτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι μζροσ των πλάνων, κα προζρχεται από ςφγχρονεσ αερολιψεισ.

Κατά τθ διάρκεια κινθματογράφιςθσ, κα παραχκοφν επίςθσ από ζμπειρο φωτογράφο, 100 ψθφιακζσ
φωτογραφίεσ ανά βίντεο (100 φωτογραφίεσ Χ 20 βίντεο), που κατά κφριο λόγο κα αποτυπϊνουν τισ
χαρακτθριςτικότερεσ εκφάνςεισ τθσ κάκε εμπειρίασ που κα παρουςιάηεται (signature photos). Στισ
φωτογραφίεσ επίςθσ κα απεικονίηονται οι πολιτιςτικοί – τουριςτικοί πόροι τθσ περιοχισ, αλλά και κοινό όλων
των ομάδων- ςτόχων, νζοι, άτομα τρίτθσ θλικίασ, οικογζνειεσ με παιδιά, ηευγάρια κλπ.
Το ςφνολο των βίντεο κα καλφπτει όλεσ τισ γεωγραφικζσ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα
κεφάλαια του παραρτιματοσ τθσ παροφςασ (Ραράρτθμα Α. Μελζτθ και απόφαςθ ςτρατθγικισ).
Οι γεωγραφικζσ περιφζρειεσ που κα καλφπτονται είναι: Αττικι, Στερεά Ελλάδα – Εφβοια, Μακεδονία,
Ρελοπόννθςοσ, Κεςςαλία, Κριτθ, Νθςιά Αιγαίου Ρελάγουσ, Κράκθ, Ιπειροσ και Νθςιά Λονίου Ρελάγουσ.
Οι εμπειρίεσ που κα αναδειχκοφν μζςω των 20 videoσ κα κινοφνται ςτο πλαίςιο τθσ προβολισ των ανωτζρω
κεματικϊν αξόνων και μποροφν ενδεικτικά να αφοροφν βιωματικζσ καταςτάςεισ ταξιδιωτϊν ςχετικζσ με:









διαςκζδαςθ
απόδραςθ
ανακάλυψθ
χαλάρωςθ και ευεξία
ρομαντιςμό
ιδιωτικότθτα
ελευκερία
ζμπνευςθ
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εξερεφνθςθ
πολιτιςτικι διαπαιδαγϊγθςθ – απόλαυςθ
εκπλιρωςθ ονείρων,
κρθςκευτικι κατάνυξθ
περιπζτεια και ακραία ακλιματα
εξερεφνθςθ ςε μία κρυμμζνθ, «παρκζνα» Ελλάδα
φυςικά καφματα
βουνά, λίμνεσ, ποτάμια
παραδοςιακά και Μεςαιωνικά χωριά
τοπία για οικοτουριςμό
διαςκζδαςθ ςτθν πόλθ και ψϊνια
ελλθνικι γαςτρονομία-γευςιγνωςία
καλάςςια ςπορ και γιϊτινγκ
πολυτζλεια ςε ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ

Θ κάκε «εμπειρία-πρεςβευτισ» κα πρζπει να διζπεται από τα χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλομορφίασ και των
αντικζςεων προκειμζνου να εκφράηει τθν επικυμθτι εικόνα για τθ χϊρα.
Σε αυτι τθ κατεφκυνςθ, ςτο πλαίςιο του ζργου, οφείλουν να παραδοκοφν τα εξισ: concept, ςκθνοκετικι
προςζγγιςθ και story board για όλα τα παραδοτζα.
Η καλλιτεχνικό και τεχνικό επιμϋλεια τησ όλησ παραγωγόσ (ςκηνοθεςύα, επιλογό των χώρων ςτουσ
οπούουσ θα πραγματοποιούνται τα γυρύςματα τησ παραγωγόσ κλπ. ) αποτελεύ ευθύνη και επιλογό του
Αναδόχου, που λαμβϊνει υπόψη του τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ όπωσ αυτϋσ ϋχουν δοθεύ από την
Αναθϋτουςα Αρχό. ε κϊθε περύπτωςη οι επιλογϋσ αυτϋσ αναδεικνύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα
φυςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ χώρασ και το κύροσ αυτόσ. Η Αναθϋτουςα Αρχό δικαιούται να υποδεύξει ςτον
Ανϊδοχο βελτιώςεισ ό τροποποιόςεισ ωσ προσ την καλλιτεχνικό και τεχνικό επιμϋλεια τησ παραγωγόσ, τισ
οπούεσ ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ενςωματώςει, προκειμϋνου να προκύψει το τελικό παραδοτϋο.
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςε ςτενό ςυνεργαςύα με την Αναθϋτουςα Αρχό κατϊ την υλοπούηςη των βύντεο,
ώςτε να λαμβϊνει περαιτϋρω κατευθύνςεισ, οδηγύεσ και διευκρινύςεισ.

Δραςτθριότθτα 2.2
Στο πλαίςιο αυτισ τθσ δράςθσ, κα γίνει παραγωγι 2.000 φωτογραφιϊν / 100 φωτογραφίεσ ανά video (ςυλλογι
ΦΩ2) που κα παραχκοφν από ζμπειρο φωτογράφο ςτο πλαίςιο των γυριςμάτων των 20 videos.
Οι φωτογραφίεσ κατά κφριο λόγο κα αποτυπϊνουν τισ χαρακτθριςτικότερεσ εκφάνςεισ τθσ κάκε εμπειρίασ που
κα παρουςιάηεται (signature photos). Στισ φωτογραφίεσ επίςθσ κα απεικονίηονται οι πολιτιςτικοί – τουριςτικοί
πόροι τθσ περιοχισ (π.χ. ωσ φόντο θ «ταυτότθτα» κάκε περιοχισ π.χ. θ Ρορτάρα τθσ Νάξου, ενϊ ςε πρϊτο
πλάνο κα τοποκετοφνται π.χ. γιωτ ι windsurfing που εκφράηουν ξεκάκαρα μια εμπειρία και όχι «ανϊνυμα»
κζματα), αλλά και κοινό όλων των ομάδων- ςτόχων, νζοι, άτομα τρίτθσ θλικίασ, οικογζνειεσ με παιδιά, ηευγάρια
κλπ.
Ραράλλθλα με τθν παραγωγι του υλικοφ κα πραγματοποιείται τεκμθρίωςθ και ειςαγωγι του ςτισ βάςεισ
δεδομζνων τθσ Ρφλθσ (μινεσ Μ7-Μ15). Οι φωτογραφίεσ πρζπει να είναι υψθλισ ανάλυςθσ (λιψθ με κάμερα
πχ. 12 Mp) scale resolution 300 dpi, scale dimension 1:10, μεγάλθ πλευρά φωτογραφίασ (εκτόσ πανοραμικϊν
μζχρι 5.000 pixels, μεγάλθ πλευρά πανοραμικϊν φωτογραφιϊν, μεγαλφτερθ από 5.000 pixels και κα
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αποκθκεφονται τόςο ςε πλιρθ ανάλυςθ (όπωσ ανωτζρω και ςε αρχείο RAW) όςο και ςε χαμθλι ανάλυςθ (72
dpi), για λεπτομερι προβολι και προβολι μικρογραφίασ αντίςτοιχα.
Κα ςυνοδεφονται οπωςδιποτε από λεηάντα τθσ περιοχισ και όνομα φωτογράφου.

Ραραδοτζα:
Ρ2.1α: Για κάκε ζνα από τα 19 ψθφιακά βίντεο διάρκειασ 3 λεπτϊν, κα κατατεκεί προ τθσ υλοποίθςθσ πλιρεσ
concept, ςκθνοκετικι προςζγγιςθ και story board, τα οποία κα ελεγχκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Ρ2.1β: Ραράδοςθ 19 ψθφιακϊν βίντεο διάρκειασ 3 λεπτϊν ςε μορφι 16:9 - HD CAM PAL, ςε μορφι, HD CAM
PAL, BETA DIGITAL PAL, βίντεο16:9 - HD CAM SR NTSC (αμερικάνικο ςφςτθμα), και β) 4:3 BETA SP PAL, για τθν
υλοποίθςθ των αντίςτοιχων ςχεδιαςμζνων τουριςτικϊν εμπειριϊν και τεχνικά κατάλλθλων για ανάρτθςθ ςτθν
πφλθ (Μ10)
Ρ2.1γ: Για κάκε ζνα από τα 19 παραπάνω βίντεο παράδοςθ ενόσ (1) spot διάρκειασ 1 λεπτοφ (short version) και
ενόσ (1) spot 30 δευτερολζπτων (TV spot), τα οποία κα αποτελοφν αυτοτελι υποτμιματα του κεντρικοφ
κζματοσ των 3 λεπτϊν (Μ10)
Ρ2.1δ: Ζνα (1) βίντεο διάρκειασ 60 λεπτϊν με πλάνα (beauty shots) απ' όλο το ανωτζρω υλικό (Μ10) και μία
short version αυτοφ, διάρκειασ 20 λεπτϊν.

Το ωσ άνω υλικό κα παραδοκεί ςτθν τελικι του μορφι ωσ εξισ:
 Από δφο (2) tapes HD Cam 1920x1080 16:9, για κάκε κζμα, να ζχουν ενςωματωκεί κείμενο, μινυμα,
γράμματα, τίτλοι (supers) και με εγγραφι ιχων:
CH-1 Αφιγθςθ (εκτόσ Ρ2.1δ), υποχρεωτικά από ικαγενι ομιλθτι για κάκε γλϊςςα,
CH-2 Μουςικι
CH-3 Φυςικοί Ιχοι
CH-4 Full mix
 Από δφο (2) tapes BETA SP 16:9, για κάκε κζμα, να ζχουν ενςωματωκεί κείμενο, μινυμα, γράμματα,
τίτλοι (supers) και με εγγραφι ιχων:
CH-1 Μουςικι και φυςικοί ιχοι
CH-2 Αφιγθςθ (εκτόσ Ρ2.1δ), υποχρεωτικά από ικαγενι ομιλθτι για κάκε γλϊςςα (και τα δυο κανάλια να
δίνουν Full mix)
 Για κάκε κζμα, 1 tape HD Cam 1920x1080 16:9, και 1 tape BETA SP 16:9 με τα κανάλια ιχου CH-2
English Version : audio split και CH-1 International Version : audio split.
 1 tape HD Cam 1920x1080 16:9 για κάκε κζμα χωρίσ τίτλουσ, κείμενο, μινυμα και γράμματα, ΜΟΝΟ
εικόνα για χριςθ τθσ χωρίσ supers και ο ιχοσ ωσ εξισ:
CH-1 Αφιγθςθ (εκτόσ Ρ2.1δ), υποχρεωτικά από ικαγενι ομιλθτι για κάκε γλϊςςα
CH-2 Μουςικι
CH-3 Φυςικοί Ιχοι
CH-4 Full mix
 1 tape BETA SP 16:9 για κάκε κζμα χωρίσ τίτλουσ, κείμενο, μινυμα και γράμματα, ΜΟΝΟ εικόνα για
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χριςθ τθσ χωρίσ supers και ο ιχοσ ωσ εξισ:
CH-1 Μουςικι και φυςικοί ιχοι
CH-2 Αφιγθςθ (εκτόσ Ρ2.1δ), υποχρεωτικά από ικαγενι ομιλθτι για κάκε γλϊςςα (και τα δυο κανάλια να
δίνουν Full mix)
Διευκρινίηεται ότι ο ΕΟΤ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει εγγράφωσ από τον παραγωγό αλλαγι, αντικατάςταςθ
πλάνων, διόρκωςθ ι αλλαγι τθσ δομισ και του κειμζνου, με ςκοπό να εξυπθρετεί καλφτερα τισ διαφθμιςτικζσ
ανάγκεσ τθσ χϊρασ, ο δε «ανάδοχοσ» υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται ςτισ υποδείξεισ αυτζσ του ΕΟΤ.
Σχετικά με τα πνευματικά δικαιϊματα και ςυγγενικά δικαιϊματα, όλο το υλικό όπωσ αναφζρεται παραπάνω,
ο ΕΟΤ ζχει το δικαίωμα να το χρθςιμοποιιςει για απεριόριςτθ χρονικι διάρκεια, ωσ εξισ:
 για αναπαραγωγι-εγγραφι από α) 16:9.HD CAM, ςε BETA DIGITAL και β) 4:3 ςε BETA SP MASTER PAL
 για ανάρτθςθ ςτo portal του ΕΟΤ
 για ανάρτθςθ ςτα κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ
 για προβολι ςε ψθφιακζσ πλατφόρμεσ επικοινωνίασ, κακϊσ και τθλεοπτικά κανάλια Ελλάδασ και
εξωτερικοφ
 για αναπαραγωγι-εγγραφι dvd, cd, CD-ROM, flash-disk και τυχόν άλλο μζςο, για χριςθ ςε Ξενοδοχεία,
Σχολεία, Ρανεπιςτιμια, πλοία, Αεροπλάνα, Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, Ρρεςβείεσ, Τουριςτικζσ Εκκζςεισ,
Δθμόςιουσ Χϊρουσ κ.ά.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει ςτον ΕΟΤ το ςφνολο των λιψεων που ζχει τραβιξει με κάμερα 16:9 - HD
CAM ςε εξωτερικό ςκλθρό δίςκο ο δε ΕΟΤ κα μπορεί να χρθςιμοποιεί για απεριόριςτθ χρονικι διάρκεια και
κατά τθν κρίςθ του πλάνα από αυτζσ για τθν προβολι τθσ Ελλάδασ. Από το υλικό αυτϊν των λιψεων κα γίνουν
οι μεταγραφζσ ςε 16:9 - HD CAM, BETA DIGITAL και 4:3 BETA SP.
Το υλικό αυτό κα ανικει απόλυτα ςτον ΕΟΤ, κα είναι ανοιχτό ςτο κοινό και θ διάκεςθ του κα γίνεται κάτω από
τθν άδεια χριςθσ Creative Commons by/nc/sa (αναφορά του δθμιουργοφ κατά τθν αρχικι χριςθ, υποχρζωςθ
αναφοράσ του δθμιουργοφ ςε κάκε νζα χριςθ του υλικοφ, μθ εμπορικι χριςθ).
Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπόχρεοσ για κάκε οικονομικι απαίτθςθ των πνευματικϊν δθμιουργϊν και εν
γζνει των ςυντελεςτϊν παραγωγισ του ζργου εφόςον οι απαιτιςεισ αυτζσ αφοροφν δικαιϊματά τουσ
γενομζνων εκ τθσ παραγωγισ όςο και τθσ προβολισ του ζργου μζςω τθλεοράςεωσ και γενικότερα εκ των
ςυμφωνουμζνων με τθν παροφςα χριςεων τθσ ταινίασ από τον ΕΟΤ για αόριςτο χρονικό διάςτθμα και ςε
οποιαδιποτε χϊρα (Ελλάδα ι εξωτερικό).
Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει προσ τοφτο ότι ζχει ιδθ καταβάλει ςτουσ δικαιοφχουσ τα ωσ άνω πνευματικά και
ςυγγενικά δικαιϊματά τουσ και ότι ςε τυχόν περίπτωςθ που ο ΕΟΤ ικελε εναχκεί για τθν αίτθςθ αυτι για
οιονδιποτε, κα υποχρεοφται να παρζμβει κυρίωσ ςτθ ςχετικι δίκθ ωσ και να καταβάλει αυτόσ αποκλειςτικά
οποιοδιποτε ποςό ικελε επιδικαςκεί τελεςιδίκωσ ςτον ενάγοντα μετά των τόκων υπερθμερίασ ωσ δικαςτικϊν
εξόδων, είτε απ’ ευκείασ προσ αυτόν είτε ςτον ΕΟΤ ςε περίπτωςθ που ο Οργανιςμόσ κα υποχρεοφτο δικαςτικϊσ
να προβεί αυτόσ ςτθν ωσ άνω καταβολι προσ τον ενάγοντα.



Ρ2.2: Ραράδοςθ 2.000 φωτογραφιϊν (ςυλλογι ΦΩ2) πλιρωσ τεκμθριωμζνων με πλιρθ μεταβίβαςθ όλων
των πνευματικϊν δικαιωμάτων ςτον ΕΟΤ για απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια (Μ10).

Οι φωτογραφίεσ κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα εξισ τεχνικά – αιςκθτικά χαρακτθριςτικά: να είναι τεχνικά
άρτιεσ (κακαρζσ, ευκρινείσ εκτόσ αν δείχνουν ςτοιχεία κίνθςθσ όπωσ δραςτθριότθτεσ, ςωςτά φωτιςμζνεσ χωρίσ
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«καμζνεσ» περιοχζσ). Επιπλζον, κα πρζπει να είναι καλαίςκθτεσ και να προβάλλουν τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά του τόπου και να μθν περιλαμβάνουν ςκουπίδια, καλϊδια, κολϊνεσ και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ
που δεν είναι διαφθμιςτικά και δθμιουργοφν άςχθμθ εντφπωςθ για τθν προβολι τθσ χϊρασ. Επιςθμαίνουμε ότι
ςε φωτογραφίεσ ειδικϊν χϊρων ι καταςτθμάτων δεν κα πρζπει να εμφανίηονται χαρακτθριςτικά ταυτοποίθςθσ
(π.χ. μάρκεσ, λογότυπα εταιριϊν) κακϊσ ο Οργανιςμόσ δεν ζχει το δικαίωμα διαφιμιςθσ ςυγκεκριμζνων
ιδιωτικϊν επιχειριςεων.
Θ φωτογράφθςθ κυρίωσ των πολυφωτογραφθμζνων κεμάτων κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο
ενδιαφζρουςα και πρωτότυπθ.
Στο ςφνολο των φωτογραφιϊν κα πρζπει να περιλαμβάνονται τόςο οριηόντιεσ όςο και κάκετεσ λιψεισ.
Ειδικότερα για τισ προδιαγραφζσ τθσ φωτογράφθςθσ (τεχνικζσ και εργαλεία λιψθσ, επεξεργαςία και
διατικζμενθ ανάλυςθ) πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι απαιτιςεισ και οι «φωτογραφικζσ» τεχνικζσ που
επιβάλλονται από το είδοσ των κεμάτων (πχ εκκζματα μουςείων, παραλίεσ, μνθμεία, εκδθλϊςεισ κλπ). Ριο
ςυγκεκριμζνα:






Φωτογραφίεσ εξωτερικοφ χϊρου: Για φωτογραφίεσ τφπου πανοράματοσ, ζνασ ευρυγϊνιοσ φακόσ
βοθκά, διότι μειϊνει τον αρικμό των απαραίτθτων λιψεων για τθν κάλυψθ μιασ ςκθνισ. Χρειαηόμαςτε
μεγάλο βάκοσ πεδίου και ενιαία φωτομζτρθςθ (για να αποφευχκοφν ςκιζσ).
Φωτογραφίεσ κτθρίων: Στα κτιρια, ο ευρυγϊνιοσ φακόσ (παρότι αρκετά αποτελεςματικόσ) δεν είναι
τόςο κατάλλθλοσ επειδι κάνει τισ κάκετεσ γραμμζσ να ςυγκλίνουν. Αντ' αυτοφ προτιμάται φακόσ
ελζγχου προοπτικισ. Το πλικοσ των φωτογραφιϊν εξαρτάται από το μζγεκοσ του κτθρίου. Ππωσ και
ςτισ φωτογραφίεσ εξωτερικϊν χϊρων, όπου χρειάηεται περιςςότερθ λεπτομζρεια (π.χ. κάποια μετόπθ),
λαμβάνονται περιςςότερεσ φωτογραφίεσ με τθ χριςθ τθλεφακοφ.
Φωτογραφίεσ εκκεμάτων: Για τθ φωτογράφθςθ από πάρα πολφ κοντινζσ αποςτάςεισ ςε εξαιρετικζσ
περιπτϊςεισ απαιτοφνται φακοί macro.
Πλεσ οι φωτογραφίεσ (2.000) κα ςυνοδεφονται από γεωγραφικό προςδιοριςμό (χϊρα-περιφζρεια κτλ.),
γεωγραφικό είδοσ (πόλθ, βουνό, κάλαςςα, νθςί, εξοχι, all), κακϊσ και γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ
ϊςτε αυτά να αποτυπωκοφν ςτο χάρτθ ωσ POI. Επίςθσ κα ςυνοδεφονται και από τα μεταδεδομζνα,
όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παράγραφο: Α3.3.1.2.

Πςον αφορά τα πνευματικά/ςυγγενικά δικαιϊματα των φωτογραφιϊν (2.000 φωτογραφίεσ) κα πρζπει να
μεταβιβαςκοφν εξολοκλιρου ςτον ΕΟΤ για απεριόριςτθ διάρκεια και οποιαδιποτε χριςθ ςε ζντυπα, διαδίκτυο
και διαφθμιςτικι καμπάνια, κακϊσ και ςε τρίτουσ, όπου ο ΕΟΤ κρίνει κάκε φορά απαραίτθτο για τθν τουριςτικι
προβολι τθσ χϊρασ. Αν ςτθ φωτογραφία εμφανίηεται μικρόσ αρικμόσ ανκρϊπων των οποίων φαίνονται τα
χαρακτθριςτικά κα πρζπει να υπάρχει ζγγραφθ άδειά τουσ για τθν ελεφκερθ χριςθ τουσ.
Το υλικό αυτό κα είναι ανοιχτό ςτο κοινό και θ διάκεςθ του κα γίνεται κάτω από τθν άδεια χριςθσ Creative
Commons by/nc/sa (αναφορά του δθμιουργοφ κατά τθν αρχικι χριςθ, υποχρζωςθ αναφοράσ του δθμιουργοφ
ςε κάκε νζα χριςθ του υλικοφ, μθ εμπορικι χριςθ).

ΦΑΣΘ 3
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Μινασ Ζναρξθσ

Μ5

Μινασ Λιξθσ

Τίτλοσ Φάςθσ

Μεταφράςεισ επιμελθμζνου ελλθνικοφ κειμενικοφ υλικοφ πολιτιςτικοφ και
τουριςτικοφ περιεχομζνου ςτθν αγγλικι, γερμανικι, ρωςικι και ιςπανικι γλϊςςα.

Μ8

Στόχοσ Φάςθσ:



Εμπλουτιςμόσ τθσ Ρφλθσ με κειμενικό περιεχόμενο ςτθν αγγλικι γλϊςςα ςε ζκταςθ αντίςτοιχθ των
επιμελθμζνων ελλθνικϊν κειμζνων (κατά προςζγγιςθ 500.000 λζξεισ) με πλιρθ μεταβίβαςθ όλων των
πνευματικϊν δικαιωμάτων ςτον ΕΟΤ για απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια.



Εμπλουτιςμόσ τθσ Ρφλθσ με κειμενικό περιεχόμενο ςε επιλεγμζνεσ γλϊςςεσ (γερμανικι, ρωςικι,
ιςπανικι) ςε ζκταςθ κατά το ιμιςυ των επιμελθμζνων ελλθνικϊν κειμζνων (κατά προςζγγιςθ 250.000
λζξεισ) με πλιρθ μεταβίβαςθ όλων των πνευματικϊν δικαιωμάτων ςτον ΕΟΤ για απεριόριςτθ χριςθ και
διάρκεια.

Δραςτθριότθτεσ
Δ3.1. Θ προμικεια των μεταφραςμζνων ςτθν αγγλικι, επιμελθμζνων ελλθνικϊν κειμζνων πολιτιςτικοφ,
τουριςτικοφ και γενικότερου ενθμερωτικοφ περιεχομζνου για τθ χϊρα μασ. Ρροδιαγράφονται τα είδθ των
κειμζνων, ο αρικμόσ λζξεων του κάκε κειμζνου (άρκρου) και ορίηονται τα ςχετικά λιμματα (κζματα) ςτο
Ραράρτθμα Βϋ.
Στθ ςυνζχεια, τα κείμενα κα λάβουν τθν τελικι επιμζλεια ςτα πλαίςια του Υ1: δράςθ «Επιλογι και επιμζλεια
κειμζνων». Κατόπιν κα δοκοφν ςτον Ανάδοχο του Υ2 για ειςαγωγι του περιεχομζνου ςτθν Ρφλθ (Ρ4.4).
Τζλοσ, κατά το ςχεδιαςμό τθσ προκιρυξθσ, κα λθφκεί υπόψθ θ ςχετικι νομοκεςία για τισ άδειεσ χριςθσ που
διζπει τα ανοιχτά δεδομζνα και το διαμοιραςμό τουσ ςτο διαδίκτυο. (Πρβλ. Υ2: ενότθτα Α3.9 «Ανοιχτά
δεδομζνα».)
Δ3.2 Θ προμικεια των μεταφραςμζνων ςτθν γερμανικι, ρωςικι και ιςπανικι γλϊςςα των, επιμελθμζνων
ελλθνικϊν κειμζνων πολιτιςτικοφ, τουριςτικοφ και γενικότερου ενθμερωτικοφ περιεχομζνου για τθ χϊρα μασ.
Ρροδιαγράφονται τα είδθ των κειμζνων, ο αρικμόσ λζξεων του κάκε κειμζνου (άρκρου) και ορίηονται τα
ςχετικά λιμματα (κζματα) ςτο Ραράρτθμα Βϋ.
Στθ ςυνζχεια, τα κείμενα κα λάβουν τθν τελικι επιμζλεια ςτα πλαίςια του Υ1: δράςθ «Επιλογι και επιμζλεια
κειμζνων». Κατόπιν κα δοκοφν ςτον Ανάδοχο του Υ2 για ειςαγωγι του περιεχομζνου ςτθν Ρφλθ (Ρ4.4).
Τζλοσ, κατά το ςχεδιαςμό τθσ προκιρυξθσ, κα λθφκεί υπόψθ θ ςχετικι νομοκεςία για τισ άδειεσ χριςεισ που
διζπει τα ανοιχτά δεδομζνα και το διαμοιραςμό τουσ ςτο διαδίκτυο. (Πρβλ. Υ2: ενότθτα Α3.9 «Ανοιχτά
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δεδομζνα».)

Ραρατίκενται κάποιεσ γενικζσ οδθγίεσ:
(1) Θ δζςμευςθ του ΕΟΤ προσ τον Ανάδοχο να χρθςιμοποιιςει ικαγενείσ ομιλθτζσ των ανωτζρω ξζνων
γλωςςϊν κα παρείχε το αρτιότερο αποτζλεςμα.
(2) Οι βαςικοί κανόνεσ ςφνταξθσ ενόσ τουριςτικοφ κειμζνου (όπωσ παραπάνω) κα ιςχφουν και για τισ
ανωτζρω γλϊςςεσ.
(3) Λδιαίτερθ όμωσ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των ανωτζρω γλωςςϊν τόςο ςε ό,τι
αφορά τθ ςφνταξθ όςο και ςτθ χριςθ των ςθμείων ςτίξθσ.
(4) Επίςθσ, πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ που εκφράηονται μζςω τθσ γλϊςςασ
(π.χ. ςεξιςμόσ, ρατςιςμόσ κτλ.) με τθν επιλογι ςυγκεκριμζνων λεξικϊν τεμαχίων .
(5) Τζλοσ, πρζπει να λθφκεί μζριμνα για τθ γραφι των τοπωνυμίων (επιλογι τθσ γραφισ ςφμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ 743:1982) και τθ χριςθ των λεγόμενων «πολιτιςμικϊν ενδεικτϊν» μζςω των οποίων
προβάλλονται τα ιδιαίτερα πολιτιςμικά μασ γνωρίςματα. Ωσ τζτοιοι ορίηονται π.χ. οι ονομαςίεσ
προϊόντων που αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παράδοςισ μασ –προζρχονται κυρίωσ από το
χϊρο τθσ γαςτρονομίασ. Για παράδειγμα, επιλζγουμε να μεταγράψουμε τισ λζξεισ “mageirítsa”,
“kokorétsi” κτλ. και να επεξθγιςουμε τι αυτζσ ςθμαίνουν (a delicious lemon meat soup made with lamb
offal and flavoured with fresh lettuce and dill/a dish made with lamb’s entrails wrapped around a spit
with its bowel) αντί να κάνουμε το αντίςτροφο (να βάλουμε, δθλαδι, ςε παρζνκεςθ τθν ονομαςία του
φαγθτοφ). Ο τονιςμόσ επίςθσ βοθκά ςε αυτι τθν περίπτωςθ τον ξενόγλωςςο αναγνϊςτθ να αντιλθφκεί
και να προφζρει καλφτερα τον ελλθνικό όρο. Στθν περίπτωςθ που κάποια λζξθ κατά τθ μεταγραφι τθσ
δθμιουργεί μία λζξθ ςτθ γλϊςςα-ςτόχο που ςθμαίνει κάτι τελείωσ διαφορετικό ι κάτι αςτείο ι
προςβλθτικό, κα παρακάμπτεται θ χριςθ του προτφπου ΕΛΟΤ για ευνόθτουσ λόγουσ.
Ραραδοτζα:
Ρ3.1: Μεταφράςεισ επιμελθμζνου ελλθνικοφ κειμενικοφ υλικοφ 500.000 λζξεων πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ
περιεχομζνου ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
Ρ3.2: Μεταφράςεισ επιμελθμζνου ελλθνικοφ κειμενικοφ υλικοφ 250.000 λζξεων κατά προςζγγιςθ πολιτιςτικοφ
και τουριςτικοφ περιεχομζνου ςτθν γερμανικι, ρωςικι και ιςπανικι γλϊςςα.
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Α3.7 Ρίνακασ Ραραδοτζων Υ3

Ραραδοτζο

Ρ1

Ρ2.1α, Ρ2.1β,
Ρ2.1γ,Ρ2.1δ,
Ρ2.2

Τίτλοσ Ραραδοτζου

Απόκτθςθ κειμενικοφ υλικοφ πολιτιςτικοφ και
τουριςτικοφ περιεχομζνου 500.000 λζξεων ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα με πλιρθ μεταβίβαςθ των
πνευματικϊν δικαιωμάτων ςτον ΕΟΤ για
απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια.
Ραραγωγι και προμικεια βίντεο για τθν υλοποίθςθ
ςχεδιαςμζνων τουριςτικϊν εμπειριϊν και διάκεςθ
από τισ λιψεισ 100 φωτογραφιϊν ανά βίντεο
(ςφνολο: 2000 φωτογραφίεσ) με πλιρθ μεταβίβαςθ
των πνευματικϊν δικαιωμάτων ςτον ΕΟΤ για
απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια.

Τφποσ
Ραραδοτζου2

Μινασ
Ραράδοςθσ3

ΑΛ

Μ2

Υ

Μ1, Μ4, Μ7,
Μ10

Υ

Μ8

Μεταφράςεισ επιμελθμζνου ελλθνικοφ κειμενικοφ
υλικοφ πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ περιεχομζνου
500.000 λζξεων ςτθν αγγλικι γλϊςςα με πλιρθ
μεταβίβαςθ των πνευματικϊν δικαιωμάτων ςτον
ΕΟΤ για απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια.

Ρ3.1, Ρ3.2

2
3

Μεταφράςεισ επιμελθμζνου ελλθνικοφ κειμενικοφ
υλικοφ πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ περιεχομζνου
250.000 λζξεων (ανά γλϊςςα) ςτθν γερμανικι,
ρωςικι και ιςπανικι γλϊςςα με πλιρθ μεταβίβαςθ
των πνευματικϊν δικαιωμάτων ςτον ΕΟΤ για
απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια.

Τύπορ Παπαδοηέος: Μ (Μελέηη), ΑΝ (Αναθοπά), Λ (Λογιζμικό), ΥΛ (Υλικό/Εξοπλιζμόρ), Υ (Υπηπεζία), Σ (Σύζηημα), ΑΛ (Άλλο)
Μήναρ Παπάδοζηρ Παπαδοηέος (π.σ. Μ1, Μ2,...ΜΝ) όπος Μ1 είναι ο ππώηορ μήναρ (δηλαδή ο μήναρ έναπξηρ) ηος Έπγος.
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Α3.8 Ρίνακασ Οροςιμων Υ3
Α/Α

1.

2.

Τίτλοσ Οροςιμου
Ραράδοςθ του κειμενικοφ υλικοφ πολιτιςτικοφ και
τουριςτικοφ περιεχομζνου 500.000 λζξεων ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.

Ραράδοςθ των 20 βίντεο των ςχεδιαςμζνων
τουριςτικϊν εμπειριϊν και παράδοςθ από τισ λιψεισ
100 φωτογραφιϊν ανά βίντεο (ςφνολο: 2000
φωτογραφίεσ)

Μινασ
Επίτευξθσ

Μζκοδοσ μζτρθςθσ τθσ
επίτευξθσ

Μ2

Ζλεγχοσ του κειμενικοφ
υλικοφ από τθν οριςμζνθ για
τθν επιμζλεια αυτοφ, Ομάδα
του Υ1

Μ10

Ζλεγχοσ καταλλθλότθτασ του
υλικοφ από τθν αντίςτοιχθ
οριςμζνθ ομάδα εργαςίασ
του Υ1 για τον ςκοπό αυτό.

Ραράδοςθ των μεταφράςεων του επιμελθμζνου
ελλθνικοφ κειμενικοφ υλικοφ πολιτιςτικοφ και
τουριςτικοφ περιεχομζνου 500.000 λζξεων ςτθν
αγγλικι γλϊςςα.
3.

Ραράδοςθ των μεταφράςεων του επιμελθμζνου
ελλθνικοφ κειμενικοφ υλικοφ πολιτιςτικοφ και
τουριςτικοφ περιεχομζνου 250.000 λζξεων (ανά
γλϊςςα) ςτθν γερμανικι, ρωςικι και ιςπανικι
γλϊςςα.

Ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ του
υλικοφ από τθν οριςμζνθ
ομάδα εργαςίασ του Υ1 για
τον ςκοπό αυτό.
Μ8

Α4. Μεκοδολογία Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου
Α4.1 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ
Ο Ανάδοχοσ(οι) κα πρζπει να παρουςιάςει τθ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
των φάςεων του ζργου και πιο ςυγκεκριμζνα:


Πςον αφορά το ελλθνικό κειμενικό υλικό 500.000 λζξεων, ο ανάδοχοσ οφείλει να παρουςιάςει
προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ και παράδοςθσ του ζργου, με προτεινόμενεσ κεματικζσ και
γεωγραφικζσ προτεραιότθτεσ που κα προκφπτουν από τον κατάλογο λθμμάτων που προςαρτάται ςτθν
παροφςα ςτο παράρτθμα Βϋ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ τμθματικισ παράδοςθσ του υλικοφ
προκειμζνου να ελεγχκεί θ καταλλθλότθτά του ωσ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ από τθν Ανακζτουςα
Αρχι. Ραράλλθλα ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παρουςιάςει τισ πθγζσ από τισ οποίεσ κα αντλιςει
τεκμθριωμζνο επιςτθμονικά περιεχόμενο.
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Πςον αφορά τα 20 βίντεο και τισ 2.000 φωτογραφίεσ που κα προκφψουν από αυτά, ο ανάδοχοσ οφείλει
να παρουςιάςει προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ και παράδοςθσ του ζργου, λαμβάνοντασ
υπόψθ το γεγονόσ ότι το υλικό κα πρζπει να καλφπτει όλθ τθ γεωγραφικι επικράτεια και να εκτυλίςςετε
ςε διαφορετικζσ εποχζσ του χρόνου ανάλογα με τθν εμπειρία και το κεματικό άξονα που κα
παρουςιάηεται.

Α4.2 Σχιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Ζργου
Κα πρζπει να περιγραφεί από τον Ανάδοχο το ςχιμα Διοίκθςθσ του ζργου, θ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ζργου, οι
βαςικοί ρόλοι των μελϊν τθσ, διακριτοί πίνακεσ με τα μζλθ που κα αςχολθκοφν με τθ διοίκθςθ και εκείνα που
κα αςχολθκοφν με τθν υλοποίθςθ.
Κα πρζπει να οριςτεί ο υπεφκυνοσ του ζργου και ο αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ, μαηί με αναλυτικό βιογραφικό του
που να αποδεικνφει τθν εμπειρία του και τθν καταλλθλότθτα του για τθν διοίκθςθ του ζργου. Λόγω τθσ
ιδιαίτερθσ καλλιτεχνικισ αιςκθτικισ των παραδοτζων κακϊσ και τθσ τυχόν ανάγκθσ για επιςτθμονικι
τεκμθρίωςθ είναι αναγκαίοσ ο οριςμόσ, κατά περίπτωςθ, καλλιτεχνικοφ ι και επιςτθμονικοφ υπεφκυνου του
ζργου. Και πάλι το βιογραφικό τουσ πρζπει να αποδεικνφει τθν επαρκι γνϊςθ των αντίςτοιχων τομζων του
ζργου.

Α4.3 Σχζδιο και Διαδικαςίεσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Ζργου
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να περιγράψει τισ διαδικαςίεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του ζργου για τα εξισ πεδία
εφαρμογισ:



Ρρογραμματιςμό, υλοποίθςθ, παρακολοφκθςθ, ζλεγχο και πιςτοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ
αντικειμζνου ζργων
Διοίκθςθ ζργων

Α4.4 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων
Κα πρζπει να περιγραφεί από τον Ανάδοχο πϊσ θ προτεινόμενθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ είναι ςυνεπισ με
αποτελεςματικι διαχείριςθ κινδφνων που αφοροφν το ζργο. Ριο ςυγκεκριμζνα πϊσ αντιμετωπίηονται τα
ηθτιματα ζγκαιρθσ παράδοςθσ των τμθμάτων του ζργου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.
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Α4.5 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ Ζργου
Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει αναφορζσ προόδου (progress reports)
ςχετικά με τισ εκτελοφμενεσ δραςτθριότθτεσ των διαφόρων φάςεων του ζργου ϊςτε να τθρείται το
ςυμφωνθμζνο χρονοδιάγραμμα των φάςεων του ζργου, κακϊσ και θ εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τισ
τεκείςεσ προδιαγραφζσ.
Επίςθσ κα ςυςτακοφν ομάδεσ ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ΑΑ) από αρμόδια ςτελζχθ του Οργανιςμοφ, που
κα ςυνεργάηονται ςτενά με τον Ανάδοχο ςε κάκε φάςθ υλοποίθςθσ του ζργου, παρζχοντασ ςτον Ανάδοχο όλεσ
τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ αλλά και επιςτρζφοντασ ςε αυτόν υπό μορφι ανάδραςθσ ςχόλια.
Οι ζλεγχοι κατά τισ περιόδουσ – ορόςθμα, κακϊσ και θ τελικι παραλαβι του ζργου κα γίνει από ειδικι επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ) τθσ ΑΑ και τα κριτιρια τθσ κα είναι τόςο ποςοτικά όςο και
ποιοτικά.
Σε κάκε περίπτωςθ και ςε κάκε ςθμείο εξζλιξθσ του ζργου, αν θ ΕΡΡΕ διαπιςτϊςει μθ ςυμμόρφωςθ με τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ τεκείςεσ προδιαγραφζσ, κα πρζπει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ
υποχρεοφται να προβεί ςε διορκωτικζσ ενζργειεσ και να τισ γνωςτοποιιςει ςτθν ΑΑ, εντόσ 5 εργαςίμων θμερϊν.
Σε περίπτωςθ ςυνζχιςθσ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ και μετά τισ διορκωτικζσ ενζργειεσ, παράλειψθ των διορκωτικϊν
ενεργειϊν ι πρόκεςθ παραπλάνθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τότε θ ΕΡΡΕ μπορεί να ειςθγθκεί τθν ζναρξθ των
διαδικαςιϊν για τθν κιρυξθ του Αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
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