
 
 

1 

 

Democritus University of Thrace - Department of Economics 

The Cooperation Programme INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020" is co-funded 

by the European Regional Development Fund (ERDF) and national funds of the 

countries partcipating in it 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π3 
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Περιγραφή Παραδοτέου 

Το τρίτο  παραδοτέο του έργου «Προμήθεια Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης δημιουργίας 

Ιστοσελίδας και ηλεκτρονικής πλατφόρμας έργου Action Plan for Social Entrepreneurship- “Cross 

border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and 

Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation» που 

έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020, αφορά την της 

διαδικτυακής πλατφόρμας με χρήση του ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα Σύστημα Διαχείρισης 

Περιεχομένου Wordpress (Content Management System με άδεια GPLv2). 

Επίσημος διαδικτυακός τόπος: http://consulting.apfse.gr 

Η αρχιτεκτονική του Συστήματος Wordpress λόγω της κατασκευής του ικανοποιεί βασικές τεχνικές 

απαιτήσεις, όπως: 

➢ Διαθεσιμότητα (Availability):  Παροχή  υπηρεσιών  στον  τελικό  χρήστη  συγκεκριμένης 

διαθεσιμότητας. 

➢ Πλήρη υποστήριξη  ανοικτών  προτύπων:  εξασφάλιση  της  βιωσιμότητας  και  της μελλοντικής 

επέκτασης του συστήματος. 

➢ Ασφάλεια H ασφαλής είσοδος στα διαχειριστικά συστήματα διασφαλίζεται με την χρήση της 

κατάλληλης διαπίστευσης. Θα παρέχεται η δυνατότητα ανίχνευσης όλων των μεταβολών και 

κινήσεων κάθε χρήστη (User log). Το σύστημα θα χαρακτηρίζεται από υψηλή ασφάλεια, 

διαθεσιμότητα και υψηλή ανοχή σε σφάλματα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι απαραίτητα 

προκειμένου  να  διασφαλιστεί  κατά  το  δυνατόν  η  λειτουργία  του  και  να καλύπτoνται οι 

ανάγκες άμεσης και απρόσκοπτης πρόσβασης στις παρεχόμενες πληροφορίες. 

➢ Ακεραιότητα & Αξιοπιστία. Εξασφαλίζει την ακεραιότητα και αξιοπιστία των δεδομένων καθώς 

και την απρόσκοπτη λειτουργία κατά την ενημέρωση και διαχείριση αυτών.  

➢ Απόδοση Το Σύστημα παρέχει την απαραίτητη απόδοση (performance) και ταχύτητα 

λειτουργία όσον αφορά την πρόσβασή του από επισκέπτες.   

➢ Συνέπεια και φιλικότητα διαχείρισης. Διαθέτει διαχειριστικό σύστημα με υψηλή χρηστικότητα 

και εργονομία, ομοιόμορφη εμφάνιση στην διεξαγωγή κοινών λειτουργιών και συμπεριφορά 

σύμφωνα με τον απαιτούμενο τρόπο. Επίσης παρέχει δυνατότητα προσαρμογής του 

διαχειριστικού περιβάλλοντος διεπαφής ως προς την εμφάνιση των οθονών καθώς και ως προς 

τους όρους που χρησιμοποιούνται. 
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➢ Επεκτασιμότητα & Αυτονομία Παρέχει τη δυνατότητα για μελλοντική επέκταση με νέες 

υπηρεσίες, νέο περιεχόμενο, καθώς και πλήθος εξυπηρετούμενων χρηστών.   

 Το CMS χρησιμοποιεί ένα Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (MariaDB ή MySQL 

έκδοσης μεγαλύτερης της 5.0), server side scripting γλώσσα προγραμματισμού (PHP έκδοσης 

μεγαλύτερης της 5.2.4), σύγχρονες τεχνολογίες front-end προγραμματισμού (HTML5, Cascading Style 

Sheets v3 (CSS3), Javascript, jQuery) και θα φιλοξενηθεί σε Linux OS xxBSD webserver με suPHP (Apache 

2.2 ή Ngnix).  

 

 

Παραπάνω απεικονίζεται μέρος του φυσικού σχήματος της Βάσης Δεδομένων που έχει χρησιμοποιηθεί 

για την διαχείριση του περιεχομένου. 

Με την χρήση λοιπόν του πάρα πολύ ισχυρού Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου η πλατφόρμα έχει 

αναπτυχθεί έτσι ώστε να υποστηρίζει τη συμπλήρωση των ενοτήτων της συμβουλευτικής μεσώ ενός 

ανοιχτού ́ κώδικα εργαλείου (component) το οποίο θα βοηθάει στην εύκολη και καλαίσθητη 

παρουσίαση του περιεχομένου αλλά και στην ορθή και δομημένη αποθήκευση αυτού́ στη βάση 
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δεδομένων. Η δυνατότητα μέσω του Actions and Filter Hooks Application Programming Interface (API) 

που μας παρέχει το Wordpress επιτρέπει να το προσαρμόσουμε στις απαιτήσεις του έργου.   

 

Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης της Πλατφόρμας, και σε συνέχεια της οριστικοποίησης των 

συμμετεχόντων στις δράσεις 5.2. που αφορούν την συμβουλευτικής σε στελέχη υφιστάμενων ή υπό 

σύσταση Κοιν.Σ.Επ., πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι λειτουργίες: 

1. Διαχείριση των αιτήσεων και άνοιγμα username και password, για τους 30 συμμετέχοντες στις 

δράσεις της συμβουλευτικής καθώς και των 3 μεντόρων. 

2. Εκπαίδευση Χρηστών της Πλατφόρμας. 

3. Δημιουργία manual  για την χρήση της Πλατφόρμας 
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Παράρτημα: Οδηγίες Χρήσης Consulting Platform for 

APfSE 

1. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία και οι πιο σημαντικές 

λειτουργίες της Ψηφιακής Πλατφόρμας "Consulting Platform for APfSE".  

Η πλατφόρμα 

Για την χρήση της πλατφόρμας “Consulting Platform for APfSE” απαιτούνται διαπιστευτήρια 

χρήστη (username και password) τα οποία χορηγούνται από τον διαχειριστή της. Οι 

χρήστες χωρίς διαπίστευση μπορούν από την αρχική σελίδα (http://consulting.apfse.eu/) να 

έχουν πρόσβαση : 

• στις οδηγίες χρήσης 

• στη φόρμα επικοινωνίας με την πλατφόρμα 

• σε χρήσιμες συνδέσεις (links) και 

• στον Χάρτη των επιχειρήσεων ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. που έχουν καταγραφεί 

http://consulting.apfse.eu/
http://consulting.apfse.eu/
http://consulting.apfse.eu/
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Επιλογή Επικοινωνία  

 

Εδώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω φόρμας επικοινωνίας να ζητήσουν πληροφορίες για 

την χρήση της πλατφόρμας ή και να αιτηθούν διαπιστευτήρια ώστε να συνδεθούν στην 

πλατφόρμα. 
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Είσοδος στην πλατφόρμα 

Για είσοδο στην “Consulting Platform for APfSE” χρειάζεται να έχετε έναν προσωπικό 

λογαριασμό χρήστη. Για την είσοδο σας κάνετε κλικ στον σύνδεσμο “Login→” στο επάνω 

δεξιά τμήμα της πλατφόρμας. Αυτή η ενέργεια σας οδηγεί στην σελίδα εισόδου 

Διαπιστευτηρίων. 

http://consulting.apfse.eu/
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Αρχική σελίδα χρήστη 

Μετά την είσοδο του χρήστη η κεντρική σελίδα της πλατφόρμας αλλάζει.  

 

 

Στο επάνω δεξιά τμήμα της σελίδας εμφανίζεται το όνομα του χρήστη, ενώ και το μενού 

εμπλουτίζεται με περισσότερες επιλογές ανάλογα με τον τύπο λογαριασμού του χρήστη. 

Έτσι αν ο χρήστης είναι ωφελούμενος εμφανίζονται οι επιλογές: 

• Συμβουλευτική και 

• Έντυπα 

 

ενώ αν ο χρήστης είναι Σύμβουλος οι επιλογές: 

• Σύμβουλοι και 

• Έντυπα 
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Επιλογή Συμβουλευτική (Ωφελούμενοι) 

 

Εδώ οι ωφελούμενοι καλούνται να Συμπληρώσουν τα έντυπα (ανά ενότητα) για την 

Συμβουλευτική. 

 

 

 

Επιλογή Σύμβουλοι (Σύμβουλοι) 

 

Εδώ οι Σύμβουλοι καλούνται να Συμπληρώσουν τα έντυπα (ανά ενότητα) για την 

Συμβουλευτική. 

 

 

 

Επιλογή Έντυπα (Ωφελούμενοι και Σύμβουλοι) 
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Εδώ Ωφελούμενοι και Σύμβουλοι θα βρουν πρότυπα έντυπα – υποδείγματα για την 

Συμβουλευτική. 

 

 

 

Επεξεργασία προσωπικού προφίλ 

Κάθε χρήστης της πλατφόρμας διαθέτει ένα προσωπικό προφίλ, το οποίο αποτελεί και την 

"ταυτότητά" του στο πλαίσιο της πλατφόρμας. Για την επεξεργασία του προσωπικού σας 

προφίλ πρέπει να επιλέξετε “Επεξεργασία Προφίλ” από το μενού που εμφανίζεται 

πατώντας στο εικονίδιο χρήστη στην πάνω οριζόντια μπάρα. 

Αποσύνδεση χρήστη (Logout) 
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Με την επιλογή “Logout” ή την επιλογή “Αποσύνδεση” από το μενού που εμφανίζεται 

πατώντας στο εικονίδιο χρήστη στην πάνω οριζόντια μπάρα. 
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DELIVERABLE P3 

 

Platform operation support 

Project 

 

«"Supply of Technical Support Services for the Creation of a Website 

and an Online Platform of Action Plan for Social Entrepreneurship "," 

Cross-border Action Plan for the Development and Operation of an 

Executive Mechanism for the Promotion of Social Entrepreneurship in 

the context of Social Economy and Social Innovation " » 
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Synopsis  

 

The third deliverable of the project “Provision of Web Design and Support Platform for Social 

Entrepreneurship Project” - “Cross-border Action Plan for Social Entrepreneurship Support and 

Promotion in the context of the Social Economy and Social Innovation », which is part of the INTERREG 

VA GREECE - BULGARIA 2014-2020 Program, relates with the Platform operation support . 

 

During the monitoring of the Platform, followed by the finalization of the participants in the actions 5.2. 

with regard to consulting with executives under existing or constituted CCS, the following functions 

were performed: 

1. Manage applications and open a username and password for the 30 participants in the consulting 

activities as well as the 3 mentors. 

2. Platform User Training. 

3. Create a manual for using the Platform 


