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Περιγραφή Παραδοτέου 

Το δεύτερο 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 δημιουργία 

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

τους όρους που χρησιμοποιούνται. 

➢ 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 
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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 

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.   

Το σύνολο του συστήματος υποστηρίζει την πρόσβαση μέσω διαδικτύου και καταγραφή με 

χρονοσήμανση της παρεχόμενης Συμβουλευτικής (εργαλείο Συμβουλευτικής). Ειδικότερα, στο εργαλείο  

περιλαμβάνονται, το περιεχόμενο εκάστης ενότητας Συμβουλευτικής το οποίο θα είναι διακριτό και θα 

περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Κείμενο επεξήγησης του περιεχομένου - σκοπού της ενότητας, 

 Ειδικά ερωτηματολόγια συμβουλευτικής τα οποία θα συμπληρώνονται (υποχρεωτικά ή 

προαιρετικά) από τα συμβαλλόμενα μέρη της συνεδρίας ενώ μέρος των προς συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων θα είναι διαθέσιμο και σε επόμενες ενότητες προς εξυπηρέτηση των μερών. 

 Πεδίο υποβολής της ενότητας, το οποίο θα εκτελεί έλεγχο ορθότητας και θα επιτρέπει την 

υποβολή της εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα 'υποχρεωτικά' πεδία της ενότητας 

συνυπολογίζοντας όλους τους ελέγχους ακεραιότητας των δεδομένων (π.χ Regular Expressions 

κ.α). 

Για όλα τα παραπάνω έχουν χρησιμοποιηθεί σύγχρονά και ασφαλή εργαλεία ανάπτυξης συμβατά με το 

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου και τις τεχνολογίες που το περιγράφουν. 

Στο πλαίσιο εξαγωγής συμπερασμάτων και υποβοήθησης στη λήψη αποφάσεων το Πληροφοριακό 

Σύστημα  είναι σε θέση να εξάγει συνδυαστικές αναφορές, όπως: 

❖ Αναφορές που θα αφορούν προγράμματα υλοποίησης συνεδριών ανά ωφελούμενο/Σύμβουλο 

❖ Γραφήματα ροής συνεδριών ανά ωφελούμενο, δομή, Σύμβουλο, κ.λ.π. 

❖ Αναφορές που θα συμπεριλαμβάνουν τα συμπεράσματα των Συμβούλων για τον ωφελούμενο. 

Τέλος, στο Πληροφοριακό Σύστημα θα γίνεται αναγνώριση των χρηστών και θα διασφαλίζεται η 

ασφαλής αλληλεπίδραση τους με το περιεχόμενο του Συστήματος ενώ επιπλέον υπάρχει διάκριση 

χρηστών σε Διαχειριστές ομάδας και εγγεγραμμένους χρήστες με διαβαθμισμένα δικαιώματα. 

Αντίστοιχη διάκριση υπάρχει για το περιεχόμενο που επίσης είναι διαβαθμισμένο έτσι ώστε οι χρήστες 

να μην έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο για το οποίο δεν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα. Στους 

Συμβούλους μέτα την είσοδο τους στο Σύστημα και την πληκτρολόγηση των ατομικών στοιχείων των 

ωφελουμένων, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της ροής υλοποίησης των συνεδριών-
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ενοτήτων τους με τους ωφελουμένους που έχουν υποστηρίξει και εύκολη πρόσβαση στο τμήμα που 

περιέχει τα προηγούμενα συμπεράσματα τους κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης των ενοτήτων. Για την 

διατήρηση των προσωπικών στοιχείων των ωφελούμενων του προγράμματος χρησιμοποιούνται 

ασφαλείς μηχανισμοί (βάση δεδομένων με διατήρηση της χρονοσήμανσης εγγραφής, ασφαλής 

μετάδοση δεδομένων) και θα ληφθούν όλες οι πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών 

Δεδομέων (Privacy by Default, Privacy by Design). 

Η χρησιμοποίηση κοινού εργαλείου (Wordpress CMS) για την ανάπτυξη και υποστήριξη και των δύο 

αναγκών μας παρέχει την δυνατότητα υλοποίησης μια ενιαίας, εύχρηστης, επεκτάσιμης, ασφαλούς και 

σύγχρονης λύσης για το σύνολο των αναγκών του Έργου.  

 

Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί η παρουσίαση της Πλατφόρμας μέσω εικόνων. 

 

Αρχική σελίδα 
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Είσοδος χρήστη 

 

 

Παρουσίαση Ενοτήτων Συμβουλευτικής 
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Έντυπα Συμβουλευτικής 
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Οδηγίες για την διεξαγωγή της συμβουλευτικής 
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Συνδέσεις 
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Ενότητες αξιολόγησης 
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DELIVERABLE P2 

 

Development of Information System – 

Platform 

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 second deliverable of the Project "Technical Support for Management, Organization, Information & 

Awareness in the Regional Development Fund of Central Macedonia and the Region of Central 

Macedonia" for the project "Action Plan for Social Entrepreneurship", which has been included in the 

INTERREG VA GREECE - BULGARIA 2014-2020 , includes the development of an online platform using the 

free and open source Wordpress Content Management System (Content Management System licensed 

under GPLv2). 

Official website: http://consulting.apfse.gr 

The architecture of the Wordpress System meets basic technical requirements due to its construction, 

such as:  

➢ Availability: Delivering services to the final user of a particular availability.  

➢ Full support for open standards: ensuring the sustainability and future expansion of the system. 

➢ Security Safe access to management systems is ensured with the use of appropriate 

accreditation. It will allow the tracing of all user logs and movements. The system will be 

characterized by high security, availability and high tolerance for errors. These features are 

necessary to ensure that it is functioning as efficiently as possible and to meet the need for 

immediate and unhindered access to the information provided. 

➢ Integrity & Reliability. It ensures the integrity and reliability of the data as well as the 

uninterrupted operation in updating and managing them. 

➢ Efficiency. The System provides the necessary efficiency and speed of operation in terms of its 

access by visitors. 

➢ Consistency and friendly management. It includes a management system with high usability, 

uniform appearance in conducting common functions and appropriate behavior according to 

the specifications. It also provides the ability to customize the interface management 

environment for the display of the screens as well as the terms used. 

➢ Expandability & Autonomy. It provides the ability for future expansion with new services, new 

content, as well as a host of well-served users. 

 

CMS uses a Relational Database Management System (MariaDB or MySQL version greater than 5.0), 

server side scripting language (PHP version greater than 5.2.4), advanced front-end programming 

technologies (HTML5, Cascading Style Sheets v3 (CSS3) , Javascript, jQuery) and will be hosted on Linux 

OS xxBSD webserver with suPHP (Apache 2.2 or Ngnix). 

http://consulting.apfse.gr/
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With the use of the very powerful Content Management System, the platform has been developed to 

support the completion of the modules of the counseling, through an open source code (component) 

which helps in the facilitation and elegant presentation of the content, as well as in storing all the 

necessary information in the database, in a structured way. The capability through the Action and Filter 

Hooks Application Programming Interface (API) provided by Wordpress allows us to adapt it to the 

requirements of the project. 

 


