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1. Εισαγωγή

2. Αρχική σελίδα & Περιβάλλον Συστήματος

Η ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του έργου e-Sisifos είναι βασισμέ-

Ακολουθούν ορισμένες πληροφορίες για την καλύτερη περιήγηση και χρήση της

νη στο λογισμικό Moodle και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημιουργίας και

πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του e-Sisifos.

διαχείρισης ψηφιακών μαθημάτων με στόχο την παροχή υπηρεσιών ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης.

2.1. Αρχική σελίδα

Καταργώντας τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της
κλασσικής διδασκαλίας, προσφέρει στον εκπαιδευόμενο ένα εναλλακτικό κανάλι

Το πρώτο βήμα για τη χρήση της πλατφόρμας είναι η εισαγωγή στη σελίδα του συ-

πρόσβασης στη γνώση.

στήματος τηλε-εκπαίδευσης. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας τηλεεκπαίδευσης είναι η https://lms.e-sisifos.gr

Βασική επιδίωξη είναι η εποικοδομητική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και
του διαδικτύου στην εκπαίδευση καθώς και η χρήση διαδραστικών εργαλείων επι-

1

κοινωνίας με τον εκπαιδευόμενο.

Σύνδεση
χρήστη

Η ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-Sisifos απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα:
⇢ αξιοποίησης θεμάτων της διαδραστικής διαδικτυακής πύλης e-sisifos.gr, με
ελκυστικά εργαλεία πρόσληψης, γνώσης και αξιολόγησης.

Με τη βοήθεια του εγχειριδίου αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να:

Κεντρικό
Μενού

.

⇢ τροφοδότησης της ψηφιακής πλατφόρμας με νέο ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

2

4
Κείμενο &
Βίντεο
παρουσίασης
έργου

3
Δύο λόγια
για την
πλατφόρμα

▶ Να γνωρίσει τις βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Moodle
▶ Nα κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος

5

▶ Να δημιουργήσει δικό του περιεχόμενο

Συντελεστές
έργου

▶ Να διαχειριστεί ένα μάθημα.
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2.2. Σύνδεση χρήστη

2.3. Δημιουργία λογαριασμού

Το επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή των κωδικών χρήστη, όπου κάνετε εισαγωγή

Για να μπορέσετε να εργαστείτε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle θα πρέπει

των στοιχείων πρόσβασης, το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης

πρώτα να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό

(password), που σας έχουν δοθεί από το διαχειριστή της πλατφόρμας. Τα πεδία εισα-

είναι να διαθέτετε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ο λογαριασμός

γωγής των κωδικών εμφανίζονται στην ακόλουθη εικόνα (Eικόνα 2).

χρήστη μπορεί να δημιουργηθεί είτε από το διαχειριστή του συστήματος είτε από εσάς
τους ίδιους. Από τη σελίδα σύνδεσης και εγγραφής (Εικόνα 4), επιλέγετε το κουμπί.

Εικόνα 2. Τα πεδία εισαγωγής των κωδικών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα
πεδία (Εικόνα 4).

Πατώντας τα πεδία εισαγωγής των κωδικών, μεταφέρεστε στη σελίδα εγγραφής
και σύνδεσης (Εικόνα 3), στην οποία ο χρήστης μπορεί είτε να ολοκληρώσει τη σύνδεσή του είτε να πραγματοποιήσει την εγγραφή του στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία.

Εικόνα 4. Σελίδα εγγραφής νέου χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
Εικόνα 3. Σελίδα σύνδεσης και εγγραφής χρήστη

Αρχικά εισάγετε το όνομα χρήστη της επιλογής σας στην πλατφόρμα τηλε-εκπαί-

Ακολούθως συμπληρώνετε τα πεδία όνομα χρήστη ή email και τον κωδικό πρόσβα-

δευσης με το οποίο θα μπορείτε να κάνετε σύνδεση. Κατόπιν συμπληρώνετε τον κω-

σης και επιλέγετε το κουμπί σύνδεση που βρίσκεται στην φόρμα.

δικό πρόσβασης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Όνομα & Επίθετο, Πόλη και Χώρα καταγωγής. Για λόγους ασφαλείας κάνετε κλικ στην επιλογή «Δεν
είμαι ρομπότ». Τέλος επιλέγετε το κουμπί Δημιουργία του λογαριασμού μου.
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Η διαδικασία δημιουργίας νέου λογαριασμού ολοκληρώνεται με τη λήψη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει και επιλέγοντας το σύνδεσμο που θα βρείτε σε αυτό το μήνυμα προκειμένου να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας. Αυτή η διαδικασία δε χρειάζεται να επαναληφθεί ξανά στο
μέλλον. Εξ’ ορισμού, όποιος δημιουργεί μόνος του λογαριασμό στην πλατφόρμα
τηλε-εκπαίδευσης Moodle έχει δικαιώματα χρήστη-εκπαιδευτή.
Προκειμένου κάποιος να λάβει επιπλέον δικαιώματα θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με το διαχειριστή του συστήματος.

2.4. Επαναφορά κωδικού πρόσβασης
Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας επιλέγετε τη δυνατότητα
επαναφοράς του κωδικού σας από τη σελίδα σύνδεσης και εγγραφής (εικόνα 5).

Εικόνα 6. Φόρμα αναζήτησης στοιχείων χρήστη
για επαναφορά κωδικού πρόσβασης

Εικόνα 5. Δυνατότητα επιλογής Επαναφοράς κωδικού πρόσβασης

Στη συνέχεια θα μεταφερθείτε σε επόμενη σελίδα (εικόνα 6) που θα πρέπει να εισάγετε είτε το όνομα χρήστη είτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε

Εικόνα 7. Φόρμα αλλαγής κωδικού πρόσβασης

ώστε να σας αποσταλεί email το οποίο θα περιέχει μια υπερσύνδεση που θα σας δώσει την δυνατότητα να κάνετε επαναφορά τον κωδικό σας (εικόνα 7).
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3. Είσοδος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle

3.1. Αλλαγή προφίλ

/ Με την είσοδό σας στην πλατφόρμα (εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικού πρό-

Όταν συνδεθείτε επιτυχώς στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, τότε μπορείτε να

σβασης) είστε πλέον συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Εδώ θα βρε-

δείτε βασικές επιλογές (Εικόνα 9) του λογαριασμού σας όπως για παράδειγμα το

θείτε το Κεντρικό μενού επιλογών από όπου μπορείτε να επιλέξετε το μάθημα που

προφίλ, μηνύματα και τις προτιμήσεις σας ως χρήστη. Μέσω της σελίδας αυτής

θέλετε να παρακολουθήσετε.

έχετε πρόσβαση στην καρτέλα του χρήστη όπου μπορείτε εύκολα και γρήγορα να

/ Στο επάνω μέρος της σελίδας μπορείτε να βρείτε στοιχεία του λογαριασμού σας και

διαχειριστείτε τις ενέργειες σας στον ιστότοπο (Εικόνα 10).

να δείτε βασικές επιλογές για το προφίλ σας (βαθμούς, μηνύματα, προτιμήσεις χρήστη).
/ Στη θέση του κεντρικού κειμένου και βίντεο θα βρείτε το μήνυμα καλωσορίσματος
και πληροφορίες σχετικά με το έργο e-Sisifos.
/ Στη δεξιά στήλη υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το στόχο της πλατφόρμας
τηλεκπαίδευσης καθώς και το ημερολόγιο το οποίο απεικονίζει ανά μήνα τις δραστηριότητες που έχουν εισαχθεί από τους χρήστες.
/ Στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας εμφανίζονται όλοι οι συνεργάτες-συντελεστές που εργάστηκαν για το e-Sisifos και η αναφορά τους ακολουθεί σε όλες τις
σελίδες της πλατφόρμας.
Εικόνα 9.
Καρτέλα επιλογών χρήστη

Εικόνα 8. Κεντρική σελίδα πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-Sisifos
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3.2. Το ημερολόγιο

Αν ένας χρήστης θέλει να εισάγει κάποιο γεγονός ή δραστηριότητα μπορεί να το

Στο ημερολόγιο (Εικόνα 11) οι χρήστες τοποθετούν ανακοινώσεις γεγονότων ανά-

1. Αφού έχει κάνει σύνδεση στο λογαριασμό του επιλέγει

λογα με τα δικαιώματα χρήσης τα οποία έχουν. Ο διαχειριστής του συστήματος μπο-

το “Ταμπλό” στο επάνω μέρος της κεντρικής σελίδας.

κάνει πολύ εύκολα με λίγα βήματα.

ρεί να ανακοινώσει γεγονότα τα οποία είναι ορατά σε όλους τους χρήστες και σε όλα
τα μαθήματα.

2. Στην σελίδα που θα ανοίξει επιλέγει στο κάτω μέρος

Οι καθηγητές ανακοινώνουν γεγονότα που είναι ορατά στα μέλη του μαθήματος, το

της σελίδας το “Μετάβαση στο ημερολόγιο..”

οποίο διδάσκουν καθώς και σε ομάδες που ο ίδιος καθορίζει.
Οι μαθητές τέλος μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ημερολόγιο ως μέσο υπενθύμισης

3. Επιλέγοντας το κουμπί “Νέο γεγονός” θα ανοίξει το

των υποχρεώσεών τους ως προς το μάθημα ή άλλων σημαντικών γεγονότων.

παράθυρο εισαγωγής νέου γεγονότος στο ημερολόγιο.
4. Με την συμπλήρωση του τίτλου της ημερομηνίας και προαιρετικά μιας επεξήγησης μπορεί να ολοκληρωθεί η προσθήκη (Εικόνα 13).

Εικόνα 11. Ημερολόγιο

Παρατηρείτε ότι τα γεγονότα απεικονίζονται με διαφορετικό χρώμα ώστε να είναι
ευδιάκριτη η κατηγορία στην οποία υπάγονται. Επιλέγοντας επάνω στην συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει εισαχθεί κάποια δραστηριότητα εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες για αυτή. Δείτε το ακόλουθο παράδειγμα:

Εικόνα 12. Παράδειγμα προσθήκης γεγονότος
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4. Χρήση Moodle στη Διδασκαλία
4.1. Μαθήματα - Δομή και Προβολή
Από την Κεντρική σελίδα της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και το μενού επιλογών
«Μαθήματα» μπορείτε να μεταβείτε εύκολα στα αντίστοιχα Κεφάλαια (Εικόνα 14).

Μέσα σε κάθε Κεφάλαιο υπάρχει το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό που ο χρήστης μπορεί να διαβάσει / παρακολουθήσει (παρουσίαση, ασκήσεις).

Εικόνα 14. Εικόνα μαθημάτων της πλατφόρμας

Κάθε Κεφάλαιο αποτελείται από τρείς (3) Ενότητες.

Εικόνα 16. Προβολή εκπαιδευτικού υλικού

Για να παρακολουθήσει την παρουσίαση επιλέγει το 1 από τα 2 αρχεία που έχουν
σήμα το κουτί. Έπειτα ο χρήστης θα μεταφερθεί στην σελίδα παρουσίασης. Το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε μορφή βίντεο-μαθήματος και δομής
Εικόνα 15. Εικόνα ενοτήτων
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Εικόνα 18. Σελίδα έναρξης ασκήσεων

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κουτί «ΚΑΝΟΝΙΚΟ» ΚΑΙ «ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ» εκτός και αν έχει αφήσει σε εκκρεμότητα κάποια άσκηση και
Επιλέγοντας το play ξεκινάει η παρουσίαση (Εικόνα 17).

επιθυμεί να την συνεχίσει. Έπειτα επιλέγοντας το κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ/ΣΥΝΔΕΣΗ μεταφέρεται στην σελίδα των ασκήσεων.

Εικόνα 19. Σελίδα ολοκλήρωσης της άσκησης

Με την επιλογή της απάντησής του ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί SUBMIT
Μόλις ολοκληρωθεί η παρουσίαση ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει τις ασκήσεις μέσα

(Εικόνα 19) και προχωρά στην επόμενη ερώτηση. Μόλις ολοκληρώσει τις απαντή-

από τον ιστότοπο πολύ εύκολα επιλέγοντας το δεύτερο κουτί «Ασκήσεις» (Εικόνα 18).

σεις του είναι σε θέσει να δει τη βαθμολογία του και τα στατιστικά του (Εικόνα 20).
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Εικόνα 21. Σελίδα Διαχείρισης

Στη συνέχεια ο διδάσκων μεταφέρεται στην επόμενη οθόνη όπου μπορεί να πληκτρολογήσει ή να επιλέξει από την λίστα των χρηστών ποιος θέλει να έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει το μάθημα και με ποια ιδιότητα.

Εικόνα 20. Βαθμολογία και στατιστικά

4.2. Προσθήκη μαθητών στο σύστημα
Όπως είδαμε στην αρχή του οδηγού για να εγγραφεί κάποιος στο σύστημα θα πρέπει
είτε ο ίδιος να κάνει εγγραφή συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα είτε ο διαχειριστής
του συστήματος να του ανοίξει ένα λογαριασμό, εφόσον γνωρίζει τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Μπορεί ωστόσο και ο διδάσκων να προσθέσει χρήστες - μαθητές στο σύστημα ώστε να παρακολουθήσουν συγκεκριμένο/-α μάθημα/-τα.
Για να προσθέσουμε ένα χρήστη στο σύστημα λοιπόν, από το μπλοκ «Διαχειριστής»
επιλέγουμε «Χρήστες» και «Εγγεγραμμένοι χρήστες» (Εικόνα 21).
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4.3. Επεξεργασία μαθήματος
Σε κάθε μάθημα υπάρχει ένας αριθμός από ενότητες μαθημάτων. Κάθε ενότητα
περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή αντικειμένων μάθησης (παρουσιάσεις, ασκήσεις).
Δικαίωμα επεξεργασίας ενός μαθήματος έχουν οι χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή, δημιουργού μαθημάτων και εκπαιδευτή.
Ως διδάσκοντες μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επεξεργαστείτε την κάθε ενότητα
Εικόνα 24. Επιλογή επεξεργασίας Κειμένων και Ασκήσεων

που σας έχει ανατεθεί από τον Διαχειριστή της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Έτσι
μπορείτε να τροποποιήσετε την παρουσίαση ή τις διαδραστικές ασκήσεις (quiz).

Τέλος επιλέγοντας την επεξεργασία σε οποιοδήποτε αρχείο-quiz έχετε τη δυνατότητα για τροποποίηση ή και διαγραφή του αντίστοιχου κεφαλαίου.

4.4. Βαθμοί
Mε τη δημιουργία ενός μαθήματος και την εισαγωγή εργασιών που βαθμολογούνται
δημιουργείται αυτόματα ένας πίνακας στον οποίο προβάλλεται η βαθμολογία κάθε
μαθητή.
Ο διδάσκων έχει πλήρη πρόσβαση στις εργασίες (και βαθμολογίες) όλων των ατόμων που συμμετέχουν σε ένα μάθημα. Ο εκπαιδευόμενος βλέπει μόνο τη δική του βαθμολογία. Επιλέξτε το όνομα του μαθητή που επιθυμείται να προβάλλεται τη βαθμολογία του και μεταφερθείτε στην παρακάτω σελίδα:

Εικόνα 23. Πεδίο Ενεργοποίησης επεξεργασίας

Για να μπορέσετε όμως να κάνετε οποιαδήποτε προσθήκη ή αλλαγή στο μάθημα
θα πρέπει να είστε σε κατάσταση Επεξεργασίας. Γι’ αυτό κάνετε κλικ στο πλήκ-

Εικόνα 25. Σελίδα Παρακολούθησης Βαθμολογίας

τρο «Ενεργοποίηση επεξεργασίας» (Εικόνα 23), που υπάρχει πάνω δεξιά στη σελίδα.

Ο σύνδεσμος αυτός μας οδηγεί στο σύστημα διαχείρισης των βαθμολογιών. Εδώ

Στη συνέχεια θα εμφανιστούν οι επιλογές επεξεργασίας τόσο του κειμένου όσο και

αυτόματα καταχωρούνται όλες οι δραστηριότητες προς βαθμολόγηση. Επίσης αυτό-

των ασκήσεων.

ματα καταχωρούνται και όλοι οι βαθμοί.
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1. Server: Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-Sisifos φιλοξενείται
σε dedicated server με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

2. Πιστοποιητικό Ασφαλείας (ssl): Let’s encrypt
Το Let’s Encrypt είναι μία ανοιχτή αρχή πιστοποιητικών που διευθύνεται από την Internet Security Research Group (ISRG) και χρηματοδοτείται από τις Mozilla και Automattic.

⇢ Ultra fast Full SSD servers

⇢ MySQL

Έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους νόμιμους ιστότοπους κάθε μεγέθους και λειτουργίας

⇢ Απομόνωση φιλοξενίας

⇢ SSH access

με SSL/TLS πιστοποιητικά, τα οποία βοηθούν τους browsers να αποδέχονται και να

⇢ Reverse Proxy για στατικά αρχεία

⇢ Custom speedcache by Best Cybernetics

εξυπηρετούν κρυπτογραφημένα δεδομένα ώστε να εξασφαλίζονται από υποκλοπή οι

⇢ Backend Server: Apache

⇢ Εβδομαδιαία Backups

⇢ Mod Security

⇢ 24/7/365 Network and Web Server

⇢ Antispam solutions

Monitoring

δραστηριότητες και οι συναλλαγές των χρηστών.

3. Moodle 3.4.2

⇢ HTTP/2 supported

⇢ Extreme Support

Το Moodle είναι ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System

⇢ Automatic Malware Detection &

⇢ Διαχειριστικό περιβάλλον cPanel

- CMS), ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης Learning Management System (LMS) ή

⇢ Intel® Core™ i7-6700 4.0Ghz

ένα σύστημα εικονικής μάθησης (Virtual Learning Environment - VLE), ή πιο απλά ένα

Removal

πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου,

⇢ DB engine: Maria DB

⇢ RAM: 2 GB DDR4

⇢ PHP: PHP 7

⇢ Hard drive: 5 GB NVMe SSD

⇢ PHP OPcache

⇢ (software-RAID 1)

Δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas ως τμήμα του PhD του.

⇢ Ruby on Rails, Node.js, Python, Perl

⇢ Connection: 1 GBit/s port

Το όνομα Moodle είναι το ακρώνυμο του Modular Object- Oriented Dynamic Learning

⇢ FTP/ sFTP Access

⇢ Traffic: Unlimited

⇢ Access/Error log files

⇢ Software Firewall

⇢ Webmail/SMTP/IMAP/POP3

⇢ DDoS protection

⇢ Απεριόριστα Subdomains/Domain

⇢ Juniper routing

Alias
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⇢ Network availability 99.9% .

που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Environment.

4. Moodle theme: Lamda
Το Lambda είναι ένα θέμα που βασίζεται στο Bootstrap με έντονο σχεδιασμό και
προσφέρει διάφορες επιλογές στυλ και διάταξης.

www.bestcybernetics.com / 25

rapmedia.gr
Η Rap Media είναι εταιρεία παραγωγής, επικοινωνίας και ενημέρωσης. Δραστηριοποιείται στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπως σε τοπικό
και διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό (Εco Radio 87,9), Web Τv, έντυπο τύπο (Rapnews)
και ενημερωτικές ιστοσελίδες (RapMedia blog, Moriasnews). Συνεργάζεται επίσης με
διάφορα άλλα Μ.Μ.Ε. (τηλεοπτικούς σταθμούς, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο), στα
οποία παρουσιάζονται οι παραγωγές της.

dsep.uop.gr
Το τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
λειτουργεί από το 2003 με βασική ενασχόληση τη διδασκαλία και την έρευνα σε όλους
τους τομείς της κοινωνικής και εκπαιδευτικής έρευνας. ∆ιαθέτει 20 μέλη ∆ΕΠ και έχει
περίπου 1500 εγγεγραμμένους φοιτητές. Ειδικότερα, η κατεύθυνση εκπαιδευτικής πολιτικής του τμήματος είναι ότι συμμετέχει σε πολλά διεθνή και ελληνικά ερευνητικά
προγράμματα που ευνοούν τις συνέργειες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολιτικών,
πρακτικών και υλικού.

bestcybernetics.com
H Best Cybernetics είναι εταιρεία σχεδιασμού, ανάπτυξης και διάθεσης καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων, αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού και εφαρμογές κινητών
τηλεφώνων. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη μελέτη, ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων
λύσεων ηλεκτρονικών συστημάτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα καθώς και την παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για την
εγκατάσταση, λειτουργία, υποστήριξη και παρακολούθηση των έργων.

Υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρηματικού προγράμματος ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και
καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) και της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας (ερευνώ-δημιουργώ-καινοτομώ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α).
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