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Υπο την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
 

 
 

Οργάνωση: 
 

∆ημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας 
 

σε συνεργασία με το: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

 
και το: 

Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ∆ημοσίευσης 
Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

 
 

 
Στο πλαίσιο των Ευρωπαικών προγράμματων 

 
EuropeanaLocal & AccessIT 
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Πλαίσιο 
 
Το ∆ίκτυο Ορθής Πρακτικής EuropeanaLocal1 και το πρόγραμμα AccessIT2, έχουν 
ως βασικό σκοπό να εμπλέξουν και να βοηθήσουν τοπικές και περιφερειακές 
βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και συλλογές οπτικοακουστικού υλικού με σκοπό: 
 

• Να καταφέρουν να αναδείξουν περισσότερο τον τεράστιο πλούτο των 
ψηφιοποιημένων συλλογών τους μέσα από την πύλη της Europeana 

• Να προσφέρουν νέες υπηρεσίες στο κοινό τους και 
• Να προσφέρουν την απαραίτητη εκπαίδευση και να αναπτύξουν τις 

τεχνολογικες δεξιοτήτες στο προσωπικό τους 
 
Τα προγράμματα προσπαθούν μέσω των οργανισμών που συμμετέχουν σε κάθε 
χώρα, να προωθήσουν τα πρότυπα της Europeana στους ενδιαφερόμενους φορείς 
και να «οργανώσουν» το ψηφιακό περιεχόμενο που προέρχεται από βιβλιοθήκες, 
αρχεία και τοπικούς φορείς με σκοπό να το «προωθήσει» στην Europeana.  
 
Την Ελλάδα στο πρόγραμμα EuropeanaLocal και AccessIT εκπροσωπεί η ∆ημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας που λειτουργεί ως εθνικό σημείο αναφοράς για 
φορείς πληροφόρησης με σκοπό την παροχή βοήθειας στην εκπαίδευση 
προσωπικού καθώς και στη διαδικασία προετοιμασίας του ψηφιακού περιεχομένου 
τους για τη Europeana. 
                                                        
1 http://www.europeanalocal.eu - χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα eContentplus 
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2 http://www.access-it.org - χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Culture 2007-13 

http://www.europeanalocal.eu/


Σκοπός του Συμποσίου 
 
Βασικός σκοπός του Συμποσίου είναι να συγκεντρώσει τα ενδιαφερόμενα μέλη και 
τους φορείς εκείνους, οι οποίοι ψηφιοποιούν και συσσωρεύουν πολιτιστικό 
περιεχόμενο τοπικού ενδιαφέροντος (local and regional content). 
 
Το Συμπόσιο επιδιώκει να αναδείξει τις προκλήσεις (οικονομικές και επιχειρηματικές) 
που καλούνται να απαντήσουν σήμερα αυτοί οι οργανισμοί έτσι ώστε το πολιτιστικό 
τους περιεχόμενο  να μπορεί να συσσωρευτεί, να χρησιμοποιηθεί και να αναδειχθεί 
με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο από τη Europeana, την Ευρωπαϊκή πύλη 
πολιτισμού. 
 
Στο Συμπόσιο θα παρουσιαστεί η δράση του EuropeanaLocal και του AccessIT στην 
Ελλάδα καθώς επίσης θα αναλυθεί ο ρόλος και το μέλλον του εθνικού συσσωρευτή 
και η  βιώσιμη συνεργασία του με την Europeana.  

Ακροατήριο 
 
Το Συμπόσιο απευθύνεται σε μια μεγάλη μερίδα του επιστημονικού κόσμου. 
Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά φορείς και ομάδες επιστημόνων, χωρίς να 
περιορίζεται το συμπόσιο μόνο σ’ αυτούς: 
 
Το Συμπόσιο απευθύνεται στους παρόχους περιεχομένου (Βιβλιοθήκες, Μουσεία, 
Αρχεία, κ.λπ.) και στο προσωπικό τους (βιβλιοθηκονόμους, επιστήμονες της 
πληροφόρησης, αρχειονόμους, μουσειολόγους, πληροφορικούς, κ.λπ.), σε 
πολιτιστικούς φορείς που αναπτύσσουν ή σχεδιάζουν να αναπτύξουν ψηφιακό 
πολιτιστικό περιεχόμενο, καθώς και σε κρατικούς οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς, 
και διαμορφωτές πολιτικής.  
 
Επίσης, σε ακαδημαϊκά ιδρύματα συναφούς αντικειμένου, στους φοιτητές τους και σε 
άθε ενδιαφερόμενο επιστήμονα. κ
 
 
 
 

Ατζέντα Συμποσίου 
 
Στο Συμπόσιο θα παρουσιαστούν οι απόψεις ανθρώπων που δραστηριοποιούνται 
στο συγκεκριμένο τομέα, εκπροσώπων της Europeana, ελληνικών φορέων και 
παρόχων περιεχομένου καθώς και οι απόψεις επιστημόνων της πληροφόρησης. Θα 
παρουσιαστεί η δράση και τα έως τώρα αποτελέσματα του EuropeanaLocal και του 
AccessIT, θα τεθούν ζητήματα όπως ενδυνάμωση και ανάπτυξη συνεργασιών 
μεταξύ των φορέων, πρότυπα και διαλειτουργικότητα, συγκομιδής μεταδεδομένων, 
ανάπτυξη ενός εθνικού πλαισίου πρωτοβουλιών, κ.λπ. Καλεσμένοι του Συμποσίου 
θα είναι επιστήμονες από την Ελλάδα και την Ευρώπη.  
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09.20 - 09.25: 

 
 

09.25 - 09.30: 
 
 

09.30 - 09.35: 
 

 
Έναρξη Συμποσίου από τον Ιωάννη Τροχόπουλο, ∆ιευθυντής 
∆ημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας  
 
Χαιρετισμός από την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, Άννα ∆ιαμαντοπούλου 
 
Χαιρετισμός από τον ∆ρ. Γεώργιο Ζάχο, Πρόεδρο του Γενικού 
Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της 
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 
 

09.35 - 09.40: 
 
Χαιρετισμός από την ∆ρ.Έυη Σαχίνη, Προϊσταμένη του Τμήματος 
Στρατηγικής και Ανάπτυξης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 
 

 
1η συνεδρία 

 
Συντονιστές: ∆ρ. Μανώλης Γαρουφάλλου & Στεφανία Μεράκου 
 

09.40 - 10.00: Europeana: opening up access to our cultural heritage 
από τον από τον Jonathan Purday, Senior Communications Advisor - 
Europeana Foundation 
 

10.00 - 10.20: 
 

Europeana and EuropeanaLocal: the context for local and regional 
digital content in Europe από τον Rob Davies, EuropeanaLocal 
Project Manager and Scientific Co-ordinator 
 

10.20 - 10.40: 
 
Η ελληνική συμμετοχή στο EuropeanaLocal 
από τον Καθ. Σαράντο Καπιδάκη - Oμάδας διαχείρισης 
EuropeanaLocal 
 

10.40 - 11.00: 
 
Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συσσωρευτή 
από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμάδας διαχείρισης EuropeanaLocal 
 

11.00 - 11.20: ∆ιάλειμμα 
 

2η συνεδρία 
 
Συντονιστές: ∆ρ. Αλέξανδρος Κουλούρης & Κατερίνα Μαραβέγια 

 
11.20 - 11.40: 

 

 
Παρουσίαση του project AΤΗΕΝΑ από τον Καθ. Στέφανο Κόλλια - 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, 
Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας Βίντεο και Πολυμέσων 
 

11.40 - 12.00: 
 
Παρουσίαση του project CARARE: Συνδέοντας την Αρχαιολογία και 
την Αρχιτεκτονική στη Europeana  
από τον ∆ρ. ∆ημήτρη Γαβρίλη - Ερευνητής στη Μονάδα Ψηφιακής 
Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά" 

 
12.00 - 12.20: 

 
AccessIT: strengthening the digital skills base in South East 
Europe από την Mary Rowlatt, AccessIT project coordinator 

 
12:20 - 12.50: 

 
Access IT e-learning courses - overview of an educational offering 
dedicated for small memory institutions από τον Adam Dudczak - 
AccessIT Technical Support and Trainer Training  
 
Εκπαίδευση για Ψηφιακά αποθετήρια οργανισμών μνήμης από τον 
∆ρ. Μανώλη Γαρουφάλλου, Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα 
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
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12:50 - 14.30: 

 
∆ιάλειμμα (μπουφές) 
 
..εθελοντικές συναντήσεις με όσους ενδιαφέρονται για τη “κοινωνική βιβλιοθήκη” 
και θέλουν να πάρουν μέρος στην μελλοντική ανάπτυξη του futurelibrary.gr 
 

 
3η συνεδρία 

 
14.30 - 16.00: 

 

 
Συντονιστής: ∆ρ. ∆ημήτρης Πρωτοψάλτου 
 
Ανοιχτή συζήτηση - H Στρογγυλή Τράπεζα θα ξεκινήσει με σύντομες 
παρεμβάσεις απο 6 παροχείς περιεχομένου. Θα παραβρεθούν oι: 
 
• ∆ιονύσης Κόκκινος, Βιβλιοθηκονόμος, Υπεύθυνος Ανάπτυξης & 

∆ιαχείρισης Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και Ιδρυματικού Αποθετηρίου 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κεντρική Βιβλιοθήκη 

 
• ∆αμιάνα Κουτσομίχα, Συντονίστρια Βιβλιοθήκης ∆ημήτρης & Αλίκη 

Περρωτή, Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης 
 
• Αγάθος Μιχαήλ, Εκπρόσωπος Βιβλιοθήκης Τμήματος Κέρκυρας του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  
 
• Κώστας Βίγλας, Εκπρόσωπος Υπολογιστικού Κεντρου 

Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ  
 
• Στεφανία Μεράκου, Μουσικολόγος, ∆ιευθύντρια, Μεγάλη Μουσική 

Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"  
 
• Κατερίνα Μαραβέγια, Πληροφορικός, Eκπρόσωπος Κοργιαλενείου 

Βιβλιοθήκης Αργοστολίου 
 
Οι εκπρόσωποι αυτών των βιβλιοθηκών θα αναφερθούν στην εμπειρία 
απο τη συνεργασία τους με την Europeana, θα θέσουν ερωτήματα και 
προβληματισμούς για το μελλοντική αναπτυξη των ψηφιακών τους 
αρχείων. 
 
Όλα αυτά τα ζητήματα θα κλειθούν να τα αναδείξουν περαιτέρω οι 
6 panellists της Στρογγυλής Τράπεζας.  
 
Στο panel θα παραβρίσκονται οι:  
 
• Jonathan Purdue, σύμβουλος επικοινωνίας της Europeana,  
 
• Ιωάννης Τροχόπουλος, συντονιστής του συσσωρευτή της Europeana 

Local στην Ελλάδα, 
 
• Rob Davies, επιστημονικός διαχειριστής του project EuropeanaLocal, 
 
• Mary Rowlatt, επιστημονικός διαχειριστής του project AccessIT  
 
• Adam Dudczak, υπεύθυνος εκπαιδευτικής πλατφόρμας AccessIT  
 
• και η ∆ιονυσία Καλλινίκου, καθηγήτρια της Νομικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Αθηνών 



 
Εάν και εσείς αναπτύσσετε ή σχεδιάζετε να αναπτύξετε ψηφιακό 
πολιτιστικό περιεχόμενο και θελετε να το αναδειξετε μεσω της 
Ευρωπαικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης έχετε μια μοναδική ευκαιρία να 
πάρετε το λόγο, να παρέμβετε και να μοιραστείτε τον προβληματισμό 
σας. 
 
Η συζήτηση θα είναι ανοιχτή σε όλους. Μπορείτε και απο σήμερα να μας 
στέλνετε μέσω της online φόρμας τα θέματα τα οποία επιθυμείτε να 
καλυφθούν απο τη Στρογγυλή Τράπεζα. 
 
Στο Στρογγυλό Τραπέζι θα αναπτυχθούν προβληματισμοί γύρω από 
ζητήματα: 
 

• ψηφιοποίησης υλικού, 
• μετανάστευσης των μεταδεδομένων στην Europeana, 
• τα πνευματικά δικαιώματα, 
• τη σύναψη συμφωνιών, 
• το ρόλο του Εθνικού Συσσωρευτή, 
• την ανάπτυξη στρατηγικής υιοθέτησης κοινών εργαλείων και 

προτύπων, 
• Κατάρτιση / εκπαίδευση προσωπικού - Ψηφιακές δεξιότητες, 
• την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη συνεργασία των φορέων, 

κ.ά. 
 

 
16.00 – 16.30: 

 

 
Συμπεράσματα συμποσίου & τα επόμενα βήματα 
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Έναρξη συμποσίου 
 
Άννα ∆ιαμαντοπούλου, Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
 
Πολιτική σταδιοδρομία: Tο 1985 ξεκίνησε την πολιτική της σταδιοδρομία ως Νομάρχης 
Καστοριάς. Στη συνέχεια ανέλαβε Γενική Γραμματέας Λαϊκής Επιμόρφωσης και αμέσως 
μετά Γενική Γραμματέας Νέας Γενιάς. Το 1993 διορίσθηκε Πρόεδρος του Ελληνικού 
Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) και το 1994 Γενική 
Γραμματέας Βιομηχανίας. Το 1996 εξελέγη πρώτη, Βουλευτής Νομού Κοζάνης και ανέλαβε 
Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα σε θέματα Βιομηχανίας. Τον Σεπτέμβριο του 1999 
ανέλαβε Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο χαρτοφυλάκιο 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004 εξελέγη 
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας και ανέλαβε συντονίστρια 
για θέματα Εθνικής Άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων. Τον Μάρτιο του 2005 εξελέγη μέλος 
του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και ανέλαβε υπεύθυνη του Τομέα Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Πολιτικής Καταναλωτών. Τον Ιούνιο του 2006 ορίζεται από τον 
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ υπεύθυνη για τη σύνταξη της προγραμματικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ. 
Το Σεπτέμβριο του 2007 εκλέγεται Βουλευτής Α' Αθήνας και αναλαμβάνει Πολιτική 
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Παιδείας. Τον Οκτώβρη του 2009 επανεκλέγεται 
Βουλευτής Α΄ Αθήνας και ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου της ανέθεσε τα 
καθήκοντα Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Κοινωνική δράση: 
Ενεργός συμμετοχή στο φοιτητικό κίνημα κατά την περίοδο των σπουδών της 1976 - 1981. 
Συνεχής συμμετοχή σε γυναικείες οργανώσεις της Βορείου Ελλάδας των οποίων εξελέγη 
πολλές φορές πρόεδρος. Ενεργό μέλος του forum για τη συνεργασία των λαών των 
Βαλκανίων. Μέλος του ∆ιεθνούς ∆ικτύου Γυναικών για την υπεράσπιση των πολιτικά 
διωκόμενων γυναικών στον κόσμο. ∆ιεθνείς συμμετοχές: Μέλος του συμβουλίου «Friends 
of Europe>, ενός ανεξάρτητου think tank, που στοχεύει στην προώθηση και διεύρυνση των 
πολιτικών για το μέλλον της Ευρώπης, με τη συμμετοχή μεγάλων προσωπικοτήτων από το 
χώρο της πολιτικής. Πρόεδρος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES) 
για την Κοινωνική Ευρώπη. Μέλος Συμβουλίου του «Notre Europe>, ενός ανεξάρτητου 
ερευνητικού και πολιτικού οργανισμού που ιδρύθηκε από το Jacques Delor. Ως Επίτροπος 
της Ε.Ε: Υιοθετήθηκε η Ατζέντα για την Κοινωνική Πολιτική, καθώς και μια σειρά 
στρατηγικών και προγραμμάτων με στόχο την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για γυναίκες και 
άνδρες, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τη νομοθεσία για την εξάλειψη των 
διακρίσεων στο χώρο εργασίας, καθώς και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Υλοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την απασχόληση. Συμφωνήθηκε η Λευκή Χάρτα 
για την Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων. Η υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας 
θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά βήματα της Κοινωνικής Ευρώπης. Eπίσης, 
υλοποιήθηκαν δύο σημαντικές Ευρωπαϊκές πολιτικές: η Ευρωπαϊκή πολιτική για την 
απασχόληση και η Ευρωπαϊκή πολιτική κατά της φτώχειας ενώ ξεκίνησε η προσπάθεια για 
τον ανοιχτό συντονισμό συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών για τη μεταρρύθμιση 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων. 
 
Γεώργιος Κ. Ζάχος, Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών 
Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 
 
Πτυχιούχος Μαθηματικός, κάτοχος M.Sc. in Information Studies  και Ph.D in Library Science 
από το Loughborough University of Technology της Αγγλίας. ∆ιευθυντής της Βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ. Γενικός ∆ιευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, 
Υπεύθυνος της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και Πρόεδρος του 



Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής 
Ραδιοτηλεόρασης. 
 
Ιωάννης Τροχόπουλος, ∆ιευθυντής της ∆ημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας 
 
Συμμετέχει στο panel της Στρογγυλής Τράπεζας 
 
Προφίλ: Πτυχίο Νομική Σχολή ΑΠΘ, 1982, Μεταπτυχιακό ∆ίπλωμα στο ∆ημόσιο ∆ίκαιο, 
ΑΠΘ, 1985, Μεταπτυχιακό ∆ίπλωμα στην Επιστήμη της Βιβλιοθηκονομίας και των 
Πληροφοριακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Ουαλίας, Μεγ. Βρετανία, 1990. Από το 1990 είναι 
διευθυντής της ∆ημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας. Από το 1991 μέχρι και το 1996 
δίδαξε με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, ∆ιοίκηση Βιβλιοθηκών και Συστήματα 
Αυτοματοποίησης Βιβλιοθηκών στη σχολή Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Το 
1996 με υποτροφία της Αμερικανικής Κυβέρνησης εργάσθηκε για τέσσερις μήνες σε δημόσια 
βιβλιοθήκη της πολιτείας του Ohio, US. Έχει συντονίσει τη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης σε 
διάφορα προγράμματα που χρηματοδότησε απευθείας η Ε.Ε., προγράμματα MOBILE, 
PLDP, ISTAR, PUBLICA, PULMANXT, CALIMERA and LIGHT. Σήμερα συντονίζει πέντε 
διεθνή προγράμματα στα οποία συμμετέχει η Βιβλιοθήκη, προγράμματα Edlocal, Entitle, 
Untold, AccessIT και Europeana thematic network v.1. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου 
Βιβλιοθηκών και συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση για την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για 
τις Βιβλιοθήκες στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 
 
∆ρ. Εύη Σαχίνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης του Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης 
 
Η Εύη Σαχίνη είναι ∆ρ Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 
1997 είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), με σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό, συντονισμό & παρακολούθηση 
έργων που αφορούν την έρευνα & τεχνολογία, τη διαμόρφωση υποδομών ανοικτής 
πρόσβασης στη γνώση, την ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου. Έχει διατελέσει 
εμπειρογνώμων και Εθνική Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα έρευνας & 
καινοτομίας, ψηφιακών βιβλιοθηκών, αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και 
ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Ως μέλος της ελληνικής επιστημονικής 
κοινότητας έχει εμπλακεί ενεργά, τα τελευταία 15 χρόνια, στη διαμόρφωση των εθνικών 
πολιτικών στους παραπάνω τομείς. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή fora και συνέδρια για 
την Έρευνα και Καινοτομία, την Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης, ως 
προσκεκλημένος ομιλητής, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Είχε την ευθύνη 
σχεδιασμού και συντονισμού της ελληνικής έκδοσης της ∆εκαδικής Ταξινόμησης Dewey και 
της έκδοσης "Ελληνικές Επιστημονικές ∆ημοσιεύσεις 1993-2008". Είναι μέλος του Γενικού 
Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, 
καθώς και μέλος του ∆.Σ. του Εθνικού ∆ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. 
 
 
Jonathan Purday, Senior Communications Advisor - Europeana Foundation 
 
Συμμετέχει στο panel της Στρογγυλής Τράπεζας 
 
Προφίλ: Jon Purday is Senior Communications Advisor for Europeana, and has been 
managing the project’s communications and marketing activities since 2007. He is currently 
on secondment from the British Library, where he was Head of Corporate Communications 
from 2000, implementing award-winning campaigns around public value and digital access. 
Previous roles include strategic marketing for the bibliographic, photographic and publishing 
departments. 
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He began his career as the first Curator of Recorded Literature at the National Sound 
Archive, and has also worked in events management and online communications for 
financial services. He read English at the University of Sussex, and did postgraduate studies 
in marketing at Manchester Business School. He is a Chartered Member of the Institute of 
Marketing and has taught communications on their professional development programme. 
 
Περίληψη ομιλίας: Europeana opens up access to three elements of our digitised cultural 
heritage: the code, the data and the content. Our code base is open source, so the 
developer community can refine and re-use it to develop aggregation and search services in 
new contexts, add functions and services to Europeana and create innovative services in 
other sectors. We hold authority-controlled metadata for our 12 million objects. This will 
provide a rich resource for testing and developing linked data and semantic web 
applications. 
 
We also want to make it easier for users to engage with the content itself. We are working 
with social media communities and also piloting APIs in popular cultural heritage sites. We 
want to encourage users to add information, such as tags or their own content. Finally, we 
want to enable people to research, re-use and remix the content, especially material in the 
public domain. Inspiration, ideas and knowledge are all generated from this engagement 
with our cultural and scientific heritage. 
 
Rob Davies, EuropeanaLocal Project Manager and Scientific Co-ordinator 
   
Συμμετέχει στο panel της Στρογγυλής Τράπεζας 
 
Προφίλ: Rob currently leads on a number of the projects described on this site, including 
two, CARARE and EuropeanaLocal which are directed towards the contribution of content to 
the Europeana service under the European Digital Libraries Initiative. 
 
Περίληψη ομιλίας: The presentation will provide a brief update on key developments in the 
Europeana initiative and will go on to describe the contribution made by the Europeana 
Local project to demonstrating the contribution of digital content from local and regional 
sources and to moving forward developments on the establishment of a Europe-wide 
aggregations infrastructure which makes available this content. It will suggest some 
questions about what may be needed in Greece. 
 
Καθ. Σαράντος Καπιδάκης - Oμάδας διαχείρισης EuropeanaLocal 
 
Προφίλ: Καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
και διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ∆ημοσίευσης. Ο 
Σαράντος Καπιδάκης διδάσκει “Ψηφιακές Βιβλιοθήκες” και “Ηλεκτρονική ∆ημοσίευση” στο 
Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας. Κατά το παρελθόν έχει εργασθεί για το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας στην 
Ελλάδα, καθώς και για το Μ.Ι.Τ. των Η.Π.Α. Κατέχει μεταπτυχιακό (1987) και διδακτορικό 
(1990) τίτλο σπουδών σε Computer Science από το Πανεπιστήμιο του Princeton και 
δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Τα τρέχοντα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: αρχιτεκτονικές ψηφιακής βιβλιοθήκης και 
διαλειτουργικότητα, μεταδεδομένα, Dublin Core, τηλεκπαίδευση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 
πολιτικές για το ψηφιακό περιεχόμενο, αξιολόγηση και χρηστικότητα των ψηφιακών 
βιβλιοθηκών, ανάκτηση πληροφοριών στις βιβλιοθήκες. Συμμετείχε στο DELOS Network of 
Excellence on Digital Libraries, και σε πολλά άρα ερευνητικά προγράμματα, και 
συνεργάζεται με τη ∆ημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας για το EuropeanaLocal. 
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Περίληψη ομιλίας: Στη σημερινή εποχή η ψηφιακή διάθεση πληροφορίας είναι 
αναγκαιότητα. Ότι δεν είναι ψηφιακά διαθέσιμο, είναι σαν να μην υπάρχει, και σπανίως οι 



χρήστες αναζητούν πληροφορίες πέραν αυτών που εύκολα θα εντοπίσουν ψηφιακά. Έτσι, η 
ψηφιακή προβολή των τοπικών θησαυρών είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του 
πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, την προβολή της χώρας στο εξωτερικό, την έρευνα σε 
πολιτιστικά θέματα και τον τουρισμό. Η παρουσίαση αναφέρεται στην συμμετοχή ελληνικών 
φορέων στο EuropeanaLocal, έναν από τους κύριους παροχείς περιεχομένου για το 
Europeana. Η συμμετοχή απαιτεί πρωτίστως κατανόηση του εγχειρήματος και θέληση, και 
για να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα ανάλογα με την 
προϋπάρχουσα κατάσταση, χρειάζονται συμβατό λογισμικό και κατάλληλες διαδικασίες 
ενημέρωσης των μεταδεδομένων. Το EuropeanaLocal παρέχει υποστήριξη στα θέματα 
αυτά, και ήδη κάποιοι Ελληνικοί φορείς συμμετέχουν από την πρώτη φάση συγκομιδής των 
μεταδεδομένων, ενώ άλλοι βρίσκονται σε άλλα στάδια προσέγγισης. 
 
Βαγγέλης Μπάνος - Oμάδας διαχείρισης EuropeanaLocal 
 
Προφίλ: ∆ιπλωματούχος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Msc.  
Ο κ. Μπάνος ασχολείται επαγγελματικά με το χώρο των βιβλιοθηκών από το 2005. 
Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός πληροφορικής αναπτύσσοντας 
διαδικτυακές εφαρμογές με βάση τεχνολογίες ανοικτού κώδικα. Ειδικεύεται σε θέματα που 
αφορούν το σημασιολογικό διαδίκτυο, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και την ανοικτή πρόσβαση. 
Το 2006 δημιούργησε το openarchives.gr, την πρώτη μηχανή αναζήτησης ελληνικών 
ψηφιακών βιβλιοθηκών ανοικτής πρόσβασης. Μεταξύ άλλων έχει αναπτύξει τις ψηφιακές 
βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΨΗΦΙ∆Α) και της Βιβλιοθήκης της Βέροιας 
(ΜΕ∆ΟΥΣΑ). 
 
Περίληψη ομιλίας: Η παρουσίαση θα σκιαγραφήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας του 
Εθνικού Συσσωρευτή και τη σημασία του τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος της 
Europeana όσο και πέρα από αυτό. Επιπλέον, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις επιμέρους 
τεχνολογικές καινοτομίες που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
προγράμματος.  
 
Τα κύρια σημεία της ομιλίας είναι τα εξής: 

• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Εθνικού Συσσωρευτή 
• Europeana Dspace ESE Plugin 
• Τα εργαλεία λογισμικού ανοικτού κώδικα του ΕΚΤ για το Dspace 

 
Καθ. Στέφανος Κόλλιας - Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείo 
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Προφίλ: ∆ίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ, 1979, Master of Science 
σε Communication Engineering, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου UMISΤ, 
UK, 1980, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωμα στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων από ΕΜΠ, 1984, 
Ερευνητής (Research Scientist) του Center for Telecommunications Research του 
Πανεπιστημίου Columbia, Νέα Υόρκη, 1987 – 1989, ∆ιευθυντής του Τομέα Τεχνολογίας 
Πληροφορικής και Υπολογιστών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, 2007-2011. 2 διατριβές (MSc και 
∆ιδακτορική), 100 εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 200 
εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές. 2000 αναφορές στις εργασίες από 
άλλους ερευνητές (Google Scholar). Καθοδήγηση 100 ερευνητικών προγραμμάτων, 55 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και 45 Ελληνικών. Από αυτά έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τα 85, τα 
15 είναι σε εξέλιξη. Εθνικός Εκπρόσωπος για τις Νέες Τεχνολογίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και εκπρόσωπος στο European National Representative Group (NRG), 2004-
2007, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την 
Πρόσκληση 65 Ψηφιοποίησης Πολιτισμικού Περιεχομένου, 2005-2007, Εθνικός 
Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Ειδικών για Θέματα Ψηφιοποίησης (MSEG) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, 2007-2010, Μέλος της Επιτροπής για την ∆ιαλειτουργικότητα (Interoperability 
Group) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2007-2008, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της 



European Neural Network Society (2007-2010), Οργανωτής των Συνεδρίων VLBV-01, 
Οκτώβριος 2001, ICANN-06, Σεπτέμβριος 2006, CBMI-09, Ιούνιος 2009. 
 
Περίληψη ομιλίας: Το ευρωπαϊκό έργο ATHENA (Best Practive Network, ICT, PSP) 
ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2009 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2011. Στο έργο 
συμμετέχουν πολιτιστικοί φορείς (Μουσεία, αρχεία και βιβλιοθήκες), πανεπιστήμια, εταιρείες 
και υπουργεία από όλη την Ευρώπη (και το Ισραήλ). Στόχος του έργου είναι η συλλογή, 
αντιστοίχιση, και διάθεση πολιτιστικού περιεχομένου στην ευρωπαϊκή πύλη Europeana.eu. 
Το ΕΜΠ είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του εργαλείου αντιστοίχισης των μεταδεδομένων 
και της διαδικασίας διάθεσης των μεταδεδομένων στη Europeana. Για την αντιστοίχιση των 
μεταδεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο μεταδεδομένων Lightweight Information 
Describing Objects (LIDO). Μέχρι στιγμής υπάρχουν 2Μ αντικείμενα στο σύστημα του 
Athena με σκοπό να διπλασιαστούν μέχρι το τέλος του έργου. Το υπουργείο Πολιτισμού 
(διεύθυνση πληροφορικής και ∆ΕΑΜ) έχει συμβάλει καθοριστικά στην συλλογή των 
ελληνικών πολιτιστικών αντικειμένων. 
 
∆ρ. ∆ημήτρης Γαβρίλης - Ερευνητής στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του 
Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά" 
 
Προφίλ: Ο ∆ρ. ∆ημήτρης Γαβρίλης είναι ερευνητής της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας του 
Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Είναι επίσης υπεύθυνος για τις ψηφιακές υπηρεσίες στη 
Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Κατέχει δίπλωμα και 
διδακτορική διατριβή από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αναγνώριση 
προτύπων και εξαγωγή χαρακτηριστικών, τεχνολογίες web 2.0, δίκτυα κοινωνικών 
επισημειώσεων και αρχιτεκτονικές ψηφιακών βιβλιοθηκών. Έχει εργαστεί ως 
αναλυτής/προγραματιστής και υπεύθυνος ψηφιακών υπηρεσιών σε πολυάριθμα έργα τόσο 
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 
 
Περίληψη ομιλίας: Το CARARE αποτελεί ένα 3ετές έργο το οποίο αποσκοπεί στην 
δημιουργία ενός δικτύου καλής πρακτικής και μιας υπηρεσίας συγκέντρωσης για τη 
βελτίωση της διαλειτουργικότητας με την Europeana του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου 
από την περιοχή της αρχαιολογίας και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Το CARARE 
συγκεντρώνει μια κοινοπραξία που αντιπροσωπεύει 20 χώρες και οργανισμούς με εμπειρία 
από ένα ευρύ φάσμα από τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, 
τα πρότυπα και τις υπηρεσίες συγκέντρωσης. Θα καταστήσει διαθέσιμα περίπου 2 
εκατομμύρια αντικείμενα με πληροφορία για περίπου 1 εκατομμύριο μοναδικές τοποθεσίες 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Το δίκτυο θα συλλέξει, επιμεληθεί και τροφοδοτήσει τη Europeana 
με μια πλούσια ποικιλία από περιεχόμενο για μοναδικά αρχαιολογικά μνημεία, ιστορικά 
κτήρια και κέντρα πόλεων (διδιάστατο, τρισδιάστατο, γεωγραφικά προσδιορισμένο, κ.α.). 
Το CARARE θα εργαστεί με το EDL Foundation για να εγκαθιδρύσει ικανές διεργασίες για τη 
συγκέντρωση περιεχομένου από οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς, αντιμετωπίζοντας 
πρακτικά ζητήματα σχετικά με τη συλλογή 3D/VR μορφότυπων, της πλούσιας 
σημασιολογίας αρχαιολογικού και αρχιτεκτονικού περιεχομένου και τη διαχείριση 
γεωγραφικής πληροφορίας. Το δίκτυο θα εφαρμόσει τα πρωτόκολλα, πρότυπα και σχήματα 
που προτείνονται για την εξειδικευμένη συνεισφορά στη Europeana σε 3D/VR, GI, χρόνο και 
διάστημα στην ανάπτυξη του Europeana object model και των σημασιολογικών εργαλείων. 
 
Mary Rowlatt, AccessIT project coordinator 
 
Συμμετέχει στο panel της Στρογγυλής Τράπεζας 
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Προφίλ: Mary Rowlatt is a qualified librarian with extensive experience of instigating and 
managing successful information development projects with strategic impact, often in a 
multi-partner environment. She has a strong track record in web, information and digital 



content management, having worked for many years as a senior manager with Essex 
County Council, where she led teams responsible for information services, web services, 
knowledge management and customer relations. She has personal expertise and interest in 
usability and interoperability. She has initiated, co-ordinated and participated in a wide range 
of projects relating to information and libraries, including: EuropeanaLocal, Access-IT, 
EMPATIC, the 6FP DIP project, the ePSInet and PSInet projects, CALIMERA, ENCORE, 
seamlessUK, Live Community Networks, PULMAN, ONE-2, SEAMLESS, ISTAR and PLDP. 
She has a first degree in librarianship and a master’s degree in analysis, design and 
management of information systems. 
 
Περίληψη ομιλίας: This presentation describes the work of the AccessIT project, which is 
funded by the Culture Programme 2007 – 2013, with the intention of helping to make artistic 
and cultural works and products from three countries in South Eastern Europe more easily 
accessible to people in other countries. It will focus in particular on the methods the project 
has adopted to do this, via training and skills development; explore some issues and 
possibilities relating to local accreditation of the resulting training course; and look at how the 
project plans to help organisations with relevant digital content in Greece, Serbia and Turkey 
become part of the rapidly developing Europeana.eu service. 
 
Αdam Dudczak - AccessIT Technical Support and Trainer Training 
 
Συμμετέχει στο panel της Στρογγυλής Τράπεζας 
 
Προφίλ: Adam Dudczak, M. Sc., computing system analyst at Poznań Supercomputing and 
Networking Center (PSNC). Adam is a member of the PSNC's Digital Libraries Team which 
is involved in multiple national and European projects related to digital libraries. His research 
interest include information retrieval, text mining, semantic web technologies and their wide 
application in digital libraries. His scientific achievements includes several publications in 
professional journals and conference proceedings in field of LIS and computer science. 
 
Περίληψη ομιλίας: The aim of the Access IT project is to help small memory institutions to 
develop their digital libraries and connect them with Europeana. In order to achieve this, two 
on-line educational courses were prepared: "Digital repositories for small memory 
institutions" and "Cooperation with Europeana". The educational content of these courses 
was designed to enable small memory institution to expose and promote digital form of their 
local cultural heritage as a part of the Europeana network. This presentation will provide an 
overview of Access IT courses background, their final structure and content and ways these 
courses can be used. 
 
∆ιονυσία Καλλινίκου - Καθηγήτρια και  Αναπληρώτρια Πρόεδρος Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
Συμμετέχει στο panel της Στρογγυλής Τράπεζας   
 
Προφίλ: ∆ικηγόρος Αθηνών  στον ΄Αρειο Πάγο. Project Leader σε κοινοτικά προγράμματα 
με αντικείμενο την πνευματική ιδιοκτησία.  ∆ιευθύντρια (1995-2004) και Πρόεδρος (2010-) 
του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της ∆ιεθνούς 
Ενωσης Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Μέλος της Ενωσης Ελλήνων 
Αστικολόγων. Συγγραφέας βιβλίων και άρθρων για την πνευματική ιδιοκτησία με συμμετοχή 
σε ημερίδες και συνέδρια. 
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Τοποθεσία 
 
Α
 
μφιθέατρο Λ. Ζέρβας 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
 
Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 
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