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Ο Οδηγικός Ιστότοπος 
 

Ο Οδηγικός Ιστότοπος είναι ευρύς (έχει βάθος), τύπου διαδικτυακής πύλης (web 

portal), είναι δυναμικός, δηλαδή το περιεχόμενό του μπορεί να το διαχειρίζεται, 

όποιος γνωρίζει χρήση του υπολογιστή και των βασικών εφαρμογών του (word, 

excel) και λάβει σχετική εκπαίδευση. 

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στις σελίδες του, οι οποίες είναι δομημένες 

σε πλατφόρμα με σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης, ώστε να  αναδεικνύουν τη δυναμική 

του Σωματείου και να συμβάλουν στην απαραίτητη εξωστρέφεια, προσφέροντας 

καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας στους αναγνώστες. 

Ο Οδηγικός Ιστότοπος αποτελείται από 4 διαφορετικές πλατφόρμες: 

 την κεντρική σελίδα seo.gr που οποία απευθύνεται στο εξωτερικό κοινό  

 την περιοχή μελών members.seo.gr που απευθύνεται κυρίως στα μέλη και 
φίλους του Οδηγισμού  

 το online οδηγικό πρατήριο eshop.seo.gr για online αγορές  

 τις online δωρεές donate.seo.gr 

Σκοπός 

Σκοπός του Ιστότοπου του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού είναι: 

• η ψηφιακή προβολή του Οδηγισμού, και της ταυτότητάς του και η ανάδειξη 

του έργου του 

• η παρουσίαση των Τμημάτων/Επιτροπών Διοίκησης, Κλάδων, και 

Περιφερειακών Τμημάτων  

• η αναφορά και εμφάνιση σε χάρτη των Τοπικών Τμημάτων πανελλαδικά  

• η παρουσίαση της δράσης, των εκδηλώσεων, των πρωτοβουλιών, των 

κινητοποιήσεων και των προγραμμάτων χρονιάς του Οδηγισμού  

• η προσέλκυση νέων μελών και η διατήρηση των υπαρχόντων, παιδιών και 

ενηλίκων. 

• η προσέλκυση χορηγών και online υποστηρικτών 

• η ηλεκτρονική δημοσίευση εντύπων, φωτογραφιών, βίντεο κ.ά. ψηφιακών 

μέσων (κατόπιν συγκατάθεσης των εμφανιζόμενων, για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων τους) 
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• Η παροχή εύκολης πρόσβασης σε χρήσιμα εργαλεία και υλικό που υποστη-

ρίζει το έργο των μελών μας 

• η λειτουργία online οδηγικού πρατηρίου – E-SHOP 

Η δομή του Ιστοτόπου, (site map) έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Σώματος 

Ελληνικού Οδηγισμού. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση γίνεται σε συνεργασία με το 

Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και απόφαση του Δ.Σ. 

Διαχείριση περιεχομένου 
 

Τα Τμήματα/Επιτροπές Διοίκησης και οι Κλάδοι, έχουν το δικό τους χώρο στον 

ιστότοπο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, με προεπιλεγμένη δομή, ώστε ο 

επισκέπτης να παίρνει πλήρεις και ομοιογενείς πληροφορίες 

Τα Τοπικά Τμήματα, εμφανίζονται σε χάρτη, ανά περιοχή, με αναφορά στη διεύθυνση 

Εστίας, email επικοινωνίας και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε 

τοποθεσία είναι συνδεδεμένη με την υπηρεσία google map.  

Η διαχείριση του περιεχομένου γίνεται από το έμμισθο προσωπικό του Σώματος 

Ελληνικού Οδηγισμού και έχει τον τίτλο των ADMINS καθώς και από τους εθελοντές, 

τα άτομα που έχουν δηλωθεί από τα αντίστοιχα Τμήματα/Επιτροπές Διοίκησης, και 

Κλάδους για τον ρόλο αυτό και έχουν τον τίτλο των EDITORS. 

 

Αρμοδιότητες 

Διαχειριστές ADMINS: 

 Ανάλογα με τον Τομέα ευθύνης τους οι ADMINS διαχειρίζονται τις 

πλατφόρμες seo.gr, members.seo.gr, eshop.seo.gr και donate.seo.gr.  

 Διαχειρίζονται τις ενότητες ΝΕΑ και ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ στις πλατφόρμες 

seo.gr και members.seo.gr  

 Κάνουν αλλαγή ή τροποποίηση στη δομή του ιστοτόπου, (site map)  σε 

συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και έγκριση 

από το  Δ.Σ.  

Διαχειριστές EDITORS: 

 οι EDITORS διαχειρίζονται στην πλατφόρμα members.seo.gr: 

1. το δικό τους χώρο αποκλειστικά (Τμήμα/Επιτροπή Διοίκησης, 
Κλάδο) και τις αντίστοιχες ενότητές του 

2.  τη Βιβλιοθήκη - Χρήσιμα Αρχεία στις αντίστοιχες ενότητές τους  
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 Δε διαχειρίζονται την ενότητα ΝΕΑ. Για οποιαδήποτε ανάρτηση στην ενότητα 

ΝΕΑ, οι EDITIORS θα απευθύνονται στις γραμματείς των Τομέων της 

Κεντρικής Διοίκησης που ανήκει το Τμήμα/Επιτροπή Διοίκησης, Κλάδος τους.   

 Με τη λήξη της θητείας τους, ορίζονται από τα Τμήματα/Επιτροπές Διοίκησης, 

Κλάδους νέοι διαχειριστές EDITORS και ενημερώνεται το Τμήμα Επικοινωνίας 

και Δημοσίων Σχέσεων στο email: sitesupport@seo.gr   

 

Οι διαχειριστές ADMINS και EDITORS: 

 παρακολουθούν (διαδικτυακά ή δια ζώσης) την προβλεπόμενη εκπαίδευση 

διαχείρισης ιστοτόπου από την υπεύθυνη εταιρία που έχει αναλάβει την 

τεχνική υποστήριξη και λαμβάνουν υποστηρικτικό οπτικοακουστικό υλικό. 

• ευθύνονται για το περιεχόμενο της αρμοδιότητάς τους και την 

επικαιροποίησή του  

• φροντίζουν για την έγκαιρη ενημέρωσή του και ελέγχουν ανά 3μηνία τυχόν 

απαραίτητες αλλαγές  

• επιμελούνται την καλαίσθητη εμφάνισή του 

• εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της εκάστοτε σελίδας τους με φωτογραφίες και 

χρήσιμο υλικό. 

• επιλέγουν και δημοσιεύουν κάθε επικαιροποιημένο υλικό που πρέπει να 

είναι διαθέσιμο στα μέλη του Οδηγισμού, π.χ. κανονισμούς, εγκυκλίους, 

προγράμματα, περιοδικά, κ.λπ.  

• παρακολουθούν συνεχώς τη ροή των δημοσιευμάτων τους (προσθήκη – 

αφαίρεση – αρχειοθέτηση δημοσιεύματος).  

 

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ως Web Master (αρχισυντάκτης) 

έχει:   

• την ευθύνη για τη σαφήνεια και την ισορροπία των θεμάτων  

• τη γενική εποπτεία όλου του περιεχομένου με την τήρηση των σχετικών 

κανονισμών, 

• το συντονισμό των επιμέρους ενεργειών των Τμημάτων/Επιτροπών 

Διοίκησης και των Κλάδων 

• τη στατιστική παρακολούθηση  και την καταγραφή της επισκεψιμότητας του 

Ιστότοπου μηνιαία και την ενημέρωση σχετικά του Δ.Σ.  

mailto:sitesupport@seo.gr
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Η τεχνική υποστήριξη του ιστότοπου γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

sitesupport@seo.gr, στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι διαχειριστές 

περιεχομένου (ADMINS, EDITORS) αλλά και όλα τα μέλη του Σώματος Ελληνικού 

Οδηγισμού για θέματα που αφορούν στον ιστότοπο.  

 

Η διαχείριση του email γίνεται από έμμισθο υπάλληλο του Σώματος Ελληνικού 

Οδηγισμού και είναι ο άνθρωπος επαφής (contact person) μεταξύ Τμήματος 

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και εταιρείας που έχει αναλάβει την τεχνική 

υποστήριξη του ιστοτόπου, ο οποίος εγκρίνεται από το Δ.Σ. 

 

Ροή πληροφορίας προς τον Ιστότοπο  

 

Η διαδικασία που ακολουθείται για τη ροή πληροφορίας προς τον Ιστότοπο είναι η 

εξής: 

Συγκέντρωση: Ο διαχειριστής EDITOR Τμήματος/Επιτροπής Διοίκησης και Κλάδου 

συγκεντρώνει  ηλεκτρονικά το υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, video κ.λπ.). Αν 

χρειάζεται βοήθεια στην επιμέλεια των κειμένων (ύφος, δομή, ορθογραφικός, 

συντακτικός, γραμματικός έλεγχος, κ.λπ.) αποτείνεται στο Τμήμα Επικοινωνίας και 

Δημοσίων Σχέσεων στη διεύθυνση sitesupport@seo.gr  

Ανάρτηση: Ο EDITOR σύμφωνα με την εκπαίδευση που έχει λάβει, αναρτά το υλικό 

του (αρχεία, φωτογραφίες κ.α) στις σελίδες που διαχειρίζεται.   

Ενημέρωση Tμ. Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων: Οι ADMINS και EDITORS 

γνωστοποιούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων 

Σχέσεων, στη διεύθυνση sitesupport@seo.gr, τυχόν αλλαγές στα βασικά κείμενα 

και στις 4 πλατφόρμες για μια δεύτερη ματιά.  

Εάν υπάρχουν προτάσεις αναγκαίων βελτιώσεων, το Τμήμα Επικοινωνίας και 

Δημοσίων Σχέσεων ενημερώνει ηλεκτρονικά τον ADMIN ή EDITOR για τις τυχόν 

αλλαγές. 

 

Άλλα σχετικά 

 

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών, π.χ. στο πρόγραμμα Κεντρικής Διοίκησης, 

πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων κ.ά., ο διαχειριστής EDITOR ενημερώνει τον γραμματέα 

του Τομέα που ανήκει, ώστε ο διαχειριστής ADMIN να ενημερώσει αμέσως τον 

ιστότοπο. 

Η επικαιροποίηση των ιστοσελίδων μόνιμου περιεχομένου γίνεται σε τακτά 

διαστήματα (περίπου 4 φορές το χρόνο), εφόσον υπάρχει ανάγκη, και αφορά και την 

ανανέωση του φωτογραφικού υλικού.  

 

mailto:sitesupport@seo.gr
mailto:sitesupport@seo.gr
mailto:sitesupport@seo.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τεχνικές Οδηγίες 

 

seo.gr / members.seo.gr 
 
Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι αποθηκευμένες στα 72 dpi και σε ποιότητα 
70. Ο τύπος των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι .jpg ή σε .png στην περίπτωση 
που θέλετε η φωτογραφία να μην έχει background. 
 
Διαστάσεις Φωτογραφιών 

1. Αρχική σελίδα slider (μεγάλες φωτογραφίες κάτω από το βασικό μενού 
πλοήγησης) --> 2000x700 pixels (width x height) 

2. Σελίδες --> Στις σελίδες, οι φωτογραφίες του περιεχομένου, θα πρέπει να εί-
ναι width = 450 pixels και το ύψος τους αναλογικό. Αν επιθυμείτε οι φωτο-
γραφίες του περιεχομένου να ανοίγουν σε μεγαλύτερη ανάλυση θα πρέπει να 
είναι width = 1200 pixels και το ύψος τους αναλογικό. 

3. Νέα --> Στα νέα η διάσταση τους θα πρέπει να είναι width = 1200 pixels και το 
ύψος αναλογικό. 

4. Banners αρχικής σελίδας και δεξιάς στήλης εσωτερικών σελίδων (Οδη-
γικό Πρατήριο, Οδηγικά Κέντρα, κλπ) --> 350x263 pixels (width x height). 

 
eshop.seo.gr 
 
Διαστάσεις Φωτογραφιών 
 
Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι αποθηκευμένες στα 72 dpi και σε ποιότητα 
70. Ο τύπος των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι .jpg 

1. Αρχική σελίδα slider (μεγάλες φωτογραφίες κάτω από το βασικό μενού 
πλοήγησης) --> 1360x550 pixels (width x height) 

2. Προϊόντα --> Στα προϊόντα η διάσταση των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι 
1200x1200 pixels (width x height). 

 

Επεξεργασία Φωτογραφιών 
Στο online site https://www.befunky.com/create/photo-editor/ μπορείτε να επεξεργά-
ζεστε τις φωτογραφίες του site σας. Μέσα από αυτό μπορείτε να μικρύνεται τη διά-
σταση των φωτογραφιών, ακόμα και να κάνετε crop. 

 

 

 

https://www.befunky.com/create/photo-editor/

