
 

ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Σίτλοσ ερευνητικοφ 
προγράμματοσ 

Ροδόπη, γζφυρα πολιτιςμών 

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ 

ΠΑΜΘ - ΕΟΣ 

Επιςτημονικά 
υπεφθυνοσ/η 

Γ. Κζκκερησ 

Τπευθυνότητα/ ζργο 
του μζλοσ ΔΕΠ ςτο 

πρόγραμμα 

Επιςτημονικόσ υπεφθυνοσ/προγραμματιςτήσ 

Προχπολογιςμόσ  
(ςε € ή δρχ αν είναι προ 

1.1.2002 ) 

3.000 Ευρϊ 

Διάρκεια 2005-2006 

 

τόχοσ προγράμματοσ(ζωσ 100 λζξεισ): 

Δημιουργία ιςτοςελίδασ για την προβολή του πολιτιςμικοφ αποθζματοσ του Ν. Ροδόπησ. Η 

ιζηοζελίδας αναθέρεηαι  ζηην παροσζίαζη ηοσριζηικών, πολιηιζμικών, ιζηορικών και 

ενημερωηικών δραζηηριοηήηων ηοσ Νομού Ροδόπης και ηην παροσζίαζή ηοσς ζηο δίκησο 

Internet. 

Αποτελζςματα (ζωσ 100 λζξεισ): 

Θ Ιςτοςελίδα αναρτήθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηςη Ν. Ροδόπησ 

Παράγωγα (Πρακτικά ημερίδων ή άλλων επιςτημονικών ςυναντήςεων, άρθρα/ κατά το 

ςφςτημα ΑΡΑ& πιθανζσ ςυνδζςεισ/links): 

  



 

 

Σίτλοσ ερευνητικοφ 
προγράμματοσ 

Θράκη-Κφπροσ-Αιγαίο Τποπρόγραμμα 
«Παραδοςιακοί Φοφρνοι και Ζυμώματα» 

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ 

Τπουργείο Αιγαίου κ. Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ 
 

Επιςτημονικά 
υπεφθυνοσ/η 

Γ. Κζκκερησ 

Τπευθυνότητα/ ζργο 
του μζλοσ ΔΕΠ ςτο 

πρόγραμμα 

Επιςτημονικόσ Τπεφθυνοσ ομάδασ 
Θράκησ/Ερευνητήσ 

Προχπολογιςμόσ  
(ςε € ή δρχ αν είναι προ 

1.1.2002 ) 

9.000 Ευρϊ 

Διάρκεια 2005-2006 

 

τόχοσ προγράμματοσ(ζωσ 100 λζξεισ): 

Ζρευνα για τουσ παραδοςιακοφσ φοφρνουσ τησ Θράκησ 

το πρόγραμμα, ςυμμετζχουν επίςησ: 

1. το Ινςτιτοφτο Ελληνικϊν Μφλων, Αθήνα 

2. ο Πολιτιςτικόσ ςφλλογοσ Θήρασ 

3. η Νομαρχιακή Επιχείρηςη Πολιτιςμοφ Ζβρου 

4. ο φλλογοσ Ποντίων Αλζξιοσ Κομνηνόσ 
 

Αποτελζςματα (ζωσ 100 λζξεισ): 

Ζγινε καταγραφή των παραδοςιακϊν φοφρνων τησ περιοχήσ Θράκησ, του τρόπου δημιουργίασ 

τουσ, τησ λειτουργικότητασ και ςυλλζχθηκαν πάνω από 200 φωτογραφίεσ παλιζσ και καινοφργιεσ 

από φοφρνουσ. Ζγινε επίςησ ςυλλογή και καταγραφή παραδοςιακϊν ςυνταγϊν παραςκευήσ 

αρτοςκευαςμάτων και αποτυπϊθηκαν ςυνεντεφξεισ παλαιϊν ιδιοκτητϊν φοφρνων. τα πλαίςια 

του προγράμματοσ πραγματοποιήθηκε ημερίδα όπου παρουςιάςθηκαν τα αποτελζςματα του 

ζργου και προςφζρθηκαν παραδοςιακά εδζςματα. 

Παράγωγα (Πρακτικά ημερίδων ή άλλων επιςτημονικών ςυναντήςεων, άρθρα/ κατά το 

ςφςτημα ΑΡΑ& πιθανζσ ςυνδζςεισ/links): 



1. Ό. Ρενταρή, Γ. Κζκκερησ, “Θράκη», ςυμμετοχή ςτο ςυλλογικό τόμο “Φοφρνοι & Παραδοςιακά 

Ηυμϊματα ςτη Θράκη, το Αιγαίο & την Κφπρο”, Πρόγραμμα Θράκη –Κφπροσ- Αιγαίο,  ςελ. 11-

108, Θήρα 2007. 

  



ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Σίτλοσ ερευνητικοφ 
προγράμματοσ 

Λεξικόν Γεωγραφικόν και Ιςτορικόν τησ 
Θράκησ 

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηςη Ροδόπησ Ζβρου 

Επιςτημονικά 
υπεφθυνοσ/η 

Γ. Κζκκερησ 

Τπευθυνότητα/ ζργο 
του μζλοσ ΔΕΠ ςτο 

πρόγραμμα 

Επιςτημονικόσ υπεφθυνοσ/προγραμματιςτήσ 

Προχπολογιςμόσ  
(ςε € ή δρχ αν είναι προ 

1.1.2002 ) 

3.000 Ευρϊ 

Διάρκεια 2005 

 

τόχοσ προγράμματοσ(ζωσ 100 λζξεισ): 

Δημιουργία ψηφιακήσ εφαρμογήσ με το υλικό του βιβλίου του Αχ. αμοθράκη 

«ΛεξικόνΓεωγραφικόν και Ιςτορικόν τησ Θράικησ». 

Αποτελζςματα (ζωσ 100 λζξεισ): 

Σο παραδοτζο αποτελείται από οπτικό δίςκο με το «ΛεξικόνΓεωγραφικόν και Ιςτορικόν τησ 

Θράικησ» ςε μορφή pdf υπό μορφή βιβλίου 600 ςελίδων με ευρετήριο και δυνατότητα 

μεγζθυνςησ τουλάχιςτον 400%, ςε υψηλή ανάλυςη (300 dpi), αναδεικνυόμενο αυτόματα με την 

ειςαγωγή του οπτικοφ δίςκου ςε υπολογιςτή που ζχει εγκαταςτημζνο το πρόγραμμα 

AdobeReader ζκδοςη 5.0 ή νεότερη (θα ςυμπεριλαμβάνεται ςτον οπτικό δίςκο). Τπό την μορφή 

αυτή το αρχείο μπορεί επιπλζον να χρηςιμοποιηθεί για απλή εκτφπωςη αλλά και επανζκδοςη του 

τόμου δεδομζνου ότι αποτελεί πιςτή αντιγραφή του πρότυπου. Ο οπτικόσ δίςκοσ εκτυπϊθηκε ςε 

2000 αντίτυπα και διανεμήθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηςη Ροδόπησ Ζβρου. 

  



ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

 

 

τόχοσ προγράμματοσ(ζωσ 100 λζξεισ): 

Επιμόρφωςη Εκπαιδευτικϊν ςτην Αξιοποίηςη των Σεχνολογιϊν Πληροφορίασ και Επικοινωνιϊν 

(ΣΠΕ) ςτην Εκπαίδευςη Α' επιπζδου 

Αποτελζςματα (ζωσ 100 λζξεισ): 

το πλαίςιο του Γ' Κοινοτικοφ Πλαιςίου τήριξησ και του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ "Κοινωνία 

τησ Πληροφορίασ" (ΕΠ "ΚτΠ") ζγιναν τα εξήσ: 

1. Σαυτοποιήθηκε το Εργαςτήριο Τπολογιςτϊν του ΔΠΘ ςαν Επιμορφωτικό Κζντρο ΚΕ 17-8180-3 

ςφμφωνα με την υπ' αριθμ. 16808ΚΓ/18-2-2002 απόφαςη του ΤΠ.Ε.Π.Θ..  

2. τα πλαίςια τησ Πράξησ «Επιμόρφωςη Εκπαιδευτικϊν ςτην Αξιοποίηςη των Σεχνολογιϊν 

Πληροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) ςτην Εκπαίδευςη» του Μζτρου 1.2 του Επιχειρηςιακοφ 

Προγράμματοσ «Κοινωνία τησ Πληροφορίασ» το Κζντρο τήριξησ Επιμόρφωςησ (ΚΕ) του 

ΠΣΔΕ/ΔΠΘ προχϊρηςε ςτην υλοποίηςη προγράμματοσ επιμόρφωςησ ςτο Εργαςτήριο 

Μαθηματικϊν & Τπολογιςτϊν του ΠΣΔΕ/ΔΠΘ που διαθζτει τον κατάλληλο χϊρο με τον 

απαιτοφμενο υπολογιςτικό, δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό. Τλοποιήθηκαν τρεισ (3) 

ςειρζσ επιμορφϊςεων ςτο χρονικό διάςτημα 2003-2008  

 

Σίτλοσ ερευνητικοφ 
προγράμματοσ 

Επιμόρφωςη Εκπαιδευτικών ςτην Αξιοποίηςη 
των Σεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και των 

Επικοινωνιών ςτην Εκπαίδευςη  

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ 

ΤΠΕΠΘ (Επιχειρηςιακό πρόγραμμα «Κοινωνία 
τησ Πληροφορίασ) 

Επιςτημονικά 
υπεφθυνοσ/η 

Γ. Κζκκερησ 

Τπευθυνότητα/ ζργο 
του μζλοσ ΔΕΠ ςτο 

πρόγραμμα 

Επιςτημονικόσ Τπεφθυνοσ/υντονιςτήσ 

Προχπολογιςμόσ  
(ςε € ή δρχ αν είναι προ 

1.1.2002 ) 

12.000 Ευρϊ 

Διάρκεια 2004-2008 



ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Σίτλοσ ερευνητικοφ 
προγράμματοσ 

Θράκη, η Γη του Ορφζα 

Φορζασ 
χρηματοδότηςησ 

ΠΑΜΘ 

Επιςτημονικά 
υπεφθυνοσ/η 

Γ. Κζκκερησ 

Τπευθυνότητα/ ζργο 
του μζλοσ ΔΕΠ ςτο 

πρόγραμμα 

Επιςτημονικόσ 
Τπεφθυνοσ/Ερευνητήσ/Προγραμματιςτήσ 

Προχπολογιςμόσ  
(ςε € ή δρχ αν είναι προ 

1.1.2002 ) 

30.000.000 δρχ. 

Διάρκεια 1997-2011 

 

τόχοσ προγράμματοσ(ζωσ 100 λζξεισ): 

Δημιουργία ιςτοςελίδασ για την προβολή τησ Θράκησ 

Αποτελζςματα (ζωσ 100 λζξεισ): 

Δημιουργήθηκε ιςτοςελίδα μεγζθουσ 6.5 Gb που περιελάμβανε υλικό από 500 περίπου βιβλία, 

μουςική (192 mp3), βίντεο, διαδραςτικζσ βάςεισ δεδομζνων, κλπ, με θζματα ιςτορικά, πολιτιςτικά, 

λογοτεχνικά, εικαςτικά, δράςεισ πολιτιςτικϊν ςυλλόγων, δράςεισ του ΔΠΘ, κτλ. Θ ιςτοςελίδα 

προβλήθηκε ςτη διεφθυνςη http://alex.eled.duth.gr και από πλευράσ προςβαςιμότητασ, ςτο 

διάςτημα λειτουργίασ 2006-2011, ςημείωςε 11 εκ hits. 

Παράγωγα (Πρακτικά ημερίδων ή άλλων επιςτημονικών ςυναντήςεων, άρθρα/ κατά το 

ςφςτημα ΑΡΑ& πιθανζσ ςυνδζςεισ/links): 

1. Γ. Κζκκερησ, "Θράκη, η Γη του Ορφζα", Ζνα ερευνητικό και τεχνολογικό πρόγραμμα 

παρουςίαςησ τησ Θράκησ ςτο Διαδίκτυο,  “Θρακικά”, ςειρά Δεφτερη, τομ. 13os, 2003, 

ςελ. 314-322, Αθήνα 2003. 

2. Γ. Κζκκερησ, “Θράκη: χεδίαςη Σουριςτικήσ Ανάπτυξησ”, “Θρακικά”, ςειρά Δεφτερη, 

τομ. 14os, ςελ. 191-217, 2004, Αθήνα. 

3. Γ. Κζκκερησ, “Θ παρουςία τησ Θράκησ ςτο διαδίκτυο”, Πρακτικά 6o Παγκόςμιο 

υνζδριο Θρακϊν, Αλεξανδροφπολη, Αφγουςτοσ 2003. 

4. Γ. Κζκκερησ, Θ. Κυρκοφδησ,“Ανάπτυξη ψηφιακήσ ςυλλογήσ για την Θράκη» ε Μετα-

Βιβλιοθήκεσ: οι βιβλιοθήκεσ μετά το Διαδίκτυο και τον Ιςτό”, πρακτικά:13ο Πανελλήνιο 

υνζδριο Ακαδημαϊκϊν Βιβλιοθηκϊν, Κζρκυρα, ςελ. 476-483, Ιόνιο Πανεπιςτήμιο, 

http://alex.eled.duth.gr/


Κζρκυρα: Ιόνιοσ Ακαδημία, 2004 και ςτη διεφθυνςη 

http://www.ionio.gr/libconf/pdfs/kekkeris_koyrkoudis.pdf 

5. G. Kekkeris, P. Manos, “Thrace, the Land of Orpheus: A case study in presenting Web-

aided cultural journeys”, Proceedings of EVA 2000, pp.11.1-7, 26 July 2000, Edinburg, 

UK. 

6. Γ. Κζκκερησ, “Θράκη: Σουριςτική υποδομή- αναπτυξιακή προοπτική”, Πρακτικά 7oυ 

Παγκόςμιο υνζδριο Θρακϊν, Διδυμότειχο, 9-11 Ιουνίου, 2006. 

 

 

http://www.ionio.gr/libconf/pdfs/kekkeris_koyrkoudis.pdf

