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1 Εισαγωγή  

1.1 Γενικές πληροφορίες 

Το ArcGIS Online είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα/διαδικτυακό πρόγραμμα που 

επιτρέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικών χαρτών και εφαρμογών που αξιοποιούν 

γεωχωρική πληροφορία. Το λογισμικό παρέχεται με τη μορφή υπηρεσίας (SaaS – 

Software as a Service) και για τη χρήση του δεν απαιτείται εγκατάσταση κάποιου 

λογισμικού (software), αλλά ένας browser όπως Google, Chrome, Firefox κτλ. και σύνδεση 

στο Internet.  

1.2 Σχετικά  

Το παρόν έγγραφο συγκεντρώνει συχνές ερωτήσεις σε θέματα ενεργοποίησης της 

εκπαιδευτική άδειας (ενότητα 2), περιβάλλοντος διαχείρισης (ενότητα 3), και της 

εφαρμογης Storymaps (ενότητα 4). 
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2 Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την εκπαιδευτικής άδειας και την 

σύνδεση στο ArcGIS Online 

1. Είμαι εκπαιδευτικός σε δύο σχολεία και θα ενεργοποιήσω δυο ξεχωριστές 

άδειες στο ArcGIS Online (μια για κάθε σχολείο). Χρειάζεται να δημιουργήσω δύο 

ξεχωριστούς προσωπικούς λογαριασμούς πρόσβασης ή μπορώ να χρησιμοποιήσω τον 

ίδιο και για τα δυο σχολεία; 

Απάντηση: Ναι, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε δυο ξεχωριστούς προσωπικούς 

λογαριασμούς πρόσβασης, έναν για κάθε σχολείο. Η διαδικασία ενεργοποίησης (βλ. 

λεπτομέρειες στο «Οδηγός ενεργοποίησης εκπαιδευτικής άδειας ArcGIS Online») θα 

πραγματοποιηθεί δύο φορές, μια για κάθε σχολείο θα γίνει να τα την ενεργοποίηση της 

εκπαιδευτικές άδειας του σχολείου  

2. Είμαστε τρεις εκπαιδευτικοί από το ίδιο σχολείο και επιθυμούμε να 

χρησιμοποιήσουμε το ArcGIS Online. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε; 

Απάντηση: Θα πραγματοποιήσετε μία αίτηση για εκπαιδευτική άδεια του ArcGIS Online. 

Όταν λάβετε το url ενεργοποίησης της άδειάς σας, ένας από τους τρεις εκπαιδευτικούς 

θα ακολουθήσει τη διαδικασία ενεργοποίησης της άδειας του Οργανισμού (σχολείου) 

όπως περιγράφεται στο «Οδηγός ενεργοποίησης εκπαιδευτικής άδειας ArcGIS Online». 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός αυτός, θα προσθέσει τους άλλους δυο συναδέλφους ως 

«Μέλη» στον Οργανισμό. Στη συνέχεια (εάν το επιθυμούν) μπορεί να τους αποδώσει το 

ρόλο «Διαχειριστής» ή «Χρήστης» κτλ. 

3. Η εκπαιδευτική άδεια ArcGIS Online συνδέεται με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ή 

συγκεκριμένο σχολείο; 

Απάντηση: Η εκπαιδευτική άδεια ArcGIS Online συνδέεται με συγκεκριμένο σχολείο και 

παρέχει πρόσβαση σε πλήθος εφαρμογών σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του 

σχολείου. 

4. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις εφαρμογές του ArcGIS Online και σε άλλα 

μαθήματα του σχολείου μου πέραν από το Μαθητικό Διαγωνισμό «Προσφυγικά 

Μονοπάτια»; 

Απάντηση: Ναι, για όσο διάστημα είναι ενεργοποιημένη η εκπαιδευτική άδεια μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το ArcGIS Online σε οποιοδήποτε μάθημα/δραστηριότητα επιθυμείτε.  

 

https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/01/ArcGIS_Online_E%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_1.0.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/01/ArcGIS_Online_E%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_1.0.pdf
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5. Ερώτηση: Είμαι εκπαιδευτικός και του χρόνου θα βρίσκομαι σε άλλο σχολείο. 

Μπορώ να «μεταφέρω» την εκπαιδευτική άδεια στο άλλο σχολείο στο οποίο θα 

μετατεθώ; 

Απάντηση: Όχι. Κάθε άδεια συνδέεται με κάποιο σχολείο και όχι με κάποιο μεμονωμένο 

πρόσωπο. Για να χρησιμοποιήσετε το ArcGIS Online και στο νέο σας σχολείο, αρκεί να 

κάνετε εκ νέου αίτηση και να ενεργοποιήσετε την άδεια που θα λάβετε ακολουθώντας τα 

βήματα που περιγράφονται στο «Οδηγός ενεργοποίησης εκπαιδευτικής άδειας ArcGIS 

Online».  

  

https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/01/ArcGIS_Online_E%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_1.0.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/01/ArcGIS_Online_E%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_1.0.pdf
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3 Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το περιβάλλον διαχείρισης του 

ArcGIS Online 

1. Ποιοι αποτελούν Μέλη ενός Οργανισμού; 

Απάντηση: Εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι Μέλη ενός Οργανισμού.  

Πώς εισέρχομαι στο ΑrcGIS Online αφού έχω δημιουργήσει/αποκτήσει κωδικούς 

πρόσβασης; 

Απάντηση:  

Βήμα 1: Επισκέπτεστε τη σελίδα https://www.arcgis.com/index.html# και επιλέγετε «Sign 

in».  

  

Βήμα 2: Στη οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγετε «ArcGIS login» (ή «Σύνδεση στο ArcGIS» 

στα ελληνικά). 

 

 

 

 

 

 

https://www.arcgis.com/index.html
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Bήμα 3: Συμπληρώνετε το Όνομα Χρήστη και των Κωδικό πρόσβασης (Username & 

Password) και επιλέγετε «Είσοδος» («Sign in»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Τι θεωρείται Αντικείμενο.  

Απάντηση: Αντικείμενο είναι οποιαδήποτε εφαρμογή στο ArcGIS Online. Π.χ. ένα 

Storymap είναι ένα Αντικείμενο.  

3. Στην επιλογή πρόσκλησης Μέλους «Προσθήκη μελών χωρίς αποστολή 

προσκλήσεων» είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση email στη φόρμα; 

Απάντηση: Ναι. Η συμπλήρωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείο αν και δεν 

χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του Μέλους είναι υποχρεωτική. 

Αυτό συμβαίνει γιατί σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης και αίτησης 

ανάκτησης, απαιτείται ένα υπαρκτό email για την αποστολή των στοιχείων.  

4. Οι μαθητές που θέλω να προσθέσω ως Μέλη δεν έχουν προσωπικό λογαριασμό 

email. Πώς μπορώ να τους προσθέσω; 

Απάντηση: Κατά τη διαδικασία προσθήκης Μελών (βλ. αναλυτικές οδηγίες στο «ΑrcGIS 

Online Εγχειρίδιο Xρήσης Περιβάλλοντος Διαχείρισης») επιλέγετε «Προσθήκη μελών 

χωρίς αποστολή προσκλήσεων» και στο πεδίο «email» συμπληρώνετε ένα άλλο email 

(π.χ. το δικό σας). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το email αυτό όσες φορές επιθυμείτε.  

https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/01/ArcGIS_Online_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_v1.0.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/01/ArcGIS_Online_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_v1.0.pdf
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Σε περίπτωση που το Μέλος απωλέσει τον κωδικό πρόσβασης, θα σας σταλεί στο email 

σας η διαδικασία επανάκτησης κωδικού την οποία θα πρέπει να διενεργήσετε μαζί με το 

μαθητή σας. 
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4 Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή Storymaps του 

ArcGIS Online 

 

1. Που είναι αποθηκευμένο το πολυμεσικό υλικό που χρησιμοποιώ στο Storymap 

π.χ. εικόνες, video, ηχητικό υλικό κτλ.; Χρειάζεται να τα «ανεβάσω» σε κάποιο φάκελο 

στην εφαρμογή των Storymaps; 

Απάντηση: Όλο το πολυμεσικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, 

εικόνες, αρχεία ήχου είναι αποθηκευμένα στον προσωπικό υπολογιστή του εκάστοτε 

χρήστη και μεταφορτώνονται στο Storymap κατά τη δημιουργία του, χωρίς να χρειάζεται 

να διενεργήσετε κάποια περαιτέρω ενέργεια.  

2. Πώς και πού αποθηκεύεται το Storymaps; 

Απάντηση: Tα Storymaps αποθηκεύονται αυτόματα στο υπολογιστικό νέφος (cloud) της 

ESRI. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα και δεν απαιτεί κάποια ενέργεια από το δημιουργό 

του Storymap..  

3. Yπάρχει επιλογή undo; 

Απάντηση:Mε την κλασική έννοια που τη γνωρίζουμε σε άλλες εφαρμογές π.χ. 

επεξεργαστή κειμένου, δεν χρησιμοποιείται ευρέως στην εφαρμογή Storymap. Η 

δυνατότητα αναίρεσης δίνεται συχνά μέσω της διαγραφής π.χ. σβήσιμο 

κειμένου ή επιλογή «διαγραφή», όπου αυτό δίνεται ως επιλογή. 

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις δίνεται και η επιλογή undo. 

4. Το κείμενο πρέπει να γραφεί αποκλειστικά online ή μπορεί και να μεταφερθεί 

ως αρχείο από κάπου αλλού ; 

Απάντηση: Το κείμενο μπορεί να έχει γραφτεί σε κάποιο επεξεργαστή κειμένου στον 

υπολογιστή του δημιουργού και να μεταφερθεί με “αντιγραφή & επικόλληση 

(copy&paste) ή πληκτρολόγηση στο Storymap.  

5. Μέσα στο κείμενο μπορεί να ενσωματωθεί εικόνα; 

Απάντηση: Ναι.  

6. Ποιοι τύποι και μεγέθη αρχείων πολυμέσων υποστηρίζονται στο ArcGIS 

StoryMaps; 

Aπάντηση: Η εφαρμογή Storymaps υποστηρίζε: 



9 
 

 
 

• Για εικόνες:  

o μεγέθη αρχείων εικόνας έως και 20 MB  

o τύπους αρχείων: JPEG, JPG, JFIF, PNG, SVG, GIF και BMP.  

• Για βίντεο: 

o μεγέθη αρχείων MP4 έως 50 MB. Όταν ένα βίντεο MP4 μεταφορτώνεται 

για χρήση στο παρασκήνιο σε ένα εξώφυλλο ή σε έναν καθηλωτικό πίνακα 

πολυμέσων, το βίντεο αναπαράγεται αυτόματα και ο ήχος του δεν είναι 

διαθέσιμος.  

• Για αρχεία ήχου: 

o  αρχεία ήχου έως 50 MB  

o τύπους αρχείων: MP3 και WAV. 

7. Μπορώ να προσθέσω προσαρμοσμένο HTML ή CSS στα στοιχεία μπλοκ στο 

ArcGIS Storymaps; 

Απάντηση: Όχι. Η ομάδα του ArcGIS Storymaps ενδέχεται να ενεργοποιήσει περισσότερες 

επιλογές προσαρμογής στο μέλλον, αλλά το ArcGIS Storymaps δεν υποστηρίζει 

προσαρμοσμένο HTML ή CSS αυτήν τη στιγμή. Εάν έχετε ένα συγκεκριμένο αίτημα για 

προσαρμογή ή τους τύπους HTML ή CSS που θέλετε να προσθέσετε, μπορείτε να 

επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της ESRI.  

8. Πώς λειτουργούν οι ενσωματώσεις στα Storymaps; 

Απάντηση: Οι συγγραφείς μπορούν να συνδεθούν με περιεχόμενο ιστού μέσω κουμπιών 

και υπερσυνδέσμου κειμένου. Το ArcGIS Storymaps υποστηρίζει τα ακόλουθα 

πρωτόκολλα συνδέσμων: https, mailto, iform, tel, flow, lfmobile, arcgis-navigator, arcgis-

appstudio-player, arcgis-survey123, arcgis-collector, arcgis-workforce, arcgis-rekgis-exp. 

mspbi, comgooglemaps, pdffile, pdfehttp, pdfehttps, boxapp, boxemm, awb, awbs, gropen 

και radarscope. 

 

9. Μπορώ να δημιουργήσω ένα αρχείο PDF μιας ιστορίας; 

Απάντηση: Ναι, η εφαρμογή Storymaps υποστηρίζει τη δημιουργία αρχείων PDF από 

ιστορίες μέσω του διαλόγου εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 

ενότητα «Εκτύπωση Ιστορίας» του οδηγού «Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Storymap». 

https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/01/ArcGIS_Online_%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_Storymaps_v0.4.pdf
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10. Ποιες είναι οι απαιτήσεις ασφαλείας για τις ζωντανές ενσωματώσεις; 

Απάντηση: Προκειμένου το περιεχόμενο να εμφανίζεται ζωντανά μέσα σε μια ιστορία ή 

μια συλλογή, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις ασφαλείας: 

• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρωτόκολλο https. 

• Δεν πρέπει να περιέχει ετικέτες <script />. 

• Δεν πρέπει να περιλαμβάνει κεφαλίδες που περιορίζουν την προβολή στο 

https://storymaps.arcgis.com, όπως το X-FRAME-OPTIONS, ή την πολιτική 

ασφάλειας περιεχομένου του πλαισίου. 

• Τα στοιχεία PDF ως ενσωματώσεις πρέπει να έχουν τις σωστές κεφαλίδες CORS 

για να υποστηρίζουν την προβολή στο https://storymaps.arcgis.com. 

11. Γιατί βλέπω μια κάρτα στη θέση μιας ζωντανής ενσωμάτωσης όταν κοιτάζω ένα 

Storymap στο κινητό μου τηλέφωνό. 

Απάντηση: Οι ζωντανές ενσωματώσεις δεν υποστηρίζονται σε όλες τις περιπτώσεις ή 

μερικές φορές δεν είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Σε περιπτώσεις όπου ο χώρος είναι 

περιορισμένος π.χ. όταν η ιστορία προβάλλεται σε τηλέφωνο, οι ζωντανές ενσωματώσεις 

ενδέχεται να εμφανίζονται ως κάρτες. Οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν περιεχόμενο από 

γνωστούς παρόχους βίντεο όπως το YouTube ή το Vimeo. Ενδέχεται να υπάρχει μια 

επιλογή εμφάνισης της ενσωμάτωσης ως ζωντανή, γι' αυτό ελέγξτε τις επιλογές 

Ενσωμάτωσης. 

12. Τι σημαίνει “beta”; 

Απάντηση: Τα στοιχεία και οι δυνατότητες beta είναι υπό ανάπτυξη ενδέχεται να έχουν 

ελλιπή λειτουργικότητα ή τεκμηρίωσης. Ενδέχεται επίσης να υποστούν μικρές 

απροειδοποίητες αλλαγές.  

13. Μπορώ να δημιουργήσω αντίγραφο του Storymap μου; 

Aπάντηση: Ναι, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μιας ιστορίας επιλέγοντας 

«Αντιγραφή αφήγησης» από το κεντρικό μενού διαχείρισης του Storymap . 

 

 

 

 

https://storymaps.arcgis.com/
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Η επιλογή είναι διαθέσιμη για διαχειριστές και μέλη οποιωνδήποτε ομάδων στις οποίες 

έχει κοινοποιηθεί η ιστορία. Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 

αντιγράφου μιας ιστορίας ή για τη χρήση μιας υπάρχουσας ιστορίας ως πρότυπο για μια 

νέα ιστορία. Οι συλλογές και τα θέματα μπορούν επίσης να αντιγραφούν. Για 

περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την ενότητα «Δημιουργία 

αντιγράφου» του οδηγού «Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Storymap». 

14. Μπορώ να δω τα Storymaps και στην εφαρμογή Storymaps, αλλά και στο 

περιβάλλον διαχείρισης του ArcGIS Online. Πώς συνδέονται αυτά τα δυο; 

Aπάντηση: Ναι. Η εφαρμογή Storymaps είναι συνδεδεμένη με το περιβάλλον διαχείρισης 

του ArcGIS Online. Ανάλογα με τα δικαιώματα χρήστη π.χ. αν είστε διαχειριστής και έχετε 

δημιουργήσει ή έχουν κοινοποιηθεί Storymaps στον Οργανισμό σας, μπορείτε να τα 

βλέπετε και στην εφαρμογή Storymaps αλλά και στην καρτέλα «Περιεχόμενο» του 

περιβάλλοντος διαχείρισης του Οργανισμού σας στο ArcGIS Online.  

15. Γιατί δε βλέπω το ακρωνύμιο του Οργανισμού μου στο url της εφαρμογής των 

Storymaps; 

Aπάντηση: Η επιλογή αυτή δεν υποστηρίζεται προς το παρόν από την εταιρία 

δημιουργίας της πλατφόρμας (ESRI). Εάν δημιουργείτε Storymaps ως διαχειριστής, αυτά 

αποθηκεύονται αυτόματα στο υπολογιστικό νέφος του Οργανισμού σας. Για να δείτε στο 

περιεχόμενου του Οργανισμού σας τα Storymaps που δημιουργεί κάποιος μαθητής, θα 

χρειαστεί να τα κοινοποιήσει είτε σε Ομάδα του Οργανισμού είτε στον Οργανισμό.  

https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/01/ArcGIS_Online_%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_Storymaps_v0.4.pdf

