


Ανοικτή Πρόσβαση είναι:

• Η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και περιορισμούς

διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο

• Οι αναγνώστες χρησιμοποιούν ελεύθερα το διατιθέμενο υλικό για ερευνητικούς,

εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς.

• Ο συγγραφέας/δημιουργός διατηρεί τον έλεγχο των δικαιωμάτων επί του έργου

Η Ανοικτή Πρόσβαση



Πράσινη Βίβλος: Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας. Νέες
προοπτικές (COM (2007) 161 final, 3.4)
«…η πρόσβαση στη γνώση, η οποία παράγεται από τη δημόσια ερευνητική βάση

και η χρήση της από επιχειρήσεις και διαμορφωτές πολιτικών εδράζονται στον

πυρήνα του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Τομέα, όπου η γνώση πρέπει να

κυκλοφορεί χωρίς εμπόδια σε όλη την κοινωνία»

Steven E. Hyman, Provost of Harvard University on Harvard’s
Open Access Policy
“The goal of university research is the creation, dissemination, and preservation

of knowledge. At Harvard, where so much of our research is of global

significance, we have an essential responsibility to distribute the fruits of our

scholarship as widely as possible.”



Η Ανοικτή Πρόσβαση
1. Αυτο-αρχειοθέτηση (ή ο «Πράσινος Δρόμος»)
Οι ίδιοι οι συγγραφείς υποβάλουν άρθρα τύπου preprints & postprints, προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές εργασίες, γκρίζα βιβλιογραφία και άλλο ψηφιακό επιστημονικό υλικό (όπως
πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες, ψηφιοποιημένα βιβλία ιστορικής αξίας, δελτία
δραστηριότητας, ανακοινώσεις επιστημονικών επιτευγμάτων, επεξεργασμένα πειραματικά
δεδομένα και εκπαιδευτικά βοηθήματα)

• σε βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων
• σε θεματικές ψηφιακές συλλογές
• σε θεσμικά αποθετήρια
• στον προσωπικό τους διαδικτυακό τόπο

2. Ηλεκτρονικά περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης (ή ο «Χρυσός Δρόμος»)
Ηλεκτρονικά περιοδικά ελεύθερα προσβάσιμα από όλους χωρίς χρέωση, στα οποία
δημοσιεύονται ακαδημαϊκά και ερευνητικά άρθρα που έχουν υποστεί αξιολόγηση από
κριτές. Τα περιοδικά αυτά εκδίδονται είτε από τους παραδοσιακούς εκδοτικούς
οργανισμούς, είτε από τους αποκλειστικούς εκδότες Ανοικτής Πρόσβασης, είτε από νέες
μορφές εκδοτικών σχημάτων.

http://www.ariadne.ac.uk/issue42/harnad/�
http://www.ariadne.ac.uk/issue42/harnad/�


ΕΚΤ/ΕΙΕ και Ανοικτή Πρόσβαση
• Υποστηρίζει την «Κίνηση για την Ανοικτή Πρόσβαση», όπως αυτή διαμορφώνεται διεθνώς και την 

προωθεί σε εθνικό επίπεδο μέσα από πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση πολιτικών. 

• Το ΕΙΕ είναι ο 1ος Ελληνικός φορέας που υπογράφει τη Διακήρυξη του Βερολίνου και αναμέσα 
στους 25 πρώτους φορείς που την υπέγραψαν παγκοσμίως (2003).

• Με απόφαση του ΔΣ ΕΙΕ (2007), μεταξύ άλλων, αποφασίζεται η ενίσχυση της ανοικτής 
πρόσβασης στην έρευνα που παράγει ο φορέας και των υποδομών που θα την υποσηρίξουν, η 
προσαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και των συμβάσεων των συνεργαζόμενων 
ερευνητών ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες που στηρίζουν την ανοικτή πρόσβαση και τις 
σχετικές υποδομές (αποθετήρια, περιοδικά)

• Στο πλαίσιο του έργου «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕ+Τ) – Γ’ 
Φάση, Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης» το ΕΚΤ 
ενισχύει την εθνική υποδομή για την έρευνα και την τεχνολογία, προωθώντας με ουσιαστικό 
τρόπο τόσο τον «χρυσό δρόμο» (περιοδικά ανοικτής πρόσβασης), όσο και τον «πράσινο δρόμο» 
(αυτό-αρχειοθέτηση σε αποθετήρια) για την Ανοικτή Πρόσβαση.

• Συμβάλλει στην προβολή της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα με τη δημιουργία και την 
υποστήριξη της πύλης www.openaccess.gr - Συμβάλλει στο διάλογο για την Ανοικτή Πρόσβαση 
στην Ελλάδα με τη δημιουργία και υποστήριξη του blog για την ΑΠ: www.openaccess.gr/blog. 

• Διοργανώνει πλέον σε σταθερή βάση διεθνή συνέδρια για την προώθηση της Ανοικτής 
Πρόσβασης, ενώ συμμετέχει σε, αλλά και συντονίζει σημαντικά ευρωπαϊκά έργα με στόχο την 
προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης , όπως το MedOANet (www.medoanet.eu)  και το OpenAIRE 
(www.openaire.eu) 

http://www.openaccess.gr/�
http://www.openaccess.gr/blog�
http://www.medoanet.eu/�
http://www.openaire.eu/�


Αποστολή του Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης 
είναι η συγκέντρωση, 
οργάνωση, διάθεση
και εσαεί διατήρηση
της επιστημονικής,

τεχνολογικής και 
πολιτιστικής 
παραγωγής της 
επιστημονικής 
κοινότητας της χώρας.

Το ΕΚΤ



• Θεσμικά αρμόδιο ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής 
χρήσης για την τεκμηρίωση, διάθεση και διατήρηση του 
ψηφιακού περιεχομένου στην Ελλάδα

• Αναπτύσσει τεχνολογικές υποδομές με πρότυπα τεχνικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά για τη διαχείριση μεγάλου όγκου 
ψηφιακού περιεχομένου, ερευνητικών δεδομένων και 
εξειδικευμένων εφαρμογών επιστημονικής πληροφόρησης που 
βασίζονται σε διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας

• Δραστηριοποιείται, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, 
στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού

Ποιος είναι ο ρόλος του ΕΚΤ



• Τεχνογνωσία στη διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου
• Εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ.
• Υψηλής κατάρτισης προσωπικό με διεθνή εμπειρία
• Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό σχετικών Εθνικών

και Ευρωπαϊκών έργων
• Συνεργασίες με περισσότερους από 250 Ελληνικούς

και Διεθνείς οργανισμούς επιστημης και πολιτισμού

Χαρακτηριστικά του ΕΚΤ



Τι σημαίνει ενιαίος ανοιχτός χώρος

• Εύκολη, άμεση και ανοικτή πρόσβαση για όλους: σε μεγάλο 
όγκο επιλεγμένου ψηφιακού πολιτιστικού και επιστημονικού 
αποθέματος από το διαδίκτυο, και σε εργαλεία για τη χρήση 
τους από ειδικούς και μη.

• Δημιουργία καταλόγου ενιαίας πρόσβασης σε ψηφιακό 
περιεχόμενο ερευνητικών και πολιτιστικών φορέων

• Ενίσχυση των υποδομών φορέων πολιτισμού και έρευνας 
προκειμένου να διαθέσουν το περιεχόμενό τους ώστε να 
είναι επαναχρησιμοποιήσιμο



Δυνατότητες-Οφέλη
• Άμεση πρόσβαση στη γνώση και στον πολιτισμό σε όλους μέσω 

της διάθεσης των πηγών
• Τα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας 

καθίστανται «δημόσιο αγαθό»
• Συνεχής ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις
• Επαναχρησιμοποίηση του αποθέματος (re-use)
• Διατήρηση του αποθέματος
• Νέες και διαφορετικές θεωρήσεις και χρήσεις παλαιού υλικού (στην 

έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα)
• Συμμετοχή των πολιτών στις εξελίξεις στην έρευνα και τον 

πολιτισμό (citizen enabling factor)
• Ενίσχυση της καινοτομίας 



Υποδομές και περιεχόμενο επιστήμης 
@ΕΚΤ



To Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ)

Εθνικό: Aποτελεί τον άξονα ανάπτυξης των υποδομών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
(ΕΚΤ). Eντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αναβάθμιση των εθνικών ηλεκτρονικών υποδομών έρευνας
(research e-infrastructure).
Πληροφοριακό Σύστημα: H ψηφιακή πληροφορία και η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή
αποτελούν ζωτικό στοιχείο της σύγχρονης κοινωνίας, πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας,
αλλά και στοιχείο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.
Έρευνας και Τεχνολογίας: Η διάθεση περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας ως δημόσιο
αγαθό, αλλά και η μακροχρόνια διατήρησή του μέσα από εξελιγμένα πληροφοριακά
συστήματα. Στόχος είναι η παραγωγή διαδικτυακού περιεχομένου από τους ίδιους τους
χρήστες του, και η επαναχρησιμοποίηση του στην έρευνα και την εκπαίδευση.

Σήμερα, ο δικτυακός τόπος του ΕΠΣΕΤ (www.epset.gr) αποτελεί την κεντρική πύλη εισόδου
σε μια ερευνητική υποδομή εθνικής κλίμακας που δίνει ελεύθερη πρόσβαση σε πλούσιο
ψηφιακό περιεχόμενο για την έρευνα, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στην
Ελλάδα.

http://www.epset.gr/�
http://www.epset.gr/�
http://www.epset.gr/�
http://www.epset.gr/�
http://www.epset.gr/�




Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

• Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

• Διατίθενται 27982 διδακτορικές διατριβές με δυνατότητες αναζήτησης,

πλοήγησης και ξεφυλλίσματος

• Συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί

στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές

που έχουν εκπονηθεί από έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του

εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)

• Το αποθετήριο παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης στα πεδία των εγγραφών,

καθώς και δυνατότητα πλοήγησης στα επιμέρους πεδία: επιστημονικό πεδίο,

ίδρυμα, συγγραφέας, χώρα, γλώσσα, ημερομηνία.



Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

27.492 διδακτορικές 
διατριβές

19.500 με πρόσβαση 
στο πλήρες κείμενο 
(ανοικτή πρόσβαση

http://didaktorika.gr



5.800 εγγραφές

1.800 αρχεία 
πλήρους 
κειμένου

530 αρχεία 
βίντεο

Αποθετήριο του ΕΙΕ «ΗΛΙΟΣ»

http://helios-eie.ekt.gr/EIE

Περιέχει επιστημονικό και ερευνητικό υλικό των ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνων.



Ηλεκτρονικές Εκδόσεις
 Από το 1966, online 2008-
 Πλήρης ΑΠ
 21 τόμοι 
 Με αξιολόγηση
 Πλήρης δικτυακή διαχείρηση
 www.byzsym.org

 Από το 2004, online 2008-
 Πλήρης ΑΠ
 8 τόμοι 
 Με αξιολόγηση
 www.historicalreview.org

 Από το 1995,online 2008-
 Πλήρης ΑΠ
 10 τόμοι 
 Με αξιολόγηση
 Πλήρης δικτυακή διαχείρηση: 2013
 www.tekmeria.org

 Από το 1982, online 2009-
 Πλήρης ΑΠ
 13 τεύχη 
 20 προς ψηφιοποίηση
 Περιοδική επιστημονική έκδοση 
 http://www.ine-notebooks.org/

 Από το 1990, online 2009 
 Πλήρης ΑΠ
 12 τεύχη
 24 προς ψηφιοποίηση
 Ενημερωτική περιοδική έκδοση
 http://www.ine-newsletter.org

http://www.byzsym.org/�
http://www.historicalreview.org/�
http://www.tekmeria.org/�
http://www.ine-notebooks.org/�
http://www.ine-newsletter.org/�


Ηλεκτρονικές Εκδόσεις
 Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας και της Θεωρίας 

της Ιστορίας
 Από το 1999, online 2012-
 Πλήρης ΑΠ
 Με αξιολόγηση
 11 τόμοι 
 www.historeinonline.org

 Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία
 Από το 1982, online 2011-
 Delayed ΑΠ
 27 τόμοι με ΑΠ, 18 παλαιότεροι με ΑΠ 10/2012
 Με αξιολόγηση
 www.deltionchae.org

 Ομιλος Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού
 Από το 1963, online 2011-
 Πλήρης ΑΠ
 Με αξιολόγηση
 4 τόμοι online, 23 υπό ψηφοιποίηση για διάθεση 6/2013
 www.eranistes.org

 Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
 Από το 1971, online 2011-
 Πλήρης ΑΠ με το ΕΚΤ
 Με αξιολόγηση
 4 τόμοι online, 27 υπό ψηφοιποίηση για διάθεση 6/2013
 www.mnimon.gr

 Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
 Από το 1943, online 2011-
 Πλήρης ΑΠ
 Με αξιολόγηση
 4 τόμοι online, 34 θα διατίθενται έως 12/2012
 www.makedonikajournal.org

http://www.historeinonline.org/�
http://www.deltionchae.org/�
http://www.eranistes.org/�
http://www.mnimon.gr/�
http://www.makedonikajournal.org/�


Σύντομα...
Πλατφόρμα
ΕΚΤ
ePublishing



Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ανοικτή πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης που διατίθενται στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, με δυνατότητες αναζήτησης για αρχάριους και έμπειρους
χρήστες. H Αργώ αναπτύχθηκε και εξελίσσεται από το ΕΚΤ. Η πρόσβαση των πηγών
γίνεται με το λογισμικό ΑΒΕΚΤ. http://argo.ekt.gr/

Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών: η τελευταία έκδοση
περιλαμβάνει περισσότερους από 30.500 τίτλους περιοδικών που διαθέτουν 230
βιβλιοθήκες διαφόρων τύπων σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο ίδιο διαδικτυακό περιβάλλον
λειτουργεί και το ανανεωμένο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών, το οποίο
χρησιμοποιούν οι βιβλιοθήκες - μέλη του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και
Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) για την άμεση παραγγελία άρθρων περιοδικών,
προς όφελος των χρηστών τους. http://eskep.ekt.gr/eskep/

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Έργων ΕΠΕΑΕΚ & ΕΠΕΔΒΜ: συγκεντρώνει υλικό και
μελέτες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, και συνεχίζει να
εμπλουτίζεται με υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση" (2007 -2013) http://repository.edulll.gr/edulll/

http://argo.ekt.gr/�
http://eskep.ekt.gr/eskep/�
http://repository.edulll.gr/edulll/�
http://repository.edulll.gr/edulll/�
http://repository.edulll.gr/edulll/�
http://repository.edulll.gr/edulll/�
http://repository.edulll.gr/edulll/�
http://repository.edulll.gr/edulll/�
http://repository.edulll.gr/edulll/�


Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Σερρών: Ελευθερη πρόσβαση σε πλούσιο ψηφιοποιημένο
υλικό, βιβλία, συλλογές εφημερίδες κ.α. Το υλικό αυτό έχει οργανωθεί απο το ΕΚΤ και
παρέχει προηγμένες και φιλικές στο χρήστη δυνατότητες ανάγνωσης και
απλής/σύνθετης αναζητησης. http://ebooks.serrelib.gr/serrelib/

Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες της Κόνιτσας, Λιβαδειάς, Μυτιλήνης, Ρεθύμνου, Σερρών
έχουν αναπτυχθεί με την νέα διαδικτυακή υπηρεσία "ΑΒΕΚΤ-e opac" που συνδυάζει τα
χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού online καταλόγου και μίας εφαρμογής για τη
διαχείριση και τη διάθεση πλήρους ψηφιακού περιεχομένου. Οι χρήστες μπορούν να
αναζητήσουν το πλήρες ψηφιακό κείμενο εγγραφών και να εντοπίσουν το υλικό που
τους ενδιαφέρει μέσα απο την πλοήγηση σε πλήθος βιβλιογραφικών μεταδεδομένων
http://www.abekt.gr/eopac

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς: Σπάνιες
εκδόσεις, συλλογές και ποικιλία κειμένων με τοπικό και πανελλαδικό ενδιαφέρον
έχουν οργανωθεί με τη συνεργασία του ΕΚΤ και είναι διαθέσιμα για αναζήτηση και
ανάγνωση. http://ebooks.liblivadia.gr/liblivadia/

http://ebooks.serrelib.gr/serrelib/�
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Υποδομές και περιεχόμενο πολιτισμού 
@ΕΚΤ



ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών 
Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού

Τί είναι;
Περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για συλλογές από τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών
Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, που
ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται ψηφιακά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Ποιος είναι ο στόχος του έργου;
Η ελεύθερη διάθεση και η μέγιστη δυνατή διάχυση, μέσω Διαδικτύου, ψηφιακών
συλλογών της ελληνικής ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Πού απευθύνεται;
Η ψηφιοποίηση και η ελεύθερη διάθεση των συλλογών μέσω του Διαδικτύου καθιστά τα
ερευνητικά αποτελέσματα προσιτά στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία. Με
αυτό τον τρόπο γίνεται πραγματικότητα ένα μέρος της "εθνικής απογραφής" όπως την
αποκαλούσε ο συνιδρυτής του ΕΙΕ, Κ.Θ. Δημαράς.



Αποθετήριο 
Ανθρωπιστικών 
Επιστημών 
ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ

40.000 εγγραφές

23.000 τεκμήρια με πλήρη 
κείμενα

http://pandektis.ekt.gr

Ο "Πανδέκτης" περιλαμβάνει σημαντικές
ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και
πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.



Η Ζωφόρος του Παρθενώνα
120 φωτογραφίες λίθων

3 εκπαιδευτικά έντυπα

21 παιχνίδια

http://repository.parthenonfrieze.
gr/frieze

Το Αποθετήριο της Ζωφόρου του Παρθενώνα
παρουσιάζει ένα μοναδικό έργο τέχνης που αξιοποιεί
τις τεχνολογίες του Διαδικτύου για την ανάδειξη και
προβολή πολιτιστικού περιεχομένου.



Openarchives.gr

Ενιαίος χώρος 
για τις ψηφιακές 

συλλογές 
της χώρας



Από την Ελλάδα για τον Κόσμο

• Αποθετήρια πολιτισμού 
(Πανδέκτης)

• Αποθετήριο Διατριβών

• Περιοδικά Ανοικτής 
Πρόσβασης

• Αποθετήρια Ανοικτής 
Πρόσβασης

Ελλάδα Κόσμος
• Europeana

• Ευρωπαϊκή Πύλη Διατριβών 
DARTEurope

• Directory of Open Access 
Journals

• Directory of Open Access 
Repositories



Χρήση υποδομών και περιεχομένου ΕΚΤ 
στην επιστήμη και την εκπαίδευση

• Διεξαγωγή έρευνας: πρόσβαση σε πρωτότυπα έργα από έλληνες εκδότες 
(ePublishing), από ελληνικά ιδρύματα (διατριβές, αποθετήρια ΗΛΙΟΣ, 
Πανδέκτης). Εργαλεία προστιθέμενης αξίας (π.χ. υπηρεσίες ειδοποίησης, 
favorite lists, εξαγωγή βιβλιογραφιών, full text search, ενιαία πρόσβαση
κτλ)

• Πανεπιστημιακή εκπαίδευση: ανοικτή πρόσβαση σε έγκριτο περιεχόμενο 
για χρήση στα μαθήματα (πακέτα ανάγνωσης, reading lists)

• Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Χρήση υλικού σε εκπαιδευτικά σενάρια 
π.χ. Το ένδυμα στην αρχαία Ελλάδα (ζωφόρος του Παρθενώνα, Αρχαία 
ελληνικά νομίσματα (Πανδέκτης)



Πρόσβαση και απήχηση
Υποδομών & Περιεχομένου









«Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών 
κατάθεσης, διαχείρισης και διάθεσης

Ανοιχτών Δημοσίων Δεδομένων
Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου»

Επόμενα Βήματα: ενιαίος χώρος πολιτισμού



‘Οραμα: Η δημιουργία ενός ενιαίου πολιτιστικού 
πληροφοριακού χώρου:

• Εύκολη, άμεση και ανοικτή πρόσβαση για όλους: σε μεγάλο όγκο
επιλεγμένου ψηφιακού πολιτιστικού και επιστημονικού αποθέματος από
το διαδίκτυο, και σε εργαλεία για τη χρήση τους από ειδικούς και μη.

• Δημιουργία καταλόγου ενιαίας πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο
ερευνητικών και πολιτιστικών φορέων

• Ενίσχυση των υποδομών φορέων πολιτισμού και έρευνας προκειμένου
να διαθέσουν το περιεχόμενό τους, με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι
επαναχρησιμοποιήσιμο



Στόχοι του έργου

• Ασφαλής διατήρηση του Ελληνικού ψηφιακού αποθέματος

• Διάθεση του ελληνικού πολιτιστικού ψηφιακού αποθέματος με

προτυποποιημένο και ανοικτό τρόπο

• Πρόσβαση στο ελληνικό ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα από κεντρικό

σημείο αναζήτησης

• Επανάχρηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος σε υπηρεσίες

προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες



Υπηρεσίες προς φορείς:

• Λογισμικό Αποθετηρίου στο Υπολογιστικό Νέφος

• Λογισμικό Αυτοματισμού και Οργάνωσης Βιβλιοθηκών στο Υπολογιστικό 

Νέφος 

• Οριζόντιες Υπηρεσίες:

• Αντιστοίχισης και ελέγχου της συμβατότητας της 

τεκμηρίωσης με διεθνή πρότυπα

• Υποστήριξης της διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων 

• Υπηρεσίες εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης και υποστήριξης 

• Ασφαλούς απόθεσης

• Υπηρεσία Καταλόγου Ενιαίας Αναζήτησης σε Πολιτιστικό και 

Ψηφιακό Περιεχόμενο

• Υπηρεσία Καταλόγου Ανοιχτών Βιβλιογραφικών Δεδομένων 



Σε ποιούς απευθύνονται:

Κατά τη διάρκεια του έργου:

• Υπηρεσίες Αποθετηρίου και Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών
Σε επιλεγμένα μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, συλλόγους και ιδρύματα με 
πολιτιστικό και επιστημονικό ψηφιακό περιεχόμενο 

• Υπηρεσίες Καταλόγου Ενιαίας Πρόσβασης
Στους φορείς δικαιούχους της πρόσκλησης 31 και 31β του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος της Ψηφιακής Σύγκλισης

Στο μέλλον:
Σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς πολιτισμού και έρευνας



Ασφαλής Απόθεση

ΕΚΤ Data Center



Συνεργασία με περισσότερους από 70 φορείς,
μεταξύ άλλων:

• Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων (Γενική Γραμματεία Πολιτισμού)

• Ακαδημία Αθηνών

• Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρία

• Εφορίες Κλασσικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

• Λαογραφικά και τοπικά Μουσεία σε όλη την Ελλάδα

• Εθνική Πινακοθήκη

• Οικουμενικό Πατριαρχείο

• Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου

• Νομισματικό Μουσείο

• Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

• Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

• Αμερικάνικη Σχολή Κλασσικών σπουδών Αθήνας



Κατηγορίες φορέων πολιτισμού της πρόσκλησης 
31 & 31.2



Γεωγραφική 
κατανομή φορέων



Αναμενόμενα Αποτελέσματα
• Διάθεση του ελληνικού πολιτιστικού ψηφιακού αποθέματος με προτυποποιημένο και 

ανοικτό τρόπο 
• Πρόσβαση στο ελληνικό ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα από κεντρικό σημείο αναζήτησης
• Επαναχρησιμοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος σε υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες
• Παροχή εργαλείων απόθεσης, διαχείρισης και διάθεσης ψηφιακού πολιτιστικού 

περιεχομένου και μεταδεδομένων σε επιλεγμένους δημόσιους φορείς 
• Η ασφαλής διατήρηση του Ελληνικού ψηφιακού αποθέματος
• Αναμένεται να ψηφιοποιηθούν από τους φορείς και να διατεθούν σε συνεργασία με το

ΕΚΤ με ενιαία αναζήτηση περισσότερα από 2.000.000 ψηφιακά πολιτιστικά αντικείμενα
μέχρι το 2015

• Μέρος των μεταδεδομένων θα δοθούν στην Europeana
• Το σύνολο των ψηφιοποιημένων αντικειμένων με την κατάλληλη σήμανση θαα αποτεθεί

σε υποδομές ασφαλούς διατήρησης
• Το σύνολο των ψηφιοποιημένων αντικειμένων, εφόσον το επιτρέπει η νομοθεσία για την

Πνευματική Ιδιοκτησία, θα είναι διαθέσιμο για διαφορετικές χρήσεις (π.χ. εκπαιδευτικές,
τουριστικές κλπ)



Ευχαριστώ,

Μάρω Ανδρουτσοπούλου
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