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Αντί Προλόγου 

 
Οι επιστηµονικές και τεχνολογικές πληροφορίες αποτελούν υποδοµή για τη διαµόρφωση καινοτόµου 

τρόπου σκέψης, και συχνά αναφέρονται ως ο ακρογωνιαίος λίθος της ανάπτυξης της "Κοινωνίας της 

Γνώσης". Είναι επίσης γενικά αποδεκτό ότι η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη συναρτώνται 

σηµαντικά µε µια καλά πληροφορηµένη επιστηµονική κοινότητα. 

Ο όρος "Κοινωνία της Πληροφορίας", που χρησιµοποιείται ευρέως σήµερα, δηλώνει µία δυναµική 

κοινωνία που οδηγείται από σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, οι οποίες 

ενισχύουν την ανάπτυξη, διάθεση και χρήση της γνώσης. 

Η τεχνολογία αναδιαµορφώνει ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο εξειδικευµένες πληροφορίες διατίθενται 

στους ερευνητές και τους επιστήµονες που εργάζονται για τη δηµιουργία νέων προϊόντων και τη 

βελτίωση διαδικασιών. Η εξασφάλιση της σωστής πληροφορίας την κατάλληλη στιγµή µπορεί να 

είναι καθοριστική για την επιτυχία ή την αποτυχία µιας ερευνητικής προσπάθειας. 

Παρά τα εντυπωσιακά τεχνολογικά επιτεύγµατα, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας 

και επικοινωνίας προϋποθέτει υποχρεωτικά την ανάπτυξη επαρκούς, σωστά οργανωµένου και 

διαθέσιµου ηλεκτρονικού περιεχοµένου. 

Απαραίτητο, λοιπόν, συστατικό για τη νέα Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η συγκέντρωση και 

οργάνωση έγκυρου και έγκριτου περιεχοµένου σε ηλεκτρονική µορφή, σε µορφή "δεξαµενής" από 

την οποία µπορεί ο καθένας να αντλεί µόνο την πληροφορία που χρειάζεται. Αυτό εξάλλου δηλώνει 

και η ετυµολογία της λέξης "πληρο-φορία", που είναι ο φορέας της πληρότητας. 

Υλοποιώντας µε συνέπεια το στρατηγικό του σχεδιασµό, το ΕΚΤ πραγµατοποίησε το 2003 

σηµαντικά βήµατα για τη διαµόρφωση µιας εθνικής υποδοµής για τη συγκέντρωση, οργάνωση και 

διάθεση περιεχοµένου επιστήµης και τεχνολογίας µε τον πλέον εύχρηστο και αποτελεσµατικό τρόπο. 

Παράλληλα, διευρύνθηκαν οι συνεργασίες και η δικτύωσή του µε φορείς έρευνας και καινοτοµίας.    

Επιδιώκοντας τη συνεχή αναβάθµιση των υπηρεσιών του, το ΕΚΤ παρακολουθεί τις διεθνείς 

πρακτικές και πρότυπα, υιοθετεί στρατηγικές συγκριτικής αξιολόγησης και εφαρµογές για την 

καταγραφή των απαιτήσεων και των προσδοκιών των χρηστών των υπηρεσιών του, αντλεί γνώσεις 

από το εξωτερικό περιβάλλον, ενσωµατώνει νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και προσαρµόζεται 

συνεχώς στις νέες εξελίξεις.  

 

Ε. Μπούµπουκας  

∆ιευθυντής ΕΚΤ/ΕΙΕ  
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1. Συνοπτική παρουσίαση του ΕΚΤ 

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο εθνικός οργανισµός για την τεκµηρίωση, την 

πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέµατα επιστήµης, έρευνας και τεχνολογίας. Ιδρύθηκε 

το 1980 στο πλαίσιο του "Προγράµµατος Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών" και εντάσσεται 

ως εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. Λειτουργεί υπό την 

εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου 

Ανάπτυξης.  

Το ΕΚΤ εξοπλίστηκε µε µεγάλα πληροφοριακά συστήµατα το 1985, ενώ πήρε τη σηµερινή 

του µορφή το 1989, ως εθνική υποδοµή για τη συγκέντρωση, τεκµηρίωση και διάθεση 

περιεχοµένου σε θέµατα επιστήµης, έρευνας και τεχνολογίας.  

Ο θεσµικός ρόλος του ΕΚΤ ήταν εξαρχής "η εξασφάλιση της ροής επιστηµονικών και 

τεχνολογικών πληροφοριών στο σύνολο της ελληνικής επιστηµονικής κοινότητας, 

προβαίνοντας στη συλλογή, επεξεργασία και διάδοση επιστηµονικών και τεχνολογικών 

πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο".  

Ο ρόλος αυτός, ανταποκρινόµενος στις σύγχρονες απαιτήσεις, διευρύνθηκε σηµαντικά και 

υποστηρίχθηκε από νέες δραστηριότητες και εξειδικευµένες υπηρεσίες, που αφορούν 

µεταξύ άλλων:  

 τη δηµιουργία και διάθεση µέσω του ∆ιαδικτύου ελληνικών βάσεων δεδοµένων 

επιστήµης και τεχνολογίας 

 τη συγκρότηση και διάθεση του Εθνικού Αρχείου των ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών 

 τη λειτουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήµης και Τεχνολογίας (εθνικές και 

διεθνείς βάσεις δεδοµένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, πηγές στο ∆ιαδίκτυο) 

 την παροχή υπηρεσιών ανάκτησης πληροφοριών και παραγγελίας πλήρων 

κειµένων µε αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 

 την ανάπτυξη και παροχή λογισµικού για την αυτοµατοποίηση των λειτουργιών των 

ελληνικών βιβλιοθηκών, καθώς και τη διασφάλιση της πρόσβασης και διασύνδεσής 

τους µε βάσεις δεδοµένων ελληνικού και διεθνούς επιστηµονικού περιεχοµένου 

 τη δηµιουργία δικτύων βιβλιοθηκών και την κατάρτιση και ενηµέρωση εθνικών 

συλλογικών καταλόγων περιοδικών 

 την υποστήριξη συνεργασιών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης 
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 τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής και τη διάχυση ερευνητικών αποτελεσµάτων 

και νέων τεχνολογιών 

 τη συµµετοχή σε έργα και δίκτυα σχετικά µε την Κοινωνία της Πληροφορίας και την 

Καινοτοµία.  

Με την πάροδο των χρόνων, το ΕΚΤ εξελίχθηκε σε κεντρικό φορέα οργάνωσης και 

διάθεσης περιεχοµένου Επιστήµης & Τεχνολογίας, ο οποίος, σε συνεργασία µε άλλους 

ελληνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο, συµβάλλει στην ανάπτυξη 

υψηλής τεχνογνωσίας στον τοµέα του ψηφιακού περιεχοµένου. 

Με το άρθρο 23 του Ν.3190/2003 το ΕΚΤ µετονοµάστηκε σε "Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 

και Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου" και χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό της 

Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας αυτοτελώς. 
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2. Στόχοι και Επιτεύγµατα του έτους 2003 

 

Το 2003, το ΕΚΤ πραγµατοποίησε ένα ακόµα σηµαντικό βήµα για τη διαµόρφωση µιας 

εθνικής υποδοµής για τη συγκέντρωση και διάθεση περιεχοµένου επιστήµης και 

τεχνολογίας.  

Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκαν έργα που αφορούν την ανάπτυξη εφαρµογών και τη 

χρήση συστηµάτων για την οργάνωση των δεδοµένων, καθώς και δράσεις για την αύξηση 

του ψηφιακού επιστηµονικού και πολιτιστικού αποθέµατος της χώρας, το οποίο αποτελεί 

δηµόσιο αγαθό, ελεύθερο και διαθέσιµο στους πολίτες. Παράλληλα, διευρύνθηκαν οι 

συνεργασίες και η δικτύωση µε φορείς έρευνας και καινοτοµίας στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Στους βασικούς στρατηγικούς στόχους του ΕΚΤ εντάσσονται: 

• η λειτουργία σύγχρονου ψηφιακού κέντρου πληροφόρησης σε τοµείς 

επιστήµης και τεχνολογίας (Ε&Τ) µε παροχή εξειδικευµένων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών  

• η ανάπτυξη ελληνικού ψηφιακού περιεχοµένου Ε&Τ, µε έµφαση στις λειτουργίες 

συλλογής, ψηφιοποίησης, οργάνωσης και διάθεσης του περιεχοµένου 

• η συλλογή και απεικόνιση στοιχείων για την έρευνα και τεχνολογία στην 

Ελλάδα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών για την ενίσχυση της ελληνικής 

ερευνητικής δραστηριότητας.  

Το 2003 υλοποιήθηκαν σηµαντικοί επιχειρησιακοί στόχοι, µε κυριότερους: 

 την επέκταση των τεχνολογικών υποδοµών µε στόχο τη δηµιουργία ενιαίου 

περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την αναζήτηση και ανάκτηση ψηφιακών 

δεδοµένων για την κάλυψη εξατοµικευµένων αναγκών 

 τη διεύρυνση των πληροφοριακών πόρων Ε&Τ που διαχειρίζεται το ΕΚΤ 

(βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά), µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη 

ψηφιακού περιεχοµένου από ελληνικές πηγές 

 τη δικτύωση και εδραίωση σχέσεων συνεργασίας µε φορείς έρευνας και 

καινοτοµίας στην Ελλάδα και διεθνώς. 
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Τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα κατά τη διάρκεια του 2003 συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: θετική αξιολόγηση 

και διεύρυνση των δράσεων του έργου 

 Επέκταση των τεχνολογικών υποδοµών: προµήθεια νέων πληροφοριακών 

συστηµάτων, συστηµάτων ψηφιοποίησης και αποθήκευσης, ανάπτυξη εφαρµογών 

για τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήµης & Τεχνολογίας: υπογραφή 14 νέων 

συµβολαίων µε εκδότες, ανάπτυξη Εθνικού Αρχείου Ηλεκτρονικών και Έντυπων 

Περιοδικών, εγκατάσταση πληροφοριακού συστήµατος Web of Science 

 Ανάπτυξη ειδικών θεµατικών συλλογών που αφορούν ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, ψηφιακές βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές πηγές στην ΚτΠ 

 ∆ιεύρυνση των συνεργασιών στον τοµέα του ψηφιακού περιεχοµένου 
επιστήµης και πολιτισµού 

 Εικονική αναπαράσταση της ζωφόρου του Παρθενώνα σε CD-ROM και στο 
∆ιαδίκτυο 

 Πανευρωπαϊκή διάκριση του λογισµικού ΑΒΕΚΤ ως βέλτιστη πρακτική (Best 

eEurope practice) 

 Οργάνωση της γνώσης µε σύγχρονα βιβλιοθηκονοµικά εργαλεία: Ελληνικός 
Θησαυρός Όρων – Ελληνική έκδοση ∆εκαδικής Ταξινόµησης Dewey 

 Γενικά Αρχεία του Κράτους: ανάπτυξη συστήµατος για την περιγραφή, οργάνωση 

και διάθεση µέσω ∆ιαδικτύου αρχειακού υλικού των ΓΑΚ 

 Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα: υποστήριξη των ελληνικών ερευνητικών 

οµάδων, δικτύωση σε Μεσόγειο και ∆. Βαλκάνια, προώθηση Μικροµεσαίων 

Επιχειρήσεων  

 Πανευρωπαϊκή διάκριση του ελληνικού κόµβου CORDΙS ως ιστορία επιτυχίας 

για τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας  

 Προβολή και προώθηση δραστηριοτήτων ελληνικής προεδρίας: εκδηλώσεις, 
ειδικά αφιερώµατα στο περιοδικό "Καινοτοµία, Έρευνα και Τεχνολογία" 

 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανοµής Καινοτοµίας: διεύρυνση των υπηρεσιών για την 

προώθηση καινοτόµων τεχνολογιών, νέο επιχειρησιακό σχέδιο, ανανέωση 

συµβολαίου  
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Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: θετική αξιολόγηση και 
διεύρυνση των δράσεων του έργου 

Το ΕΚΤ είναι ο τελικός δικαιούχος και ανάδοχος του έργου "Εθνικό Πληροφοριακό 

Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας" (ΕΠΣΕΤ) που εντάσσεται στην πράξη "Οργάνωση 

και ∆ιάχυση ψηφιακού περιεχοµένου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη" 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Γ΄ ΚΠΣ).  

Το ∆εκέµβριο του 2003 ολοκληρώθηκε η α' φάση του έργου που περιελάµβανε 22 

υποέργα. Στη φάση αυτή το έργο εστιάστηκε στην ανάπτυξη εφαρµογών και στη 

χρήση συστηµάτων για την οργάνωση των δεδοµένων καθώς και στην ανάπτυξη 

αρχείων περιεχοµένου, σε πιλοτικό επίπεδο, µέσω διαδικασιών ψηφιοποίησης. Στο 

πλαίσιο της α' φάσης πραγµατοποιήθηκαν προµήθειες εξοπλισµού µε δηµόσιους και 

διεθνείς διαγωνισµούς και εξασφαλίστηκε η πρόσκτηση διεθνούς περιεχοµένου Ε&Τ.  

Σύµφωνα µε την εξωτερική αξιολόγηση της α' φάσης, το έργο διαµορφώνει µια εθνική 

υποδοµή στρατηγικής σηµασίας για τη συγκέντρωση και διάθεση περιεχοµένου Ε&Τ 

και συµβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Αποτελεί δε όχηµα 

για τη γενικευµένη παραγωγή, διάθεση και διεθνή προβολή ελληνικού περιεχοµένου 

Ε&Τ.  

Συγκεκριµένη αναφορά γίνεται στα σηµαντικά οφέλη που έχει ήδη αποδώσει το έργο 

όπως: εξοικονόµηση πόρων για την ελληνική ερευνητική κοινότητα σε εθνικό επίπεδο 

(µείωση πολλαπλών συνδροµών σε διεθνείς βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά 

περιοδικά, ελεύθερη διάθεση εργαλείων και τεχνογνωσίας), παροχή υπηρεσιών 

ψηφιακής βιβλιοθήκης προστιθέµενης αξίας και τεκµηριωµένης επιστηµονικής 

πληροφόρησης, ενηµέρωση για νέες τεχνολογίες, ευκαιρίες ερευνητικής και 

επιχειρηµατικής συνεργασίας, ερευνητικά προγράµµατα κ.λπ., διεθνής προβολή της 

ελληνικής πολιτικής για θέµατα έρευνας. 

Η β' φάση του έργου αφορά την επέκταση και ολοκλήρωση της πληροφοριακής 

υποδοµής, τη διεύρυνση του περιεχοµένου επιστηµονικών βάσεων δεδοµένων και 

συλλογών και την ανάπτυξη υπηρεσιών παροχής ερευνητικού και τεχνολογικού 

περιεχοµένου σε εθνική κλίµακα.  

Η ολοκλήρωση του ΕΠΣΕΤ θα αποδώσει υποδοµές Κέντρου Αριστείας για θέµατα 

διαχείρισης και διάθεσης ψηφιακού περιεχοµένου, καθιστώντας τη χώρα ικανή να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το σχέδιο δράσης για µια 

Ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) και από την πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Χώρο 

Έρευνας.  
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Επέκταση των τεχνολογικών υποδοµών: προµήθεια νέων πληροφοριακών 
συστηµάτων διάθεσης, αποθήκευσης και ψηφιοποίησης περιεχοµένου, ανάπτυξη 
εφαρµογών για τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

Κατά το 2003 ενισχύθηκε η τεχνολογική υποδοµή του ΕΚΤ, µε την προµήθεια νέων 

πληροφοριακών συστηµάτων διάθεσης, αποθήκευσης και ψηφιοποίησης 

περιεχοµένου. Οι προµήθειες που έγιναν µε δηµόσιους και διεθνείς διαγωνισµούς στο 

πλαίσιο του ΕΠΣΕΤ περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, κεντρικό σύστηµα διαχείρισης και 

διάθεσης ψηφιακού περιεχοµένου, εξοπλισµό δικτύωσης, υποδοµή αποθηκευτικών 

χώρων.   

Βασικά κριτήρια για την επιλογή των νέων υποδοµών ήταν: η επεκτασιµότητα, η 

µείωση της πολυπλοκότητας στη διαχείριση και η εφαρµογή διεθνών πρακτικών. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην εξασφάλιση της λειτουργικότητας σε όλα τα στάδια 

ανάπτυξης.  

Οι τεχνολογικές υποδοµές και τα συστήµατα του ΕΚΤ ακολουθούν ανοικτή 

αρχιτεκτονική και κοινά πρότυπα, επιτρέποντας τη σταδιακή διασύνδεση χρηστών µε 

διαφορετικά συστήµατα (διασυνδεσιµότητα και διαλειτουργικότητα). Παράλληλα, µε 

την ολοκλήρωσή τους τα συστήµατα θα παρέχουν συντονισµένη πρόσβαση και 

δυνατότητα αναζήτησης σε διαφορετικές βάσεις δεδοµένων, µε χρήση ενιαίας και 

φιλικής διεπαφής, προωθώντας µε αυτόν τον τρόπο την εξατοµίκευση της 

πληροφορίας για το χρήστη.  

Οι παραπάνω υποδοµές αναµένεται να εξυπηρετήσουν τους στόχους του φορέα, 

όσον αφορά τη διεύρυνση και ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την παροχή 

τους σε µεγάλο αριθµό χρηστών, αλλά και την ανάπτυξη ελληνικού περιεχοµένου 

επιστήµης και τεχνολογίας (δευτερογενείς πηγές, ηλεκτρονικά περιοδικά, 

ψηφιοποιηµένα αρχεία).  

Προς αυτή την κατεύθυνση προγραµµατίστηκε η υλοποίηση πιλοτικών έργων 

ψηφιοποίησης για τη διερεύνηση µεθοδολογικών και τεχνικών προβληµάτων που 

σχετίζονται µε την ψηφιοποίηση διαφόρων τύπων υλικού (microfilm, παλαιών βιβλίων, 

εικόνων, φωτογραφιών και χαρτών) και ζητηµάτων που συναρτώνται µε την 

περιγραφή και τεκµηρίωση συλλογών. 

Η υποδοµή που δηµιουργείται, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου, 

αναµένεται να αξιοποιηθεί και από άλλους φορείς που υλοποιούν έργα 

ψηφιοποίησης.  

Το 2003 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και παραµετροποίηση λογισµικού για την 

ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΤ, ενώ ξεκίνησε η επέκτασή του για τη 
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διάθεση πληροφοριών µέσα από κανάλια περιεχοµένου. Επίσης, ολοκληρώθηκε η 

σχεδίαση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για πληροφόρηση µε πλήρη αξιοποίηση των νέων 

πληροφοριακών συστηµάτων.  

Στόχος της διαδικτυακής πύλης είναι η οργάνωση και ενιαία διάθεση του 

περιεχοµένου των επιµέρους δικτυακών τόπων του ΕΚΤ. Η πύλη θα παρέχει 

πρόσβαση σε διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδοµένων, επιστηµονική βιβλιογραφία, 

ενηµέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέµατα έρευνας και καινοτοµίας, καθώς και 

υπηρεσίες επιστηµονικής πληροφόρησης, λαµβάνοντας υπόψη τις εξατοµικευµένες 

ανάγκες των χρηστών.  

Προς αυτή την κατεύθυνση υλοποιήθηκαν: η εγκατάσταση και διαµόρφωση του Portal 

server SunONE, η εγκατάσταση του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου Nautilus 

και η δηµιουργία λογισµικού για την αυτόµατη εισαγωγή και παρουσίαση 

περιεχοµένου. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε η εγκατάσταση και διαµόρφωση του 

LDAP server για την καταγραφή και διαχείριση των δικαιωµάτων των χρηστών της 

διαδικτυακής πύλης.  

Στην κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου που αφορά την κάλυψη εξατοµικευµένων 

αναγκών, αναπτύχθηκαν εφαρµογές για την καταγραφή και ταυτοποίηση των 

στοιχείων των χρηστών του διαδικτυακού κόµβου του ΕΚΤ. Με την ενεργοποίηση 

αυτών των εφαρµογών, οι χρήστες µπορούν είτε να εκµεταλλευτούν όλες τις 

προσφερόµενες υπηρεσίες δηµιουργώντας προσωπικό λογαριασµό, είτε να 

πλοηγούνται σε περιεχόµενο του κόµβου που θα είναι διαθέσιµο σε ανώνυµους 

χρήστες. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους βελτιώθηκε το περιβάλλον αναζήτησης-ανάκτησης 

πηγών/κειµένων τόσο για το προσωπικό του ΕΚΤ που προσφέρει τις σχετικές 

υπηρεσίες πληροφόρησης, όσο και για τους χρήστες µε online πρόσβαση. 

∆ιευρύνονται έτσι οι δυνατότητες πρόσβασης στις πληροφοριακές πηγές του ΕΚΤ µε 

ενιαίο τρόπο (web περιβάλλον, ενιαίο λογισµικό αναζήτησης, πρόσβαση στο σύνολο 

του περιεχοµένου από µια αρχική σελίδα).  

 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήµης & Τεχνολογίας: υπογραφή 14 νέων συµβολαίων µε 
εκδότες, ανάπτυξη Εθνικού Αρχείου Ηλεκτρονικών και Έντυπων Περιοδικών, 
εγκατάσταση πληροφοριακού συστήµατος Web of Science  

Η πρόσβαση/πρόσκτηση διεθνούς περιεχοµένου Επιστήµης και Τεχνολογίας σε 

ψηφιακή µορφή µέσω συνεργασιών µε παραγωγούς βάσεων δεδοµένων του 
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εξωτερικού και η ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου από ελληνικές πηγές, µέσω 

διαδικασιών ψηφιοποίησης, αποτελούν τους βασικούς στρατηγικούς άξονες του ΕΚΤ.  

 

Ηλεκτρονικά περιοδικά  

Το ΕΚΤ, σε συνεργασία µε εκπροσώπους της κοινοπραξίας των Ακαδηµαϊκών 

Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), συµµετείχε σε διαπραγµατεύσεις µε εκδοτικούς οίκους του 

εξωτερικού για την αγορά/εξασφάλιση πρόσβασης στα πλήρη κείµενα ηλεκτρονικών 

περιοδικών. Αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων ήταν η υπογραφή 14 νέων 

συµβολαίων µε αντίστοιχους διεθνείς εκδοτικούς οίκους και η εξασφάλιση πρόσβασης 

σε 8.500 περίπου τίτλους περιοδικών σε ηλεκτρονική µορφή, για τα ερευνητικά κέντρα 

της ΓΓΕΤ, τα Πανεπιστήµια και ΤΕΙ της χώρας.   

Λόγω του θεσµικού ρόλου του στο χώρο της επιστηµονικής και τεχνολογικής 

πληροφόρησης, το ΕΚΤ ανέλαβε, στο πλαίσιο του κοινοπρακτικού συµβολαίου, τη 

δηµιουργία και λειτουργία υποδοµής Εθνικού Αρχείου Ηλεκτρονικών και Έντυπων 

Περιοδικών Επιστήµης & Τεχνολογίας. Για την υλοποίηση των απαιτούµενων 

υποδοµών και τη διερεύνηση του καταλληλότερου σχήµατος, το ΕΚΤ υλοποιεί σχετική 

δράση, στο πλαίσιο του ΕΠΣΕΤ. 

 

∆ιεθνείς βάσεις δεδοµένων 

Ανανεώθηκαν οι ετήσιες συνδροµές των διεθνών βάσεων δεδοµένων µε 

βιβλιογραφικό περιεχόµενο ταξινοµηµένο και ευρετηριασµένο ανά επιστήµη που 

έχουν εγκατασταθεί στα πληροφοριακά συστήµατα του ΕΚΤ ή είναι προσβάσιµες 

µέσω ∆ιαδικτύου. Συγκεκριµένα, διαµορφώθηκαν ή ανανεώθηκαν συµβόλαια µε 

παροχείς περιεχοµένου του εξωτερικού, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

65 διεθνείς βάσεις δεδοµένων.  

Ιδιαίτερα σηµαντικό επίτευγµα ήταν η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του 

πληροφοριακού συστήµατος Web of Science (WOS), µε back files από το 1970, στα 

υπολογιστικά συστήµατα του ΕΚΤ, εξασφαλίζοντας την online πρόσβαση από τα 

ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ και µεγάλο αριθµό πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων  

(17 ΑΕΙ και ΤΕΙ).  

Η προµήθεια του Web of Science εξασφαλίστηκε µε πλεονεκτικούς οικονοµικούς 

όρους, µετά από διαπραγµατεύσεις του ΕΚΤ µε τον Αµερικανικό Οίκο Thomson, για 

λογαριασµό της κοινοπραξίας. Συγχρόνως διασφαλίστηκε χαµηλή τιµή για την είσοδο 

νέων µελών στο WOS, ώστε να καλυφθούν ανάγκες και άλλων ιδρυµάτων.  
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Το WOS λειτουργεί σε Intranet server του ΕΚΤ και υποστηρίζεται από λογισµικό 

πρόσβασης/αναζήτησης/ανάκτησης πληροφοριών, µε απεριόριστο αριθµό χρηστών, 

συνοδευόµενο από νέα εργαλεία και διευκολύνσεις καθώς και από πρόγραµµα 

εξαγωγής στατιστικών.  

Σηµειώνεται ότι το WoS αποτελεί ένα απαραίτητο πληροφοριακό εργαλείο για τους 

παραπάνω φορείς, δεδοµένου ότι περιλαµβάνει επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, citation 

indexes και impact factors περιοδικών σε όλους τους τοµείς επιστήµης και 

τεχνολογίας. Το WoS περιλαµβάνει τις ακόλουθες βάσεις δεδοµένων: Science Citation 

Index Expanded (Επιστήµη & Τεχνολογία), Social Sciences Citation Index (Κοινωνικές 

Επιστήµες), Arts & Humanities Citation Index (Ανθρωπιστικές Επιστήµες), Journal 

Citation Reports (Στοιχεία αξιολόγησης περιοδικών).  

 

Ελληνικές βάσεις δεδοµένων  

Όσον αφορά τις ελληνικές βάσεις δεδοµένων, µέσα στο 2003 "ανέβηκε" στον 

διαδικτυακό κόµβο του ΕΚΤ η βάση "ΝΑΤΟ Eπιστήµες & Τεχνολογία" (µε 1.900 

εγγραφές βιβλιογραφικών δεδοµένων για σειρές επιστηµονικών εκδόσεων του ΝΑΤΟ). 

Έτσι, ο συνολικός αριθµός των ελληνικών βάσεων δεδοµένων της Ψηφιακής 

Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ ανέρχεται σε 26.  

Επίσης, από τις αρχές του 2003 διατίθεται από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ η 

Β∆ "Αθηνά – Ακαδηµία Αθηνών" που περιέχει 4.000 άρθρα, από το 1926 µέχρι 

σήµερα. Πρόκειται για τα πλήρη κείµενα ανακοινώσεων και µελετών της Ακαδηµίας 

Αθηνών που αφορούν όλους τους επιστηµονικούς τοµείς. Περιλαµβάνονται οµιλίες 

γενικού ενδιαφέροντος, επετειακές οµιλίες, οµιλίες εκλαϊκευµένης επιστήµης, 

βιογραφίες µεγάλων προσωπικοτήτων της επιστήµης και της τέχνης, παρουσιάσεις 

και κριτικές βιβλίων, βιογραφικά σηµειώµατα ακαδηµαϊκών. Επίσης, αναλύσεις και 

προτάσεις επί σηµαντικών οικονοµικών, αρχαιολογικών, ιατρικών, κοινωνικών, 

φιλοσοφικών, φιλολογικών και φυσικοµαθηµατικών θεµάτων.  

 

Ανάπτυξη ειδικών θεµατικών συλλογών που αφορούν ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
ψηφιακές βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές πηγές στην ΚτΠ 

Στην κατεύθυνση της αξιοποίησης του υλικού που συγκεντρώνει το ΕΚΤ, 

αναπτύχθηκαν ειδικές θεµατικές συλλογές στους τοµείς: Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

(E-Government, E-Democracy), Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (Digital Libraries), 

Ηλεκτρονικές Πηγές στην Κοινωνία της Πληροφορίας.  
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Οι θεµατικές συλλογές, οι οποίες εµπίπτουν στις σύγχρονες τάσεις της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας και της Γνώσης, περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, πληροφοριακό υλικό 

για τις εξελίξεις, τις απόψεις, τους προβληµατισµούς και τις τεχνολογίες σε διεθνές 

επίπεδο.   

Στόχος είναι η παροχή επιστηµονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης τόσο σε 

οµάδες χρηστών ειδικών ενδιαφερόντων, όσο και σε χρήστες της ευρύτερης 

επιστηµονικής κοινότητας της χώρας που επιθυµούν να ενηµερωθούν για αντικείµενα 

που αποτελούν θέµατα αιχµής της ΚτΠ.  

Οι συλλογές αποτελούν προϊόν πολύµηνης εργασίας εξειδικευµένων στελεχών του 

φορέα και περιλαµβάνουν βιβλιογραφικό υλικό (παραποµπές επιστηµονικών άρθρων, 

µονογραφιών, κ.λπ.), στοιχεία από διδακτορικές διατριβές, πρακτικά συνεδρίων, 

εκθέσεις, µελέτες, αποτελέσµατα ερευνητικών έργων, περιοδικά ειδικού 

ενδιαφέροντος. Επίσης, παρουσιάζονται επιλεγµένες διαδικτυακές πύλες µε 

εξειδικευµένο πληροφοριακό υλικό, από όλο τον κόσµο. 

Ειδικότερα όσον αφορά τις διαδικτυακές διευθύνσεις, κατά την αξιολόγησή τους 

λήφθηκαν υπόψη κριτήρια όπως: η ποιότητα του περιεχοµένου, η εγκυρότητα του 

φορέα, η ενηµερότητα, η οργάνωση του περιεχοµένου και η ευκολία πλοήγησης σε 

αυτό και τέλος το κόστος, ενώ έµφαση δόθηκε στη συλλογή περιεχοµένου ελεύθερης 

πρόσβασης. 

Η ανάπτυξη των θεµατικών συλλογών αξιοποιεί το σύνολο των πληροφοριακών 

πόρων της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ (ηλεκτρονικά περιοδικά, εθνικές και 

διεθνείς βάσεις δεδοµένων, πηγές στο ∆ιαδίκτυο, κ.λπ.). 

 

∆ιεύρυνση των συνεργασιών στον τοµέα του ψηφιακού περιεχοµένου επιστήµης και 
πολιτισµού 

Οι δράσεις του ΕΚΤ συµβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση του ψηφιακού 

επιστηµονικού και πολιτιστικού αποθέµατος της χώρας, το οποίο αποτελεί δηµόσιο 

αγαθό, ελεύθερο και διαθέσιµο στους πολίτες. Η ανάπτυξη ελληνικού περιεχοµένου 

απαιτεί τη διεύρυνση των συνεργασιών µε σχετικούς φορείς (βιβλιοθήκες, αρχεία, 

πανεπιστήµια) και τη διαµόρφωση κοινών δράσεων. 

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση έργων ψηφιοποίησης και ανάδειξης µεγάλων 

συλλογών ελληνικού περιεχοµένου επιστήµης και πολιτισµού πραγµατοποιείται σε 

συνεργασία µε επιλεγµένους φορείς. Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και η 
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εξεύρεση καλών πρακτικών σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία "προϊόντων" ή "υπηρεσιών" 

περιεχοµένου. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία µε τα Ανθρωπιστικά 

Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 

Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητας) µε 

σκοπό την ψηφιοποίηση και οργάνωση ιστορικών συλλογών υψηλής επιστηµονικής 

και πολιτιστικής αξίας.  

Επίσης, έχουν δροµολογηθεί συνεργασίες µε την Υπηρεσία Συντήρησης Μνηµείων 

Ακρόπολης, τις ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την 

Ακαδηµία Αθηνών και άλλους φορείς που κατέχουν και διαχειρίζονται ελληνικό 

περιεχόµενο επιστήµης και πολιτισµού.  

 

Εικονική αναπαράσταση της ζωφόρου του Παρθενώνα σε CD-ROM και στο 
∆ιαδίκτυο 

Ένα σηµαντικό έργο ψηφιακής τεκµηρίωσης και προβολής πολιτιστικού 

περιεχοµένου, στο οποίο συµµετείχε το ΕΚΤ κατά τη διάρκεια του 2003, είναι η 

εικονική αναπαράσταση της ζωφόρου του Παρθενώνα σε CD-ROM και στο ∆ιαδίκτυο.  

Πρόκειται για ένα πιλοτικό έργο ψηφιοποίησης που, για πρώτη φορά, συγκεντρώνει 

και υποµνηµατίζει, στα ελληνικά και αγγλικά, φωτογραφίες των αυθεντικών λίθων της 

ζωφόρου των µουσείων Βρετανικού, Ακρόπολης, Λούβρου. Οι φωτογραφίες έχουν 

συµπληρωθεί µε τα σωζόµενα σχέδια των J. Carrey (1674) και J. Stuart (1751), 

δίνοντας την πληρέστερη δυνατή εικόνα του συνόλου. 

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού (Υπηρεσία 

Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης, Α' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών 

Αρχαιοτήτων). Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για µια νέα συστηµατική 

προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, έτυχε σηµαντικής προβολής και 

αναγνώρισης στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα.  

Η εφαρµογή απευθύνεται στο ευρύ κοινό µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο. 

Ταυτόχρονα, όµως, η επιστηµονική τεκµηρίωση του έργου το καθιστά ένα απαραίτητο 

εργαλείο τόσο για τον αρχαιολόγο-µελετητή που έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τη 

σχετική έρευνα, όσο και για τον καθηγητή ως εκπαιδευτικό βοήθηµα. 

"Η ζωφόρος του Παρθενώνα" περιλαµβάνει εισαγωγή και περιήγηση στη ζωφόρο, 

περιγραφή των παραστάσεων ανά λίθο, αρίθµηση των λίθων, ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία και αναφορά στους συντελεστές του έργου.  
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Η εισαγωγή παρέχει πληροφορίες για το ναό και το γλυπτό διάκοσµο, θεωρίες για την 

ερµηνεία του θέµατος της ζωφόρου καθώς και για το σχεδιασµό, την κατασκευή και 

την ιστορία της. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στις τέσσερις πλευρές 

του µνηµείου, µε το εικονίδιο ενός παιδιού που κινείται παράλληλα µε τη ζωφόρο στο 

κάτω µέρος της οθόνης.  

Η περιγραφή των παραστάσεων της ζωφόρου ανά λίθο περιλαµβάνει φωτογραφικό 

κατάλογο των λίθων, µε συνοδευτική εισαγωγή και περιγραφικά κείµενα. Επιλέγοντας 

ένα λίθο µε το δείκτη, εµφανίζεται η αναλυτική περιγραφή του και η φωτογραφία του, 

µε αχνό υπόβαθρο τα σχέδια του Carrey, τα οποία εµφανίζονται ή αποµακρύνονται 

από την οθόνη µε τη χρήση ενός πλήκτρου.  

Ο χρήστης µπορεί να µεταβεί στον επόµενο ή στον προηγούµενο λίθο, 

χρησιµοποιώντας τα σχετικά βέλη και scrollbars, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 

επεξήγησης προεπιλεγµένων λέξεων.  

Σηµειώνεται ότι έχει ξεκινήσει η διάθεση του CD-ROM σε µουσεία, βιβλιοθήκες, 

πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα και σχολεία, καθώς και σε φορείς του εξωτερικού 

που ασχολούνται µε κλασικές σπουδές. Έως το τέλος του 2003 διατέθηκαν 

περισσότερα από 1.000 αντίτυπα. 

Το περιεχόµενο του CD-ROM "H ζωφόρος του Παρθενώνα" είναι διαθέσιµο στο 

διαδικτυακό κόµβο του ΕΚΤ, στη διεύθυνση http://www.ekt.gr/parthenonfrieze. 

 

Πανευρωπαϊκή διάκριση λογισµικού ΑΒΕΚΤ ως βέλτιστη πρακτική  
(Best eEurope practice) 

Το ΑΒΕΚΤ, εφαρµογή που έχει αναπτυχθεί πλήρως από το ΕΚΤ, αποτελεί µια 

ολοκληρωµένη λύση για την οργάνωση βιβλιοθηκών και τη διάθεση βιβλιογραφικών 

δεδοµένων. Είναι, παγκοσµίως, ένα από τα ελάχιστα λογισµικά που χειρίζονται 

πολυγλωσσικό περιεχόµενο, και ειδικότερα πολυγλωσσικά βιβλιογραφικά δεδοµένα 

µεγάλης ποικιλίας τύπων (περιοδικών, εφηµερίδων, εικόνων, video, µουσικής, κ.λπ.). 

Η διεπαφή χρήσης (user interface) του ΑΒΕΚΤ διατίθεται στην ελληνική και στην 

αγγλική γλώσσα, γεγονός που καθιστά δυνατή τη χρήση του και από φορείς άλλων 

χωρών.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µε την εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ, οι περισσότερες ελληνικές 

βιβλιοθήκες: 

• έχουν αυτοµατοποιηθεί πλήρως, χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα για το οποίο δεν 

απαιτείται µεγάλο κόστος εξοπλισµού, εγκατάστασης και υποστήριξης 
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• έχουν αναπτύξει, σε εθνικό επίπεδο, τεχνογνωσία στη χρήση των 

βιβλιοθηκονοµικών προτύπων και κανόνων (MARC, ISBD, AACR) µε τη συµβολή 

και την υποστήριξη των στελεχών του ΕΚΤ 

• είναι σε θέση να επικοινωνούν (κυρίως µέσω του συστήµατος αυτοµατισµού που 

διαθέτουν) και να ανταλλάσσουν δεδοµένα και υπηρεσίες, τόσο µεταξύ τους όσο 

και µε βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσµο. 

Το 2003 το ΑΒΕΚΤ αναγνωρίστηκε ως βέλτιστη πρακτική στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού έργου Best eEurope Practices (BEEP). Αντικείµενο του ΒEEP είναι η 

συγκέντρωση και κωδικοποίηση µελετών περιπτώσεων (case studies) για την 

ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών από διάφορους κοινωνικο-οικονοµικούς τοµείς.  

Στόχος είναι η ανάπτυξη του συστήµατος γνώσης Beep Knowledge System, το οποίο 

σχετίζεται µε την απασχόληση και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές Μικροµεσαίες 

Επιχειρήσεις (Digital SME), την κοινωνική ένταξη και την περιφερειακή συνοχή.  

Η αναγνώριση του ΑΒΕΚΤ ως βέλτιστη πρακτική βασίστηκε σε µια σειρά 

παραµέτρων: συνθήκες ανάπτυξης του ΑΒΕΚΤ, διαδικασίες διάθεσης σε βιβλιοθήκες, 

στόχοι που επιτεύχθηκαν, προγράµµατα, έργα και δραστηριότητες που συµµετείχε, 

αποτελέσµατα της χρήσης του, συµβολή στην ανάπτυξη των βιβλιοθηκών και την 

ενίσχυση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ΑΒΕΚΤ εντάχθηκε 

στο Beep Knowledge System (Case 419) µε ιδιαίτερα υψηλούς δείκτες. 

 

Οργάνωση της γνώσης µε σύγχρονα βιβλιοθηκονοµικά εργαλεία: Ελληνικός 
Θησαυρός Όρων – Ελληνική έκδοση ∆εκαδικής Ταξινόµησης Dewey 

Η ανάπτυξη ελληνικού Θησαυρού Όρων και η διανοµή της ελληνικής έκδοσης της 

∆εκαδικής Ταξινόµησης Dewey αποτέλεσαν τις βασικές δράσεις του ΕΚΤ το 2003, 

όσον αφορά σύγχρονα εργαλεία και βοηθήµατα που ανταποκρίνονται σε 

συγκεκριµένες ανάγκες των ελληνικών βιβλιοθηκών.  

 

Ελληνικός Θησαυρός Όρων  

Από τις αρχές του 2003 ξεκίνησε η ανάπτυξη του πρώτου ελληνικού Θησαυρού Όρων 

γενικού περιεχοµένου (µε αντιστοίχιση των όρων και στην αγγλική γλώσσα), µε 

σκοπό να αποτελέσει ένα πρότυπο εργαλείο ευρετηρίασης και ανάκτησης 

πληροφορίας για τις ανάγκες, αρχικά, των δηµόσιων και δηµοτικών βιβλιοθηκών, 

καθώς και των κέντρων πληροφόρησης.  
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Ο Θησαυρός αποτελεί ένα λεξιλόγιο όρων όπου δηλώνονται µε σαφήνεια οι σχέσεις 

µεταξύ των εννοιών, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη που διενεργεί µια αναζήτηση 

να διαµορφώσει µια σαφή εικόνα του γνωστικού πεδίου που τον ενδιαφέρει. Η 

ανάπτυξη του Θησαυρού εντάσσεται στο έργο "Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής 

Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες" (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Θησαυρού (ΕΑΘ), η οποία απαρτίζεται από έµπειρους 

βιβλιοθηκονόµους, εξέτασε σε πολυάριθµες συναντήσεις τα διάφορα µεθοδολογικά 

προβλήµατα και διαµόρφωσε συµπληρωµατικές οδηγίες για τη δόµηση του 

Θησαυρού. Ιδιαίτερα βοήθησε η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από την ελληνική 

έκδοση της ∆εκαδικής Ταξινόµησης Dewey. 

Προκειµένου να αποτυπωθεί η υφιστάµενη κατάσταση, διεξήχθη έρευνα στις 

ελληνικές βιβλιοθήκες µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίου, µελετήθηκαν τα διεθνή και 

ελληνικά πρότυπα για τη συγκρότηση θησαυρών και συγκεντρώθηκε βιβλιογραφία και 

υλικό από τους θεµατικούς όρους που χρησιµοποιούνται στις ελληνικές βιβλιοθήκες. 

Παράλληλα, το ΕΚΤ προχώρησε στην προµήθεια ειδικού λογισµικού διαχείρισης 

θησαυρών (SIS-TMS) από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας 

και Έρευνας (Ηράκλειο Κρήτης), σε συνεργασία δε µε το Ινστιτούτο πραγµατοποίησε 

προσαρµογές στο λογισµικό µε βάση τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου έργου. 

Η πρώτη έκδοση του Θησαυρού αναµένεται το β' εξάµηνο του 2004, καλύπτοντας 

ευρύ φάσµα θεµάτων, µε ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα ελληνικού και ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος. Η περαιτέρω ανάπτυξη και εξειδίκευση του Θησαυρού θα αφορά 

επιλεγµένες θεµατικές ενότητες, που θα καθοριστούν από συγκεκριµένες ανάγκες 

οµάδων χρηστών.   

Ο Θησαυρός θα διατεθεί αρχικά µε τη µορφή CD-ROM, ως εφαρµογή που 

αναπτύσσεται σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, ενώ 

προβλέπεται η δηµιουργία αντίστοιχης εφαρµογής στο διαδικτυακό κόµβο του ΕΚΤ, η 

οποία θα ενηµερώνεται σε τακτική βάση. 

 

Ελληνική έκδοση ∆εκαδικής Ταξινόµησης Dewey 

Το 2003 διεκπεραιώθηκε σε µεγάλο βαθµό η διάθεση των 2.500 αντιτύπων της 

ελληνικής έκδοσης της ∆εκαδικής Ταξινόµησης Dewey.  

Μεταξύ των αποδεκτών της έκδοσης είναι δηµόσιες, δηµοτικές και σχολικές 

βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και ερευνητικών κέντρων, τα 

Γενικά Αρχεία του Κράτους µε τα περιφερειακά παραρτήµατά τους και τα τοπικά 
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αρχεία, καθώς και βιβλιοθήκες και αρχεία που λειτουργούν σε µουσεία, νοσοκοµεία, 

υπουργεία, τράπεζες, ΟΤΑ, σωµατεία, πολιτιστικά ιδρύµατα, κέντρα µελετών, 

επιµελητήρια, εκδοτικοί οίκοι και άλλοι οργανισµοί. Επίσης διατέθηκαν αντίτυπα σε 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα στην Κύπρο. 

Η ∆εκαδική Ταξινόµηση Dewey, που ως γνωστόν αποτελεί το πιο διαδεδοµένο 

ταξινοµικό σύστηµα βιβλιοθηκών στον κόσµο, χρησιµοποιείται σε 135 χώρες και έχει 

µεταφραστεί σε 35 γλώσσες. Η ελληνική µετάφραση της Συνοπτικής Έκδοσης Dewey 

συµβάλλει στην ενιαία εφαρµογή ενός διεθνώς αναγνωρισµένου συστήµατος 

ταξινόµησης και στην καθιέρωση ενός κοινού ταξινοµικού εργαλείου στις ελληνικές 

βιβλιοθήκες. Παράλληλα, θα εξυπηρετήσει τη βιβλιοθηκονοµική εκπαίδευση στην 

Ελλάδα, που µέχρι σήµερα βασιζόταν σε ξενόγλωσσα εκπαιδευτικά εργαλεία. 

Η έκδοση προβλήθηκε εκτενώς από τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, µε ειδικά 

αφιερώµατα και παρουσιάσεις. Χαρακτηρίζεται ως ένα πολύτιµο εργαλείο για την 

οργάνωση των συλλογών και την πρόσβαση των χρηστών σε αυτές, ενώ 

επισηµαίνεται η ποιότητά της και η σηµασία της για τον εκσυγχρονισµό των 

βιβλιοθηκών. 

Η θετική υποδοχή της έκδοσης καταδεικνύεται και από τις πολλές επιστολές προς το 

ΕΚΤ, όπου τονίζεται ότι η ελληνική µετάφραση της ∆εκαδικής Ταξινόµησης Dewey 

καλύπτει ένα µεγάλο κενό στον τοµέα της βιβλιοθηκονοµίας.  

∆ευτερογενές προϊόν του έργου αποτελεί µια δίγλωσση ηλεκτρονική βάση ορολογίας 

για όλο το φάσµα των επιστηµών, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαµόρφωσης 

ώστε να διατίθεται από το ∆ιαδίκτυο. Η βάση θα περιλαµβάνει 20.000 ελληνικούς 

όρους και την απόδοσή τους στα αγγλικά.  

 

Γενικά Αρχεία του Κράτους: ανάπτυξη συστήµατος για την περιγραφή, οργάνωση 
και διάθεσης µέσω ∆ιαδικτύου αρχειακού υλικού των ΓΑΚ  

Η διαχείριση και η διάθεση αρχειακού υλικού των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) 

σε ηλεκτρονική µορφή είναι το αντικείµενο πιλοτικού έργου που υλοποιείται, σε 

συνεργασία µε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Στόχος είναι η αναβάθµιση και ο 

εκσυγχρονισµός των αρχειακών κέντρων της χώρας, σε τοµείς που σχετίζονται µε  

το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας, την παροχή υπηρεσιών και γενικότερα την  

υποδοµή των ΓΑΚ.  
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Το έργο περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, δράσεις για τη βιβλιογραφική διαχείριση και την 

κωδικοποίηση του υλικού των αρχείων (σχεδίαση και ανάπτυξη συστήµατος και 

εργαλείων διαχείρισης). 

Στο πλαίσιο αυτό, το 2003 ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του συστήµατος 

ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής διαχείρισης και διάθεσης αρχειακού υλικού µέσω 

∆ιαδικτύου. Επιπλέον, ξεκίνησε η παραγωγή δεδοµένων σύµφωνα µε τις διαδικασίες 

που είχαν προσδιοριστεί κατά το σχεδιασµό του έργου. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις 

διεθνείς εξελίξεις που αφορούν την κωδικοποίηση αρχειακού υλικού και την ανάπτυξη 

συστηµάτων για τη διαχείρισή τους.  

Σηµαντικός ήταν επίσης ο προγραµµατισµός των δράσεων για την κωδικοποίηση των 

δεδοµένων, σύµφωνα µε το πρότυπο EAD, στο σύστηµα που ανέπτυξε το ΕΚΤ.  

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν από τα ΓΑΚ µε την υποστήριξη του ΕΚΤ. 

Σηµειώνεται πως µακροπρόθεσµος στόχος είναι η διεύρυνση της συνεργασίας µεταξύ 

του ΕΚΤ και των Γενικών Αρχείων του Κράτους για την ευρύτερη αξιοποίηση του 

πληροφοριακού περιεχοµένου όλων των αρχειακών υπηρεσιών της χώρας.  

Η διεύρυνση αυτή θα διαµορφώσει νέες υπηρεσίες και οφέλη τόσο για τους πολίτες 

όσο και για την πολιτεία: οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τον 

πληροφοριακό πλούτο των αρχείων για την έρευνα και τις καθηµερινές ανάγκες τους. 

Αντίστοιχα, για την πολιτεία επιτυγχάνονται στόχοι που σχετίζονται µε την εύρυθµη 

και ευνοµούµενη λειτουργία του κράτους, καθώς βελτιώνονται οι παρεχόµενες 

υπηρεσίες προς τον πολίτη, και διευκολύνεται η πρόσβασή του στις πληροφορίες του 

δηµόσιου τοµέα. 

 

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα: υποστήριξη των ελληνικών ερευνητικών 
οµάδων, δικτύωση σε Μεσόγειο και Βαλκάνια, προώθηση Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων 

Η υποστήριξη της ελληνικής συµµετοχής σε ευρωπαϊκά προγράµµατα έρευνας και 

τεχνολογίας, η εδραίωση συνεργασιών και η ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στο 

διεθνή χώρο αποτελούν βασικές προτεραιότητες του ΕΚΤ. 

Το ΕΚΤ αποτελεί Εθνικό Σηµείο Επαφής (Νational Contact Point, NCP) για το  

6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (κύριο µέσο 

χρηµατοδότησης της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο), το πρόγραµµα eContent 

(πρωτοβουλία της ΕΕ για την ανάπτυξη και διάθεση ευρωπαϊκού ψηφιακού 

περιεχοµένου), το πρόγραµµα ΑSIA IT&C (Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
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Επικοινωνιών για τη διασύνδεση των χωρών της Ασίας µε τα κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) και το δίκτυο IDEΑList (δίκτυο που παρέχει υποστήριξη για διακρατικές 

αναζητήσεις συνεργασιών και εταίρων µε στόχο τη διαµόρφωση κοινοπραξιών και την 

υποβολή προτάσεων στο πρόγραµµα Information Society Technologies).  

Το 2003, το ΕΚΤ παρείχε έγκαιρη και στοχευµένη πληροφόρηση στην ερευνητική και 

επιχειρηµατική κοινότητα. Παράλληλα, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

οι οκτώ προτάσεις που υποβλήθηκαν για έργα (δράσεις ειδικής στήριξης) στο  

6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, στα οποία το ΕΚΤ συµµετέχει, έχοντας συντονιστικό ρόλο σε 

τρία από αυτά. Η υλοποίηση των έργων θα αρχίσει µέσα στο 2004.  

 

∆ιαδικτυακή πληροφόρηση για ευρωπαϊκά προγράµµατα 

Στο πλαίσιο των δράσεων του ως Εθνικό Σηµείο Επαφής, το ΕΚΤ ανέπτυξε ειδικούς 

δικτυακούς τόπους για όλες τις θεµατικές προτεραιότητες και τα οριζόντια 

προγράµµατα του 6ου ΠΠ (www.ekt.gr/ncpfp6). Η διαδικτυακή αυτή υπηρεσία 

συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης ερευνητικών 

δράσεων από το 6ο ΠΠ, ενώ παρέχει υποστήριξη σε όσους υποβάλλουν προτάσεις, 

από τη σύλληψη της ιδέας ενός έργου και την ανεύρεση συνεργατών, µέχρι την 

επιτυχή υποβολή και ανάληψή του.  

Οι δικτυακοί τόποι περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, οδηγίες υποβολής προτάσεων και 

άλλες χρηστικές πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συµµετοχή, 

δυναµική αναζήτηση εταίρων για ερευνητικές συνεργασίες, κ.λπ. Παράλληλα, 

παρέχεται οργανωµένη πλοήγηση των χρηστών στους σχετικούς ευρωπαϊκούς 

δικτυακούς τόπους.  

Tο 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, ο κόµβος της CORDIS και οι δυνατότητες συµµετοχής 

τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα παρουσιάστηκαν από 

εκπρόσωπο του ΕΚΤ στη συνάντηση εργασίας που διοργανώθηκε στο Πεκίνο, στις 

22-30 Νοεµβρίου 2003, µε θέµα "Στρατηγικές Ε&Τ Ελλάδας-Κίνας-ΕΕ. Ανταλλαγή 

εµπειριών και νέων πληροφοριών µε εστίαση στη Γεωργία και την Τεχνολογία 

Τροφίµων". Η ελληνική αποστολή διοργανώθηκε από τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της 

διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας.  

 

Επιτυχηµένη συµµετοχή του ΕΚΤ σε ευρωπαϊκά δίκτυα και έργα  

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την υποστήριξη και ενίσχυση των ελληνικών 

ερευνητικών οµάδων για τη συµµετοχή τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, το ΕΚΤ 
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αναλαµβάνει την υλοποίηση µεγάλου αριθµού έργων που ενισχύουν τη συνεργασία 

µε τα κράτη-µέλη της ΕΕ, καθώς και τις µεσογειακές και βαλκανικές χώρες.  

Το 2003 ανανεώθηκαν τα συµβόλαια για το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανοµής 

Καινοτοµίας (ακολουθεί ξεχωριστή αναφορά) και το δίκτυο IDEΑList, στο οποίο 

συµµετέχουν φορείς από 34 χώρες. Οι βασικές δράσεις του δικτύου αφορούν την 

ανεύρεση εταίρων µέσω ειδικού δικτυακού τόπου, τη διοργάνωση συνεδρίων, 

συναντήσεων εργασίας και ενηµερωτικών εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων για τη 

θεµατική προτεραιότητα ΙST του 6ου ΠΠ. 

Επιπλέον, το ΕΚΤ συµµετέχει, ως συντονιστής ή εταίρος, σε έργα που αφορούν, κατά 

κύριο λόγο, τη µεταφορά τεχνογνωσίας και τη δικτύωση φορέων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας και της καινοτοµίας. 

 

α) ∆ικτύωση σε Νοτιανατολική Μεσόγειο και ∆. Βαλκάνια   

Μέσα στο 2003, υποβλήθηκαν τέσσερις προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 

πλαίσιο του προγράµµατος "Ειδικά µέτρα υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας - 

INCO" (6ο ΠΠ). Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν ως επιτυχείς και η υλοποίηση των 

έργων θα ξεκινήσει στις αρχές του 2004.  

Το ΕΚΤ επιδιώκει τη µεταφορά και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και εµπειρίας του ως 

Εθνικό Σηµείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράµµατα, στοχεύοντας στη δηµιουργία 

αντίστοιχων υποδοµών πληροφόρησης και υποστήριξης για θέµατα έρευνας και 

καινοτοµίας στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. 

Τα έργα αυτά αναµένεται να συµβάλουν στη σύγκλιση των εθνικών ερευνητικών 

πρωτοβουλιών και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, ενισχύοντας 

παράλληλα το ρόλο της Ελλάδας στον τοµέα Ε&ΤΑ στις παραπάνω γεωγραφικές 

περιοχές. 

Συγκεκριµένα, το ΕΚΤ συντονίζει δύο κοινοπραξίες µε εταίρους από τη Νότια Ευρώπη 

και τις Μεσογειακές χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία, 

Αίγυπτο, Ιορδανία, Συρία, Λίβανο, Τουρκία). Τα έργα Euro-MEDANet και Euro-

MEDANet2 ("Opening up the Research Area to the Mediterranean Countries") 

αφορούν τη δηµιουργία δικτύου κέντρων ενηµέρωσης (Info Points) για το 6ο ΠΠ στα 

κράτη της Μεσογείου.  

Τα κέντρα ενηµέρωσης θα παρέχουν πληροφόρηση για τους στόχους, τα 

προγράµµατα, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες συµµετοχής στο 6ο ΠΠ και στα 

µελλοντικά Προγράµµατα Πλαίσια της ΕΕ. Επίσης θα ενηµερώνουν την 
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επιχειρηµατική, ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα στις αντίστοιχες χώρες για τις 

δράσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Ιδιαίτερη έµφαση 

δίνεται στη βιωσιµότητα των κέντρων ενηµέρωσης και µετά την ολοκλήρωση των 

έργων.   

Παρόµοιες δράσεις θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου ERA-

WESTBALKAN ("Opening up the Research Area to the Western Balkans") που 

αφορά τη δηµιουργία δικτύου κέντρων ενηµέρωσης στα κράτη των ∆υτικών 

Βαλκανίων. Στην κοινοπραξία, που συντονίζει η Αυστρία, συµµετέχουν έξι κράτη 

(Αυστρία, Ελλάδα, Σλοβενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία 

της Μακεδονίας, Σερβία-Μαυροβούνιο). 

Το έργο ASBIMED ("Assessment of the bilateral scientific co-operation between the 

European Union Member States, Accession countries, Candidate Countries and the 

Mediterranean Partner Countries") αφορά την καταγραφή των διµερών 

δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ µεταξύ των κρατών-µελών της ΕΕ, των υποψηφίων χωρών 

και των µεσογειακών χωρών. Η καταγραφή αφορά τα από κοινού υλοποιούµενα έργα, 

τη χρήση υποδοµών, τις επιστηµονικές ανταλλαγές, τις από κοινού δηµοσιεύσεις, τη 

χρηµατοδότηση και το είδος των έργων, τους εµπλεκόµενους φορείς και τους 

εµπειρογνώµονες κ.λπ. Στην κοινοπραξία, που συντονίζει η Ισπανία, συµµετέχουν 

τέσσερα κράτη (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα). 

 

β) Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτοµία 

∆ύο ακόµη νέα έργα στα οποία συµµετέχει το ΕΚΤ αφορούν την ενίσχυση της 

συµµετοχής των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε ερευνητικά έργα στους 

τοµείς της βιοτεχνολογίας, της υγείας, της αλιείας και των θαλάσσιων πόρων. Τα έργα 

εντάσσονται στο πρόγραµµα "Έρευνα και Καινοτοµία" του 6ο ΠΠ (∆ράση: Οικονοµική 

και Τεχνολογική Πληροφόρηση, ETI). 

Το έργο "SMEs go LifeSciences" αφορά την ενίσχυση της συµµετοχής των ΜΜΕ σε 

έργα σχετικά µε τις επιστήµες της βιοτεχνολογίας και της υγείας. Στην κοινοπραξία 

συµµετέχουν 28 εταίροι από 26 κράτη.   

Οι βασικές δράσεις αφορούν: α) την ενίσχυση και εκπαίδευση των ΜΜΕ σχετικά µε 

τους τρόπους συµµετοχής στο 6ο ΠΠ, και β) την υποστήριξη συνεργασιών και το 

σχηµατισµό κοινοπραξιών για την υποβολή προτάσεων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα 

νέα µέσα υλοποίησης (Ολοκληρωµένα Έργα, ∆ίκτυα Αριστείας).  
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Το έργο "FISH (Facilitating Innovation for Sustainable Fisheries and Marine 

Resources)" αφορά την ενίσχυση της συµµετοχής των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 

στους τοµείς της αλιείας και των θαλάσσιων πόρων σε ερευνητικές δραστηριότητες 

του 6ου ΠΠ. Στην κοινοπραξία συµµετέχουν 12 εταίροι από 12 κράτη.  

Οι δράσεις του έργου περιλαµβάνουν: ενηµέρωση για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα, 

εντοπισµό και ανάλυση τεχνολογικών αναγκών για την ανάδειξη της έρευνας σε 

στρατηγικό µέσο ανάπτυξης των ΜΜΕ, πληροφόρηση σχετικά µε καλές πρακτικές 

που εφαρµόστηκαν για την ανεύρεση τεχνολογικών λύσεων και αποτελούν 

παράδειγµα για άλλες ΜΜΕ.  

Σηµειώνεται ακόµη ότι, σε εθνικό επίπεδο, το ΕΚΤ συµµετέχει στο έργο "∆υτικό Τόξο - 

Οργάνωση ∆ικτύου για την εισαγωγή νέων τεχνικών και τη διαµόρφωση 

διαχειριστικού πλαισίου για την ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων σε 

συστήµατα υγροβιοτόπων" που εντάσσεται στη ∆ράση "Ανθρώπινα ∆ίκτυα Ε&Τ 

Επιµόρφωσης" του ΕΠΑΝ.  

Στόχοι του έργου, που καλύπτει τις περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Βορείου 

Αιγαίου και Αττικής, είναι η εκπαίδευση, κατάρτιση και ενηµέρωση ερευνητών, 

στελεχών της δηµόσιας διοίκησης και ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των 

ιχθυοκαλλιεργειών.  

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ θα συµβάλει στην καλύτερη δυνατή διάδοση των 

αποτελεσµάτων του έργου, διοργανώνοντας παράλληλα επιµορφωτικά σεµινάρια 

σχετικά µε τη µεταφορά τεχνολογίας και τις δράσεις του Ελληνικού Κέντρου 

Αναδιανοµής Καινοτοµίας, το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο και τις υπηρεσίες επιστηµονικής 

πληροφόρησης του ΕΚΤ στους τοµείς που καλύπτει το ∆ίκτυο.  

 

Πανευρωπαϊκή διάκριση του ελληνικού κόµβου CORDΙS ως ιστορία επιτυχίας για τη 
λειτουργία του κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας  

Πανευρωπαϊκή διάκριση ως "ιστορία επιτυχίας" απέσπασε ο ελληνικός κόµβος της 

CORDIS (http://www.cordis.lu/greece) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο για την 

ολοκληρωµένη παρουσίαση των δραστηριοτήτων της ελληνικής προεδρίας (α' 

εξάµηνο του 2003) για έρευνα και καινοτοµία, όσο και για τη µεγάλη επισκεψιµότητά 

του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.  

Ο κόµβος υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και την CORDIS, την 

Kοινοτική Υπηρεσία Πληροφόρησης σε θέµατα Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης. Λειτουργεί στο πλαίσιο των εθνικών κόµβων πληροφόρησης της CORDIS 
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για E&TA, παρουσιάζοντας, µεταξύ άλλων, τις εθνικές πολιτικές και δραστηριότητες 

για την έρευνα και την καινοτοµία, την ελληνική συµµετοχή στην ευρωπαϊκή έρευνα 

(τρέχοντα ερευνητικά έργα, αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα, τεχνολογικές προσφορές, 

κ.λπ.).  

Ο ελληνικός κόµβος της CORDIS εντάσσεται στις δράσεις του έργου "Εθνικό 

Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας" (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για 

την Κοινωνία της Πληροφορίας, Γ' ΚΠΣ). 

Κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, ο ελληνικός κόµβος της CORDIS 

λειτούργησε ανανεωµένος, στα ελληνικά και αγγλικά, και αποτέλεσε το βασικό µέσο 

πληροφόρησης των Ευρωπαίων πολιτών για θέµατα έρευνας, τεχνολογίας και 

καινοτοµίας. 

Μερικά από τα επιτεύγµατα τα οποία καταδεικνύουν την ιδιαίτερα επιτυχηµένη 

λειτουργία του ελληνικού κόµβου είναι: 

• Ολοκληρωµένη παρουσίαση των δραστηριοτήτων της ελληνικής προεδρίας 

στους τοµείς Έρευνας, Τεχνολογίας, Καινοτοµίας και Κοινωνίας της 

Πληροφορίας, σε στενή συνεργασία µε όλους τους αρµόδιους φορείς (ΥΠΑΝ, 

ΓΓΕΤ, Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, κ.ά.), µε νέα, οµιλίες, 

εκδηλώσεις, εκδόσεις, συµπεράσµατα των Συµβουλίων Ανταγωνιστικότητας και 

Τηλεπικοινωνιών, κ.λπ.  

• Αποκλειστικές συνεντεύξεις µε υψηλούς αξιωµατούχους (Ph. Busquin, 

Eπίτροπος Έρευνας της ΕΕ, Α. Μητσός, Γενικός ∆ιευθυντής Έρευνας ΕΕ, L. 

Bellemin και G. Medrano, Προϊστάµενοι Τοµέων της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Έρευνας της ΕΕ, Μ Campolargo, Προϊστάµενος Τοµέα της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Κοινωνίας της Πληροφορίας της ΕΕ, D. Domazet, Yπουργός Επιστήµης 

Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της Σερβίας, G. Possa, Υφυπουργός Παιδείας, 

Πανεπιστηµίων και Έρευνας της Ιταλίας, κ.ά.).  

• Ιδιαίτερα µεγάλη επισκεψιµότητα, η οποία ήταν σταδιακά αυξανόµενη, µε τον 

ελληνικό κόµβο να καταλαµβάνει την 1η θέση στο σύνολο των κόµβων των 

κρατών µελών, κατά το α' εξάµηνο του 2003 (µέσος όρος επισκεψιµότητας: 

33.000 ιστοσελίδες ανά µήνα, µέγιστη επισκεψιµότητα: 56.000 ιστοσελίδες το 

Μάιο 2003).  

• Πολλά θέµατα του κόµβου παρουσιάστηκαν στο CORDIS Νews, την πιο 

δηµοφιλή ενότητα της CORDIS, και στα περιοδικά CORDIS focus (έκδοση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πέντε γλώσσες, µε περισσότερους από 70.000 
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αποδέκτες σε όλη την Ευρώπη), RTD Info και Εuroabstracts. Στο περιοδικό 

CORDIS focus, για πρώτη φορά και επί ελληνικής προεδρίας, δηµιουργήθηκε 

ειδική ενότητα αφιερωµένη στην προεδρία της ΕΕ (Νews from the Greek 

Presidency). 

Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στην παρουσίαση και προώθηση του κόµβου, µε τη 

διοργάνωση συναντήσεων-συνεντεύξεων τύπου και µε συστηµατική διανοµή 

ενηµερωτικών φυλλαδίων σε ηµερίδες, συνέδρια και εκθέσεις στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη.  

Η εµπειρία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη και υποστήριξη του 

ελληνικού κόµβου της CORDIS, αλλά και των κόµβων του ΕΚΤ και του Ελληνικού 

Κέντρου Αναδιανοµής Καινοτοµίας, αξιοποιείται στη διαµόρφωση της διαδικτυακής 

πύλης του ΕΚΤ. 

 

Προβολή και προώθηση δραστηριοτήτων ελληνικής προεδρίας: εκδηλώσεις, ειδικά 
αφιερώµατα στο περιοδικό "Καινοτοµία, Έρευνα και Τεχνολογία" 

Κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, το ΕΚΤ υποστήριξε σηµαντικά τις 

πρωτοβουλίες που αφορούσαν θέµατα Έρευνας και Καινοτοµίας, µε ειδικά 

αφιερώµατα στο περιοδικό "Καινοτοµία, Έρευνα και Τεχνολογία" και συµµετέχοντας 

στη διοργάνωση δύο εκδηλώσεων.  

Οι εκδηλώσεις αυτές αφορούσαν τη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών ερευνητικών 

πολιτικών (Αθήνα, 17-18 Ιανουαρίου 2003, διοργάνωση: ΓΓΕΤ, ΕΚΤ, ΕΕ) και τις 

ηλεκτρονικές υποδοµές - τεχνολογίες πλέγµατος (Αθήνα, 12 Ιουνίου 2003, 

διοργάνωση: ΓΓΕΤ, Ε∆ΕΤ, ΕΚΤ, ΕΕ).  

Η ∆ιάσκεψη για την "προτυποποίηση" ή συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) των 

εθνικών ερευνητικών πολιτικών ήταν η πρώτη εκδήλωση της ελληνικής προεδρίας 

στον τοµέα της έρευνας, στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπεύθυνοι χάραξης εθνικών πολιτικών 

και ακαδηµαϊκοί από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Η συνάντηση "Ολοκληρωµένες Υποδοµές ∆ικτύωσης και Υπερ-υπολογιστικών 

Πλεγµάτων για την Ηλεκτρονική Επιστήµη - η πρωτοβουλία της ΕΕ για τις 

Ηλεκτρονικές Υποδοµές (eΥποδοµές)" αποτέλεσε το έναυσµα για διαβούλευση σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τη νέα πολιτική πρωτοβουλία της ΕΕ για τις 

ηλεκτρονικές υποδοµές και τη δηµιουργία κατάλληλου πλαισίου για την ευκολότερη, 

γρηγορότερη και οικονοµικώς πιο αποδοτική πρόσβαση σε όλους τους τύπους 
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πληροφοριακών πόρων (δικτύωση, επεξεργασία, αποθήκευση στοιχείων) που 

βρίσκονται κατανεµηµένοι σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

Αξίζει να σηµειωθεί πως, κατά τη διάρκεια της προεδρίας, τα αφιερώµατα του 

περιοδικού "Καινοτοµία, Έρευνα και Τεχνολογία" του ΕΚΤ προέβαλαν θέµατα της 

προεδρίας (Προτεραιότητες Ελληνικής Προεδρίας, Συγκριτική Αξιολόγηση 

Ερευνητικών Πολιτικών, Ερευνητικές Συνεργασίες στα Βαλκάνια, Κοινοτικό ∆ίπλωµα 

Ευρεσιτεχνίας, Από τις Τεχνολογίες Πλέγµατος στις Ηλεκτρονικές Υποδοµές) και 

αποκλειστικές συνεντεύξεις µε υψηλούς αξιωµατούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και διαφόρων βαλκανικών χωρών.  

Ειδική ενότητα για τις δραστηριότητες Ε&ΤΑ της ελληνικής προεδρίας είχε επίσης 

διαµορφωθεί στο δεκαπενθήµερο ηλεκτρονικό ενηµερωτικό δελτίο του ΕΚΤ "Έρευνα 

και Καινοτοµία".  

 

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανοµής Καινοτοµίας: διεύρυνση των υπηρεσιών για την 
προώθηση καινοτόµων τεχνολογιών, νέο επιχειρησιακό σχέδιο, ανανέωση 
συµβολαίου  

Τα βασικά επιτεύγµατα του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανοµής Καινοτοµίας 

(κοινοπραξία µε συντονιστή το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου των IRCs) 

το 2003 αφορούν την επέκταση των υπηρεσιών του Κέντρου, τη διεύρυνση των 

χρηστών/πελατών και τη σύναψη νέων διεθνών συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας. 

Το Νοέµβριο του 2003 εγκαινιάστηκε η νέα διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει τη 

δυναµική αναζήτηση τεχνολογιών και εταίρων για ερευνητικά προγράµµατα. 

Eπιλέγοντας λέξεις κλειδιά και χρονικό διάστηµα, ο χρήστης µπορεί να προσαρµόσει 

τις αναζητήσεις στα ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις του. Σηµειώνεται ότι οι 

τεχνολογικές προσφορές/ζητήσεις προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του 

ευρωπαϊκού ∆ικτύου των IRCs. 

Σηµαντική ήταν και η αύξηση κατά 50% των χρηστών των υπηρεσιών του Ελληνικού 

Κέντρου Αναδιανοµής Καινοτοµίας κατά το 2003 (περίπου 3.000 χρήστες από 2.000 

τον περασµένο χρόνο).  

Οι χρήστες της νέας Υπηρεσίας Αυτόµατης Πληροφόρησης για νέες τεχνολογίες 

(Automatic Matching Tool), η οποία παρέχεται µέσω του διαδικτυακού κόµβου του 

Κέντρου (www.hirc.gr) έφθασαν τους 316 στο τέλος του 2003. Η υπηρεσία ενηµερώνει 

για καινοτόµες τεχνολογικές προσφορές και αναζητήσεις από όλη την Ευρώπη, µε 

βάση τις επιλογές του χρήστη, σε διάφορα πεδία ενδιαφέροντος. 
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Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανοµής Καινοτοµίας διακρίθηκε για την άριστη και ιδιαίτερα 

δραστήρια δικτύωσή του µε τα άλλα ευρωπαϊκά κέντρα, τη συµµετοχή και διοργάνωση 

διεθνών ηµερίδων µεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηµατικών αποστολών, καθώς 

και τη διεύρυνση συνεργασιών του µε εµπειρογνώµονες για την ενίσχυση της 

συµµετοχής του στις θεµατικές οµάδες του ∆ικτύου. Αποτέλεσµα αυτής της 

δραστηριότητας ήταν η επίτευξη 7 συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας µεταξύ 

ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων/ερευνητικών φορέων. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει επίσης να γίνει στην ηµερίδα "Βιοµηχανία - Έρευνα - 

Καινοτοµία: η Πρόκληση" που διοργάνωσε το ΕΚΤ σε συνεργασία µε το Τεχνολογικό 

Πάρκο Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη στις 25 Νοεµβρίου 2003. Στην εκδήλωση, 

στην οποία παρέστη ο υπουργός Ανάπτυξης, ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία για ένα 

Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και µια Πράσινη Βίβλο για την έρευνα και την καινοτοµία, που 

θα οριοθετήσει τους στόχους και τα βήµατα υλοποίησης αυτής της στρατηγικής.  

Το 2003 καταρτίστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανοµής 

Καινοτοµίας για τα επόµενα χρόνια και κατατέθηκε σχετική πρόταση στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Η πρόταση, η οποία κατατάχτηκε στις 20 καλύτερες προτάσεις που 

υποβλήθηκαν για τη συγκεκριµένη πρόσκληση, ανανεώνει τη λειτουργία του Κέντρου 

για την τετραετία 2004-2008.  

Στο νέο συµβόλαιο δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διεύρυνση των συνεργασιών µε 

φορείς της περιφέρειας. Προβλέπονται, επίσης, νέα εργαλεία και υπηρεσίες, όπως 

εστιασµένα ενηµερωτικά δελτία (σε συνέχεια του επιτυχηµένου δελτίου για τον τοµέα 

των υδατοκαλλιεργειών). Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανοµής Καινοτοµίας, σε 

συνεργασία µε την Περιφέρεια Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, θα παρέχει δύο νέα 

εργαλεία: το πρώτο αφορά τις τεχνολογικές διαγνώσεις σε εταιρείες, ενώ το δεύτερο 

υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων προϊόντων. 
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3. Πάγιες δραστηριότητες του ΕΚΤ 

 

Το ΕΚΤ, ως εθνικός κόµβος για τη συγκέντρωση, τεκµηρίωση και διάχυση πληροφόρησης 

για θέµατα επιστήµης, έρευνας και τεχνολογίας αναπτύσσει µια σειρά από πάγιες 

δραστηριότητες, οι οποίες διακρίνονται σε πέντε βασικές κατηγορίες: 

 

α. ∆ραστηριότητες για διάθεση περιεχοµένου επιστήµης και τεχνολογίας  

H διαχείριση και διάθεση ψηφιακού περιεχοµένου, καθώς και η παροχή εξατοµικευµένων 

υπηρεσιών επιστηµονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης αποτελούν κρίσιµο 

υποστηρικτικό παράγοντα για τη δηµιουργία της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της 

Γνώσης.  

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ συλλέγει και ψηφιοποιεί ελληνικό περιεχόµενο έρευνας και 

τεχνολογίας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει πρόσβαση σε διεθνείς πηγές επιστηµονικού 

υλικού τεκµηρίωσης (άρθρα περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία, διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας, κ.λπ.).  

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ περιλαµβάνει περιεχόµενο σε ηλεκτρονική µορφή σε όλους 

τους τοµείς επιστήµης και τεχνολογίας. Συγκεκριµένα, παρέχεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικά 

περιοδικά, ελληνικές βάσεις δεδοµένων, ψηφιοποιηµένες ελληνικές συλλογές, διεθνείς 

βάσεις δεδοµένων, χρήσιµες πηγές στο ∆ιαδίκτυο.  

Η ηλεκτρονική συλλογή επιστηµονικών περιοδικών της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ 

περιλαµβάνει 19.720 τίτλους περιοδικών των µεγαλύτερων εκδοτών του κόσµου, σε όλα τα 

γνωστικά αντικείµενα της επιστήµης και της τεχνολογίας. Για όλα τα περιοδικά διατίθενται 

πίνακες περιεχοµένων, ενώ για 9.720 από αυτά παρέχεται πρόσβαση σε πλήρη κείµενα 

άρθρων. 

Έµφαση δίνεται στον εµπλουτισµό των βάσεων δεδοµένων µε την αγορά νέων τίτλων 

επιστηµονικών περιοδικών σε ηλεκτρονική µορφή, και µε την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική 

διάθεση αρχείων εθνικής σηµασίας. Στο τέλος του 2003, η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 

περιελάµβανε 65 διεθνείς και 26 ελληνικές βάσεις δεδοµένων.  

Στις παραπάνω βάσεις συγκαταλέγονται οι Β∆ του πληροφοριακού συστήµατος Web of 

Science (WoS) που διατίθενται στην κοινοπραξία των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ και 

πολλών Πανεπιστηµίων/ΤΕΙ, και οι 36 Β∆ Ε&Τ του οργανισµού Cambridge Scientific 

Abstracts (CSA), οι οποίες διατίθενται στην κοινοπραξία των ερευνητικών κέντρων της 

ΓΓΕΤ.  
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Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ψηφιοποίηση των ελληνικών διδακτορικών διατριβών (13.500 

διατριβές) και των δηµοσιευµάτων της Ακαδηµίας Αθηνών (4.000 ανακοινώσεις, οµιλίες, 

µελέτες, κ.ά.), καθώς και η ανάπτυξη εξειδικευµένων εφαρµογών (π.χ. κεφαλαιοποίησης, 

διαχείρισης ψηφιοποιηµένων αρχείων κ.ά.) για την παρουσίαση και αναζήτησή τους.  

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, έχει επιτευχθεί η ενιαία διαχείριση 

ηλεκτρονικών πηγών και η εξασφάλιση οµοιογενούς πρόσβασης σε αυτές µε web interface. 

Παρέχεται η δυνατότητα: α) σύνδεσης των βιβλιογραφικών εγγραφών µε το πλήρες 

κείµενο, β) σύνδεσης µε το Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών για τον εντοπισµό του 

περιοδικού στις ελληνικές βιβλιοθήκες, γ) παραγγελίας πλήρων κειµένων µέσω της 

σχετικής υπηρεσίας του ΕΚΤ.  

Άµεση πρόσβαση στο σύνολο του περιεχοµένου της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης παρέχει το 

Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο, που λειτουργεί από τον Ιούνιο 1999, στο χώρο της 

Bιβλιοθήκης του ΕΚΤ. Πρόκειται για ένα χώρο 12 θέσεων εργασίας, τον οποίο επισκέπτεται 

ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθµός ερευνητών, πανεπιστηµιακών, φοιτητών, κ.ά. Κατά το 

2003, εκδόθηκε µεγάλος αριθµός νέων καρτών για πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό 

Αναγνωστήριο και ανανεώθηκαν πολλές κάρτες που είχαν εκδοθεί προηγούµενα έτη.  

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας στους χρήστες 

ψηφιακού περιεχοµένου. Σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί ειδική υπηρεσία ανάκτησης 

επιστηµονικών πληροφοριών, όπου εξειδικευµένο προσωπικό ετοιµάζει πλήρη φάκελο 

πληροφοριών (βιβλιογραφία, πλήρη κείµενα, citation index, impact factor περιοδικών, 

κ.λπ), συνδυάζοντας και αξιοποιώντας περισσότερες από 1.400 διεθνείς και ελληνικές 

βάσεις δεδοµένων. Επιπλέον, είναι δυνατή η παραγγελία πλήρων κειµένων από 

βιβλιοθήκες, ειδικά αρχεία και κέντρα τεκµηρίωσης της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Παρέχεται δε η δυνατότητα διαµόρφωσης ειδικών πλαισίων συνεργασίας για την παροχή 

των υπηρεσιών Ε&Τ πληροφόρησης σε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.  

Η αναβάθµιση των υπηρεσιών συνέβαλε σηµαντικά στην αύξηση του αριθµού των νέων 

χρηστών. Κατά το 2003, τα συνολικά αιτήµατα προς τις υπηρεσίες επιστηµονικής και 

τεχνολογικής πληροφόρησης ανέρχονται σε 22.866. Ειδικότερα, τα αιτήµατα στην υπηρεσία 

ανάκτησης πληροφοριών Επιστήµης & Τεχνολογίας (Ε&Τ) ανέρχονται σε 4.185 (2.810 για 

τις διεθνείς βάσεις δεδοµένων, 807 για τις ελληνικές βάσεις και 568 για τη βάση 

διδακτορικών διατριβών). Tα αιτήµατα στην υπηρεσία παραγγελίας πλήρων κειµένων 

ανέρχονται συνολικά σε 18.681.  

Η ανανέωση και ο εµπλουτισµός του διαδικτυακού κόµβου του ΕΚΤ (www.ekt.gr) αποτελεί 

ένα ακόµη βήµα για την ολοκληρωµένη παροχή υπηρεσιών επιστηµονικής και τεχνολογικής 

πληροφόρησης µέσω του ∆ιαδικτύου. Ο κόµβος παρέχει δυνατότητα αναζήτησης 
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πληροφοριών στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, καθώς και σε χρήσιµες διαδικτυακές διευθύνσεις 

που έχουν αξιολογηθεί και ταξινοµηθεί µε βάση τις ανάγκες των χρηστών. Οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να ανακτήσουν πληροφορίες ή να παραγγείλουν πλήρη 

κείµενα δηµοσιευµάτων, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα που διατίθεται στον κόµβο.  

 

β. ∆ραστηριότητες προς βιβλιοθήκες  

Ο εκσυγχρονισµός και η αναβάθµιση του ρόλου των ελληνικών βιβλιοθηκών, η δικτύωσή 

τους, καθώς και η παρακολούθηση των εξελίξεων της διεθνούς αγοράς υποστηρίζονται 

από πάγιες δραστηριότητες του ΕΚΤ, από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του.  

Συγκεκριµένα, το ΕΚΤ αναπτύσσει, συντονίζει και λειτουργεί το Εθνικό ∆ίκτυο 

Επιστηµονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (Ε∆ΕΤΒ), µε τη συµµετοχή 160 

βιβλιοθηκών πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων και διαφόρων δηµόσιων και ιδιωτικών 

φορέων. Στόχος του Ε∆ΕΤΒ, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1994, είναι η διασύνδεση των 

ελληνικών επιστηµονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών και η αξιοποίηση του συνόλου της 

εθνικής συλλογής περιοδικών και άλλων επιστηµονικών δηµοσιευµάτων.  

Παράλληλα, το ΕΚΤ παράγει και διαθέτει, σε έντυπη και ψηφιακή µορφή, το Συλλογικό 

Κατάλογο Περιοδικών των ελληνικών επιστηµονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών. Ο 

κατάλογος, ο οποίος ενηµερώνεται σε συνεχή βάση, περιλαµβάνει 28.055 τίτλους 

περιοδικών που βρίσκονται σε 251 βιβλιοθήκες.  

Το Σύστηµα ∆ιαδανεισµού Βιβλιοθηκών για την παραγγελία άρθρων µεταξύ των 

βιβλιοθηκών του Ε∆ΕΤΒ βασίζεται σε σύστηµα που ανέπτυξε το ΕΚΤ (ειδική εφαρµογή 

λογισµικού σε περιβάλλον web-Oracle) για ευέλικτη διαδικασία ενηµέρωσης και 

συντήρησης, και φιλικό περιβάλλον αναζήτησης και παραγγελίας.  

Ο διαδανεισµός πραγµατοποιείται µέσω της online σύνδεσης των βιβλιοθηκών του Ε∆ΕΤΒ 

στο υπολογιστικό σύστηµα του ΕΚΤ: ο Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών παρέχει 

πληροφορίες για τις συλλογές όλων των βιβλιοθηκών του ∆ικτύου, τα επιστηµονικά 

δηµοσιεύµατα που αναζητούνται εντοπίζονται σε κάποια από τις ελληνικές βιβλιοθήκες και 

στη συνέχεια εκτελείται online παραγγελία.  

Ιδιαίτερα σηµαντική στη λειτουργία του Ε∆ΕΤΒ είναι η συνεισφορά της Βιβλιοθήκης 

Επιστήµης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ, η οποία έχει κυρίαρχο ρόλο στην εξυπηρέτηση των 

αναγκών των υπολοίπων βιβλιοθηκών (το 2003 διεκπεραίωσε 7.207 αιτήµατα, 30% 

περίπου των συνολικών αιτηµάτων του ∆ικτύου).  

Επίσης, το ΕΚΤ έχει αναπτύξει και διαθέτει το Σύστηµα Αυτοµατισµού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ – 

ΑΒΕΚΤ, µια εφαρµογή λογισµικού για την οργάνωση βιβλιοθηκών και τη διάθεση 
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βιβλιογραφικών δεδοµένων, η οποία αναπτύσσεται συνεχώς (τρέχουσα έκδοση 5.5), 

σύµφωνα µε τις τελευταίες τεχνολογικές και βιβλιοθηκονοµικές εξελίξεις.  

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην επικοινωνία του µε άλλα συστήµατα για την παροχή 

διευρυµένων υπηρεσιών πληροφόρησης. Εξετάζονται ιδιαίτερες περιπτώσεις και 

επιλύονται προβλήµατα που προκύπτουν κατά την επικοινωνία των συστηµάτων στον 

ελλαδικό χώρο. 

Παράλληλα, το 2003 αναπτύχθηκε ειδικό υποσύστηµα "MARC Editor" µε το οποίο 

διευκολύνεται η επεξεργασία και ο ποιοτικός έλεγχος των εγγραφών που συγκεντρώνουν 

βιβλιοθήκες από άλλους καταλόγους για να τις εντάξουν στον κατάλογό τους. 

Η διεπαφή χρήσης (user interface) του ΑΒΕΚΤ 5.5 και ένα σηµαντικό τµήµα των 

εγχειριδίων του συστήµατος, που περιλαµβάνουν χρήσιµες οδηγίες για την 

καταλογογράφηση, την αναζήτηση και την ανταλλαγή εγγραφών, έχουν ήδη µεταφραστεί 

στα αγγλικά. Το σύστηµα περιλαµβάνει οnline help στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.  

Το ΑΒΕΚΤ είναι εγκατεστηµένο σε περισσότερες από 2.000 βιβλιοθήκες δηµόσιων και 

ιδιωτικών φορέων, γεγονός που το καθιστά την πλέον διαδεδοµένη εφαρµογή 

αυτοµατισµού βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και την Κύπρο. 

Επίσης, µέσω προγράµµατος χρηµατοδότησης της ΕΕ (Tempus Phare), το ΑΒΕΚΤ έχει 

εγκατασταθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αλβανίας καθώς και σε πανεπιστηµιακές 

βιβλιοθήκες της χώρας, µε κατάλληλες προσαρµογές των εγχειριδίων χρήσης στα 

αλβανικά. 

Παράλληλα, το ΕΚΤ παρέχει υπηρεσίες για την υποστήριξη της εφαρµογής (εγκατάσταση 

ΑΒΕΚΤ, διοργάνωση σεµιναρίων εκµάθησης λογισµικού, λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης 

Χρηστών ΑΒΕΚΤ, κ.λπ.).  

Κατά τη διάρκεια του 2003, το ΑΒΕΚΤ (εκδόσεις 4.0, 5.0, 5.5) διατέθηκε σε 89 νέους 

χρήστες, ενώ απαντήθηκαν 3.000 αιτήµατα σε χρήστες του. Επιπλέον, το ΕΚΤ 

πραγµατοποίησε 26 σεµινάρια, συνολικής διάρκειας 672 ωρών, κατά τα οποία 

εκπαιδεύτηκαν 141 άτοµα στη χρήση του λογισµικού.  

Μέσω του ΑΒΕΚΤ, το ΕΚΤ αποτελεί ένα κοινό σηµείο αναφοράς για τις ελληνικές 

βιβλιοθήκες, στο οποίο απευθύνονται τόσο για να ενηµερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις 

σε θέµατα βιβλιοθηκών και υλοποίησης νέων υπηρεσιών, αλλά κυρίως για να εξοικειωθούν 

µε τις εξελίξεις και να τις εντάξουν στην καθηµερινή πρακτική τους. 

Οι δραστηριότητες του ΕΚΤ για τις βιβλιοθήκες περιλαµβάνουν επίσης: 

• την παραγωγή και διάθεση της βιβλιογραφικής βάσης δεδοµένων ARGOS, που 

αποτελεί το Συλλογικό Κατάλογο του περιεχοµένου των βιβλιοθηκών ελληνικών 
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Kέντρων και ξένων αρχαιολογικών Σχολών που λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουν 

αντικείµενο µελέτης τον ελληνικό πολιτισµό 

• την έκδοση και διάθεση σύγχρονων εργαλείων και βοηθηµάτων για τις βιβλιοθήκες 

(Ελληνική έκδοση δεκαδικής Ταξινόµησης Dewey, ελληνικός Θησαυρός γενικού 

περιεχοµένου, εγχειρίδια καταλογογράφησης, κ.λπ.) 

• την ενηµέρωση, έκδοση και διάθεση του Καταλόγου Συλλογικών Οργάνων, ο οποίος 

περιλαµβάνει τις καθιερωµένες αποδόσεις των ονοµασιών ελληνικών και ξένων 

φορέων που εδρεύουν στην Ελλάδα (Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, ερευνητικοί και τεχνολογικοί 

φορείς, βιβλιοθήκες, µουσεία, υπουργεία, νοµαρχίες, κ.λπ.). 

• τον αυτοµατισµό των Σχολικών Βιβλιοθηκών και των Κεντρικών ∆ηµόσιων 

Βιβλιοθηκών και των κινητών µονάδων τους (εγκατάσταση του συστήµατος ΑΒΕΚΤ 

5.5 σε 22 δηµόσιες βιβλιοθήκες, διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεµιναρίων στο 

προσωπικό των βιβλιοθηκών, ενηµέρωση και διάθεση του Συλλογικού Καταλόγου 

των ∆ηµόσιων Βιβλιοθηκών µε 17.885 βιβλιογραφικές εγγραφές και 43.306 εγγραφές 

καθιερωµένων τύπων) 

• την ανάπτυξη συστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης και διάθεσης αρχειακού υλικού 

των ΓΑΚ 

• την υποστήριξη του τµήµατος ISBN και ISSN της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.  

Σηµαντική είναι η συνεισφορά του ΕΚΤ όσον αφορά τη συνεργασία των κοινοπραξιών των 

βιβλιοθηκών των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ και των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών 

(HEAL-Link). Το ΕΚΤ συντονίζει την κοινοπραξία των ερευνητικών βιβλιοθηκών και 

ενηµερώνει τα µέλη της σχετικά µε νέα έργα και συµφωνίες.  

Επιπλέον, εκπονεί µελέτη σχετικά µε την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές επιστηµονικής 

πληροφόρησης (χάραξη κοινής πολιτικής πρόσβασης, ορθολογική διαχείριση των 

συλλογών των βιβλιοθηκών, βελτιστοποίηση των παρεχοµένων υπηρεσιών κ.λπ.) που 

αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2004. Η µελέτη βασίζεται στην ανάλυση στοιχείων από 

ερωτηµατολόγια προς τις βιβλιοθήκες των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ, λαµβάνοντας 

υπόψη τις διεθνείς τάσεις και πρακτικές στον τοµέα των κοινοπραξιών βιβλιοθηκών. 

 

γ. ∆ραστηριότητες για υποστήριξη συνεργασιών σε προγράµµατα έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης (Εθνικό Σηµείο Επαφής)  

Το ΕΚΤ αποτελεί Εθνικό Σηµείο Επαφής για τα ευρωπαϊκά Προγράµµατα Πλαίσια Έρευνας 

και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, 2002-
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2006), το πρόγραµµα eContent για το ευρωπαϊκό ψηφιακό περιεχόµενο, το πρόγραµµα 

ΑSIA IT&C για τη συνεργασία ΕΕ και Ασίας σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

και το δίκτυο IDEAL-IST για την ανεύρεση εταίρων στο πρόγραµµα IST.  

Για το 6  ΠΠ, το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σηµείο Επαφής στους ακόλουθους τοµείς: ο Βιολογικές 

επιστήµες, γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας, Τεχνολογίες της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΙST), Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης, 

Ερευνητικές υποδοµές, Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα, Έρευνα και καινοτοµία, 

Επιστήµη και κοινωνία, Έρευνα µε αντικείµενο τη διερεύνηση νέων και καινοφανών 

επιστηµονικών και τεχνολογικών προβληµάτων και προοπτικών (NEST).  

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει πληροφόρηση και συµβουλευτικές υπηρεσίες στους 

ενδιαφερόµενους φορείς (πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, δηµόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς) για τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα µε την υποβολή προτάσεων. 

Κατά τη διάρκεια του 2003, το ΕΚΤ διοργάνωσε πέντε εκδηλώσεις για την ενηµέρωση και 

ουσιαστική υποστήριξη των ενδιαφεροµένων, µέσω διµερών συναντήσεων µε τους 

εκπροσώπους της ΕΕ.  

Παράλληλα, οι ειδικοί δικτυακοί τόποι για όλα τα προγράµµατα και τις επιµέρους δράσεις 

του 6ου ΠΠ συµβάλλουν στην άµεση πληροφόρηση σχετικά µε τις ανοιχτές προσκλήσεις, 

την ανεύρεση εταίρων για συµµετοχή σε κοινοπραξίες, κ.λπ.  

Λειτουργεί, επίσης Γραφείο Υποστήριξης δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ, το οποίο το 2003 

απάντησε σε 4.150 αιτήµατα – ερωτήµατα από πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα και 

επιχειρήσεις.  

Το 2003 το ΕΚΤ διακίνησε περισσότερες από 534 αναζητήσεις συνεργασιών, στις οποίες 

ανταποκρίθηκαν 432 ελληνικοί φορείς (εγκρίθηκαν 35 προτάσεις µε τη συµµετοχή 

ελληνικών φορέων που ανταποκρίθηκαν στις παραπάνω αναζητήσεις συνεργασιών).  

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην καταγραφή της εθνικής συµµετοχής στα ευρωπαϊκά 

προγράµµατα, µε την έκδοση στατιστικών και αναλυτικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης. 

Επίσης, καταγράφεται η ερευνητική δραστηριότητα της χώρας και δηµιουργούνται βάσεις 

δεδοµένων µε τα εθνικά ερευνητικά έργα και αποτελέσµατα, εµπλεκόµενους φορείς, κ.λπ.  

Τέλος, το ΕΚΤ υποστηρίζει τον ελληνικό κόµβο πληροφόρησης σε θέµατα έρευνας και 

καινοτοµίας στο πλαίσιο της CORDIS (www.cordis.lu/greece). Ο κόµβος παρέχει 

ολοκληρωµένη και άµεση πληροφόρηση σχετικά µε τις εξελίξεις στην έρευνα, τις 

δραστηριότητες και τα επιτεύγµατα της Ελλάδας, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά 

προγράµµατα για την έρευνα και την τεχνολογία.  
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δ. ∆ραστηριότητες για τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής  

Η προώθηση επιχειρηµατικών και ερευνητικών συνεργασιών µεταξύ ελληνικών και 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων αποτελεί βασική 

δραστηριότητα του ΕΚΤ.  

Το ΕΚΤ είναι ο συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανοµής Καινοτοµίας, στο οποίο 

συµµετέχουν ακόµη, ως εταίροι: ο Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 

(ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ) και οι εταιρείες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ΕΒΕΤΑΜ AE, ΕΚΕΠΥ 

AE, ETAKEI AE, ETAT AE. Συνεργάτες του Κέντρου είναι τα Τεχνολογικά Πάρκα 

Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και το Πανεπιστήµιο 

Κρήτης.  

Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανοµής Καινοτοµίας (Hellenic Innovation Relay Centre, HIRC), το 

οποίο λειτουργεί από το 1995, εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο των 71 Κέντρων 

Αναδιανοµής Καινοτοµίας (ΙRCs) που δηµιούργησε και χρηµατοδοτεί η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή µέσω του προγράµµατος Innovation (Πρόγραµµα Πλαίσιο για την έρευνα). Το 

Κέντρο συµµετέχει ενεργά σε οκτώ Θεµατικές Οµάδες του δικτύου: Πληροφορική & 

Τηλεπικοινωνίες, Θαλάσσια Τεχνολογία, Yλικά, Κλωστοϋφαντουργία, Τρόφιµα, 

Περιβάλλον, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Υδατοκαλλιέργειες.  

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ ενηµερώνει τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις για 

καινοτόµες τεχνολογίες, συµβάλλει στον εντοπισµό των ιδιαίτερων τεχνολογικών αναγκών 

τους και υποστηρίζει την ανεύρεση εταίρων για τη µεταφορά τεχνολογίας από και προς την 

Ευρώπη. Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση για θέµατα προστασίας δικαιωµάτων 

πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και τρόπους ανεύρεσης χρηµατοδοτικών πόρων.  

Ο δικτυακός τόπος του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανοµής Καινοτοµίας παρέχει δυναµική 

πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων για προσφορά / ζήτηση τεχνολογιών, καθώς και στην 

υπηρεσία αυτόµατης ενηµέρωσης για καινοτόµες τεχνολογίες.  

Το 2003, το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανοµής Καινοτοµίας εξυπηρέτησε περισσότερους από 

3.000 πελάτες και προώθησε 123 τεχνολογικές προσφορές/ζητήσεις (τεχνολογικά προφίλ 

προσφερόµενων ή αναζητούµενων καινοτόµων τεχνολογιών, υπηρεσιών ή προϊόντων) 

ελληνικών φορέων προς την ευρωπαϊκή αγορά. Αποτέλεσµα αυτής της δραστηριότητας 

ήταν η επίτευξη 7 συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας µεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων/ερευνητικών φορέων.  

Ιδιαίτερα σηµαντική δραστηριότητα του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανοµής Καινοτοµίας είναι 

η διοργάνωση εκδηλώσεων µεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηµατικών συναντήσεων, 

στην Ελλάδα και την Ευρώπη, µε τη συµµετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων. 
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∆ιοργανώνονται επίσης "επιχειρηµατικές αποστολές", δηλαδή επισκέψεις των 

ενδιαφερόµενων φορέων στις εγκαταστάσεις εταιρειών. 

Κατά τη διάρκεια του 2003, το ΕΚΤ συµµετείχε στη διοργάνωση Forum επιχειρηµατικών 

συναντήσεων και µεταφοράς τεχνολογίας στο πλαίσιο µεγάλων διεθνών εκθέσεων, όπως η 

CEBIT 2003, η SMAU 2003, η HELECO 2003, η Seafood 2003, κ.λπ. Στις εκδηλώσεις 

συµµετείχαν εκπρόσωποι ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων/ερευνητικών φορέων 

που παρουσίασαν καινοτόµες τεχνολογίες µε στόχο την επίτευξη επιχειρηµατικών και 

ερευνητικών συνεργασιών.  

Επιτυχηµένη ήταν και η επιχειρηµατική αποστολή στη Γαλλία που διοργανώθηκε, σε 

συνεργασία µε τρία Γαλλικά Κέντρα Αναδιανοµής Καινοτοµίας, στον τοµέα των 

υδατοκαλλιεργειών. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, η ελληνική εταιρεία που συµµετείχε, 

πραγµατοποίησε επαφές µε σηµαντικούς φορείς και εταιρείες του κλάδου και ενηµερώθηκε 

για ένα µεγάλο εύρος θεµάτων που αφορούν τον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών, τόσο σε 

ερευνητικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. 

Το ΕΚΤ έχει επίσης εκδώσει και ενηµερώνει το Χαρτοφυλάκιο Ελληνικών Καινοτόµων 

Τεχνολογιών, µε τεχνολογίες από ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα.  

 

ε. Συνεργασίες, ∆ικτύωση, Επικοινωνιακή Πολιτική  

Η ανάπτυξη νέων δικτύων και συνεργασιών, καθώς και η "διείσδυσή" του στην κοινωνία για 

την ευρύτερη γνωστοποίηση των υπηρεσιών του αποτελεί προτεραιότητα του ΕΚΤ. Προς 

αυτή την κατεύθυνση, συµµετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, τα οποία 

συµβάλλουν στη διαµόρφωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και την προώθηση της 

Καινοτοµίας, και αναπτύσσει δραστηριότητες για µια καλύτερα στοχευµένη και 

αποτελεσµατική επικοινωνία τόσο µε συγκεκριµένες οµάδες χρηστών όσο και µε το 

ευρύτερο κοινό. 

 

Συνεργασίες, ∆ικτύωση 

Το ΕΚΤ συνεργάζεται στενά µε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Αναφέρονται 

χαρακτηριστικά οι συνεργασίες µε το Υπουργείο Παιδείας, την Εθνική Βιβλιοθήκη, την 

Ακαδηµία Αθηνών, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τις δηµόσιες και σχολικές βιβλιοθήκες, το 

δίκτυο των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link.  

Στον τοµέα ανάπτυξης ελληνικού περιεχοµένου το ΕΚΤ συνεργάζεται µε ερευνητικά κέντρα 

της ΓΓΕΤ και φορείς του Υπουργείου Πολιτισµού (εφορείες αρχαιοτήτων, ξένες 
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αρχαιολογικές σχολές µουσεία, κ.ά.) για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και την εξεύρεση 

καλών πρακτικών σε ό,τι αφορά δηµιουργία "προϊόντων" ή "υπηρεσιών" περιεχοµένου. 

Επίσης, το ΕΚΤ συντονίζει το Εθνικό ∆ίκτυο Επιστηµονικών και Τεχνολογικών 

Βιβλιοθηκών, αναπτύσσει συστήµατα διαδανεισµού και προωθεί την διεύρυνση των 

συνεργασιών µεταξύ τους µε στόχο την αξιοποίηση των συλλογών τους και την κάλυψη 

των πληροφοριακών αναγκών επιστηµόνων στο σύνολο της επικράτειας.  

Σε διεθνές επίπεδο το ΕΚΤ έχει µακροχρόνιες συνεργασίες µε φορείς που του επιτρέπουν 

να παρακολουθεί τις εξελίξεις στους τοµείς που αναπτύσσει τεχνογνωσία. Ως τέτοιες 

αναφέρονται οι συνεργασίες του µε το OCLC (On line Computer Library Centre), το DIMDI, 

το INIST, φορείς του ευρωπαϊκού δικτύου DELOS στο οποίο και συµµετέχει, την υπηρεσία 

CORDIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα δίκτυα Innovation Relay Centres, National 

Contact Points για το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο κ.ά. 

Στο πλαίσιο της παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών επιστηµονικής πληροφόρησης, το 

2003 το ΕΚΤ ανέπτυξε πλαίσια συνεργασίας (υπογραφή-ανανέωση συµβολαίων) µε το 

ΕΘΙΑΓΕ, το Πανεπιστήµιο Πατρών, το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, το Γενικό 

Νοσοκοµείο Παίδων Πεντέλης, την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κ.ά.  

Ακόµη, συνεχίστηκε ή επεκτάθηκε η παροχή υπηρεσιών σε διάφορους φορείς του 

δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα: ∆ιαχειριστική Αρχή "Κοινωνία της Πληροφορίας", Ρυθµιστική 

Αρχή Ενέργειας, Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας του ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος, Νοσοκοµεία (Αγ. 

Σάββας, "Ελπίς", ΑΧΕΠΑ, Αλεξάνδρα, Σισµανόγλειο, Χατζηκώστα Ιωαννίνων), 

Πανεπιστήµια (Αθηνών, Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων), φαρµακευτικές εταιρείες, εταιρείες 

τροφίµων, κ.ά.  

Επικοινωνιακή πολιτική  

Η ανάπτυξη µιας δυναµικής επικοινωνιακής πολιτικής αποβλέπει στην προβολή των 

δραστηριοτήτων του ΕΚΤ και την αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών του, στην 

αποτελεσµατικότερη επικοινωνία µε το ευρύτερο κοινό και την αναβάθµιση των σχέσεων µε 

τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ). 

Σηµαντικό βήµα για την αποτελεσµατικότερη προβολή των δραστηριοτήτων του αποτελεί η 

στοχευµένη ενηµέρωση µέσω δελτίων τύπου στα διάφορα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Η 

συνεχής ενηµέρωση και ανανέωση του καταλόγου των ΜΜΕ και των δηµοσιογράφων που 

εξειδικεύονται σε θέµατα επιστήµης, έρευνας, καινοτοµίας και τεχνολογίας αποσκοπεί στη 

δηµιουργία ενός άτυπου δικτύου των εµπλεκόµενων επικοινωνιακών φορέων. 

Το ΕΚΤ συνεργάζεται µε εταιρεία αποδελτίωσης για την εξασφάλιση ολοκληρωµένης και 

συστηµατικής παρακολούθησης της κάλυψης θεµάτων επιστήµης, έρευνας, τεχνολογίας, 
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βιβλιοθηκών και Κοινωνίας της Πληροφορίας, από τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο. Η 

αποδελτίωση περιλαµβάνει ξεχωριστή ενότητα µε τις αναφορές των Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης στις δραστηριότητες του ΕΚΤ, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα διαχρονικής 

αποτίµησης της επικοινωνιακής πολιτικής του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια του 

2003, τα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά) έκαναν αναφορά στο ΕΚΤ 500 φορές, αριθµός 

ιδιαίτερα αυξηµένος (κατά 61%) σε σχέση µε το 2002 (310 φορές), το 2001 (267 φορές) και 

το 2000 (170 φορές). 

Όσον αφορά τις εκδόσεις και τα ενηµερωτικά έντυπα, εκδίδεται το διµηνιαίο περιοδικό 

"Καινοτοµία, Έρευνα και Τεχνολογία" µε θέµατα έρευνας και τεχνολογίας από την Ελλάδα 

και την Ευρώπη, που διανέµεται σε 4.500 αποδέκτες από την ερευνητική, επιστηµονική, 

εκπαιδευτική και επιχειρηµατική κοινότητα της χώρας. Επίσης, εκδίδονται εγχειρίδια χρήσης 

του ΑΒΕΚΤ, ο Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών των ελληνικών επιστηµονικών και 

τεχνολογικών βιβλιοθηκών και ο Συλλογικός Κατάλογος ∆ηµόσιων Βιβλιοθηκών. 

Το ΕΚΤ επιµελείται και αποστέλλει δωρεάν σε 3.000 περίπου αποδέκτες το 15ήµερο 

ηλεκτρονικό newsletter "Έρευνα και Καινοτοµία", ενηµερώνοντας την ερευνητική και 

επιχειρηµατική κοινότητα για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της έρευνας, τεχνολογίας και 

καινοτοµίας. Το "Έρευνα & Καινοτοµία" παρέχει πληροφόρηση για τα εθνικά και ευρωπαϊκά 

προγράµµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, τις τεχνολογικές προσφορές/ζητήσεις 

και τις συνεργασίες του ευρωπαϊκού δικτύου των Κέντρων Αναδιανοµής Καινοτοµίας, 

ηµερίδες και άλλες εκδηλώσεις, κ.λπ.  

Η "ηλεκτρονική" επικοινωνιακή πολιτική του φορέα βασίζεται κυρίως στο διαδικτυακό του 

κόµβο (www.ekt.gr), που εξελίσσεται σε ολοκληρωµένη πύλη πρόσβασης σε περιεχόµενο 

επιστήµης, έρευνας και τεχνολογίας, µε εξατοµικευµένες υπηρεσίες πληροφόρησης. Η 

συνεχής ανανέωση και ενηµέρωση του κόµβου έχει οδηγήσει σε υψηλή επισκεψιµότητα. 

Για το 2003 ο µέσος όρος επισκεψιµότητας ανά µήνα ανέρχεται σε 11.250 µοναδικά IPs και 

148.540 ιστοσελίδες.  

Οι επικοινωνιακές δράσεις του ΕΚΤ περιλαµβάνουν ηµερίδες, συναντήσεις εργασίας και 

συνέδρια σε διάφορους τοµείς επιστήµης και τεχνολογίας, µε στόχο τη διάχυση της 

πληροφόρησης προς την ακαδηµαϊκή και επιχειρηµατική κοινότητα της χώρας. Επίσης, το 

ΕΚΤ συµµετέχει σε εκθέσεις και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ώστε να 

προβάλλει τις δραστηριότητες/υπηρεσίες του και να εκπροσωπήσει ή/και να φέρει σε 

απευθείας επαφή πελάτες του για την σύναψη συµφωνιών τεχνολογικής συνεργασίας. Με 

τη συµµετοχή του σε διεθνείς επιτροπές, το ΕΚΤ έχει επίσης τη δυνατότητα 

παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων.  
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στ. Οριζόντιες δραστηριότητες  

Οι παραπάνω βασικοί άξονες δράσης ενισχύονται από µια σειρά συµπληρωµατικών 

οριζόντιων υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν:  

• Συµβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέµατα σχετικά µε την οργάνωση ψηφιακού 

περιεχοµένου και την αξιοποίηση αποτελεσµάτων έρευνας 

• Εκπαίδευση και Κατάρτιση για αναζήτηση σε βάσεις δεδοµένων, αξιοποίηση 

πληροφοριακών πηγών και χρήση βιβλιοθηκονοµικών εργαλείων (π.χ. ΑΒΕΚΤ) 

• Λειτουργία Γραφείων Υποστήριξης (Ε&Τ Πληροφόρησης, Χρηστών ΑΒΕΚΤ, 

Υποστήριξης ∆ραστηριοτήτων Ε&ΤΑ), τα οποία απαντούν σε συγκεκριµένα αιτήµατα 

και παρέχουν πληροφορίες και ενηµερωτικό υλικό. Τα Γραφεία λειτουργούν ως ένα 

µοναδικό σηµείο εισόδου και η επικοινωνία µε αυτά γίνεται µε όλους τους δυνατούς 

τρόπους (φόρµες στο ∆ιαδίκτυο, e-mail, fax, ταχυδροµείο, επιτόπιες επισκέψεις).  
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4. Ανθρώπινοι Πόροι 

 

∆είκτες 2003 

  

Συνολικός αριθµός ανθρώπινου δυναµικού    74 

Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες (ΕΛΕ)  5 

Επιστηµονικό προσωπικό  52  

∆ιοικητικό & Βοηθητικό προσωπικό 17  

  

Επίπεδο εκπαίδευσης 

Β’ βάθµια  17 (23%) 

Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο/ΤΕΙ) 39 (53%) 

Μεταπτυχιακό – ∆ιδακτορικό 18 (24%) 

  

Σύνολο νέου προσωπικού   9 

Επιστηµονικό προσωπικό (σύµβαση έργου) 9  

  

Σύνολο προσωπικού που αποχώρησε 4 

Επιστηµονικό προσωπικό (σύµβαση έργου) 4  

  

Εργασιακή σχέση προσωπικού 

Εργαζόµενοι µε σύµβαση αορίστου χρόνου  36  (49%) 

Συνεργάτες µε σύµβαση έργου  38  (51%) 

  

Ηλικιακή διαστρωµάτωση προσωπικού  

Ηλικία 23-30 (%) 12  (16%) 

Ηλικία 31-50 (%) 49  (66%) 

Ηλικία 50-  (%) 13  (18%) 

  

"Παλαιότητα" ανθρώπινου δυναµικού 

1-5 έτη 30  (41%) 

6-10 έτη 15  (20%) 

11-15 έτη  12  (16%) 

16-20 έτη  5     (7%) 

21- έτη 12  (16%) 
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Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί το πλέον σηµαντικό "κεφάλαιο" του ΕΚΤ για την 

υλοποίηση των στόχων του. 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, ένα σηµαντικό ποσοστό του προσωπικού 

διαθέτει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό (24%), ενώ συνολικά το ποσοστό των 

εργαζοµένων που έχουν πανεπιστηµιακή µόρφωση αγγίζει το 77%.  

Το γνωστικό υπόβαθρο του προσωπικού περιλαµβάνει ένα µεγάλο εύρος επιστηµών, από 

φυσικές επιστήµες και µηχανική ως κοινωνικές επιστήµες, γεγονός που αντικατοπτρίζεται 

στο διεπιστηµονικό τρόπο προσέγγισης των τοµέων στους οποίους δραστηριοποιείται το 

Κέντρο.  

Πέρα από την εκπαίδευση και εξειδίκευση, οι άνθρωποι του ΕΚΤ χαρακτηρίζονται από 

δηµιουργική διάθεση και έφεση για απόκτηση νέων γνώσεων, τις οποίες στη συνέχεια 

αξιοποιούν στις αναπτυξιακές δράσεις του. Το στοιχείο αυτό συνδέεται αναµφισβήτητα µε 

την ηλικιακή κατανοµή του προσωπικού, που συγκεντρώνεται κυρίως στις κατηγορίες 31-

50 (66%) και 23-30 (16%).  

Πρόκληση για τα επόµενα χρόνια αποτελεί η υποστήριξη µιας σταθερής διαδικασίας 

µεταφοράς γνώσης από το πεπειραµένο προσωπικό στα νεότερα στελέχη (59% του 

προσωπικού του ΕΚΤ έχει προϋπηρεσία µεγαλύτερη των έξι ετών). Στόχος δεν είναι µόνο η 

µεταφορά τεχνικών γνώσεων, αλλά και γνώσεων που σχετίζονται µε τις εσωτερικές 

διαδικασίες του φορέα και τη διαχείριση έργων. Η εµπειρία των παλαιότερων στελεχών, 

όσον αφορά τα δίκτυα επαφών και τη γνώση της αγοράς, είναι ιδιαίτερα πολύτιµη για το 

φορέα, και για το λόγο αυτό θα επιδιωχθεί η περαιτέρω αξιοποίησή της.  

Στρατηγική του ΕΚΤ στον τοµέα των πληροφοριακών εφαρµογών/εργαλείων (π.χ. 

βιβλιοθηκονοµικά εργαλεία) είναι η επένδυση σε ανθρώπινους πόρους, µε στόχο την 

ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση της διεθνούς γνώσης και εµπειρίας. 

Η τακτική αυτή συνάδει µε το θεσµικό ρόλο του ΕΚΤ ως κεντρικού κόµβου στη διακίνηση 

επιστηµονικής πληροφορίας σε εθνικό επίπεδο. 

Για τη διασφάλιση της γνώσης και τεχνογνωσίας ("νοητικό κεφάλαιο") που παράγεται στο 

ΕΚΤ, χρησιµοποιούνται τεχνολογίες διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασίας, βάσεις 

δεδοµένων, εσωτερικά έγγραφα µε επαρκή τεκµηρίωση των προϊόντων και διαδικασιών.  

Η πρόσληψη νέου προσωπικού αυξηµένων προσόντων, µέσα από µια ολοκληρωµένη 

πολιτική αµοιβών και κινήτρων, αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα για τα επόµενα χρόνια. 

Σε αυτή την κατεύθυνση θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην προσέλκυση εξειδικευµένων 

στελεχών µε κριτήρια επιλογής, εκτός των τυπικών προσόντων και της εµπειρίας, 

χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα όπως ο δυναµισµός, η δηµιουργικότητα, η 

ηγετική στάση, η ευελιξία και η ανάληψη πρωτοβουλιών.  
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5. Υποδοµές 

 

∆είκτες 2003 

  

Υποδοµές Πληροφορικής   

∆απάνες για τεχνολογίες πληροφορικής (εξοπλισµός, λογισµικό, 

αναλώσιµα, συµβόλαια συντήρησης) 
1.087.024 ευρώ 

∆απάνες για τεχνολογίες πληροφορικής – ποσοστό στο σύνολο των 

δαπανών  
 24% 

  

Υποδοµές σε ψηφιακό περιεχόµενο Επιστήµης και Τεχνολογίας 

Αριθµός διεθνών βάσεων δεδοµένων που είναι εγκατεστηµένες στα 

υπολογιστικά συστήµατα του ΕΚΤ ή είναι προσβάσιµες µέσω 

∆ιαδικτύου (στρατηγικές συνεργασίες µε κόµβους παροχέων 

περιεχοµένου του εξωτερικού) 

65 

Αριθµός ελληνικών βάσεων δεδοµένων που είναι εγκατεστηµένες στα 

υπολογιστικά συστήµατα του ΕΚΤ  
26 

Αριθµός ηλεκτρονικών περιοδικών της ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΕΚΤ 

για τα οποία παρέχεται πρόσβαση σε πλήρη κείµενα άρθρων 
9.720 

∆απάνες για περιεχόµενο 2.275.093 ευρώ  

∆απάνες για περιεχόµενο – ποσοστό στο σύνολο των δαπανών 51% 

 

Το ΕΚΤ λειτουργεί ως κεντρικός φορέας ανάπτυξης και διάθεσης περιεχοµένου επιστήµης 

και τεχνολογίας σε ψηφιακή µορφή. Κατά συνέπεια, οι βάσεις δεδοµένων και τα συστήµατα 

πληροφορικής του ΕΚΤ αποτελούν τη βασική υποδοµή στην οποία στηρίζεται για την 

εκπλήρωση της αποστολής του. 

Η οργάνωση, αποθήκευση και διάθεση του επιστηµονικού περιεχοµένου που διαθέτει 

υποστηρίζεται από υπολογιστικά συστήµατα (8 SUN Solaris servers εκ των οποίων ο ένας 

είναι τύπου mainframe και 5 PC Windows servers) και αποθηκευτικούς χώρους τελευταίας 

τεχνολογίας µε σύνδεση τύπου Storage Area Network (SAN συνολικής χωρητικότητας 1.2 

TBytes), καθώς και αποθηκευτικούς χώρους τύπου RAID 5 (συνολικής χωρητικότητας 1,2 

TBytes). Η διασύνδεση των συστηµάτων γίνεται µέσω switches, για τους servers στο 

1Gbps και για τα λοιπά συστήµατα στα 100Mbps, ενώ η σύνδεση του κεντρικού router µε το 

∆ιαδίκτυο είναι στο 1Gbps. Επιπλέον, ο εξοπλισµός περιλαµβάνει σύστηµα ψηφιοποίησης 

διαφόρων τύπων υλικού (βιβλία, έγγραφα, µικροφίλµ κ.ά.). 
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Όσον αφορά τις υποδοµές σε ψηφιακό περιεχόµενο, 65 διεθνείς βάσεις δεδοµένων, από τις 

πλέον ενηµερωµένες σε διάφορους τοµείς επιστήµης και τεχνολογίας, είναι εγκατεστηµένες 

στα υπολογιστικά συστήµατα του ΕΚΤ ή είναι προσβάσιµες µέσω ∆ιαδικτύου, µε 

ταυτόχρονη πρόσκτηση των δεδοµένων. 

Σηµειώνεται ότι, επιπρόσθετα, το ΕΚΤ έχει διασφαλίσει την πρόσβαση σε 1.400 διεθνείς και 

ελληνικές βάσεις δεδοµένων, που αξιοποιούνται από τις υπηρεσίες του για την παροχή της 

υπηρεσίας ανάκτησης πληροφοριών. 

Επιπλέον, στα υπολογιστικά συστήµατα του ΕΚΤ είναι εγκατεστηµένες 26 ελληνικές βάσεις 

δεδοµένων για την επιστήµη και την τεχνολογία. 

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήµης και Τεχνολογίας, που λειτουργεί από το 2000, εκτός από 

την πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων, παρέχει στο χρήστη δυνατότητα πρόσβασης και 

αναζήτησης ψηφιακού υλικού, σε περισσότερα από 19.720 ηλεκτρονικά περιοδικά των 

µεγαλύτερων εκδοτικών οίκων του κόσµου, σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα Επιστήµης και 

Τεχνολογίας, εκ των οποίων 9.720 είναι πλήρους κειµένου.  

Κατά το 2003 δαπανήθηκαν συνολικά 1.087.024 ευρώ σε υποδοµές πληροφορικής και 

περιεχοµένου, ποσό που αντιστοιχεί στο 24% περίπου του συνολικού προϋπολογισµού του 

ΕΚΤ για το ίδιο έτος.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µεγαλύτερη δαπάνη, 2.275.093 ευρώ, αφορά την πρόσκτηση 

περιεχοµένου ή την πρόσβαση σε αυτό (βάσεις δεδοµένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, 

βιβλιοθήκες εξωτερικού, κ.ά).  
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6. Χρηµατοδοτικοί Πόροι και Αναπτυξιακά Έργα 

 

Οι χρηµατοδοτικοί πόροι του ΕΚΤ προέρχονται, κατά 50%, από τον τακτικό 

προϋπολογισµό, το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων και την παροχή υπηρεσιών προς 

τρίτους, και κατά 50% από τη συµµετοχή του σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα και δίκτυα. 

H ανάληψη ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων επιτρέπει στο ΕΚΤ την ανανέωση και τον 

εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής του υποδοµής, καθώς και τη διεύρυνση του ανθρώπινου 

δυναµικού του ως µοχλού ανάπτυξης, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στην 

αποστολή του.  

Τα έργα, διάρκειας συνήθως 2-5 ετών, σχετίζονται άµεσα µε το πλέγµα των βασικών του 

δραστηριοτήτων (Κοινωνία της Πληροφορίας και Καινοτοµία), και ταυτόχρονα συµβάλλουν 

στην ανάπτυξη και διάθεση νέων υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας.   

Βασική πηγή χρηµατοδότησης είναι η Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας 

(ΥΠΕΘΟ), η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΥΠΑΝ), το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   

Το ΕΚΤ έχει ήδη ολοκληρώσει µε επιτυχία την υλοποίηση µιας σειράς έργων στους τοµείς 

της επιστηµονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης, των βιβλιοθηκών και της έρευνας και 

καινοτοµίας.  

Στη συνέχεια αναφέρονται τα αναπτυξιακά έργα, δράσεις των οποίων υλοποιήθηκαν κατά 

τη διάρκεια του 2003. Τα εθνικά έργα εντάσσονται στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και 

συγκεκριµένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κοινωνία της Πληροφορίας" και το ΕΠΕΑΕΚ 

ΙΙ, ενώ τα ευρωπαϊκά έργα εντάσσονται στο Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης. 

 
α) Έργα χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς φορείς 

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ' ΚΠΣ)  

(Χρηµατοδότηση: ΕΠΚτΠ) 

Το ΕΚΤ είναι τελικός δικαιούχος του έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και 

Τεχνολογίας", που εντάσσεται στην πράξη "Οργάνωση και ∆ιάχυση ψηφιακού 

περιεχοµένου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη" του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Γ΄ ΚΠΣ).  
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Στόχος του ΕΠΣΕΤ είναι η εξασφάλιση εύκολης, γρήγορης και αποτελεσµατικής 

πρόσβασης τόσο σε ψηφιακό περιεχόµενο όσο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

πληροφόρησης, µε βάση τις ανάγκες της ερευνητικής, ακαδηµαϊκής και επιχειρηµατικής 

κοινότητας. 

Το ΕΠΣΕΤ υποστηρίζει τη δηµιουργία εθνικής υποδοµής στρατηγικής σηµασίας για την 

ανάπτυξη και διάθεση περιεχοµένου Ε&Τ. Το έργο εστιάζεται στην ανάπτυξη εφαρµογών 

και στη χρήση συστηµάτων για την οργάνωση επιστηµονικών βάσεων δεδοµένων και 

συλλογών, καθώς και στην ανάπτυξη αρχείων περιεχοµένου, σε πιλοτικό επίπεδο, µέσω 

διαδικασιών ψηφιοποίησης. Επιπλέον υποστηρίζει την ανάπτυξη υπηρεσιών για τη διάθεση 

ερευνητικού και τεχνολογικού περιεχοµένου σε εθνική κλίµακα. 

Η ολοκλήρωση του ΕΠΣΕΤ θα αποδώσει υποδοµές Κέντρου Αριστείας σε θέµατα 

διαχείρισης και διάθεσης ψηφιακού περιεχοµένου, δίνοντας στη χώρα την ικανότητα να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το σχέδιο δράσης για µια 

Ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) και την πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. 

Παράλληλα το έργο θα ενισχύσει την καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα, µέσω επενδύσεων 

σε ψηφιακές και πληροφοριακές υποδοµές, συµβάλλοντας στη σύγκλιση µε την υπόλοιπη 

ΕΕ. 

 

Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες  

(Χρηµατοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 

Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δηµόσιες 

βιβλιοθήκες και οι κινητές τους µονάδες και στη βελτίωση της επεξεργασίας του 

πληροφορικού τους περιεχοµένου µέσω νέων εργαλείων. Με την ολοκλήρωση του έργου 

θα έχουν δηµιουργηθεί οι υποδοµές, οι οποίες θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός δικτύου 

δηµόσιων βιβλιοθηκών και θα εξασφαλίσουν τις συνθήκες για ουσιαστική επικοινωνία και 

συνεργασία µεταξύ τους.  

Βασικές δράσεις του έργου είναι η αυτοµατοποίηση των λειτουργιών βιβλιοθήκης µε το 

σύστηµα ΑΒΕΚΤ, η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεµιναρίων για τη µέγιστη αξιοποίηση του 

συστήµατος από το προσωπικό των βιβλιοθηκών, η ανάπτυξη και διάθεση 

βιβλιοθηκονοµικών εργαλείων για την προτυποποίηση της επεξεργασίας του υλικού των 

βιβλιοθηκών και η σύνταξη προδιαγραφών για τα κτίρια και τις υποδοµές των βιβλιοθηκών 

και των κινητών µονάδων τους. Παράλληλα, µια σειρά υποστηρικτικών δράσεων 

αναµένεται να εξασφαλίσουν αποδοτικότερο συντονισµό στην υλοποίηση και αξιολόγηση 

του έργου.  
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ΕΚΤ - Εθνικό Σηµείο Επαφής για το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο   
(Χρηµατοδότηση: Π∆Ε, ΓΓΕΤ) 

To EKT λειτουργεί ως Εθνικό Σηµείο Επαφής για το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει 

πληροφόρηση και συµβουλευτικές υπηρεσίες στους ενδιαφερόµενους φορείς 

(πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς) µε στόχο 

την επιτυχηµένη συµµετοχή τους στο 6ο ΠΠ.  

Οι δράσεις αυτές αφορούν: ανάπτυξη ειδικού διαδικτυακού κόµβου (www.ekt.gr/ncpfp6) για 

όλα προγράµµατα του 6ου ΠΠ, παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών (εξεύρεση εταίρων, 

προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, επιλεξιµότητα δαπανών, διαδικασίες υποβολής και 

αξιολόγησης κ.λπ.), λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, διακίνηση και διάχυση 

πληροφοριακού υλικού, διοργάνωση εκδηλώσεων (ενηµερωτικών ηµερίδων, συναντήσεων 

εργασίας, σεµιναρίων), καταγραφή της εθνικής συµµετοχής µε την έκδοση στατιστικών και 

αναλυτικών στοιχείων.  

 

Γενικά Αρχεία του Κράτους 

(Χρηµατοδότηση: Π∆Ε, ΥΠΕΠΘ) 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, σε συνεργασία µε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους υλοποιεί 

πιλοτικό έργο για τη διαχείριση και διάθεση αρχειακού υλικού των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους (ΓΑΚ) σε ηλεκτρονική µορφή. Το έργο θα συµβάλει στην αναβάθµιση και τον 

εκσυγχρονισµό των αρχειακών κέντρων της χώρας, σε θέµατα που σχετίζονται µε το 

θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας, την παροχή υπηρεσιών και γενικότερα την υποδοµή των ΓΑΚ.  

Οι βασικές δράσεις του έργου αφορούν τη βιβλιογραφική διαχείριση και την κωδικοποίηση 

του υλικού των αρχείων (σχεδίαση και ανάπτυξη συστήµατος και εργαλείων 

ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής διαχείρισης και διάθεσης αρχειακού υλικού), λαµβάνοντας 

υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα αυτό.  

 

β) Έργα χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανοµής Kαινοτοµίας  

(Χρηµατοδότηση: 5ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Ε&ΤΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 

Το ΕΚΤ είναι ο συντονιστής της κοινοπραξίας του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανοµής 

Καινοτοµίας (Hellenic Innovation Relay Centre), ενός από τα 71 ευρωπαϊκά Κέντρα 
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Αναδιανοµής Καινοτοµίας (Innovation Relay Centres-IRCs) που χρηµατοδοτούνται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραµµα Innovation-SMEs).  

Σκοπός του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανοµής Καινοτοµίας είναι η διάχυση τεχνολογιών και 

ερευνητικών αποτελεσµάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η επίτευξη 

επιχειρηµατικών και ερευνητικών συνεργασιών καθώς και συµφωνιών µεταφοράς 

τεχνολογίας. 

 

Ελληνικός κόµβος ∆ικτύου IDEAL-IST για την ανεύρεση εταίρων στο πρόγραµµα IST 
(Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας)  

(Χρηµατοδότηση: 5ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Ε&ΤΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 

Το έργο IDEAL-IST στοχεύει, µε τη λειτουργία του αντίστοιχου δικτύου, στην επιτυχηµένη 

συµµετοχή οργανισµών στο Πρόγραµµα Information Society Technologies (IST). Αυτό 

επιτυγχάνεται µε δραστηριότητες όπως: α) πληροφόρηση για το πρόγραµµα IST, µέσω 

διεθνών συναντήσεων εργασίας και συνεδρίων που συµπληρώνουν εθνικές δράσεις 

πληροφόρησης, β) αναζήτηση συνεργασιών που στοχεύουν σε συγκεκριµένες 

προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, γ) διοργάνωση διεθνών συναντήσεων µεταξύ 

δυνητικών συνεργατών. 

 

Σηµειώνεται ότι το ΕΚΤ έχει ήδη ολοκληρώσει τα ακόλουθα αναπτυξιακά έργα κατά 
την περίοδο 1998-2002:  

 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ, Β' ΚΠΣ) 

 Ολοκλήρωση Συστηµάτων Εικονικής Βιβλιοθήκης (ΕΠΕΤ ΙΙ, Β' ΚΠΣ) 

 ΦΑΙΣΤΟΣ-Εγκατάσταση του λογισµικού ΑΒΕΚΤ στις Σχολικές Βιβλιοθήκες (ΕΠΕΑΕΚ, 

Β' ΚΠΣ) 

 Προετοιµασία ειδικής δράσης στην ορολογία µε τίτλο ΕΠΟΣ (Εθνικό Πρόγραµµα 

Ορολογικού Συντονισµού) για το Γ΄ΚΠΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ, Β' ΚΠΣ) 

 Ενίσχυση Βιβλιοθήκης ΕΚΤ/ΕΙΕ (ΕΠΕΤ ΙΙ, Β' ΚΠΣ) 

 E-Gate-Θεσµικό και Τεχνολογικό Πλαίσιο για τη Χρήση Ηλεκτρονικών Αγορών (ΕΠΕΤ 

ΙΙ, Β' ΚΠΣ) 

 ΑRGOS-ARchaeological Greek Online System (ΕΠΕΤ ΙΙ, Β' ΚΠΣ) 
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 Οριζόντια δράση για την παραγωγή και online διάθεση των βάσεων δεδοµένων που 

αναπτύχθηκαν από τα Γραφεία ∆ιαµεσολάβησης ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων 

(ΕΠΕΤ ΙΙ, Β' ΚΠΣ) 

 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανοµής Καινοτοµίας (2ο και 3ο Συµβόλαιο) (ΕΕ) 

 ∆ίκτυο IDEAL-IST (1ο Συµβόλαιο) (ΕΕ) 

 Ελληνικός κόµβος MIDAS-NET (Multimedia Information, Demonstration and Support 

Network) (ΕΕ) 

 Ελληνικός κόµβος MLIS (Multilingual Information Society) (ΕΕ) 

 MSSTUDY I & ΙΙ (Member State's Study I & ΙΙ)-The Markets for Electronic Information 

Services in the European Economic Area (ΕΕ) 

 MOTOR / SMT (ΕΕ) 

 NAP / IMPACT (ΕΕ) 
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7. Επιχειρησιακός σχεδιασµός για το έτος 2004 

 

Το ΕΚΤ καλείται θεσµικά - και η υλοποίηση του έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα 

Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ)" του εξασφαλίζει τους πόρους για τη διαµόρφωση της 

απαιτούµενης υποδοµής - ώστε να δηµιουργηθούν στη χώρα οι συνθήκες που θα 

εξασφαλίσουν τη σύγκλιση, αλλά και την ανάπτυξη σε δύο σηµαντικούς τοµείς: τον τοµέα 

των ψηφιακών βιβλιοθηκών (ερευνητικών και ακαδηµαϊκών) και τον τοµέα ανάπτυξης 

ελληνικού ψηφιακού περιεχοµένου για Επιστήµη και Τεχνολογία (Ε&Τ). 

Προς την κατεύθυνση αυτή, βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι για το 2004 είναι οι παρακάτω: 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και παροχή τους µέσω διαδικτυακής πύλης  

Το ΕΚΤ ολοκληρώνει το α’ εξάµηνο του 2004 προπαρασκευαστικές δράσεις που 

αφορούν την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και την καταγραφή των 

απαιτήσεων των χρηστών. Βρίσκεται, επίσης, σε εξέλιξη µελέτη για τη διαµόρφωση 

επιχειρησιακού µοντέλου σχετικά µε τη βιώσιµη ανάπτυξη των υποδοµών παροχής 

ηλεκτρονικού περιεχοµένου Ε&Τ.  

Παράλληλα, ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του περιβάλλοντος διαδικτυακής πύλης µε την 

αξιοποίηση της υποδοµής που διασφαλίστηκε κατά την α’ φάση του ΕΠΣΕΤ. Στόχος 

είναι η παροχή σηµαντικού αριθµού υπηρεσιών στους χρήστες, µέσω της διαδικτυακής 

πύλης, στο τέλος του 2004. 

Ολοκλήρωση της πληροφοριακής υποδοµής για την υποστήριξη των µελλοντικών 
στρατηγικών στόχων του ΕΚΤ   

Στο πλαίσιο του ΕΠΣΕΤ (β’ φάση) προβλέπεται η προµήθεια εξοπλισµού, µε διεθνή 

διαγωνισµό, µε στόχο την αναβάθµιση του κεντρικού υπολογιστικού συστήµατος και την 

επέκταση της χωρητικότητας του αποθηκευτικού χώρου για την προσθήκη νέου 

ψηφιακού υλικού και την "ενοποίηση" των πληροφοριακών πόρων. Επίσης, 

προβλέπεται η αναβάθµιση του ενεργού δικτυακού εξοπλισµού για την εξασφάλιση 

υψηλής διαθεσιµότητας και αυξηµένης ταχύτητας, καθώς και η δηµιουργία Firewall και 

Antiviral Protection για την προστασία του δικτύου και των εφαρµογών. Προβλέπεται 

ακόµη η εξασφάλιση σύγχρονου τρόπου λήψης αυτόµατων αντιγράφων ασφαλείας 

(backup).  

Για την προετοιµασία και την ορθή υλοποίηση των διαδικασιών προµήθειας, 

προβλέπεται εκπόνηση µελέτης για τη διαµόρφωση της τεχνολογικής πλατφόρµας που 

θα υποστηρίζει το έργο. Στην παρούσα φάση σηµαντικά θέµατα που αναµένεται να 

επιλυθούν είναι η οργάνωση και διαχείριση µεγάλων αποθηκευτικών χώρων (τύπου 

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης – ∆ραστηριότητες 2003 

 

51



SAN - Storage Area Network), καθώς και ο προσδιορισµός και η εφαρµογή 

συγκεκριµένων λύσεων για την επίτευξη διαλειτουργικότητας µεταξύ των 

υποσυστηµάτων. Ταυτόχρονα διαµορφώνεται χρονοδιάγραµµα ενεργειών για τη 

δηµιουργία συνεκτικής υποδοµής και ανάλυση κόστους/οφέλους από τη λειτουργία της 

µε βάθος χρόνου ως το 2006. 

Αξιοποίηση της υποδοµής ψηφιοποίησης που εγκαταστάθηκε κατά την α’ φάση του 
έργου  

Προβλέπεται η υλοποίηση πιλοτικών έργων για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση 

πιθανών τεχνικών και διαδικαστικών προβληµάτων, καθώς και η αναζήτηση και 

εφαρµογή καλών πρακτικών που αφορούν τεχνολογικές επιλογές και διαδικασίες 

ανάπτυξης προϊόντων ψηφιακού περιεχοµένου. 

Η ανάπτυξη ελληνικού ψηφιακού περιεχοµένου, µέσω διαδικασιών ψηφιοποίησης, 

εκτιµάται ότι θα ενταθεί τα επόµενα έτη, όχι µόνο από το ΕΚΤ αλλά και από άλλους 

φορείς κατόχους περιεχοµένου. Στο πλαίσιο αυτό, και λαµβάνοντας υπόψη τις διεθνείς 

τάσεις, στρατηγική επιλογή του ΕΚΤ είναι η δηµιουργία πρότυπης παραγωγικής 

µονάδας ψηφιοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση των πιλοτικών έργων, η µονάδα αυτή 

θα είναι διαθέσιµη για την υλοποίηση µεγάλων έργων ψηφιοποίησης και από άλλους 

δηµόσιους φορείς. 

Ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών µε τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες  

Η συνεργασία του ΕΚΤ µε τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες υλοποιείται µε κοινές 

προσκτήσεις ηλεκτρονικών συλλογών επιστηµονικών περιοδικών και δευτερογενών 

πηγών µε διεπιστηµονική κάλυψη. 

Η επιτυχία του κοινοπρακτικού σχήµατος HEAL-Link έχει αναγνωριστεί ως καλή 

πρακτική σε διεθνές επίπεδο. Οι διαπραγµατεύσεις µε µεγάλους εκδοτικούς οίκους, 

συγκρινόµενες και µε άλλα παραδείγµατα διεθνών κοινοπραξιών, έχουν αποφέρει 

σηµαντικές επιτυχίες όσον αφορά τόσο τους οικονοµικούς όρους των συµβολαίων, όσο 

και θέµατα όπως η πρόσκτηση και διαχρονική χρήση του υλικού, η τήρηση αρχείων 

(archiving) κ.ά. 

Σηµαντικός στόχος, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, είναι η επιλογή σχήµατος 

διαχείρισης του αρχειακού υλικού που συγκεντρώνεται από την υλοποίηση των 

συµβολαίων, η ένταξη και άλλων βιβλιοθηκών στο σχήµα (όπως βιβλιοθήκες µεγάλων 

νοσοκοµειακών µονάδων, κ.λπ). 

Με την υλοποίηση του ΕΠΣΕΤ (β' φάση), αλλά και καθέτων έργων ανά ακαδηµαϊκή 

βιβλιοθήκη στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, διαµορφώνονται συνέργειες σε θέµατα που 
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σχετίζονται µε τη διαχείριση του υλικού κάθε βιβλιοθήκης και την από κοινού παροχή 

υπηρεσιών.  

Οι ευρύτεροι επιχειρησιακοί στόχοι για το 2004 είναι οι ακόλουθοι: 

Αναδιοργάνωση της λειτουργίας του ΕΚΤ στη βάση κρίσιµων επιχειρησιακών 
διεργασιών που επηρεάζουν την υλοποίηση της στρατηγικής του φορέα 

Η ανάπτυξη του ΕΚΤ την τελευταία πενταετία και η υλοποίηση µεγάλων έργων 

απαιτούν την αναδιοργάνωση του φορέα και τη διαµόρφωση δοµής που να εξυπηρετεί 

καλύτερα τους στόχους του. 

Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιολογηθεί το σύνολο των δραστηριοτήτων για να 

διαπιστωθεί εάν είναι κρίσιµες ή όχι. Οι δραστηριότητες που θα κριθούν ως κρίσιµες θα 

αξιολογηθούν συγκριτικά µε αντίστοιχες από το διεθνές περιβάλλον. 

Η ολοκλήρωση του εγχειρήµατος, σε συνδυασµό µε την υλοποίηση δράσεων για 

αξιολόγηση και επαναπροσδιορισµό της θέσης του φορέα στο ελληνικό περιβάλλον, 

αναµένεται να προσδώσει στο Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης τη νέα µορφή του. 

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και ενίσχυση των ικανοτήτων διοίκησης 
έργων 

Τα τελευταία χρόνια, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη διαµόρφωση πολιτικής προσέλκυσης 

ικανών στελεχών. Ταυτόχρονα διαµορφώθηκε εργασιακό περιβάλλον που ενισχύει τις 

δεξιότητές τους και ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και τη δηµιουργικότητα.  

Ο µεγάλος αριθµός αναπτυξιακών έργων που υλοποιεί το ΕΚΤ, αλλά και το εύρος των 

δραστηριοτήτων του, απαιτούν καταρχήν ανθρώπινο δυναµικό µε εξειδίκευση και 

ικανότητες, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλουν την εφαρµογή τεχνικών διαχείρισης που 

επιτρέπουν την επίτευξη συντονισµού, συνεργειών, οικονοµιών κλίµακας, έλεγχο της 

απόδοσης, µεγιστοποίηση στόχων, διαχείριση κινδύνων και απόδοσης έργων. 

Όσον αφορά τα έργα που υλοποιούνται αλλά και τη διαχείριση της γνώσης που 

παράγεται, βασικός στόχος το 2004 είναι η εισαγωγή και εγκατάσταση εφαρµογής που 

θα αφορά σύγχρονες µεθόδους αξιολόγησης στόχων και διοίκησης έργων, καθώς και 

ανάλυσης κινδύνων.  

Το ΕΚΤ προτίθεται να εντείνει το 2004 την ανάπτυξη των οργανωτικών και 

διαχειριστικών ικανοτήτων για τη σωστή και αποδοτική διαχείριση των έργων και την 

ενίσχυση του νοητικού κεφαλαίου που διαθέτει. 
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Παράρτηµα 1. Εκδηλώσεις 

 

Ενηµερωτικές Ηµερίδες, Συναντήσεις Εργασίας, Εκδηλώσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας που 

(συν)διοργάνωσε το ΕΚΤ  

Εκδηλώσεις για ερευνητικά προγράµµατα 

• ∆ιάσκεψη "Προτυποποίηση των εθνικών ερευνητικών πολιτικών" στο πλαίσιο της 

ελληνικής προεδρίας, συνδιοργάνωση Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης) και Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας), Αθήνα, 17-18 Ιανουαρίου 2003 

• Hµερίδα για το Πρόγραµµα eContent, Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2003 

• ∆ιεθνής συνάντηση εργασίας "Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η 2η 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων, Κοινοπραξίες και συµµετοχή σε έργα, προετοιµασία 

και συγγραφή προτάσεων", Αθήνα, 2 Ιουνίου 2003 

• Συνάντηση Εργασίας "Ολοκληρωµένες Υποδοµές ∆ικτύωσης και Υπερ-υπολογιστικών 

Πλεγµάτων για την Ηλεκτρονική Επιστήµη - η πρωτοβουλία της ΕΕ για τις Ηλεκτρονικές 

Υποδοµές (eΥποδοµές)", συνδιοργάνωση ΓΓΕΤ, ΕΚΤ, Ε∆ΕΤ και ΕΕ, Αθήνα,  

12 Ιουνίου 2003 

• Ηµερίδα: "Βιοµηχανία - Έρευνα - Καινοτοµία: η Πρόκληση", Θεσσαλονίκη,  

25 Νοεµβρίου 2003   

 

Εκδηλώσεις για Ψηφιακό Περιεχόµενο - Βιβλιοθήκες 

• Hµερίδα "Ψηφιακό περιεχόµενο: Σύγχρονη πραγµατικότητα και προοπτικές στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη", Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2003 

• Συνάντηση Εργασίας ΥΠΕΠΘ, Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης & ∆ηµόσιων 

Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο του έργου "Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από τις 

Κινητές Βιβλιοθήκες", Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2003 

• Hµερίδα "Γλωσσική Τεχνολογία: Τεχνολογικές Καινοτοµίες και Επιχειρηµατικές Λύσεις", 

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2003 
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Εκδηλώσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας  

• ∆ιεθνές Forum επιχειρηµατικών συναντήσεων στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης 

περιβάλλοντος HELECO 2003, Αθήνα, 30 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2003 

• Εκδήλωση µεταφοράς τεχνολογίας IRC Future Match 2003, στο πλαίσιο της διεθνούς 

έκθεσης πληροφορικής CeBIT 2003, Ανόβερο, Γερµανία, 16-18 Μαρτίου 2003  

• ∆ιεθνές Forum Επιχειρηµατικών Συναντήσεων στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης για 

προϊόντα της θάλασσας European Seafood, Βρυξέλλες, Βέλγιο, 6 – 8 Μαϊου 2003 

• ∆ιηµερίδα Μεταφοράς Τεχνολογίας στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης 

υδατοκαλλιεργειών Aqua-Nor 2003, Trondheim, Νορβηγία, 12-13 Αυγούστου 2003 

• ∆ιεθνές Forum επιχειρηµατικών συναντήσεων και µεταφοράς τεχνολογίας MATCH 2003 

στο πλαίσιο της έκθεσης πληροφορικής SMAU, Μιλάνο, Ιταλία, 5-6 Οκτωβρίου 2003    

• ∆ιεθνές Forum Επιχειρηµατικών Συναντήσεων "∆οµικά Υλικά και Κατασκευές", Αθήνα, 

12 ∆εκεµβρίου 2003 

 

 

Παράρτηµα 2. Εκθέσεις 

 

Εκθέσεις που συµµετείχε το ΕΚΤ ως συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανοµής 

Καινοτοµίας 

• ∆ιεθνής έκθεση περιβάλλοντος HELECO 2003, Αθήνα, 30 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 

2003 

• ∆ιεθνής έκθεση πληροφορικής CeBIT 2003, Ανόβερο, Γερµανία, 16-18 Μαρτίου 2003 

• ∆ιεθνής έκθεση για προϊόντα της θάλασσας European Seafood, Βρυξέλλες, Βέλγιο, 6 – 

8 Μαϊου 2003 

• ∆ιεθνής έκθεση υδατοκαλλιεργειών Aqua-Nor 2003, Trondheim, Νορβηγία, 12-15 

Αυγούστου 2003 

• ∆ιεθνής έκθεση πληροφορικής SMAU, Μιλάνο, Ιταλία, 5-6 Οκτωβρίου 2003   
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Το ΕΚΤ στο ∆ιαδίκτυο 

• Αναζητείτε πηγές επιστηµονικής πληροφόρησης για διάφορους τοµείς επιστήµης και 

τεχνολογίας;  

• Ενδιαφέρεστε για σύγχρονα βιβλιοθηκονοµικά εργαλεία και δίκτυα βιβλιοθηκών;  

• Θέλετε να ενηµερωθείτε για ερευνητικά προγράµµατα και δράσεις προώθησης 

καινοτοµίας και µεταφοράς τεχνολογίας; 

Ο διαδικτυακός κόµβος του ΕΚΤ παρέχει πρόσβαση σε ελληνικό και διεθνές περιεχόµενο 

επιστήµης, έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και εξατοµικευµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

πληροφόρησης.  

www.ekt.gr 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΙΕ 
 

Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα 

Τηλ.: 210 7273900-3, Fax: 210 7246824 

e-mail: ekt@ekt.gr 

http://www.ekt.gr 

 

 

 

 

Η Έκθεση δραστηριοτήτων 2003 του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης συντάχθηκε µε ευθύνη της ∆ρ.  

Εύης Σαχίνη, Προϊσταµένης Τµήµατος Ανάπτυξης, και την ενεργή συµµετοχή των κ.κ. Μαργαρίτη Προέδρου, 

Γεωργίας Τζένου και Πέννυ Πατρινού. Την παραγωγή της έκδοσης επιµελήθηκε η κα ∆ήµητρα Πελεκάνου. 
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