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Δεδομένα

Μέταδεδομένα

Ψηφιακό Περιεχόμενο

Πρότυπα & Προδιαγραφές
(τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης, οργάνωσης, διάθεσης)

Υποδομές

Συλλογές & Σύνολα



Που βρισκόμαστε;

Διαθέτουμε/αναπτύσσουμε/δημιουργούμε 
συλλογές, μεταδεδομένα, δεδομένα, ψηφιακό 

περιεχόμενο!

Τι χρειαζόμαστε;



1. Χρησιμοποιούμε Υπηρεσίες & Εργαλεία 
τεκμηρίωσης

Διαδικτυακές πλατφόρμες 
που παρέχουν ανοικτή 
πρόσβαση σε συλλογές 
ψηφιακών τεκμηρίων.

Μια ενιαία υποδομή 
διαχείρισης περιεχομένου και 
υπηρεσιών με αυτόνομες 
εφαρμογές για κάθε οργανισμό. 

• Οικονομίες κλίμακας 

• Διεθνής προβολή

• Δημιουργία κοινότητας χρηστών

• Ανάπτυξη τεχνογνωσίας

• Συμμόρφωση με πολιτικές Ανοικτότητας

• Αυξημένη ευρεσιμότητα πόρων

• Πρόσβαση: σε πλούσιο περιεχόμενο για εκπαίδευση, 
δια βίου μάθηση, έρευνα, ψυχαγωγία και τουρισμό

• Επανάχρηση: με δημιουργία υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας από τις δημιουργικές βιομηχανίες

• Εξελιγμένες υπηρεσίες ανακάλυψης και χρήσης 
περιεχομένου: πλοήγηση, αναζήτηση, εγγραφή 
χρηστών, βιβλιογραφικές αναφορές, ενημερώσεις με 
email,  διαμοιρασμός σε κοινωνικά δίκτυα. 



2. Χρησιμοποιούμε ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

υποστήριξη & βοήθεια οριζόντιες υπηρεσίες

Κάνοντας τη Διαχείριση της Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας εύκολη για όλους.

terms.ekt.gr

Εμπλουτισμός βιβλιογραφικών 
δεδομένων και διάθεση ως ανοικτά 
διασυνδεδεμένα δεδομένα.



Datacenter
εμβαδό >100 τ.μ., 550ΚVA μέγιστη ισχύς
Green IT: Cold Isle Containment, PUE monitoring 
εργαλεία παρακολούθησης, καταγραφής και 
βελτίωσης κατανάλωσης ενέργειας

Πλατφόρμα εκτέλεσης 
εικονικών μηχανών
218 εξυπηρετητές, 175 εικονικοί 
με το μικρότερο οικονομικό & περιβαλλοντικό 
κόστος 

Φυσικές Υποδομές

• 49 φυσικοί εξυπηρετητές υψηλών επιδόσεων 

• 3 συστήματα αποθήκευσης τύπου Storage Area
Network (100TB)

• 1 συστοιχία Cloud Storage μέσω ΕΛ/ΛΑΚ (32TB)

• αυτοματοποιημένες βιβλιοθήκες λήψης
αντιγράφων ασφαλείας, χωρητικότητας >120TB

3. Χρειαζόμαστε υποδομές ασφαλούς 
διαχείρισης & διαφύλαξης / Preservator

το datacenter του ΕΚΤ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό χώρο



4. Οργανώνουμε, Διαθέτουμε μεταδεδομένα και 
ψηφιακό περιεχόμενο



Αποθετήρια: έρευνα, τεχνολογία,επιστήμη, επιχειρηματικότητα

4. Οργανώνουμε, Διαθέτουμε μεταδεδομένα και 
ψηφιακό περιεχόμενο



803.000 μοναδικοί επισκέπτες

6.563.000 διαβασμένων 

σελίδων

397.000 μοναδικοί επισκέπτες

1.859.000 διαβασμένων σελίδων

2.234 μοναδικοί επισκέπτες

156.089 διαβασμένων σελίδων

6.853 μοναδικοί επισκέπτες

53.848 διαβασμένων σελίδων

Αποθετήρια: πολιτισμός, αρχεία

4. Οργανώνουμε, Διαθέτουμε μεταδεδομένα και 
ψηφιακό περιεχόμενο



Ποιό είναι το επόμενο βήμα;

Τι κάνουμε με τις συλλογές και τα δεδομένα μας;



Ανοικτά Δεδομένα

Ανοικτά είναι τα δεδομένα και το περιεχόμενο στα
οποία μπορεί οποιοσδήποτε

• να έχει ελεύθερη πρόσβαση, 

• να τα χρησιμοποιεί, 

• να τα τροποποιεί, 

• και να τα διαμοιράζεται

για οποιονδήποτε σκοπό με μοναδικό μέγιστο
περιορισμό, την απαίτηση για τη διατήρηση της
προέλευσης και την ανοικτότητας

/ όπως οι πληροφορίες, η γνώση, η καινοτομία, η ανάπτυξη



• είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου από όλους, 

• δεν υφίστανται τεχνολογικούς, νομικούς ή άλλους
περιορισμούς στην πρόσβαση και χρήση τους

• διασφαλίζεται η ανοικτή, συμμετοχική γνώση

• επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση των δεδομένων
και η διαλειτουργικότητά τους, 

η δυνατότητα, δηλαδή, να συνδυάζονται με
άλλες συλλογές δεδομένων νομικά και
τεχνικά συμβατές ώστε να παράγεται ένα
τρίτο προϊόν προστιθέμενης αξίας.

Ανοικτά Δεδομένα / όπως οι πληροφορίες, η γνώση, η καινοτομία, η ανάπτυξη



Ανοικτές συλλογές / Σύνολα Δεδομένων



Άλλα χαρακτηριστικά

• βρίσκονται κατανεμημένα σε διαφορετικά σημεία
• μπορεί να συντηρούνται και να ενημερώνονται από

τρίτες πηγές και μεμονωμένους χρήστες
• προσθέτουν αξία συνολικά σε ένα οικοσύστημα

διασυνδεδεμένης πληροφορίας από το οποίο
μπορούν να προκύψουν απρόσμενες γνώσεις και
χρήσεις

• προγραμματιστικές διεπαφές (APIs -Application 
Programming Interfaces) επιτρέπουν την επανάχρηση
της πληροφορίας και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο, 

• οι σύγχρονες τεχνικές οπτικοποίησης της
πληροφορίας επιτρέπουν την κατανόηση, ερμηνεία & 
περαιτέρω χρήση τους



Δημιουργώντας ανοικτά δεδομένα, χρειαζόμαστε:

Υπηρεσίες πιστοποίησης, διασφάλισης & ευρείας διάθεσης
έγκριτου ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου



Πιστοποίηση προδιαγραφών 
περιεχομένου / Validator

Ελέγχει και πιστοποιεί τη συμμόρφωση 
με διεθνή, αναγνωρισμένα πρότυπα και προδιαγραφές:



Χρειαζόμαστε...
Πιστοποίηση προδιαγραφών περιεχομένου / 
Validator

Ελέγχει και πιστοποιεί τη συμμόρφωση 
με διεθνή, αναγνωρισμένα πρότυπα και προδιαγραφές:



Επανάχρηση περιεχομένου

crowdcollekt.gr

μια υπηρεσία
για μετακινούμενους 
χρήστες

αξιοποιεί πληροφορίες και 
δεδομένα από αποθετήρια 
και συστήματα του ΕΚΤ 



• Στηρίζεται σε προτυποποιημένο, έγκριτο & ανοικτό  
περιεχόμενο που

• Συλλέγεται, ομογενοποιείται και εμπλουτίζεται

• Παρέχεται ως εμπλουτισμένη υπηρεσία σε ευρύ  
κοινό

• Για περαιτέρω εμπλουτισμό και αξιοποίηση του 
περιεχόμενου

Πέραν των δυνατοτήτων και στόχων της αρχικής 
πλατφόρμας





Περισσότερες από 35 συλλογές, που κάθε 
μέρα αυξάνονται....













Υποδομές που προωθούν τη χρήση ανοικτού 
περιεχομένου

Εξασφαλίζουν οφέλη για το ευρύ  κοινό, για ειδικές 
ομάδες χρηστών, για τους οργανισμούς που τα 
αναπτύσσουν ή τα χρηματοδοτούν

Παρέχουν ίσες ευκαιρίες για γνώση, ψυχαγωγία, 
καινοτομία & επιχειρηματικότητα



Οφέλη για Φορείς

• επισκεψιμότητα και η αναγνωρισιμότητα του φορέα

• η δημιουργία νέων υπηρεσιών

• συνεργασία μεταξύ πολιτιστικών φορέων

• νέα εργαλεία περιγραφής, νέα λεξιλόγια,περισσότερες πρότυπες 
εγγραφές, περισσότερο ψηφιακό περιεχόμενο για υπηρεσίες

• τεχνογνωσία των φορέων αναφορικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες

• επιτελείται ο δημόσιος ρόλος των μουσείων, των βιβλιοθηκών και των 
αρχείων



Οφέλη για χρήστες

βελτιώνεται και επαυξάνεται η εμπειρία του χρήστη 
με πολυγλωσσικό και διασυνδεδεμένο περιεχόμενο

ευκαιρίες για γνώση, ψυχαγωγία, καινοτομία & 
επιχειρηματικότητα



Οφέλη για την 
Επιστήμη/Καινοτομία/Ανάπτυξη

• διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών συνόλων 
δεδομένων

• ποιότητα στην παρεχόμενη πληροφορία στο 
διαδίκτυο

• νέες αξιόλογες χρήσεις της έγκριτης πληροφορίας

• προάγεται η επιστημονική γνώση

• βελτιώνονται και εμπλουτίζονται τα δεδομένα



www.ekt.gr
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Περισσότερα:
• helios-eie.ekt.gr
• media.ekt.gr

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

