
 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  

και οι υπηρεσίες του προς την 

επιστημονική κοινότητα: 
 

Πώς η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου 

φάσματος υπηρεσιών υποστηρίζει τις ανάγκες  

της επιστημονικής πληροφόρησης 

 
 

library.ekt.gr 
Σαραντοπούλου Ιωάννα  |  

Προϊσταμένη Τμήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ 



Συλλέγουμε, τεκμηριώνουμε, συσσωρεύουμε, διαφυλάσσουμε  
& διαχέουμε έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο & δεδομένα που παράγονται 
και χρησιμοποιούνται από την ελληνική και διεθνή επιστημονική, 
ερευνητική & πολιτιστική κοινότητα. 

 

Παράγουμε δείκτες για την τεκμηρίωση της ελληνικής ερευνητικής, 
αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας, τροφοδοτώντας με 
στοιχεία τη διαμόρφωση πολιτικών. 

 

Παρέχουμε υπηρεσίες για μεταφορά των αποτελεσμάτων στην κοινωνία 
και οικονομία, τη διάχυση της γνώσης που παράγεται, τη δικτύωση των 
ερευνητικών και επιχειρηματικών οργανισμών, εντός και εκτός Ελλάδας. 

 

το EKT είναι  

κεντρικός θεσμός   

διάχυσης της γνώσης στη χώρα 



Το ΕΚΤ ως συνδετικός κρίκος μεταξύ  
παραγωγής, διάθεσης & επανάχρησης της γνώσης 
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Περιεχόμενο της ψηφιακής βιβλιοθήκης  
 

Βάσεις Δεδομένων, 
Βιβλία & Λεξικά 

Επιλεγμένες πηγές στο Διαδίκτυο 
&  Ανοικτό Ψηφιακό Περιεχόμενο  

>16.000 τίτλοι περιοδικών 



• Αναζήτηση Διεθνούς Βιβλιογραφίας 

 

• Αναζήτηση Citation Index 

 

• Παραγγελία Πλήρων κειμένων 

 

• Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο (wifi, 
Laptop, Tablets) 

Υπηρεσίες της βιβλιοθήκης 
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9.000 επισκέψεις χρηστών / έτος  

2.000 μαθητές & φοιτητές  
εκπαιδεύτηκαν  στην πληροφοριακή & ψηφιακή παιδεία  

25.600  
παραγγελίες 

πλήρων κειμένων 

1.200 
αιτήματα 

για  Διεθνή 
Βιβλιογραφία 

8.800 χρήστες  

του ευρυζωνικού δικτύου / έτος  

505 μέλη 

Ηλεκτρονικού 
αναγνωστήριου 

650 

αιτήματα 

Citation Index & 
βιβλιομετρικών 

δεικτών  

8 πλαίσια 
συνεργασίας 
με «μεγάλους» 

χρήστες  

30.000 
  

υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  

την 5ετία 2011-2015   

5.000 φυσικά πρόσωπα 

απευθύνθηκαν στις υπηρεσίες μας 

Υπηρεσίες της βιβλιοθήκης 
 

2.600  

νέοι χρήστες  
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Τα αποθετήρια είναι ψηφιακές βάσεις δεδομένων  που παρέχουν ελεύθερη  
και χωρίς περιορισμό πρόσβαση σε επιστημονικό και ερευνητικό υλικό, δημοσιεύσεις 
ή συλλογές δεδομένων (με μεταδεδομένα που σχετίζονται και περιγράφουν το 
περιεχόμενο).  
• Θεματικά αποθετήρια  (με συγκεκριμένη θεματική) 
• Ιδρυματικά αποθετήρια  (υλοποιούνται και υποστηρίζονται από κάποιο 

ακαδημαϊκό οργανισμό  ή ερευνητικό φορέα) 
 

Υπηρεσίες Αποθετηρίων:  
• Συλλογή & αποθήκευση ερευνητικού & ακαδημαϊκού υλικού 
• Οργάνωση της πληροφορίας 
• Μακροχρόνια διατήρηση 
• Διανομή & πρόσβαση 

 
Τα  μοντέλα δημοσίευσης με Ανοικτή Πρόσβαση είναι: 

 ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ με 
αυτοαρχειοθέτηση 
(πράσινος δρόμος) 

 Δημοσίευση σε  
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΠ  
(χρυσός δρόμος)  

Μοντέλα Ανοικτής πρόσβασης 
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το Αποθετήριο συλλέγει, οργανώνει και διαθέτει  

την επιστημονική εκροή (επιστημονικά άρθρα, 

βιβλία, κλπ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων του EIE. 

helios-eie.ekt.gr 

Ιδρυματικό Αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος 

Ερευνών 



www.didaktorika.gr 

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 

 

Αναζήτηση μεταδεδομένων 35.046  
διατριβών 

Υλικό από το 1985 έως και σήμερα 

Όλα τα ΑΕΙ και τα επιστημονικά πεδία 

Online ανάγνωση και δυνατότητα 
μεταφόρτωσης στο πλήρες κείμενο 
32.823 (94% ) 

 

 

το Αποθετήριο συλλέγει, οργανώνει και 
διαθέτει το σύνολο των διδακτορικών 
διατριβών που απονέμονται στα ελληνικά 
ΑΕΙ και διδακτορικά ελλήνων διδακτόρων 
στο εξωτερικό 



Ψηφιακά αποθετήρια ΕΚΤ 



Ψηφιακά αποθετήρια ΕΚΤ 



Οι υπηρεσίες SaaS είναι σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες 
Κατάθεσης, Διαχείρισης, Διαφύλαξης και Διάθεσης 
Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου προς 
ένα ευρύ φάσμα φορέων 
 

Υπηρεσίες SaaS του ΕΚΤ 

 



Υπηρεσίες ePublishing του ΕΚΤ  



Πλατφόρμες ηλεκτρονικών επιστημονικών 

εκδόσεων της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ 



Περιοδικά  
Ανοικτής  
Πρόσβασης 

Πλατφόρμα ηλεκτρονικών επιστημονικών 

περιοδικών της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ 



Το Ευρετήριο συλλέγει, τεκμηριώνει και διατηρεί  
τις έγκριτες ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις  
& δημοσιεύσεις στους τομείς των Ανθρωπιστικών  
και Κοινωνικών Επιστημών. 

Με στόχο :  
• Να οργανώσει, τεκμηριώσει και να αναδείξει την έγκριτη 

ελληνική και ελληνόφωνη επιστημονική παραγωγή 
διεθνώς 

• Να εξυπηρετήσει τις ανάγκες την επιστημονικής 
κοινότητας ως εργαλείο ψηφιακής έρευνας 

• Να προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης και μακροχρόνιας 
ασφαλούς απόθεσης στους εκδότες 

• Να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός συνεργατικού δικτύου 
μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων και των εκδοτών της 
χώρας 

• Να αναπτύξει συνεργασίες με σχετικές ευρωπαϊκές και 
διεθνείς πρωτοβουλίες 

www.grissh.gr 

Ευρετήρια έγκριτων ελληνικών επιστημονικών 

εκδόσεων  

Σήμερα:  



Δείκτες για την έρευνα, την τεχνολογία, την ανάπτυξη 
και την καινοτομία στην Ελλάδα 
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Το ΕΚΤ, 

• Αναπτύσσει διαδικασίες, μεθοδολογία 
και υποδομές για τη συλλογή 
στατιστικών στοιχείων 

 

Με στόχο: 

• Παραγωγή και έκδοση επίσημων στατιστικών 
& δεικτών για την Έρευνα & Ανάπτυξη στην 
Ελλάδα, όπως ορίζονται από τους 
κανονισμούς της ΕΕ και του ΟΟΣΑ 

•  Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών 
δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά  

• Ειδικές Εκθέσεις για την ελληνική ερευνητική 
δραστηριότητα και τη συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα  

• Διαδραστικοί Χάρτες για τη γεωγραφική 
απεικόνιση στοιχείων και δεικτών σε κάθε 
ελληνική περιφέρεια  

metrics.ekt.gr 



 

•Υποστήριξη ερευνητικών ομάδων στην 
υποβολή προτάσεων & υλοποίηση 
έργων στον Ορίζοντα 2020 
innovation.ekt.gr/horizon2020 

• Αναζήτηση προκηρύξεων σε εθνικά & 
ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 
www.enterprise-hellas.gr  

•Αναζήτηση επιχειρηματικών και 
τεχνολογικών συνεργασιών σε Ελλάδα 
και Ευρώπη  
www.enterprise-hellas.gr 

•Υπηρεσία Αυτόματης Ενημέρωσης για 
Τεχνολογικές/Επιχειρηματικές 
Συνεργασίες  
www.enterprise-hellas.gr 

•Πληροφόρηση για θέματα Έρευνας & 
Καινοτομίας  
(eNewsletter "Ερευνα & Καινοτομία")  
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Υπηρεσίες για την έρευνα την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα 



library.ekt.gr 

Σας ευχαριστώ 
 

Ιωάννα Σαραντοπούλου| 
Προϊσταμένη Τμήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης | ΕΚΤ  

 


