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ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ EΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το ΕΠΣΕΤ σήμερα:
• Διαμορφώνει την υποδομή για την επιστημονική πληροφόρηση και τα ερευνητικά δεδομένα
• Διαχειρίζεται έγκριτο ψηφιακό περιεχό-

• Μελετά τη στρατηγική ανάπτυξη web 2.0

μενο σε όλο τον κύκλο ζωής του: από την
οργάνωση και την τεκμηρίωσή του μέχρι τη
διάθεση, επανάχρηση και ασφαλή απόθεσή
του

• Συμβάλλει στη συσσώρευση και
τον εμπλουτισμό της ψηφιακής γνώσης
στην ηλεκτρονική υποδομή δημόσιας
πρόσβασης
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ΣΥΣΤΗΜΑ EΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

εφαρμογών στην έρευνα και την εκπαίδευση

• Αναπτύσσει υπηρεσίες λογισμικού

www.
epset.gr

αποθετηρίων και ψηφιακών βιβλιοθηκών
για Ανοικτά Δεδομένα στον Πολιτισμό
και την Επιστήμη

• Αξιοποιεί ανοικτές τεχνολογίες όπως

• Παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων
που εμπλουτίζονται παράλληλα με τις εξελίξεις στον χώρο της ηλεκτρονικής ακαδημαϊκής επικοινωνίας

• Παράγει και συγκεντρώνει αξιόπιστα στοιχεία, καθιερωμένους δείκτες και εξειδικευμένες εκδόσεις που αποτελούν τη βάση γνώσης
του ελληνικού συστήματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας

• Επεκτείνει το δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών του ΕΚΤ για τη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος που θα καταστήσει
το ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο ευρέως
επαναχρησιμοποιήσιμο στην εκπαίδευση,
τον πολιτισμό και την επιστήμη

το μοντέλο SaaS (Software as a Service)
και Cloud (Υπολογιστικό Νέφος)
για να παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες

• Εναρμονίζει τις τεχνολογίες των πληροφοριακών συστημάτων με τα συνεχώς αναδυόμενα διεθνή πρότυπα που εγγυώνται τη
διαλειτουργικότητα με αντίστοιχες εθνικές
και ευρωπαϊκές υποδομές

• Ενσωματώνει στην υπάρχουσα ερευνητική
υποδομή νέα ηλεκτρονικά εργαλεία, οριζόντιες υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών, εργαλεία
ενιαίας αναζήτησης και προσωποποιημένες
υπηρεσίες

• Εφαρμόζει τις αρχές της πράσινης πληροφορικής και λειτουργεί με χαμηλό περιβαλλοντικό κόστος.

Δημιουργώντας
ένα ισχυρό
δίκτυο γνώσης με
ανοικτό ψηφιακό
περιεχόμενο

Ψηφιακό Περιεχόμενο
και Υπηρεσίες
για την έρευνα,
την εκπαίδευση,
τον πολιτισμό
και την ανάπτυξη

Ακολουθήστε μας!
facebook.com/ΕΚΤgr

twitter.com/EKTgr

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Βασ. Κωνσ ταντίνου 48,
11635 Αθήνα
Τ: 210 7273900
F: 210 7246824
Ε: ekt@ekt.gr • www.ekt.gr

youtube.com/EKTgr

Η Πράξη “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα
Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα –
Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες” υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
“Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ 2007-2013), με τη
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ηλεκτρονικά Αποθετήρια

Διαδραστικός Πολιτισμός

Επιλέξτε το αποθετήριο που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε ελεύθερη πρόσβαση σε πλούσιο αρχείο ερευνητικών
δεδομένων και μεταδεδομένων, διδακτορικές διατριβές, βιβλία, μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικό
υλικό και οπτικοακουστικές εφαρμογές.

Οι ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί
από το ΕΚΤ σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς, προσφέρουν μία ολοκληρωμένη εμπειρία περιήγησης σε σημαντικά
ελληνικά πολιτιστικά μνημεία και ιστορικούς χώρους.

www.parthenonfrieze.gr
H «Ζωφόρος του Παρθενώνα» συγκεντρώνει φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας των σωζόμενων λίθων της ζωφόρου του Παρθενώνα, ενώ παράλληλα διαθέτει ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά και μεγάλους.

www.didaktorika.gr

www.
epset.gr
Ηλεκτρονική
υποδομή
επιστημονικής
πληροφόρησης
και δεδομένων

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών αποτελεί ένα
από τα αποθετήρια του ΕΚΤ, το οποίο προσφέρει πρόσβαση
σε περισσότερες από 29.000 διδακτορικές διατριβές.

Δείκτες Ερευνητικής Δραστηριότητας
Ηλεκτρονικές Εκδόσεις
Αναζητήστε και διαβάστε άρθρα από
ελληνικά επιστημονικά περιοδικά που
διατίθενται σε ηλεκτρονική έκδοση,
ως αποτέλεσμα των επιτυχημένων συνεργασιών του ΕΚΤ με επιστημονικούς
εκδότες διεθνούς κύρους.

Η συγκέντρωση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων και η παραγωγή δεικτών σχετικά με το ελληνικό σύστημα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας είναι μία από τις κεντρικές
δράσεις του ΕΚΤ, με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών έρευνας και νέων αναπτυξιακών μοντέλων.

www.ekt.gr/metrics
Εθνικά στατιστικά στοιχεία, εξειδικευμένες εκδόσεις, βιβλιομετρικοί δείκτες, μελέτες.

www.ekt.gr/epublishing
Τo EKT ePublishing παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε
επιστημονικές δημοσιεύσεις, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων.

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες
Περιηγηθείτε στους καταλόγους
ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών
που έχουν οργανωθεί από το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και
φιλοξενούνται στα υπολογιστικά του
συστήματα.

http://repository.edulll.gr
Περισσότερα από 1.100 τεκμήρια σχετικά με διαπολιτισμική
εκπαίδευση, δια βίου μάθηση και άλλα εκπαιδευτικά θέματα.

Eργαλεία Ενιαίας Αναζήτησης
Πολύτιμα εργαλεία αναζήτησης που προσφέρουν ενιαία πρόσβαση στην πολιτιστική παραγωγή οργανισμών, στις ελληνικές ψηφιακές
βιβλιοθήκες, σε επιστημονικές εκδόσεις, σε
ψηφιακά αποθετήρια, στον Εθνικό Συλλογικό
Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών κ.ά.

Ενημέρωση
Επίκαιρα θέματα για την ενημέρωσή σας
σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο ΕΠΣΕΤ,
νέες ψηφιακές συλλογές, ενδιαφέρουσες
καταχωρίσεις περιεχομένου και δράσεις.

η πιο δημοφιλής μηχανή
αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών
βιβλιοθηκών και αποθετηρίων

Η «Ψηφιοθήκη» του ΕΠΣΕΤ
συγκεντρώνει έγγραφα, παρουσιάσεις και μελέτες για τις εθνικές
και ευρωπαϊκές πολιτικές σε
θέματα έρευνας και τεχνολογίας.

