
Εθνικό Πληροφοριακό 
Σύστημα Έρευνας & 
Τεχνολογίας/ Κοινωνικά 
Δίκτυα – Περιεχόμενο 
Παραγόμενο από Χρήστες 

 
Διαχειριστικός Έλεγχος 

Ιούλιος 2013 | Αθήνα 



Το ΕΚΤ με μια ματιά 

Τεκμηρίωση & Διαχείριση 
Περιεχομένου & Δεδομένων 

Φιλοξενία 

Ψηφιοποίηση 

Διασύνδεση Έρευνας & 
Τεχνολογίας με την 

Ανάπτυξη & την 
Επιχειρηματικότητα 

Βιβλιοθήκες 
Αρχεία 

Μουσεία 
Ερευνητικοί Φορείς 

Εκδότες 
Ερευνητές 

Δημόσιοι Φορείς 

Δείκτες & Ερευνητικά Αποτελέσματα 

Ανοικτή Πρόσβαση 



ΕΠΣΕΤ 
(http://www.epset.gr/) 

 

₌ κεντρική εθνική ηλεκτρονική υποδομή 
για την επιστημονική πληροφόρηση & 

τα μεταδεδομένα 

http://www.epset.gr/




Στόχευση 

↗ Εξωστρεφείς υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους χρήστες  

↗ Ενίσχυση ανοικτής πρόσβασης  

↗ Διεθνοποίηση ελληνικής επιστημονικής παραγωγής & έρευνας 

↗ Ενίσχυση της ηλεκτρονικής έρευνας (e-science) 

↗ Ενσωμάτωση νέων προηγμένων ανοικτών τεχνολογιών 

↗ Αύξηση & ανάδειξη ελληνικού ανοικτού επιστημονικού & πολιτιστικού 

περιεχομένου 

↗ Υποστήριξη των evidence based policies  

↗ Βελτίωση της κατανόησης της Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας στην Ελλάδα 

 

 



Συνάφεια με στόχευση ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

Οι οριζόντιες τεχνολογικές παρεμβάσεις που υιοθετούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π «ΨΣ» 

• Ανοικτά Δεδομένα 

– Αύξηση προσβασιμότητας και βιωσιμότητας των ψηφιακών συλλογών 

– Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στον πολίτη 

– Διαφάνεια 

• Διαλειτουργικότητα 

– Ουσιαστική διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων της διοίκησης 

– Δημιουργία ενιαίου Ευρετηρίου Υπηρεσιών (Service Registry) 

• Cloud Computing και Data Centres 

– Καλύτερη και οικονομικότερη αξιοποίηση δημοσίων πόρων μέσω ανάπτυξης του G-Cloud 

– Αξιοποίηση ιδιωτικών κέντρων δεδομένων 

• Ανοικτά Πρότυπα 

– Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας 

– Ανάπτυξη προτύπων διαλειτουργικότητας σε κάθε έργο της Δημόσιας Διοίκησης 

• Πολυκαναλική Διάθεση 

– Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 

– Εξυπηρέτηση του πολίτη όπου και να βρίσκεται, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας 



Το ΕΠΣΕΤ με μια ματιά 

Ψηφιακό 
Περιεχόμενο 
Επιστήμης & 
Τεχνολογίας 

Πρότυπες 
Τεχνολογικές 

Υποδομές 

Ανθρώπινο 
Δυναμικό 

Τεχνογνωσία 
& Εμπειρία 

Ανα-
γνωρισμένη 

θέση στο 
ελληνικό 

οικοσύστημα 
Ε& Α 

Υποδομές 
Ανοικτής 

Πρόσβασης: 
Αποθετήρια 
& Περιοδικά 

Στρατηγικές 
Συνεργασίες 

για Υπηρεσίες 
Περιεχομένου 
Προστιθέμενης 

Αξίας 

Technology 
Transfer 

Evidence 
based policy 

Μητρώα – 
Κοινωνικά 

Δίκτυα Ε & Α 

epset.gr 

Ισχυρή  
Βάση 

Ανάπτυξη 

Υπηρεσίες 

http://epset.gr/


Διδακτορικές διατριβές  
Επιστημονικές δημοσιεύσεις, 

μονογραφίες, πρακτικά 
συνεδρίων  

Επιστημονικές& πολιτιστικές 
συλλογές με τεκμηριωμένο 
υλικό αξίας  

Ερευνητικά αποτελέσματα 
Ερευνητικά έργα 
Επιστημονικά δεδομένα 

• Αποθετήρια 

• Ηλεκτρονικές εκδόσεις  

• Μητρώα  

• Βιβλιογραφικές βάσεις  

• Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 

• Βάσεις δεδομένων 

• Συστήματα CRIS 

σε 

Τι 

Πού 



Συνοδευτικές Υπηρεσίες  

 σχεδιασμός και επιμέλεια των ψηφιακών εφαρμογών (γραφιστική 

επιμέλεια, σύνταξη κειμένων, βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών) 

 τεχνική υποστήριξη των παρεχόμενων σε  

τρίτους φορείς εφαρμογών 

 προώθηση & επικοινωνιακή προβολή των ηλεκτρονικών εκδόσεων, 

αποθετηρίων, εφαρμογών  & του περιεχομένου τους  

 συμβουλευτική υποστήριξη για την εκδοτική  

πολιτική και επιχειρησιακή οργάνωση 

 νομική υποστήριξη σε ζητήματα χρήσης & διάθεσης περιεχομένου 

 



Δράσεις ανά Υποέργο 
 ως σήμερα 

1. Ηλεκτρονικές Εκδόσεις   2. Τεκμηρίωση Περιεχομένου   

7. Ανάπτυξη Υποδομών & Υπηρεσιών 12. Δείκτες ΕΤΑΚ 
Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής 
Εφαρμογών/Συστημάτων 
Ανάπτυξη & Παραμετροποίηση Λογισμικού 
Υποστηρικτικά Συστήματα & Εργαλεία 
Επιχειρησιακή Λειτουργία 
Εφαρμογών/Συστημάτων 
Τεχνική Υποστήριξη Υπηρεσιών 
 
 

E-publishing 
Διαμόρφωση περιεχομένου 
Εναρμόνιση με διεθνείς πολιτικές 
Μνημόνια Συνεργασίας με Εκδότες 
 
 

Ψηφιοποιήσεις 
Αναβάθμιση «Ήλιου» 
Βιβλιογραφικές Εγγραφές 
Αποθετήριο ΕΕΛ/ΛΑΚ 
Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου Εργάνη 
Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου  
για την Ακρόπολη 
 
 
 

Μεθοδολογία ερευνών 
Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων 
Έρευνα & παραγωγή δείκτηGBAORD/ΚΧΕΤΑ 
Έρευνα για δαπάνες & προσωπικόΕΤΑ 
Βιβλιομετρική ανάλυση επιστημονικών 
δημοσιεύσεων 
 



Εθνικό Αρχείο 
Διδακτορικών 

Διατριβών 
ΕΑΔΔ 



Το δικτυακό περιβάλλον ΕΑΔΔ  
(http://www.didaktorika.gr/) 

• Μετάβαση σε νέο περιβάλλον αποθετηρίου (πλατφόρμα  DSpace) 

 

 Συμβατό με το διεθνές δίκτυο αποθετηρίων & μηχανές αναζήτησης 

 Διαλειτουργικότητα με δυνατότητα ανταλλαγής μεταδεδομένων 

 (πχ DART-Europe e-theses portal) 

 Επικαιροποίηση σχήματος μεταδεδομένων &  

 αναδιοργάνωση περιεχομένου  
(πχ «Επιστημονικό πεδίο» με πρότυπο ταξινόμησης FRASCATI/OECD) 

 

• Συσσωρευτής περιεχομένου με ενιαία πρόσβαση  

από ένα σημείο (central hub) 

• Πηγή άντλησης στοιχείων για δείκτες έρευνας 

 
 

http://www.didaktorika.gr/


Το ΕΑΔΔ σε αριθμούς 
21.400 πλήρη ψηφιακά αρχεία διατριβών 

 

29.000 βιβλιογραφικές εγγραφές 

Διατριβές από Ιδρύματα 29 χωρών 

 
13.500 εγγεγραμμένοι χρήστες 

 
 

37.500 μεταφορτώσεις αρχείων  
 

1.700 νέες διατριβές/έτος 
1.800 επισκέψεις ημερησίως 

 



Οι νέες υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  
Για τον επισκέπτη 
• Απλή - σύνθετη αναζήτηση & 

πλοήγηση με πληθώρα κριτηρίων 
• Σηματοδότηση αρχείων πλήρους 

κειμένου  
• Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 

για εγγεγραμμένους χρήστες 
o Δυνατότητα immediate 

download του pdf  
o Online παραγγελία αντιτύπων 
o Εκδήλωση ενδιαφέροντος για 

ανάρτηση διατριβής 

• Κείμενα βοήθειας, συχνές 
ερωτήσεις, χρήσιμοι σύνδεσμοι 
 

 
 
 

Για τον διδάκτορα 

 Εύχρηστη φόρμα συμπλήρωσης  

 Εύκολη αυτοαρχειοθέτηση 

 Επικαιροποίηση Απογραφικού 
Δελτίου  

 Ερωτηματολόγιο συλλογής 
στοιχείων διδακτόρων  

 (συνέργεια με δράσεις εξαγωγής 
δεικτών Ε&Τ σε εθνικό επίπεδο) 

 

 

Ηλεκτρονικό Helpdesk  
Υποβολή ερωτήματος για το ΕΑΔΔ  
Παρακολούθηση πορείας αιτημάτων 
Διατήρηση αρχείου ερωτημάτων/απαντήσεων (Γνωσιακή βάση) 

 



Οφέλη 
Για το ΕΚΤ 

 Υποστήριξη και παρακολούθηση 
ροών εργασίας διαχείρισης ΕΑΔΔ 

 Άμεση καταγραφή και online 
αποθήκευση εισερχόμενου υλικού 

 Άμεση εξαγωγή στατιστικών 
στοιχείων και αναφορών (reports)  

 Πλήρες ιστορικό επεξεργασίας & 
τυποποίηση ροής εργασιών 

 Βάση για το Μητρώο Ελλήνων 
Διδακτόρων για τη χαρτογράφηση 
του ελληνικού ανθρώπινου 
δυναμικού υψηλής μόρφωσης 

 

 

Για τους διδάκτορες-ερευνητές 
 Αναγνωρισιμότητα, διαρκής προβολή στο 

Διαδίκτυο 
 Μεγιστοποίηση της χρήσης έγκριτης 

έρευνας 
 Ενίσχυση ανοικτής πρόσβασης & 

τεχνολογικού αλφαβητισμού 
 Σημαντική πηγή εξαγωγής δεικτών για τις 

τάσεις στα πεδία έρευνας 
 Μακροχρόνια διατήρηση πολύτιμων 

πληροφοριακών πόρων 
 



Το ΕΑΔΔ στα αγγλικά 
http://www.didaktorika.gr/eadd/?locale=en 

http://www.didaktorika.gr/eadd/?locale=en
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20 πρώτες χώρες που εκτελούν αναζητήσεις στο ΕΑΔΔ 
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Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος  
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Ανάγνωση online: Συχνότητα ανά θεματική κατηγορία



Επόμενες ενέργειες 

Εντατικοποίηση ηλεκτρονικής κατάθεσης διατριβών από τους 

διδάκτορες 

Επέκταση για αρχειοθέτηση και διάθεση ερευνητικών datasets 

Νέο περιβάλλον book reader με καλύτερη ανάλυση, zoom & 

εγγενή υποστήριξη χαρακτηριστικών multi-touch interfaces 



Αποθετήριο  
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 

 «Ήλιος» 



Το δικτυακό περιβάλλον του «Ήλιου» 
(http://helios-eie.ekt.gr) 

• Διευρυμένο σχήμα μεταδεδομένων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα 
(Dublin Core, MODS, LOM) 

 

 Διαλειτουργικότητα με δυνατότητα ανταλλαγής μεταδεδομένων 

 (OAI PMI-Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) 

 Συμβατό με το OPENAIRE 

 
• Ευρείες θεματικές κατηγορίες καθιερωμένων όρων 

 
 Ταξινομικό σχήμα LCCS (Library of Congress Classification  Scheme) 

 19 ευρείες κατηγορίες Α’ επιπέδου   
 209 υποκατηγορίες Β’ επιπέδου  

  
• Προτυποποιημένη αυτοαρχειοθέτηση σε web περιβάλλον 

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


Ο Ήλιος σε αριθμούς 

• 5.705 εγγραφές  

• 1.930 αρχεία πλήρους κειμένου 

• 700 αρχεία βίντεο 

 

• 9 τύποι υλικού, 34 υπο-τύποι , 76 στοιχεία μεταδεδομένων 



Οι νέες υπηρεσίες του Ήλιου 
Για τον ερευνητή 

 Αξιοποίηση περιεχομένου & μεταδεδομένων  

για επιστημονικούς σκοπούς 
 (CV’s, δημοσιεύσεις, εκθέσεις αριστείας, δείκτες) 

 

 Αυτοαρχειοθέτηση με 9 διαφορετικές φόρμες ανά 
τύπο υλικού 

 

 Δυνατότητα εφαρμογής αδειών 
χρήσης Creative Commons  

 

 Εισαγωγή πληροφοριών σε περισσότερες γλώσσες 

 

 Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων 

 

 “Authority file” συγγραφέων, εκδοτών, περιοδικών 

  

 Δείκτες “Citation index” 

 

 

Για τον επισκέπτη 
• Πλοήγηση ανά τύπο, θέμα, λέξεις-κλειδιά 
 
• Σηματοδότηση αρχείων πλήρους κειμένου 
 
• Ενσωμάτωση πολυμεσικού υλικού (βίντεο) 
 
• “Bridge” στο πλήρες κείμενο τεκμηρίων με 

περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων 
 
• Εγγραφή χρήστη, RSS Feed, επεξεργασία προφίλ, 

“Request a copy” 
 
• Εξαγωγή βιβλιογραφικών στοιχείων σε πρότυπα 

στυλ, ποικίλα μορφότυπα, ανά συγγραφέα, 
Ινστιτούτο, ερευνητική ομάδα, κοκ 

 
• Αποθήκευση αποτελεσμάτων σε RIS, Endnote, CSV 
 
• Κείμενα βοήθειας, συχνές ερωτήσεις, υποστήριξη 
 
• Ανάδειξη πρόσφατων υποβολών 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο ‘Ηλιος στα αγγλικά 
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/?locale=en  

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/?locale=en
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/?locale=en
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/?locale=en


Επισκεψιμότητα 2013 

Μοναδικοί Επισκέπτες 

Επισκέψεις 

Σελίδες 

42.834 

52.495 

181.226 



Επόμενες ενέργειες 
Στόχοι 

Εμπλουτισμός περιεχομένου μέσω αυτοαρχειοθέτησης 

Προώθηση / εμπέδωση της αυτοαρχειοθέτησης από τους 
έλληνες επιστήμονες 

                               Μέσω: 

 Κινήτρων για αυτοαρχειοθέτηση  

 Ανάδειξης πρωτοπόρων έργων 

 Παρουσίασης δεικτών citation 

  Ανάδειξης δημοφιλούς υλικού 

 Οργάνωση στοχευμένων δράσεων  ενημέρωσης  

 



Νέα Ψηφιακά Αποθετήρια 
 

Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Ακρόπολης 
ΕΛ/ΛΑΚ 
Εργάνη 



Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Ακρόπολης 
 http://repository.acropolis-education.gr  

  • Σχήματα μεταδεδομένων σύμφωνα  
με διεθνή πρότυπα 

 Συμβατό με το διεθνές δίκτυο αποθετηρίων  

& μηχανές αναζήτησης 

• Πλοήγηση ανάλογα με: 

 Θέμα 

 Μνημείο 

 Μάθημα 

 Εκπαιδευτική βαθμίδα 

 «ρόλο χρήστη» 
(εκπαιδευτικός, επισκέπτης, οικογένεια, μαθητής) 

• 262 εγγραφές 

 

http://repository.acropolis-education.gr/
http://repository.acropolis-education.gr/
http://repository.acropolis-education.gr/
http://repository.acropolis-education.gr/


Το αποθετήριο της Ακρόπολης στα αγγλικά 
http://repository.acropolis-

education.gr/acr_edu/?locale=en 

http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/?locale=en
http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/?locale=en
http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/?locale=en
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Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ 
http://repository.ellak.gr/ellak/?locale=el 

  
  

• Ανοικτή Πρόσβαση σε υλικό σχετικά με το 
 Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοικτές Τεχνολογίες και το 

Ανοικτό Περιεχόμενο  
 

• Σχήματα μεταδεδομένων σύμφωνα  με διεθνή 
πρότυπα 

 

• Πλοήγηση ανάλογα με : 

 Τίτλο 

 Συγγραφέα 

 Ημερομηνία 

 Τύπο 

• 318 εγγραφές 

 Παρουσιάσεις 

 Μελέτες 
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 Εκδηλώσεις 
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Επισκέψεις Σελίδες 

Μάρτιος-Ιούνιος 

http://repository.ellak.gr/ellak/?locale=el


Το αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ στα αγγλικά 
http://repository.ellak.gr/ellak/ 

http://repository.ellak.gr/ellak/


Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου Εργάνη 
http://ergani-repository.gr 

 • Αρχειακό ιστορικό, & πολιτιστικό υλικό 200 ετών από το 
βορειοανατολικό Αιγαίο 

  

• Σχήματα μεταδεδομένων με διεθνή πρότυπα του 

 Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων 

• 1.574 εγγραφές 

• Πλοήγηση ανάλογα με : 

 Χρονολογία 

 Παραγωγό 

 Πρόσωπο 

 Συλλογή 

 Τύπο 

 Τόπο 

 

http://ergani-repository.gr/
http://ergani-repository.gr/
http://ergani-repository.gr/


Η «Εργάνη» στα αγγλικά 
http://ergani-repository.gr/ergani/?locale=en 

http://ergani-repository.gr/ergani/?locale=en
http://ergani-repository.gr/ergani/?locale=en
http://ergani-repository.gr/ergani/?locale=en


Τίτλος παρουσίασης 
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………… 

e-Publishing Υπηρεσίες  
Ηλεκτρονικών εκδόσεων-  

ePublishing 



Το δικτυακό περιβάλλον ePublishing  
(http://epublishing.ekt.gr) 

• Έναρξη Λειτουργίας 1ος/2013 

• Πλατφόρμα ενιαίας πρόσβασης & αναζήτησης από ένα 

μοναδικό σημείο 

• Φιλοξενία & ανάδειξη ελληνικού επιστημονικού περιεχομένου 

ανοικτής πρόσβασης στις Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Περιβάλλοντος 

• Οργάνωση & ανάδειξη περιεχομένου & μεταδεδομένων 

• Ανοικτό Λογισμικό Drupal  

• Ενισχυμένες δυνατότητες πλοήγησης/αναζήτησης 

• Υπηρεσίες ευρετηριασμού εκδόσεων σε διεθνείς βάσεις 

δεδομένων (Scopus, DOAJ, ISI) 

http://epublishing.ekt.gr/el


Περιοδικά, βιβλία και πρακτικά 
συνεδρίων στο ePublishing 



Η πλατφόρμα ePublishing σε αριθμούς 

• 12 Ηλεκτρονικά Περιοδικά 

• 14 Ηλεκτρονικά Βιβλία 

• 2.466 Άρθρα  

• 48 Επιστημονικά Πεδία 

• 2.052 Συγγραφείς 

• 10 Εκδότες 

• 39 Πρακτικά Συνεδρίων 



Τα περιοδικά του epublishing  σε αριθμούς 

• 14 περιοδικά (2 σε beta), με διακριτό δικτυακό τόπο για το 

καθένα & μέσω e-publishing.ekt.gr 

 

• 2.974 άρθρα και τεκμήρια, εκ των οποίων  

2.737 ανοικτής πρόσβασης 

• 2.216 εγγεγραμμένοι χρήστες 

 

• ~3.900 μοναδικοί επισκέπτες μηνιαίως 



Nέα περιοδικά στο epublishing 
ΕΠΣΕΤ ΚΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αναβάθμιση 5 παλαιών περιοδικών 

Αναβάθμιση 
•Πλατφόρμας έκδοσης 
•Πολιτικών έκδοσης 
•Εικαστικός Σχεδιασμός 

1. Τεκμήρια 
2. Historical Review 
3. Βυζαντινά Σύμμεικτα 
4. Τετράδια Εργασίας 
5. Ενημερωτικό Δελτίο  



Οι υπηρεσίες ePublishing 

Για τον επισκέπτη 
 Ενιαία πρόσβαση σε ανοικτό έγκριτο 

περιεχόμενο 
 Ανάγνωση πλήρους κειμένου online 

σε διαφορετικές μορφές (ebook, pdf) 
 Πλοήγηση ανά επιστημονικό πεδίο 

 Φυλλομέτρηση  
 Πληροφορίες μεταδεδομένων  
 Μετάβαση σε άρθρα ίδιου 

συγγραφέα 
 Εξαγωγή βιβλιογραφικών αναφορών 
 Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών σε 

περιοδικά 
 

Για τον εκδότη 
 Διάθεση & προβολή του 

εκδοτικού περιεχομένου 
 Φιλοξενία σε servers του ΕΚΤ 
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

εκδοτικής πολιτικής & οργάνωσης 
περιεχομένου 

 Σχεδιασμός διακριτού δικτυακού 
τόπου για κάθε περιοδικό 

 Παροχή μόνιμων προσδιοριστών 
(DOI) για τα ψηφιακά τεκμήρια 

 Τεχνική υποστήριξη 
 Εξειδικευμένη ψηφιοποίηση & 

επεξεργασία τεκμηρίων 
 Στατιστικά επισκεψιμότητας 

συγκεντρωτικά & ανά τεκμήριο 
 Εξαγωγή δημοσιευμάτων 
 Υπηρεσίες δημοσιότητας 

 



Οφέλη 
 Ουσιαστική συμβολή στην: 

 υιοθέτηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης 

 μετάβαση εκδοτών & ερευνητών σε δικτυακή έρευνα και 
επιστημονική επικοινωνία (e-science) 

 διαμόρφωση πολιτικών έκδοσης με διεθνή πρότυπα 

 

 Συνεργατική δραστηριότητα με φορείς έκδοσης 

 

 Ανάδειξη έγκριτου ελληνικού επιστημονικού περιεχομένου 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

 



Το epublishing  στα αγγλικά 
http://epublishing.ekt.gr/en 

 

http://epublishing.ekt.gr/en


Επισκεψιμότητα ePublishing 2013 

• 12.230 επισκέψεις 

• 4,63 σελίδες ανά επίσκεψη 

• 5,22 λεπτά παραμονής  

• 64,34% νέοι επισκέπτες 

• 74 χώρες 

• 86,9% επισκεπτών από Ελλάδα 



Επόμενες ενέργειες 
• Αύξηση αριθμού εκδόσεων-συνεργασιών 

 Nέα περιοδικά (Περιοδικό Μουσείου Μπενάκη) 

 Διερεύνηση νέων συνεργασιών 

 Αύξηση περιεχομένου σε βιβλία & πρακτικά συνεδρίων 

 

• Εμπλουτισμός -Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω epublishing 

 Προσωποποιημένη χρήση πλατφόρμας  

 Συστηματοποίηση ροών εργασίας 

 Νέες δυνατότητες πλοήγησης 

 Νέα υπηρεσία onlinebook  

 Helpdesk για εκδότες 

• Συστηματοποίηση επικοινωνιακής προβολής 

 

• Αναβάθμιση 4 από τα 5 παλαιά περιοδικά 



Δείκτες ΕΤΑΚ 
& Καταγραφή Ερευνητικής 

Δραστηριότητας 



Στόχοι 

↗ Βελτίωση της κατανόησης/ερμηνείας των στοιχείων που συνθέτουν την 

Έρευνα, Καινοτομία & Ανάπτυξη στο Δημόσιο Τομέα 

↗ Παρουσίαση της ελληνικής επιστημονικής δραστηριότητας με συγκρίσιμα 

στοιχεία 

↗ Ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκές στατιστικές & πρακτικές 

μέτρησης/ερμηνείας χρήσης 

↗ Υποστήριξη της διαμόρφωσης πολιτικών βασισμένων σε στοιχεία (evidence 

based policy) 

↗ Υποστήριξη της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης  



 Κύριες Δράσεις 

1. Παραγωγή στατιστικών στοιχείων & δεικτών ΕΤΑΚ (Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη, Καινοτομία) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Eurostat ,ΟΟΣΑ, ΕΕ   
 

2. Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων σε 
διεθνή περιοδικά (σειρά μελετών) 
 

3. Ιntelligence Reports (Συνδυασμένη επεξεργασία των στοιχείων 
(στατιστικά, ελληνική συμμετοχή σε έργα της ΕΕ, δημοσιεύσεις) 
 

4. Χαρτογράφηση έρευνας και ανάπτυξης (υποστήριξη smart specialisation 
strategy) 
 

5. Πλατφόρμα CRIS - Μέτρηση ερευνητικής δραστηριότητας 
 
 
 



 
1. Δείκτες ΕΤΑΚ 

Το δικτυακό περιβάλλον 
 http://metrics.ekt.gr/  

 

http://metrics.ekt.gr/
http://metrics.ekt.gr/
http://metrics.ekt.gr/
http://surveys.metrics.ekt.gr/admin/admin.php


Ιστορικό 

Μετά το 2007 

Απουσία ελληνικών στατιστικών στοιχείων ΕΤΑΚ 

 απουσία στοιχείων σε συγκριτικούς πίνακες & μελέτες Eurostat, ΟΟΣΑ 

 έλλειψη δεικτών για τη σύγκλιση της χώρας με σημαντικές ευρωπαϊκές 
πολιτικές (ψηφιακό θεματολόγιο 2020, στρατηγική ευφυούς  
εξειδίκευσης S3, Ευρώπη 2020, κ.α.) 

2012 

Η ΓΓΕΤ αναθέτει (ΦΕΚ/ 1359/Β/25.04.2012)  στο ΕΚΤ, λόγω θεσμικής 
συνάφειας και επιχειρησιακής ικανότητας, το έργο της συλλογής 

στατιστικών στοιχείων και παραγωγής δεικτών ΕΤΑΚ 

 



‘Έρευνες & στοιχεία ΕΤΑΚ στην Eurostat  
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Α. Στατιστικές σχετικά με  

τα κονδύλια του 

κρατικού 

προϋπολογισμού  
που διατίθενται για  

τη χρηματοδότηση 

δραστηριοτήτων Έρευνας  

και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  

(GBAORD) 

Β. Στατιστικές για τις 

δαπάνες και το 

προσωπικό σε 

δραστηριότητες Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

  

 

 

 

 

Γ. Στατιστικές για  

την καινοτομία  
στις επιχειρήσεις 

  

  

 

 

 

 

 



Η προσέγγιση του ΕΚΤ 

Ολοκληρωμένη προσέγγιση  

 

 Δημιουργία κατάλληλης υποδομής πληροφοριακών συστημάτων, 
αντίστοιχων διαδικασιών και οργανωτικών δομών 

 

για  

 
 βιώσιμη και συστηματική παραγωγή δεικτών  

 κάλυψη του ευρύτερου δυνατού φάσματος δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ  

 σε εθνικό, περιφερειακό & θεματικό επίπεδο  

 και σε επίπεδο φορέων 



Ενέργειες 

Ανάπτυξη εννοιολογικού & μεθοδολογικού πλαισίου  

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου 2.200 φορέων 

 LDAP εξυπηρετητής για έλεγχο  πιστοποίησης και πρόσβασης 
χρηστών 

Δημιουργία ερωτηματολογίων σύμφωνα με οδηγίες της Eurostat, 
διαφοροποιημένα ανά κατηγορία φορέων 

Παραμετροποίηση πλατφόρμας Limesurvey για ηλεκτρονική 
συμπλήρωση ερωτηματολογίων 

Ηλεκτρονικό helpdesk και γλωσσάρι όρων για την υποστήριξη 
χρηστών 



Έρευνα Δείκτη Κρατικής Χρηματοδότησης 
 για ΕΤΑ  (ΚΧΕΤΑ / GBAORD) 

 Συλλογή στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων από τους φορείς που 
χρηματοδοτούν δραστηριότητες ΕΤΑ: Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, 
Περιφέρειες (41 ερωτηματολόγια)   

 Συλλογή στοιχείων ανά διακριτό σκέλος του κρατικού προϋπολογισμού: 
Τακτικός Προϋπολογισμός (ΤΠ), Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
και Προσαρτημένοι Προϋπολογισμοί (ΠΠ) 

 Χρονική κάλυψη: τελικός προϋπολογισμός  2008, 2009, 2010, αρχικός και 
τελικός 2011, αρχικός 2012 

 Έναρξη έρευνας: 3/10/2012 

 Υποβολή προσωρινών στοιχείων στην Eurostat: 29/12/2012 

 Διαδικασία επιβεβαίωσης στοιχείων  

 Υποβολή τελικών στοιχείων: 29/3/2013  

 



Κρατική χρηματοδότηση ΕΤΑ (KXETA/GBAORD)  

(τα στοιχεία της έρευνας του ΕΚΤ αφορούν τα έτη 2008-2012)  



Κρατική χρηματοδότηση ΕΤΑ (KXETA/GBAORD)  2008-2012 
ανά τύπο προϋπολογισμού  
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Κρατική χρηματοδότηση ΕΤΑ (KXETA/GBAORD)  
2008-2012 ανά κοινωνικοοικονομικό στόχο NABS 



Έρευνα για τις δαπάνες και το προσωπικό σε ΕΤΑ  

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη 
o αναφέρεται στα στοιχεία του 2011  
o διεξάγεται σε τέσσερις τομείς (Frascati Manual)   

 

Τομέας μεταδευτεροβάθμιας & τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (HES) 
 115 φορείς (24 Πανεπιστήμια, 16 ΤΕΙ, 16 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, 

10 Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας, 24 Ιδιωτικά ΙΕΚ αναγνωρισμένα από το Κράτος, 7 
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, 16 Σχολές Ακαδημίες) 

Kρατικός τομέας (GOV) 
 321 φορείς (ερευνητικά ινστιτούτα, εφορείες αρχαιοτήτων, μουσεία, νοσοκομεία, 

Γενικές Διευθύνσεις, Περιφέρειες, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές κ.α.) 
Τομέας επιχειρήσεων (BES) 
 1.690 Επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχει καταγεγραμμένη πληροφορία ότι έχουν 

δραστηριότητες ΕΤΑ 
Τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (PNP) 
  84 φορείς (κοινωφελή ιδρύματα εκτός Δημόσιου τομέα, σύλλογοι, σωματεία και 

ενώσεις ερευνητών σε διάφορους τομείς) 
 



Επόμενες ενέργειες 

 Υλοποίηση ετήσιου στατιστικού προγράμματος ΕΚΤ:  
 ολοκλήρωση έρευνας & υποβολή αναλυτικών στοιχείων για δαπάνες & 

προσωπικό ΕΤΑ για το 2011  

 υποβολή συγκεντρωτικών στοιχείων για το 2012 

 συλλογή & υποβολή στοιχείων ΚΧΕΤΑ για τον τελικό προϋπολογισμό 2012 

 

 Έναρξη διεξαγωγής έρευνας για την Καινοτομία 

 στις επιχειρήσεις (CIS) για τα έτη 2010-2012 

  

 Αρχικά στοιχεία για τη διάσταση φύλου του ανθρώπινου δυναμικού 
ΕΤΑ (She Figures)  

 Αρχικά στοιχεία για τους κατόχους  

διδακτορικού τίτλου (CDH)  



2. Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών 
επιστημονικών δημοσιεύσεων 

Μελέτη & ηλεκτρονική διαδραστική έκδοση (e-book): 
«Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: 
Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά» με βάση τα στοιχεία της βάσης 
Web of Science»  

(ελληνικά & αγγλικά) 

 

Μελέτη & ηλεκτρονική διαδραστική έκδοση (e-book): 
«Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: 
Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά» με βάση τα στοιχεία της 
βάσης Scopus» 

(ελληνικά & αγγλικά) 

http://metrics.ekt.gr/el/report02/index


Υπηρεσίες & Χαρακτηριστικά 

• Μεθοδολογία σύμφωνα με καθιερωμένες και έγκυρες προσεγγίσεις 
     
• Ενοποιημένο σύνολο εργαλείων λογισμικού 

o υπολογισμός σύνθετων βιβλιομετρικών δεικτών 
o κατηγοριοποίηση των δημοσιεύσεων σε επιστημονικές περιοχές 
o καθαρισμός δεδομένων και ταυτοποίηση φορέων 
 

• Καινοτομικές λειτουργικότητες 
o αυτοματοποιημένη δημιουργία ηλεκτρονικών διαγραμμάτων 
o αυξημένες δυνατότητες παρουσίασης αποτελεσμάτων  
o Διαδραστική προσαρμογή στις ανάγκες των αναγνωστών 
 

• Γεωγραφική απεικόνιση δεικτών στις ελληνικές περιφέρειες μέσα από 
διαδραστικούς χάρτες  
 



Άλλες εκδόσεις για 
 τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις από το ΕΚΤ 

Σε συνεργασία με μέλη Τομεακών Συμβουλίων του Εθνικού 
Συμβουλίου Έρευνας &Τεχνολογίας: 

 

Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 2000-2010  

 Τομέας Βιοεπιστημών  

 

 Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 2000-2010  

 Τομέας Φυσικών Επιστημών 

 



Παραδείγματα περαιτέρω χρήσης στοιχείων ΕΚΤ 

 

Υποστήριξη διαμόρφωσης πολιτικών ΕΤΑ  

εξειδικευμένες απεικονίσεις ΕΤΑ για τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του νέου ΕΣΠΑ, ψηφιακό 
θεματολόγιο 2020 

 

Ειδικές αναλύσεις και εκδόσεις  

υποστήριξη Τομεακών Συμβουλίων του ΕΣΕΤ, ανάλυση δημοσιεύσεων στις Ανθρωπιστικές & 
Κοινωνικές Επιστήμες για τη μελέτη της ΕΕ METRIS 2013, συνεργασία με την Rand Europe για την 
υλοποίηση μελέτης προς το Υπουργείο Παιδείας 

 

Υποστήριξη & τεκμηρίωση διαλόγου μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής & φορέων συντελεστών 
ΕΤΑ 

αξιοποίηση αποτελεσμάτων από ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΕΕΕ, ανάρτηση αποτελεσμάτων μελετών σε 
δικτυακούς τόπους φορέων ΕΤΑ των οποίων παρουσιάζονται οι επιδόσεις (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, 
Ερευνητικά Κέντρα)  

 

Εκτενή δημοσιεύματα στον τύπο 

 

 

Απήχηση 



Επόμενες ενέργειες 

Ηλεκτρονικές εκδόσεις βιβλιομετρικών δεικτών για ελληνικές 
επιστημονικές δημοσιεύσεις σε εξειδικευμένες θεματικές περιοχές 
με  αυξημένο ενδιαφέρον   

 

 Επέκταση και εμπλουτισμός χαρτογραφήσεων 

 Έμφαση στην γεωγραφική απεικόνιση των επιστημονικών θεματικών 
περιοχών ενδιαφέροντος, της δικτύωσης & της αριστείας  

 

Ηλεκτρονική έκδοση βιβλιομετρικών δεικτών για τις ελληνικές 
επιστημονικές δημοσιεύσεις 2002-2012 με στοιχεία από το WoS & 

νέους συνδυαστικούς δείκτες   



3. Ιntelligence Reports  
 • Αξιοποίηση της υποδομής του ΕΠΣΕΤ για την ηλεκτρονική έκδοση και διάθεση των 

μελετών   

• Συνδυασμένη επεξεργασία στοιχείων από στατιστικά, ελληνική συμμετοχή σε έργα της 
ΕΕ, δημοσιεύσεις                                        

 Αξιοποίηση στοιχείων από την εκτεταμένη δραστηριότητα  

του ΕΚΤ στον τομέα της υποστήριξης της  

ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας, μέσω υποδομών και υπηρεσιών 

 Εξαγωγή σύνθετων δεικτών για την αποτύπωση  

των χαρακτηριστικών του ελληνικού ερευνητικού συστήματος  

σε αντιστοιχία με τις διεθνώς εφαρμοζόμενες πρακτικές  

 Σύγκριση με ερευνητική δραστηριότητα άλλων ευρωπαϊκών χωρών 

 Παραγωγή δεδομένων υποστηρικτικών στην άσκηση πολιτικών  

βάσει στοιχείων (evidence based policy) για την  

Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη  

 Εξοικείωση του ελληνικού συστήματος με τους δείκτες 

 

http://metrics.ekt.gr/el/eidikes-ektheseis/ekdoseis-EKT


Επόμενες Ενέργειες 

 Έκδοση μελετών για την ελληνική συμμετοχή στα ακόλουθα 

προγράμματα της ΕΕ:  

 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

Περιφέρειες της Γνώσης   

 Ερευνητικές Υποδομές  

Ενέργεια 

Άνθρωποι 

Υγεία  

 



4. Χαρτογράφηση έρευνας &ανάπτυξης 
(υποστήριξη smart specialisation strategy) 

 
• Διαδραστικοί  χάρτες που 

απεικονίζουν σε κάθε ελληνική 
περιφέρεια δεδομένα και δείκτες 

για την έρευνα, ανάπτυξη & 
καινοτομία 

 
• Χάρτες με στοιχεία από τις 

ελληνικές επιστημονικές 
δημοσιεύσεις: 
 αριθμός δημοσιεύσεων 
 αριθμός αναφορών 
 σχετικός δείκτης απήχησης 
 κατανομή σε επιστημονικά 

πεδία 
 

 



Επόμενες Ενέργειες 

Επέκταση & εμπλουτισμός χαρτών με νέα δεδομένα 

και στοιχεία, όπως: 

Ελληνική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα  

 Στατιστικά στοιχεία ΕΤΑΚ 

 Συνδυαστικοί δείκτες 



 

 

 

 

Επισκέψεις στον δικτυακό τόπο metrics.ekt.gr* 

* Ο δικτυακός τόπος αναπτύχθηκε πλήρως τον Σεπτέμβριο 2012. Τα προηγούμενα  
έτη αναφέρονται σε επισκέψεις  στις σχετικές ιστοσελίδες του www.ekt.gr 

•Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 –  Ομάδα για την Παιδεία - Καινοτομία – Έρευνα: 
Αναφορά ως μελέτη «βάσης» για την αποτύπωση του ελληνικού περιβάλλοντος  
• Μελέτη: “A rapid review of the Greek research and development system”, Jonathan 
Grant, Tom Ling, Dimitris Potoglou, Deirdre May Culley, Rand Europe (2011). 
Συνεργασία με ΕΚΤ για εξαγωγή των βιβλιομετρικών δεικτών. 
•Μελέτη ΟΟΣΑ (2011) “Education Policy Advice for Greece, Strong Performers and 
Successful Reformers in Education” 
•Μελέτη Metris, Social Sciences and Humanities in Greece, 2011 Country Report, 
European Commission, DG-Research, prepared by N. Maroulis.  

Αναφορές σε μελέτες ΕΚΤ 
 για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις – 

περαιτέρω χρήση 

http://www.ekt.gr/


CRIS = σύγχρονα συστήματα 
διαχείρισης της πληροφορίας για 
την ερευνητική δραστηριότητα: 
 
 εφαρμογή στα ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ 

& Ερευνητικά Κέντρα σε συνεργασία με 
τον ΣΕΑΒ   

 κεντρική λειτουργία στο ΕΚΤ για τη 
συσσώρευση στοιχείων από τα επιμέρους 
συστήματα 

 

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε ανάδοχο 

Ένα σύστημα CRIS καταγράφει, 
επεξεργάζεται και παρουσιάζει 
δείκτες και μετρήσεις σχετικές με 

την ερευνητική 
δραστηριότητα σε ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής της. Ιδιαίτερη 
έμφαση αποδίδεται στην 
καταγραφή των αποτελεσμάτων 
της ερευνητικής δραστηριότητας 
(δημοσιεύσεις, πατέντες, 
ερευνητικά δεδομένα)  και τη 
σύνδεσή τους με το περιβάλλον 
από το οποίο αυτά προέρχονται 
(ερευνητές, οργανισμοί, 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα 
και έργα, ερευνητικές υποδομές, 
υπηρεσίες). 

5. Πλατφόρμα CRIS  
 



Συλλογικός Κατάλογος & 
Σύστημα Διαδανεισμού 

Βιβλιοθηκών 



Το δικτυακό περιβάλλον του ΕΣΚΕΠ 
http://eskep.ekt.gr 

 
• βιβλιογραφικά δεδομένα επιστημονικών 

περιοδικών των ελληνικών βιβλιοθηκών 
 

• πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης & 
πλοήγησης 

  
• ανανεωμένο Σύστημα Διαδανεισμού 

Βιβλιοθηκών για τα μέλη του Εθνικού Δικτύου 
Επιστημονικών &Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών 

(ΕΔΕΤΒ) 
 

• άμεση παραγγελία άρθρων περιοδικών για 
λογαριασμό των χρηστών 

http://eskep.ekt.gr/


Οι νέες υπηρεσίες ΕΣΚΕΠ Για επιστήμονες/ερευνητές  

 Πληροφορίες για περιοδικές εκδόσεις & 
διαθεσιμότητα 

 Holdings, URLs, παραγγελίες μέσω ΕΔΕΤΒ 

 Αναζήτηση με όνομα εκδότη 

 Σύνδεσμοι αναζήτησης στα πεδία γλώσσας, 
χώρας, ISSN 

 Οπτική περιήγηση περιοδικών ανά γλώσσα 
/χώρα 

 Οπτική περιήγηση στις βιβλιοθήκες ανά: 
 τύπο, χώρα, περιφέρεια, τοπωνύμιο, βιβλιοθηκονομικό 

σύστημα 

 Οπτική περιήγηση με A-Z πρώτο γράμμα τίτλου 

 Αναζήτηση περιοδικού με βάση: 
 προηγούμενο τίτλο, συντομευμένο τίτλο, παραλλαγή 

τίτλου, πνευματική υπευθυνότητα, χώρα, γλώσσα, 
δημοσίευση, ταξινόμηση DDC, ταξινόμηση LCC, φυσική 
περιγραφή,  τοπική ταξινόμηση 

 

 

Για βιβλιοθήκες 

• Απομακρυσμένη ενημέρωση 

• Εξαγωγή στατιστικών 

• Συσχέτιση κεντρικών βιβλιοθηκών με 
παραρτήματα & ομαδοποίηση 

βιβλιοθηκών 

• Λήψη holdings βιβλιογραφικών 
εγγραφών σε excel 

• Αυτόματη ενημέρωση υπευθύνου 
ΕΔΕΤΒ για αλλαγές 

• Παραγγελίες – δημιουργία 
αντιγράφου παραγγελίας – πρόσβαση 

σε παλιές παραγγελίες 

• Πλήρες ιστορικό κίνησης παραγγελίας 



Ο ΕΣKΕΠ σε αριθμούς  

o 234 βιβλιοθήκες μέλη  
o 80.911 βιβλιογραφικές 

εγγραφές περιοδικών  

o 145 βιβλιοθήκες 
προμηθευτές/πελάτες 

o 247.104  παραγγελίες άρθρων 
από το 2000 έως σήμερα 



Οφέλη 

Για επιστήμονες/ερευνητές  

 Πληροφορίες σχετικά με τις 
περιοδικές εκδόσεις που 

περιλαμβάνονται στις 
συλλογές των ελληνικών 

βιβλιοθηκών & τη 
διαθεσιμότητα /πρόσβαση σε 

αυτούς 

 Holdings, URLs, 
δυνατότητα παραγγελίας 

μέσω ΕΔΕΤΒ 

 Πληροφορίες για βιβλιοθήκες 
και τις υπηρεσίες τους 

 

Για βιβλιοθήκες/βιβλιοθηκονόμους/ 

καταλογογράφους 

• Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
βιβλιογραφικές εγγραφές περιοδικών 

• Εργαλείο διαμόρφωσης & 
αξιολόγησης συλλογών βιβλιοθηκών 

• Δυνητικά πρόδρομη πρωτοβουλία για 
αξιοποίηση στη δημιουργία αρχείων 
καθιερωμένων αποδόσεων 

• Πεδίο εφαρμογής ευρέως αποδεκτών 
κανόνων, πολιτικών & καλών 
πρακτικών  

• Μηχανισμός για τη διεύρυνση 
χρηστών & μεγιστοποίηση της  
αξιοποίησης των συνδρομών που 
αποκτούνται σε τοπικό επίπεδο 



Διαχειριστικά εργαλεία 
ΕΚΤ 
 

«Πράξεις ΕΣΠΑ» 
Αποθετήριο Παραδοτέων Ίρις 



Ανάγκες 
• Βέλτιστη υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 

• Αποτελεσματική 
διαχειριστική 
παρακολούθηση προόδου 
ανά Υποέργο 

• Έλεγχος μεγάλου όγκου & 
εύρους δράσεων & 
παραδοτέων 

• Διάχυση της παραγόμενης 
γνώσης & έργου 
 

Λύσεις 
«Πράξεις ΕΣΠΑ» 
 Επικαιροποιημένη 

πληροφόρηση για κάθε 
ενότητα έργου 

 Ηλεκτρονική παρακολούθηση 
όλου του κύκλου ζωής των 

πράξεων  

Αποθετήριο Παραδοτέων «Ίρις» 
 Συγκέντρωση συνόλου 

παραδοτέων 
 Διευκόλυνση πρόσβασης & 

αξιοποίησής τους 
 



Πράξεις ΕΣΠΑ 

• Γενικά συγκεντρωτικά στοιχεία 
 

 

• Συνολική απεικόνιση υποέργων 
 
 

• Λεπτομερής αποτύπωση 
 υποέργων αυτεπιστασίας 

 
• Συνολική απεικόνιση  

Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης 
 

• Συγκεντρωτικά στοιχεία προσκλήσεων ενδιαφέροντος 



Αποθετήριο Παραδοτέων Ίρις 

• Οργανωμένο αρχείο του συνόλου των παραδοτέων 
 

 

• Δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο των 
παραδοτέων  

 
• Πλοήγηση ανά: 

 
 Όνομα συμβασιούχου 

 Υποέργο 
 Ημερομηνία 

 Τίτλο παραδοτέου 



Η πορεία υλοποίησης του ΕΠΣΕΤ ΚΔ 1/2 
13 Υποέργα 

• 4 αυτεπιστασίες – 3.631.574€ (47% π/υ) 

• 9 διαγωνισμοί – 4.103.516 € (53% π/υ) 

Προσκλήσεις 

• 9 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για 43 θέσεις συνολικά 

• 4.153 αιτήσεις από 2008 μοναδικούς χρήστες 

• 12 απευθείας αναθέσεις 

Συμβάσεις 

• 56 συμβάσεις 

• 29 ολοκληρωμένες 

Κατακυρώσεις (προς άμεση συμβασιοποίηση) 

• 2 διαγωνισμοί 

31 συναντήσεις εργασίας  

 

1 διαγωνισμός 
8 ίδια μέσα 
47 έργου 



Η πορεία υλοποίησης του ΕΠΣΕΤ ΚΔ 2/2 

Νομικές Δεσμεύσεις 

• 2.325.300 €         (30,66%) 

Δαπάνες 

• 1.831.970 €         (23,68%) 

Επικείμενες Νομικές Δεσμεύσεις 

 (2 ΥΕ προς συμβασιοποίηση) 

• 600.578,25 € 

Συνολική χρηματοδότηση ως σήμερα 

• 1.890.712,00€ 

 

 

Κατηγορίες 
Δαπανών 

Ίδια Μέσα 245.000,00 

Αναθέσεις Έργου 2.931.574,00 

Έμμεσες Δαπάνες 305.000,00 

Ταξίδια 30.000,00 

Βάσεις Δεδομένων-
Λογισμικό 

110.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.621.574 



 
 

Προδιαγραφές 
υποδομής ΕΠΣΕΤ ΚΔ 

 



Οι απαιτήσεις 
 

• Διάθεση του συνόλου των προαναφερόμενων υπηρεσιών 
• Με προβλέψιμη αξιοπιστία και ασφάλεια 

• Με μικρό κόστος και υψηλή οργάνωση 

• Με ευελιξία 

• Σε επίπεδα που να υποστηρίζουν:       
• 3.1Μ επισκέψεις και 45Μ σελίδες (2012) 

• >5.5Μ σελίδες περιεχόμενου 

• 106 δικτυακοί τόποι 

• 200 εξυπηρετητές 

 

 

 

 

 



Οι αρχές  
• Ευελιξία και μικρό κόστος: 

• Αξιοποίηση & ανάπτυξη λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ για διάθεση υπηρεσιών σε 
μεγάλη κλίμακα & χωρίς κόστος αδειών χρήσης 

• Εφαρμογή τεχνολογιών virtualisation σε μεγάλη έκταση 
 Βελτιστοποίηση και (μερική) ανεξαρτησία από φυσικές υποδομές 
 Μικρότερο κόστος ανάπτυξης 

• Εφαρμογή πράσινης πληροφορικής (Green IT)  
 Mακροπρόθεσμη βιωσιμότητας και χαμηλό περιβαλλοντικό κόστος 
 Virtualisation και Datacenter 

• Αξιοπιστία, οργάνωση και ασφάλεια: 
• Σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης & διαχείρισης 
• Διαδικασίες ανάπτυξης και λειτουργίας 



Τα μέσα Datacenter 

Eμβαδό >100 τ.μ., 550ΚVA μέγιστη ισχύς, 

Green IT: Cold Isle Containment, PUE monitoring 

Εργαλεία παρακολούθηση, καταγραφής και βελτίωσης κατανάλωσης ενέργειας 

Πλατφόρμα εκτέλεσης εικονικών μηχανών 

209 εξυπηρετητές, 160 εικονικοί (115 σε πλατφόρμα) ΕΚΤ 

 με το μικρότερο οικονομικό & περιβαλλοντικό κόστος  

Φυσικές Υποδομές 

49 φυσικοί εξυπηρετητές υψηλών επιδόσεων  

2 συστήματα αποθήκευσης τύπου Storage Area Network 

1 συστοιχία Cloud Storage μέσω ΕΛ/ΛΑΚ 

Αυτοματοποιημένες βιβλιοθήκες λήψης αντιγράφων ασφαλείας, χωρητικότητας >120TB 

 

Σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης & διαχείρισης  

σε πραγματικό χρόνο 

για 1817 παραμέτρους επίδοσης και λειτουργίας, 

 με δυνατότητες ειδοποίησης και αντίδρασης 24/7/365 

Σύστημα συλλογής, επεξεργασίας στατιστικών χρήσης 

Συστοιχίες συστημάτων σε υψηλή διαθεσιμότητα/κλιμάκωση 

Συστοιχίες εξυπηρετητών Β.Δ/εφαρμογών/web, κ.α. ΕΛ/ΛΑΚ 

Αυτοματοποιημένη μαζική παράλληλη επεξεργασία ψηφιακών αρχείων 

Συστοιχίες επιτάχυνσης εφαρμογών                                                                                                                          Διαδικασίες ανάπτυξης και λειτουργιάς 

Καταγραφή συνεργασίας/αιτημάτων μέσω issue tracking, 

staging περιβάλλον για παραγωγική διάθεση, Code Repositories 



 
 

Διαγωνισμοί  
ΕΠΣΕΤ-ΚΔ 

 



Διαγωνισμοί ΕΠΣΕΤ-ΚΔ 

ΥΕ 8 – Προμήθεια Εξοπλισμού 
 

Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού – συστημάτων 
 για την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας και 

διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών 
 του Υπολογιστικού Κέντρου του ΕΚΤ 

 
 

Ολοκληρώθηκε 



Διαγωνισμοί ΕΠΣΕΤ-ΚΔ 

ΥΕ 6 – Ανάπτυξη Προηγμένων Λειτουργιών 

Ανάπτυξη Πλατφόρμας CRIS 

 

 

 

Ένα σύστημα CRIS καταγράφει, επεξεργάζεται και παρουσιάζει δείκτες και μετρήσεις σχετικές 

με την ερευνητική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της.  
Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην καταγραφή των αποτελεσμάτων της ερευνητικής 
δραστηριότητας (δημοσιεύσεις, πατέντες, ερευνητικά δεδομένα)  και τη σύνδεσή τους με το 
περιβάλλον από το οποίο αυτά προέρχονται (ερευνητές, οργανισμοί, χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα και έργα, ερευνητικές υποδομές, υπηρεσίες). 

Κατακυρώθηκε   



Διαγωνισμοί ΕΠΣΕΤ-ΚΔ 

Επιχειρησιακός 

Σχεδιασμός 

Υποστήριξη 

Υλοποίησης 

Στρατηγικός 

Σχεδιασμός 

ΥΕ 5 – Μελέτες για την υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών 
Φάση Α:  

Μελετητικές Υπηρεσίες 

Φάση Β:  

Υπηρεσίες Υποστήριξης 

Παραδοτέο Π1 

Μελέτη για τον προσδιορισμό των 
υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης 

Παραδοτέο Π2 

Μελέτη για την επέκταση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
εκδόσεων 

Παραδοτέο Π3 

Μελέτη λειτουργίας ψηφιακών 
αποθετηρίων 

Παραδοτέο Π4 

Μελέτη για τον προσδιορισμό νέων 
υπηρεσιών για λοιπές  
δραστηριότητες του ΕΚΤ 

Παραδοτέο Π5 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Φορέα 

 

 

 

 

Παραδοτέο Π6 

Παροχή υπηρεσιών 
Υποστήριξης στην 
υλοποίηση και 
εφαρμογή των 
επιχειρησιακών 
προτάσεων 

 

Παραδοτέο Π7 

Αναθεωρημένο 
Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Φορέα   

 

 

 

Κατακυρώθηκε  



Διαγωνισμοί ΕΠΣΕΤ-ΚΔ 

ΥΕ 3 - Ψηφιακό Περιεχόμενο 

Ψηφιοποίηση & Καταλογογράφηση 

→Συλλογή Περιοδικών Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών 

Επιστημών του ΕΚΤ 

→Συλλογή Βιβλίων των εκδόσεων του ΕΙΕ 

→Νέο περιεχόμενο του ΕΑΔΔ 

Λήξη διαγωνισμού 22.7.13  

 



Διαγωνισμοί ΕΠΣΕΤ-ΚΔ 

ΥΕ 10 – Υπηρεσίες σε κινούμενους χρήστες 
 

I. Υπηρεσία Ενιαίας Ολοκληρωμένης Αναζήτησης για το ευρύ κοινό  

II. Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Αναζήτησης και Βιβλιογραφικών Αναφορών 

(citations) για ερευνητές και επιστήμονες 

III. Προσωποποιημένη Υπηρεσία Αναζήτησης και Συνεισφοράς Ψηφιακού 

Περιεχομένου με βάση τη θέση του χρήστη 

IV. Υπηρεσία Δημιουργίας και Διαχείρισης Ψηφιακών Συλλογών 

 
Λήξη διαγωνισμού 23.7.13 



Διαγωνισμοί ΕΠΣΕΤ-ΚΔ 

ΥΕ9 – Υπολογιστικός Εξοπλισμός 
 

• Συστήματα ψηφιοποίησης και υποστήριξης  
(Περιφερειακός Εξοπλισμός) 

 
• Συστήματα εικονικοποιημένων και scale out υποδομών 

 (Eξοπλισμός Κεντρικής Υποδομής – Κύριο site) 
 

• Συστήματα υποστήριξης Disaster Recovery/Business Continuity  
       (Eξοπλισμός Κεντρικής Υποδομής - Εφεδρικό/Disaster Recovery site)  

 
• Συστημικό (έτοιμο/ τυποποιημένο) Λογισμικό Κεντρικής Υποδομής 

 
Προς προκήρυξη 



Διαγωνισμοί ΕΠΣΕΤ-ΚΔ 

ΥΕ13 – Τεχνική Υποστήριξη των δράσεων δεικτών ΕΤΑΚ 
• Συστηματοποίηση καταγραφής μη επεξεργασμένων δεδομένων  

• Ηλεκτρονική υπηρεσία καταχώρησης μη επεξεργασμένων 
δεδομένων 

• Οπτικοποιήσεις δεδομένων και δεικτών 

• Σχήματα κινήτρων για παροχή δεδομένων 

• Μελέτη αξιολόγησης της παραγωγής δεικτών 

• Νομικά ζητήματα σχετικά με την παραγωγή, έκδοση & δημοσίευση 
δεικτών 

 

Προς προκήρυξη 



Διαγωνισμοί ΕΠΣΕΤ-ΚΔ 

ΥΕ 11 – Ευφυή Συστήματα 

 

• Δημιουργία ΕΚΤΒΙ 

Υποδομή επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence) 

 

• Αξιοποίηση EKTBI 

Υλοποίηση εφαρμογών-υπηρεσιών εξόρυξης γνώσης από  

τα συστήματα & αποθετήρια ΕΚΤ 
 

Προς δημόσια διαβούλευση 



Διαγωνισμοί ΕΠΣΕΤ-ΚΔ 

ΥΕ 4 – Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

Παραγωγή Εκπαιδευτικού & Επιμορφωτικού Υλικού  

με χρήση Social Networks – User Generated Content 

 

 

 
Προς δημόσια διαβούλευση 

 



 
 

Πληροφόρηση & 
δημοσιότητα 

 



«Αποδελτίωση» ΕΠΣΕΤ ΚΔ  

• 3 Έντυπα & ηλεκτρονικά φυλλάδια (ελληνικά & αγγλικά) 
 

•  10 Δελτία Τύπου 
 

• 7 άρθρα στο περιοδικό "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία"  
 
• 78 άρθρα σε Νέα των sites EKT & eNewsletter "Έρευνα & Καινοτομία"  
 
• 5 Πινακίδες Δημοσιότητας στους χώρους ΕΚΤ 
 
• 420 ηλεκτρονικά δημοσιεύματα 
 
• 67 έντυπα δημοσιεύματα  
 
 

 



Προβολή του ΕΠ  
Ψηφιακή Σύγκλιση Άμεση ενημέρωση της ΕΥΔ «Ε.Π. Ψηφιακή 

Σύγκλιση» για την πρόοδο των ΥΕ  

Αναφορά της 
ταυτότητας της 
Πράξης σε κάθε 
επικοινωνιακή 
δράση 

Banner 
ταυτότητας του ΕΠ 
Ψηφιακή Σύγκλιση 
σε όλες τις 
δικτυακές 
εφαρμογές της 
Πράξης 



Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της Ανοικτής 
Πολιτικής του ΕΚΤ Υιοθέτηση ανοικτών προτύπων 

&τεχνολογιών 
Ανάπτυξη ανοικτού λογισμικού 
Υποστήριξη πολιτικών ανοικτής 
πρόσβασης 

       Συστηματική τεκμηρίωση πνευματικών 
δικαιωμάτων 
Εξασφάλιση τεχνικών προϋποθέσεων 
για δημιουργία ανοικτών 
διασυνδεδεμένων δεδομένων 
Συσσώρευση έγκριτης επιστημονικής 
πληροφορίας & διάθεσή της 
Εκδηλώσεις & ομάδες εργασίας                 

                                 Διαλειτουργικότητα  
Βιωσιμότητα υποδομών 

 
Πολύτιμη τεχνογνωσία 

 
Προτυποποίηση αδειών 

 
Ανοικτό περιεχόμενο 

 
                      Διάχυση έγκριτης γνώσης 

 
Πολιτική &Παρεμβάσεις εναρμονισμένες με  
Horizon 2020 
Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 
Ευρωπαϊκές πολιτικές για το άνοιγμα της πληροφορίας & τη χρήση ανοικτών προτύπων 
 
 



 
http://www.ekt.gr  
http://www.epset.gr  
http://www.didaktorika.gr  
http://helios-eie.ekt.gr / 
http://epublishing.ekt.gr 
http://repository.acropolis-education.gr 
http://repository.ellak.gr  
http://ergani-repository.gr  
http://metrics.ekt.gr/  
http://eskep.ekt.gr 

  

Twitter: @EKTgr 
Facebook: EKTgr 
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