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Το ΕΚΤ 

Ο Εθνικός φορέας για τη συλλογή, τεκμηρίωση, και 
διάχυση της επιστημονικής πληροφορίας στη 
χώρα. Μακρά παράδοση σε υπηρεσίες στην 
ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική, επιχειρηματική 

κοινότητα, και στο δημόσιο τομέα. 

 

 

 

• Ιδρύθηκε το 1980 

• Μέρος του ΕΙΕ  



η στρατηγική 

του ΕΚΤ 

εστιάζεται σε  

3 άξονες 

3 



Το ΕΚΤ καταλύτης για την ανοικτή πρόσβαση 
στην Ελλάδα 

• Πρόσβαση σε έγκριτο περιεχόμενο επιστήμης και 

πολιτισμού 

–Στενή συνεργασία με φορείς επιστήμης και 

πολιτισμού 

• Ηλεκτρονική υποδομή και τεχνολογία 

• Εκπαίδευση- ενημέρωση 

• Policy-support 

 

 



Υπηρεσίες για πρόσβαση σε έγκριτο 
περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού 

– Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών http://didaktorika.ekt.gr  

– Θεματικά και ιδρυματικά αποθετήρια επιστήμης και πολιτισμού 

http://www.epset.gr/el/Digital-Content/Digital-Repositories  
• Ήλιος 

• Πανδέκτης 

• Εργάνη 

• Ακρόπολη 

– Η μεγάλη ελληνική πύλη για πρόσβαση σε έγκριτο περιεχόμενο 

http://openarchives.gr 

– Η μοναδική υπηρεσία για ePublishing στην Ελλάδα http://epublishing.ekt.gr   

– Ψηφιακές βιβλιοθήκες http://www.epset.gr/el/Digital-Content/Digital-Libraries  
• Λογισμικό ABEKT-eOpac 

• Βιβλιογραφικές εγγραφές και περιεχόμενο 

– To Ευρετήριο Ελληνικών Έγκριτων Επιστημονικών Εκδόσεων στις ΑΚΕ 
• Σύντομα online- πρόσβαση σε εγγραφές και πλήρη αρχεία από 85 εκδότες 
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e-

Infrastructure 

 η εθνική ηλεκτρονική υποδομή  

περιεχομένου & υπηρεσιών που 

διατηρούμε & εξελίσσουμε 

9 



Οδεύοντας προς την ανοικτή επιστήμη: 
Εκπαίδευση και ενημέρωση 

• Συστηματική εκπαίδευση ερευνητών, εκδοτών, 
βιβλιοθηκονόμων, οργανισμών στις διαδικασίες και 
τα εργαλεία που υποβοηθούν την ανοικτή επιστήμη, 
λ.χ. 

– Υποστήριξη στην ανάπτυξη κανονισμών και 
διαδικασιών σε περιοδικά και αποθετήρια 

– Εκπαίδευση στην χρήση συστημάτων  

– Εκπαίδευση και ενημέρωση για απαιτήσεις 
χρηματοδοτών για ανοικτή πρόσβαση 

 

 

• Δικτυακή πύλη www.openaccess.gr  

 

http://www.openaccess.gr/


Policy-support- εφαρμογή ανοικτής 
πρόσβασης  

 
• Συντονισμός και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα για την 

ανάπτυξη πολιτικών ανοικτής πρόσβαση 

• Βοήθεια σε εθνικό επίπεδο σε φορείς  έρευνας και 

χρηματοδότες έρευνας και εθνικός συντονισμός 

• Βασικά ευρωπαϊκά έργα για την Ανοικτή Πρόσβαση 

– www.medoanet.eu – Coordinator- Policy support 

(τέλος 12/2013)- οδηγός για πολιτικές ανοικτής 

πρόσβασης 

– www.pasteur4oa.eu  – Coordinator- Policy support- 

ελληνική ομάδα εργασίας για πολιτικές ανοικτής 

πρόσβασης 

– www.recodeproject.eu – συστάσεις για πολιτικές 

ανοικτής πρόσβασης για δεδομένα 

– www.openaire.eu –National Open Access Desk  
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Το openAIRE (www.openaire.eu) 

• Tο ευρωπαϊκό αποθετήριο για την διάθεση με ανοικτή πρόσβαση της 

έρευνας που χρηματοδοτεί η Κομισιόν (έργο της DG CNCT)- 

www.openaire.eu  

• Υπηρεσίες:  

– Συλλέγει δημοσιεύσεις του FP7 και του Ορίζοντα 2020 από αποθετήρια 

στην Ευρώπη και δίνει πρόσβαση σε αυτές: κεντρική πύλη για τις 

δημοσιεύσεις που χρηματοδοτούνται από ΕΕ 

– Προσφέρει υπηρεσία αποθετηρίου (zenodo) για δημοσιεύσεις και 

επιστημονικά δεδομένα για ερευνητές που δεν διαθέτουν αποθετήριο 

http://zenodo.org  

– Διαθέτει Ευρωπαϊκό Helpdesk για κάθε χώρα 

(http://www.openaire.eu/en/support/helpdesk) 

• Απευθυνθείτε σε αυτό για ερωτήματα για την ΑΠ και τις υποχρεώσεις 

σας 
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http://web.ekt.gr 
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