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Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης 
περιεχομένου.  
 
Το ΕΚΤ διαθέτει εργαλεία και υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση 
περιεχομένου, ενώ προτρέπει τους φορείς περιεχομένου να οργανώσουν, να 
εμπλουτίσουν, να διαθέσουν το περιεχόμενό τους σε ευρύ κοινό ώστε να 
προβληθούν στην Ελλάδα και διεθνώς. 
 
Παράλληλα το ΕΚΤ διασφαλίζει τη μακροχρόνια διατήρηση και διαφύλαξη 
του ψηφιακού περιεχομένου και εξοπλίζει τους φορείς με τους οποίους 
συνεργάζεται με την απαραίτητη τεχνογνωσία για να φροντίζουν και να 
τεκμηριώνουν το περιεχόμενό τους προτυποποιημένα, μακροπρόθεσμα και 
βιώσιμα.  



Βασικό εργαλείο του ΕΚΤ για την ανάπτυξη διευρυμένων συνεργασιών με 
πολιτιστικούς φορείς που διαθέτουν έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο αποτελεί 
το έργο SaaS 

 

Οι στόχοι του έργου που επιτρέπουν την ανάδειξη ελληνικού ψηφιακού 
περιεχομένου: 

1.ευθυγραμμίζονται με το θεσμικό πλαίσιο και τις διευρυμένες υπηρεσίες και 
δράσεις του ΕΚΤ  

2.δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό, τη μεταφορά & 
αξιοποίηση τεχνογνωσίας του ΕΚΤ σε πολιτιστικούς φορείς με στόχο την 
καινοτομία και την αειφόρο ανάπτυξη  
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Περιεχόμενο Αποθετήριων SaaS του ΕΚΤ 
1.βιβλία, άρθρα, κεφάλαια, μελέτες, επιστολές 
2.σχέδια, φωτογραφίες,αφίσες, , καρτ ποσταλ 
3.άριες, όπερα, σονέτα κλπ 
4.ηλεκτορνικές εφαρμογές, ψηφιακά παιχνίδια κλπ 
5.κινηματογραφικές ταινίες, ντοκυμανταίρ, εφήμερα 
6.άτλαντες, χάρτες, υδρόγειος σφαίρα 
7.συνεντεύξεις, μουσικά κομμάτια, ομιλίες 
8.γλυπτά,νομίσματα, κοστούμια, μουσικά όργανα 
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Πριν δούμε τα χαρακτηριστικά του Αποθετηρίου της Ευτέρπης έχει σημασία να έχουμε μία σαφή 
εικόνα του τρόπου με το οποίο παρέχεται η Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS 

 

Αρκετοί πολιτιστικοί φορείς λειτουργούν υπό ασταθείς τεχνολογικές συνθήκες και με μειωμένους 
πόρους 

 

Σε αυτό το πλαίσιο η Υπηρεσία έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε οι φορείς: 

 

 άμεσα να έχουν γνώση της συνολικής διαδικασίας  

 Με εύχρηστο και φιλικό τρόπο να μεταβαίνουν από ένα στάδιο της υπηρεσίας στο άλλο, 
μέσα από διαδικτυακές φόρμες και υποδομές χωρίς να απαιτούνται φυσικές μετακινήσεις ή 
πολύωρες φυσικές συνεργασίες 

 Σε όλα τα στάδια της Υπηρεσίας να λαμβάνουν άμεση και φιλική υποστήριξη που 
εξασφαλίζει την επιτυχία της υπηρεσίας σε ένα ικανοποιητικό και δημιουργικό πλαίσιο 
συνεργασίας με το φορέα 
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H διαδικασία υλοποίησης είναι απλή, σταδιακή και με κεντρικό σημείο 
συντονισμού το helpdesk 

 

Ο χρόνος υλοποίησης μειώνεται με την ολοκλήρωση του έργου και την 
αυτοματοποίηση των διαδικασιών 

 

17 



Βασικό στοιχείο της συνεργασίας του ΕΚΤ με τους πολιτιστικούς φορείς 
αποτελούν οι δράσεις Εκπαίδευσης στην ανάπτυξη, χρήση και διαχείριση του 
Αποθετηρίου. Αρκετοί πολιτιστικοί φορείς δεν διαθέτουν μεγάλη εμπειρία 
στην προτυποποιημένη τεκμηρίωση και χρήση σχετικών τεχνολογιών.  

 

Δεν περιορίζεται στην τεχνική χρήση του αποθετηρίου ως σύστημα 
αλλά περιλαμβάνει όλα τα προαπαιτούμενα για την αποτελεσματική: 

• τεκμηρίωση 

• διάθεση ψηφιακού αρχείου με προδιαγραφές διαλειτουργικότητας  

• νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την ανοικτή ή νομότυπη διάθεση 
περιεχομένου 

• εύστοχη, συνδυαστική χρήση των παραπάνω για να είναι 
αποτελεσματικές οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες του αποθετηρίου 

 

Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον που αναπτύσσει το ΕΚΤ 
απευθύνεται στο μη εξειδικευμένο προσωπικό των φορέων και το εισάγει με 
φιλικό και δημιουργικό πνεύμα στις διαδικασίες προτυποποιημένης 
τεκμηρίωσης και στη χρήση σχετικών τεχνολογιών.  

 

Μέρος της εκπαίδευσης που σχετίζεται με τη χρήση της δημόσιας υποδομής 
Αποθετηρίου SaaS θα είναι ανοικτό και για το κοινό φορέων 
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Υπηρεσία Υποστήριξης SaaS 
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Με τη χρήση της υπηρεσίας Αποθετήριων SaaS εξασφαλίζονται πολύπλευρα 
οφέλη για τους πολιτιστικούς φορείς. 

 

Τα έχουμε ομαδοποιήσει 3 κατηγορίες  

 

Τα «Αναπτυξιακά και επικοινωνιακά οφέλη» που σχετίζονται με την 

προβολή και ανάδειξη του φορέα καθώς το Αποθετήριο αποτελεί ένα 
εύχρηστο εργαλείο επικοινωνίας του φορέα με το ειδικό και ευρύ κοινό του 
και με πολλαπλές δυνατότητες. 
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Τα «Διαχειριστικά οφέλη» που σχετίζονται με την αποτελεσματική και 
γόνιμη αξιοποίηση ανθρώπινων και μη πόρων του φορέα 
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Και τα «Διαχειριστικά οφέλη» που επιτρέπουν τη διαμόρφωση νέων 
συνθηκών λειτουργίας, δομής και οργάνωσης του φορέα 
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Σε συνάντηση εργασίας έγιναν: 

•παρουσίαση έργου και προδιαγραφών,  

•εξοικείωση με ψηφιακές συλλογές ΜΜΒΛΒ,  

•επιλογή συλλογής για να ενταχθεί στην Yπηρεσία Αποθετήρια Saas 
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Καθοριστική η συμβολή της Ελληνικής Ένωσης για τη 
Μουσική Εκπαίδευση 
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Απαιτήθηκε χρόνος για την αμοιβαία κατανόηση των προδιαγραφών και 
απαιτήσεων της δράσης και για την κατ’επέκταση ανάπτυξη της 
απαιτούμενης υποδομής  

 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι σημεία που αφορούσαν προδιαγραφές  
από το φορές ήταν υπό διαμόρφωση μέχρι και ένα μήνα πριν 

 

Το ΕΚΤ αξιοποίησε και συντόνισε όλες τις πολυεπιστημονικές ομάδες που 
διαθέτει ώστε οι προδιαγραφές του έργου και του φορέα να υλοποιηθούν με 
τον βέλτιστο τρόπο 

 

Η συνεργασία με τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη ήταν σε 
ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα για 
όλους τους συμμετέχοντες 
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Ενδεικτικές αλλαγές στο υπάρχον σχήμα της συλλογής / εμπλουτισμός 
σχήματος Saas που επιτρέπουν την ερμηνεία και αναπαράσταση της 
πληροφορίας σε ένα διεθνές περιβάλλον. 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι η τροποποίηση του σχήματος για custom 
επιλογές των φορέων δεν είναι συμβατή με τους στόχους του έργου 
και γι’ αυτό αποφεύγεται. Η πρακτική που ακολουθείται γενικά στη 
διαμόρφωση πεδίων είναι η τυποποιημένη απόδοση σημασιολογίας 
για την επίτευξη της βέλτιστης διαλειτουργικότητας σε ένα ευρύτερο 
περιβάλλον συνάθροισης μεταδεδομένων. 

 

Το σχήμα και η μεθοδολογία τεκμηρίωσης δοκιμάστηκε στην πράξη 
και επιβεβαιώθηκε ότι η ανάγκη για επέμβαση στο σχήμα 
υπαγορεύεται μόνο: 

Α) από την προσθήκη πεδίων με νέα σημασιολογία 

Β) από την ουσιαστική διαφοροποίηση της σημασιολογίας 
υπαρχόντων πεδίων. 

 Την ανάπτυξη ειδικών πεδίων για την εκπαίδευση με 
στόχο την τεκμηρίωση και ευρετηρίαση αμιγώς εκπαιδευτικού 
περιεχομένου που μπορεί να ανήκει σε διάφορους τύπους υλικού π.χ. 
Διαθεματικές έννοιες, Σχετιζόμενα μαθήματα, Ιδέες διδασκαλίας κλπ. 
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1ο αποθετήριο του SaaS με μαθησιακά αντικείμενα 

Το 1ο του ΕΚΤ με μαθησιακά αντικείμενα για τη μουσική 

 

Με έγκριτη τεκμηρίωση και σημασιολογική διασύνδεση 
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Η ανακάλυψη περιεχομένου γίνεται με διάφορους τρόπους όπως, νέφη 
θεματικών ετικετών, διόδους πρόσβασης, πλοήγηση μέσω επιλεγμένων 
πεδίων, οπτικοποιημένη πλοήγηση με ψηφιακά αντικείμενα, 
αναζήτηση συγκεκριμένων τεκμηρίων με διάφορα κριτήρια 
εφαρμόζοντας φίλτρα.  
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Κάθε τεκμήριο παρουσιάζεται σε ένα 
οργανωμένο περιβάλλον γνώσης - τη καρτέλα 

τεκμηρίου. 
 
Στη καρτέλα τεκμηρίου διατίθενται τα μεταδεδομένα του, δηλαδή ένα 
σύνολο πληροφοριών που το περιγράφουν, και το ψηφιακό του αρχείο. 
Έτσι αντλείται πολύτιμη πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
περαιτέρω πχ για επιστημονικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς 
σκοπούς ή για εμπλουτισμό της γνώσης 
 
Μοναδική ταυτότητα για κάθε τεκμήριο: Σε κάθε τεκμήριο δίνεται ένα 
handle δηλαδή ένας μόνιμος προσδιοριστής που προσδίδει στο 
τεκμήριο μια σταθερή ηλεκτρονική διεύθυνση.  Έτσι παρέχεται 
μοναδική ταυτότητα σε κάθε ψηφιακό τεκμήριο που εξασφαλίζει την 
διατήρησή του σε βάθος χρόνου. 
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Το ψηφιακό αρχείο μπορεί να “ανοίξει” με εστίαση, να ξεφυλλιστεί, αν πρόκειται 
για βιβλίο ή, αν είναι βίντεο, να παιξει στη καρτέλα τεκμηρίου 
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Η εισαγωγή περιεχομένου γίνεται διαδικτυακά σε προτυποποιημένες φόρμες τεκμηρίωσης συμβατες 
με διεθνή πρότυπα. Υπάρχουν φόρμες για κάθε τύπο περιεχομένου με αναβαθμισμένες 
λειτουργικότητες και βοήθεια για τη συμπλήρωση τους. Η διαδικασία είναι απλή και εύκολη. 
 

Εύκολη απόθεση και καλή τεκμηρίωση κάθε ψηφιακού πόρου 
Περιγράψτε. Επιβεβαιώστε. Ολοκληρώστε. 
Το σύστημα είναι εύκολο στη χρήση, με ειδικές φόρμες τεκμηρίωσης για κάθε είδος υλικού.  
Η τεκμηρίωση γίνεται σε βάθος και με βάση διεθνή και διαλειτουργικά πρότυπα.  
 
Βοήθεια βήμα-βήμα 
Εκτός από εύληπτα δικτυακά εργαλεία εκμάθησης του συστήματος, όπως βίντεο-μαθήματα, 
δικτυακούς οδηγούς χρήσης, τηλεκπαίδευση χρηστών και κέντρο βοήθειας, οι φόρμες τεκμηρίωσης 
ενσωματώνουν βήμα-βήμα οδηγίες συμπλήρωσης.  
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Τα αποθετήρια SaaS εχουν ενσωματώσει στην υποδομή τους μια σειρά 

εργαλείων για τη αδειοδότηση του περιεχομένου. Το περιεχόμενο στα 

αποθετήρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως καθορίζεται από την άδεια 

χρήσης πχ για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς κ δημιουργικούς σκοπούς. 

Οσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, τα αποθετήρια διασφαλίζουν 

ότι ο δημιουργός  ή ο φορέας περιεχομένου διατηρεί τον έλεγχο των 

πνευματικών δικαιωμάτων επί του περιεχομένου του.  

 

Εύκολη διαχείριση αδειών χρήσης για τους 
πολιτιστικούς φορείς 
 

Διασφαλίστε τη νόμιμη διάθεση του περιεχομένου σας και τη 
διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των τεκμηρίων σας. 
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Ανάπτυξη ενός σχήματος που συνεπικουρείται και επεκτείνεται από το input 
φορέων που έχουν ιδιαίτερο υλικό και έχει την ευελιξία να εξυπηρετεί 
ευρύτερες ανάγκες περιεχομένου 

 

Επιτυγχάνεται η μέγιστη ανάδειξη τόσο του περιεχομένου όσο και του ίδιου 
του φορέα 
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Η Ευτέρπη έχει ήδη ενσωματωθεί στο χάρτη με το έγκριτο περιεχόμενο & 
υπηρεσίες που διαθέτει το ΕΚΤ 

40 



Αμοιβαία στοχεύουμε στην περαιτέρω αξιοποίηση του περιεχομένου 
της Ευτέρπης 

 

Ενδεικτικές δράσεις είναι:….. 

 

Είμαστε σίγουροι πως το κοινό και οι χρήστες θα μας εμπνεύσουν 
ευχάριστα και θα προκύψουν ενέργειες περαιτέρω αξιοποίησης που 
δεν είχαμε καν φανταστεί 
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Για το ΕΚΤ, η συνεργασία με την ΜΜΒΛΒ για την Ευτέρπη αποτελεί ένα θετικό 
προπομπό για επόμενες συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς που θα συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου φορέων ψηφιακού περιεχομένου με 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες  

 

Από την πλευρά μας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θα συνεχίσουμε: 

•Να εργαζόμαστε διαθέτοντας υποδομές και υπηρεσίες  

•Να μοιραζόμαστε γνώσεις και εμπειρίες 

•Να επιδιώκουμε τη διεύρυνση της καινοτομίας και την αειφόρο ανάπτυξη σε όλους 
τους τομείς της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής 

παραγωγής 
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