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 Αποτελεί το πλαίσιο ανάπτυξης της εθνικής ερευνητικής υποδομής  
(research e-infrastructure) που αναπτύσσει το ΕΚΤ, για να υποστηρίξει τον 
θεσμικό του ρόλο. 

 

 Περιλαμβάνει εργαλεία και υπηρεσίες περιεχομένου και κοινωνικών δικτύων 
που αναπτύχθηκαν με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και εξασφαλίζουν την 
ανοικτή διακίνηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην ακαδημαϊκή και 
ερευνητική κοινότητα, αλλά και την πρόσβαση σε περιεχόμενο γνώσης που 
συγκεντρώνεται σε ψηφιακές υποδομές. 

 

 Στόχος: Η δημιουργία διαλειτουργικής εθνικής υποδομής για την οργάνωση, 
διάθεση και διατήρηση του ελληνικού επιστημονικού, τεχνολογικού και 
πολιτιστικού περιεχομένου και δεδομένων, που ενσωματώνει τις διεθνείς 
τεχνολογικές εξελίξεις, εντάσσεται στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ερευνητικές 
υποδομές (European research e-infrastructures) και παρέχει υπηρεσίες σε 
μεγάλο αριθμό χρηστών εντός και εκτός Ελλάδας. 

Αποτελείται από 13 Υποέργα (4 Αυτεπιστασίας/ Ιδίων Μέσων, 7 Ανοιχτής διαδικασίας 
και 2 Προμηθειών) με συνολικό προϋπολογισμό 7.735.090,00 €. 

 

Η Πράξη: 

 



Αναπτυξιακές κατευθύνσεις  
των ερευνητικών e-υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο   
Βασικά σημεία πολιτικής: 
 Διασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των πολιτών σε έγκριτο ψηφιακό 

επιστημονικό περιεχόμενο και επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου για την 
εξυπηρέτηση πολλαπλών αναγκών διαφόρων τύπων χρηστών (έρευνα, εκπαίδευση, 
πολιτισμός)  

 Υιοθέτηση πολιτικής ανοικτής πρόσβασης στα αποτελέσματα της ερευνητικής 
δραστηριότητας και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας υπέρ της κοινωνίας και 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 

 Συσσώρευση μεταδεδομένων περιεχομένου σε μοναδικές υποδομές 
 Αντιμετώπιση θεμάτων που βρίσκονται στην αιχμή, όπως διαχείριση και διάθεση 

πρωτογενών ερευνητικών δεδομένων, «εικονικό περιβάλλον» για ερευνητικές 
συνεργασίες  
 

Βασικά σημεία τεχνολογικού περιβάλλοντος 
 Τεχνολογίες web 2.0, κοινωνικά δίκτυα, περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες   
 Νέα μοντέλα (διαμοιραζόμενες υπηρεσίες, αγορά διαδικτυακών υπηρεσιών) για  

την ανάπτυξη των συστημάτων που διαχειρίζονται πληροφορίες και ψηφιακά αρχεία  
 Ευρυζωνικότητα, πολυκαναλική διάθεση υπηρεσιών, κινητές συσκευές ανάγνωσης  
 Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης – open source, open standards 
 Visualization, Cloud Computing, Green IT 
 Πρότυπα και διαλειτουργικότητα 



Ενδεικτικά:  
Ωφελούμενες Ομάδες Χρηστών & Οφέλη 

Ερευνητική και  
Ακαδημαϊκή Κοινότητα 

 Άμεση διαθεσιμότητα περιεχομένου και εργαλείων  
που αυξάνουν την ποιότητα της έρευνας 

 Υποστήριξη συνεργατικής ερευνητικής δραστηριότητας 

Εκπαιδευτική κοινότητα  Πρόσβαση για επαναχρησιμοποίηση με τη χρήση 
διαδικτυακής πλατφόρμας, σε ποιοτικό, έγκριτο 
περιεχόμενο που εμπλουτίζει το διδακτικό υλικό 

Χρηματοδότες  
και Policy Makers 

 Υποστήριξη  αποφάσεων που βασίζονται σε στοιχεία 
(metrics για την ερευνητική δραστηριότητα, επιστημονικές 
δημοσιεύσεις..) 

 Αποφυγή της επανάληψης  

 Βελτίωση της απόδοσης 

Επιχειρήσεις και Βιομηχανία  Πρόσβαση σε διαθέσιμη πληροφορία και υπηρεσίες  
για R&D  

 Αυξάνει τις ευκαιρίες για κινητικότητα και μεταφορά 
γνώσης 

 Διαμορφώνει ισχυρή βάση για οικονομική ανάπτυξη 

Εκδότες Επιστημονικών 
Περιοδικών (Ακαδημαϊκοί,  
επιστημονικά Σωματεία) 

 Δυνατότητα μετατροπής  
έντυπων περιοδικών σε ηλεκτρονική έκδοση 

 Διεύρυνση του αριθμού των αναγνωστών και των 
συγγραφέων 

 Διεθνοποίηση επιστημονικής παραγωγής 



Αποτέλεσμα Υποέργου 4 με τίτλο  
«Παραγωγή Εκπαιδευτικού και Επιμορφωτικού Υλικού (με χρήση Social 
Networks – User Generated Content)» 



Θεματικές περιοχές που εμπίπτει το περιεχόμενο της διαδικτυακής 
πλατφόρμας ΜΗΤΙΔΑ (www.mitida.gr)  

  

 

http://www.mitida.gr/


Διαθέσιμες εφαρμογές για την παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου   

 



Σας ευχαριστώ ! 

 
Μάρω Ανδρουτσοπούλου  

Υπεύθυνη Γραφείου Στρατηγικής Ανάπτυξης & Συντονισμού 
Πιστοποιημένη Διαχειρίστρια Έργων - IPMA, Επίπεδο Γ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ /ΕΙΕ 
 
Address: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα 
Tel: 210 727 3907, Fax: 210 724 6824, 
e-mail: maro@ekt.gr 
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