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• Υποστηρίζουμε με δράσεις και υπηρεσίες την αλλαγή 
του υποδείγματος  στην επιστημονική, εκπαιδευτική 
και ερευνητική κοινότητα και μέσω της προώθησης των ανοικτών 

αδειών (Creative Commons)  ενισχύουμε την διάχυση και επανάχρηση 
του ψηφιακού περιεχομένου που συσσωρεύουμε

• Προωθούμε την ανοικτή πρόσβαση στις επιστημονικές 

δημοσιεύσεις, δεδομένα και ερευνητικά αποτελέσματα μέσω 
δράσεων ευαισθητοποίησης , συμμετοχής στη διαμόρφωση πολιτικών 
(σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο) και στο διεθνή διάλογο για την 
ανάδειξη των πλεονεκτημάτων, οργάνωσης διεθνών συνεδρίων

• Υιοθετούμε την Ανοικτή Πρόσβαση για τη διάθεση του 

περιεχομένου που συσσωρεύουμε και διαθέτουμε προς όφελος 
των κοινοτήτων που υποστηρίζουμε

• Έχουμε αναπτύξει και χρησιμοποιούμε για τη δημόσια 
υποδομή ΕΚΤ, με χρήση ανοικτού κώδικα το σύνολο των 

πληροφοριακών υποδομών που υποστηρίζουν την Ανοικτή Πρόσβαση/
Ανοικτή Επιστήμη, δηλαδή Αποθετήρια, Πλατφόρμες e-Publishing, 
openABEKT για τη δημόσια διάθεση καταλόγων και υλικού βιβλιοθηκών. 

Open EKT



Ένα βιώσιμο οικοσύστημα γνώσης,
ανοικτό σε όλους



Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης με
περισσότερα από 2.000.000 τεκμήρια 

430.037
τεκμήρια 

52
φορείς

66
συλλογές

638.951
τεκμήρια 

61
φορείς

72
συλλογές

103.033 

τεκμήρια 

98.677
τίτλοι περιοδικών 
201 Βιβλιοθήκες

28.500 άρθρα
92 περιοδικά

1.090.000 
βιβλιογραφικές 
εγγραφές

>100 πηγές 
πληροφόρησης

190.000 
τίτλοι έργων

1.000.000 τεκμήρια 
εμπλουτίστηκαν

38.570 Διατριβές
100.300 τεκμήρια  
30 αποθετήρια
26 φορείς

32 περιοδικά 11.000 άρθρα  

4 σειρές πρακτικών  950 εισηγήσεις

8 ηλεκτρονικά βιβλία



Έγκριτες πληροφοριακές πηγές για την έρευνα, 
την εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση



Ανοικτές ψηφιακές συλλογές 
ευρείας θεματικής, μέσω της 
υπηρεσίας νέφους Αποθετήρια ΕΚΤ 



ανακαλύψτε 
τη δυναμική 
των ηλεκτρονικών 
μονογραφιών

ενημερωθείτε 
για τις τρέχουσες 
τάσεις στην έρευνα

αναζητήστε 
έγκριτο επιστημονικό 
περιεχόμενο

5
εκδότες

8
μονογραφίες

4
Σειρές

πρακτικών

950
εισηγήσεις

11.000
άρθρα

32
ηλεκτρονικά
περιοδικά

1.300.000
επισκέψεις

2.700.000
Μεταφορτώσεις άρθρων

δεδομένα περιόδου 2008 – 2017

Τρεις εξειδικευμένες πλατφόρμες διαχείρισης, φιλοξενίας 
και προβολής επιστημονικών περιοδικών, πρακτικών
συνεδρίων και μονογραφιών



Ανοικτή πρόσβαση σε 62 δημόσιους καταλόγους ελληνικών 
βιβλιοθηκών, μέσω της υπηρεσίας νέφους openABEKT



Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι για
το Ψηφιακό Σχολείο και τη Τριτοβάθμια



Απήχηση σε κοινότητες χρηστών 



Οι χρήστες μας σε αριθμούς





www.ekt.gr

Δρ. Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια ΕΚΤ 

Αθήνα | 3 Μαίου2018


