
ΕθνικόΕθνικό ΚέντροΚέντρο ΤεκµηρίωσηςΤεκµηρίωσης

ΠρόσβασηΠρόσβαση στηστη γνώσηγνώση



ΕθνικόΕθνικό ΚέντροΚέντρο ΤεκµηρίωσηςΤεκµηρίωσης

�� ΤοΤο ΕΚΤΕΚΤ είναιείναι οο εθνικόςεθνικός οργανισµόςοργανισµός γιαγια τηντην τεκµηρίωσητεκµηρίωση, , 
τηντην πληροφόρησηπληροφόρηση καικαι τηντην υποστήριξηυποστήριξη σεσε θέµαταθέµατα
επιστήµηςεπιστήµης, , έρευναςέρευνας καικαι τεχνολογίαςτεχνολογίας. . 

�� ΕντάσσεταιΕντάσσεται στοστο ΕθνικόΕθνικό ΊδρυµαΊδρυµα ΕρευνώνΕρευνών καικαι λειτουργείλειτουργεί
υπόυπό τηντην εποπτείαεποπτεία τηςτης ΓενικήςΓενικής ΓραµµατείαςΓραµµατείας ΈρευναςΈρευνας καικαι
ΤεχνολογίαςΤεχνολογίας τουτου ΥπουργείουΥπουργείου ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης..

�� ΌραµαΌραµα τουτου ΕΚΤΕΚΤ είναιείναι νανα καταστήσεικαταστήσει τηντην επιστηµονικήεπιστηµονική
γνώσηγνώση προσβάσιµηπροσβάσιµη απόαπό όλουςόλους, , ώστεώστε νανα ενισχυθείενισχυθεί ηη
έρευναέρευνα, , ηη καινοτοµίακαινοτοµία καικαι ηη ανταγωνιστικότηταανταγωνιστικότητα. . 

�� ΑποστολήΑποστολή τουτου ΕΚΤΕΚΤ είναιείναι ηη διαµόρφωσηδιαµόρφωση πρότυπωνπρότυπων
υποδοµώνυποδοµών γιαγια τηντην ανάπτυξηανάπτυξη, , οργάνωσηοργάνωση καικαι διάθεσηδιάθεση
περιεχοµένουπεριεχοµένου ΕπιστήµηςΕπιστήµης καικαι ΤεχνολογίαςΤεχνολογίας ((ΕΕ&&ΤΤ). ). 



∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες -- ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες

ΨηφιακήΨηφιακή ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ––
ΨηφιακέςΨηφιακές ΣυλλογέςΣυλλογές

�� ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες επιστηµονικήςεπιστηµονικής & & 
τεχνολογικήςτεχνολογικής πληροφόρησηςπληροφόρησης

�� ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες προςπρος βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες

ΣύνδεσηΣύνδεση έρευναςέρευνας καικαι
παραγωγήςπαραγωγής

�� ΠληροφόρησηΠληροφόρηση καικαι υποστήριξηυποστήριξη
γιαγια ερευνητικάερευνητικά προγράµµαταπρογράµµατα
τηςτης ΕΕΕΕ

�� ΜεταφοράΜεταφορά τεχνολογίαςτεχνολογίας



ΨηφιακήΨηφιακή ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη –– ΨηφιακέςΨηφιακές ΣυλλογέςΣυλλογές

�� ΗλεκτρονικάΗλεκτρονικά περιοδικάπεριοδικά

�� ΕλληνικέςΕλληνικές βάσειςβάσεις δεδοµένωνδεδοµένων

�� ΨηφιοποιηµένεςΨηφιοποιηµένες ελληνικέςελληνικές
συλλογέςσυλλογές

�� ∆ιεθνείς∆ιεθνείς βάσειςβάσεις δεδοµένωνδεδοµένων

�� ΕιδικέςΕιδικές θεµατικέςθεµατικές συλλογέςσυλλογές

�� ΕπιλεγµένεςΕπιλεγµένες πηγέςπηγές στοστο
∆ιαδίκτυο∆ιαδίκτυο

www.ekt.gr/diglibwww.ekt.gr/diglib



ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες επιστηµονικήςεπιστηµονικής πληροφόρησηςπληροφόρησης

�� ΑνάκτησηΑνάκτηση επιστηµονικώνεπιστηµονικών
πληροφοριώνπληροφοριών ((βιβλιογραφίαβιβλιογραφία, , 
citation index, impact factor)citation index, impact factor)

�� ΠαραγγελίαΠαραγγελία επιστηµονικώνεπιστηµονικών
κειµένωνκειµένων ((άρθραάρθρα, , πρακτικάπρακτικά
συνεδρίωνσυνεδρίων, , διδακτορικάδιδακτορικά, , κκ..λπλπ.).)

ΠρόσβασηΠρόσβαση µέσωµέσω ∆ιαδικτύου∆ιαδικτύου ήή
ΗλεκτρονικούΗλεκτρονικού ΑναγνωστηρίουΑναγνωστηρίου



Υπηρεσίες προς βιβλιοθήκες

�� ΣυντονισµόςΣυντονισµός δικτύωνδικτύων βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών
((ΕθνικόΕθνικό ∆ίκτυο∆ίκτυο ΕπιστηµονικώνΕπιστηµονικών καικαι
ΤεχνολογικώνΤεχνολογικών ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών, , 
κοινοπραξίακοινοπραξία βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών
ερευνητικώνερευνητικών κέντρωνκέντρων ΓΓΕΤΓΓΕΤ))

�� ΣύστηµαΣύστηµα ∆ιαδανεισµού∆ιαδανεισµού ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών

�� ΑνάπτυξηΑνάπτυξη καικαι υποστήριξηυποστήριξη ΑΒΕΚΤΑΒΕΚΤ
((ΣύστηµαΣύστηµα ΑυτοµατισµούΑυτοµατισµού
ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών ΕΚΤΕΚΤ) () (εγκατεστηµένοεγκατεστηµένο
σεσε περισσότερεςπερισσότερες απόαπό 2.000 2.000 
βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες

�� ΑνάπτυξηΑνάπτυξη εργαλείωνεργαλείων διαχείρισηςδιαχείρισης
περιεχοµένουπεριεχοµένου ((ΣυλλογικόςΣυλλογικός
ΚατάλογοςΚατάλογος ΠεριοδικώνΠεριοδικών, , ΕλληνικήΕλληνική
έκδοσηέκδοση δεκαδικήςδεκαδικής ταξινόµησηςταξινόµησης
Dewey, Dewey, ΘησαυρόςΘησαυρός γενικώνγενικών όρωνόρων) ) ΕλληνικήΕλληνική έκδοσηέκδοση δεκαδικήςδεκαδικής

ταξινόµησηςταξινόµησης DeweyDewey



Πληροφόρηση και υποστήριξη για
ερευνητικά προγράµµατα

ΕθνικόΕθνικό ΣηµείοΣηµείο ΕπαφήςΕπαφής
�� 77οο ΠρόγραµµαΠρόγραµµα ΠλαίσιοΠλαίσιο
�� eContentpluseContentplus

-- ΓραφείοΓραφείο ΥποστήριξηςΥποστήριξης
-- ΕκδηλώσειςΕκδηλώσεις
-- ΕνηµερωτικόΕνηµερωτικό υλικόυλικό
-- ∆ικτυακοί∆ικτυακοί τόποιτόποι
-- ΣυµβουλευτικέςΣυµβουλευτικές υπηρεσίεςυπηρεσίες

ΣυνεργασίαΣυνεργασία µεµε τηντην ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή
ΕπιτροπήΕπιτροπή

ΚαταγραφήΚαταγραφή τηςτης εθνικήςεθνικής
συµµετοχήςσυµµετοχής

www.ekt.grwww.ekt.gr/fp7/fp7



Πληροφόρηση και υποστήριξη για
ερευνητικά προγράµµατα

�� EEλληνικόςλληνικός κόµβοςκόµβος CORDISCORDIS
((cordis.europa.eu/greececordis.europa.eu/greece) ) 

�� ∆ικτυακός∆ικτυακός τόποςτόπος ““ΈρευναΈρευνα
καικαι ΚαινοτοµίαΚαινοτοµία””
((www.ekt.gr/researchwww.ekt.gr/research) ) 

�� ΠεριοδικόΠεριοδικό ““ΚαινοτοµίαΚαινοτοµία, , 
ΈρευναΈρευνα καικαι ΤεχνολογίαΤεχνολογία””

�� eNewslettereNewsletter ““ΈρευναΈρευνα καικαι
ΚαινοτοµίαΚαινοτοµία””

cordis.europa.eu/greececordis.europa.eu/greece



Mεταφορά τεχνολογίας

�� EEνηµέρωσηνηµέρωση γιαγια καινοτόµεςκαινοτόµες
τεχνολογίεςτεχνολογίες

�� ΤεχνολογικέςΤεχνολογικές διαγνώσειςδιαγνώσεις

�� ΑνεύρεσηΑνεύρεση ΕυρωπαίωνΕυρωπαίων
συνεργατώνσυνεργατών

�� ΕπιχειρηµατικήΕπιχειρηµατική υποστήριξηυποστήριξη
((πηγέςπηγές χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης, , IPRsIPRs, , 
διαπραγµατεύσειςδιαπραγµατεύσεις))

To EKT To EKT είναιείναι οο συντονιστήςσυντονιστής τουτου
ΕλληνικούΕλληνικού ΚέντρουΚέντρου ΑναδιανοµήςΑναδιανοµής
ΚαινοτοµίαςΚαινοτοµίας

EEπιχειρηµατικέςπιχειρηµατικές συναντήσειςσυναντήσεις, , 
CEBIT 2004CEBIT 2004



ΕθνικόΕθνικό ΚέντροΚέντρο ΤεκµηρίωσηςΤεκµηρίωσης/EIE/EIE
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116 35 Αθήνα

Τηλ: 210 7273900-3
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