
Δχε αρίλε  •  ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ



Δζληθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΠΣΔ+Τ)

• Απνηειεί ην πιαίζην αλάπηπμεο ηεο εζληθήο εξεπλεηηθήο 

ππνδνκήο (research e-infrastructure) γηα πεξηερφκελν θαη 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ αλαπηχζζεη ην ΔΚΣ, βάζεη ηνπ 

ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ

• Σηόρνο: Γεκηνπξγία δηαιεηηνπξγηθήο εζληθήο ππνδνκήο 

νξγάλσζεο, δηάζεζεο θαη δηαηήξεζεο επηζηεκνληθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ε νπνία ελζσκαηψλεη ηηο δηεζλείο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο θαη εληάζζεηαη ζηηο αληίζηνηρεο επξσπατθέο 

εξεπλεηηθέο ππνδνκέο (European research e-infrastructures)



Αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ 

e-ππνδνκψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν

• Βαζηθά ζεκεία πνιηηηθήο :

• Γηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο φισλ ησλ πνιηηψλ ζε έγθξηην ςεθηαθφ επηζηεκνληθφ 
πεξηερφκελν θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε 
πνιιαπιψλ αλαγθψλ δηαθφξσλ ηχπσλ ρξεζηψλ (έξεπλα, εθπαίδεπζε, πνιηηηζκφο, )

• Τηνζέηεζε πνιηηηθήο αλνηθηήο πξφζβαζεο ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο

• πζζψξεπζε πεξηερνκέλνπ ζε κνλαδηθέο ππνδνκέο (Open AIRE, Europeana)

• Αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ αηρκή φπσο δηαρείξηζε θαη δηάζεζε 
πξσηνγελψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, αμηφπηζηε θαηαγξαθή εξεπλεηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη κέηξεζε δεηθηψλ, καθξνρξφληα δηαηήξεζε δεδνκέλσλ, «εηθνληθφ 
πεξηβάιινλ» γηα εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο 

• Βαζηθά ζεκεία ηερλνινγηθνύ πεξηβάιινληνο

• Σερλνινγίεο web 2.0, θνηλσληθά δίθηπα, πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη απφ ρξήζηεο  

• Νέα κνληέια (δηακνηξαδφκελεο ππεξεζίεο, αγνξά δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ) γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαρεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο θαη ςεθηαθά αξρεία 

• Δπξπδσληθφηεηα, πνιπθαλαιηθή δηάζεζε ππεξεζηψλ, λέεο ζπζθεπέο αλάγλσζεο 

• Αλνηθηφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο - open source, open standards

• Green IT



Τπνδνκέο πεξηερνκέλνπ ηνπ ΔΚΣ
θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε δηεζλή ζπζηήκαηα



Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο ΔΚΣ
• Ηιεθηξνληθά απνζεηήξηα

o Πεξηζζφηεξα απφ: 70.000 ηεθκεξησκέλα ςεθηαθά αληηθείκελα, 3.200.000 ζειίδεο 

πεξηερνκέλνπ, ζπζηήκαηα παξνπζίαζεο/αλαδήηεζεο

• Ηιεθηξνληθά πεξηνδηθά

o 5 επηζηεκνληθέο εθδφζεηο

• Σπιινγηθόο θαηάινγνο πεξηνδηθώλ / ζύζηεκα δηαδαλεηζκνύ ΔΓΔΤΒ

o Δμππεξεηεί πάλσ απφ 250 βηβιηνζήθεο

• ΑΒΔΚΤ – ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ βηβιηνζεθώλ

o 2.200 εγθαηαζηάζεηο ζε βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ

• Υπνινγηζηηθό Κέληξν ΔΚΤ, (ΔΚΤ,GRID,GRIX/GEANT)

o Αλνηθηφ Λνγηζκηθφ

o Virtualised ππνδνκέο ζπζηεκάησλ

o Δμεηδίθεπζε ζε δηάζεζε/νξγάλσζε κεγάινπ φγθνπ κεηαδεδνκέλσλ/πεξηερνκέλνπ



Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα



Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα



Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα



Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα



Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα



www.openaccess.gr

Ο ειιεληθόο δηθηπαθόο ηόπνο γηα 

ηελ αλνηθηή πξόζβαζε

o Νέα

o Δθδειώζεηο

o Πνιηηηθέο

o Σύλδεζκνη

o Blog

Δπηζθεςηκόηεηα (αλά κήλα):

1.500 κνλαδηθνί ρξήζηεο, 

2.500 επηζθέςεηο



Πεξηιακβάλεη ην επηζηεκνληθφ πιηθφ 

ηνπ ΔΗΔ (άξζξα, βηβιία, πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ, αξρεία ήρνπ θαη εηθφλαο, 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηερληθέο 

εθζέζεηο, θ.ά.).

Πεξηζζόηεξα από:

4.300 δεκνζηεύκαηα/εγγξαθέο

1.200 πιήξε θείκελα. 

Δπηζθεςηκόηεηα (αλά κήλα):

10.000 κνλαδηθνί ρξήζηεο

12.700 επηζθέςεηο

Ζ Τπνδνκή ηνπ ΔΚΣ ζήκεξα:

ηδξπκαηηθφ απνζεηήξην ΗΛΙΟΣ



Θεκαηηθφ Απνζεηήξην
αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ

ΠΑΝΓΔΚΤΗΣ

Πεξηιακβάλεη επηζηεκνληθφ θαη 
εξεπλεηηθφ πιηθφ ζηνπο ηνκείο ησλ 
Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, ηεο Ηζηνξίαο 
θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ. Μέρξη ζήκεξα, 
δηαηίζεληαη ζην Γηαδίθηπν 

40.000 εγγξαθέο θαη 23.000 ηεθκήξηα
πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπιινγέο ησλ 
Ηλζηηηνχησλ Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ, 
Βπδαληηλψλ Δξεπλψλ θαη Διιεληθήο 
θαη Ρσκατθήο Αξραηφηεηνο ηνπ ΔΗΔ.
Δπηζθεςηκόηεηα (αλά κήλα): 12.800 
κνλαδηθνί ρξήζηεο15.400 επηζθέςεηο 









Ζιεθηξνληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά
Δπηζθεςηκόηεηα (αλά κήλα):

Βπδαληηλά Σύκκεηθηα

3.200 κνλαδηθνί ρξήζηεο

4.800 επηζθέςεηο

Τεθκήξηα

1.300 κνλαδηθνί ρξήζηεο

2.000 επηζθέςεηο

The Historical Review/La Revue 

Historique

940 κνλαδηθνί ρξήζηεο

1.400 επηζθέςεηο

Τεηξάδηα Δξγαζίαο ΙΝΔ/ΔΙΔ

800 κνλαδηθνί ρξήζηεο

900 επηζθέςεηο

Δλεκεξσηηθό Γειηίν ΙΝΔ/ΔΙΔ

1.000 κνλαδηθνί ρξήζηεο

1.200 επηζθέςεηο



Δζληθφ Αξρείν Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ

http://didaktorika.gr
23.700 δηαηξηβέο, 

3.150.000 ζειίδεο, 

19.000 κνλαδηθνί επηζθέπηεο, 

25.000 επηζθέςεηο ην κήλα.



Απνζεηήξην θαη εθαξκνγή γηα ηελ πεξηήγεζε ζηε 

Εσθφξν ηνπ Παξζελψλα

http://www.parthenonfrieze.gr

Δπηζθεςηκόηεηα: 

3.400 κνλαδηθνί ρξήζηεο, 

4.200 επηζθέςεηο



http://www.ekt.gr/metrics



ΔΠΣΔΤ / Κνηλσληθά Γίθηπα – Πεξηερόκελν Παξαγόκελν από Φξήζηεο

Απφ ην πεξηερφκελν ζηνπο ρξήζηεο

Η πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ε πξάμε ζηνρεύεη ζηε δπλακηθή δηάζεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ ςεθηαθνύ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε θαη ζπλεξγαηηθή αλάπηπμή ηνπ από ηνπο ρξήζηεο –user generated 

content- κε ηελ ελεξγνπνίεζε θνηλσληθώλ δηθηύσλ -social networks- θαη ηε ρξήζε ησλ ππνδνκώλ αλνηθηήο 

πξόζβαζεο ηνπ ΔΚΤ πνπ ππάξρνπλ αιιά θαη ζα δηεπξπλζνύλ πεξαηηέξσ



Δξεπλεηέο 

Φνηηεηέο

Δπηζηήκνλεο

Δθπαηδεπηηθνί

Μαζεηέο

Δπξύ θνηλό

Citation 
Index

Ηλεκ. 
Εκδόζεις

CRIS
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Web 2.0 εκπαίδεσζη / 
πολιηιζμός / e-science

Βιβλιογραθικοί 
Καηάλογοι

Web 2.0 middleware

Αποθεηήρια

Legacy ζπζηήκαηα

Γξάζεηο ςεθηνπνίεζεο

Σπζηήκαηα ηξίησλ

Βηβιηνζεθνλόκνη

Δηδηθνί ηεθκεξίσζεο

Δξεπλεηέο 

Φνηηεηέο

Δπηζηήκνλεο

Δθπαηδεπηηθνί

Μαζεηέο

Δπξύ θνηλό



Κχξηνη άμνλεο δξάζεσλ

• δεκηνπξγία εξγαιείσλ web 2.0 πνπ ζα πιαηζηψλνπλ ηελ ππνδνκή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 
ηνπ ΔΚΣ θαη ζα επηηξέπνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ 
(social networks) θαη ηε δπλακηθή ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε θαη νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ 
(user generated content) απφ ηνπο ρξήζηεο. 

• δηεχξπλζε ηεο ππνδνκήο ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ηνπ ΔΚΣ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί 
ε έθδνζε ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ (e-books) θαη πξαθηηθψλ ζπλεδξίσλ (e-proceedings) 
θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειιεληθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά.    

• δηεχξπλζε ησλ ππνδνκψλ απνζεηεξίσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ζπγθέληξσζεο ηνπ 
επηζηεκνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζηηο ππνδνκέο ηνπ ΔΚΣ κέζσ 
ςεθηνπνίεζεο, απηναξρεηνζέηεζεο θαη ηεθκεξίσζεο θαζψο θαη κέζσ δηαδηθαζηψλ 
ζπζζψξεπζεο.

• αλάπηπμε ΔΛ/ΛΑΚ πιαηθφξκαο CRIS (Current Research Information Systems) 
κε ζθνπφ ηε δηάζεζή ηεο ζηνπο ειιεληθνχο αθαδεκατθνχο θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο.

• νξηδφληηα ελζσκάησζε ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κεραληζκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ 
εμαηνκίθεπζεο.

• επίηεπμε πςεινχ βαζκνχ αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ζηηο ππνδνκέο, 
ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην πεξηερφκελν.



Τπεξεζίεο Θεκαηηθψλ Απνζεηεξίσλ 
(επηζηεκνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ)

• Δξγαιεία  πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε ςεθηαθά απνζεηήξηα: 

o πξνιεπηηθή, πξνζσπνπνηεκέλε ππεξεζία απηφ-αξρεηνζέηεζεο 

επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ. 

o δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο ζρεηηθήο κε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ζε ςεθηαθά 

απνζεηήξηα

o απηνκαηνπνηεκέλε παξαγσγή δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ θαη αλαθνξψλ ζε 

επίπεδν ηδξχκαηνο, ηλζηηηνχηνπ, εξεπλεηηθήο νκάδαο θαη εξεπλεηή 

o απηνκαηνπνηεκέλε παξαγσγή βηβιηνκεηξηθψλ αλαθνξψλ αλά ίδξπκα, 

ηλζηηηνχην, εξγαζηήξην θαη εξεπλεηή

• Σπζζσξεπηήο πεξηερνκέλνπ ςεθηαθώλ απνζεηεξίσλ κε ρξήζε δηεζλώο 

θαζηεξσκέλσλ πξνηύπσλ θαη πξσηνθόιισλ

• Χεθηαθό απνζεηήξην κε ελζσκαησκέλεο ππεξεζίεο απηναξρεηνζέηεζεο 

ηεο επηζηεκνληθήο παξαγσγήο, αλνηθηήο ζε ρξήζε γηα όινπο ηνπο 

Έιιελεο Δξεπλεηέο θαη Δπηζηήκνλεο



Τπεξεζία Ζιεθηξνληθψλ Δθδφζεσλ

• Οινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ην νπνίν ζα δηαζέηεη:  

o Πιαηθφξκα γηα ηελ έθδνζε  ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ 

o Πιαηθφξκα γηα ηελ έθδνζε  ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ

o Πιαηθφξκα γηα ηελ έθδνζε  ειεθηξνληθψλ πξαθηηθψλ ζπλεδξίσλ 

• Λεηηνπξγίεο web 2.0

• Πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο

o παξακεηξνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο πεξηνδηθψλ 

κέζσ ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο δηαρείξηζεο ηνπο

o online αλάγλσζε ςεθηαθνχ πιηθνχ

o δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε απνζεηήξηα

• Σπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθώλ θαη ππνινγηζκόο  δεηθηώλ



Τπεξεζία Ζιεθηξνληθψλ Δθδφζεσλ

• Νέεο ειεθηξνληθέο εθδφζεηο:

o 10 λέα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά 

o 5 ειεθηξνληθά βηβιία / κνλνγξαθίεο / πξαθηηθά ζπλεδξίσλ

• Αλαβάζκηζε ησλ 5 ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ πνπ ήδε εθδίδνληαη 



Τπεξεζία Καηαγξαθήο, αμηνιφγεζεο θαη 

νξγάλσζεο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

• Πιαηθφξκα CRIS (Current Research Information  Systems) 

πνπ ζα βαζίδεηαη ζε ΔΛ/ΛΑΚ θαη ζα είλαη δηαζέζηκε 

γηα εγθαηάζηαζε ζηα ειιεληθά αθαδεκατθά / εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. 
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Οξηδφληηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο

• Παξνρή κεραληζκψλ disaster recovery 

γηα ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο ηεο πξάμεο

• Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία γξαθείνπ helpdesk

ζην ΔΚΣ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ ππεξεζηψλ

• Γηακφξθσζε θαη δηαρείξηζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ 

ππνδνκψλ εμππεξεηεηψλ εθαξκνγψλ γηα ηε δηάζεζε 

ησλ ππεξεζηψλ «Παξαγσγήο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ 

High Definition»



Τπεξεζίεο 

θαη ρξήζηεο 

ηεο πξάμεο



Δξεπλεηηθή θαη Αθαδεκατθή Κνηλόηεηα •Άκεζε δηαζεζηκόηεηα πεξηερνκέλνπ θαη εξγαιείσλ 

πνπ απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθόηεηα

•Υπνζηήξημε ζπλεξγαηηθήο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

Δθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα •Πξόζβαζε γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ, 

ζε πνηνηηθό, έγθξηην πεξηερόκελν πνπ εκπινπηίδεη ην δηδαθηηθό 

πιηθό

Φξεκαηνδόηεο θαη Policy Makers •Υπνζηήξημε  απνθάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία (metrics 

γηα ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα, επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο..)

•Απνθπγή ηεο επαλάιεςεο 

•Μεγαιύηεξε επηζηξνθή επέλδπζεο

Δπηρεηξήζεηο θαη Βηνκεραλία •Πξόζβαζε ζε δηαζέζηκε πιεξνθνξία θαη ππεξεζίεο γηα R & D

•Απμάλεη ηηο επθαηξίεο γηα θηλεηηθόηεηα θαη κεηαθνξά γλώζεο

•Γηακνξθώλεη ηζρπξή βάζε γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε

Δθδόηεο Δπηζηεκνληθώλ Πεξηνδηθώλ 

(Αθαδεκατθνί, 

επηζηεκνληθά Σσκαηεία)

•Γπλαηόηεηα κεηαηξνπήο έληππσλ πεξηνδηθώλ ζε ειεθηξνληθή 

έθδνζε

•Γηεύξπλζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αλαγλσζηώλ θαη ησλ ζπγγξαθέσλ

•Γηεζλνπνίεζε επηζηεκνληθήο παξαγσγήο

Δλδεηθηηθά: Οθεινχκελεο Οκάδεο Υξεζηψλ  &  Οθέιε



«Πιαηθόξκα παξνρήο ππεξεζηώλ θαηάζεζεο, δηαρείξηζεο 

θαη δηάζεζεο Αλνηρηώλ Γεκνζίσλ Γεδνκέλσλ Τεθκεξίσζεο 

θαη Χεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ»

• Παξνρή ππνδνκψλ νξγάλσζεο/δηάζεζεο σο “Software as a Service” – SaaS

o Πάλσ απφ εηθνληθνπνηεκέλεο ππνδνκέο ΔΚΣ

o Πιένλ ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ παξάδεηγκα, πξφηππα θαη Αλνηθηνχ Λνγηζκηθνχ θαη κνληέιν 

Cloud: 

• Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε ιχζε απφ εμνπιηζκφ σο ηελ ηειηθή εθαξκνγή

o Ζ επηθαηξνπνίεζε/πξνζζήθε λεψλ ζηνηρείσλ εθαξκνγήο έρεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θφζηνο!

o χκθσλε κε δηεζλή πξφηππα . 

o Βειηηψζεηο θαη εθζπρξφληζκνί γίλνληαη νξηδφληηα δηαζέζηκνη

o Αλάπηπμε εθαξκνγψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο κέζσ open data

• Μηθξφηεξν θφζηνο ιεηηνπξγίαο:

• Όρη κφλν εμνπιηζκφο αιια ζπρξνληζκφο κε πξφηππα, λεα ιεηηνπξγηθφηεηα εθαξκνγψλ

• Αλνηθηά δεδνκέλα: άξα επαλαρξεζηκνπνηήζηκα απφ φινπο



• Πεξηερφκελν ελδηαθέξνληνο: 

o κειέηεο, πνιηηηζηηθό πεξηερόκελν, βηβιία ςεθηαθά ή ςεθηνπνηεκέλα, 

ζεκαληηθά έγγξαθα  γηα κειινληηθή αλαθνξά, βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα

o Γηαζχλδεζε εληχπσλ βηβιηνζεθψλ θαη κε ςεθηαθό πιηθό, άκεζα δηαζέζηκα 

ζηαηηζηηθά ρξήζεο, πξνζσπνπνηεκέλεο  online ππεξεζίεο απφ ηηο Βηβιηνζήθεο 

ζηνπο πνιίηεο!

• Πιενλεθηήκαηα γηα θνξείο:

o Πιήξσο εληαγκέλν ζηνπο θνξείο, απφ „look n feel” σο domain name

o Πιήξσο «δηαθαλήο» ππεξεζία, ν πνιίηεο δελ γλσξίδεη πνπ «ηξέρεη»

o Κακία αλάγθε γηα εμνπιηζκφ θνξέσλ πέξα απφ PC ρξεζηψλ ή/θαη βαζηθφ 

εμνπιηζκφ ςεθηνπνίεζεο/scanners θ.α.

χζηεκα θαη πεξηερφκελν ζηνλ πιήξε έιεγρν ησλ θνξέσλ

• Υυηλά ουέλη τφρίς κόστος λειτοσργίας!

• Γπλαηφηεηα έκθαζεο απφ θνξείο εθεί πνπ έρεη ζεκαζία:

o ηειηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε θαη φρη ζε ζπζηήκαηα - software



Παξαδείγκαηα:

http://repository.edulll.gr

Όλο ηο σλικό ποσ δημιοσργήθηκε 

ζηο πλαίζιο ηοσ ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ 

ζηαδιακά ζσγκενηρφμένο ζηην 

υηθιακή βιβλιοθήκη. Σηο νέο 

ασηό δικησακό κόμβο, θα βρείηε 

για πρώηη θορά υηθιοποιημένα 

αρτεία από ηο 1997 έφς ηο 2006…



http://repository.edulll.gr

1.000 ηεθκήξηα,

15.000 επηζθέςεηο ην κήλα



http://ebooks.serrelib.gr, 

http://ebooks.liblivadia.gr
600 βηβιία, 

150.000 ζειίδεο.

3.200 κνλαδηθνί ρξήζηεο, 

3600 επηζθέςεηο



http://ebooks.liblivadia.gr



http://ebooks.liblivadia.gr



& e-OPAC

& openABEKT

Βιβλιογραθικός καηάλογος 

(eΟpac) για κάθε Βιβλιοθήκη 

με προηγμένες δσναηόηηηες.

Προς άμεζη διάθεζη, 

πρώηο ημήμα ηοσ μελλονηικού 

openABEKT



ηξαηεγηθή πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ
• θνπνχ- εληφο ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ & πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο

• ηφρνη ζαθείο θαη θαηαλνεηνί απφ ην ζηειηαρηαθφ δπλακηθφ

• αθήο αληίιεςε απφ ηελ εγεζία φηη ηα έξγα ΣΠΔ απνηεινχλ  αλαπηπμηαθφ 
εξγαιείν  

• πκπφξεπζε κε ηε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα

• Τινπνίεζε επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ην core business

• Άξηζηε γλψζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (αληαγσληζκφο & ζπλέξγεηεο)

• Βαζηθή επηινγή ε αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο ζην core business πνπ είλαη ε 
νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη δεδνκέλσλ

• Service engineering σο κνληέιν αλάπηπμεο θαη φρη ην κνληέιν πινπνίεζεο 
εξεπλεηηθψλ έξγσλ

• Έξγα κεγάινπ πξνυπνινγηζκνχ κε ζεκαληηθφ κέξνο (πεξίπνπ 25- 30%) 
κε απηεπηζηαζία

• νβαξφ project management



Βαζηθέο Αξρέο ρεδίαζεο

• Γηαιεηηνπξγηθφηεηα (ζε επίπεδν ζπζηεκάησλ & δεδνκέλσλ)

• Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ θψδηθα (ζπκκεηέρνληαο & ζε δηεζλείο νκάδεο 

αλάπηπμεο)

• Service orientation θαη ρξεζηνθεληξηθή ζρεδίαζε

• Δμαζθάιηζε ζπλεξγεηψλ

• Βησζηκφηεηα

• Δπειημία ψζηε λα ελζσκαηψλνληαη νη ηξέρνπζεο εμειίμεηο

• Γηάζεζε πεξηερνκέλνπ θπξίσο κε πνιηηηθή αλνηθηήο πξφζβαζεο


