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Διάχυση και Ανάδειξη της γνώσης για την έρευνα, 
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«Πλατφόρμα Παροχής 
Υπηρεσιών Κατάθεσης, 
Διαχείρισης και Διάθεσης 
Ανοικτών Δημόσιων 
Δεδομένων Τεκμηρίωσης 
& Ψηφιακού Περιεχομένου»                   

το έργο

www.saas.ekt.gr



Υπηρεσίες 
με ένα 
σύγχρονο 
μοντέλο 
παροχής



Υπηρεσίες με οφέλη 
για οργανισμούς & πολίτες

Διαδικτυακές πλατφόρμες 
που παρέχουν ανοικτή 
πρόσβαση σε συλλογές 
ψηφιακών τεκμηρίων.

Μια ενιαία υποδομή 
διαχείρισης περιεχομένου και 
υπηρεσιών με αυτόνομες 
εφαρμογές για κάθε οργανισμό. 

• Οικονομίες κλίμακας 

• Διεθνής προβολή

• Δημιουργία κοινότητας χρηστών

• Ανάπτυξη τεχνογνωσίας

• Συμμόρφωση με πολιτικές Ανοικτότητας

• Αυξημένη ευρεσιμότητα πόρων

• Πρόσβαση: σε πλούσιο περιεχόμενο για εκπαίδευση, 
δια βίου μάθηση, έρευνα, ψυχαγωγία και τουρισμό

• Επανάχρηση: με δημιουργία υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας από τις δημιουργικές βιομηχανίες

• Εξελιγμένες υπηρεσίες ανακάλυψης και χρήσης 
περιεχομένου: πλοήγηση, αναζήτηση, εγγραφή 
χρηστών, βιβλιογραφικές αναφορές, ενημερώσεις με 
email,  διαμοιρασμός σε κοινωνικά δίκτυα. 



Υπηρεσίες ολοκληρωμένες

υποστήριξη & βοήθεια οριζόντιες υπηρεσίες

Κάνοντας τη Διαχείριση της Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας εύκολη για όλους.

terms.ekt.gr

Εμπλουτισμός βιβλιογραφικών 
δεδομένων και διάθεση ως ανοικτά 
διασυνδεδεμένα δεδομένα.



Υπηρεσίες πιστοποίησης, 
διασφάλισης & ευρείας διάθεσης 
έγκριτου ελληνικού 
ψηφιακού περιεχομένου



Πιστοποίηση προδιαγραφών 
περιεχομένου / Validator

Ελέγχει και πιστοποιεί τη συμμόρφωση 
με διεθνή, αναγνωρισμένα πρότυπα και προδιαγραφές:



Datacenter
εμβαδό >100 τ.μ., 550ΚVA μέγιστη ισχύς
Green IT: Cold Isle Containment, PUE monitoring 
εργαλεία παρακολούθησης, καταγραφής και 
βελτίωσης κατανάλωσης ενέργειας

Πλατφόρμα εκτέλεσης 
εικονικών μηχανών
218 εξυπηρετητές, 175 εικονικοί 
με το μικρότερο οικονομικό & περιβαλλοντικό 
κόστος 

Φυσικές Υποδομές
• 49 φυσικοί εξυπηρετητές υψηλών επιδόσεων 

• 3 συστήματα αποθήκευσης τύπου Storage Area
Network (100TB)

• 1 συστοιχία Cloud Storage μέσω ΕΛ/ΛΑΚ (32TB)

• αυτοματοποιημένες βιβλιοθήκες λήψης
αντιγράφων ασφαλείας, χωρητικότητας >120TB

Ασφαλής διαφύλαξη / Preservator

το datacenter μας αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό χώρο







www.epset.gr: 
η κεντρική πύλη εισόδου σε μια 
ερευνητική υποδομή εθνικής κλίμακας 
που δίνει ελεύθερη πρόσβαση 
σε πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο

Εθνικό Πληροφοριακό 
Σύστημα Έρευνας & 
Τεχνολογίας / Κοινωνικά 
Δίκτυα – Περιεχόμενο 
Παραγόμενο από Χρήστες

To έργο SaaS εξελίσσει και ολοκληρώνει το 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & 
Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ)



Δημιουργία  αποθέματος  γνώσης για την 
ενίσχυση της κυκλοφορίας  της γνώσης

ΕΠΣΕΤ
+



Πηγές έρευνας

συσσωρευτέςεθνικά αρχεία, κατάλογοι

ΕΠΣΕΤ
+



Αποθετήρια: έρευνα, τεχνολογία,
επιστήμη, επιχειρηματικότητα

ΕΠΣΕΤ
+



803.000 μοναδικοί επισκέπτες

6.563.000 διαβασμένων 
σελίδων

397.000 μοναδικοί επισκέπτες

1.859.000 διαβασμένων σελίδων

2.234 μοναδικοί επισκέπτες

156.089 διαβασμένων σελίδων

6.853 μοναδικοί επισκέπτες

53.848 διαβασμένων σελίδων

Αποθετήρια: πολιτισμός, αρχείαΕΠΣΕΤ
+



Αποθετήρια: εκπαίδευση

Ακρόπολη

repository.acropolis-education.gr

35.400 μοναδικοί επισκέπτες

221.300 σελίδων διαβάστηκαν 

από Ελλάδα αλλά & ΗΠΑ & Ευρώπη

Ευτέρπη
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ –
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ 
euterpe.mmb.org.gr

4.855 μοναδικοί επισκέπτες

63.709 διαβασμένων σελίδων

mitida.dev.ekt.gr

νέο εργαλείο για την 
εκπαιδευτική κοινότητα  

ΕΠΣΕΤ
+



Επανάχρηση περιεχομένου

crowdcollekt.gr
μια υπηρεσία
πληθοπορισμού για 
μετακινούμενους 
χρήστες
αξιοποιεί πληροφορίες και 
δεδομένα από αποθετήρια 
και συστήματα του ΕΚΤ 

ΕΠΣΕΤ
+



Η Θεσσαλονίκη σε νούμερα: 
συνεργασίες με οργανισμούς της πόλης. 



2 φορείς της 
Θεσσαλονίκης 
λαμβάνουν υπηρεσία 
αποθετηρίου SaaS



Αποθετήριο του Ιστορικού Αρχείου 
Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς

iape.saas.ekt.gr



Πλοήγηση στις συλλογές του αποθετηρίου

http://iape.saas.ekt.gr/iape/
http://iape.saas.ekt.gr/iape/


Πλοήγηση στα θέματα του αποθετηρίου



tehni-thes.saas.ekt.gr

Αποθετήριο της Μακεδονικής 
Καλλιτεχνικής Εταιρείας ΤΕΧΝΗ

http://tehni-thes.saas.ekt.gr/tehni-thes/
http://tehni-thes.saas.ekt.gr/tehni-thes/


Πλοήγηση στις συλλογές του αποθετηρίου



Υπηρεσίες για χρήστες του αποθετηρίου

Εξαγωγή βιβλιογραφικών αναφορών

Εγγραφή χρηστών στο αποθετήριο 

Ενημερώσεις για νέο 
περιεχόμενο με email



7 Φορείς της Θεσσαλονίκης 
της Πρόσκλησης 31 & 31.2 
στο SearchCulture.gr





Η Θεσσαλονίκη ως θέμα

ως γεωγραφικός 
προσδιορισμός

στον τίτλο τεκμηρίου

ως θεματικός 
προσδιορισμός











www.ekt.gr
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