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Συλλέγουμε, τεκμηριώνουμε, συσσωρεύουμε, διαφυλάσσουμε 
& διαχέουμε έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο & δεδομένα που 
παράγονται και χρησιμοποιούνται από την ελληνική και 
διεθνή επιστημονική, ερευνητική & πολιτιστική κοινότητα.

Παράγουμε δείκτες για την τεκμηρίωση της ελληνικής 
ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας, 
τροφοδοτώντας με στοιχεία τη διαμόρφωση πολιτικών 

Παρέχουμε υπηρεσίες για μεταφορά των αποτελεσμάτων στην 
κοινωνία και οικονομία, τη διάχυση της γνώσης που 
παράγεται, τη δικτύωση των ερευνητικών και επιχειρηματικών 
οργανισμών, εντός και εκτός Ελλάδας.

το EKT είναι 
κεντρικός θεσμός  
διάχυσης της γνώσης στη χώρα.





• Η διαμόρφωση του ενιαίου ψηφιακού χώρου για την 
επιστήμη και τον πολιτισμό 
– Πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμη πληροφορία, 

εργαλεία και υπηρεσίες που δημιουργούν 
προστιθέμενη αξία, προσβάσιμα σε όλους (ανοικτή 
πρόσβαση)

• Συνολική ενδυνάμωση της κοινωνίας μας με βάση την 
γνώση
– Ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας, της 

επιχειρηματικότητας, της δια βίου μάθησης, της 
ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην επιστήμη και 
τον πολιτισμό

• Σύγκλιση με την Ευρώπη

Το όραμά μας 











• Εξυπηρέτηση του εθνικού μας ρόλου
• Ανθρωποκεντρική προσέγγιση
• Τεχνολογία αιχμής για ηλεκτρονικές 

υποδομές
• Έγκριτο περιεχόμενο
• Ανοικτότητα σε όλα τα επίπεδα
• Συνεργασίες
• Εξωστρέφεια και διασύνδεση

Οι αρχές μας 



• ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά & πολιτιστικά 
δεδομένα & δημοσιεύσεις

• επανάχρηση περιεχομένου βάσει των δικαιωμάτων 
διάθεσης

• διαμόρφωση ενιαίου χώρου έρευνας
• πολιτικές βασισμένες σε στοιχεία 
• επιστήμη για την ανάπτυξη πολιτικών έρευνας & 

καινοτομίας βασισμένων σε στοιχεία
• υιοθέτηση «Πράσινης Πληροφορικής», τεχνολογιών 

αιχμής, ανοιχτού λογισμικού
• αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
• ενίσχυση καινοτομίας & ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων

Οι πολιτικές που υιοθετούμε



• Ανοικτή πρόσβαση σε σημαντικό όγκο έγκριτου και 
αξιοποιήσιμου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου 
για την επιστημονική, εκπαιδευτική, επιχειρηματική κοινότητα 
και τους πολίτες της χώρας 

• Εθνική υποδομή για φορείς έρευνας και πολιτισμού της 
χώρας με διεθνείς προδιαγραφές με δυνατότητα κλιμάκωσης 
για όλα τα ερευνητικά ιδρύματα και φορείς πολιτισμού της 
χώρας

• Τεχνολογική αναβάθμιση και τεχνογνωσία για 
συνεργαζόμενους φορείς

• Διεθνής προώθηση και προβολή των επιστημονικών και 
πολιτιστικών πόρων της χώρας

• Περαιτέρω αξιοποίηση, επανάχρηση, διεθνοποίηση 
αποθέματος χώρας

• Υποστήριξη με στοιχεία της εθνικής και περιφερειακής 
διαμόρφωσης πολιτικών ΕΤΑΚ

Προστιθέμενη Αξία



Τα αποτελέσματα της 
Ανοικτής Πολιτικής του ΕΚΤ 



ετησίως

Δείτε τους όλους στο web.ekt.gr

Η απήχηση του έργου μας
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Οι κοινότητες χρηστών 



Συνεργασίες με οργανισμούς της 
Θεσσαλονίκης 



www.ekt.gr

Δρ Εύη Σαχίνη | Διευθύντρια ΕΚΤ
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