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1.1. Υπηρεσία υποστήριξης έκδοσης και 
διάθεσης ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών περιοδικών (OJS)

‘ΠΡΟΘΗΚΗ’
Πλεονεκτήματα:

• Άμεση δημοσίευση του ακαδημαϊκού επιστημονικού περιεχομένου

• Πλήρης διάχυση της γνώσης

• Ενίσχυση του συστήματος αξιολόγησης του περιεχομένου από κριτές

• Οικονομική ωφέλεια

• Υποστήριξη από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης

• Σήμερα υποστηρίζει 15 επιστημονικά περιοδικά

• ejournals.lib.auth.gr



1.1. Υπηρεσία υποστήριξης έκδοσης και 
διάθεσης ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών περιοδικών (OJS)

‘ΠΡΟΘΗΚΗ’

 15 περιοδικά

 7 (στάδιο της παραμετροποίησης)



1.2 Υπηρεσία Υποστήριξης καταχώρησης και 
διαχείρισης συνεδρίων και άλλων επιστημονικών 

εκδηλώσεων (OCS) ‘ΣΥΝΕΔΡΙΟΘΗΚΗ’
Αντικείμενο: Ανάδειξη του συνόλου των επιστημονικών εκδηλώσεων που 
πραγματοποιούνται στο ΑΠΘ παρέχοντας εργαλεία και υπηρεσίες για την 
πραγματοποίησή τους.

Πλεονεκτήματα:

• Εύκολη πρόσβαση και αναζήτηση των εκδηλώσεων, επιστημονικών ανακοινώσεων, 
επικοινωνία με ομιλητές κ.λπ.

• Ευκολότερη διαχείριση των εκδηλώσεων

• Παροχή τυποποιημένου περιβάλλοντος για την προβολή των εκδηλώσεων

• Ευρετηριασμό των επιστημονικών ανακοινώσεων και πληροφοριών

• Υποστήριξη από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης

• conferences.lib.auth.gr





1.2 Υπηρεσία Υποστήριξης καταχώρησης και διαχείρισης 
συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων (OCS)

‘ΣΥΝΕΔΡΙΟΘΗΚΗ’

 15 εκδηλώσεις



1.3 Αναβάθμιση, επέκταση και βελτίωση της 
λειτουργίας του Ιδρυματικού Καταθετηρίου των 
Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ)

Αντικείμενο: Αναδιοργάνωση της υπηρεσίας με την προσθήκη λειτουργικότητας, 
βελτίωση της ψηφιακής ασφάλειας και παροχή πληροφόρησης στον τελικό χρήστη 
με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση του ερευνητικού έργου που 
πραγματοποιείται στο ΑΠΘ

• 67.600 Δημοσιεύσεις μελών του ΑΠΘ

• 16.000 Διδακτορικές διατριβές και Μεταπτυχιακές εργασίες

• ikee.lib.auth.gr



ikee.lib.auth.gr



Υ3 – ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Αντικείμενο: Ανασχεδιασμός του κύριου δικτυακού τόπου της ΒΚΠ και η 
αισθητική και λειτουργική ενοποίησή του με τους υπόλοιπους δικτυακούς 
της τόπους
• Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ
• Αρχιτεκτονικός και γραφιστικός ανασχεδιασμός του επίσημου 

διαδικτυακού τόπου της ΒΚΠ
• Γραφιστικός ανασχεδιασμός των διαδικτυακών υπηρεσιών της ΒΚΠ
• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού μηχανής ταυτόχρονης και 

ενιαίας αναζήτησης σε πολλαπλές πηγές
• Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού: 30/7/2012
• Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο: 1/10/2012
• Παράδοση του έργου: 11/1/2014



Υ3 – ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ



Υ3 – ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ



Υ4 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο: Προμήθεια διακομιστών για τη υποστήριξη των 
υπηρεσιών της ΒΚΠ. Μετάβαση παλιότερων μεμονωμένων 
διακομιστών σε εικονικές μηχανές στη νέα υποδομή.

• Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού: 23/3/2012

• Τελική παραλαβή του εξοπλισμού: 30/5/2012



Υ1 – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (προ 1920) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

• Υποβολή σχεδίου διακήρυξης 
διαγωνισμού προς έγκριση από την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ): 
15/6/2012

• 1η διενέργεια διαγωνισμού: 29/1/2013

• Κατάθεση προσφυγής από έναν 
υποψήφιο ανάδοχο: 25/2/2013

• Ματαίωση διαγωνισμού: 13/2/2014

• Σύντμηση χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης του έργου από 20 σε 10 μήνες

• 2η διενέργεια διαγωνισμού: 29/4/2014

• Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο: 
24/11/2014

• Παραλαβή περίπου 1.050.000 σελίδων 
ψηφιοποιημένων τεκμηρίων: 30/9/2015

• Αναμένεται να ολοκληρωθεί η 
μεταφόρτωση και διάθεση των τεκμηρίων 
στην «Ψηφιοθήκη» της ΒΚΠ

• Αντικείμενο: Ψηφιοποίηση Ελληνικών περιοδικών και εφημερίδων, Ημερολογίων, Σπάνιων βιβλίων και 
βιβλίων συλλογών ιδιαίτερης ερευνητικής και επιστημονικής αξίας, ελληνικών και ξένων



Υ1 – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (προ 1920) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Παράδειγμα από το περιοδικό 
“Βιολογικός Ερανιστής”, Αθήνα 1913

Στο PDF αρχείο (αριστερά) φαίνεται η 
ψηφιοποιημένη εικόνα της σελίδας

Το κείμενο της οπτικής αναγνώρισης 
χαρακτήρων (δεξιά) έχει ενσωματωθεί 
στο PDF αρχείο σε ένα κρυφό επίπεδο

Το κείμενο ευθυγραμμίζεται με την 
εικόνα 

Δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής 
κειμένου από το PDF

Το ποσοστό ορθής αναγνώρισης των 
χαρακτήρων ανέρχεται στο 90% 

Σε φθαρμένα τεκμήρια: 70%



Υ1 – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (προ 1920) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

• Αριστοτέλους διάφορα 
συγγραμάτια = 
Aristotelis varia opuscula

• Τόπος έκδ.Francofurdi

• Έτος έκδ. 1587



Υ1 – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (προ 1920) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

• Historia captae a Turca
Constantinopolis

• Τόπος έκδ. Norimbergae

• Έτος έκδ. 1544



Y2 – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (KOHA)

Αντικείμενο: Μετάβαση του πληροφοριακού συστήματος της βιβλιοθήκης 
(HORIZON) στο ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα (KOHA) με 
βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών και προσθήκη νέων υπηρεσιών

• 1η διενέργεια διαγωνισμού: 11/9/2012 (διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες)

• Διατύπωση αρνητικής γνώμης: 12/10/2012 (ανακριβές έντυπο περίληψης στην ΕΕΕ, δημοσίευση στον 
ελληνικό τύπο χωρίς αναφορά στην δημοσίευση στην ΕΕΕ)

• 2η διενέργεια διαγωνισμού:  7/1/2014

• Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο: 15/9/2014 (τελική διάρκεια υλοποίησης: 12 
μήνες

• Παραγωγική λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος βιβλιοθήκης: 
14/9/2015

• Ολοκλήρωση του έργου: 30/9/2015



Y2 – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (KOHA)



Οικονομικά στοιχεία της πράξης –
Προϋπολογισμός υποέργων

• Συνολικός 
προϋπολογισμός: €960.000

• Συμβασιοποιημένος
προϋπολογισμός: €838.730

• Συνολική έκπτωση: 12%



Ποσοστό εξόφλησης υποχρεώσεων 
ανά υποέργο

• Συμβασιοποιημένος
προϋπολογισμός: €838.730

• Σύνολο εξοφλημένων 
υποχρεώσεων: €638.408 
(76%)

• Υπόλοιπο προς εξόφληση:  
€200.321



Κατανομή προϋπολογισμού της πράξης 
ανά υποέργο



Κατανομή προϋπολογισμού του Υ5 –
Υλοποίηση με Ίδια Μέσα



Συμμετέχοντες στο έργο

Ρόλος Άτομα
Επιστημονικά υπεύθυνος 1
Συντονισμός του έργου 2
Υπάλληλοι βιβλιοθηκών του ΑΠΘ 34
Εξωτερικοί συνεργάτες 2
Σύνολο συμμετεχόντων 39



Ευχαριστώ


