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e-PublishingΥπηρεσίες 
Ηλεκτρονικών εκδόσεων-

ePublishing

Open Book Press



Οι υπηρεσίες ePublishing
Για τον επισκέπτη

 Ενιαία πρόσβαση σε ανοικτό έγκριτο 
περιεχόμενο

 Ανάγνωση πλήρους κειμένου online σε 
διαφορετικές μορφές (ebook, pdf)

 Πλοήγηση ανά επιστημονικό πεδίο

 Φυλλομέτρηση

 Πληροφορίες μεταδεδομένων

 Μετάβαση σε άρθρα ίδιου συγγραφέα

 Εξαγωγή βιβλιογραφικών αναφορών

 Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών σε 
περιοδικά

Για τον εκδότη

 Διάθεση & προβολή του εκδοτικού 
περιεχομένου 

 Φιλοξενία σε servers του ΕΚΤ

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες εκδοτικής 
πολιτικής & οργάνωσης περιεχομένου

 Σχεδιασμός διακριτού δικτυακού τόπου για 
κάθε περιοδικό

 Παροχή μόνιμων προσδιοριστών (DOI) για 
τα ψηφιακά τεκμήρια

 Τεχνική υποστήριξη

 Εξειδικευμένη ψηφιοποίηση & επεξεργασία 
τεκμηρίων

 Στατιστικά επισκεψιμότητας συγκεντρωτικά 
& ανά τεκμήριο

 Εξαγωγή δημοσιευμάτων

 Υπηρεσίες δημοσιότητας



Το δικτυακό περιβάλλον ePublishing
(http://epublishing.ekt.gr)

• Έναρξη Λειτουργίας 1ος/2013 (σχεδόν 3 χρόνια!!)

• Πλατφόρμα ενιαίας πρόσβασης & αναζήτησης από ένα 

μοναδικό σημείο

• Φιλοξενία & ανάδειξη ελληνικού επιστημονικού περιεχομένου 

Ανοικτής Πρόσβασης στις Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Περιβάλλοντος

• Οργάνωση & ανάδειξη περιεχομένου & μεταδεδομένων

• Ανοικτό Λογισμικό Drupal

• Ενισχυμένες δυνατότητες πλοήγησης/αναζήτησης

• Υπηρεσίες ευρετηριασμού εκδόσεων σε διεθνείς βάσεις 

δεδομένων (Scopus, DOAJ, DOAB, ISI, SHERPA/RoMEO)

http://epublishing.ekt.gr/el


Η πλατφόρμα ePublishing σε αριθμούς

• 21 Ηλεκτρονικά Περιοδικά

• 24 Ηλεκτρονικά Βιβλία

• 6.041 Άρθρα 

• 69 Επιστημονικά Πεδία

• ≈5.000 Συγγραφείς

• 20 Εκδότες

• 46 Πρακτικά Συνεδρίων



Περιοδικά, βιβλία και πρακτικά 
συνεδρίων στο ePublishing



Πλατφόρμα 
ηλεκτρονικών 
περιοδικών

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/



Πλατφόρμα 
ηλεκτρονικών 
πρακτικών 
συνεδρίων

http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/



Πλατφόρμα ηλεκτρονικών 
βιβλίων

http://ebooks.epublishing.ekt.gr/



Απήχηση  ePublishing 2014

• 26.530 επισκέψεις (+30% σε σχέση με το 2013)

• 20.920 μοναδικές επισκέψεις (+60%)

• 104.438 προβολές σελίδας (+21%)

• 3,94 σελίδες ανά επίσκεψη 

• 3,18 λεπτά παραμονής 

• 77,44% νέοι επισκέπτες (+20%)

• 108 χώρες (έναντι 74 το 2013)

• 83,33% επισκεπτών από Ελλάδα (έναντι 85,32% το 2013)



Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών

• «Συχνές Ερωτήσεις» για:

 Επισκέπτες
 Εκδότες
 Συγγραφείς
 Βιβλιοθήκες
 Τεχνικά θέματα

• Υποβολή αιτήματος

http://helpdesk.epublishing.ekt.gr/

http://helpdesk.epublishing.ekt.gr/


Το Open Book Press
• Έναρξη Πιλοτικής Λειτουργίας: Τέλη 2015

• Εξειδικευμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης 

μονογραφιών

• Φιλοξενία & ανάδειξη ελληνικού επιστημονικού 

περιεχομένου Ανοικτής Πρόσβασης στις Κοινωνικές & 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Λόγω: αυξημένης σημασίας της μονογραφίας ως μέσου 

διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων –

Διερεύνηση ανοικτών μοντέλων διάθεσης όπως & στο 

εξωτερικό



Στόχοι:

• Διάθεση επιστημονικού περιεχομένου με Ανοικτή Πρόσβαση 
• Προτυποποίηση διαδικασιών έκδοσης & πολιτικών
• Οργάνωση & ανάδειξη περιεχομένου & μεταδεδομένων

Παρουσίαση:

• Ανοικτό Λογισμικό Open Monograph Press
• Πλήρως ενταγμένο στην πλατφόρμα ePublishing
• Εξελιγμένες δυνατότητες πλοήγησης
• Σε διάφορους μορφότυπους για διάφορες συσκευές (PDF, ePub, html)



Οφέλη για επιστημονικούς εκδότες

• Δημιουργία ειδικού δικτυακού τόπου 
παρουσίασης ηλεκτρονικών εκδόσεων 
επιστημονικού εκδότη (dedicated Press site)

• Ηλεκτρονική διαχείριση υποβολών και 
διαδικασίας αξιολόγησης

• Αναγνωρισιμότητα και αναγνωσιμότητα
βιβλίων του επιστημονικού εκδότη

• Προώθηση τίτλων εκδότη και προβολή τους στο 
εξωτερικό – διεθνοποίηση έρευνας υπό την 
αιγίδα του επιστημονικού εκδότη

• Συμβολή στην Ανοικτή Επιστήμη - διάθεση 
επιστημονικών μονογραφιών στην επιστημονική 
κοινότητα με ανοικτή πρόσβαση



Ρόλος επιστημονικών εκδοτών

• Επιλογή βιβλίων με επιστημονικά 
κριτήρια

• Διαχείριση διαδικασίας αξιολόγησης
(εσωτερικής και εξωτερικής) 

• Έλεγχος και διασφάλιση 
επιστημονικής ποιότητας

• Υπογραφή και τήρηση σύμβασης με 
ΕΚΤ

• Επικοινωνία με συγγραφέα –
αποστολή αξιολογήσεων & 
παραλαβή διορθώσεων

• Κάλυψη κόστους από 
χρηματοδότηση ΕΚΤ



Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ 

• Δημιουργία ειδικού δικτυακού τόπου παρουσίασης ηλεκτρονικών εκδόσεων 
έκαστου επιστημονικού εκδότη (dedicated Press site)

• Φιλοξενία του βιβλίου σε διακομιστές του ΕΚΤ - προβολή και μακροχρόνια 
διατήρηση του ψηφιακού υλικού

• Υπηρεσίες σχεδιασμού, γραφιστικής & συντακτικής επιμέλειας δικτυακού 
τόπου

• Το λογισμικό ανοικτού κώδικα Open Monograph Press (OMP) για τη διαχείριση 
της εκδοτικής διαδικασίας ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων, 
παραμετροποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκδότη. 

• Εκπαίδευση εκδοτών: το ΕΚΤ θα παράσχει στους συνεργαζόμενους εκδότες 
υπηρεσίας εκπαίδευσης για την χρήση της πλατφόρμας, ώστε να είναι σε θέση 
να διαχειριστούν ολόκληρη την εκδοτική διαδικασία (πρόσκληση υποβολών, 
υποβολές, αξιολόγηση, σχεδιασμό, δημοσίευση) χρησιμοποιώντας την 
πλατφόρμα OMP

• Οργάνωση περιεχομένου και μεταδεδομένων: Υποστηρικτικές υπηρεσίες για 
την τεκμηρίωση και καταγραφή μεταδεδομένων της έκδοσης



Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ (συνέχεια)

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση στη διαμόρφωση ή αναπροσαρμογή 
της εκδοτικής πολιτικής και επιχειρησιακής οργάνωσης επιστημονικών 
εκδόσεων, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και την αξιοποίηση των 
τεχνολογιών που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική επιστήμη (e-science)

• Ρυθμίσεις για πνευματικά δικαιώματα: Υπηρεσίες σχετικές με τις νομικές 
ρυθμίσεις και κανονισμούς στον χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας και τη χρήση 
επιχειρησιακών μοντέλων που εξασφαλίζουν Ανοικτή Πρόσβαση

• Υπηρεσίες ευρετηριασμού της μονογραφίας σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (π.χ. 
DOAB, Google Books)

• Τεχνική υποστήριξη της ηλεκτρονικής έκδοσης και μέσω του Κέντρου 
Υποστήριξης Χρηστών ePublishing

• Υπηρεσίες προώθησης και προβολής των βιβλίων, μέσα από σειρά 
επικοινωνιακών δράσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης



Πιλοτική δράση ενίσχυσης βιβλίων ΑΠ (2015): 

• Έκδοση αμιγώς ηλεκτρονικών μονογραφιών
• Υψηλής ποιότητας νέα βιβλία που είναι ήδη σε τελικό στάδιο 

συγγραφής
• Έγκριτοι εκδότες που ήδη συνεργάζονται με το ΕΚΤ 
• Σε περιορισμένο αριθμό 
• Χρηματοδότηση για το κόστος ηλεκτρονικών βιβλίων 
• Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής έκδοσης ως το τέλος του 2015



Προδιαγραφές ΕΚΤ (1/3)

• Προδιαγραφές επιστημονικής ποιότητας
• Πρωτοτυπία της έρευνας και βασικών επιχειρημάτων
• Χρήση και εξωτερικών του εκδότη αξιολογητών στη διαδικασία επιλογής

και proof of review
• Διαμόρφωση εκδοτικών κανονισμών στο Press site του OMP που θα

δημιουργηθεί για κάθε εκδότη, με ελάχιστες προδιαγραφές που θα
απαιτούνται από το ΕΚΤ: press description, focus and scope of press,
copyright notice, privacy statement, editorial and layout policies, open
access policy, peer-review policy, author guidelines, reviewer guidelines στα
ελληνικά και αγγλικά.



Προδιαγραφές ΕΚΤ (2/3)

• Πληροφοριακά κείμενα & άδειες
• Abstract/ περίληψη & Executive summary στα αγγλικά (για βιβλία στα 

ελληνικά) & 4-5 λέξεις κλειδιά (ελλ. + αγγλ.)
• Στοιχεία συγγραφέα: αναγνωριστικό ORCID + σύντομο βιογραφικό 

σημείωμα + affiliation (ελλ. + αγγλ.)
• copyright clearance + άδειες (όπου απαιτούνται)

• Τεχνικές προδιαγραφές
• Χρήση εργαλείου OMP για υποβολή και αξιολόγηση 
• Διασύνδεση αναφορών (reference list / ενεργοί σύνδεσμοι – αριθμό DOI 

όπου υπάρχει ή URL)
• Υπερσυνδέσμους σε δεδομένα (σε αποθετήριο) και πηγές (βίντεο, εικόνες), 

όπου υπάρχουν
• Διαφορετικοί μορφότυποι κειμένου (κατ’ ελάχιστον xml, pdf, ePub)



Προδιαγραφές ΕΚΤ (3/3)

• Περιεχόμενο προτάσεων σε επιστημονικούς εκδότες:
• Περίληψη
• Executive summary (αγγλικά) 
• Πίνακας Περιεχομένων 
• Chapter by chapter synopsis (1 παράγραφος για κάθε κεφάλαιο-

περιεχόμενο & βασικά επιχειρήματα)

• Διαδικασία συμβασιοποίησης και οικονομική ενίσχυση 
Σύμβαση του ΕΚΤ με τον επιστημονικό εκδότη για πληρωμή προς τον τελευταίο.



Ευρετήριο ΑΚΕΕυρετήριο ΑΚΕ

Το Ευρετήριο των 
Έγκριτων Ελληνικών 
Εκδόσεων στις ΑΚΕ 

(Ευρετήριο ΑΚΕ)

www.ekt.gr



Ευρετήριο ΑΚΕΕυρετήριο ΑΚΕ

Το Ευρετήριο ΑΚΕ:

• συλλέγει, τεκμηριώνει και διατηρεί τις έγκριτες ελληνικές 

επιστημονικές εκδόσεις & δημοσιεύσεις στους τομείς των 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

• παρέχει δημόσια πρόσβαση στο ευρετηριασμένο 

περιεχόμενο με δυνατότητες ενισχυμένης αναζήτησης & 

πλοήγησης για τον χρήστη

• προσφέρει ποικιλία υπηρεσιών σε φορείς έρευνας, εκδότες, 

ερευνητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, στην πολιτεία αλλά & 

στο ευρύ κοινό 



Ευρετήριο ΑΚΕ

www.grissh.gr
Λειτουργεί με το λογισμικό openABEKT του ΕΚΤ

http://www.grissh.gr/


Ευρετήριο ΑΚΕ

Τρέχουσα κατάσταση

• Η πρώτη έκδοση του Ευρετηρίου ΑΚΕ περιλαμβάνει 89 επιστημονικά περιοδικά, σε 
alpha (www.grissh.gr) 

• Στα τέλη του 2015, θα περιλαμβάνει περίπου 30.000 άρθρα στις Ανθρωπιστικές και 
Κοινωνικές Επιστήμες

• Ψηφιοποίηση και καταλογοράφηση περιεχομένου

• Θα δίνει ανοικτή πρόσβαση σε μεγάλο όγκο ψηφιακού πλήρους κειμένου (όπου 
αυτό είναι δυνατό)

• Το περιεχόμενο του Ευρετηρίου θα εμπλουτισθεί με βιβλία (συλλογικούς τόμους, 
μονογραφίες)

• Το Ευρετήριο διαθέτει επιστημονικό συμβούλιο 

http://www.grissh.gr/


Ευρετήριο ΑΚΕ

Βασικές υπηρεσίες                    Stakeholders

• Ψηφιοποίηση

• Τεκμηρίωση 

• Φιλοξενία περιεχομένου

• Πρόσβαση σε περιεχόμενο

• Μακροχρόνια διατήρηση

• Διεθνής προβολή

• Μετρικά στοιχεία χρήσης

• Προσωποποιημένη πρόσβαση

• Ερευνητική κοινότητα

• Ερευνητικά ιδρύματα

• Εκδότες

• Policy-makers 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ



Ευρετήριο ΑΚΕ

Οι βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας 

• Αναζήτηση με λέξη ή φράση κλειδί

• Πλοήγηση (Θεματική κατηγορία, τίτλος περιοδικού, συγγραφέας, εκδότης)

• Συνδυαστικά φίλτρα εξειδίκευσης αναζήτησης (έτος, γλώσσα κειμένου, τύπος 
υλικού (άρθρο, περιοδικό), θεματικές κατηγορίες Frascatti

• Προβολή των μεταδεδομένων στα περιοδικά και στα άρθρα

• Προβολή αρχείου κειμένου ανοικτής πρόσβασης, όπου αυτό υπάρχει

• Πρόσβαση στη σελίδα του συγγραφέα (πληροφορίες σχετικά με το συγγραφικό του 
έργο).



Ευρετήριο ΑΚΕ



Ευρετήριο ΑΚΕΕυρετήριο ΑΚΕ

Ευχαριστώ πολύ!

nafpliotis@ekt.gr


