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Οριζοντια πράξη & κάθετες δράσεις 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
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Οριζόντια Πράξη Σ.Ε.Α.Β.:  

… … 

  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – ILSaS 

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ - ERMS 

  ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ 

  … 



Το πλαίσιο 

Πρόσκληση Ε.Π.Ψηφιακής Σύγκλισης 21.1 
• Τίτλος: «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΑΕΙ» 
• Άξονας: 2: «ΤΠΕ & Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» 
• Ειδικοί Στόχοι: 

– 2.1: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη 
συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα 

– 2.2: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον 
πολίτη 

• Θεματική ενότητα B:  
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Ανοικτής Πρόσβασης 

– Β1. Οριζόντια πράξη παροχής υπηρεσιών Ψηφιακών 
          Βιβλιοθηκών 
– Β2. Κάθετες πράξεις οργάνωσης, ανάδειξης και προβολής 
          Ακαδημαϊκού Περιεχομένου 



Κύρια αποτελέσματα 

• Περισσότερο ψηφιακό (επιστημονικό) 
περιεχόμενο 

• «Μεγαλύτερη» προσβασιμότητα ως προς 
– όγκο πληροφορίας 
– ταχύτητα πρόσβασης 
– ποικιλία τρόπων και μέσων 
– ΑμΕΑ  

• Καλύτερες/πλουσιότερες υπηρεσίες προς τους 
χρήστες 



Οριζοντια Πράξη 
ΥΠΟΕΡΓΟ 

# 
ΤΙΤΛΟΣ € Είδος - Δ ή Α 

(προκήρυξη) 

1 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου 
Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSAS) 

1.370.000 Δ    (11/2011) 

2 Υπηρεσία Διαχείρισης των Ηλεκτρονικών Πηγών του Σ.Ε.Α.Β. 90.000 Δ    (01/2012) 

3 Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και 
Υπηρεσίες Πληροφόρησης 

110.000 Δ    (12/2011) 

4 Κεντρική Υποδομή Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημον. 
Περιοδικών Εκδόσεων & Αρχείου Ελλην. Ακαδ./Ερευν. Οντοτήτων 

280.000 Δ    (01/2012) 

5 Μηχανή Μετα-αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων 

350.000 Δ    (02/2012) 

6 Ευρετήριο ελληνικών ψηφιακών πηγών επιστημονικής 
πληροφόρησης 

135.000 Δ    (01/2012) 

7 Δημιουργία Πολυμορφικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης με Προσβάσιμη 
Βιβλιογραφία για τους Φοιτητές με Αναπηρίες 

110.000 Δ    (01/2012) 

8 Προβολή - Δημοσιότητα 75.000 Α     

9 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες 
Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες 

1.852.200 Α 

10 Εξοπλισμός 160.000 Δ    (12/2011) 



Οριζοντια Πράξη – Υποέργο 1   
Τίτλος Υποέργου: Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή 

Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSAS) 

Στόχοι: 
• Η ομαλή μετάβαση των υπηρεσιών και των δεδομένων (καταγεγραμμένου 

υλικού) τριάντα (30) εκ των σαράντα (40) βιβλιοθηκών-μελών του Σ.Ε.Α.Β. σε 
νέας τεχνολογίας Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθήκης 
(Ο.Π.Σ.Β.) 

• Η επιτυχής κεντρική εγκατάσταση του Ο.Π.Σ.Β., στις υποδομές της Ε.Δ.Ε.Τ. 
Α.Ε., ώστε να επιτραπεί ο αποτελεσματικός συντονισμός  των βιβλιοθηκών-
μελών στην εφαρμογή κοινών πολιτικών καταχώρισης του υλικού τους 
(θεματικής και περιγραφικής καταλογογράφησης) αλλά και στην 
ομογενοποίηση του υλικού τους 

• Η παραμετροποίηση του Ο.Π.Σ.Β.,  ώστε να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες 
της κάθε βιβλιοθήκης-μέλους σε επίπεδο προσκτήσεων, κυκλοφορίας υλικού, 
τελικών χρηστών, κ.λπ. 

• Η απρόσκοπτη και αναβαθμισμένη λειτουργία όλων των σχετικών με το 
Ο.Π.Σ.Β. υπηρεσιών των βιβλιοθηκών-μελών, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή 
πρότυπα 



Οριζοντια Πράξη – Υποέργο 1 (συνέχεια)  

Χρονοδιάγραμμα:    

2012 2013 2014 

Προετοιμ. διαγωνισμού 
• Εσωτερ. διαβούλευση 
• Συγγραφή τευχών 
• Προκήρυξη 

Εγκατάσταση, έλεγχος &  παρα-
μετροποίηση λειτουργιών ΟΠΣΒ 

Διαδικασία ελέγχου 
προσφορών – Επιλογή 
Aναδόχου – ενστάσεις  
Υπογραφή σύμβασης 

Λειτουργία των Υποσυστημάτων 
Καταλογογράφησης και 
Αναζήτησης του ΟΠΣΒ 

Λειτουργία του Υπο-
συστήματος Δανεισμού 
του ενιαίου  ΟΠΣΒ 

Λειτουργία του Υπο-
συστήματος Περιοδικών 
του ενιαίου  ΟΠΣΒ 

Λειτουργία των Προσκτήσεων 
υλικού του ενιαίου ΟΠΣΒ 

Λειτουργία άλλων 
εργασιών του 
ενιαίου  ΟΠΣΒ 

Παρόν στάδιο υλοποίησης:  δημόσια διαβούλευση (από 14/11)  



Συνέργεια Κάθετων δράσεων στο ILSaS 

• Συμβολή στην ενημέρωση / εκπαίδευση του 
προσωπικού και των χρηστών 

• Συμβολή στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και 
έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος 
(ειδικότερα όσον αφορά στις τοπικές λειτουργίες) 

• Έλεγχος ορθής μεταφοράς δεδομένων στο νέο 
σύστημα 
 

!  Οι βιβλιοθήκες-μέλη του ILSaS δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν στις κάθετες δράσεις τους αλλαγή 
του υπάρχοντος ILS. Η μεταφορά των δεδομένων 
προβλέπεται να γίνει από τα υπάρχοντα ILSs. 



Τίτλος Υποέργου: Σύστημα Διαχείρισης και αξιολόγησης των 
                                       Ηλεκτρονικών Πηγών του Σ.Ε.Α.Β. 
 
Στόχοι: 
• Ανάπτυξη και παραμετροποίηση συστήματος ERMS 

(Electronic Resources Management System). 
• Συγκέντρωση, οργάνωση και επεξεργασία των στατιστικών 

στοιχείων των συνδρομών των μελών του Σ.Ε.Α.Β 
• Αναβάθμιση του δικτυακού τόπου της υποδομής 

πιστοποίησης και εξουσιοδότησης των ηλεκτρονικών πηγών 
του Σ.Ε.Α.Β. 

• Αναβάθμιση της λειτουργίας του δικτυακού τόπου των 
Ηλεκτρονικών Πηγών του Σ.Ε.Α.Β. 

• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος 
Διαδανεισμού Ηλεκτρονικών Πηγών για Βιβλιοθήκες/Μέλη 
Δημοσίων Οργανισμών που δεν ανήκουν στον Σ.Ε.Α.Β. 

• Ανάπτυξη λογισμικού ή παραμετροποίηση ήδη υπάρχοντος 
λογισμικού ανοιχτού κώδικα για την καταγραφή του ψηφιακού 
περιεχομένου της HEAL-LINK. 

Οριζοντια Πράξη – Υποέργο 2 & 9.2 



Οριζοντια Πράξη – Υποέργο 2 & 9.2 (συνέχεια) 

Χρονοδιάγραμμα:    
 
 
 
 
 
 
 
Παρόν στάδιο υλοποίησης 
 Καταγραφή λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών λογισμικού ERMS 
 Συγγραφή τευχών διαγωνισμού 

Ανάπτυξη και παραμετροποίηση 
λογισμικού από Ανάδοχο 

Υποδομή πιστοποίησης και 
εξουσιοδότησης της πρόσβασης στις … 

Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου Ηλ. Πηγών 
και έναρξη λειτουργίας του. 

Υπηρεσία Διαδανεισμού Ηλεκτρονικών 
Πηγών για Βιβλιοθήκες/Μέλη Δημοσίων … 

Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού 
Περιεχομένου της HEAL-LINK. 

διαγωνισμός 



Οριζοντια Πράξη – Υποέργο 2 & 9.2  (συνέχεια) 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα: 
• Βέλτιστη διαχείριση, προβολή και διάθεση των ηλεκτρονικών πηγών. 
• Αξιοποίηση των τεχνολογιών για ορθολογική διαχείριση των 

οικονομικών συμφωνιών με τους εκδοτικούς οίκους. 
• Επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων χρήσης των ηλεκτρονικών πηγων. 
• Ελαχιστοποιήση των αλληλοεπικαλύψεων στις συνδρομές των 

μελών του Σ.Ε.Α.Β. 
• Καλύτερη εξυπηρέτηση των τελικών χρηστών με βελτίωση των 

υποδομών πιστοποίησης και εξουσιοδότησης πρόβασης. 
• Παροχή πρόσβασης σε βιβλιοθήκες οργανισμών του δημοσίου 

φορέα μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού. 
• Καταγραφή και επαλήθευση του ψηφιακού περιεχομένου της HEAL-

LINK. 
• Βελτιστοποίηση και τυποποίηση της διαδικασίας καταγραφής και 

επαλήθευσης του ψηφιακού υλικού των ηλεκτρονικών πηγών. 



Τίτλος Υποέργου:  Κεντρική υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας 
                                      για βιβλιοθήκες και υπηρεσίες πληροφόρησης 
 

Στόχοι:  
• Προμήθεια συστήματος Επιχειρησιακής Ευφυΐας βιβλιοθηκών 

– Βάση δεδομένων στατιστικών στοιχείων 
– Υποσύστημα επικαιροποίησης λειτουργικών χαρακτηριστικών 
– Portal ενημέρωσης / υποστήριξης 
– Πλατφόρμα πραγματοποίησης ερευνών ικανοποίησης χρηστών 
– Πλατφόρμα πραγματοποίησης ερευνών για λογαριασμό βιβλιοθηκών, 

ΣΕΑΒ ή ΥΠΔΒΜΘ 
– Πλατφόρμα εφαρμογής Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 

• Μετάβαση υπηρεσιών / δεδομένων ΜΟΠΑΒ στο νέο σύστημα 
• Σύνδεση βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ στο νέο σύστημα 

Οριζόντια Πράξη – Υποέργο 3 & 9.3 



Οριζόντια Πράξη – Υποέργο 3 & 9.3 (συνέχεια) 

Χρονοδιάγραμμα:  

 

 

 
 

 

 
 

Παρόν στάδιο υλοποίησης 
 Σύνταξη προδιαγραφών συστήματος Επιχειρησιακής Ευφυΐας (φάση 

ολοκλήρωσης)  

9/2011 3/2012 10/2012 4/2013 11/2013 5/2014

Προετοιμασία ερωτηματολογίων, δεικτών κ οδηγών

Σύνταξη τευχών διαγωνισμού

Δημόσια διαβούλευση και προκήρυξη διαγωνισμού

Έλεγχος λογισμικού και εφαρμογών

Εκπαίδευση χρηστών

Πραγματοποίηση ηλεκτρ. ερευνών και υποστήριξη

Πιλοτική λειτουργία υπηρεσίας

Παραγωγική λειτουργία και υποστήριξη

Έκθεση στατιστικών στοιχείων βιβλιοθηκών

αυτεπιστασία διαγωνισμός 



Οριζόντια Πράξη – Υποέργο 3 & 9.3 (συνέχεια) 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα:  
• Μείωση χρόνου εισαγωγής δεδομένων από το προσωπικό 

των βιβλιοθηκών και της ΜΟΔΙΠΑΒ. 

• Πλήρης εξοικονόμηση πόρων σχετικών με εκτυπώσεις, 
ταχυδρομικά έξοδα κ.λπ. 

• Ανάδειξη στόχων και έργου κάθε βιβλιοθήκης. 

• Διαρκής αποτύπωση κατάστασης βιβλιοθηκών. 

• Αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης ποιότητας 
βιβλιοθηκών. 

• Βελτίωση ποιότητας βιβλιοθηκών μέσω εύστοχης και 
συνδυαστικής λήψης αποφάσεων.  



Τίτλος Υποέργου:  Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελλην. 
Επιστ. Περιοδικών Εκδόσεων (ΗΕΕΕΠΕ) και Υπηρεσία Αρχείου 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Οντοτήτων (DHARE) 

 

Στόχοι:  
• Καταγραφή και ευρετηρίαση ελλην. επιστημ. περιοδικών εκδόσεων 
• Παροχή άμεσης ελεύθερης πρόσβασης στα περιεχόμενα των 

εκδόσεων αυτών 
• Προβολή της ελληνόγλωσσης επιστημονικής παραγωγής 
• Δημιουργία αρχείου και παροχή υπηρεσίας μονοσήμαντου 

προσδιορισμού ελληνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών 
οντοτήτων (ερευνητών, ιδρυμάτων, ...) 

• Διαλειτουργικότητα της εν λόγω υπηρεσίας με συστήματα CRIS, 
Ιδρυματικά Αποθετήρια, καθώς και με διεθνείς βιβλιογραφικές 
βάσεις (SCOPUS, THOMSON, …) μέσω αντιστοιχίσεων κωδικών 

Οριζόντια Πράξη – Υποέργο 4 & 9.4 



Δημόσια διαβούλευση & προκήρυξη 
διεθνούς διαγωνισμού για Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε. 

Ολοκλήρωση συγκέντρωσης των 
μεταδεδομένων της ελληνικής … 

Ολοκληρωμένος μηχανισμός καθιέρωσης 
θεμάτων, ειδικά για άρθρα περιοδικών 

Πιλοτική λειτουργία του Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε. & 
αναπτυγμένη διαδικτυακή πύλη … 

Πλήρης λειτουργία του Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε.  

Μεταφόρτωση του Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε. στο Ο.Π.Σ.Β 

Αποτίμηση & διάχυση αποτελεσμάτων του 
Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε. 

Υπογραφή σύμβασης 
με ανάδοχο 

Οριζόντια Πράξη – Υποέργο 4 & 9.4  (συνέχ.) 

Χρονοδιάγραμμα 4.1:    

Παρόν στάδιο υλοποίησης (Νοέμβριος 2011):  
 Καθορισμός Διοικητικού Σχήματος  του Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε.  
 Συμφωνία σύμπραξης των εμπλεκόμενων στο Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε.  
 Συγγραφή αναλυτικών προδιαγραφών διαγωνισμού του Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε.  



Οριζόντια Πράξη – Υποέργο 4 & 9.4  (συνέχ.) 

Χρονοδιάγραμμα 4.2:    
Δημόσια διαβούλευση & προκήρυξη διεθνούς 

διαγωνισμού για DHARE 

Προκαταρκτική ανάλυση των απαιτήσεων της 
εφαρμογής, πρώτη έκδοση περιπτώσεων χρήσης της … 

Μεταφόρτωση δεδομένων στο DHARE από διεθνείς 
βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων & έλεγχος … 

Ολοκλήρωση ανάπτυξης ή/και παραμετροποίησης 
λογισμικού 

Εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία της 
υπηρεσίας DHARE &  Εκπαίδευση χρηστών 

Πλήρης ανάπτυξη όλων των προβλεπόμενων 
λειτουργιών της υπηρεσίας DHARE & Δοκιμαστική … 

Παραλαβή & Αποτίμηση αποτελεσμάτων έργου 

Υπογραφή σύμβασης 
με ανάδοχο 

Παρόν στάδιο υλοποίησης (Νοέμβριος 2011):  
 Προσδιορισμός των εμπλεκόμενων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, καθώς και των 

σχημάτων συνεργατικής επικοινωνίας/συνεργασίας τα οποία θα εφαρμοστούν  
 Συγγραφή αναλυτικών προδιαγραφών διαγωνισμού του DHARE 



Τίτλος Υποέργου:  Μηχανή Μετα-Αναζήτησης και Πρόσβασης 
στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων 

 

Στόχοι: 
• Συγκεντρωτική προσωποποιημένη αναζήτηση στις 

πηγές του ΣΕΑΒ 
– ILSaS 
– Αποθετήρια και ψηφιακές πηγές ιδρυμάτων 
– Συνδρομητικές πηγές ΣΕΑΒ και των μελών του 
– … 

• Παροχή ομογενοποιημένης πρόσβασης στις πηγές 
του ΣΕΑΒ προς: 

– Μη ακαδημαϊκούς χρήστες 
– Ακαδημαϊκούς χρήστες 
– Τοπικούς χρήστες ιδρυμάτων 

Οριζόντια Πράξη – Υποέργο 5 & 9.5 



Οριζόντια Πράξη – Υποέργο 5 & 9.5  (συνέχεια) 

Χρονοδιάγραμμα:    

 

 

 

 

 

 

Ανάπτυξη υπηρεσίας από ανάδοχο 

Καταγραφή και συγκέντρωση 
πηγών πληροφόρησης 

Εκπαίδευση προσωπικού 

Πιλοτική λειτουργία υπηρεσίας 
(έλεγχοι, καταγραφή 

προβλημάτων) 
Δοκιμαστική παραγωγική 

λειτουργία (εισαγωγή / 
παραμετροποίηση συνόλου … 

Παραγωγική λειτουργία 
συστήματος 

Διενέργεια ημερίδας 

Παράδοση συστήματος για 
πιλοτική λειτουργία 

Λειτουργική υπηρεσία 

Παρόν στάδιο υλοποίησης 
 Συγγραφή τευχών διαγωνισμού 
 Συγκέντρωση πηγών πληροφόρησης και υπεύθυνων επικοινωνίας ανά ίδρυμα 



Τίτλος Υποέργου:  Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών 
                                 Επιστημονικής Πληροφόρησης 
 
Στόχοι: 
• Οργανωμένη καταγραφή και διαχείριση ελληνικών 

επιστημονικών ψηφιακών πηγών πληροφόρησης 
– Ηλεκτρονικές επιστημονικές εκδόσεις 
– Βάσεις δεδομένων 
– Ψηφιακές συλλογές 
– Ιδρυματικά αποθετήρια 

• Δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού των παραπάνω πηγών 
από το ευρύ κοινό 

• Τροφοδοσία της μηχανής μετα-αναζήτησης (Υποέργο 5) με 
πληροφορίες για τις παραπάνω πηγές 

• Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων χρήσης πηγών 
• Διάδοση και αύξηση χρήσης κάθε πηγής 

Οριζόντια Πράξη – Υποέργο 6 & 9.6 



Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 

Ανάπτυξη λογισμικού από ανάδοχο 

Έλεγχος και εγκατάσταση λογισμικού 

Εκπαίδευση βασικών χρηστών 

Πιλοτική λειτουργία υπηρεσίας 
(έλεγχοι, καταγραφή προβλημάτων) 

Δοκιμαστική παραγωγική λειτουργία 

Οριζόντια Πράξη – Υποέργο 6 & 9.6  (συνέχεια) 

Χρονοδιάγραμμα:    

 

 

 

 

 

 

Παράδοση συστήματος για 
πιλοτική λειτουργία 



Οριζόντια Πράξη – Υποέργο 6 & 9.6 (συνέχεια) 

Παρόν στάδιο υλοποίησης 
 Συγγραφή τευχών διαγωνισμού 

 

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα: 
 Μητρώο Ψηφιακών Πηγών 

 Δημιουργία εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού 

 Οργάνωση εκδήλωσης εκπαίδευσης και προβολής 



Τίτλος Υποέργου:  Πολυμορφική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη με 
Βιβλιογραφία προσβάσιμη από φοιτητές με αναπηρίες 

  
Στόχοι-αναμενόμενα αποτελέσματα: 
• Κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των φοιτητών 

με αναπηρίες για το σύνολο των ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων 
– Δημιουργία ποιοτικής προσβάσιμης πληροφορίας 
– Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
– Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών 

• Δημιουργία Συνεργατικού Δικτύου από τους διαθέτες 
προσβάσιμης βιβλιογραφίας στην Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Οριζοντια Πράξη – Υποέργο 7 & 9.7 



Στόχοι-αναμενόμενα αποτελέσματα (συνέχεια): 
 
• Συνεργασία και συντονισμός ενεργειών με την ομάδα 

εργασίας   «Διαχείριση των Δικαιωμάτων» του ΣΕΑΒ 
για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων 
– με στόχο την υιοθέτηση σύννομων κοινών πολιτικών στο 

σύνολο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε ότι αφορά τη 
μετατροπή και διάχυση του υλικού 

• Μετατροπή, επεξεργασία και καταλογογράφηση του 
υλικού ώστε να καταστεί προσβάσιμο από τους 
φοιτητές με αναπηρίες των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων  

Οριζοντια Πράξη – Υποέργο 7 & 9.7 (συνέχεια) 



Οριζοντια Πράξη – Υποέργο 7 & 9.7  (συνέχεια) 

Χρονοδιάγραμμα:    
 
 
 
 
 
 
 
Παρόν στάδιο υλοποίησης: 
 Συγγραφή τευχών διαγωνισμού 
 Δημιουργία Συνεργατικού Δικτύου  
 Συνεργασία & Συντονισμός με : 

• την ομάδα «Διαχείρισης Δικαιωμάτων ΣΕΑΒ»  
• τον οργανισμό πνευματικής ιδιοκτησίας 

Δημιουργία Συνεργατικού Δικτύου - 
Ανάπτυξη Πύλης 

Ανάπτυξη υπηρεσίας από ανάδοχο 

Συγκέντρωση- Μετατροπή -
Ψηφιοποίηση -Καταλογογράφηση 

βιβλιογραφίας 
Εκπαίδευση Προσωπικού - Πιλοτική 

λειτουργία υπηρεσίας (έλεγχοι, 
καταγραφή προβλημάτων) 



΄Αλλα οριζόντια υποέργα (αυτεπιστασία)  

9.9   Ιδρυματικά Αποθετήρια 
9.10 Υπηρεσία Πληροφοριακής Παιδείας 
9.11 Υπηρεσία CRIS 
9.12 Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής 
9.13 Ενοποιημένη Σημασιολογική Αναζήτηση 
9.14 Υπηρεσία Εντοπισμού Λογοκλοπής 

9.9   Ιδρυματικά Αποθετήρια 
9.10 Υπηρεσία Πληροφοριακής Παιδείας 
9.11 Υπηρεσία CRIS 
9.12 Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής 
9.13 Ενοποιημένη Σημασιολογική Αναζήτηση 
9.14 Υπηρεσία Εντοπισμού Λογοκλοπής 



Ιδρυματικά Αποθετήρια 

Σκοπός: Η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και 
ελεύθερη διάθεση στο ευρύ κοινό (open access) 
επιστημονικών και εκπαιδευτικών τεκμηρίων 



Ιδρυματικά Αποθετήρια 
(Institutional Repositories) 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

Digital Store 

ΔΙΚΤΥΟ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

Digital Library 

Μελέτες 

Journal-conf 
papers 

Εκπαιδευτικό 
Υλικό 

e-class  
store 

Διατριβές, 
Διπλωματικές 

Ιδρυματικό 
Αποθετήριο 

Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη 

Presenter
Presentation Notes
Ιστορικά, κάθε τέτοιο ίδρυμα είχε βεβαίως και τη βιβλιοθήκη του και κάποια στιγμή απέκτησε και ένα Υπολογιστικό Κέντρο για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπολογιστικής ισχύος στο ίδρυμα. Με την ανάπτυξη των δικτύων και των δικτυακών υπηρεσιών, υπήρξε ανάγκη για δημιουργία ενός Κέντρου Δικτύων για τη διαχείριση της δικτυακής υποδομής. Με την εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών, η βιβλιοθήκη ίσως απέκτησε δικιά της υποδομή για την ανάπτυξη της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Σε ένα «κακό» σενάριο, λοιπόν, έχουν τρεις διαφορετικούς και μη συνεργαζόμενους φορείς, υποψήφιους για τη φιλοξενία του ΙΚ. Το ποιός φορέας μπορεί να υπερισχύσει σε ένα Ίδρυμα αυτής της κατηγορίας, εξαρτάται από τη σχετική δύναμη κάθε φορέα και από άλλες συγκυρίες. Το ιδανικό σενάριο σενάριο θα ήταν να υπάρχει ενιαίος φορέας διαχείρισης της υπολογιστικής και της δικτυακής υποδομής, η δε βιβλιοθήκη να είναι υπεύθυνη για τη σωστή αρχειοθέτηση του υλικού. Ένα καταθετήριο δεν είναι απλά ένας σκληρός δίσκος στον οποίο αποθηκεύονται pdf αρχεία εργασιών! Έτσι λοιπόν θα πρέπει να βλέπουμε το ΙΚ μέρος της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ενός Ιδρύματος, που με τη σειρά της και με τη χρήση πλέον του Διαδικτύου ...



ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

Ιδρυματικά Αποθετήρια 
(Institutional Repositories)   (συνέχεια) 

Αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας 
ψηφιακής βιβλιοθήκης 

Digital Library Digital Library 

Institutional 
Repository 

Institutional 
Repository 

Presenter
Presentation Notes
...  αποτελεί μέρος της Παγκόσμιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης



~ 40% των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας διαθέτουν 
ιδρυματικό αποθετήριο (13 Πανεπιστήμια, 3 Τ.Ε.Ι.) 

ως επί το πλείστον, μεγάλα ιδρύματα 
έλλειψη απαραίτητων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων σε μικρότερα 
ιδρύματα 

διαθεσιμότητα μόνο ενός μικρού ποσοστού της συνολικής 
ακαδημαϊκής παραγωγής 

εξαίρεση τα ιδρύματα με καθεστώς υποχρεωτικής υποβολής 
άγνοια ωφελειών ανοικτής πρόσβασης 
αβεβαιότητα σχετικά με το καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων 
απουσία κινήτρων κατάθεσης 
δύσκολη / χρονοβόρα διαδικασία κατάθεσης 

ύπαρξη ετερογένειας 
στο είδος φιλοξενούμενων τεκμηρίων 
στις ακολουθούμενες πρακτικές συμπλήρωσης μεταδεδομένων 

απουσία κεντρικού σημείου πρόσβασης και θεματικής 
αναζήτησης στα ελληνικά ιδρυματικά αποθετήρια 

ΙΑ:  Υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα 



Στόχοι: 
Συντονισμός και καθοδήγηση ελληνικών ΙΑ 
Παροχή πλατφόρμας λογισμικού σε ιδρύματα για τη στέγαση του 
αποθετηρίου τους στις εγκαταστάσεις της ΕΔΕΤ 
Προώθηση σχεδίου για τη θεσμοθέτηση κοινής πολιτικής 
κατάθεσης τεκμηρίων σε ΙΑ 
Παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας προς συγγραφείς και 
καταθέτες τεκμηρίων για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων 
Ανάπτυξη κεντρικής πύλης για συγκεντρωτική, ομογενοποιημένη 
αναζήτηση τεκμηρίων σε όλα τα ελληνικά ΙΑ 
Ανάπτυξη υπηρεσίας πιστοποίησης ελληνικών ΙΑ 

ΙΑ:  Η παρούσα δράση 

Τίτλος Δράσης: Κεντρικές Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης,  
      Προδιαγραφών και Πιστοποίησης Ακαδημαϊκών Αποθετηρίων 



ΙΑ:  Η παρούσα δράση (συνέχεια) 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 
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Νέα τεκμήρια 

• Κοινά λειτουργικά χαρακτηριστικά 
  & Workflows κατάθεσης 
• Οδηγίες (τεχνικές, νομικές) 
• Κοινή πολιτική 

• Δημιουργία εικονικών servers με 
   κοινή πλατφόρμα στην ΕΔΕΤ  



ΙΑ:  Χρονοδιάγραμμα 

Κατάρτιση λειτουργικών / τεχνικών 
προδιαγραφών ΙΑ 

Κατάρτιση ροών εργασίας για κατάθεση 
τεκμηρίων 

Πιλοτική λειτουργία υπηρεσίας 
αποθετηρίου στις εγκαταστάσεις της … 

Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης σε 
καταθέτες και διαχειριστές 

Έκδοση εγχειριδίου για νομικά θέματα 

Υπηρεσίες εξαγωγής, επεξεργασίας και 
διαχείρισης μεταδεδομένων 

Υπηρεσίες σημασιολογικής και 
θεματικής αναζήτησης κεντρικής πύλης … 

Κατάρτιση ροής εργασίας για την 
πιστοποίηση ΙΑ 

Υπηρεσία πιστοποίησης ΙΑ 



Προετοιμασία σχεδίων τευχών διαγωνισμού για 
κάθετες δράσεις ιδρυμάτων που θα φιλοξενήσουν το 
αποθετήριό τους στην ΕΔΕΤ 
Κατάρτιση λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών 

γενικές προδιαγραφές 
εφαρμόσιμες ανεξαρτήτως επιλεχθείσας πλατφόρμας λογισμικού 
οργανωμένες ανά λειτουργική μονάδα αποθετηρίου 
περιλαμβάνουν προδιαγραφές μεταδεδομένων 
 
ορισμός νέου σχήματος που επεκτείνει το qualified Dublin Core 
ορισμός METS profile που θα ενθυλακώνει το νέο σχήμα 
εξαγωγή μέσω OAI-PMH 

ΙΑ:  Τρέχον Στάδιο 



ΙΑ:  Επιλογές μεταδεδομένων 

 αδυναμίες Dublin Core 
 οι τιμές των ιδιοτήτων του επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες 

 γενικής φύσης πρότυπο, δεν αρκεί για αναλυτική περιγραφή 
ακαδημαϊκών εργασιών  

 ορισμός νέου σχήματος περιγραφικών μεταδεδομένων 
 βασισμένο σε XML 

 επέκταση qualified Dublin Core με νέα στοιχεία 

 υποστηρίζει την περιγραφή διαφόρων είδη τεκμηρίων (φοιτητικές 
εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικό υλικό)  

 συνοδεύεται από οδηγίες συμπλήρωσης 

 περιγραφή σύνθετων αντικειμένων (complex objects) 
 επιλογή προτύπου METS 



Πληροφοριακά Συστήματα CRIS 

Σκοπός:  Η οργανωμένη ηλεκτρονική καταγραφή/ 
αρχειοθέτηση/ αποτίμηση της τρέχουσας ερευνητικής 
δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων της 

  
Χρήστες:  

– ΔΕΠ– Ερευνητές Ιδρύματος 
– Διοίκηση – ΜΟΔΙΠ 
– Διαχειριστές περιεχομένου (προσωπικό Βιβλιοθήκης και 

Εκδόσεων) 
– Η ευρύτερη ακαδημαϊκή / επιστημονική κοινότητα 

CRIS:  Current Research Information Systems  



Η υλοποίηση μέ την παρούσα δράση   

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 

• Κοινά λειτουργικά χαρακτηριστικά 
  Workflows κατάθεσης 
• Οδηγίες (τεχνικές, οργανωτικές) 
• Κοινή πολιτική 

Πληροφοριακά Συστήματα CRIS (συνέχεια) 
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Τα μόνιμα αποτελέσματα της 
έρευνας θα μεταφέρονται/ 
κατατίθενται στο Ιδρ. Αποθ. 

Αξιολόγηση της έρευνας 

ΜΟΔΙΠ 



• Υιοθέτηση ελάχιστης κοινής πολιτικής από τα Ιδρύματα 
– Ροές εργασίας και χαρακτήρας κατάθεσης τεκμηρίων (υποχρεωτική 

ή μη) 
– Παρουσίαση / Αξιολόγηση των στοιχείων (ειδικά των CRIS) 
– Νομικά ζητήματα, σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, περίοδο 

αποκλεισμού πρόσβασης, ... 
– Όροι πιστοποίησης ΙΑ 
– ... 

• Θα διατυπωθούν επ’ αυτών συγκεκριμένες προτάσεις / 
εισηγήσεις προς τις Συνόδους από την Οριζόντια Δράση 
ΣΕΑΒ  

Ζητήματα των Συνόδων για ΙΑ & CRIS 



Επίλογος 

Καλή δουλειά ! 
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