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I. Ψηφιακές Υποδομές για τις 
επιστημονικές δημοσιεύσεις 



ePublishing.ekt.gr 

Δυνατότητες (και προκλήσεις) 
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• Η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και περιορισμούς 

διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο που επιτρέπει την 

επανάχρηση του περιεχομένου 

• Νέα προσέγγιση της ερευνητικής διαδικασίας η οποία βασίζεται σε νέους τρόπους 

διάχυσης     της έρευνας μέσω της χρήσης ψηφιακών μέσων και νέων συνεργατικών 

εργαλείων  

• Συμβάλλει στην περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

• Συμβάλλει στην εντατικοποίηση της έρευνας και την καινοτομία 

• Συμβάλλει στην επαλήθευση της έρευνας στην αποφυγή της επανάληψης 

• Ενισχύει την διεπιστημονικότητα, οδηγεί σε νέα μονοπάτια έρευνας 

• Κάνει τα έργα πιο εμφανή, μπορεί να αυξάνει τις ετεροαναφορές 

Ανοικτή Πρόσβαση 
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Εργαλεία / δυνατότητες επεξεργασίας πηγών, δεδομένων και κειμένων 

http://dirtdirectory.org/ 
 
Μητρώο ψηφιακών μεθόδων 

και εφαρμογών  

http://dirtdirectory.org/
http://dirtdirectory.org/
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Ψηφιακά κείμενα: δυνατότητες 

Από τη σύνταξη στη σύνθεση 

• Διασύνδεση(αναφορές, δεδομένα) 

• Εισαγωγή εικόνων, βίντεο 

• Μορφοποίηση  

• Σήμανση 

• Εισαγωγή μεταδεδομένων 

• Αναζήτηση περιεχομένου  

• Αναγνωριστικά / ευρετηρίαση 
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Στην πράξη: Νέες μορφές επικοινωνίας 

https://f1000research.com/articles/5-632/v1  

https://f1000research.com/articles/5-632/v1
https://f1000research.com/articles/5-632/v1
https://f1000research.com/articles/5-632/v1
https://f1000research.com/articles/5-632/v1
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II. Open Journal Systems (OJS)  
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• Λογισμικό ανοικτού κώδικα για τη δικτυακή διαχείριση 
περιοδικών εκδόσεων 

 

• Αναπτύχθηκε από το Public Knowledge Project (1990) 

 

• Βελτιώνεται συνεχώς με τη συνδρομή προγραμματιστών 
σε όλο τον κόσμο  

 

• Το χρησιμοποιούν περισσότερα από 9.000 περιοδικά και 
πλατφόρμες  

 

Τι είναι το OJS  
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• Διαχειρίζεται όλη την εκδοτική διαδικασία οnline (submissions, 
peer-review, online publication) 

 

• Άμεση πρόσβαση από Διαδίκτυο και παρακολούθηση σε 
πραγματικό χρόνο, δυνατότητα συνεργασίας απομακρυσμένα 

 

• Δικτυακό αρχείο κάθε πράξης 
 

• Διαχείριση εντύπων ή/και ηλεκτρονικών συνδρομών 
 

• Διαλειτουργικότητα με συλλογείς κ.τ.λ. (λ.χ. Google Scholar, 
Dspace, DataVerse, PubMedCentral) και άλλες σημαντικές 
υπηρεσίες (λ.χ. Crossref για DOI) 

 

• Στατιστικά στοιχεία  

 

 

Λειτουργικότητες  
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• Ένα περιοδικό που λειτουργεί με το OJS είναι ουσιαστικά ένα δίκτυο 
χρηστών: οι εργασίες μπορούν να εκτελούνται παράλληλα, από 
όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία (δηλαδή editors, 
authors, reviewers, journal managers) 

 

• To OJS λειτουργεί με ιεραρχημένους ρόλους 

 

• Ένας χρήστης μπορεί να έχει πολλαπλούς ρόλους, ένας ρόλος 
πολλούς χρήστες, ώστε να ανταποκρίνεται στη ροή εργασιών του 
κάθε περιοδικού 

 

• Το εργαλείο δίνει προσωποποιημένη ιστοσελίδα σε κάθε 
εγγεγραμμένο χρήστη, ανάλογα με τους ρόλους που διαθέτει 

Πλεονεκτήματα  
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OJS workflow 
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• Journal Manager/Διαχειριστής Περιοδικού(διαχειρίζεται πληροφορίες και 
χρήστες). Είναι ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου και των χρηστών 

• Editor/Επιμελητής Περιοδικού (λαμβάνει ενημέρωση για νέες υποβολές, 
αποφασίζει έκδοση άρθρου με ή χωρίς αξιολόγηση, δημοσιεύει τεύχη, είναι η 
κορυφή στην πυραμίδα των εκδοτικών ρόλων) 

o Section Editor/Υπεύθυνος Ύλης (προωθεί διαδικασία αξιολόγησης) 

o Layout Editor/Υπεύθυνος Στοιχειοθεσίας/Σελιδοποίησης (ανεβάζει στοιχειοθετημένα 
άρθρα) 

o Copyeditor/Υπεύθυνος φιλολογικής επιμέλειας (ανεβάζει επιμελημένα άρθρα) 

o Proofreader/Υπεύθυνος ορθογραφικού ελέγχου (ανεβάζει ελεγμένα άρθρα) 

• Subscription Manager/Διαχειριστής Συνδρομών (διαχειρίζεται συνδρομές, 
ηλεκτρονικές και έντυπες) 

• Reviewer/Αξιολογητής (κάνει αξιολόγηση) 

• Author/Συγγραφέας (υποβάλλει άρθρο, παρακολουθεί πορεία υποβολής) 

• Reader/Εγγεγραμμένος Αναγνώστης (διαβάζει, λαμβάνει μηνύματα με ToC) 

 

 

Ρόλοι που προβλέπει το OJS  
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Online υποβολή 
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Peer review 
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Απόφαση επιμελητή 

Editor Decision  
• Accept Submission 

• Revisions Required 

• Resubmit for Review (2nd round) 

• Decline  
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Επιμέλεια άρθρων 
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Πρότυπα μηνυμάτων 
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III. To ePublishing ΕΚΤ 
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Συνοπτικά 

• Αποτελεί μια πρωτοβουλία του ΕΚΤ  
για τη διάχυση του έγκριτου 
επιστημονικού περιεχομένου και την 
ενίσχυση του αντίκτυπου της ελληνικής 
επιστημονικής παραγωγής 

• Διαμορφώνει ένα ενιαίο ψηφιακό 
περιβάλλον φιλοξενίας και διαχείρισης 
επιστημονικών εκδόσεων 

• Εισάγει υπηρεσίες που καλύπτουν όλα 
τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας 
και διευκολύνουν την πρόσβαση στην 
επιστημονική πληροφορία 

• Υποστηρίζει ενεργά την επιστημονική 
επικοινωνία και τη διάθεση 
περιεχομένου με Ανοικτή Πρόσβαση 

• Εμπλουτίζει, ευρετηριάζει και διατηρεί 
τα ψηφιακά τεκμήρια 
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Στόχοι 

• Διαμόρφωση του ενιαίου ψηφιακού χώρου για τις επιστημονικές 
εκδόσεις υψηλού κύρους  

• Πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμη πληροφορία, εργαλεία και 
υπηρεσίες που δημιουργούν υπεραξία 

• Περιεχόμενο ελεύθερο για όλους: ενεργός υποστήριξη της ανοικτής 
πρόσβασης μέσω της ανάπτυξης σειράς δράσεων και υπηρεσιών 

• Υποστήριξη της επιστημονικής επικοινωνίας και της εξωστρέφειας 
της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας 

• Συλλογή, τεκμηρίωση και διατήρηση έγκριτων ελληνικών εκδόσεων 

• Ενίσχυση του διεθνούς αντίκτυπου της ελληνικής έρευνας 
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Η ανάπτυξη της υπηρεσίας 

Ελλάδα 
Εξωτερικό 

12.500  ↑    τεκμήρια με ΑΠ 

5.200.000 προβολές σελίδων 

      33% ↑ πρόσβαση από το εξωτερικό 

 
Στοιχεία περιόδου 2008-2018 
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ανακαλύψτε  
τη δυναμική  
των ηλεκτρονικών 
μονογραφιών 

ενημερωθείτε  
για τις τρέχουσες 
τάσεις στην έρευνα 

αναζητήστε  
έγκριτο επιστημονικό 
περιεχόμενο 

6 εκδότες 
9 μονογραφίες 

4 Σειρές 
συνεδρίων 

800 εισηγήσεις 
11.500 άρθρα 

35 ηλεκτρονικά 
περιοδικά 

268.000 χρήστες  
345.000 
επισκέψεις 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017 
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Οι συνεργασίες μας  

Υπηρεσίες παρέχονται κυρίως σε εκδότες  
δημοσίου συμφέροντος (μη κερδοσκοπικούς),  
οι οποίοι υιοθετούν συγκεκριμένες επιστημονικές 
και τεχνικές προγραφές που θέτει το ΕΚΤ 

 
Επιστημονικές Εταιρείες & επιτροπές  

• Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (ΕΓΕ) 

• Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) 

• Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας 

• Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Φυσικής  

• Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  (ΕΔΑΕ) 

• Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος (ΕΕΕ) 

• Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 
(ΕΠΕΚΣΑ) 

• Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής  (ΕΕΚΠ) 

• Εταιρεία Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου 
Ελληνισμού με τη Δύση (ΕΕΣΜΝΕΔ) 

• Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ) 

• Εταιρεία Μελέτης του Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ) 

• Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας και της Θεωρίας της 
Ιστορίας (ΕΜΙΘΙ) 

• Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού (ΟΜΕΔ)  

• Συντακτική Επιτροπή περιοδικού «Επιστήμη και Κοινωνία» 

• Συντακτική Επιτροπή περιοδικού «Φεμινιστικά» 

• Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) 

Ερευνητικά κέντρα –  πολιτιστικοί φορείς 

• Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών  

• Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών  (ΕΚΚΕ)  

• Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) 

• Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ) 

• Μουσείο Μπενάκη 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα & εποπτευόμενοι φορείς 

• History Department, Queensborough Community College / CUNY 

• Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας / Πάντειο Πανεπιστήμιο 

• Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών  

(ΕΠΕΕΠ) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

• Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών (ΕΠΕΕ) 

/Πανεπιστήμιο Κρήτης 

• Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας (ΕΚΠΑ) 

• Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρβησης και Ανάπτυξης 

/ ΕΚΠΑ 

• Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ) 

• Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

• Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας / ΕΚΠΑ 

• Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & το Εμπόριο /  

ΤΕΙ Ηπείρου  

• Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  

(ΤΕΠΑΕ) / Α.Π.Θ. 

• Τμήμα Οικονομικών Επιστημών / ΕΚΠΑ 
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Οι υπηρεσίες ePublishing 

Για τον εκδότη 

Διαχείριση εκδοτικής διαδικασίας στο διαδίκτυο 

Διάθεση & προβολή του εκδοτικού περιεχομένου  

Φιλοξενία σε servers του ΕΚΤ 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες εκδοτικής πολιτικής  

Eκπαίδευση στη χρήση δικτυακών εργαλείων έκδοσης 

Παροχή μόνιμων προσδιοριστών (DOI)  

Ευρετηριασμός σε διεθνείς βάσεις 

Τεχνική υποστήριξη 

 Γραφείο υποστήριξης (helpdesk) 

Οργάνωση περιεχομένου και μεταδεδομένων  

Εξειδικευμένη ψηφιοποίηση & επεξεργασία τεκμηρίων 

Στατιστικά επισκεψιμότητας συγκεντρωτικά & ανά τεκμήριο 

Υπηρεσίες προώθησης και προβολής 

 

Για τον επισκέπτη 

Ενιαία πρόσβαση σε ανοικτό έγκριτο 
περιεχόμενο 

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

Πλοήγηση ανά επιστημονικό πεδίο 

Πληροφορίες μεταδεδομένων  

Μετάβαση σε άρθρα ίδιου συγγραφέα 

Εξαγωγή βιβλιογραφικών αναφορών 

Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών σε 
περιοδικά 
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Το ePublishing ως μέσο ενίσχυσης  
της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής  

• Αυξανόμενη δυναμική της υπηρεσίας  
(αριθμός συνεργασιών, αριθμός επισκεπτών)  

• Συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών 
χαρακτηριστικών 
(επιστημονικοί κλάδοι, στρατηγικές επιλογές εκδοτών)  

• Ενίσχυση του διεθνούς αντίκτυπου  
της έρευνας στην Ελλάδα 

• Υπέρβαση των περιορισμών του 
συνδρομητικού μοντέλου 

• Διασφάλιση της βιωσιμότητας των εκδόσεων 
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Προοπτικές 

 

• Ανάδειξη της υπηρεσίας ΕΚΤ ePublishing σε εθνική υποδομή 
φιλοξενίας έγκριτου επιστημονικού περιεχομένου 

• Επέκταση των συνεργασιών σε επιστημονικά πεδία εκτός των ΑΚΕ 

• Περαιτέρω αξιοποίηση της υποδομής ως εργαλείου διαμόρφωσης 
και προώθησης πολιτικών  

• Προτυποποίηση και καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών μετάβασης 
από το έντυπο στο ηλεκτρονικό μέσο έκδοσης 
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Ευχαριστώ! 
 
irakleitos@ekt.gr  

 

mailto:irakleitos@ekt.gr
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Η ανάπτυξη της υπηρεσίας ΕΚΤ ePublishing πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Εθνικό 
Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από 
Χρήστες, η οποία υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 


