Εθνικό
Κέντρο
Τεκμηρίωσης
πρόσβαση στη γνώση

Διάχυση &
Ανάδειξη της Γνώσης

για την έρευνα, την κοινωνία
και την οικονομία

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι η εθνική
υποδομή με αποστολή τη συλλογή, συσσώρευση,
τεκμηρίωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της
ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής
παραγωγής, σε περιεχόμενο και δεδομένα,
και τη διάχυσή της εντός και εκτός της χώρας.

eInfrastructure
υποδομές, τεχνολογία,
ανθρώπινο δυναμικό

Είμαστε η εθνική υποδομή περιεχομένου και δεδομένων.
Διαθέτουμε σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή & Datacenter,
εξοπλισμό για ψηφιοποίηση διαφόρων τύπων αρχειακού υλικού,
ψηφιακές βιβλιοθήκες με συνδρομητικό και ανοικτό περιεχόμενο,
ηλεκτρονικό αναγνωστήριο ανοικτό στο κοινό, υποδομές μητρώων για
την ελληνική ερευνητική & αναπτυξιακή δραστηριότητα (εξειδικευμένο
ανθρώπινο δυναμικό, φορείς του συστήματος, υποδομές, έργα).

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες cloud, semantic web,
big data analysis, data mining, artificial intelligence.

Πιστεύουμε στους ανθρώπους μας.

Ψηφιακή
Bιβλιοθήκη

Datacenter

Ανθρώπινο
δυναμικό

eContent

ψηφιακό περιεχόμενο
& υπηρεσίες
Δημιουργούμε τον ενιαίο χώρο αναζήτησης επιστημονικού και πολιτιστικού
περιεχομένου και παρέχουμε πρόσβαση σε έγκριτες πληροφοριακές πηγές,
συμβάλλοντας στην έρευνα, την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.

Τεκμηριώνουμε περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού και διαχέουμε
τη γνώση που παράγεται στη χώρα.

Αναπτύσσουμε και Διαθέτουμε το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών
Διατριβών, τον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών
και Ευρετήρια Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών.

Παρέχουμε δημόσιες ανταποδοτικές υπηρεσίες σε φορείς περιεχομένου,
αναδεικνύοντας το ελληνικό απόθεμα γνώσης στον δημόσιο ψηφιακό χώρο.

Συμμετέχουμε σε εθνικά δίκτυα και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες,
για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ανοικτού περιβάλλοντος στην έρευνα,
και είμαστε ο Εθνικός Πάροχος ψηφιακού περιεχομένου στη Europeana.

eContent.ekt.gr
συλλογή
διαφύλαξη
επανάχρηση
διάχυση

συσσώρευση
SearchCulture.gr
OpenArchives.gr
didaktorika.gr
eskep.ekt.gr
grissh.gr
biblionet.gr
helios-eie.ekt.gr

ενιαία αναζήτηση

τεκμηρίωση
εμπλουτισμός

Metrics

δείκτες & στατιστικές
για Έρευνα, Τεχνολογία,
Ανάπτυξη, Καινοτομία
Παράγουμε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και δείκτες ΕΤΑΚ,
ως εθνική αρχή και φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος,
και συνεργαζόμαστε με την ΕΛΣΤΑΤ, τη Eurostat και τον ΟΟΣΑ.

Συλλέγουμε δεδομένα για την Έρευνα & Ανάπτυξη, την Καινοτομία
στις επιχειρήσεις, τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις,
την ερευνητική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Διεξάγουμε μελέτες και δημοσιεύουμε εκδόσεις που συμβάλλουν
στην αποτύπωση και κατανόηση του εθνικού συστήματος έρευνας
και καινοτομίας.

Χαρτογραφούμε το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
και αναδεικνύουμε τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς του.

Τροφοδοτούμε

τις πολιτικές έρευνας, ανάπτυξης,
καινοτομίας, με ποιοτικά στοιχεία και δείκτες.
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Metrics.ekt.gr

Στατιστικές, Δείκτες, Μελέτες

Innovation

υπηρεσίες για δικτύωση,
συνεργασία, ανάπτυξη

Παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για χρηματοδοτικές
ευκαιρίες σε ερευνητικές ομάδες και επιχειρήσεις.

Προσφέρουμε συμβουλευτική καθοδήγηση για τη συμμετοχή
σε ερευνητικά έργα και τη σύναψη συνεργασιών σε ερευνητικό,
τεχνολογικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

Συμβάλλουμε στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
διασυνδέοντας επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς.

Εφαρμόζουμε σύγχρονα εργαλεία διάγνωσης επιχειρηματικών
αναγκών και παρέχουμε διαμεσολάβηση για μεταφορά τεχνολογίας.

Δικτυώνουμε τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο και συμβάλλουμε
στην επανασύνδεσή τους με τη χώρα, μέσω της πρωτοβουλίας
«Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας».

Innovation.ekt.gr
καινοτομία
επιχειρηματικότητα, πληροφόρηση,
δικτύωση , αξιοποίηση αποτελεσμάτων
έρευνας, μεταφορά τεχνολογίας, χρηματοδοτικά
προγράμματα, Ορίζοντας 2020, υπηρεσίες
διαμεσολάβησης, Γέφυρες Γνώσης & Συνεργασίας

Enterprise Europe Network-Hellas

enterprise-hellas.gr
knowledgebridges.gr

ekt.gr/horizon2020

το ΕΚΤ είναι

ο κεντρικός θεσμός διάχυσης
της γνώσης στη χώρα
Συλλέγουμε, τεκμηριώνουμε και διαθέτουμε
έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού.

Μετράμε και αποτυπώνουμε

το ελληνικό οικοσύστημα
Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας.

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις να δικτυωθούν, να γίνουν
εξωστρεφείς και να συνεργαστούν με την ερευνητική κοινότητα.

Συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής
για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Πρόσβαση.

Επιδιώκουμε τη μέγιστη διάχυση της γνώσης και εργαζόμαστε για
την Ελλάδα που αναπτύσσεται και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης |

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Follow us:

• δ: Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα • τ: 210 7273900
• f: 210 7246824 • e: ekt@ekt.gr •

www.ekt.gr

/EKTgr

