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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



Οφέλη

 Ουσιαστική συμβολή στην:
 υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης

 μετάβαση εκδοτών & ερευνητών σε δικτυακή έρευνα και 
επιστημονική επικοινωνία (e-science)

 διαμόρφωση πολιτικών έκδοσης με διεθνή πρότυπα

 Συνεργατική δραστηριότητα με φορείς έκδοσης

 Ανάδειξη έγκριτου ελληνικού επιστημονικού περιεχομένου 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό



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

• Έναρξη Λειτουργίας 1ος/2013

• 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, ISI, SHERPA/RoMEO)

http://epublishing.ekt.gr/el


Περιοδικά, βιβλία και πρακτικά 
συνεδρίων στο ePublishing



Η πλατφόρμα ePublishing σε αριθμούς

• 18 Ηλεκτρονικά Περιοδικά

• 17 Ηλεκτρονικά Βιβλία

• 3.757 Άρθρα 

• 57 Επιστημονικά Πεδία

• ≈3.300 Συγγραφείς

• 18 Εκδότες

• 45 Πρακτικά Συνεδρίων



Τα περιοδικά του ePublishing σε αριθμούς

• 18 περιοδικά, με διακριτό δικτυακό τόπο για το καθένα & μέσω 

ePublishing.ekt.gr

• 3.757 άρθρα και τεκμήρια, εκ των οποίων 

3.400 Ανοικτής Πρόσβασης

• 2.216 εγγεγραμμένοι χρήστες

• ~4.000 μοναδικοί επισκέπτες μηνιαίως



Nέα περιοδικά στο ePublishing ΕΠΣΕΤ ΚΔ



Αναβάθμιση 6 παλαιών περιοδικών

Αναβάθμιση
•Πλατφόρμας έκδοσης
•Πολιτικών έκδοσης
•Εικαστικός Σχεδιασμός

1. Τεκμήρια
2. Historical Review
3. Βυζαντινά Σύμμεικτα
4. Μακεδονικά
5. Τετράδια Εργασίας
6. Ενημερωτικό Δελτίο 



Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών

• «Συχνές Ερωτήσεις» για:

 Επισκέπτες
 Εκδότες
 Συγγραφείς
 Βιβλιοθήκες
 Τεχνικά θέματα

• Υποβολή αιτήματος

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

http://helpdesk.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)



Επόμενες ενέργειες
• Αύξηση αριθμού εκδόσεων-συνεργασιών-υπηρεσιών

Δημιουργία ξεχωριστών πλατφορμών και αύξηση περιεχομένου για βιβλία & 
πρακτικά συνεδρίων
 Νέα υπηρεσία Open Book Press για έγκριτα βιβλία ανοικτής πρόσβασης στις ΑΚΕ

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

Έναρξη Πιλοτικής Λειτουργίας: Τέλος 2015

 Νέα υπηρεσία για πρακτικά συνεδρίων

• Scaling-up υπηρεσίας

• Αναβάθμιση παλαιών περιοδικών


