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τεχνολογία την καινοτομία και την ψηφιακή

οικονομία Η δημόσια διοίκηση η

ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα
και οι επιχειρήσεις με έγκυρα δεδομένα
στη διάθεσή τους θα βοηθηθούν στη
λήψη αποφάσεων και στην αποτίμηση
της λειτουργίας τους

Παράλληλα αναβαθμίζουμε την Εθνική

Υποδομή Συσσώρευσης Τεκμηρίωσης
και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου

Επιστήμης και Πολιτισμού και
εργαζόμαστε για τη δημιουργία του
ψηφιακού δημόσιου χώρου για το

επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο
που παράγεται στη χώρα Οι πύλες

Searchculture.gr και OpenArchives.gr

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες

μοίρασμα γνώσης και δεδομένων
ο 2020 ο ψηφιακός μετασχηματισμός

του δημόσιου τομέα στην
Ελλάδα έκανε βήματα προς τα

εμπρός Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
ΕΚΤ φορέας δημοσίου συμφέροντος

εποπτευόμενος από το υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης έχει κύρια αποστολή

του τη διάχυση με τους ελάχιστους

περιορισμούς της υπάρχουσας
και της παραγόμενης γνώσης με σκοπό
την επανάχρησή της στην έρευνα και
την ανάπτυξη

Βάσει του ρόλου μας ως Εθνική Στατιστική

Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος ενεργούμε για τη διασύνδεση

δημόσιων δεδομένων με στόχο
τη βελτίωση της άσκησης δημόσιας
πολιτικής και την παροχή υπηρεσιών
στις επιχειρήσεις στην ερευνητική κοινότητα

και στους πολίτες

Στη διαδραστική πλατφόρμα που αναπτύσσουμε

θα διατίθενται οργανωμένα

με έξυπνο τρόπο δεδομένα
στοιχεία και δείκτες για την έρευνα την

που αναπτύσσει το ΕΚΤ αναβαθμίζονται
προκειμένου να υποστηρίξουν κλιμάκωση

της συσσώρευσης ψηφιακού
περιεχομένου αλλά και τη διάθεσή του
για περαιτέρω χρήση

Βασική αρχή μας ό,τι παράγεται και

δημοσιεύεται πρέπει να είναι προσβάσι
μο με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο
με αποσαφήνιση των δικαιωμάτων για
περαιτέρω χρήση
Τα συστήματα οι βάσεις δεδομένων να
επικοινωνούν μεταξύ τους διευκολύνοντας

τη συσσώρευση και τη μαζική
επεξεργασία δεδομένων Η σημαντική

τεχνογνωσία του ΕΚΤ σε αυτόν τον
τομέα είναι στη διάθεση των φορέων
περιεχομένου με τους οποίους συνεργαζόμαστε

Η συνεργασία των φορέων του δημοσίου

που παράγουν περιεχόμενο και

δεδομένα μπορεί να δώσει μεγάλη δυναμική

και ώθηση στην οικονομία την
επιστήμη τον πολιτισμό Αυτό είναι το
στοίχημά μας ίΕΤ

Η Εύη Σαχίνη είναι

Διευθύντρια Εθνικού

Κέντρου Τεκμηρίωσης

Ηλεκτρονικού

Περιεχομένου
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