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Τι είναι το ΕΚΤ ePublishing
Το ΕΚΤ ePublishing (http://epublishing.ekt.gr) αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τις υποδομές του ΕΚΤ
προς τη μετάβαση έγκριτων επιστημονικών εκδόσεων σε δικτυακό περιβάλλον, σύμφωνα με τις αρχές
της Ανοικτής Πρόσβασης. Παρέχει στους συνεργαζόμενους εκδότες ψηφιακές υπηρεσίες που
καλύπτουν όλα τα στάδια της εκδοτικής δραστηριότητας και εξασφαλίζουν την παρουσίαση των
ηλεκτρονικών εκδόσεων σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.
Η μετάβαση από τις έντυπες στις ηλεκτρονικές εκδόσεις δεν αφορά μόνο στην ψηφιακή παραγωγή
του περιεχομένου, αλλά συνιστά μια πολυδιάστατη διαδικασία που ενισχύει τις δυνατότητες
ευρετηρίασης, χρήσης, διασύνδεσης και διάχυσής του. Με τις υπηρεσίες του ePublishing, το ΕΚΤ
προσφέρει μια ενιαία υπηρεσία αναζήτησης και πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο, συμβάλλοντας
ενεργά στην προβολή της επιστημονικής παραγωγής. Παράλληλα, επενδύει στη συνεργασία με τους
εκδότες και παρέχει εκπαίδευση στις υποδομές και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το ΕΚΤ, καθώς και
μια πλήρη υπηρεσία υποστήριξης.
Το ΕΚΤ ePublishing διαθέτει τρεις εξειδικευμένες πλατφόρμες διαχείρισης, φιλοξενίας και
προβολής επιστημονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και μονογραφιών, οι οποίες
αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών εκδόσεων. Εξασφαλίζουμε τη φιλοξενία και τη
διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου, προσφέρουμε υποδομές και συμβουλευτικές υπηρεσίες
σχετικά με τη διαχείριση των ροών της εκδοτικής διαδικασίας, προβάλλουμε τις εκδόσεις και
διασφαλίζουμε τα κριτήρια της Ανοικτής Πρόσβασης, σύμφωνα με τα διεθνώς καθιερωμένα κριτήρια
ποιότητας και τις ενδεδειγμένες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές, με τις οποίες απαιτείται να
προσαρμόζονται οι συνεργαζόμενοι εκδότες.

___________________________________________________________________________

Υπηρεσίες
Το ePublishing αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της εκδοτικής διαδικασίας, που
διασφαλίζει την ποιότητα, ενισχύει την αναγνωρισιμότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης
των ηλεκτρονικών εκδόσεων. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε αναλυτικά:








Διαχείριση της εκδοτικής ροής
επιστημονικών περιοδικών και
πρακτικών συνεδρίων,
με τη χρήση του λογισμικού ανοικτού
κώδικα Open Journal Systems (OJS).
Δημιουργία ηλεκτρονικού εκδοτικού
οίκου και διαχείριση της εκδοτικής
διαδικασίας μονογραφιών, με τη
χρήση του λογισμικού ανοικτού
κώδικα Open Monograph Press (ΟΜΡ)
Εκπαίδευση των εκδοτών στη χρήση
της τεχνολογίας και των εφαρμογών
ανάπτυξης ηλεκτρονικών εκδόσεων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και
καθοδήγηση στη διαμόρφωση ή
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αναπροσαρμογή της εκδοτικής
πολιτικής και επιχειρησιακής
οργάνωσης επιστημονικών περιοδικών,
σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές
και την αξιοποίηση των τεχνολογιών
που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική
ακαδημαϊκή επικοινωνία
Γνωσιακή Βάση (eknowledgebase), με
αναλυτικούς οδηγούς, πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση του λογισμικού
και τις ροές της ηλεκτρονικής έκδοσης
Οργάνωση περιεχομένου και
μεταδεδομένων και υπηρεσίες
για την τεκμηρίωση και καταγραφή –
μεταδεδομένων της έκδοσης
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Tεχνική υποστήριξη της ηλεκτρονικής
έκδοσης
Φιλοξενία του περιεχομένου
(περιοδικά, μονογραφίες/βιβλία,
πρακτικά) σε servers του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης, ώστε να
εξασφαλίζεται η προβολή και
η μακροχρόνια διατήρηση του
ψηφιακού υλικού
Ευρετηριασμό της περιοδικής έκδοσης
ή της μονογραφίας σε διεθνείς βάσεις



δεδομένων (π.χ. Scopus, DOAJ, ISI, ERIH
& άλλους κατάλληλους ευρετηριαστές)
και παροχή μόνιμων αναγνωριστικών
(DOI)
Εναρμόνιση με τις νομικές ρυθμίσεις
και τους ισχύοντες κανονισμούς στον
χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας και
χρήση επιχειρησιακών μοντέλων που
εξασφαλίζουν την ανοικτή πρόσβαση
στο περιεχόμενο των εκδόσεων

___________________________________________________________________________

Η συνεργασία με το ΕΚΤ
Διέπεται από Πλαίσιο Συνεργασίας. Το ΕΚΤ παρέχει υπηρεσίες (τεχνολογίας,
συμβουλευτικές, εκπαίδευση κ.ά, όπως παραπάνω) ώστε οι εκδότες να διαθέτουν σύγχρονα
εργαλεία για να εξυπηρετήσουν δικτυακά την εκδοτική διαδικασία, αλλά και την προώθησή
της διεθνώς. Οι εκδότες συμφωνούν στην τήρηση τεχνικών και άλλων προδιαγραφών
ποιότητας που θέτει το ΕΚΤ, τόσο για τα περιοδικά και τα πρακτικά συνεδρίων, όσο και για
τις μονογραφίες, τις οποίες ελέγχει το ΕΚΤ.
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Προδιαγραφές για την έκδοση eJournals και eProceedings
Ακολουθούν οι προδιαγραφές έκδοσης των επιστημονικών εκδόσεων που πρόκειται να
φιλοξενηθούν στην πλατφόρμα eJournals και eProceedings, αντίστοιχα, της υπηρεσίας
ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ:
Εκδοτική διαδικασία – αξιολόγηση περιεχομένου
 Εκδοτική επιτροπή/ομάδα σύνταξης που συντονίζει και εποπτεύει την εκδοτική
διαδικασία
 Επιστημονικό συμβούλιο που περιλαμβάνει μέλη πέραν του εκδότη ή/και της
εκδοτικής επιτροπής, ιδανικά διεθνές.
 Διαμόρφωση κανονιστικών κειμένων εκδότη (ελληνικά και αγγλικά) που
περιλαμβάνουν την περιγραφή και το αντικείμενο του περιοδικού, πληροφορίες για
τη διαδικασία έκδοσης, σαφείς οδηγίες προς συγγραφείς και αξιολογητές για την
υποβολή και αξιολόγηση, αναφορά στις πολιτικές ανοικτής πρόσβασης και
προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
 Ευθυγράμμιση με τους διεθνώς καθιερωμένους κώδικες δεοντολογίας σχετικά με
τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της εκδοτικής διαδικασίας, την προστασία της
πενυματικής ιδιοκτησίας και της ιδιωτικότητας των συγγραφέων (βλ. σχετικά
Committee on Publication Ethics – COPE).
 Άρθρα/ανακοινώσεις με πρωτότυπο περιεχόμενο, αποδεδειγμένη εσωτερική και
εξωτερική αξιολόγηση υποβαλλόμενων εργασιών.
 Συμμόρφωση των συγγραφέων με τις υποδείξεις των εκδοτών σχετικά με την
πρωτοτυπία των εργασιών, τα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και την
κατοχύρωση των δικαιωμάτων επί του περιεχομένου και της έκδοσης.
 Υποχρεωτικός έλεγχος συμμόρφωσης των συγγραφέων στα ανωτέρω από εκδότες
 Χρήση εργαλείου OJS για τη διαχείριση της εκδοτικής ροής και την αξιολόγηση
(υποβολή, ανάθεση, αξιολόγηση, δημοσίευση)
Προδιαγραφές και στοιχεία ποιότητας
 Ανοικτή πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο των περιοδικών
 Διάθεση των εκδόσεων στους χρήστες σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative
Commons 4.0 (BY-NC-SA 4.0) και τις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης, και με τη
δυνατότητα χρήσης του υλικού για εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς.
 Υποχρεωτική ενσωμάτωση των οδηγιών του ΕΚΤ για την απόκτηση ORCID, τη
μηχαναγνώσιμη βιβλιογραφία, την υποβολή μεταδεδομένων σε δύο γλώσσες και
έλεγχος συμμόρφωσης από εκδότες.
 Ταυτοποίηση και ευρετηρίαση της έκδοσης, με απόδοση αναγνωριστικών για όλα
τα άρθρα/τις ανακοινώσεις, ηλεκτρονικού ISSN (υλοποιείται από το ΕΚΤ).
 Διασύνδεση του περιεχομένου, όπου είναι δυνατόν, με τις αναφορές, δεδομένα (σε
αποθετήριο) και άλλες πηγές.
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Προδιαγραφές για τους εκδοτικούς οίκους στο Open Book Press
Γενικά
Υπηρεσία: Το ΕΚΤ συνεργάζεται με έγκριτους ακαδημαϊκούς εκδότες μη κερδοσκοπικού
προσανατολισμού στην Ελλάδα για την έκδοση έγκριτων ηλεκτρονικών μονογραφιών
Ανοικτής Πρόσβασης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα δημιουργίας online εκδοτικών οίκων
μονογραφιών ανοικτής πρόσβασης. Η υπηρεσία απευθύνεται ιδίως σε εκδότες όπως
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες, φορείς μνήμης.
Χρηματοδότηση: Όπως και στην περίπτωση των έντυπων μονογραφιών, έτσι και στις
ηλεκτρονικές απαιτούνται πόροι για την έκδοση μίας μονογραφίας, οι οποίοι συχνά αφορούν
πληρωμές προς αξιολογητές, επιμελητές, μεταφραστές, πνευματικά δικαιώματα κτλ. Επίσης,
όπως και στις έντυπες μονογραφίες, τα έξοδα αφορούν και στη σελιδοποίηση, καθώς και,
στην περίπτωση των ηλεκτρονικών μονογραφιών, στη δημιουργία των απαιτούμενων
διαφορετικών μορφότυπων, δηλαδή pdf, epub και html και της διασυνδεσιμότητας της
πληροφορίας. Αυτή η εξειδικευμένη εργασία συχνά γίνεται από νέου τύπου τυπογραφεία
που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό βιβλίο. Η αναζήτηση πόρων χρηματοδότησης των
μονογραφιών που εκδίδονται με το Open Book Press και πρέπει να πληρούν τις κάτωθι
προδιαγραφές βαρύνει τον εκδότη. Ο εκδότης μπορεί να διαθέτει πόρους από το φορέα του,
μπορεί να διεκδικήσει ανταγωνιστική χρηματοδότηση, μπορεί, ακόμη, να χρηματοδοτεί τη
δημοσίευση με τις κάτωθι προδιαγραφές μέσω χρηματοδότησης που τυχόν φέρουν οι ίδιοι
οι συγγραφείς (λχ από ιδιωτική χρηματοδότηση είτε από δημόσια, όπως Horizon 2020).
Παρόλα αυτά το ΕΚΤ αναζητεί, συμπληρωματικά, κρατική και ιδιωτική χρηματοδότηση και
για τους συνεργαζόμενους εκδότες ώστε να ενισχυθεί σε εθνικό επίπεδο αυτή η δράση. Όταν
υπάρχει τέτοιου είδους χρηματοδότηση ενημερώνονται οι συνεργαζόμενοι εκδότες.

Συγκεκριμένες Προδιαγραφές
Ακολουθούν αναφέρονται οι προδιαγραφές έκδοσης των μονογραφιών που πρόκειται να
φιλοξενηθούν στην πλατφόρμα Open Book Press της υπηρεσίας ηλεκτρονικών εκδόσεων
του ΕΚΤ:
Α. Διαμόρφωση εκδοτικού οίκου μονογραφιών ανοικτής πρόσβασης - Εκδοτική διαδικασία
Αξιολόγηση περιεχομένου
1. Εκδοτική επιτροπή που συντονίζει και εποπτεύει την εκδοτική διαδικασία
2. Διαμόρφωση κανονιστικών κειμένων εκδοτικού οίκου (ελληνικά και αγγλικά) που
περιλαμβάνουν τουλάχιστον την περιγραφή και το αντικείμενο του εκδοτικού οίκου,
πληροφορίες για τη διαδικασία έκδοσης, σαφείς οδηγίες προς συγγραφείς και
αξιολογητές, αναφορά στις πολιτικές ανοικτής πρόσβασης και προστασίας των
πνευματικών δικαιωμάτων.
3. Εκδόσεις με πρωτότυπο περιεχόμενο, αποδεδειγμένη αξιολόγηση από εσωτερικούς
και εξωτερικούς αξιολογητές.
4. Ευθυγράμμιση κανονισμών εκδοτικού οίκου με τους διεθνώς καθιερωμένους
κώδικες δεοντολογίας σχετικά με τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της εκδοτικής
διαδικασίας, την προστασία της πενυματικής ιδιοκτησίας και της ιδιωτικότητας των
συγγραφέων (βλ. σχετικά Committee on Publication Ethics – COPE).
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Β. Προδιαγραφές και στοιχεία ποιότητας των εκδόσεων – Ενσωμάτωση οδηγιών
1. Σύνταξη από τους αξιολογητές εμπεριστατωμένων αναφορών, σύμφωνα με τις
οδηγίες των εκδοτών, σχετικά με την πρωτοτυπία του έργου, τη συμβολή του
στην εξέλιξη της επιστήμης, την ακεραιότητα των επιχειρημάτων και τα στοιχεία
του κειμένου (δομή, σύνταξη, έκφραση κλπ.)
2. Ανοικτή πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της μονογραφίας
3. Διάθεση των εκδόσεων στους χρήστες σύμφωνα με τους όρους της άδειας
Creative Commons 4.0 (BY-NC-SA 4.0) και τις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης, με
τη δυνατότητα χρήσης του υλικού για εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς.
4. Υποχρεωτική ενσωμάτωση των οδηγιών του ΕΚΤ για την απόκτηση ORCID
συγγραφέα, τη μηχαναγνώσιμη βιβλιογραφία, την υποβολή μεταδεδομένων σε
δύο γλώσσες, πληροφορίες για τη μονογραφία (abstract/executive summary,
λέξεις κλειδιά) και άδειες για χρήση υλικού τρίτων.
5. Διάθεση του περιεχομένου σε διαφορετικούς μορφοτύπους (PDF, Html, ePub),
με τη δυνατότητα online ανάγνωσης ή/και μεταφόρτωσης στοιχείων.
6. Διασύνδεση του περιεχομένου, όπου είναι δυνατόν, με τις αναφορές, δεδομένα
(σε αποθετήριο) και άλλες πηγές (βίντεο, εικόνες).
7. Συμμόρφωση των συγγραφέων με τις υποδείξεις των εκδοτών σχετικά με τις
προδιαγραφές των εκδόσεων, τα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και την
κατοχύρωση των δικαιωμάτων επί του περιεχομένου και της έκδοσης, καθώς και
τις άνωθι τεχνικές προδιαγραφές.
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