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Ανοικτή Πρόσβαση είναι…

Η ελεύθερη, άμεση, διαρκής 

και απαλλαγμένη από τέλη 

και περιορισμούς διαδικτυακή πρόσβαση 

σε ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο



Οφέλη για ακαδημαϊκούς/ερευνητές

• Αύξηση της αναγνωσιμότητας 

και απήχησης του επιστημονικού έργου

• Άμεση, ελεύθερη και απαλλαγμένη από τέλη 

πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο

• Ταχύτητα στη διάχυση και χρήση των αποτελεσμάτων

• Παρακολούθηση της πορείας του έργου μέσω 

στατιστικών εργαλείων 

• Διατήρηση του επιστημονικού υλικού 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

• Διαχείριση και έλεγχος ηλεκτρονικά 

χωρίς γεωγραφικό περιορισμό 

• Ενίσχυση της επικοινωνίας

των μελών της επιστημονικής κοινότητας. 



• Διεθνής και διαχρονική προβολή
και ανάδειξη του έργου τους

• Μακροχρόνια διατήρηση
επιστημονικού περιεχομένου

• Αποτελεσματικότερη διαχείριση της έρευνας

• Ευκαιρίες για εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων

• Μείωση εξόδων για συνδρομές

• Ανάπτυξη σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών

Οφέλη για ακαδημαϊκά, 

ερευνητικά ιδρύματα & βιβλιοθήκες



Οφέλη για τις επιχειρήσεις

• Άμεση και απαλλαγμένη από τέλη πρόσβαση

σε επιστημονικό περιεχόμενο

• Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

• Συνεργασία και διάλογος 

με την επιστημονική κοινότητα



Οφέλη για τους πολίτες

• Ανταπόδοση στο κοινωνικό σύνολο με ελεύθερη 

πρόσβαση στην έρευνα που χρηματοδοτείται από 

δημόσιους πόρους

• Ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος για την επιστήμη

και συμμετοχή σε αυτή: citizen science

• Συμβολή στη δημιουργία συνθηκών κοινωνικής 

και οικονομικής ευημερίας και ανάπτυξης



Οφέλη για το κράτος

• Αύξηση απήχησης της έρευνας

που διεξάγεται με δημόσιους πόρους

• Συμβολή στην κοινωνική 

και οικονομική ανάπτυξη



Οι δρόμοι της Ανοικτής Πρόσβασης

Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης 

(Χρυσός δρόμος)

• Ελεύθερα στο διαδίκτυο

• Ακολουθούν διαδικασίες αξιολόγησης 

(peer-reviewing)

• Οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά

τους δικαιώματα

• Διάθεση περιεχομένου με τυποποιημένες άδειες, 

συνήθως Creative Commons

•Σημαντική πηγή πληροφόρησης:  www.doaj.org

(Directory of Open Access Journals)

περισσότερα από

8.000 Περιοδικά
Ανοικτής Πρόσβασης
σε όλο τον κόσμο

http://www.doaj.org/


Οι δρόμοι της Ανοικτής Πρόσβασης

Ηλεκτρονικά Αποθετήρια 
(Πράσινος δρόμος)

• Ψηφιακά αρχεία στο διαδίκτυο

• Ιδρυματικά, Θεματικά, Εθνικά

• Eλεύθερη πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό

• Υπηρεσίες οργάνωσης, συλλογής, 

αποθήκευσης, συντήρησης

• Aυτό-αρχειοθέτηση

•Σημαντική πηγή πληροφόρησης www.opendoar.org
(Directory of Open Access Repositories)

περισσότερα από

2.200 Αποθετήρια
Ανοικτής Πρόσβασης

σε όλο τον κόσμο (1.000 

στην Ευρώπη)

http://www.opendoar.org/


Μύθοι και αλήθειες 

για την Ανοικτή Πρόσβαση

• Ο συγγραφέας έχει
περιορισμένες επιλογές 
περιοδικών για δημοσίευση

• Χαλαρότερα κριτήρια 
στις διαδικασίες 
«peer reviewing»

• Τα περιοδικά ΑΠ 
είναι χαμηλής απήχησης

• Η αυτό-αρχειοθέτηση 
είναι χρονοβόρα

• Τα τέλη δημοσίευσης 
επιβαρύνουν οικονομικά 
τους συγγραφείς

• Αποσκοπεί 
στη τιμωρία των εκδοτών

Σκοπός της ΑΠ  είναι  η μεγαλύτερη δυνατή 

διάχυση της έρευνας. Η ΑΠ συμπληρώνει, 

ΔΕΝ αντικαθιστά την εκδοτική δραστηριότητα

Τα περισσότερα περιοδικά 

σήμερα αποδέχονται την ΑΠ

Τα περιοδικά ΑΠ ακολουθούν 

αυστηρές διαδικασίες peer review 

Ο δείκτης απήχησης (πχ Impact 

Factor/ISI) ενός περιοδικού είναι 

ανεξάρτητος από το μοντέλο 

πρόσβασης (ΑΠ ή συνδρομητική)

Είναι απλή και ολιγόλεπτη διαδικασία. 

Παρέχεται υποστήριξη εφόσον χρειαστεί

Οι περισσότεροι χρηματοδότες της έρευνας 

δικαιολογούν την επιστροφή χρημάτων ως 

έξοδα έρευνας και, επιπλέον, δε χρεώνουν 

όλα τα περιοδικά ΑΠ



Πώς συμμετέχουμε

στην Ανοικτή Πρόσβαση

• Ακαδημαϊκοί και ερευνητές: Δημοσίευση σε περιοδικά ΑΠ, αυτό-

αρχειοθέτηση, συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης περιοδικών ΑΠ

• Επιστήμονες πληροφόρησης / βιβλιοθηκονόμοι: Προώθηση 

δημιουργίας ιδρυματικού αποθετηρίου και έκδοσης περιοδικών, 

υποστήριξη διαδικασίας αυτό-αρχειοθέτησης, ενημέρωση για ΑΠ, 

διεθνείς συνεργασίες για ΑΠ

• Πανεπιστήμια/ερευνητικοί φορείς: δημιουργία ιδρυματικού 

αποθετηρίου, σαφούς κανονιστικού πλαισίου για αυτό-αρχειοθέτηση 

και πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσματα, χρηματοδότηση 

κόστους δημοσίευσης με ΑΠ, διεθνείς συνεργασίες



Ευρωπαϊκές πολιτικές 

για την Ανοικτή Πρόσβαση
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: α) "Towards better access to scientific information: 

Boosting the benefits of public investments in research" (COM/2012 401) επιχειρεί να 
διασφαλίσει την ευρεία πρόσβαση σε ερευνητικές εργασίες και δεδομένα που προκύπτουν 
απο δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα, β) Σύσταση "Recommendation on access to 
and preservation of scientific information" (C/2012 4890) στα κράτη μέλη να 
ακολουθήσουν παρόμοια γραμμή ως προς τα αποτελέσματα της έρευνας που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων. 

• Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: α) σε επίπεδο νόμων του κράτους : Ισπανία 
(Μάιος 2011), β) σε επίπεδο υπουργείων και δημόσιας χρηματοδότησης 
της έρευνας (Ην. Βασίλειο, Ολλανδία, Αυστρία κα)

• Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council, ERC) υποχρεωτική 
κατάθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν με χρηματοδότηση του σε 
αποθετήρια με ΑΠ το 
αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή τους "ERC Scientific Council Guidelines for Open 
Access"-2007. 

• FP7 Pilot Πρωτοβουλία για ενίσχυση της Ανοικτής Πρόσβασης στο πλαίσιο του 7ου 
Προγράμματος Πλαισίου (7ΠΠ) για την Έρευνα της ΕΕ. Υποχρεωτική δημοσίευση του 20% 
των έργων της χρηματοδότησης του 7ΠΠ 
με ΑΠ σε περιοδικά ή με αυτοαρχειοθέτηση-2008.

• OpenAIRE Tριετές πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το 7ΠΠ για να δημιουργήσει την 
υποδομή και να βοηθήσει τους ερευνητές που χρηματοδοτούνται από 
το 7οΠΠ να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις για 
την Ανοικτή Πρόσβαση που θέτει το FP7 Pilot. 

• Περισσότερες πληροφορίες: www.openaccess.gr/policies

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0401:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservation-scientific-information_en.pdf
http://erc.europa.eu/pdf/ScC_Guidelines_Open_Access_revised_Dec07_FINAL.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/open-access-pilot_en.pdf
http://www.openaire.eu/
http://www.openaccess.gr/policies


Το ΕΚΤ και η Ανοικτή Πρόσβαση

• Υλοποιεί το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Κοινωνικά 

Δίκτυα-Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες

• Αναπτύσσει Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και 

Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού 

Περιεχομένου (SaaS)

• Λειτουργεί διαδικτυακό τόπο www.openaccess.gr, blog www.openaccess.gr/blog,

ενιαία μηχανή αναζήτησης ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου openarchives.gr

• Διοργανώνει διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις

• Δημιουργεί υποδομές ΑΠ για τους ερευνητές                                       Αποθετήρια 

& Επιστημονικά Περιοδικά ΑΠ

• Συμμετέχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες & δράσεις ΑΠ 

(MEDOANET,OpenAIREplus, DART, EuroCris)

• Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε θέματα ψηφιακού περιεχομένου Ε+Τ 

• Υπέγραψε – από το 2003 - τη συνθήκη του Βερολίνου (Berlin Declaration on OA 

to Knowledge in the Science& Humanities)

http://www.openaccess.gr/
http://www.openaccess.gr/blog openarchives.gr
http://www.openaccess.gr/blog openarchives.gr


openaccess.gr

Το ΕΚΤ και η Ανοικτή Πρόσβαση

Ηλεκτρονικά Αποθετήρια EKT

• Ηλιος | helios-ie.ekt.gr
Αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
5.857 τεκμήρια, 1.800 με πλήρες περιεχόμενο, 520 
βίντεο

• Πανδέκτης | pandektis.ekt.gr
Θεματικό Αποθετήριο Ανθρωπιστικών Επιστημών 
40.000 τεκμήρια, 11 συλλογές, 
25.000 με πλήρες περιεχόμενο

• Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών | 
phdtheses.ekt.gr
29.000 διατριβές, 18.500 με πλήρη κείμενα

• Ζωφόρος του Παρθενώνα | repository.parthenonfrieze.gr

Περιοδικά Ανοικτής πρόσβασης EKT

• Βυζαντινά Σύμμεικτα www.byzsym.org

• Τεκμήρια www.tekmeria.org

• The Historical Review/La Revue Historique
www.historicalreview.org

• Τεράδια Εργασίας ΙΝΕ/ΕΙΕ
www.ine-notebooks.org

• Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕ/ΕΙΕ 
www.ine-newsletter.org

• Historein / Ιστορείν http://historeinonline.org

• Ερανιστής http://eranistes.org

• Μνήμων http://www.mnimon.gr

• Μακεδονικά http://www.makedonikajournal.org

• Δελτίον Χρστιανικής Αρχαιολογικής Ετ. 
http://www.deltionchae.org

http://helios-ie.ekt.gr/
http://pandektis.ekt.gr/
http://phdtheses.ekt.gr/
http://repository.parthenonfrieze.gr/
http://www.byzsym.org/
http://www.tekmeria.org/
http://www.historicalreview.org/
http://www.ine-notebooks.org/
http://www.ine-newsletter.org/
http://historeinonline.org/
http://eranistes.org/
http://www.mnimon.gr/
http://www.makedonikajournal.org/
http://www.deltionchae.org/


openaccess.gr

Ηλεκτρονικά Αποθετήρια EKT



openaccess.gr

Περιοδικά 

Ανοικτής Πρόσβασης EKT





www.openaccess.gr

www.openaccess.gr/blog

Openarchives.gr

Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα

Τηλ.: 210 7273900-2 • Fax: 210 7246824
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