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• …το σύστημα μέσω του οποίου το τεκμηριωμένα ερευνητικά και 

επιστημονικά έργα, αξιολογούνται εκ νέου, ως προς τη ποιότητα τους και 

διαχέονται στην επιστημονική αλλά και την ευρύτερη κοινότητα, με σκοπό 

την αξιοποίησή, την επαναχρησιμοποίηση και τη μακροχρόνια διατήρησή 

τους. Περιλαμβάνει «καθιερωμενα» κανάλια διάδοσης, όπως οι 

δημοσιεύσεις σε  επιστημονικά περιοδικά, και «ανεπίσημα» κανάλια όπως 

ηλεκτρονικά ευρετήρια κλπ. 

Εξυπηρετεί:

• Ανταλλαγή απόψεων & συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας

• Οριζόντιο διαμοιρασμό γνώσης

• Προαγωγή της επιστήμης

• Επιμόρφωση σπουδαστών και εκπαιδευτικών

• Εκπαίδευση & Δια βίου μάθηση

• Διάχυση της επιστήμης στο ευρύ κοινό.

Κανάλι επικοινωνίας επιστημονικών 
πηγών



• Το 1665 κυκλοφορούν στο Λονδίνο τα πρώτα περιοδικά (η διάδοσή τους ήταν 

ραγδαία καθώς ο αναγνώστης ενημερωνόταν γρηγορότερα για τη δουλειά άλλων, ενώ οι συγγραφείς 

μοιραζόντουσαν νέα δουλειά γρήγορα με τον περισσότερο κόσμο, κοινοποιώντας τις σκέψεις και τα 

πονήματά τους. Τα περιοδικά έδωσαν στους συγγραφείς το όφελος της γρήγορης, δημόσιας σφραγίδας της 

δουλειάς τους. Έτσι, επιβραβευόταν το έργο τους και διαδιδόταν η συγγραφική τους φήμη, ισοσκελίζοντας το 

μειονέκτημα των μηδαμινών αποδοχών τους).

• Από το 17ο αιώνα - σήμερα τα περιοδικά ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος  
ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων, έτσι το περιεχόμενο των περιοδικών 
ήταν (και ακόμα είναι) εξαιρετικά σημαντικό.

• Ο συγγραφέας δεν πλήρωνε ούτε πληρωνόταν για το άρθρο του.

• Οι ερευνητικοί φορείς και τα Παν/μια ήταν συνήθως οι εκδότες.

• Τα έξοδα της δημοσίευσης είτε καλυπτόντουταν από τα Ερευνητικά Κέντρα & 
Παν/μια  είτε μέσω συνδρομών.

• Οι βιβλιοθήκες ήταν το κανάλι επικοινωνίας, διαθέτοντας τα περιοδικά στους 
χρήστες και στους συνδρομητές.

Σύντομο ιστορικό



• Μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο εμπορικός οίκος Pergamon Press αρχίζει να 

αγοράζει επιστημονικά περιοδικά και μικρές Παν/κές εκδόσεις, λέγοντας ότι, 

αναλαμβάνοντας τις διοικητικές διαδικασίες της δημοσίευσης, αφήνει 

απερίσπαστους τους επιστήμονες να επικεντρωθούν στο έργο τους.

• Χρεώνει τέλη στους επιστήμονες για να δημοσιεύουν τα άρθρα τους ώστε να 

“πληρώνονται τα διοικητικά κόστη”.

• Παρακρατά τα δικαιώματα των συγγραφέων επί του έργου τους .

• Συνέπεια: Αύξηση κόστους, ειδικά για τις συνδρομές των βιβλιοθηκών. Από τη 

δεκαετία του 70 - οι τιμές των περιοδικών αυξάνονταν γεωμετρικά. 

• Οι συγγραφείς εξακολουθούν να μη πληρώνονται και χάνουν σημαντικά 

δικαιώματα εκμετάλλευσης του έργου τους.

• Το μοντέλο ακολουθούν και άλλοι εμπορικοί οίκοι αποκομίζοντας τεράστια 
κέρδη.

Σύντομο ιστορικό



• Οι επιστήμονες να δημοσιεύουν τις εργασίες τους σε αυτά τα ακριβά 
περιοδικά για να μπορούν να διαδίδουν το έργο τους.

• Να χρηματοδοτείται η έρευνα που δημοσιεύεται σε αυτα τα περιοδικά, 
αφού όλοι τα διαβάζουν.

• Οι βιβλιοθήκες να επιβαρύνονται συνεχώς με πρόσθετα τέλη και να μη 
μπορούν να πληρώνουν τις συνδρομές στα περιοδικά που οι συγγραφείς 
δημοσιεύουν.

• Τα Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα δεν έχουν τον έλεγχο στην 
επιστημονική έρευνα.

• Λογω μη ύπαρξης εναλλακτικής, οι επιστήμονες δέχονται τη κατάσταση 
αφού χρειάζονται ένα κανάλι να δημοσιοποιούν την έρευνα τους. 

• Ενώ  σκοπός τους είναι να διεξάγουν έρευνα & επιστήμη, αξιοποιώντας 
εθνικούς πόρους και να επικοινωνούν τα επιστημονικά αποτελέσματα 
καθιστώντας τα προσιτά σε όλους.

Το αποτέλεσμα 



• Τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν ! 

• Μπαίνουμε στην εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης, της 

Παγκοσμιοποίησης, της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

• Το διαδίκτυο δημιουργείται και αναπτύσσεται με γιγαντιαία βήματα, το 

world wide web χρησιμοποιείται για την ελεύθερη διακίνηση ιδεών.

• Το Web εισάγει ένα νέο κανάλι δημοσιοποίησης/δημοσίευσης με 

εξελιγμένες τεχνολογίες Web 2.0, και δίνει πρόσβαση στη πληροφορία 

σε ευρείες ομάδες . 

• Τη τελευταία 10ετία δημιουργείται η κίνηση της «Ανοικτής 

Πρόσβασης» στην  Ευρώπη και στην Αμερική.

• Εναλλακτική στο παραδοσιακό εκδοτικό συνδρομητικό μοντέλο.

Εξέλιξη…



• Οι επιστήμονες μπορούν να επικοινωνούν και να δημοσιοποιούν τα 

έργα τους, χωρίς να πληρώνουν υπέρογκα τέλη στους εκδότες.

• Οι αναγνώστες μπορούν να διαβάζουν, να αξιοποιούν και να 

επαναχρησιμοποιούν τα επιστημονικά έργα, χωρίς να πληρώνουν 

συνδρομές στα περιοδικά.

• Οι ερευνητές στρέφονται προς την Ανοικτή Πρόσβαση αφενός για να 

προσπεράσουν το δυσβάστακτο οικονομικό κόστος, αφετέρου για να 

εκμεταλλευτούν το διαδίκτυο σαν μια δυναμική νέα τεχνολογία άμεσης 

διάδοσης της γνώσης, σε ένα παγκόσμιο κοινό, με μηδαμινό κόστος, 

σε ψηφιακή – διαδραστική μορφή που επιδέχεται απεριόριστη 

επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση.

Εξέλιξη



Τι είναι;

Σε τι;

Σε ποιους;

Γιατί;

Πώς;

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 

και

η Ανοικτή Πρόσβαση

Ανοικτή Πρόσβαση



• Η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και  απαλλαγμένη από τέλη και 

περιορισμούς διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό επιστημονικό 

και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

• Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το 

διατιθέμενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους 

σκοπούς.

• Ο συγγραφέας/δημιουργός διατηρεί τον έλεγχο των δικαιωμάτων 

επί του έργου του.

Ανοικτή Πρόσβαση: Τι είναι;



• 2,5 εκατομ. επιστημονικά 

άρθρα/έτος

• 24.000 επιστημονικά 

περιοδικά & συνέδρια

• Άρθρα σε περιοδικά

• Επιστημονικές εισηγήσεις σε 

συνέδρια

• Βιβλία, Εκθέσεις, Μελέτες 

• Διδακτορικές διατριβές & (μετα) 

πτυχιακές εργασίες

• Ημερήσιος & περιοδικός τύπος

• Εκπαιδευτικό υλικό

• Κείμενα εργασίας, Εγχειρίδια, 

Ενημερωτικά δελτία

• Βίντεο

• Ερευνητικά δεδομένα, Λογισμικό κα. 

Ανοικτή Πρόσβαση: Σε τι;



Ανοικτή Πρόσβαση: Σε ποιούς;

Το κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα φορέων:

• Ερευνητές, επιστήμονες, συγγραφείς

• Αναγνώστες

• Φοιτητές, σπουδαστές

• Δασκάλους και μαθητές

• Βιβλιοθήκες

• Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα

• Περιοδικά και εκδότες

• Χρηματοδότες

• Κυβερνήσεις

• Πολίτες



Αύξηση 

• αναγνωρισιμότητας

•διάδοσης

•χρήσης

•προβολής

•εξέλιξης 

του επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου

Οι βιβλιοθήκες μειώνουν τα έξοδα τους για συνδρομές

•Οι ερευνητές στρέφονται προς την Ανοικτή Πρόσβαση, αφενός για να προσπεράσουν το 

δυσβάστακτο οικονομικό κόστος, αφετέρου για να εκμεταλλευτούν το διαδίκτυο σαν μια 

δυναμική νέα τεχνολογία άμεσης διάδοσης της γνώσης, σε ένα παγκόσμιο κοινό, με 

μηδαμινό κόστος, σε ψηφιακή – διαδραστική μορφή που επιδέχεται επεξεργασία και 

επαναχρησιμοποίηση ! 

Ακαδημαϊκοί, 

Ερευνητές, 

Ιδρύματα & 

βιβλιοθήκες

Ανοικτή Πρόσβαση: Γιατί;



• Αυξάνει τη διακίνηση της γνώσης  σε διεθνές  επίπεδο.

• Πρόσβαση των πολιτών στην επιστήμη και στην έρευνα.

• Καθιστά αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης 

έρευνας  «δημόσιο αγαθό». 

• Διασφαλίζει τη ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, μέσω 

του δημόσιου internet, χωρίς τέλη και χρεώσεις.

• Προωθεί τον εκδημοκρατισμό. 

• Προσφέρει συνεχή ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις. 

• Δυνατότητα επανάχρησης του υλικού για ερευνητικούς, 

επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς σκοπούς.

• Διασφαλίζει τη συνεχή μελλοντική διαθεσιμότητά του.

Ανοικτή Πρόσβαση: Γιατί;



• Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας Ανοικτής Πρόσβασης 

της Βουδαπέστης (Budapest Open Access 

Initiative), Ουγγαρία Φεβρουάριος 2002

• Διακήρυξη της Βηθεσδά (Bethesda) για την 

Εκδοτική Δραστηριότητα Ανοιχτής Πρόσβασης 

(Bethesda Statement on Open Access Publishing), 

ΗΠΑ, Ιούνιος 2003

• Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή 

Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και 

Ανθρωπιστικών Επιστημών (Berlin Declaration on 

Open Access to Knowledge in the Sciences and 

Humanities), Γερμανία, Οκτ. 2003

• Διακήρυξη της Αλάμπρα (Alambra Declaration on 

Open Access), Ισπανία Μάιος 2010

• http://www.soros.org/openacce

ss/index.shtml

• http://www.earlham.edu/~peters

/fos/bethesda.htm

• http://oa.mpg.de/openaccess-

berlin/berlindeclaration.html

• http://openaccess.gr/global/doc

s/alabra_GR_final.pdf

Πρωτοβουλίες-ορόσημα για την Ανοικτή Πρόσβαση

http://www.soros.org/openaccess/index.shtml
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
http://openaccess.gr/global/docs/alabra_GR_final.pdf


Διευκρίνιση

«Η Ανοικτή Πρόσβαση δεν αποκλείει παραδοσιακούς παράγοντες της επιστημονικής 

επικοινωνίας, απλά μεταβάλλει τις σχέσεις και τα οικονομικά συστήματα στον τομέα 

της επιστημονικής επικοινωνιακής. Με τον ίδιο τρόπο που η φωτογραφία ή το βίντεο 

δεν κατήργησαν τον τουρισμό και δεν αναίρεσαν την ανάγκη να βρεθεί κανείς, με 

φυσικό τρόπο, σε διάφορα μέρη του πλανήτη, έτσι και το ανοικτό ψηφιακό 

περιεχόμενο και η Ανοικτή Πρόσβαση δεν θα καταργήσουν τους παραδοσιακούς 

τρόπους διάχυσης, κοινοποίησης, εκμετάλλευσης και δημοσιοποίησης ενός άρθρου 

ή αντίστοιχα μία ψηφιακή βιβλιοθήκη και ένα ψηφιακό βιβλίο δεν θα αντικαταστήσει 

την παραδοσιακή βιβλιοθήκη και την αδιαμφισβήτητη αξία του βιβλίου. Πάντοτε θα 

υπάρχουν στιγμές όπου η παραδοσιακή πρόσβαση και η χρήση ενός βιβλίου ως 

φυσικού αντικειμένου θα είναι πιο βολική από τη χρήση του αντίστοιχου 

ψηφιοποιημένου τεκμηρίου».

Ιωάννης Ιωαννίδης, καθηγητής του τμήματος πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών



Δημοσίευση με 

Ανοικτή Πρόσβαση 

(Περιοδικά & Βιβλία)

Αρχειοθέτηση 

σε Αποθετήρια 

Ανοικτής Πρόσβασης 

Ανοικτή Πρόσβαση: Πως;



Ηλεκτρονικά Αποθετήρια Ανοικτής Πρόσβασης

• Ψηφιακά αρχεία στο διαδίκτυο

• Ιδρυματικά, Θεματικά, Εθνικά

• Παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό

• Οι ίδιοι οι επιστήμονες καταθέτουν τα έργα τους (αυτο - αρχειοθέτηση)

• Υπηρεσίες οργάνωσης, συλλογής, αποθήκευσης, διατήρησης

• 2.200 αποθετήρια παγκοσμίως, 1.000 από αυτά στη Ευρώπη

Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης

• Ψηφιακά, ελεύθερα στο διαδίκτυο

• Ακολουθούν διαδικασίες αξιολόγησης (peer-reviewing)

• Οι συγγραφείς διατηρούν τα δικαιώματα επί του έργου τους

• 8.000 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης παγκοσμίως

Ανοικτή Πρόσβαση: Πως;



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

on OA to Knowledge in the Science & Humanities.

• Διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης και εξοικείωσης με την Ανοικτή 

Πρόσβαση.

• Δημιούργησε και υποστηρίζει το site www.openaccess.gr με όλες τις 

πληροφορίες & εξελίξεις για την Ανοικτή Πρόσβαση. 

• Προσφέρει βήμα διαλόγου για την ΑΠ  μέσω του blog 

www.openaccess.gr/blog. 

• Δημιουργεί Αποθετήρια, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες & Επιστημονικά Περιοδικά 

Ανοικτής Πρόσβασης.

Το ΕΚΤ και η Ανοικτή Πρόσβαση

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


• Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε θέματα ψηφιακού επιστημονικού και 

εκπαιδευτικού περιεχομένου.

• Λειτουργεί την ενιαία μηχανή αναζήτησης ελληνικού ψηφιακού 

περιεχομένου openarchives.gr.

• Διοργανώνει διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις για τη προώθηση της ΑΠ.

• Συμμετέχει σε, αλλά και συντονίζει σημαντικά ευρωπαϊκά έργα και διεθνείς 

πρωτοβουλίες για τη προώθηση της ΑΠ στην Ελλάδα.

Το ΕΚΤ και η Ανοικτή Πρόσβαση

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


Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Έργων ΕΠΕΑΕΚ & 

ΕΠΕΔΒΜ (http://repository.edulll.gr)
Πολύτιμο περιεχόμενο για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Συγκεντρώνει 

υλικό & μελέτες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ

και εμπλουτίζεται με υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του ΕΠ 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (2007 -13).



Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνει τις 

διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια & σε 

πανεπιστήμια του εξωτερικού από έλληνες διδάκτορες. Την ευθύνη συγκρότησης, 

διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

(ΕΚΤ). Από το ηλεκτρονικό αποθετήριο του ΕΑΔΔ διατίθενται 29.000 διδακτορικές 

διατριβές, 10.800 με πλήρη κείμενα, 1985- σήμερα. 

www.phdtheses.gr

Ο "Πανδέκτης" περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής 

ιστορίας και πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Διαθέτει 40.000 

τεκμήρια, 11 συλλογές, 25.000 με πλήρες περιεχόμενο.

www.pandektis-eie.gr

Το Αποθετήριο της Ζωφόρου του Παρθενώνα παρουσιάζει ένα μοναδικό 

έργο τέχνης που αξιοποιεί τις τεχνολογίες του Διαδικτύου για την ανάδειξη και 

προβολή πολιτιστικού περιεχομένου.

www.parthenonfrieze.gr

Το Αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Περιέχει επιστημονικό 

έργο των ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Διαθέτει 5.800 

τεκμήρια,1.800 με πλήρη κείμενα, 530 βίντεο.

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/

Ηλεκτρονικά Αποθετήρια

http://www.phdtheses.gr/
http://www.pandektis-eie.gr/
http://www.parthenonfrieze.gr/
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/


Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνει, σε ένα κεντρικό σημείο, τις 

διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια 

ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες διδάκτορες, με την προϋπόθεση 

ότι έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), βάσει νόμου, είναι από το 1985 ο υπεύθυνος 

φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του ΕΑΔΔ.

•Απλή και Σύνθετη αναζήτηση

•Πλοήγηση ανά 

 Επιστημονικό πεδίο

 Ίδρυμα

 Συγγραφέα κα.

•Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο

 Online ξεφύλλισμα

 PDF download

 Παραγγελία σε έντυπη μορφή ή σε CD

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ψηφιοποίηση διατριβής

http://phdtheses.ekt.gr

• 27.300 εγγραφές

• 18.500 πλήρη κείμενα

• 29.000 έντυπο αρχείο

• 1.700 νέες διατριβές/έτος

• 1985-σήμερα



Το Αποθετήριο ‘Ηλιος του ΕΙΕ
Πρόσβαση στο επιστημονικό και πολιτιστικό απόθεμα του ΕΙΕ

5.600 εγγραφές με 1.800 αρχεία πλήρους κειμένου & 530 αρχεία βιντεο

http://helios-eie.ekt.gr/EIE

• Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 

• Ιστορία του πολιτισμού

• Οικονομική & κοινωνική ιστορία

• Πολιτική Ιστορία

• Αρχαία Ιστορία

• Βυζάντιο & Μεσαίωνας  

• Αρχαία ιστορία, Αρχαιολογία

• Επιγραφές, Ιστορική γεωγραφία

• Βιολογικές έρευνες, Βιοτεχνολογία

• Οργανική Χημεία

• Φαρμακευτική Χημεία

• Θεωρητική &Υπολογιστική Χημεία

και Φυσική 

• Φυσικοχημεία

• Φασματοσκοπία, Φωτονική

http://helios-eie.ekt.gr/EIE


Ηλεκτρονικές εκδόσεις ΕΙΕ

• Από το 2004, online 2008-

• Πλήρης ΑΠ

• 8 τόμοι 

• Με αξιολόγηση

• www.historicalreview.org

• Από το 1995,online 2008-

• Πλήρης ΑΠ

• 10 τόμοι 

• Με αξιολόγηση

• Πλήρης δικτυακή διαχείρηση: 2013

• www.tekmeria.org

• Από το 1982, online 2009-

• Πλήρης ΑΠ

• 13 τεύχη 

• 20 προς ψηφιοποίηση

• Περιοδική επιστημονική έκδοση 

• http://www.ine-notebooks.org/

• Από το 1990, online 2009 

• Πλήρης ΑΠ

• 12 τεύχη

• 24 προς ψηφιοποίηση

• Ενημερωτική περιοδική έκδοση

• http://www.ine-newsletter.org

• Από το 1966, online 2008-

• Πλήρης ΑΠ

• 21 τόμοι 

• Με αξιολόγηση

• Πλήρης δικτυακή διαχείρηση

• www.byzsym.org

http://www.historicalreview.org/
http://www.tekmeria.org/
http://www.ine-notebooks.org/
http://www.ine-newsletter.org/
http://www.byzsym.org/


• Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας και της Θεωρίας της 

Ιστορίας

• Από το 1999, online 2012-

• Πλήρης ΑΠ

• Με αξιολόγηση

• 11 τόμοι 

• www.historeinonline.org

• Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία

• Από το 1982, online 2011-

• Delayed ΑΠ

• 27 τόμοι με ΑΠ, 18 παλαιότεροι με ΑΠ 10/2012

• Με αξιολόγηση

• www.deltionchae.org

• Ομιλος Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού

• Από το 1963, online 2011-

• Πλήρης ΑΠ

• Με αξιολόγηση

• 4 τόμοι online, 23 υπό ψηφοιποίηση για διάθεση 6/2013

• www.eranistes.org

• Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού

• Από το 1971, online 2011-

• Πλήρης ΑΠ με το ΕΚΤ

• Με αξιολόγηση

• 4 τόμοι online, 27 υπό ψηφοιποίηση για διάθεση 6/2013

• www.mnimon.gr

• Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

• Από το 1943, online 2011-

• Πλήρης ΑΠ

• Με αξιολόγηση

• 4 τόμοι online, 34 θα διατίθενται έως 12/2012

• www.makedonikajournal.org

Ηλεκτρονικές εκδόσεις

http://www.historeinonline.org/
http://www.deltionchae.org/
http://www.eranistes.org/
http://www.mnimon.gr/
http://www.makedonikajournal.org/


Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς
Σπάνιες εκδόσεις, συλλογές και ποικιλία κειμένων με τοπικό και 

πανελλαδικό ενδιαφέρον έχουν οργανωθεί με τη συνεργασία 

του ΕΚΤ και είναι διαθέσιμα για αναζήτηση και ανάγνωση.

http://ebooks.liblivadia.gr/liblivadia/

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Σερρών
Ελευθερη πρόσβαση σε πλούσιο ψηφιοποιημένο υλικό, βιβλία, 

συλλογές εφημερίδες κ.α. Το υλικό αυτό έχει οργανωθεί απο το 

ΕΚΤ και παρέχει προηγμένες και φιλικές στο χρήστη δυνατότητες 

ανάγνωσης και απλής/σύνθετης αναζητησης.

http://ebooks.serrelib.gr/serrelib

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Κόνιτσας, Μυτιλήνης, Ρεθύμνου
Ελεύθερη πρόσβαση σε πλούσιο ψηφιοποιημένο υλικό.

http://eopac-libkonitsa.abekt.gr/

http://eopac-libmytilini.abekt.gr/

http://eopac-librethymno.abekt.gr/

http://ebooks.liblivadia.gr/
http://ebooks.liblivadia.gr/liblivadia/
http://ebooks.serrelib.gr/
http://ebooks.serrelib.gr/serrelib
http://ebooks.serrelib.gr/
http://eopac-libkonitsa.abekt.gr/
http://eopac-libmytilini.abekt.gr/
http://eopac-librethymno.abekt.gr/


Άλλες Ψηφιακές Πηγές Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

• http://dspace.lib.ntua.gr Ψηφιακή βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

• http://pergamos.lib.uoa.gr Ψηφιακή βιβλιοθήκη Πέργαμος του Παν/μίου Αθηνών

• http://anemi.lib.uoc.gr Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών του 

Παν/μίου Κρήτης

• http://dspace.lib.uom.gr Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Αποθετήριο του Παν/μίου 

Μακεδονίας

• http://repository.upatras.gr/dspace Εκπαιδευτικό Απόθεμα του Παν/μίου Πατρών

• http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/ Κοσμόπολις του Παν/μίου Πατρών

• http://www.lis.upatras.gr/nemertes/ Νημερτής του Παν/μίου Πατρών

• http://cds.lib.auth.gr/ Ψηφιοθήκη του Αριστοτέλειου του Παν/μίου Θεσ/νικης

• http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/  Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Παν/μίου Πειραιά

• http://195.251.30.202:8080/dspace/ Ψηφιακό Αποθετήριο Χαροκοπείου Παν/μίου 

• http://digilib.lib.unipi.gr/spoudai/ Περιοδικό «Σπουδαί» του Παν/μίου Πειραιά κλπ.

http://dspace.lib.ntua.gr/
http://pergamos.lib.uoa.gr/
http://anemi.lib.uoc.gr/
http://dspace.lib.uom.gr/
http://repository.upatras.gr/dspace/
http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/
http://www.lis.upatras.gr/nemertes/
http://cds.lib.auth.gr/
http://195.251.30.202:8080/dspace/
http://digilib.lib.unipi.gr/spoudai/


Openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης 62 ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών 

και ακαδημαϊκών αποθετηρίων. Το ευρετήριό του περιέχει 429777 έγγραφα και 

ενημερώνεται καθημερινά με νέες καταχωρήσεις.



www.openaccess.gr



• Εκπαιδευτικά σενάρια, με χρήση και αξιοποίηση επιστημονικών 

πηγών πληροφόρησης ανοικτής πρόσβασης.

– Κώστας Μπέκος | Φιλόλογος | Εθνικό Κεντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

• Επίδειξη επιστημονικών πηγών πληροφόρησης - Αποθετήρια, 

Ψηφιακές βιβλιοθήκες, Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.

– Πόλυ Καραγιάννη | Βιολόγος |Ψηφιακή Βιβλιοθήκη | Εθνικό Κεντρο 

Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Το σεμινάριο συνεχίζεται...


