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Ανοικτή Πρόσβαση είναι…

•Η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και  απαλλαγμένη από 

τέλη και περιορισμούς διαδικτυακή πρόσβαση σε 

ψηφιακό επιστημονικό 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.



Κίνηση για την Ανοικτή Πρόσβαση

Διεθνής διάλογος για την ανάγκη ελεύθερης πρόσβασης στη γνώση και εναλλακτικών 
σχημάτων διάχυσης του επιστημονικού περιεχομένου λόγω:

• της περιορισμένης πρόσβασης στην επιστημονική παραγωγή 

• των αργών χρόνων δημοσίευσης της επιστημονικής γνώσης 

• των συνεχώς αυξανόμενων τιμών των συνδρομών περιοδικών και 

των ολιγοπωλιακών τακτικών των παραδοσιακών εκδοτικών σχημάτων

• των μειωμένων κρατικών επιχορηγήσεων για συνδρομές σε περιοδικά

• της συνεχούς μείωσης της αγοραστικής αξίας των βιβλιοθηκών 

• της διεθνούς αύξησης της επιστημονικής παραγωγής 

• των απαιτητικών αναγκών των χρηστών 

• της μειωμένης επίδρασης της έρευνας στην οικονομική ανάπτυξη και 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής (ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες) 

• της ταχύτατης ανάπτυξης των δυνατοτήτων του διαδικτύου.



Πρωτοβουλίες - Ορόσημα  για την Ανοικτή 

Πρόσβαση

• Ενεργή δράση, αυξημένη κινητικότητα τη τελευταία 10ετία στην  
Ευρώπη και στην Αμερική μέσω διεθνών πρωτοβουλιών με βασικό 
άξονα, τη κατά το δυνατόν ελεύθερη πρόσβαση στην επιστημονική 
παραγωγή μέσω διαδικτύου

• Budapest OA Initiative 01, Bethesda Statement on OA Publishing 03, 
Berlin Declaration on OA to Knowledge in the Sciences & Humanities
05, OECD Declaration on Access to research data from Public
Publishing 04, Alambra Declaration on Open Access 10 κα. 

• Η επιστημονική κοινότητα δικαιούται, σαν παραγωγός της 
επιστημονικής γνώσης, να έχει πρόσβαση σε όσο το δυνατόν 
περισσότερες επιστημονικές πηγές και αρχειακό υλικό.

• Δύο δρόμοι για την Ανοικτή Πρόσβαση

► Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης   Αποθετήρια Ανοικτής 
Πρόσβασης



Οι δρόμοι της Ανοικτής Πρόσβασης

Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης

• Ελεύθερα στο διαδίκτυο

• Όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους, είναι ηλεκτρονικά

• Ακολουθούν διαδικασίες αξιολόγησης (peer-reviewing)

• Οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά τους δικαιώματα

• Διάθεση περιεχομένου με τυποποιημένες άδειες, 

συνήθως Creative Commons

• περισσότερα από 8.000 Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης 

σε όλο τον κόσμο.

• Πηγή πληροφόρησης: 

Directory of Open Access Journals www.doaj.org

http://www.doaj.org/


Οι δρόμοι της Ανοικτής Πρόσβασης

Αποθετήρια Ανοικτής Πρόσβασης

• Ψηφιακά αρχεία στο διαδίκτυο

• Eλεύθερη πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό & πλήρη κείμενα

• Ιδρυματικά, Θεματικά, Εθνικά

• Υπηρεσίες οργάνωσης, συλλογής, διάθεσης, διατήρησης

• Aυτό-αρχειοθέτηση

• περισσότερα από 2.200 Αποθετήρια Ανοικτής Πρόσβασης 
σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων 1.000 στην Ευρώπη.

• Πηγές πληροφόρησης: 

Directory of Open Access Repositories www.opendoar.org
Registry of Open Access Repositories http://roar.eprints.org/

http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/


Οφέλη για ακαδημαϊκούς/ερευνητές

• Άμεση, ελεύθερη και απαλλαγμένη από τέλη πρόσβαση σε πλήρη 

κείμενα επιστημονικού περιεχομένου

• Αύξηση της αναγνωσιμότητας και απήχησης του έργου τους σε 

παγκοσμιο επίπεδο (citations)

• Ταχύτητα στη διάχυση και χρήση των αποτελεσμάτων

• Παρακολούθηση της πορείας του έργου μέσω στατιστικών εργαλείων 

• Διατήρηση του επιστημονικού υλικού σε μακροχρόνια βάση, 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

• Διαχείριση και έλεγχο του έργου τους από το διαδίκτυο, 

χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς 

• Ενίσχυση της επικοινωνίας των μελών της επιστημονικής κοινότητας. 



• Διεθνής και διαχρονική προβολή
του κύρους και της αξίας τους

• Μειωμένο κόστος πρόσβασης 
σε επιστημονικό περιεχόμενο

• Μακροχρόνια διατήρηση του επιστημονικού 
έργου μέσω κεντρικού συστήματος

• Παροχή σύγχρονων και ποιοτικών 
υπηρεσιών για τους επιστήμονες

• Ευκαιρίες για εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων

• Αποτελεσματικότερη διαχείριση της έρευνας.

Οφέλη για ακαδημαϊκά ιδρύματα & βιβλιοθήκες



Οφέλη για τις επιχειρήσεις και 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς

• Μειωμένο κόστος πρόσβασης στην έρευνα

• Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 

• Σύνδεση της επιστήμης με τη παραγωγή

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο

• Συνεργασία και διάλογος με την επιστημονική 

κοινότητα.



Οφέλη για τους πολίτες

• Τα επιστημονικά αποτελέσματα είναι δημόσιο αγαθό, 

αρχή της επιστήμης και ανταποδοτικότητα της 

δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας

• Προώθηση τη δημιουργικότητας και αξιοποίηση 

των ερευνητικών αποτελεσμάτων

• Ενίσχυση διακρατικού δικτύου συνεργασιών και 

επαφών

• Προσφορά στις αναπτυσσόμενες χώρες σύγχρονων 

και χωρίς κόστος δυνατοτήτων δημιουργίας 

και πρόσβασης στο επιστημονικό περιεχόμενο.



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

o Horizon: Υποχρεωτική η Ανοικτή Πρόσβαση

• 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

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/


Το ΕΚΤ και η Ανοικτή Πρόσβαση

• Υποστηρίζει την «Κίνηση για την Ανοικτή Πρόσβαση», όπως αυτή διαμορφώνεται διεθνώς και την 

προωθεί σε εθνικό επίπεδο μέσα από πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση πολιτικών

o Είναι ο 1ος Ελληνικός φορέας που υπογράφει τη Διακήρυξη του Βερολίνου και αναμέσα 

στους 25 πρώτους φορείς που την υπέγραψαν παγκοσμίως (2003).

o Στο πλαίσιο του έργου «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕ+Τ),   

δημιουργεί υποδομές και λειτουργεί Επιστημονικά Περιοδικά και Αποθετήρια Ανοικτής 

Πρόσβασης, προωθώντας την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα και ενισχύοντας  την εθνική 

υποδομή για την έρευνα και την τεχνολογία

• Αναπτύσσει Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών 

Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου (SaaS)

• Συμβάλλει στην προβολή της Ανοικτής Πρόσβασης και στο διάλογο στην Ελλάδα με τη 

δημιουργία και την υποστήριξη της πύλης www.openaccess.gr και του blog για την 

ΑΠ www.openaccess.gr/blog. 

• Λειτουργεί την ενιαία μηχανή αναζήτησης ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου openarchives.gr

• Διοργανώνει διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις για τη προώθηση της Ανοικτης Πρόσβασης

• Συμμετέχει σε, αλλά και συντονίζει σημαντικά ευρωπαϊκά έργα με στόχο την προώθηση της 

Ανοικτής Πρόσβασης, όπως το MedOANet (www.medoanet.eu)  και το OpenAIRE 

(www.openaire.eu) 

http://www.openaccess.gr/
http://www.openaccess.gr/blog
http://www.openaccess.gr/blog openarchives.gr
http://www.medoanet.eu/
http://www.openaire.eu/


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, 520 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/


Στοιχεία χρήσης ΕΑΔΔ



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

5.600 εγγραφές με 1.800 αρχεία πλήρους κειμένου & 520 αρχεία βιντεο
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Επισκεψιμότητα στον Ήλιο 1/1-30/6/2012



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/
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Ηλεκτρονικές Εκδόσεις 1/1 – 30/6/2012



Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Έργων ΕΠΕΑΕΚ & ΕΠΕΔΒΜ
Πολύτιμο περιεχόμενο για εκπαιδευτικούς και μαθητές, σε μια ενιαία 

πλατφόρμα. Η βιβλιοθήκη συγκεντρώνει υλικό και μελέτες που 

δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, και συνεχίζει να 

εμπλουτίζεται με υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του ΕΠ "Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση" (2007 -2013).

http://repository.edulll.gr/edulll/

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

http://repository.edulll.gr/
http://repository.edulll.gr/edulll/
http://ebooks.liblivadia.gr/
http://ebooks.liblivadia.gr/liblivadia/
http://ebooks.serrelib.gr/
http://ebooks.serrelib.gr/serrelib


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 Παν/μιου Θεσ/νικης

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

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

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

• κλπ.
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Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα

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

E-mail: ekt@ekt.gr • www.ekt.gr

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT)

Ευρετήρια Αποθετηρίων ΑΠ
•www.openDOAR.org

•http://roar.eprints.org/

Ευρετήρια Περιοδικών ΑΠ
•www.doaj.org

•http://www.opensciencedirectory.net/

•http://highwire.stanford.edu/lists/freeart. dtl

Nέα & απόψεις για την ΑΠ
•http://openaccess.wetpaint.com

•http://www.openstudents.org/

•http://www.earlham.edu/%7Epeters/

fos/fosblog.html 

•http://www.earlham.edu/~peters/fos/
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