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Δημοσίευση με ανοικτή πρόσβαση 

• Ο συγγραφέας δημοσιεύσει τη δουλειά του ως άρθρο ή 

βιβλίο ανοικτής πρόσβασης. Οι δημοσιεύσεις αυτές είναι 

άμεσα ελεύθερα προσβάσιμες.  

 

Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της δημοσίευσης και 

της πρόσβασης σε αυτήν 

 

 

 



Που θα βρω κατάλληλο εκδότη? 

 

• http://doaj.org registry of open access journals 

• http://www.doabooks.org/  

http://doaj.org/
http://www.doabooks.org/


Το 10% της αγοράς των επιστημονικών περιοδικών είναι ανοικτής πρόσβασης 





Εκδότες 

• Μεγάλοι εμπορικοί εκδότες, λχ Elsevier, Taylor 

and Francis etc (for profit) 

• Μικρότεροι εκδότες, πανεπιστημιακές εκδόσεις, 

εκδόσεις ιδρυμάτων (λχ ePublishing EKT) (not 

for profit) 

• Ανεξάρτητοι εκδότες, νέα δραστηριότητα από 

επιστήμονες (λχ. Open Library of the 

Humanities) 



Article Processing Charges 

• Τέλη για τη δημοσίευση άρθρων με ανοικτή 

πρόσβαση από 300 ευρώ έως 2500 χιλιάδες 

ευρώ 

• Τα χρεώνουν κατά κύριο λόγο οι εμπορικοί 

εκδότες (εφόσον ένα άρθρο γίνει αποδεκτό) 

• Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και υβριδικά 

περιοδικά 

–Τα τελευταία χρεώνουν παραπάνω τα APCs 

–Προτιμάτε τα πρώτα 

• Επειδή οι χρηματοδότες έρευνας απαιτούν την 

ανοικτή πρόσβαση, τα έξοδα αυτά είναι επιλέξιμα 



Book Processing Charges 

• To ίδιο για τα βιβλία 

• Τα βιβλία ενέχουν ένα σημαντικό κόστος 

παραγωγής 

• Οι εκδότες εγείρουν τέλη από 3000 έως 15000 

ευρώ  

–Τα πρώτα οι πανεπιστημιακοί εκδότες τα 

δεύτερα οι εμπορικοί εκδότες 



Τα κόστη της δημοσίευσης με ΑΠ 

• Μεταφέρονται από τον αναγνώστη (συνδρομές) 

στον συγγραφέα (δηλαδή στο φορέα του) 

• Tα περισσότερα περιοδικά δεν χρεώνουν, 

αναζητήστε πρώτα αυτά! 

 

 

• Η ανοικτή πρόσβαση έχει επιφέρει ανακατανομή 

των οικονομικών των εκδόσεων 



Πνευματικά Δικαιώματα 

• Δημοσιεύοντας με ανοικτή πρόσβαση ο 

συγγραφέας διατηρεί τα πνευματικά του 

δικαιώματα 

• Η διάθεση του έργου γίνεται με συγκεκριμένες 

άδειες, συνήθως creative commons 

• Αυτό είναι πολύ καλό για το συγγραφέα, δεν 

εκχωρεί τα δικαιώματά του και τη διαχείρισή τους 

στον εκδότη 



Το σπίτι μας! 
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