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Υπηρεσίες Ανοικτής Πρόσβασης 

• Ευρεσιμότητα 

     → Συγκέντρωση και διάχυση περιεχομένου    

     → Τεκμηρίωση και ευρετηριασμός πηγών 

     → Διαμόρφωση υποδομών 

 

•  Επιστημονική επικοινωνία 

     → Mέσα και μέθοδοι εντοπισμού και 

         επανάχρησης περιεχομένου 

     → Νέα πρότυπα αξιοποίησης των    

         αποτελεσμάτων της έρευνας   

 

• Νέα προσέγγιση 

     → Συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών 

     → Ελεύθερη διάθεση χρηματοδοτούμενης    

         έρευνας  

 



Ανοικτή Πρόσβαση και Ηλεκτρονικές Εκδόσεις 

• Νέα μοντέλα επιστημονικής επικοινωνίας  

• Ενίσχυση της ευρεσιμότητας του περιεχομένου 

• Διάθεση δεδομένων έρευνας (πίνακες, στατιστικά) 

• Ισότιμη πρόσβαση στο περιεχόμενο 

• Βιώσιμες εκδόσεις, υπέρβαση του μοντέλου των 

συνδρομών 

• Αναγνωρισιμότητα των συγγραφέων και του 

έργου τους 

 



Ευρετήρια εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης 

SHERPA RoMEO 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php 

→Πολιτικές αυτοαρχειοθέτησης συγγραφέων 

→Πολιτικές copyright 

→ Δεδομένα για 22000 τίτλους 
 

Directory of Open Access Journals 
https://doaj.org/ 

→ Ευρετήριο περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης 

→ 9.170 περιοδικά ~ 2.400.000 άρθρα  
 

Directory of Open Access Books 
http://www.doabooks.org/ 

→ Ευρετήριο επιστημονικών βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης 

→ 5.430 βιβλία από 161 εκδότες (εμπορικούς και μη) 
 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
https://doaj.org/
http://www.doabooks.org/


Πλατφόρμες Επιστημονικών Εκδόσεων AΠ (ενδεικτικά) 

Openedition  http://www.openedition.org/ 

Πλατφόρμες ψηφιακού περιεχομένου ΑΚΕ 

3261 βιβλία, 437 περιοδικά,1668 blogs  
 

SciELO  http://www.scielo.org/php/index.php 

Συνεργατικό μοντέλο δημοσίευσης περιοδικών ΑΠ 

1250 περιοδικά (κυρίως από τη Λατινική Αμερική) 
 

Open Library of Humanities  
https://www.openlibhums.org/ 

Διεθνές δίκτυο βιβλιοθηκών, ερευνητών και εκδοτών 
 

Καλλιπος  https://www.kallipos.gr 

Εισαγωγή ηλεκτρονικών βιβλίων στην εκπαίδευση 

~ 400 πανεπιστημιακά συγγράμματα  

 

http://www.openedition.org/
http://www.scielo.org/php/index.php
https://www.openlibhums.org/
https://www.kallipos.gr/


Το ΕΚΤ για την Ανοικτή Πρόσβαση 
 

 Στόχοι 

• Υποστήριξη της επιστημονικής επικοινωνίας και της 

πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο 

• Προώθηση και εφαρμογή πολιτικών ΑΠ 

• Συλλογή, διάθεση και διατήρηση ελληνικών εκδόσεων 

• Διεθνής αντίκτυπος ελληνικής έρευνας 

• Ανοικτή επιστήμη  

 

 

 



ΕΚΤ – Υπηρεσίες Ανοικτής Πρόσβασης 

• Ηλεκτρονικές επιστημονικές εκδόσεις   

o http://epublishing.ekt.gr  

• Ευρετήριο έγκριτων περιοδικών ΑΚΕ 

o http://grissh.ekt.gr (alpha version)  

• Πρόσβαση σε διδακτορικές διατριβές 

o http://www.didaktorika.gr/eadd 

• Ψηφιακά αποθετήρια  

o  http://web.ekt.gr/el/psifiaka-apothetiria 

• Αναζήτηση σε περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού 

o  http://www.openarchives.gr/ 

• Ενιαία αναζήτηση σε ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο 

o  http://www.searchculture.gr/ 

 

 

http://epublishing.ekt.gr/
http://grissh.ekt.gr/
http://www.didaktorika.gr/eadd
http://web.ekt.gr/el/psifiaka-apothetiria
http://web.ekt.gr/el/psifiaka-apothetiria
http://web.ekt.gr/el/psifiaka-apothetiria
http://www.openarchives.gr/
http://www.searchculture.gr/


EKT ePublishing 

→ Διαδικτυακό περιβάλλον ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων 

→ Περιοδικά, πρακτικά Συνεδρίων και Μονογραφίες  

→ Δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενο 

→ Δυνατότητα ανάγνωσης και μεταφόρτωσης περιεχομένου 

→ Μεταδεδομένα και μοναδικά αναγνωριστικά  

→ Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών 

 

 

 

Περισσότερες από 800.000 επισκέψεις, 611.000 χρήστες  

http://epublishing.ekt.gr/ 
 

http://epublishing.ekt.gr/


eJournals 

→ 23 επιστημονικά περιοδικά ΑΚΕ 

→ Mediterranean Marine Science (medit-mar-sc.net) 

→ 6.800 άρθρα, ψηφιακό αρχείο τευχών  

     και ηλεκτρονική έκδοση νέων τευχών 

→Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών 

→Διαχείριση εκδοτικής διαδικασίας (αξιολόγηση,  

    επιμέλεια, δημοσίευση άρθρων)  

 

ejournals.epublishing.ekt.gr 
 

medit-mar-sc.net
medit-mar-sc.net
medit-mar-sc.net
medit-mar-sc.net
medit-mar-sc.net
http://ejournals.epublishing.ekt.gr


eProceedings 

→ 3 σειρές πρακτικών συνεδρίων, 600 εισηγήσεις 

→ Τρέχουσες τάσεις στην έρευνα   

→ Ανάδειξη της δραστηριότητας έγκριτων επιστημονικών  

     φορέων 

→ Δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης υποβαλλόμενων  

     εργασιών 

 

  

eproceedings.epublishing.ekt.gr 

 
 

ebooks.epublishing.ekt.gr


Open Book Press 

→ Ηλεκτρονική έκδοση μονογραφιών     

     υψηλών τεχνικών και ποιοτικών  

     προδιαγραφών 

→ Διαμόρφωση ηλεκτρονικών εκδοτικών  

     οίκων και οργάνωση της εκδοτικής  

     διαδικασίας  

→ Έμφαση στις Κοινωνικές και   

     Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

→ 5 εκδότες, 6 μονογραφίες (pdf, ePub, html) 

 

 

 

ebooks.epublishing.ekt.gr 

 
 

ebooks.epublishing.ekt.gr


Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών 

→ Τεκμηρίωση και διατήρηση έγκριτων επιστημονικών περιοδικών 

→ Δημόσια πρόσβαση στο ευρετηριασμένο περιεχόμενο  

→ Δυνατότητες ενισχυμένης αναζήτησης & πλοήγησης  

→ Στοχευμένο εργαλείο έρευνας για την κοινότητα των ΑΚΕ 

www.grissh.gr 
 

87 περιοδικά,  περισσότερα από 20.000 άρθρα 

 
 

http://www.grissh.gr/


Ευρετήριο ΑΚΕ – Βασικές λειτουργίες 

Αναζήτηση με λέξη ή φράση 

κλειδί 

Πλοήγηση (Θεματική κατηγορία, 

τίτλος περιοδικού, συγγραφέας, 

εκδότης) 

Συνδυαστικά φίλτρα 

εξειδίκευσης αναζήτησης (έτος, 

γλώσσα κειμένου, τύπος υλικού 

(άρθρο, περιοδικό), θεματικές 

κατηγορίες Frascatti 

Προβολή των μεταδεδομένων 

στα περιοδικά και στα άρθρα 

Προβολή αρχείου κειμένου 

ανοικτής πρόσβασης, όπου 

αυτό υπάρχει 

Πληροφορίες σχετικά με το έργο 

των συγγραφέων 

 



Εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών 

 

→ Αναζήτηση μεταδεδομένων 34.878 διατριβών 

→ Υλικό από το 1985 έως και σήμερα 

→ Όλα τα επιστημονικά πεδία  

→ Πρόσβαση σε πλήρες κείμενο και δυνατότητα μεταφόρτωσης 

→ Σαφείς όροι διάθεσης περιεχομένου 

http://www.didaktorika.gr/eadd 
 

Ψηφιακά αρχεία 32.520 διατριβών 

http://www.didaktorika.gr/eadd


Εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών 

Τίτλος: Μέθοδοι και συστήματα για την ανοικτή πρόσβαση, το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση 

ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
 Λειτουργίες 
 
•Ανάγνωση online 
•Μεταφόρτωση αρχείου 
•Παραγγελία σε ψηφιακή ή 
έντυπη μορφή 
 
Πληροφορίες/ Μεταδεδομένα 
 
•Τίτλος και περίληψη 
      (ελ / en) 
•Συγγραφέας 
•Ημερομηνία 
•Ίδρυμα 
•Επιτροπή 
•Επιστημονικό πεδίο – Όροι 
κλειδιά 
•Γλώσσα κειμένου 
•Άδεια Creative Commons 
 

 



 

 

Ευχαριστώ, 
 

 

irakleitos@ekt.gr  

mailto:Irakleitos@ekt.gr

