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Η παρουσίαση

• Η ανοικτή επιστήμη

• Η ανοικτή πρόσβαση

• Η σχετική δραστηριότητα του ΕΚΤ



• Αναφέρεται στη διεξαγωγή έρευνας και στη 
διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με 
ανοικτό τρόπο σε όλη την ερευνητική 
διαδικασία (research process)

• Τέτοια έρευνα είναι διασυνδεμένη έρευνα στο 
διαδίκτυο (το προϋποθέτει και βασίζεται σε 
αυτό, υπάρχει χάρη σε αυτό) 

• Αξιοποιεί το μεγάλο όγκο των διαθέσιμων 
δεδομένων, επιστημονικών και άλλων (data 
intensive)

H ανοικτή επιστήμη



Κύκλος ζωής της έρευνας
open methodology open source software

collaborative research

open access publications
open access repositories
open access to research data
open peer review
open licenses

alternative metrics
Alternative impact

open content

Open sustainable formats
Collaborative preservation 

Ο ενάρετος κύκλος της Ανοικτής Επιστήμης

Σχεδιασμός

(ιδέα και σχεδιασμός 
διεξαγωγής έρευνας, 

χρηματοδότηση)

Διεξαγωγή

(συλλογή, περιγραφή, 
οργάνωση, μελέτη)

Δημοσίευση 

Αναγνωρισιμότητα 
και αντίκτυπος

Διατήρηση

Επαναχρησιμοποίηση



• Η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και 

απαλλαγμένη από τέλη και περιορισμούς 

διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό 

επιστημονικό περιεχόμενο που επιτρέπει 

την επανάχρηση του περιεχομένου

• Το ΕΚΤ ως εθνικός φορέας συγκέντρωσης και διάθεσης 

επιστημονικού περιεχομένου αναγνώρισε τη σημασία της ανοικτής 

πρόσβασης και ήδη από το 2003 εφαρμόζει:

• Berlin Declaration http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration (2003)

• Budepest Declaration (open access initiative) 
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read (2002)

Τι είναι η Ανοικτή Πρόσβαση

http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read


• Συμβάλλει στην περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας

• Συμβάλλει στην εντατικοποίηση της έρευνας και την καινοτομία

• Συμβάλλει στην επαλήθευση της έρευνας στην αποφυγή της επανάληψης 
Ενισχύει την διεπιστημονικότητα, οδηγεί σε νέα μονοπάτια έρευνας

• Εμπλέκει στη διαδικασία της έρευνας τους πολίτες και την κοινωνία 
Συμβάλλει στη διατήρηση των έργων

• Κάνει τα έργα πιο εμφανή, μπορεί να αυξάνει τις ετεροαναφορές

• Δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε 
όλους

• Συνολικά είναι πιο οικονομικός τρόπος πρόσβασης σε σχέση με 
συνδρομητικό μοντέλο

• Για την Ελλάδα, αναγκαία η συμμετοχή σε αυτό το ανοικτό σύστημα 
λόγω και των οικονομικών συνθηκών 

Η σημασία της Ανοικτής Πρόσβασης



• Μία από τις προτεραιότητες του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (open 
circulation of knowledge)

• Σειρά κειμένων πολιτικής με τελευταία 
Σύσταση του 2012

• Πιλοτικό πρόγραμμα σε δημοσιεύσεις για 
την Ανοικτή Πρόσβαση στο FP7

• Ορίζοντας 2020 
• Υποχρεωτική ανοικτή πρόσβαση στις 

δημοσιεύσεις (σε αποθετήρια)

• Πιλοτικό πρόγραμμα για ανοικτή πρόσβαση 
στα ερευνητικά δεδομένα

Οι πολιτικές της ΕΕ για την Ανοικτή Πρόσβαση 



ePublishing

GRISSH (Greek Reference Index in the 
SSH)

Αποθετήρια Ανοικτής Πρόσβασης

Πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης

Σημαντικές δράσεις ΕΚΤ για την Ανοικτή Επιστήμη



• Η αρχή: Ξεκίνησε το 2007 ως ηλεκτρονικές εκδόσεις περιοδικών ανοικτής 
πρόσβασης

• Σήμερα: υπηρεσίες υποδομών σε έγκριτους εκδότες (20)

• Αποτελέσματα και αντίκτυπος:

• Μετάβαση σε δικτυακό περιβάλλον εργασίας και έκδοση ανοικτής 
πρόσβασης για χιλιάδες ερευνητές και για τους εκδότες

• Βελτίωση ποιότητας περιοδικών

• Σταθερή αύξηση απήχησης των περιοδικών και για ανάγνωση και για 
δημοσίευση (έμφαση ΑΚΕ)

• Εμπλουτισμός με νέες παροχές (βιβλία και πρακτικά)

• Σταθερά αυξανόμενες συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• Προοπτική: 

• η υπηρεσία να εξυπηρετεί ως εθνική υποδομή τις σχετικές ανάγκες 
για έγκριτες εκδόσεις των φορέων έρευνας της χώρας 

• Να μπορεί να διεξάγει καινοτόμες δράσεις συμβάλλοντας στη 
σύγκλιση 

Ιστορικό ePublishing



Ηλεκτρονικές  εκδόσεις

epublishing.ekt.gr



Ενιαία Πλατφόρμα ePublishing

Journal Platform 
(http://ejournals.epublishing.ekt.gr/) 

Book Platform  (under development)

Proceeding Platform (under development) 

Κρίσιμη μάζα έγκριτων εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης σε συνεργασία με εκδότες



Καινοτόμες πιλοτικές δράσεις: Το Open Book Press

• Έναρξη Πιλοτικής Λειτουργίας: Τέλη 2015

• Εξειδικευμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης 
μονογραφιών

• Φιλοξενία & ανάδειξη ελληνικού επιστημονικού 
περιεχομένου Ανοικτής Πρόσβασης στις 
Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες

• Τεχνολογία και τεχνογνωσία προς εκδότες και 
επιστημονική κοινότητα

Λόγω: αυξημένης σημασίας της μονογραφίας ως 
μέσου διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων –

Διερεύνηση ανοικτών μοντέλων διάθεσης όπως & στο 
εξωτερικό-χρηματοδότηση μέσω ΨΣ με διαγωνιστική 
διαδικασία 



1. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

2. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

3. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

4. Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας

5. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

6. Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών (ΕΠΕΕ)

7. Εταιρεία Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση (ΕΕΣΜΝΕΔ)

8. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)

9. Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ)

10. Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας (ΕΜΙΘΙ)

11. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

12. Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης (ΚΕ.ΜΕ.ΨΕ.)/ΕΚΠΑ

13. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ)

14. Μουσείο Μπενάκη

15. Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού (ΟΜΕΔ)

16. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

17. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ΤΕΙ Ηπείρου

18. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ)/ΑΠΘ

19. Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ)

20. History Department Queensborough Community College / CUNY

Οι συνεργασίες 

http://www.eie.gr/
http://www.ekke.gr/
http://ekt.gr/
http://gcla.phil.uoa.gr/gr/index.html
http://www.hcmr.gr/
http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=84&lang=el
http://www.eesmned.gr/
http://www.ems.gr/
http://www.emne-mnimon.gr/
http://www.historein.gr/
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ihr/index-gr_IHR.html
http://kemepse.com/
http://www.kms.org.gr/
http://www.benaki.gr/
http://www.eranistes.org/index.php/eranistis/about/publishingPartners
http://ecedu.uoi.gr/
http://flmc.teiep.gr/
http://www.nured.auth.gr/dp7nured/
http://www.chae.gr/
http://epublishing.ekt.gr/el/publisher/History-Department-Queensborough-Community-College-CUNY


Οι συνεργασίες ePublishing της Θεσσαλονίκης

ΑΠΘ/Tμήμα Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών



Proceedings Τμήμα Προσχολικής Αγωγής/ΑΠΘ



• Συλλογή, τεκμηρίωση, διατήρηση έγκριτων ελληνικών 
επιστημονικών εκδόσεων στις ΑΚΕ (Ευρετήριο ΑΚΕ/GRISSH)

• Περιοδικά που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια εγκριτότητας

• Ανοικτή πρόσβαση σε μεταδεδομένα και περιεχόμενο (όπου 
δυνατό)

• Ανάδειξη, διάχυση και ενίσχυση απήχησης αποθέματος

• Διασύνδεση με διεθνείς πρωτοβουλίες και υποδομές

• Επιστημονικό συμβούλιο ειδικών από όλη την Ελλάδα

• Αντιμετωπίζει ζήτημα δικτυακής παρουσίας και διάθεσης εκδόσεων

• Αντιμετωπίζει ελλειπή παρουσία ΑΚΕ σε διεθνή ευρετήρια και 
μετρησιμότητας παραγωγής

• Μελλοντικά : Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (λχ μετρικά) και 
Ενεργός συμμετοχή των εκδοτών 



• Alpha version 2015

• 90 περιοδικά/24500 άρθρα (ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση) 

• 69 εκδότες 

• Διαδικασία αδειοδότησης ‘ανοίγματος’ περιεχομένου από 
εκδότες

• www.grissh.gr

Τρέχουσα κατάσταση

http://www.grissh.gr/


Περιοδικά GRISSH από τη 
Θεσσαλονίκη
Φορέας Περιοδικό

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Ελληνικά

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Μακεδονικά

Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος Hellenic Journal of Psychology

Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας South-Eastern Europe journal of Economics

Αριστοτέλειο Εγνατία

Αριστοτέλειο Δια-κείμενα

Αριστοτέλειο Γράμμα

Αριστοτέλειο Βυζαντιακά

Αριστοτέλειο Βυζαντινά 

Αριστοτέλειο Philosophical Inquiry

Αριστοτέλειο/ΥΠΠΟ Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη

Iνστιτούτο Μελετών Χερσονήσου του Αίμου Balkan Studies



www.grissh.gr



• Δομημένες βάσεις δεδομένων στο 
διαδίκτυο

• Λειτουργία με συγκεκριμένα πρότυπα

• Διαλειτουργία στο διαδίκτυο

• Συγκέντρωση, τεκμηρίωση, διάθεση 
περιεχομένου

• Επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο

• Ιδρυματικά ή θεματικά

• Αποθετήρια ΕΚΤ
• Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

• ‘Ήλιος’ ιδρυματικό αποθετήριο ΕΙΕ

Αποθετήρια Επιστήμης-Ανοικτή Πρόσβαση



Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 



Το αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών «Ήλιος»



• Κάποια αποθετήρια, λίγο περιεχόμενο=απροσπέλαστη έρευνα

• Ένα μόνο ίδρυμα με πολιτική ανοικτής πρόσβασης (ΙHU)

Η ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα



• Υποδομή και υπηρεσίες εθνικής εμβέλειας

• Εκπαίδευση και ενημέρωση

• Υποστήριξη στη διαμόρφωση πολιτικών σε φορείς έρευνας

• Υποστήριξη στη συμμόρφωση με σχετικές απαιτήσεις ΕΕ (FP7, 
Ορίζοντας 2020) 

Υποστήριξη πολιτικών ανοικτής πρόσβασης



PASTEUR4OA: Συντονισμένες πολιτικές ανοικτής πρόσβασης 

• ΕΚΤ συντονιστής consortium

• Ανάπτυξη πολιτικών που 
ευθυγραμμίζονται με ΕΕ

• Συντονισμός σε εθνικό επίπεδο

• Υποστήριξη σε φορείς έρευνας 
για ανάπτυξη πολιτικών

• http://pasteur4oa.eu

http://pasteur4oa.eu/


RECODE: Open access policies for Research Data
Προς 
• Φορείς έρευνας
• Χρηματοδότες έρευνας
• Εκδότες
• Διαχειριστές Δεδομένων

http://policy.recodeproject.eu/



Το openAIRE
(www.openaire.eu)

• Η ευρωπαϊκή υποδομή για την διάθεση με ανοικτή πρόσβαση της έρευνας που
χρηματοδοτεί η Κομισιόν (έργο της DG CNCT)- www.openaire.eu

• Συλλέγει δημοσιεύσεις του FP7 και του Ορίζοντα 2020 από αποθετήρια στην Ευρώπη και
δίνει πρόσβαση σε αυτές: κεντρική πύλη για τις δημοσιεύσεις που χρηματοδοτούνται από ΕΕ

• Προσφέρει υπηρεσία αποθετηρίου (zenodo) για δημοσιεύσεις και επιστημονικά δεδομένα
για ερευνητές που δεν διαθέτουν αποθετήριο http://zenodo.org

• Διαθέτει Ευρωπαϊκό Helpdesk για κάθε χώρα
(http://www.openaire.eu/en/support/helpdesk)

• Απευθυνθείτε σε αυτό για ερωτήματα για την ΑΠ και τις υποχρεώσεις σας, δηλαδή στο
ΕΚΤ!

• To EKT, ως ελληνικός κόμβος του openaire θα διοργανώσει διάφορα σεμινάρια το 2015 για
βιβλιοθηκονόμους και για έλληνες συντονιστές ευρωπαϊκών έργων.

http://www.openaire.eu/
http://zenodo.org/
http://www.openaire.eu/en/support/helpdesk


www.openaccess.gr

http://www.openaccess.gr/


www.ekt.gr

Δρ Βικτωρία Τσουκαλά | tsoukala@ekt.gr
Υπεύθυνη Μονάδας Ηλεκτρονικών Εκδόσεων & Δράσεων ΑΚΕ


