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Ανοικτή πρόσβαση 

Ελεύθερη διάθεση στο διαδίκτυο χωρίς κανένα οικονομικό, νομικό ή 

τεχνικό εμπόδιο πέρα από αυτά που απαιτούνται για την 

πρόσβαση στο ίδιο το διαδίκτυο 

Ελεύθερη χρήση για κάθε νόμιμο σκοπό 

Συγγραφείς διατηρούν 

 έλεγχος ακεραιότητας της δουλειάς τους 

δικαίωμα ορθά να αναγνωρίζονται και να αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία ως δημιουργοί του έργου 

 

Πηγή: ελληνική μετάφραση BOAI10 

© BOAI 
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Ανοικτή πρόσβαση (ΑΠ): 
συστάσεις για πανεπιστήμια 

- Ιδρυματικό καταθετήριο 

- Πολιτική κατάθεσης  

- άρθρα 

- μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες 

- αποτελέσματα χρηματοδοτούμενης  έρευνας 

- ερευνητικά δεδομένα 

- Σύνδεση ιδρυματικού καταθετηρίου με διαδικασίες αξιολόγησης 

- Κονδύλια για καταβολή κόστους δημοσίευσης σε περιοδικά ΑΠ 

- Συνεργασία για προάσπιση και προώθηση ΑΠ 
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Ανοικτή πρόσβαση: 
πληροφορίες & δράσεις προβολής  

Περισσότερα 
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/open-access   

2011. Open Access Week (1) October 24-30. 1η συμμετοχή Βιβλιοθήκης ΑΠΘ. 

Δημιουργία ιστοσελίδας (2) και σχετικού τριπτύχου (3) 

2012. Open Access Week October 22-28. Διαμοιρασμός φυλλαδίου σε συμμετέχοντες 

ενημέρωσης του Springer για τη Δημοσίευση Επιστημονικής Έρευνας (4) 

 21ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – παρουσίαση με τίτλο: ‘Προωθώντας 

την ανοικτή πρόσβαση: συνεργασία της ΒΚΠ με τη ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ’ (5) 

2013. Μετάφραση των συστάσεων της Budapest Open Access Initiative (BOAI10) στα 

ελληνικά (6) 

 Open Access Week October 21-27.  

  

http://www.lib.auth.gr/index.php/el/open-access
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/open-access
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/open-access
http://www.openaccessweek.org/
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/open-access
http://www.lib.auth.gr/images/stories/openaccess.pdf
http://www.lib.auth.gr/images/OAWeek2012.pdf
http://www.academia.edu/2440512/_
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/greek-translation-1
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Ανοικτή πρόσβαση: 
προβληματισμοί 1 

Πνευματικά  
δικαιώματα 

Η Ανοικτή Πρόσβαση σέβεται πλήρως την 
πνευματική ιδιοκτησία.  
Αναγνωρίζει το δικαίωμα των συγγραφέων να 
ελέγχουν την ακεραιότητα της δουλειάς τους και 
ορθά να αναγνωρίζονται και να αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία ως δημιουργοί του έργου τους. 
 

Πηγή: ελληνική μετάφραση BOAI10  

Οι άδειες Creative Commons παρέχουν στους 
δημιουργούς έναν απλό τρόπο να εκφράζουν 
ποιες ελευθερίες θέλουν τα δημιουργήματα τους 
να παρέχουν. 

Πηγή: Σχετικά με το Creative Commons  

©Mike Seyfang 

©Creative Commons.org 

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/greek-translation-1
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/greek-translation-1
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/greek-translation-1
http://www.creativecommons.gr/?page_id=13
http://www.creativecommons.gr/?page_id=13
http://www.creativecommons.gr/?page_id=13
http://www.creativecommons.gr/?page_id=13
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Ανοικτή πρόσβαση: 
προβληματισμοί 2 
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Η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρό ακαδημαϊκό αδίκημα.  
Κανονισμός μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΠΘ, άρθρο 12 

Κώδικας δεοντολογίας στην έρευνα, άρθρο 3 

 

Η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία διευκολύνει 

τον εντοπισμό πιθανής λογοκλοπής από τα ειδικά 

προγράμματα (π.χ. Ephorus, iThenticate, PlagScan, 

Plagiarisma.net, κ.ά.) 
©Lucia Whittaker 

http://www.lib.auth.gr/images/stories/auth_kanonismos.pdf
http://www.rc.auth.gr/Documents/Static/OperationFramework/research_deontology_principles.pdf
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Ανοικτή πρόσβαση: 
προβληματισμοί 2 

Κόστος  
δημοσίευσης 

Συχνά το κόστος έκδοσης μετακυλίεται στους 

συγγραφείς οι οποίοι αφενός επιθυμούν να 

δημοσιεύουν την έρευνά τους σε γνωστά 

συνδρομητικά περιοδικά, αφετέρου 

ενδιαφέρονται να είναι η έρευνά τους 

διαθέσιμη υπό καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης.  

Η BOAI 10 προτείνει την πρόβλεψη κονδυλίων για κάλυψη κόστους δημοσίευσης 

από πανεπιστήμια, χρηματοδοτικούς φορείς, ερευνητικά προγράμματα 

χρηματοδότησης 

© dolphinsdock 

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/greek-translation-1
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Ανοικτή πρόσβαση: 
προβληματισμοί 3 

Beall’s list of predatory publishers 
Κάποιοι εκδότες ή/και κάποια περιοδικά ανοικτής 
πρόσβασης χρησιμοποιούν αμφιλεγόμενες 
πρακτικές. 
 
Ο βιβλιοθηκονόμος Beall σύμφωνα με μία λίστα 
κριτηρίων που ο ίδιος κατάρτισε  προχώρησε στην 
καταγραφή αυτών των εκδοτών/περιοδικών. 
 

Η λίστα έχει δεχτεί αρκετή κριτική. Ωστόσο αποτελεί μία εξαίρετη ευκαιρία να ξεκινήσει 
η συζήτηση και η καταγραφή ορθών πρακτικών και πολιτικών για εκδότες /περιοδικά 
ανοικτής πρόσβασης 

© Michael Scott 

http://scholarlyoa.com/publishers/
http://scholarlyoa.com/publishers/
http://scholarlyoa.com/publishers/


Έχετε απορίες; 
Θέλετε να συζητήσουμε για την Ανοικτή Πρόσβαση; 

Ελευθερία Κοσέογλου 
koseoglo@lib.auth.gr 

2310 99 1603 
 

Σοφία Ζαπουνίδου 
szapoun@lib.auth.gr  

2310 99 5480 
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