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Επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης στο ΑΠΘ 

Ιστορικό                                              Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας:  2011 

Δημιουργία: Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, Έργο «Δημιουργία καινοτόμων 

υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ», του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. 

Συγχρηματοδότηση Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ). 

Στόχος: Φιλοξενία, ελεύθερη διάθεση και προώθηση των επιστημονικών 

περιοδικών ανοικτής πρόσβασης που εκδίδουν τα τμήματα, το διδακτικό 

προσωπικό και τα ερευνητικά κέντρα του πανεπιστημίου. 

Υποδομή: Λογισμικό ανοικτού κώδικα  OJS (Open Journals System), online 

διαχείριση εκδοτικής διαδικασίας, υποστήριξη όλων των ρόλων με διακριτά 

δικαιώματα. 

 

    

Υπηρεσίες 

Ανάκτηση περιεχομένου μέσω της ενοποιημένης μηχανής αναζήτησης 
της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ search.lib.auth.gr και του Google Scholar. 

Υποστήριξη συντακτικής επιτροπής στη διαχείριση της ροής εργασιών και 
την αξιοποίηση χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος. 

Προσαρμογή διαδικασιών και πολιτικών  με στόχο την υψηλή ποιότητα 
και την καθιέρωση των περιοδικών στην  διεθνή επιστημονική κοινότητα. 

Έκδοση eISSN. 

Προσθήκη σε καταλόγους περιοδικών ανοικτής πρόσβασης και 
βιβλιογραφικές βάσεις. 

Βέλτιστες πρακτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση – Άμεσοι στόχοι   

Διατήρηση πνευματικών δικαιωμάτων από τους συγγραφείς  

Ψηφιακή αρχειοθέτηση περιεχομένου (PKP Private LOCKSS) 

Εκχώρηση μονίμων αναγνωριστικών (DOI)  σε επίπεδο άρθρου 

Ενσωμάτωση αδειών Creative Commons (σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανές), σε επίπεδο άρθρου 

Ανάπτυξη πολιτικής κατάθεσης για τα περιοδικά που φιλοξενούνται στην «Προθήκη»  

Καταχώρηση πολιτικής κατάθεσης των περιοδικών σε σχετικούς διεθνείς καταλόγους (Sherpa/Romeo) 

Συμμόρφωση των πολιτικών  των περιοδικών σύμφωνα με τις συστάσεις διεθνών επιτροπών και 
ενώσεων (COPE, OASPA) 

Προϋποθέσεις  φιλοξενίας περιοδικού    

Συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή ενός τουλάχιστον  διδάσκοντα του 
ΑΠΘ. 

Ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των 
δημοσιεύσεων. 

Εφαρμογή ομότιμης αξιολόγησης.  

Χρήση ανοικτών αδειών (προτεινόμενες άδειες Creative Commons). 

Έγκαιρη δημοσίευση τρέχοντος τεύχους σύμφωνα με την καθορισμένη από 
το περιοδικό συχνότητα. 

ejournals.lib.auth.gr 
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Αριθμός λήψεων άρθρων (downloads) 

Απεικόνιση χωρών από όπου πραγματοποιήθηκαν 
οι περισσότερες λήψεις άρθρων. Συνολικά 
πραγματοποιήθηκαν λήψεις από 123 χώρες. 



prothiki@lib.auth.gr 

Τίτλοι περιοδικών στην Προθήκη Α.Π.Θ. 
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