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Ενημερωτικές Δράσεις του ΕΚΤ 

Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης
H Ανοικτή Πρόσβαση (ΑΠ) στην επιστημονική γνώση κα-
τακτά σταθερά έδαφος παγκοσμίως. Με στόχο την ευ-
αισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ΑΠ, διεξάγεται 
και φέτος (19-25 Oκτωβρίου 2015) σε όλο τον κόσμο η 
Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access Week,  
www.openaccessweek.org), με τη συμμετοχή εκατοντάδων 
ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως ενεργός 
υποστηρικτής της ΑΠ στην Ελλάδα, συμμετέχει στην 
Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης με μια σειρά ενημερωτικών 
δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), 19-23 Οκτωβρίου 
2015.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για 
τα οφέλη της ΑΠ, τους τρόπους που μπορούν να συμβάλλουν 
σε αυτή, καθώς και για τα αποθετήρια και τα επιστημονικά 
περιοδικά που αναπτύσσει το ΕΚΤ για την ελεύθερη 
διαδικτυακή πρόσβαση στην επιστημονική γνώση.

Μάθε περισσότερα για  
την Ανοικτή Πρόσβαση 

www.openaccess.gr

Ψηφιακό περιεχόμενο  
AΠ από το ΕΚΤ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Προετοιμάζοντας τους Νέους  
Ερευνητές για την Ανοικτή Επιστήμη
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 | 09.30 - 15.00 
Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας, ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Μάθε: 
•	 Ενημερωτικό υλικό για 

την Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση 

•	 Διαδικτυακές ξεναγήσεις σε sites ΑΠ στο 
Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης 
Eπιστήμης, Τεχνολογίας, Πολιτισμού

Άκου: Ενημερωτικές 15’ παρουσιάσεις 
για την ΑΠ από 19 έως 23 Οκτωβρίου 2015 
στις 11.00 π.μ. & 14.00 μ.μ. στο Ηλεκτρονικό 
Αναγνωστήριο

Ρώτα: Το προσωπικό του ΕΚΤ  
θα απαντάει στα ερωτήματά σας  
για την Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση 

Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση
Ανοικτή Πρόσβαση είναι η ελεύθερη, άμεση και διαρκής 
διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό επιστημονικό περιε-
χόμενο. Στόχος είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής επι-
στημονικών πληροφοριών, η ενίσχυση της έρευνας και  
η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Η ΑΠ είναι απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους 
περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων. Οι χρήστες 
μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το ψηφιακό υλικό, 
για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενώ οι 
συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα τους. 

Η ΑΠ στη γνώση παρέχεται μέσω Ηλεκτρονικών Αποθετηρίων 
και Επιστημονικών Περιοδικών. 

Τα Αποθετήρια (ιδρυματικά ή θεματικά) είναι υποδομές 
οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου που περιλαμβάνουν 
επιστημονικά τεκμήρια (άρθρα, βιβλία, μονογραφίες, 
διδακτορικές διατριβές, πρακτικά συνεδρίων, εκπαιδευτικό 
υλικό, αρχεία ήχου και εικόνας κ.ά.). 

Τα Επιστημονικά Περιοδικά είναι και αυτά ελεύθερα 
προσβάσιμα στο Διαδίκτυο και δημοσιεύουν άρθρα, 
ακολουθώντας διαδικασίες αξιολόγησης από κριτές. 

•	 32.118	διατριβές  
στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών  
www.didaktorika.gr

•	 7.088	τεκμήρια στο Αποθετήριο Ήλιος  
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών	(ΕΙΕ)  
helios-eie.ekt.gr

•	 40.000	τεκμήρια σε 11 συλλογές ιστορίας  
& πολιτισμού στο Αποθετήριο Πανδέκτης  
pandektis.ekt.gr

•	 6.103	άρθρα σε	21 επιστημονικά περιοδικά 
Ανοικτής Πρόσβασης 
epublishing.ekt.gr

•	 10 Aποθετήρια Επιστήμης & Πολιτισμού  
www.ekt.gr/repositories


