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Ανοικτή πρόσβαση:

• Τι είναι η ανοικτή πρόσβαση ;
• Τι δεν είναι η ανοικτή πρόσβαση ;
• Γιατί είναι σημαντική η προώθηση της ανοικτής πρόσβασης ;

Ερώτημα: Αφού το ακαδημαϊκό προσωπικό των Πανεπιστημίων και των
ερευνητικών κέντρων παράγουν σχεδόν το σύνολο της επιστημονικής-
ερευνητικής γνώσης (πλέον αρχικά σε κάποια ηλεκτρονική μορφή) γιατί τα
ιδρύματα (μέσω των βιβλιοθηκών τους) στα οποία εργάζονται θα πρέπει να
ξανα(αγοράζουν) πανάκριβα από τους εκδότες το προϊόν της πνευματικής
δουλειάς των μελών τους

Τι μπορούν να κάνουν για την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης:
• Ιδρύματα
• Βιβλιοθήκες των Ιδρυμάτων
• Καθηγητές 



Ανοικτή πρόσβαση (μοντέλα-δρόμοι)

Χρυσό (Gold OA Publishing)
Δημοσίευση σε περιοδικό ανοικτής πρόσβασης (open 
access journal) χωρίς πληρωμή ή με πληρωμή από το 
συγγραφέα ή το ίδρυμά του [υβριδικό μοντέλο: hybrid open 
access journals])

Πράσινο (Green OA Self Archiving)
Αυτοαρχειοθέτηση από τους συγγραφείς σε κάποιο 
αποθετήριο (θεματικό ή ιδρυματικό)



Βασικοί φορείς προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης              
στην Ελλάδα

Παραγωγοί επιστημονικού-ερευνητικού υλικού:
Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ) – Ερευνητικά Κέντρα

• Ακαδημαϊκό προσωπικό                  
(καθηγητές,  ερευνητές, μετ. φοιτητές)

• Βιβλιοθήκες ιδρυμάτων

Εθνικοί φορείς

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β / 
HEAL-Link)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT)

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNet)



1η ενότητα ημερίδας – ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα 



2η ενότητα ημερίδας – έργα προώθησης ανοικτής πρόσβασης 
στην επιστημονική γνώση

Έργα:    Οριζόντιες Δράσεις (ΣΕΑΒ, GUNet) – εθνικό επίπεδο
Κάθετες Δράσεις (ΠΘ) – επίπεδο ιδρύματος

Λάζαρος Μεράκος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης. 
Δρ. Παντελής Μπαλαούρας (μέσω τηλεδιάσκεψης), Συντονιστής Δράσης, 
Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet



Από την κλασική στην ηλεκτρονική 
φιλοσοφία της γνώσης

• Ένα σύγχρονο πανεπιστημιακό ίδρυμα, 
οφείλει να παράγει αλλά και να διαχέει τη 
γνώση,

• μέσω μοντέρνων πληροφοριακών 
συστημάτων, 

• όχι μόνο για τους φοιτητές του, 

• αλλά για όλη την κοινωνία. 



Από την κλασική στην ψηφιακή 
εποχή των πανεπιστημίων

• να μηδενίσουμε τις αποστάσεις, 

• να είμαστε ευέλικτοι, 

• να μειώνουμε το κόστος της διάχυσης της 
γνώσης,

• να ανανεώνουμε την πληροφορία και τη 
γνώση διαρκώς.



Ανοικτά ψηφιακά μαθήματα 

• H χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στο 
εκπαιδευτικό υλικό (όπου δεν εγείρονται 
ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων)

 τόσο από τους φοιτητές, 

όσο και από το ευρύ κοινό



Ως Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

• Εξωστρέφεια, 

• Επένδυση στις νέες τεχνολογίες, 

• Διαρκή ανανέωση των βάσεων,

• Ανανέωση των ψηφιακών μαθημάτων, 

• Ενημέρωση του ιδρυματικού  αποθετηρίου
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