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Ανοικτή πρόσβαση 

 

Η δημοσίευση γίνεται άμεσα ανοικτά προσβάσιμη (άρθρο/Δημοσίευση σε 

ηλεκτρονικά περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης ή «ο Φρυσός Δρόμος»  σε 

περιοδικό, κεφάλαιο βιβλίου, κτλ.).  

Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας Ανοικτής Πρόσβασης της Βουδαπέστης (BOAI) 



 Σύσταση  για την πρόσβαση και τη διατήρηση της επιστημονικής 

πληροφόρησης       (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012) 

Πρόγραμμα Ορίζοντας  2020 (2014-2020)  

 Ερευνητές που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

οφείλουν να καταθέτουν τα πλήρη κείμενα των ερευνητικών δημοσιεύσεών τους, 

που πηγάζουν από τα εν λόγω χρηματοδοτούμενα έργα, σε Αποθετήριο Ανοικτής 

Πρόσβασης 

 Πολιτικές  και συστήματα ακαδημαϊκής αξιολόγησης μέσω των οποίων να 

ανταμείβονται οι ερευνητές που διαμοιράζονται τα ερευνητικά τους αποτελέσματα 

με ανοικτή πρόσβαση 

 Πιλοτική δράση (σε επιλεγμένες θεματικές περιοχές) για την Ανοικτή Πρόσβαση με 

στόχο την βελτίωση και ενίσχυση της πρόσβασης και της επανάχρησης των 

επιστημονικών δεδομένων που παράγονται στο πλαίσιο των έργων που 

χρηματοδοτεί. 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservation-scientific-information_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservation-scientific-information_en.pdf


Χηφιακή έρευνα και επικοινωνία  

ταδιακά και σταθερά οι επιστήμονες όλων των πεδίων 

εμπλέκονται στην ψηφιακή δημοσίευση της έρευνας 

 



Χηφιακή έρευνα και επικοινωνία  

 
Σα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και δεοντολογίας, καθώς 

και αποθήκευσης δεδομένων και  υποστήριξης ποικίλων γλωσσών 

αντιμετωπίζονται. 

 



Χηφιακή έρευνα και επικοινωνία  

 
Μεγάλα προγράμματα ψηφιοποιήσεων ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 

υμβολή των βιβλιοθηκών στην ανοικτή πρόσβαση με τα αποθετήρια 

και την εκδοτική δραστηριότητα 

 



Εκδοτική δραστηριότητα των βιβλιοθηκών 
 
 

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες  

 συνεργάζονται με ακαδημαϊκά Σμήματα, Προγράμματα, μέλη 

ΔΕΠ, προπτυχιακούς και  μεταπτυχιακούς φοιτητές  

 εκδίδουν περιοδικά, μονογραφίες, διδακτικά συγγράμματα, 

τεχνικές αναφορές, πρακτικά συνεδρίων, διπλωματικές εργασίες 

και διδακτορικές διατριβές.  

 δημοσιεύουν  δεδομένα (Data sets)   

 εκδίδουν  για λογαριασμό εξωτερικών φορέων  
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συμβουλευτική για πνευματικά 

δικαιώματα  

υπηρεσίες μεταδεδομένων 

εκπαίδευση 

ψηφιοποίηση 

φιλοξενία  περιεχομένου (audio, video, 

data)  

στατιστικά χρήσης 

καταλογογράφηση  

απόδοση ISSN 

απόδοση DOI 

media streaming 

συμβουλευτικές υπηρεσίες προς 

συγγραφείς 

διαχείριση συνόλων δεδομένων 

 marketing  

διαχείριση  αξιολόγησης από ομοτίμους  

γραφικό σχέδιο 

Εκδοτική δραστηριότητα των βιβλιοθηκών 
 

 

Library Publishing Coalition. Library Publishing Directory 2017 



Έκδοση ηλεκτρονικών περιοδικών  

στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα  

Πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων 

Εθνικό Κέντρο Σεκμηρίωσης 

Προθήκη: online περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.  

Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ 

Πασιθέη: ηλεκτρονικές επιστημονικές δημοσιεύσεις ανοικτής 

πρόσβασης. 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών 

 

 

https://www.lib.auth.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-online-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
https://www.lib.auth.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-online-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
https://www.lib.auth.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-online-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
https://www.lib.auth.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-online-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
http://xantho.lis.upatras.gr/pasithee/
http://xantho.lis.upatras.gr/pasithee/
http://xantho.lis.upatras.gr/pasithee/


Πράξη «Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Χηφιακού Αποθετηρίου και συναφών 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη 

βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ» 

Τποέργο 2: «Τπηρεσίες προστιθέμενης αξίας» 
 

  

Δράση 3: «Τπηρεσία ηλεκτρονικής εκδοτικής (e-Publishing)  

για τα περιοδικά του ΕΚΠΑ» 

 

ύστημα Ηλεκτρονικής Εκδοτικής (e-Publishing ή e-Pub) του ΕΚΠΑ.  

Φρησιμοποιήθηκε το ελεύθερο λογισμικό  Open Journal Systems  

(OJS) 

Έγινε η τεκμηρίωση των ψηφιοποιημένων άρθρων με βάση τους 

διεθνείς κανόνες και τις καλές πρακτικές. 

 

 
  

 



Εργασίες/στάδια  για την αναζήτηση υλικού  

  

1) Επεξεργασία και προσδιορισμός κριτηρίων επιλογής υλικού - 

υνεργασία με τη Δράση Αποθετηρίου 

2) Επιτόπια έρευνα στις βιβλιοθήκες του ιδρύματος 

3) Απευθείας συνεργασία με μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό των 

βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ 

4) Εξέταση, έλεγχος και αξιολόγηση των ευρημάτων για τις διάφορες 

περιπτώσεις περιοδικών εκδόσεων 

5) Σελική επιλογή του υλικού  για ψηφιοποίηση και η ένταξή του στο 

σύστημα e-Pub ή στο αποθετήριο 

 

 



              Βιβλιοθήκη  Θεηικών Επιζηημών και  

              Επιζηημών Υγείαρ 

Ζρη Γαλαζοφδη (Βιβλιοιθκη τησ Σχολθσ Θετικών Επιςτημών), 
Γιώτα Παπακωνςταντοποφλου (Βιβλιοιθκη τησ Σχολθσ Θετικών 
Επιςτημών), Κατερίνα Παςχαλίδου (Βιβλιοιθκη τησ Σχολθσ 
Θετικών Επιςτημών) 

             Βιβλιοθήκερ  Φιλοζοθικήρ και Θεολογικήρ Λουκάσ Αργυρίου (Βιβλιοιθκη Φιλοςοφικθσ Σχολθσ), Βαςίλησ 
Διακάτοσ (Βιβλιοιθκη Φιλοςοφικθσ Σχολθσ), Αργυρώ Φραντζθ 
(Βιβλιοιθκη Φιλοςοφικθσ Σχολθσ), Νίκη Χατζηπαναγιώτου 
(Βιβλιοιθκη Φιλοςοφικθσ Σχολθσ) 

             Βιβλιοθήκη  ΝΟΠΕ-ΜΜΕ και Ιζηοπικό Απχείο Χριςτίνα Παπαδοποφλου (Βιβλιοιθκη Νομικών, Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιςτημών), Παντελθσ Πραςςάσ (Βιβλιοιθκη Νομικών, 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιςτημών), Αγγελικθ Τςολάκου 
(Βιβλιοιθκη Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιςτημών), 
Βαςιλικθ Στρακαντοφνα (Βιβλιοιθκη Νομικών, Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιςτημών) 

             Βιβλιοθήκη  Ανεξάπηηηων Τμημάηων –   

             Παιδαγωγικών Τμημάηων 

Κατερίνα Τζαβάρα (Βιβλιοιθκη ΤΕΦΑΑ), Γεωργία Ντουνιά 
(Βιβλιοιθκη ΜΙΘΕ) 

Ομάδες εργασίας στις Βιβλιοθήκες χολών ΕΚΠΑ 



Κριτήρια επιλογής υλικού  

 
      

❏ να αποτελεί έκδοση του ΕΚΠΑ 

 

❏ το περιοδικό να εκδίδεται από το ΕΚΠΑ και να μην  κυκλοφορεί πια, αλλά 

να έχει ιστορική, εκπαιδευτική ή άλλου τύπου αξία (αντίστοιχα το ίδιο 

θεωρούμε ότι ισχύει και για περιοδικά που δεν εκδίδονται από το ΕΚΠΑ 

αλλά πληρούν αντίστοιχους όρους), 

❏ το περιοδικό να έχει άμεση σχέση με το ΕΚΠΑ και ενδεχομένως εκδίδεται 

τώρα ηλεκτρονικά, όμως διαθέτουμε στη βιβλιοθήκη πλήρη σειρά παλαιών 

έντυπων τόμων. 

 
❏ να εκδίδεται σε έντυπη μορφή 

❏ να υπάρχει άδεια από την συντακτική/εκδοτική του ομάδα,  

❏ να γίνει αναδρομική ψηφιοποίηση 

❏ να εκδίδεται ηλεκτρονικά στο εξής μέσω του συστήματος ePub   

  

 



Σελικός κατάλογος περιοδικών 

 

● 3 τίτλοι εντάσσονται στο σύστημα ePub και συνεχίζουν να 

εκδίδονται ηλεκτρονικά από το σύστημα 

 

Επιστημονική Επετηρίς  της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ 

Παρουσία 

Ηθική  

 

● 27 τίτλοι  εντάχθηκαν  στο αποθετήριο 

 

Για όλους τους τίτλους που εντάσσονται στο σύστημα ePub 

εξασφαλίστηκαν γραπτώς οι άδειες των εκδοτικών ή συντακτικών ομάδων. 



τατιστικά (Οκτ. 2017) 

 

 

 

Ηθική                                                    

115 άρθρα 

Παρουσία                                             

534 άρθρα 

Επετηρίς  Φιλοσοφικής Σχολής  

1079 άρθρα 

υνολικά                                               

1728 

Σύνολο προβολών (σελίδες)                   

29674 

ύνολο προβολών τον τελευταίο 

χρόνο 22706 

Επισκέψεις κατά μέσο όρο ανά μήνα:         

400 

Προέλευση:  

Ελλάδα 87%, Κύπρος 3.8%,  

Ην. Βασίλειο 1,7%, Γερμανία 1.3%  



Open Journal Systems (OJS) 

● ύστημα ηλεκτρονικής δημοσίευσης (e-publishing), 

διαχείρισης περιοδικών και σχετικών ιστοτόπων  

● Αποτελεί ερευνητική και αναπτυξιακή πρωτοβουλία του 

προγράμματος Public Knowledge Project (2002) 

● Η συνεχής ανάπτυξή του συντονίζεται από συνεργατικό 

σχήμα στο οποίο μετέχει και πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη 

(Simon Fraser University Library) 

 

 

 



 
Βασικά χαρακτηριστικά OJS 

 

➢ Eυέλικτο και παραμετροποιήσιμο 

➢ Yποστηρίζει τη λειτουργία πολλών περιοδικών  

➢ Κάθε περιοδικό έχει το δικό του μοναδικό URL και δικό του 

περιβάλλον εργασίας και αισθητική 

➢ Ένας  επιμελητής διαχειρίζεται τα θέματα του περιοδικού 

και του ιστοτόπου  

➢ Τποστηρίζει την αρχή της ανοικτής πρόσβασης 



Βασικές λειτουργίες OJS 

 ➢  Δημιουργία του ιστοτόπου του περιοδικού  

➢  Διαδικασία υποβολής από τον συγγραφέα 

➢  Αξιολόγηση και επιμέλεια των υποβολών 

➢  Δημοσίευση 

➢  Αρχειοθέτηση και η ευρετηρίαση του περιεχομένου 

➢  Επιμέλεια άρθρων 

➢  Αξιολόγηση άρθρων 

➢  υγγραφή άρθρων  

➢  Επικοινωνία συντελεστών περιοδικού 

 



Οργάνωση περιοδικού 
 

● Οδηγίες υποβολής προς συγγραφείς 

● Πολιτική αξιολόγησης 

● Οδηγίες αξιολόγησης 

● Πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα 

● Πολιτική ανοικτής πρόσβασης 

● Πολιτικές συνδρομών 

 

 



Διαχείριση περιοδικού 

● Ανακοινώσεις 

● Ενότητες περιοδικού 

● Γλώσσες 

● Ομάδα σύνταξης 

● Πληρωμές 

● Έτοιμα emails 

● Εργαλείας ανάγνωσης 

● τατιστικά & αναφορές 

● υνδρομές 

● Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων 

 





Ρόλοι επιμέλειας 

➢ Διαχειριστής περιοδικού 

➢ Επιμελητής περιοδικού 

➢ Επιμελητής ενότητας 

➢ Επιμελητής κειμένου 

➢ Επιμελητής σελιδοποίησης 

➢ Επιμελητής τυπογραφικού δοκιμίου 

 



Τπηρεσία  Ηλεκτρονικής Εκδοτικής ΕΚΠΑ 

Παρέχει μια πλατφόρμα για να υποστηρίξει τις διαδικασίες έκδοσης 

ενός ελεύθερου ηλεκτρονικού περιοδικού του ιδρύματος 

Όμως 

Δεν υποκαθιστά τις διανοητικές και τεχνικές εργασίες που 

συνεπάγεται μια έκδοση, απλώς τις διευκολύνει 

Δεν στελεχώνεται από προσωπικό 



 
Αν ενδιαφέρεστε να εντάξετε ένα νέο περιοδικό στο e-Pub, θα 
πρέπει να καταθέσετε στην Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και 

Κέντρου Πληροφόρησης, τη σχετική αίτηση. 
 

http://www.lib.uoa.gr/fileadmin/user_upload/YKB/Aitisi_entaxis_ePub_v2f.docx
http://www.lib.uoa.gr/fileadmin/user_upload/YKB/Aitisi_entaxis_ePub_v2f.docx
http://www.lib.uoa.gr/fileadmin/user_upload/YKB/Aitisi_entaxis_ePub_v2f.docx


Βίντεο στο Διαδίκτυο 

https://www.youtube.com/watch?v=S_2O0KyUP8s&t=6s

