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Χρηματοδότηση:  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης).  

Με την 'Ανοικτή Πρόσβαση' (ΑΠ) είναι δυνατή η 

ελεύθερη διάθεση επιστημονικού περιεχομένου 

(άρθρα, πρακτικά συνεδρίων, δεδομένα, κ.ά.) στο 

διαδίκτυο για κάθε νόμιμο σκοπό χωρίς κανένα 

οικονομικό, νομικό ή τεχνικό εμπόδιο. Όσον αφο-

ρά τα πνευματικά δικαιώματα, οι συγγραφείς δια-

τηρούν το δικαίωμά τους να ελέγχουν την ακεραι-

ότητα της δουλειάς τους και ορθά να αναφέρονται 

στη βιβλιογραφία ως δημιουργοί του έργου τους.  

Οι συγγραφείς δίνουν τη συγκατάθεσή τους για 

την ανοικτή πρόσβαση στο έργο τους σύμφωνα 

με τους όρους ειδικών αδειών (Creative Com-

mons, Open Content License). Οι άδειες αυτές 

συνήθως διαθέτουν ελεύθερα το έργο μέσω δια-

δικτύου με την προϋπόθεση αυτό να χρησιμοποι-

είται για μη εμπορικούς σκοπούς και να γίνεται 

αναφορά κατά τη χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, 

παρουσίασή του, κ.λπ. 

Τρόποι υλοποίησης ΑΠ:  

καταθετήρια ΑΠ (πράσινος δρόμος)  

περιοδικά ΑΠ (χρυσός δρόμος).  

 

Οφέλη για τους συγγραφείς: 

Μεγαλύτερη προβολή και χρήση των επιστη-
μονικών εργασιών 

Αύξηση ετεροαναφορών 

Ελεύθερη και διηνεκή πρόσβαση στα άρθρα 
τους μέσω σταθερής URL διεύθυνσης 

Λίγα λόγια για την ... 

Ανοικτή πρόσβαση 



 

Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ  

Στόχος της υπηρεσίας είναι η παροχή στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα του ΑΠΘ ενός online περιβάλλοντος διαχείρι-

σης, δημοσίευσης και διάθεσης των  επιστημονικών πε-

ριοδικών της.   

Σκοπός του Ιδρυματικού Καταθετηρίου Επιστημονι-

κών  Εργασιών (ΙΚΕΕ) είναι η συγκέντρωση, διαφύ-

λαξη και διάδοση σε ψηφιακή μορφή ολόκληρης της 

ερευνητικής παραγωγής του διδακτικού και ερευνη-

τικού προσωπικού του Α.Π.Θ. 

Στόχος της υπηρεσίας είναι η καταχώρηση και η 

προβολή των συνεδρίων και των  επιστημονικών 

εκδηλώσεων που διεξάγονται στο ΑΠΘ, σε ένα ενι-

αίο τυποποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον με δυνα-

τότητα υποβολής κριτηρίων αναζήτησης.  

Μερικές βασικές λειτουργίες της Προθήκης: 

Δημιουργία δικτυακού τόπου για το εκάστοτε περιοδι-

κό σε περισσότερες από μία γλώσσες (εφόσον ζητη-
θεί) 

Δημοσίευση και τήρηση αρχείου τευχών  

Ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των εργα-

σιών 

Ηλεκτρονική (online) υποβολή άρθρων / εργασιών 

Ηλεκτρονική (online) επικοινωνία επιμελητή και αξιο-

λογητή 

Ηλεκτρονική (online) υποβολή αξιολόγησης 

Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων στους εγγε-

γραμμένους χρήστες του περιοδικού (αναγνώστες, 
συγγραφείς, αξιολογητές κτλ) 

Μηχανή αναζήτησης 

Διατήρηση αρχείου όλων των ενεργειών και μηνυμά-

των που ανταλλάχθηκαν από την υποβολή μιας ερ-
γασίας μέχρι τη δημοσίευσή της 

Ευρετηρίαση άρθρων από μηχανές αναζήτησης 

(Google, Google Scholar, Yahoo!, Bing, κ.ά.) 
 
Επικοινωνία: prothiki@lib.auth.gr  

Μερικές βασικές λειτουργίες του IKEE : 

Ηλεκτρονική υποβολή επιστημονικών εργασι-

ών από τους συγγραφείς (αυτοαρχειοθέτηση) 

Εγγραφή με χρήση του Ιδρυματικού Λογαρια-

σμού  

Μοναδικός προσδιορισμός των συγγραφέων -

μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ με χρήση του ΑΠΜ 
(Αριθμός Προσωπικού Μητρώου ΑΠΘ)   

Διάθεση άρθρων μέσω Διαδικτύου 

Μηχανισμός αναζήτησης και προβολής αποτε-

λεσμάτων  

Στατιστικά χρήσης κάθε άρθρου 

Ευρετηρίαση από μηχανές αναζήτησης 

(Google, Yahoo!, Bing, κ.ά.)  
 
Το ΙΚΕΕ θα αποτελέσει την κεντρική βάση κατα-
χώρησης και αναζήτησης δημοσιευμένου έργου 
στο ΑΠΘ. Θα εμπλουτίζεται μέσω της καταχώρη-
σης πληροφοριών στο Απογραφικό Δελτίο Με-
λους ΔΕΠ.  

 

Επικοινωνία: ikeesupport@lib.auth.gr  

Μερικές βασικές λειτουργίες της Συνεδριοθήκης: 

Δημιουργία δικτυακού τόπου για το εκάστοτε 

συνέδριο / επιστημονική εκδήλωση (ακόμα και 
αν επαναλαμβάνεται ανά τακτά διαστήματα) σε 
περισσότερες από μία γλώσσες 

Αποστολή Πρόσκλησης Εργασιών (Call for pa-

pers) 

Ηλεκτρονική υποβολή άρθρων / περιλήψεων 

Ηλεκτρονική υποβολή αξιολογήσεων 

Δημοσίευση πρακτικών 

Μηχανισμός αναζήτησης 

Εγγραφή συμμετεχόντων και παρακολούθηση 

πληρωμών 

Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων 

(αυτοματοποιημένων και μη) 

Υποστήριξη online συζητήσεων που ξεκίνησαν 

με το τέλος του συνεδρίου  

Ευρετηρίαση εργασιών από μηχανές αναζήτη-

σης (Google, Yahoo!, Bing, κ.ά.) 
 

Επικοινωνία: conferences@lib.auth.gr  
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