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Tι είμαι ηξ Ιδορμαηικό Καηaθεηήοιξ; 
Τξ Ιδορμαηικό Καηαθεηήοιξ είμαι μια διαδικηρακή 

ρπξδξμή πξρ ζργκεμηοώμει ηη πμερμαηική 

παοαγωγή ηξρ Ιδούμαηξπ ζε καθεζηώπ Αμξικηήπ 

Ποόζβαζηπ. 
 

Πξιξ είμαι ηξ Ιδορμαηικό Καηαθεηήοιξ 

ηξρ Γλλημικξύ Μεζξγειακξύ Παμεπιζηημίξρ ; 
Τξ Ιδορμαηικό Καηαθεηήοιξ ηξρ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. είμαι 

ηξ Apothesis και βοίζκεηαι ζηξμ ιζηόηξπξ 

https://apothesis.lib.hmu.gr/  

 

 

Πξιξπ ξ ζκξπόπ ηξρ Apothesis; 
Σκξπόπ ηξρ Apothesis είμαι η ζρζηημαηική 

ζργκέμηοωζη, ζρλλξγή, απξθήκερζη, ποξβξλή ηξρ 

εοερμηηικξύ και εκπαιδερηικξύ ρλικξύ πξρ 

παοάγεηαι από ηξ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ και διαηήοηζή ηξρ ζε 

βάθξπ ςοόμξρ. 

 

 

Σι είμαι Αμξικηή ποόζβαζη; 

Η ποόζβαζη ζηξ Apothesis είμαι ελεύθεοη για 

όλξρπ ηξρπ ςοήζηεπ και ζύμθωμα με ηιπ άδειεπ 

διάθεζηπ και ςοήζηπ ηξρ δημιξρογξύ (creative 

commons). Πληοξθξοίεπ ζηξ www.openaccess.gr  

 

Πξια ηα ξθέλη για ηξ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ ; 

Τξ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ  κάμει γμωζηά και ποξζιηά ηα 

απξηελέζμαηα ηηπ πμερμαηικήπ παοαγωγήπ ηξρ 

παγκξζμίωπ, αρνάμει ηημ θήμη και αμαγμωζιμόηηηά 

ηξρ, ποξωθεί ηημ έοερμα και ηημ καιμξηξμία. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & KΓΝΣΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

  www.lib.hmu.gr 
 

 

Πξια ηα ξθέλη για ηξρπ 

ζπξρδαζηέπ/μεηαπηρςιακξύπ; 

 Η καηάθεζη ηωμ πηρςιακώμ εογαζιώμ είμαι 

ρπξςοεωηική για ηημ απξθξίηηζη και μέζω ηξρ 

Apothesis ξι πηρςιακέπ/μεηαπηρςιακέπ εογαζίεπ 

ζαπ γίμξμηαι γμωζηέπ και ανιξπξιήζιμεπ από όλξρπ. 

Σρμβάλει επίζηπ ζημαμηικά ζηημ ενξικξμόμηζη 

ςοόμξρ και κόζηξρπ πξρ απαιηξύμηαμ από εζάπ. 

 

 

Πξια ηα ξθέλη για ηξρπ Καθηγηηέπ-Γοερμηηέπ 

Ωπ ζργγοαθείπ ωθελείζηε καθόηι ηξ έογξ και η 

εοερμηηική ζαπ δοαζηηοιόηηηα γίμεηαι γμωζηή, 

αρνάμξμηαι ξι βιβλιξγοαθικέπ αμαθξοέπ και ξι 

παοαπξμπέπ ζηξ έογξ ζαπ.                         

Μπξοείηε μα καηαθέζεηε άοθοα, αμακξιμώζειπ 

ζρμεδοίωμ, απξηελέζμαηα έοερμαπ, βιβλία ή μέοξπ 

βιβλίωμ, θωηξγοαθίεπ κλπ. ζηημ ηελική ή ηη ποξ 

δημξζιερμέμη μξοθή ηξρπ. Η καηάθεζη δεμ είμαι 

ρπξςοεωηική αλλά εμθαοούμεηαι από ηξ 

Παμεπιζηήμιξ. Διαηηοείηαι ηα πμερμαηικά 

δικαιώμαηα –copyright- και ηημ εμπξοική 

εκμεηάλλερζη ηωμ έογωμ ζαπ ωπ δημιξρογόπ –

creative commons-. 

 

Μπξοώ μα δημξζιεύζω ζε επιζηημξμικά 

πεοιξδικά μεηά ηημ αμάοηηζη ηηπ εογαζίαπ μξρ 

ζηξ Apothesis;  

Φρζικά και μπξοείηε μα ποξςωοήζεηε ζε 

δημξζίερζη. Αοκεηξί εκδόηεπ επιηοέπξρμ και ηημ 

αμάοηηζη ζε Ιδορμαηικά Καηαθεηήοια.  

 

Μπξοώ μα νέοω αμ ηξ άοθοξ πξρ έςω ήδη 

δημξζιεύζει ζε επιζηημξμικό πεοιξδικό μπξοώ μα 

ηξ αμαοηήζω και ζηξ Apothesis; 

Μπξοείηε μα εμημεοωθείηε για ηημ πξλιηική ηξρ 

εκδόηη ή ηξρ πεοιξδικξύ από ηημ ιζηξζελίδα 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php ή απ 

ηη βιβλιξθήκη ηξρ Παμεπιζηημίξρ. Διερκοιμίζηε αμ 

παοαςωοείηε ζηξμ εκδόηη μόμξ ηξ δικαίωμα 

δημξζίερζηπ ηξρ έογξρ ζαπ και κοαηάηε εζείπ ηη 

πμερμαηική διαςείοιζη ηξρ έογξρ ζαπ.  

 

Μπξοώ μα αμαοηήζω απξηελέζμαηα 

ςοημαηξδξηξύμεμηπ έοερμαπ; 

Η εμ λόγω εογαζία ποέπει μα καηαηίθεηαι για 

δημξζίερζη μέοξρπ ή όλη ζηξ ΙΚ ηξρ 

Παμεπιζηημίξρ.  
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