
 
Για την επιλογή ενός έγκυρου περιοδικού Ανοικτής Πρόσβασης οι ερευνητές 
παροτρύνονται να χρησιμοποιούν τα ακόλουθα σημεία ελέγχου 

• DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNAL:το περιοδικό περιλαμβάνεται στο Ευρετήριο 

περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης (DOAJ) 

• OPEN ACCESS SCHOLARLY PUBLISHER’S ASSOCIATION (OASPA) : έλεγχος ότι ο εκδότης είναι 

μέλος Ανοικτής πρόσβασης 

• PROFESSIONAL CODE OF CONTACT: όταν το περιοδικό ακολουθεί το OASPA 

• PRINCIPLES OF TRANSPARENCY AND BEST PRACTICE IN SCHOLARLY PUBLISHING : κριτήρια 

αξιολόγησης και βέλτιστες πρακτικές για την έκδοση. 

 

 
  
 
Ενδιαφέροντες ιστότοποι 
 

• OPEN RESEARCH EUROPE :    Η πλατφόρμα  Open Research Europe δημιουργήθηκε για τη 

δημοσίευση σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης των αποτελεσμάτων της έρευνας 
διαφόρων θεματικών πεδίων. Στην ιστοσελίδα https://scholarly.heal-
link.gr/oreguidelines/ διατίθεται μεταφρασμένος στα ελληνικά οδηγός για την υποβολή 
εργασιών στην πλατφόρμα.  

• ZENODO : Αποθετήριο Επιστημονικών Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Έρευνας 

• HELIX NATIONAL REPOSITORY: Το Helix, η Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων, είναι  η εθνική 

ψηφιακή υποδομή για την υποστήριξη της έρευνας. Αποτελεί μια αυτόνομη υπολογιστική 

υποδομή νέφους και προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα της χώρας υπηρεσίες 

ανοικτής πρόσβασης και διαμοιρασμού δεδομένων. Προσφέρει ακόμα χαμηλού κόστους 

υπηρεσίες διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων για διαφορετικές επιστημονικές 

περιοχές. 

• OPENAIRE 

• OPENACCESS 

• Για νομικά θέματα αναζητήστε στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ του HEAL Link. 

• FOSTER :Η πύλη FOSTER είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που απευθύνεται 

σε  εκείνους που θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για την Ανοιχτή Επιστήμη ή 

θέλουν  να αναπτύξουν στρατηγικές και δεξιότητες για την εφαρμογή πρακτικών Ανοιχτής 

Επιστήμης. 

• ATHENA -OPENAIRE IN GREECE 

 

 

 

 

https://doaj.org/
https://oaspa.org/
https://oaspa.org/membership/code-of-conduct/
https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://scholarly.heal-link.gr/oreguidelines/
https://scholarly.heal-link.gr/oreguidelines/
https://zenodo.org/
https://hellenicdataservice.gr/main/
https://www.openaire.eu/
http://www.openaccess.gr/el
https://legal.heal-link.gr/
https://legal.heal-link.gr/
https://www.fosteropenscience.eu/
https://www.athena-innovation.gr/


 

 
  
  Ευρετήρια αποθετηρίων Ανοικτής Πρόσβασης 
 

  OPENARCHIVES.GR  ( Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών και 

ιδρυματικών αποθετηρίων). 
 

  OPENDOAR   (Αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης σε παγκόσμιο επίπεδο). 

  
 
  Ευρετήρια περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης 
 

DOAJ 
OPEN SCIENCE DIRECTORY 
 
 
 
  
      Ενημερωτικά φυλλάδια 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SCOAP3. 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΚΤ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
  
 

https://www.openarchives.gr/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://www.doaj.org/
https://opensciencedirectory.iode.org/
https://scholarly.heal-link.gr/wp-content/uploads/2020/07/ANOIKTH-PROSBASH-ENTUPO.pdf
https://scholarly.heal-link.gr/wp-content/uploads/2020/07/scoap3_leaf.pdf
http://archive.openaccess.gr/dotAsset/14596.pdf

