
H επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική. 
Η είσοδος στο Συνέδριο είναι ελεύθερη, απαιτείται όμως προεγγραφή στη διεύθυνση:

http://www.openaccess.gr/conference2015

Το Συνέδριο θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση:

http://media.ekt.gr/live 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σας προσκαλεί στο 4ο Διεθνές Συνέδριο «Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ» 
με τίτλο «Η Ανοικτή Πρόσβαση στα Ερευνητικά Δεδομένα ως μοχλός για την Ανοικτή Επιστήμη». Πρόκειται 
για το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου RECODE, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιανου-
αρίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). 

Η διοργάνωση του Συνεδρίου εντάσσεται στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ΕΚΤ για την ενίσχυση της 
πολιτικής της Ανοικτής Πρόσβασης και επισφραγίζει τη συμβολή, την ενεργή δραστηριότητα και τις αναπτυ-
ξιακές δράσεις του ΕΚΤ σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, αποτελεί σημείο συνάντησης για όσους ενδιαφέ-
ρονται να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και τις τρέχουσες πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση σε Ελλά-
δα και Ευρώπη.  

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη βασικών θεμάτων για την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης, 
κεφαλαιοποιώντας τα αποτελέσματα του RECODE. Στο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσί-
αση των Συστάσεων Πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα, όπως αυτές διαμορ-
φώθηκαν στο πλαίσιο του έργου RECODE.

Οι Συστάσεις, οι οποίες απευθύνονται στις εθνικές κυβερνήσεις, τους χρηματοδότες έρευνας, τα ερευ-
νητικά ιδρύματα, τις βιβλιοθήκες και τα αποθετήρια, καθώς και τους εκδότες, αναμένεται να βοηθήσουν 
στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης σε κάθε οργανισμό και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση δυο 
βασικών προκλήσεων για την Ανοικτή Πρόσβαση, όπως αποτυπώθηκαν στο RECODE: την απουσία ενός 
συνεκτικού οικοσυστήματος για την Ανοικτή Πρόσβαση και την απουσία προσοχής στα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά των ερευνητικών πρακτικών, διαδικασιών και των συλλογών δεδομένων. 

Επιπρόσθετα, το Συνέδριο αναμένεται να συμβάλει στον διάλογο για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοι-
κτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα μέσα από θεματικές για τις πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης, την 
ενίσχυση της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων, της πληροφορίας του δημόσιου τομέα και τα ερευνητι-
κά δεδομένα, και γενικότερα την κουλτούρα των ερευνητών όσον αφορά την ανοικτότητα. Ομιλητές του 
Συνεδρίου είναι καταξιωμένες προσωπικότητες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, που δραστηρι-
οποιούνται στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης. 

4ο Διεθνές Συνέδριο

Ανοιχτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ 

Η Ανοιχτή Πρόσβαση στα Ερευνητικά Δεδομένα 
ως μοχλός για την Ανοικτή Επιστήμη

Με εκτίμηση, 
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