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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εβδομάδα Ανοιχτής Πρόσβασης  

Την εβδομάδα από 22 έως 28 Οκτωβρίου διοργανώνεται η εβδομάδα ανοιχτής πρόσβασης 
(Open Access Week). H εβδομάδα ανοιχτής πρόσβασης είναι μια παγκόσμια εκδήλωση που 
λαμβάνει  χώρα σε διάφορα μέρη στον πλανήτη για έκτη συνεχόμενη χρονιά και  δίνει  την 
ευκαιρία  στα  μέλη  της  ακαδημαϊκής  και  ερευνητικής  κοινότητας  να  συμμετέχουν  και 
διαδικτυακά. Στόχος της εκδήλωσης είναι  η “συνάντηση” της ακαδημαϊκής και  ερευνητικής 
κοινότητας και  η ενημέρωση για τα οφέλη της Ανοιχτής Πρόσβασης σε  διάφορους τομείς 
όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η επιχειρηματικότητα κτλ.

Οι εμπνευστές της εβδομάδας ανοιχτής πρόσβασης υποστηρίζουν ότι η ανοιχτή πρόσβαση 
στην  πληροφορία  –  η  ελεύθερη,  άμεση  και  διαδικτυακή  πρόσβαση  σε  αποτελέσματα 
ακαδημαϊκής  έρευνας  και  το  δικαίωμα  στη  χρήση  και  επαναχρησιμοποίηση  αυτών  των 
αποτελεσμάτων – στόχο έχει  να αλλάξει  τον τρόπο που γίνεται  η έρευνα παγκοσμίως! Η 
αλλαγή αυτή στη μέθοδο έρευνας επηρεάζει  διάφορους τομείς όπως την εκπαίδευση, την 
ιατρική, την επιστήμη, την βιομηχανία και την κοινωνία σε σύνολο. Παράλληλα, σκοπός της 
Ανοιχτής Πρόσβασης στη Πληροφορία είναι να μεγιστοποιηθούν οι επενδύσεις στην έρευνα,  
να αυξηθεί η δημοσιότητα ερευνών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η διευκόλυνση των 
μαθητών, καθηγητών και ερευνητών.

Περισσότερες  πληροφορίες  για  την  εβδομάδα  ανοιχτής  πρόσβασης  και  για  τον  τρόπο 
συμμετοχής σε αυτήν μπορείτε να βρείτε στο: www.openaccessweek.org

 
Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ 
H  μη  κερδοσκοπική  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού/Λογισμικού  Ανοικτού  Κώδικα  
(http://eellak.gr/,  ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε  το  2008  από  25  Πανεπιστήμια,  Ερευνητικά  Κέντρα  και  
Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη  
του  Ελεύθερου  Λογισμικού,  του  Ανοιχτού  Περιεχομένου και  των  Τεχνολογιών  Ανοιχτής 
Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα,  
ενώ  παράλληλα  φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  κέντρο  γνώσης  και  πλατφόρμα  διαλόγου  για  τις  
ανοιχτές τεχνολογίες.  Συνεργάζεται επίσης με τα  Creative Commons και είναι ιδρυτικό μέλος του 
COMMUNIA.

Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271,   info   at   ellak.gr  
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