
Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση - Συνέντευξη

16    ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 06 - 08/2015

Από πότε εκδίδεται το Mediterranean Marine Science και τι περι-
λαμβάνει;

Το ΕΛΚΕΘΕ εξέδωσε για πρώτη φορά το επιστημονικό περιοδικό 
Mediterranean Marine Science το 1999 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να εκ-
δίδει από δύο μέχρι τέσσερα τεύχη το χρόνο. Σήμερα αριθμεί 16 τόμους 
(36 τεύχη), το σύνολο των οποίων διατίθεται ηλεκτρονικά με ανοικτή 
πρόσβαση για το κοινό από τον δικτυακό τόπο που ανέπτυξε το ΕΚΤ για 
το Mediterranean Marine Science (MMS). Με άλλα λόγια, περίπου 500 επι-
στημονικά άρθρα υψηλού επιπέδου διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο 
σε ερευνητές και στο ευρύ κοινό.

Στην ύλη του περιοδικού περιλαμβάνονται πρωτότυπα επιστημονικά 
άρθρα, review articles, short communications και collective articles, που 
βασίζονται στην έρευνα όλων των τομέων της Ωκεανογραφίας (Φυσική, 
Χημική, Βιολογική, Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική), της Λιμνολογίας, 
της Αλιείας, των Εσωτερικών Υδάτων και των Υδατοκαλλιεργειών που 
αφορούν τις γύρω από τη Μεσόγειο περιοχές. Το 2013 απέκτησε αρκετά 
καλό επιστημονικό δείκτη αναγνωσιμότητας, 1,734 (Impact Factor), σε 
σχέση με αντίστοιχα διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά μεγάλων 
εμπορικών εκδοτικών οίκων.

Πώς πληροφορηθήκατε για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εκδόσεων 
του ΕΚΤ;

Το ΕΚΤ προσέγγισε και ενημέρωσε για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
τους υπεύθυνους του περιοδικού το 2012. Η χωρίς οικονομικούς περι-
ορισμούς συνεργασία και η ταχύτατη και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη 
αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες για την επίτευξη της συνεργασίας.

Ποιος είναι ο ρόλος του ΕΛΚΕΘΕ και ποιος του ΕΚΤ στη συνεργασία;

Το ΕΛΚΕΘΕ διατηρεί πλήρως την επιστημονική επιμέλεια, το περιεχόμενο, 
τη διαχείριση του περιοδικού και τα πνευματικά δικαιώματα και έχει την 
ευθύνη για τη στοιχειοθεσία των άρθρων του. Το ΕΚΤ παρέχει συμβου-
λευτικές υπηρεσίες και καλές πρακτικές σχετικά με τους κανονισμούς, τα 
πνευματικά δικαιώματα, την αδειοδότηση, την ανοικτή πρόσβαση, υπη-
ρεσίες ευρετηριασμού και προβολής, μόνιμους προσδιοριστές (DOIs), τε-
χνική υποστήριξη, εικαστική επιμέλεια της δικτυακής έκδοσης, καθώς και 
μετρικά στοιχεία απήχησης του περιοδικού σε ετήσια βάση.

Τι άλλαξε αυτή η συνεργασία ως προς την εκδοτική σας πρακτική;

Οι συγγραφείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις εργασίες τους στην πλατφόρ-
μα και ενημερώνονται για την πρόοδο των άρθρων τους στην εκδοτική 
διαδικασία. Το ίδιο κάνουν και με την αναθεωρημένη έκδοση των εργασι-
ών τους και όλο το ηλεκτρονικό υλικό που τις συνοδεύει. Η επιστημονική 
επιτροπή έκδοσης του περιοδικού λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα, 
εισάγοντας ηλεκτρονικώς σχόλια και κρίσεις και προωθώντας τις εργασί-
ες προς δημοσίευση ή απορρίπτοντάς τες. Οι Εditor-in-Chief και Journal 
Manager, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας, λειτουργούν παράλληλα και 
ανεξάρτητα έχοντας την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των σταδίων που 

αφορούν μία εργασία ανά πάσα στιγμή. Χάρη στη συνεργασία με το ΕΚΤ, 
το περιοδικό απέκτησε ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης της εκδοτι-
κής διαδικασίας (υποβολή εργασιών και αξιολόγηση), κάτι που παλαιό-
τερα διεκπεραιωνόταν μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τέλος, η εκδοτική πρακτική μας άλλαξε μέσω της συνεργασίας με το ΕΚΤ 
και με τη συστηματοποίηση κάποιων από τους κανονισμούς μας, ιδιαίτε-
ρα αυτών που αφορούν την αδειοδότηση των δημοσιεύσεων με άδειες 
Creative Commons, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο συγγραφέας που δια-
τηρεί τα πνευματικά του δικαιώματα, το ΕΛΚΕΘΕ αλλά και το ΕΚΤ, και οι 
αναγνώστες να έχουν πρόσβαση σε πραγματικά ανοικτό περιεχόμενο. 
Το MMS, με τη συμβολή του ΕΚΤ, διαμόρφωσε τους κανονισμούς του 
έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις προδιαγραφές της ΕΕ για ανοικτή 
πρόσβαση στο FP7 και στον Ορίζοντα 2020. Συνολικά το ΕΚΤ συνέδραμε 
στην αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης των επιστημονικών εργασιών 
του περιοδικού, με τα αυτοματοποιημένα προσχέδια επικοινωνίας των 
χρηστών, σε νέο και διαλειτουργικό ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Ποια ήταν τα οφέλη της μετάβασης στην ηλεκτρονική εκδοτική 
πλατφόρμα του ΕΚΤ;

Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της μετάβασης του περιοδικού στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΚΤ είναι πολλαπλά, όπως η εύχρηστη και 
γρήγορη υποβολή των προς δημοσίευση εργασιών από την πλευρά των 
συγγραφέων, ο μειωμένος χρόνος αξιολόγησης κάθε άρθρου από τους 
διαχειριστές της σελίδας και την εκδοτική επιτροπή, η ευκολότερη και 
αποτελεσματικότερη παρακολούθηση κάθε άρθρου σε όλα τα στάδια και 
κυρίως η ελαχιστοποίηση του χρόνου από τη στιγμή της υποβολής ενός 
άρθρου μέχρι την απόρριψη ή την αποδοχή του, η τήρηση ηλεκτρονικού 
δικτυακού αρχείου όλων των “πράξεων” κατά τη διάρκεια της εκδοτικής 
διαδικασίας, καθώς και η διαλειτουργικότητα του συστήματος με ευρετη-
ριαστές όπως το Google Scholar, το Directory of Open Access Journals, 
και άλλους.

To Mediterranean Marine Science είναι ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει το ΕΚΤ 
μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών εκδόσεων ePublishing. Επιστημονικός εκδότης του περιοδικού είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευ-
νών (ΕΛΚΕΘΕ), δημόσιος ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Η συνερ-
γασία μεταξύ ΕΚΤ και ΕΛΚΕΘΕ για τη μεταφορά του περιοδικού στην πλατφόρμα ΕΚΤ ePublishing ξεκίνησε το 2013, και είχε ως αποτέλεσμα να 
αναβαθμιστεί η εκδοτική πολιτική του και να αυτοματοποιηθεί η εκδοτική του διαδικασία, γεγονός που συντέλεσε σημαντικά στη βελτίωση της 
ποιότητας και της αναγνωρισιμότητας του περιοδικού.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί η Δρ. Αργυρώ Ζενέτου και η Εριέττα Τζοβάρα, από το ΕΛΚΕΘΕ, μιλούν για τη συνεργασία με το ΕΚΤ και τον θετικό 
αντίκτυπο αυτής για το περιοδικό. 

Η Δρ. Αργυρώ Ζενέτου είναι Editor-in-Chief  του Mediterranean Marine Science, Δ/ντρια Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ. Η Εριέττα Τζοβάρα είναι Journal 
Manager του Mediterranean Marine Science, ΕΛΚΕΘΕ. 

Πολλαπλά τα οφέλη από τη συνεργασία ΕΛΚEΘΕ και ΕΚΤ 
για την έκδοση του Mediterranean Marine Science
Συνέντευξη με τις Αργυρώ Ζενέτου και Εριέττα Τζοβάρα, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών



Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων του 
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) έχουν 
στόχο τη μετάβαση έγκριτων επιστημονι-
κών εκδόσεων σε διαδικτυακό περιβάλλον 
λειτουργίας, την οργάνωση της εκδοτικής δι-
αδικασίας και την παρουσίαση της έκδοσης 
σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρό-
τυπα. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν συμβου-
λευτικές υπηρεσίες για την διαμόρφωση των 
κανονισμών της έκδοσης και της επιχειρησι-
ακής της οργάνωσης, εικαστικό σχεδιασμό 
της ηλεκτρονικής έκδοσης, κ.λπ. 

Σήμερα, στην πλατφόρμα ΕΚΤ ePublishing 
φιλοξενείται έγκριτο επιστημονικό περι-
εχόμενο από 20 Έλληνες επιστημονικούς 
εκδότες (ανάμεσα τους τα Ινστιτούτα του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Εθνικό Κέ-
ντρο Θαλάσσιων Ερευνών, η Χριστιανική Αρ-
χαιολογική Εταιρεία, κ.ά.). Περιλαμβάνονται 
19 έγκριτα επιστημονικά περιοδικά Ανοικτής 
Πρόσβασης (που ακολουθούν διαδικασίες 
επιστημονικής αξιολόγησης και ευρετηριά-
ζονται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων) και 2 

περιοδικές επιστημονικές εκδόσεις, με πε-
ρισσότερα από 6.100 επιστημονικά άρθρα 
σε διάφορες γλώσσες, καθώς και περισσό-
τερα από 60 ηλεκτρονικά βιβλία και πρα-
κτικά συνεδρίων. Οι αναγνώστες μπορούν 
να πλοηγηθούν σε ευρετήριο περίπου 4.900 
συγγραφέων ή να αναζητήσουν το υλικό που 
τους ενδιαφέρει, επιλέγοντας από ένα πλού-
σιο κατάλογο επιστημονικών άρθρων και 
βιβλίων σε 69 επιστημονικά πεδία.

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών πραγματοποιεί-
ται στο πλαίσιο της πράξης “Εθνικό Πληρο-
φοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/

Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγό-
μενο από Χρήστες” που υλοποιείται από το 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή 
Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Οι υπηρεσίες προσφέρονται χωρίς επιπλέον 
κόστος σε συνεργαζόμενους φορείς έγκρι-
του επιστημονικού περιεχομένου εξασφαλί-
ζοντας οικονομίες κλίμακας και υιοθέτηση 
βέλτιστων διεθνών πρακτικών, όπως την 
πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης, στην έκ-
δοση των περιοδικών.
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Το Mediterranean Marine Science προβλήθη-
κε σημαντικά μέσω της ηλεκτρονικής παρου-
σίασης και δραστηριότητας του ΕΚΤ, γεγονός 
που συνετέλεσε στην αύξηση των προς υπο-
βολή εργασιών, αλλά και στην προϋπάρχουσα 
καλή και αυξανόμενη επισκεψιμότητά του. Να 
σημειωθεί ότι σημαντικό όφελος από τη μετα-
φορά του MMS στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
είναι και η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που 
αφορούν την κινητικότητα του περιοδικού, των 
εργασιών και των χρηστών του.

Το σημαντικότερο όμως όλων είναι η ελαχιστο-
ποίηση του χρόνου που αφορά τη διαδικασία 
αξιολόγησης των εργασιών. Οι συγγραφείς 
χρειάζονται γρήγορη επιστημονική απόφαση, 
θετική ή αρνητική, καθώς αυτό είναι απαραίτη-
το για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Με τα 
αυτοματοποιημένα ή μη προσχέδια επιστολών 
και την ανεξάρτητη αλληλεπίδραση των κριτών 
και της επιστημονικής επιτροπής έκδοσης, ο 
χρόνος αξιολόγησης έχει μειωθεί κατά πολύ. 
Μια εργασία μπορεί να ολοκληρωθεί και να δη-

μοσιευτεί ηλεκτρονικώς κατά μέσο όρο σε τρεις 
μήνες. Για το 2015 ο χρόνος αυτός υπολογίζεται 
σε 44 ημέρες. Αυτό οδήγησε σε αυξημένη ροή 
εργασιών από 50 περίπου το χρόνο (μέχρι το 
2012) σε 350 κατά μέσο όρο το 2013-2014.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα οφέλη της ανοι-
κτής πρόσβασης στα ερευνητικά και επι-
στημονικά δεδομένα και τα αποτελέσματα 
της έρευνας ευρύτερα;

Το Mediterranean Marine Science εξαρχής ανή-
κε στα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρό-
σβασης ως προς τα επιστημονικά δεδομένα 
και τα αποτελέσματα που παρουσίαζε, και έτσι 
συνεχίζει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η επιστημονική 
κοινότητα διευκολύνεται, η επιστημονική έρευ-
να εμπλουτίζεται και η πληροφορία διαχέεται 
ανεμπόδιστα από τα όποια οικονομικά εκδοτι-
κά συμφέροντα.

Εκτός από το περιοδικό μεταφέρατε και 
άλλες εκδόσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην ηλεκτρο-

νική πλατφόρμα εκδόσεων του ΕΚΤ. Έχετε 
να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις πάνω σε 
αυτό;

Μέσα από την πλατφόρμα ePublishing του ΕΚΤ 
και για τους ίδιους λόγους επιλέξαμε να παρου-
σιαστούν με ανοικτή πρόσβαση στην επιστη-
μονική κοινότητα και οι υπόλοιπες σημαντικές 
στο μεσογειακό χώρο επιστημονικές εκδόσεις 
του ΕΛΚΕΘΕ, όπως οι “Μονογραφίες Θαλάσσι-
ων Επιστημών” και οι “Ειδικές Εκδόσεις”, που 
αριθμούν συνολικά 10 πολυσέλιδους τόμους.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες  ΕΚΤ ePublishing

info

info

ΕΚΤ ePublishing
http://epublishing.ekt.gr

Mediterranean Marine Science
http://www.medit-mar-sc.net

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
http://www.hcmr.gr

Ακολουθήστε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης!

facebook.com/EKTgr twitter.com/EKTgr youtube.com/EKTgrlinkedin.com/company/ektgr

http://www.medit-mar-sc.net
http://www.hcmr.gr
http://epublishing.ekt.gr
https://www.facebook.com/EKTgr
https://twitter.com/EKTgr
https://www.linkedin.com/company/ektgr
https://www.youtube.com/user/ektgr
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Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση

Σε έναν νέο ιστοχώρο, το ευρωπαϊκό έργο Recode παρουσιάζει τις συ-
στάσεις πολιτικής προς τις εμπλεκόμενες με την ερευνητική διαδικασία 
κοινότητες – τους χρηματοδότες έρευνας, τα ερευνητικά ινστιτούτα, τους 
διαχειριστές δεδομένων και τους εκδότες.Τα οφέλη που απορρέουν από 
την ανοικτή διάθεση των επιστημονικών και των ερευνητικών δεδομένων 
που προκύπτουν από τη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα γίνονται 
ολοένα και πιο ορατά και το αίτημα για ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά 
δεδομένα κερδίζει γρήγορα έδαφος τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζεται 
από εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές ενώ έχει ενταχθεί ως απαίτηση στο 
χρηματοδοτικό έργο Ορίζοντας 2020.

Εντούτοις, η υιοθέτηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης στα επιστημονικά 
δεδομένα ενέχει σημαντικά τεχνικά, νομικά και οργανωτικά ζητήματα, και 
ως εκ τούτου, απέχει πολύ ακόμη από το να τύχει ευρείας αποδοχής και 
εφαρμογής από τα εμπλεκόμενα μέρη.Το Ευρωπαϊκό έργο Recode, στο 
οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, έρχεται να 
καλύψει αυτό το κενό αξιοποιώντας δίκτυα εμπειρογνωμόνων, κοινότητες 
ερευνητών και σχεδιαστές πολιτικής εμπλεκόμενους στην πρόσβαση στην 
επιστημονική γνώση, για να υποστηρίξει την ανάπτυξη και το συντονισμό 
των πολιτικών της ανοικτής πρόσβασης που άπτονται των ερευνητικών 

δεδομένων. Στον ιστοχώρο περιλαμβάνονται αναλυτικά για κάθε ενδιαφε-
ρόμενη ομάδα οι συστάσεις πολιτικής, υποστηρικτική πληροφορία για την 
ανάπτυξη πολιτικών, παραδείγματα τέτοιων πολιτικών, πηγές καθώς και λί-
στα με τα βασικά σημεία αναφοράς που πρέπει να περιλαμβάνονται στην 
πολιτική που αναπτύσσει ο κάθε φορέας. Επιπλέον, το έργο παρουσιάζει 
τις 10 βασικές συστάσεις πολιτικής οι οποίες είναι κεντρικές και πρέπει να 
διατρέχουν όλες τις πολιτικές της ανοικτής πρόσβασης στα επιστημονικά 
δεδομένα. Αυτές είναι συνοπτικά:

• Ανάπτυξη συντονισμένων και ολοκληρωμένων πολιτικών για την πρό-
σβαση στα ερευνητικά δεδομένα

• Διασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης για την παροχή πρόσβα-
σης στα ερευνητικά δεδομένα

• Ανάπτυξη πολιτικών και πρωτοβουλιών που προσφέρουν επιβράβευση 
στους ερευνητές για την ανοικτή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δεδο-
μένα

• Εντοπισμός κύριων ενδιαφερόμενων μερών και σχετικών δικτύων και 
ανάπτυξη συνεργασίας για την επίτευξη ενός βιώσιμου οικοσυστήματος 
για την ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα

• Σχεδιασμός με βάση τη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη επιμέλεια και συντήρη-
ση των δεδομένων ανοικτής πρόσβασης

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων και συνεργατικών τεχνικών λύσεων και λύσε-
ων υποδομής

• Ανάπτυξη τεχνικών και επιστημονικών προτύπων ποιότητας για τα ερευ-
νητικά δεδομένα

• Απαίτηση για χρήση εναρμονισμένων πλαισίων ανοικτής αδειοδότησης

• Συστηματική αντιμετώπιση των νομικών και ηθικών ζητημάτων που προ-
κύπτουν από την ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα

• Υποστήριξη της μετάβασης στα δεδομένα ανοικτής πρόσβασης μέσα 
από την εκπαίδευση

Η Διακήρυξη της Χάγης που δημοσιεύθηκε στις 6 Μαΐου 2015 καλεί 
για άμεσες αλλαγές στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και 
την άρση των περιορισμών που επιτρέπουν τη διευρυμένη και ισότιμη 
πρόσβαση στα δεδομένα. Βελτιωμένες θεραπείες για αρρώστιες, λύσεις 
σε παγκόσμια προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, και η τεράστια 
εξοικονόμηση σε δημόσιο χρήμα, είναι ανάμεσα στα πιθανά οφέλη που 
θα προκύψουν εφόσον οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία 
υιοθετήσουν τις αρχές που διατυπώνονται στη Διακήρυξη.

Η Διακήρυξη υποστηρίζει ότι το copyright δεν είχε ποτέ σχεδιαστεί για 
να ρυθμίζει τον διαμοιρασμό των πληροφοριών, των δεδομένων και των 
ιδεών, ούτε και θα έπρεπε. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων εγγυάται το θεμελιώδες δικαίωμα να δέχεται κανείς και να 
αναμεταδίδει πληροφορίες και ιδέες, αλλά η σύγχρονη εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία συχνά περιορίζει αυτό το δι-
καίωμα, ακόμα και για τη χρήση αυτών των απλών δομικών στοιχείων 
της γνώσης.

"Το ταχύτατα μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, η αυξημένη υπολο-
γιστική δύναμη και η ασύλληπτη ποσότητα δεδομένων που παράγεται, 
καθιστούν επιτακτικό για τους ερευνητές και την κοινωνία να μπορούν 
να χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία που τους βοηθούν 
να κάνουν νέες ανακαλύψεις. Μπορεί να επέλθει μία πραγματική επα-
νάσταση στις ερευνητικές πρακτικές και ζωές μπορούν κυριολεκτικά να 
σωθούν, αν επιτύχουμε καλύτερη πρόσβαση στη γνώση που περιλαμ-
βάνεται στα Μεγάλα Δεδομένα" δήλωσε η Kristiina Hormia-Poutanen, 
πρόεδρος της LIBER (www.libereurope.eu), της Ένωσης των Ευρωπαϊ-
κών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών, η οποία διηύθυνε τις εργασίες για τον 
σχεδιασμό της Διακήρυξης.

Μία νέα προσέγγιση στην παραγωγή νέας γνώσης είναι κρίσιμη σε μία 
εποχή κατά την οποία η κοινωνία αντιμετωπίζει έναν κατακλυσμό δεδο-
μένων. Το ψηφιακό περιβάλλον, ή τα δεδομένα που δημιουργούμε και 
αντιγράφουμε ετησίως, διπλασιάζονται σε μέγεθος κάθε δύο χρόνια, και 

Nέος ιστοχώρος από το RECODE για τις συστάσεις πολιτικής 
για τα ερευνητικά δεδομένα

Η Διακήρυξη της Χάγης για την Πρόσβαση στη Γνώση 
στην Ψηφιακή Εποχή 

Open Access to Research Data
http://policy.recodeproject.eu
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Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση

Μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει στόχο  
να προωθήσει την ανοικτή πρόσβαση των επι-
στημονικών εκδόσεων με τη σύνδεση των απο-
θετηρίων ανοικτής πρόσβασης στον κόσμο 
είναι το έργο CORE (COnnecting REpositories). 

Σκοπός του έργου είναι να συναθροίσει και να 
διατηρήσει το υλικό ανοικτής πρόσβασης που 
είναι διανεμημένο σε διαφορετικά συστήματα, 
όπως αποθετήρια και περιοδικά ανοικτής πρό-
σβασης, να εμπλουτίσει το περιεχόμενό τους 
χρησιμοποιώντας τεχνoλογικές μεθόδους εξό-
ρυξης κειμένου και δεδομένων, και να παρέχει 
δωρεάν πρόσβαση σε μια ποικιλία υπηρεσιών. 

Το έργο αποτελεί μια πρωτοβουλία του 
Knowledge Media Institute (KMi) του Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου (The Open University) του 
Ηνωμένου Βασιλείου, λειτουργεί από το 2011 
και έχει λάβει χρηματική υποστήριξη από τους 
ακόλουθους οργανισμούς: Jisc – UK, Arts and 
Humanities Research Council – UK, Economic 
and Social Research Council – UK, Netherlands 
Organisation for Scientific Research. 

Καθώς επικεντρώνεται στην ανοικτή πρόσβα-
ση, στόχος του CORE είναι, να:

• υποστηρίζει το δικαίωμα των φορολογουμέ-
νων να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που 
έχουν πληρώσει με τους φόρους τους,

• προωθεί την ανοικτή πρόσβαση σε όλους, 
απλούς πολίτες, ερευνητές, προγραμματιστές, 
βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους, με το να 
παρέχει σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους,

• παρέχει υποστήριξη σε όσους χρησιμοποι-
ούν το υλικό ανοικτής πρόσβασης αλλά και 
σε όσους το παρέχουν, όπως για παράδειγμα 
ψηφιακές βιβλιοθήκες και ιδρυματικά αποθε-
τήρια,

• συμβάλλει στην πολιτισμική αλλαγή με την 
προώθηση της ανοικτής πρόσβασης.

Το έργο προσπαθεί να προσφέρει τη λύση στο 
πρόβλημα εύρεσης επιστημονικού υλικού ανοι-
κτής πρόσβασης. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά 
αποθετήρια και περιοδικά ανοικτής πρόσβα-
σης στον κόσμο, είναι δύσκολο να ανιχνευτούν 
τα έργα που περιέχει το κάθε ένα από αυτά. 

Το CORE μέσω μιας ανοικτής μηχανής αναζήτη-
σης παρέχει, χωρίς κόστος, πρόσβαση στα με-
ταδεδομένα και το πλήρες κείμενο των διαθέ-
σιμων έργων. Το CORE προσφέρει αναζήτηση 
σε περισσότερα από 24 εκατ. άρθρα ανοικτής 
πρόσβασης, ένας αριθμός που συνεχώς αυξά-
νεται.

Εκτός από τη μηχανή αναζήτησης, το CORE 
προσφέρει και άλλες δωρεάν υπηρεσίες:

• CORE Mobile: Εφαρμογές σε περιβάλλον 
Android και iOS που επιτρέπει την αναζήτηση 
και αποθήκευση υλικού ανοικτής πρόσβασης.

• CORE Plugin: Ένα άρθρωμα για τα ανοικτά 
αποθετήρια που επιτρέπει την αναζήτηση και 
αποθήκευση υλικού ανοικτής πρόσβασης από 

άλλα αποθετήρια.

• CORE API: Επιτρέπει σε εξωτερικά συστήματα 
και υπηρεσίες να επικοινωνούν με το αποθετή-
ριο του CORE.

Καθώς το CORE υποστηρίζει την ανοικτή πρό-
σβαση, τα αποθετήρια και περιοδικά που πε-
ριλαμβάνει στη βάση δεδομένων επιδιώκει να 
είναι και εκείνα ανοικτής πρόσβασης και να 
ακολουθούν τη "Διακήρυξη της Βουδαπέστης 
για την Ανοικτή Πρόσβαση".  

Όσοι ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν το 
αποθετήριό τους στη μηχανή αναζήτησης του 
CORE μπορούν να βρουν περισσότερες πληρο-
φορίες στoν δικτυακό τόπο του προγράμμα-
τος. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τη 
Νάνσυ Ποντίκα (nancy.pontika@open.ac.uk), η 
οποία είναι Οpen Access Aggregation Officer 
για το  CORE. 

CORE: Συνδέοντας αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης

CORE
http://core.ac.uk/ 
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αναμένονται να φτάσουν τα 44 τρισεκατομμύ-
ρια gigabytes το 2020. Το πεδίο εφαρμογής της 
νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία πρέ-
πει να διευκρινιστεί,  ενώ πρέπει να αντιμετωπι-
στούν το χάσμα των δεξιοτήτων και η έλλειψη 
υποδομών εφόσον οι υπολογιστές πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν στην επεξεργασία μεγάλων 
συνόλων δεδομένων. Αυτή η διαδικασία, γνω-
στή και ως Εξόρυξη Δεδομένων και Κειμένου (Text and Data Mining), 
αναγνωρίζεται ευρέως ως ο μόνος τρόπος για τον αποτελεσματικό χει-
ρισμό των Μεγάλων Δεδομένων.

"Δεδομένης της ανάγκης να γίνει κατανοητός ο αυξανόμενος όγκος της 
βιβλιογραφίας και να παραχθεί νέα γνώση, το Wellcome Trust υποστη-
ρίζει σθεναρά το δικαίωμα των ερευνητών να πραγματοποιούν εξόρυξη 
δεδομένων σε περιεχόμενο στο οποίο έχουν ήδη νόμιμη πρόσβαση. Η 
Διακήρυξη της Χάγης είναι ένα σημαντικό βήμα που προτάσσει τη δι-
αμόρφωση ενός κοινού οράματος για την πρόσβαση και αξιοποίηση 
της γνώσης, πέρα από τους υπάρχοντες νομικούς περιορισμούς και 
την αβεβαιότητα που αυτοί εγείρουν. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουμε 
τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία σε ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο ώστε να επιτραπεί η εξόρυξη 
δεδομένων και κειμένων για κάθε χρήση, τόσο 
εμπορική όσο και μη εμπορική"  δήλωσε ο Will 
Greenacre, υπεύθυνος πολιτικής στο Wellcome 
Trust (www.wellcome.ac.uk).

Οι οργανισμοί και τα άτομα που επιθυμούν να 
υποστηρίξουν τη Διακήρυξη μπορούν να προ-
σθέσουν την υπογραφή τους στην επίσημη ιστο-

σελίδα www.thehaguedeclaration.com. Με αυτό τον τρόπο αναγνωρί-
ζουν επίσημα την τεράστια δυναμική ανάπτυξης που ενέχουν οι νέες 
συνθήκες παραγωγής γνώσης, ενόσω αναγνωρίζουν τα βήματα που 
χρειάζεται να ακολουθηθούν ώστε ο καθένας να μπορεί να αξιοποιήσει 
αυτή τη δυναμική.

Διακήρυξη της Χάγης
http://thehaguedeclaration.com/
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