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1η Συνάντηση Εθνικής Οµάδας Εργασίας στο
πλαίσιο του έργου MEDOANET

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012
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Στόχος συνάντησης

• Ενηµέρωση για την Ανοικτή Πρόσβαση εκπροσώπων οργάνων

εµπλεκοµένων φορέων (χρηµατοδότες έρευνας, φορείς διεξαγωγής

έρευνας, εκδότες) και επιχειρήσεων

• Συζήτηση για διαδικασίες/κανονισµούς που θα πρέπει να εφαρµοστούν

για την εφαρµογή της Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα µας και την

παρούσα κατάσταση

• Κινητοποίηση των αρµοδίων οργάνων στους φορείς για προώθηση της

Ανοικτής Πρόσβασης
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∆οµή Συνάντησης

• Παρουσίαση και ενηµέρωση για την Ανοικτή Πρόσβαση (A’ µέρος)

• ∆ιάλειµµα για καφέ, 11.00-11.30

• Παρουσίαση και συζήτηση για τρόπους εφαρµογής της στη χώρα µας

στη χρηµατοδότηση της έρευνας και τη διεξαγωγή της έρευνας (B’

µέρος)
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Το ΕΚΤ

• Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο εθνικός οργανισµός για την τεκµηρίωση, 

την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέµατα έρευνας, επιστήµης και τεχνολογίας.

• Πρόκειται για κεντρικό φορέα οργάνωσης και διάθεσης περιεχοµένου Επιστήµης και Τεχνολογίας, 

ο οποίος, σε συνεργασία µε άλλους ελληνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο, 

συµβάλλει στην ανάπτυξη υψηλής τεχνογνωσίας στον τοµέα του ψηφιακού περιεχοµένου.

• Το εύρος των πηγών πληροφόρησης, το εξειδικευµένο προσωπικό και η τεχνική υποδοµή

καθιστούν το ΕΚΤ κεντρικό σηµείο στη ροή της επιστηµονικής και

τεχνολογικής πληροφόρησης προς την επιστηµονική, ερευνητική, εκπαιδευτική και επιχειρηµατική

κοινότητα της Ελλάδας. Παράλληλα, το ΕΚΤ έχει σηµαντική παρουσία στον ευρωπαϊκό χώρο, 

µέσω της συµµετοχής του σε έργα και δίκτυα σχετικά µε την Κοινωνία της Πληροφορίας και

την Καινοτοµία.
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“…η πρόσβαση στη γνώση, η οποία παράγεται από τη δηµόσια ερευνητική βάση και

η χρήση της από επιχειρήσεις και διαµορφωτές πολιτικών εδράζονται στον πυρήνα του Ευρωπαϊκού

Ερευνητικού Τοµέα, 

όπου η γνώση πρέπει να κυκλοφορεί χωρίς εµπόδια σε όλη την κοινωνία.” Green Paper: The 

European Research Area:

New Perspectives (COM (2007) 161 final, 3.4)

Ενέργειες του έργου: 

� ∆ιευκόλυνση της ανάπτυξης ρητών και συντονισµένων στρατηγικών και πολιτικών Ανοικτής

Πρόσβασης στις προαναφερθείσες και γειτονικές χώρες

� Ενίσχυση περιφερειακού συντονισµού των στρατηγικών και των δοµών µεταξύ των κρατών µελών

MEDOANET concept
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Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστηµονική γνώση
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Η Ανοικτή Πρόσβαση

Με τον όρο Ανοικτή Πρόσβαση εννοούµε την δικτυακή διάθεση των

αποτελεσµάτων της έρευνας, που πρέπει να διατίθενται άµεσα χωρίς

τέλη πρόσβασης και ελεύθερα από τους περισσότερους περιορισµούς

στην επαναχρησιµοποίηση, µε αναφορά στο δηµιουργό. 

Ο µόνος περιορισµός στην αναπαραγωγή και τη διανοµή και ο µόνος

ρόλος για τα πνευµατικά δικαιώµατα στο συγκεκριµένο τοµέα, θα

πρέπει να είναι το να δοθεί στους συγγραφείς ο έλεγχος της

ακεραιότητας του έργου τους και το δικαίωµα να αναγνωρίζονται και να

αναφέρονται καταλλήλως. 

Περιληπτική απόδοση από το Budapest Open Access Initiative (2001)
(http://www.soros.org/openaccess/read) 
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Ανοικτή Πρόσβαση σε τι υλικό;

• Επιστηµονικά άρθρα που έχουν περάσει αξιολόγηση

(peer-review)

• Επιστηµονικά δεδοµένα

Βασικά σε ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
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Πώς παρέχεται η Ανοικτή Πρόσβαση

1.Αυτο-αρχειοθέτηση (ή ο «Πράσινος ∆ρόµος»)

- Oι συγγραφείς αρχειοθετούν τα άρθρα τους σε αποθετήρια ιδρυµατικά
ή θεµατικά

2. Ηλεκτρονικά περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης (ή ο «Χρυσός

∆ρόµος»)

-∆ηµοσίευση σε περιοδικά µε Ανοικτή Πρόσβαση
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Οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης

Για ακαδηµαϊκούς και ερευνητές:

-Άµεση και ελεύθερη (χωρίς τέλη) πρόσβαση σε επιστηµονικό περιεχόµενο

-Αύξηση της αναγνωρισιµότητας και απήχησης του επιστηµονικού έργου

-Άµεση διάχυση και χρήση των αποτελεσµάτων

-Παρακολούθηση της πορείας του επιστηµονικού έργου µέσω υπηρεσιών και εργαλείων

αποθετηρίων

-∆ιατήρηση του επιστηµονικού υλικού σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα

-Ενίσχυση της επικοινωνίας των µελών της επιστηµονικής κοινότητας

-∆ιαχείριση και έλεγχος µέσω ∆ιαδικτύου
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Οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης

Για ακαδηµαϊκά-ερευνητικά ιδρύµατα και βιβλιοθήκες:

-∆ιεθνής και διαχρονική προβολή και ανάδειξη του έργου τους

-Μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού επιστηµονικού περιεχοµένου

-Αποτελεσµατικότερη διαχείριση της έρευνας

-Μείωση δαπανών για συνδροµές

-Ευκαιρίες για εξασφάλιση χρηµατόδότησης

-Ανάπτυξη σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών
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Οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης

Για τις επιχειρήσεις:

-Άµεση και ελεύθερη πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσµατα

-Ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών

-Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

-Συνεργασία και διάλογος µε την επιστηµονική κοινότητα
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Οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης

Για τους ακαδηµαϊκούς και επιστηµονικούς εκδότες:

- Βέλτιστος διαµοιρασµός δηµοσιεύσεων σε ευρύ κοινό

- ∆υνατότητα να εργαστούν µε βάση νέα εκδοτικά, επιχειρησιακά και επιχειρηµατικά µοντέλα
και να συµµετέχουν στην Ανοικτή Επιστήµη (Open Scholarship / Open Science)

- Μικρότερο κόστος για τη διαχείριση της πρόσβασης
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Οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης

Για τους πολίτες:

-Άµεση και ελεύθερη πρόσβαση σε επιστηµονικό περιεχόµενο

-Ενδυνάµωση του ενδιαφέροντος για την επιστήµη και συµµετοχή σε αυτήν: citizen 
science

-Συµβολή στη δηµιουργία συνθηκών κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας και
ανάπτυξης

-Τα ερευνητικά αποτελέσµατα γίνονται δηµόσιο αγαθό, όπως πρέπει να είναι, όταν η
έρευνα χρηµατοδοτείται από δηµόσιους πόρους
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Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Ευρώπη



18

Η Ανοικτή Πρόσβαση στην καρδιά της Ευρώπης: Η
Συνθήκη της Λισαβόνας

- Άρθρο 179: «ένας Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας στον οποίο ερευνητές, επιστηµονική
γνώση και τεχνολογία διακινούνται ελεύθερα....»

- Άρθρα 180c και 183: αναφέρεται ότι η Ένωση θα λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε τα
Κράτη-Μέλη µε δραστηριότητες έρευνας στην ΕΕ και θα δηµιουργήσει κανονισµούς
σχετικά µε τη διάχυση των αποτελεσµάτων της έρευνας.
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Ευρωπαϊκό Συµβούλιο – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

- Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Επιστηµονική πληροφορία στην ψηφιακή εποχή: 
«πρόσβαση, διάχυση και διατήρηση» (COM(2007) 56)-2007. Ξεκινά η διαδικασία δηµιουργίας πολιτικών για
πρόσβαση, διάχυση και διατήρηση επιστηµονικής πληροφορίας

- Πράσινη Βίβλος: Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας. Νέες προοπτικές (COM(2007) 161). Η ελεύθερη διακίνηση της

γνώσης σε όλα χωρίς φραγµούς σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, και ειδικά αυτής που παράγεται από τη
δηµόσια ερευνητική βάση ως προϋπόθεση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Ευρωπαϊκή έρευνας που

χαρακτηρίζεται από «διαρκή, οικονοµικά προσιτή και αξιόπιστη πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσµατα και η
ευρεία διάδοση των αποτελεσµάτων αυτών». 

- Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την «Επιστηµονική Πληροφορία

στην Ψηφιακή Εποχή» (14865/07 (Presse 259))-2007. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσκαλεί τα Κράτη-Μέλη 1) 
να ενισχύσουν τις εθνικές στρατηγικές και τις δοµές για την πρόσβαση στην επιστηµονική πληροφορία και τη

διάχυσή της, 2) να ενισχύσουν τον µεταξύ τους συντονισµό στα παραπάνω θέµατα και 3) να διασφαλίσουν την
µακροχρόνια διατήρηση της επιστηµονικής πληροφορίας, συµπεριλαµβανοµένων και των επιστηµονικών

δεδοµένων, δίνοντάς της ιδιαίτερη θέση στις εθνικές στρατηγικές διατήρησης. Ορίζει ακόµη συγκεκριµένο

χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση των παραπάνω. Ταυτόχρονα το Συµβούλιο προσκαλεί την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή να εφαρµόσει τα µέτρα που ανακοίνωσε στην παραπάνω ανακοίνωση. 

- Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη «∆ιαχείριση της διανοητικής περιουσίας σε δραστηριότητες

µετάδοσης γνώσης και Κώδικας Πρακτικών για πανεπιστήµια και άλλους δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς»
(COM(2008)1329)-2008. Μεταξύ άλλων ιδιαίτερη σηµασία Ανοικτή Πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσµατα και
δεδοµένα για τη συµβολή τους στη διαχείριση διανοητικής περιουσίας σε δραστηριότητες µετάδοσης γνώσης. 



20

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο – Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Europe 
2020 Flagship Initiatives

To Ψηφιακό Θεµατολόγιο για την Ευρώπη (Digital Agenda for Europe)

Μία από τις δράσεις είναι η Ανοικτή Πρόσβαση σε περιεχόµενο, ώστε να δηµιουργηθεί µία

ζωντανή ενιαία αγορά στην Ευρώπη. Στόχος είναι ‘η έρευνα που χρηµατοδοτείται µε δηµόσιους

πόρους θα διαχέεται ευρέως µέσω της δηµοσίευσης εργασιών και ερευνητικών δεδοµένων µε

ανοικτή πρόσβαση'.
∆έσµευση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επεκτείνει τις απαιτήσεις που έχει για ανοικτή πρόσβαση

σε έρευνα που χρηµατοδοτεί. A Digital Agenda for Europe' (COM (2010) 245) 

Η Ένωση Καινοτοµίας (Innovation Union)

Ανάµεσα στα άλλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσµεύεται ότι θα διασφαλίσει µέσω µίας κοινής

προσέγγισης την ‘διάχυση, µεταβίβαση και χρήση των αποτελεσµάτων της έρευνας, και µε ανοικτή
πρόσβαση στις δηµοσιεύσεις και τα δεδοµένα από τη δηµόσια χρηµατοδοτούµενη έρευνα' 
(∆έσµευση 4). 
δεσµεύεται ότι θα ‘προωθήσει την ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσµατα της δηµόσια

χρηµατοδοτούµενης έρευνας. Θα στοχεύσει να καταστήσει την ανοικτή πρόσβαση στις

δηµοσιεύσεις τη γενική προϋπόθεση για χρηµατοδότηση έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω

των Προγραµµάτων Πλαισίων για την έρευνα (COM (2010) 546)
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Η ΑΠ στην πράξη σήµερα διεθνώς
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Μεγάλη αύξηση αποθετηρίων

Directory of Open Access Repositories (www.opendoar.org
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Αυξηση εκδόσεων µε Ανοικτή Πρόσβαση

• Περίπου το 20% των άρθρων που δηµοσιεύονται
παρέχονται µε Ανοικτή Πρόσβαση

• Αλλαγές στα επιχειρησιακά και επιχειρηµατικά

µοντέλα επιστηµονικών εκδόσεων µε Ανοικτή

Πρόσβαση

– εκδότες Ανοικτής Πρόσβασης (BioMedCentral, 

PlosOne etc)

– Author Pays Model
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Αύξηση υιοθέτησης πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης

από Φορείς Έρευνας

Registry of Open Access Repositories Mandatory Policies (www.roarmap.org)
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Ανοικτή Πρόσβαση στη ∆ηµόσια

χρηµατοδοτούµενη έρευνα

• Αλλαγές σε νόµους κρατών (λχ Ισπανία)

• Federal Research Public Access Act (USA)

• Horizon 2020 Open Access Debate

• Γενικώς αυξηµένη απαίτηση για Ανοικτή

Πρόσβαση από τους χρηµατοδότες της Έρευνας
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Πρόβληµα…..

• Τεχνικές υποδοµές γενικά οκ

• Μικρό το ποσοστό των επιστηµονικών

δηµοσιεύσεων µε αξιολόγηση που βρίσκεται σε

αποθετήρια

• Ανάγκη για κανονισµούς που θα κάνουν

υποχρεωτική την Ανοικτή Πρόσβαση, κατ’ ελάχιστον

στη δηµόσια χρηµατοδοτούµενη έρευνα
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Οι εξελίξεις στην Ελλάδα
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Ανάπτυξη υποδοµών, συντονισµός, 
ευαισθητοποίηση

Σηµαντικές θετικές εξελίξεις στη δηµιουργία διαλειτουργικών υποδοµών Ανοικτής

Πρόσβασης (Χρηµατοδότηση από την Ψηφιακή Σύγκλιση)

-Αύξηση αποθετηρίων στο OpenDOAR (14) και περιοδικών στο DOAJ (40)

-Τα µισά περίπου ελληνικά πανεπιστήµια έχουν αποθετήρια, και τα υπόλοιπα θα αποκτήσουν

-Μόνο ένα ερευνητικό κέντρο έχει αποθετήριο (ΕΙΕ, Ήλιος)

-Το υλικό στα αποθετήρια κατά κύριο λόγο δεν είναι peer-reviewed άρθρα

Συντονισµός µε την Ευρώπη: Europeana, OpenAire, OpenAirePlus, eInfrastructures

Ευαισθητοποίηση: ηµερίδες, Open Access Week, ενηµέρωση ερευνητών, αλλά

µεµονωµένα

Ανάγκη για συντονισµό
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Τι λείπει????????
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Πολιτικές/Κανονισµοί

- Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει επίσηµα εθνική πολιτική

σχετικά µε την Ανοικτή Πρόσβαση

- Οι χρηµατοδότες της έρευνας δεν έχουν

θεσµοθετήσει την Ανοικτή Πρόσβαση

- Τα πανεπιστήµια δεν έχουν θεσµοθετήσει

κανονισµούς και απαιτήσεις για την Ανοικτή

Πρόσβαση, πράγµα το οποίο είναι αναγκαίο

- Οι ερευνητές ∆ΕΝ είναι γενικά ενήµεροι
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• Απάντησαν 5

• Γενικά καλές προθέσεις

• Οι δηµόσιοι φορείς προετοιµάζονται για εξελίξεις και

σε επίπεδο κανονισµών και εφαρµογής της ΑΠ

ΈρευναMEDOANET: φορείς χρηµατοδότησης

έρευνας
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ΈρευναMEDOANET: φορείς διεξαγωγής έρευνας

• Φορείς διεξαγωγής έρευνας: περισσότεροι από 50

• ∆εν έχουν κανονισµό στο φορέα

• ∆εν έχουν αποθετήριο

• Όταν έχουν αποθετήριο κυρίως περιέχει διατριβές και

µεταπτυχιακά και λιγότερο άρθρα

• Η βιβλιοθήκη εµπλέκεται στο αποθετήριο
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• 25 απαντήσεις από 100

• Κυρίως επιστηµονικοί σύλλογοι

• Ζητούν πλήρη µεταφορά δικαιωµάτων του

συγγραφέα

• Σε µεγάλο ποσοστό επιτρέπουν την άµεση

αυτοαρχειοθέτηση, χωρίς να το διατυπώνουν σαφώς

σε κανονισµούς

• Είναι θετικοί απέναντι στην Ανοικτή Πρόσβαση

ΈρευναMEDOANET: εκδότες
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Εφαρµογή πολιτικών που θα ενισχύσουν την Ανοικτή

Πρόσβαση στην επιστηµονική πληροφορία

• Πολιτικές σε επίπεδο κράτους:   

- Ανάληψη και ανάπτυξη πρωτοβουλιών, έργων και υποδοµών για την Ανοικτή Πρόσβαση, 

οι οποίες ενισχύουν τον συντονισµό και τη συνεργασία. Κατάλληλη νοµοθεσία

• Θεσµικές πολιτικές και µέτρα από τους χρηµατοδότες της έρευνας: 

- Υποχρεωτική κατάθεση σε αποθετήρια Ανοικτής Πρόσβασης

- Αποζηµίωση συγγραφέων για έξοδα δηµοσίευσης σε περιοδικά µε αξιολόγηση

• Θεσµικές πολιτικές και µέτρα από ερευνητικούς και ακαδηµαϊκούς οργανισµούς:  

- Υποχρεωτική κατάθεση σε αποθετήρια Ανοικτής Πρόσβασης

- Υποβοήθηση δηµοσιεύσεων σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης και διευκόλυνση της

µετάβασης σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης

- Θέσπιση κινήτρων για την προώθηση των πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης (incentive 

funds, για παράδειγµα)

- Αξιοποίηση του περιεχοµένου των αποθετηρίων στις διαδικασίες αξιολόγησης και

αποτίµησης έρευνας.

- Εκδότες:

- Πειραµατισµός µε νέα επιχειρησιακά µοντέλα έκδοσης (author pays model)
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Αναγκαία Συνδυαστική Προσέγγιση

Top Down

Bottom up

Κράτος

Χρηµατοδότηση

έρευνας

Φορείς έρευνας/Εκδότες

Ερευνητές/πολίτες
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Β’ Μέρος: 

Η εφαρµογή της

Ανοικτής Πρόσβασης
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Πώς εφαρµόζεται η ΑΠ από φορείς

χρηµατοδότησης έρευνας: Το παράδειγµα της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

• FP7 Pilot
– Υποχρεωτική Ανοικτή Πρόσβαση για το 20% των
ερευνητικών έργων που χρηµατοδοτούνται

– Ανοικτή Πρόσβαση στο συµβόλαιο: clause 39
– Σε αποθετήρια ΑΠ ή περιοδικά ΑΠ

– Ερευνητικές περιοχές: Ενέργεια, Περιβάλλον, Υγεία, 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Science 
in Society, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήµες, 
Ερευνητικές Υποδοµές-2008

– Εξυπηρέτηση FP7 Pilot: OpenAire and OpenAirePlus
(www.openaire.eu)

• Horizon 2020= FP8 από 1/1/2014: ∆εν έχει δηµοσιευθεί
ακόµη, αναµένεται αυξηµένη απαίτηση για Ανοικτή
Πρόσβαση, η πολιτική βούληση είναι να είναι η Ανοικτή
Πρόσβαση ο κανόνας για τις δηµοσιεύσεις αυτές
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Πώς εφαρµόζεται η ΑΠ από φορείς

χρηµατοδότησης έρευνας: Το παράδειγµα της

Ισπανίας

• Οι δηµόσιοι φορείς του Ισπανικού συστήµατος Έρευνας, 
Τεχνολογίας και Καινοτοµίας θα αναπτύξουν αποθετήρια

• ∆ιάθεση των δηµόσια χρηµατοδοτούµενων

αποτελεσµάτων της έρευνας σε αποθετήριο το πολύ 12 
µήνες µετά τη δηµοσίευση

• Η δηµόσια ηλεκτρονική εκδοχή των ερευνητικών

αποτελεσµάτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τη

δηµόσια διοίκηση για τις διαδικασίες αξιολόγησης που

ακολουθεί. 

• Με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτονται προηγούµενες

συµφωνίες µε τις οποίες πνευµατικά δικαιώµατα έχουν

µεταφερθεί σε τρίτους
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Πώς εφαρµόζεται η ΑΠ από φορείς

χρηµατοδότησης έρευνας: Το παράδειγµα του

Wellcome Trust

• Υποχρεωτική κατάθεση των ερευνητικών άρθρων σε

περιοδικά µε αξιολόγηση που είναι αποτέλεσµα

µερικής ή ολικής χρηµατοδότησης από το Wellcome

Trust το πολύ σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση στην

PubMed Central (PMC) and UK PubMed Central 

(UKPMC) 

• ∆ικαιολογεί επιπλέον τα έξοδα δηµοσίευσης

• Ενθαρρύνει τους ερευνητές να αδειοδοτούν τα έργα

τους ώστε να µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν

ελεύθερα µε αναφορά στο δηµιουργό
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Πώς εφαρµόζεται η ΑΠ από φορείς διεξαγωγής

έρευνας: το παράδειγµα του Harvard

• Οι ερευνητές αδειοδοτούν το πανεπιστήµιο να

διαχειριστεί τα πνευµατικά δικαιώµατα επί των

άρθρων τους για µη εµπορικούς σκοπούς

• Οι ερευνητές δίνουν στο πανεπιστήµιο αντίγραφα

των εργασιών τους ταυτόχρονα µε τη δηµοσίευση

• ∆υνατότητα απεµπλοκής από την υποχρέωση εάν

έχουν υπογράψει συµβόλαια µε εκδότες
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Πώς εφαρµόζεται η ΑΠ από φορείς διεξαγωγής

έρευνας: το παράδειγµα του πανεπιστηµίου της

Πραιτώρια

• Αρχειοθετούν υποχρεωτικά τα δηµοσιευµένα άρθρα

µε αξιολόγηση και τα µεταδεδοµένα τους στο

ιδρυµατικό αποθετήριο ταυτόχρονα µε τη

δηµοσίευση

• Τα άρθρα παρέχονται µε ανοικτή πρόσβαση άµεσα ή

µόλις το επιτρέπουν τυχόν συµφωνίες µε εκδότες

• ∆ίνουν άδεια στο πανεπιστήµιο να διαθέσει ελεύθερα

το περιεχόµενο και να φροντίσει για τη διατήρηση

των αρχείων τους
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Συντονισµένες πολιτικές και κανονισµοί για την

Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα

• Νόµος για την Έρευνα και την Τεχνολογία

• Εφαρµογή της Ανοικτής Πρόσβασης στα
χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα

– Σχετική απαίτηση στα συµβόλαια

• Εφαρµογή της Ανοικτής Πρόσβασης στα πανεπιστήµια και
ΕΚ (και νοσοκοµεία)

– Ανακοίνωση συνόδου Πρυτάνεων/Προέδρων

– ∆ιαµόρφωση οµάδων εργασίας στους φορείς για τη
διαµόρφωση κανονισµών

– Ενηµέρωση ερευνητών/∆ΕΠ

– Ενσωµάτωση στους κανονισµούς των ιδρυµάτων της
υποχρεωτικής κατάθεσης των δηµοσιευµένων άρθρων
µε αξιολόγηση και Ανοικτή Πρόσβαση άµεσα ή µόλις το
επιτρέπουν οι κανονισµοί των εκδοτών

– Ανάπτυξη αποθετηρίων από τα ιδρύµατα

– Συντονισµός σε όλα τα βήµατα µεταξύ φορέων
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Μετά τη συνάντηση…

• Ενηµέρωση αρµοδίων οργάνων

• Πιθανή ανακοίνωση κάποιων οργάνων σχετικά µε

την Ανοικτή Πρόσβαση

• Εκκίνηση διαδικασίας σε φορείς χρηµατοδότησης και

διεξαγωγής έρευνας

• Συνεχής διάλογος για συντονισµό
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Ευχαριστούµε!

esachin@ekt.gr

tsoukala@ekt.gr


