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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Δημόσια Χρηματοδότηση 

 

Προετοιμασία 

εφαρμογής/Διαβούλευση 

� Διαβούλευση σε σχέδιο νόμου που θα 

αφορά όλη τη δημόσια χρηματοδότηση από 

όλα τα υπουργεία για έρευνα 

Υιοθέτηση πρότασης � Ψήφιση νόμου 

Εφαρμογή Ανοικτής 

Πρόσβασης 

� Ενσωμάτωση της ρήτρας για Ανοικτή 

Πρόσβαση στα συμβόλαια όλων των 

προγραμμάτων, επιχορηγήσεων κα που 

αφορούν έρευνα 

� Δημοσιοποίηση της πολιτικής αυτής στο 

διαδίκτυο για ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων και του κοινού 

� Παρακολούθηση πορείας ανάπτυξης 

αποθετηρίων εποπτευομένων φορέων, 

συμβολή σε αυτό 

Follow up και 

παρακολούθηση 

� Παρακολούθηση συμμόρφωσης φορέων 

ή/και ερευνητών με τη ρήτρα της Ανοικτής 

Πρόσβασης (*** σύνδεση με την 

αποπληρωμή χρηματοδότησης ή/και 

μελλοντική χρηματοδότηση) 

 

 

Ιδιωτική Χρηματοδότηση 

Προετοιμασία 

εφαρμογής 

� Εσωτερική διαδικασία για λήψη απόφασης Ανοικτής 

Πρόσβασης στα αποτελέσματα της έρευνας που 

χρηματοδοτεί ο φορέας (ΔΣ?) 

Υιοθέτηση 

κανονισμού 

Ανοικτής 

Πρόσβασης 

� Δημιουργία συγκεκριμένου κανονισμού που διέπει 

τη χρηματοδότηση για έρευνα του φορέα  

� Ανάρτηση του κανονισμού στο διαδίκτυο για 

ενημέρωση των ενδιαφερομένων και του κοινού 

� Ενσωμάτωση του κανονισμού στα συμβόλαια 

χρηματοδότησης έρευνας 

 

Follow up και 

παρακολούθηση 

� Παρακολούθηση συμμόρφωσης ερευνητών με τη 

ρήτρα της Ανοικτής Πρόσβασης (*** σύνδεση με την 

αποπληρωμή χρηματοδότησης ή/και μελλοντική 

χρηματοδότηση, εναπόθεση ευθύνης και στους 

φορείς έρευνας στους οποίους μπορεί να ανήκει ο/η 

δικαιούχος) 
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ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Νόμος για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία της Ισπανίας (5/2011) 

Άρθρο 37: Διάχυση με ανοικτή πρόσβαση  

1. Οι δημόσιοι φορείς του Ισπανικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας θα αναπτύξουν αποθετήρια, ο καθένας χωριστά ή ως 

κατανεμημένη υποδομή, δίνοντας ανοικτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις του 

ερευνητικού τους προσωπικού και θα δημιουργήσουν συστήματα 

διασύνδεσης με ανάλογες πρωτοβουλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

2. Το ερευνητικό προσωπικό του οποίου η έρευνα χρηματοδοτείται κυρίως με 

δημόσιους πόρους θα διαθέτει δημόσια μία ψηφιακή εκδοχή της τελικής 

μορφής του περιεχομένου που έχει γίνει δεκτό για δημοσίευση σε περιοδικά 

ή άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, όχι όμως 

περισσότερο από δώδεκα μήνες μετά την επίσημη ημερομηνία 

δημοσίευσης.  

3. Η ηλεκτρονική εκδοχή θα είναι δημόσια σε θεματικά αποθετήρια 

αναγνωρισμένα στο επιστημονικό πεδίο στο οποίο διεξήχθη η έρευνα, ή σε 

ιδρυματικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης.  

4. Η δημόσια ηλεκτρονική εκδοχή των ερευνητικών αποτελεσμάτων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τη δημόσια διοίκηση για τις διαδικασίες αξιολόγησης 

που ακολουθεί.  

5. Το Υπουργείο Επιστήμης και Καινοτομίας θα διευκολύνει την κεντρική 

πρόσβαση στα αποθετήρια και τη διασύνδεσή τους με σχετικές εθνικές και 

διεθνείς πρωτοβουλίες.  

6. Τα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτονται 

προηγούμενες συμφωνίες με τις οποίες πνευματικά δικαιώματα έχουν 

μεταφερθεί σε τρίτους και δεν ισχύουν όταν τα δικαιώματα στα 

αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητα, ανάπτυξης και καινοτομίας 

τελούν υπό καθεστώς προστασίας 

 
 
Ιδιωτικοί φορείς χρηματοδότησης (με βάση τον κανονισμό του Wellcome Trust) 

Θέση του <όνομα ιδρύματος/φορέα> για την Ανοικτή Πρόσβαση  

Το <όνομα ιδρύματος/φορέα> υποστηρίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση στα 

αποτελέσματα της έρευνας. Η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

ταυτίζεται απόλυτα με τον κοινωφελή χαρακτήρα <όνομα ιδρύματος/φορέα>, ο 

οποίος με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στη δυνατότητα της περαιτέρω 

εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας προς όφελος της κοινωνίας, της 

επιστήμης και της οικονομίας.  

 

Με το παραπάνω σκεπτικό πιο συγκεκριμένα το <όνομα ιδρύματος/φορέα>: 

1. Απαιτεί από τους ερευνητές που γίνονται αποδέκτες χρηματοδότησης 

έρευνας από <όνομα ιδρύματος/φορέα> να διαθέτουν τις ερευνητικές 
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εργασίες που έχουν περάσει από αξιολόγηση (peer-reviewed) με Ανοικτή 

Πρόσβαση το αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή τους. 

2. Η Ανοικτή Πρόσβαση μπορεί να δίνεται μέσω κατάλληλου αποθετηρίου (του 

ιδρύματος του αποδέκτη χρηματοδότησης ή άλλου κατάλληλου 

αποθετηρίου) ή με απευθείας δημοσίευση σε περιοδικά Ανοικτής 

Πρόσβασης 

3. Ενισχύει τους ερευνητές που δημοσιεύουν σε περιοδικά Ανοικτής 

Πρόσβασης με τα έξοδα δημοσίευσης στα περιοδικά αυτά, με την 

προϋπόθεση ότι εφαρμόζουν αξιολόγηση 

4. Ενθαρρύνει τους συγγραφείς, ιδιαιτέρως εάν δημοσιεύουν σε περιοδικά 

Ανοικτής Πρόσβασης, να αδειοδοτούν τα έργα τους με τυποποιημένες 

άδειες, ώστε αυτά να μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω, 

με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πατρότητα του συγγραφέα. 

 

Πρότυπη Ρήτρα Συμβολαίου για την Ανοικτή Πρόσβαση 

Ο αποδέκτης της χρηματοδότησης θα καταθέσει ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της 

δημοσίευσης ή του τελικού άρθρου που θα δημοσιευθεί και που προκύπτει ως 

αποτέλεσμα της παρούσας χρηματοδότησης σε ιδρυματικό ή θεματικό αποθετήριο 

αμέσως μετά τη δημοσίευσή του.  Το άρθρο αυτό θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο 

σε όλους άμεσα, εάν δημοσιεύεται με Ανοικτή Πρόσβαση, και μέσα σε (6/12) μήνες 

σε κάθε άλλη περίπτωση. 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FP7 

Open Access Pilot 

Under the Open Access pilot, FP7 grant recipients in seven areas (energy, 

environment, health, information and communication technologies [only cognitive 

systems, interaction, and robotics], research infrastructures [only e-infrastructures], 

science in society, and socioeconomic sciences and humanities) are expected to:  

• deposit peer-reviewed research articles or final manuscripts resulting from 

their FP7 projects into an online repository; 

• make their best effort to ensure open access to these articles within either 6 

months (health, energy, environment, information and communication 

technologies, research infrastructures) or 12 months (science in society, 

socioeconomic sciences and humanities) after publication. 

The foreseen embargo period of 6 or 12 months allows scientific publishers to 

ensure a profit on their investment (by charging for journal subscription), while then 

providing open access to research articles once the embargo period has lapsed.  

Special Clause 39 (συμβόλαιο έργου του FP7) 

In addition to Article II.30.4, beneficiaries shall deposit an electronic copy of the 

published version or the final manuscript accepted for publication of a scientific 
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publication relating to foreground published before or after the final report in an 

institutional or subject-based repository at the moment of publication. 

Beneficiaries are required to make their best efforts to ensure that this electronic 

copy 

becomes freely and electronically available to anyone through this repository: 

- immediately if the scientific publication is published "open access", i.e. if an 

electronic version is also available free of charge via the publisher, or 

- within [6/12] months of publication. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Σε επίπεδο Νόμου: Ισπανία, Νόμος για την Έρευνα και την Τεχνολογία 

Σύμφωνα με το νόμο για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία που 

ψηφίστηκε το Μάιο του 2011, έρευνα που χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους 

πρέπει θεωρείται δημόσιο αγαθό. Ως τέτοιο πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους 

(ανοικτή πρόσβαση) μέσω των ιδρυματικών αποθετηρίων ή κατάλληλων θεματικών 

αποθετηρίων το αργότερο δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευσή της και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση φορέων και επιστημόνων. 

 

 

Science Foundation Ireland (2009) 
CONDITIONS TO WHICH SFI-FUNDED AWARD RECIPIENTS ARE TO ADHERE  

1. All researchers are required to lodge their publications resulting in whole or in 

part from SFI-funded research in an open access repository as soon as possible 

after publication.  

2. The publication to be so deposited relates to accepted peer-reviewed 

publications, conference proceedings and technical reports.  

3. Publisher’s copyright, licensing and embargo policies must be respected.  

4. The protection of intellectual property, in any form, arising from the publication 

takes precedence over open access depositing and indeed over any form of 

publication.  

5. The time by which open access depositing is to take place ranges from 

immediately on publication, if possible, up to six months from the date of 

publication.  

6. Institutional and disciplinary repositories should be used in preference to an 

author’s own website. In the Life Sciences, PubMed Central and/or a future 

European PubMed Central should be used. Information on the Irish universities’ 

institutional repositories is available through Rian, www.rian.ie.  

7. The publication to be deposited is to be the publisher’s version, if permitted, or 

the author’s final version. It is required that there be a link from the deposited 

version to the publication site, and also that the DOI (Document Object 

Identifier) be used.  

8. On publication, whether in print or online with a DOI, metadata must be 

deposited in an open access (institutional, disciplinary, other) repository. 

Metadata comprises at a minimum the full bibliographic data.  
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9. Suitable open access repositories should make provision for long-term 

preservation of, and continuing free public access to, their contents.  

10. Research monographs are within the scope of peer-reviewed publications. They 

must be deposited in an open access repository as soon as possible after 

publication, subject to the copyright which has been assigned to the publisher.  

11. Wherever possible supporting research data should be made available in an open 

access repository at the time of publication of the research publication. Research 

data includes associated metadata and supporting documentation.  

12. In the interest of reproducibility of scientific results, wherever possible, software 

should be made available in an open access repository at the time of publication 

of the research publication. Software is understood to include documentation on 

usage, and on methods and algorithms employed.  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Τhe Wellcome Trust 

http://www.wellcome.ac.uk/About-us/Policy/Policy-and-position-

statements/WTD002766.htm  

 

Position statement in support of open and unrestricted access to published research 

The mission of the Wellcome Trust is to support the brightest minds in biomedical 

research and the medical humanities.  

The main output of this research is new ideas and knowledge, which the Trust 

expects its researchers to publish in high-quality, peer-reviewed journals.  

The Wellcome Trust believes that maximising the distribution of these papers - by 

providing free, online access - is the most effective way of ensuring that the research 

we fund can be accessed, read and built upon. In turn, this will foster a richer 

research culture.  

The Wellcome Trust therefore supports unrestricted access to the published output 

of research as a fundamental part of its charitable mission and a public benefit to be 

encouraged wherever possible.  

Specifically, the Wellcome Trust:  

• expects authors of research papers to maximise the opportunities to make 

their results available for free  

• requires electronic copies of any research papers that have been accepted 

for publication in a peer-reviewed journal, and are supported in whole or in 

part by Wellcome Trust funding, to be made available through PubMed 

Central (PMC) and UK PubMed Central (UKPMC) as soon as possible and in 

any event within six months of the journal publisher's official date of final 

publication  
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• will provide grantholders with additional funding, through their institutions, 

to cover open access charges, where appropriate, in order to meet the Trust's 

requirements 

• encourages - and where it pays an open access fee, requires - authors and 

publishers to license research papers such that they may be freely copied and 

re-used (for example for text and data-mining purposes), provided that such 

uses are fully attributed 

• affirms the principle that it is the intrinsic merit of the work, and not the title 

of the journal in which an author's work is published, that should be 

considered in making funding decisions.  

Specific details of how authors are required to comply with this policy can be found 

in the authors’ FAQs. 

Information for publishers can be found in the publishers’ guide. 

This policy will be kept under review. 

 

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

Δικτυακοί τόποι πληροφόρησης 

o Η ανοικτή πρόσβαση, ελληνικός δικτυακός τόπος www.openaccess.gr   

o Δικτυακός τόπος με πληροφορίες για την Ανοικτή Πρόσβαση 

www.openoasis.org  

 

Ευρετήρια πληροφοριών για την Ανοικτή Πρόσβαση 

o OpenDOAR – a directory of open access repositories > www.opendoar.org 

o ROAR – Registry of Open Access Repositories > http://roar.eprints.org 

o Publisher copyright policies and self-archiving 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/  

o Research Funders’ Open Access Policies http://www.sherpa.ac.uk/juliet/  

o Directory of Open Access Journals www.doaj.org 

 

Σημαντικές πρωτοβουλίες και εκθέσεις/κείμενα για την Ανοικτή Πρόσβαση 

(επιλογή) 

o UK Open Access Implementation Group http://open-access.org.uk/  

o Recommendations for the Implementation of Open Access in Denmark 

http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_en

gelske/open_access_2010/pdf/Open_Acces_UK.pdf  

o League of European Research Universities : The LERU Roadmap towards 

Open Access : LERU Open Access Working Group 

(http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP8_Open_Access.pdf) 

o European University Association: Position and Recommendations on Open 

Access http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/research-and-

innovation/Open-Access.aspx   
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o Knowledge exchange reports and briefing papers on Open Access (business 

models, costs and benefits) http://www.knowledge-

exchange.info/Default.aspx?ID=173  

o Policy Guidelines for the development and promotion of Open 

Access/UNESCO 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf  

Research Information Network (2011) Heading for the open road: costs and benefits 

of transitions in scholarly communications. http://www.rin.ac.uk/our-

work/communicating-and-disseminating-research/heading-open-road-costs-and-

benefits-transitions-s 

 

Σημαντικά ευρωπαϊκά έργα για την Ανοικτή Πρόσβαση 

o www.openaire.eu (υποδομή για τις δημοσιεύσεις του 7ΠΠ) 

o www.medoanet.eu (υποστήριξη ανάπτυξης πολιτικών και στρατηγικών στη 

Μεσόγειο) 

o Www.peerproject.eu  (Εξετάζει τα αποτελέσματα της Ανοικτής Πρόσβασης 

μέσω αποθετηρίων) 

 

 

 



 10

 


