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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  

Προετοιμασία 

εφαρμογής/Διαβούλευση 

• Σύσταση συνόδου πρυτάνεων 

πανεπιστημίων/προέδρων ΕΚ προς τα 

ιδρύματα (υπογραφή της  

• Απόφαση πρύτανη ή/και συγκλήτου για τη 

δημιουργία ομάδας που θα προτείνει την 

πολιτική του πανεπιστημίου/ερευνητικού 

κέντρου (***σημασία να 

συμπεριλαμβάνονται academic champions 

για την προώθηση των εργασιών) 

• Ανάλυση πολιτικών/κανονισμών και 

πρακτικών άλλων οργανισμών 

• Διαμόρφωση πρότασης για την πολιτική του 

ιδρύματος για την Ανοικτή Πρόσβαση και 

διαβούλευση με αρμόδια όργανα 

πανεπιστημίου με συζητήσεις/παρουσιασεις 

κτλ (***ιδιαίτερη σημασία στην υποστήριξη 

από μέλη ΔΕΠ/ερευνητές, κατανόηση της 

ωφέλειας) και διαμόρφωση πλάνου για το 

μηχανισμό υποστήριξης της πολιτικής αυτής 

στο φορέα (ποιος διαχειρίζεται το 

αποθετήριο και τη διαδικασία ***ιδιαίτερη 

σημασία στην εμπλοκή της βιβλιοθήκης) 

 

Υιοθέτηση τελικής πρότασης 

και προβολή 

• Υιοθέτηση τελικής πρότασης από σύγκλητο, 

πρύτανη κα. 

• Υπογραφή (συμβολικά) της Διακήρυξης του 

Βερολίνου 

• Εγγραφή του κανονισμού του 

Πανεπιστημίου στο Registry of Open Access 

Repository Material Archiving Policies 

(ROARMAP.org) 

Έναρξη λειτουργίας 

ιδρυματικού αποθετηρίου 

και εφαρμογή 

• Ανάπτυξη αποθετηρίου Ανοικτής Πρόσβασης 

• Δημιουργία κανονισμών λειτουργίας 

αποθετηρίου και μηχανισμού στήριξης 

• Έναρξη αυτό-αρχειοθέτησης από ερευνητικό 

προσωπικό, ΔΕΠ κτλ, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς του αποθετηρίου 

• Επικοινωνία του κανονισμού του ιδρύματος 

στο προσωπικό θεσμικά  

• Προβολή της δραστηριότητας εντός του 

ιδρύματος 

Follow up, υποστήριξη και 

παρακολούθηση 

 

• Υποστήριξη διαδικασίας αυτοαρχειοθέτησης 

μέσω του μηχανισμού στήριξης του 

ιδρύματος 

• Παρακολούθηση συμμόρφωσης 
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προσωπικού με τον κανονισμό Ανοικτής 

Πρόσβασης 

• Παροχή στατιστικών στοιχείων χρήσης σε 

συγγραφείς και στην ανώτερη διοίκηση 

ιδρύματος που ασχολείται με ακαδημαϊκά 

θέματα 

• Δημιουργία συνολικών ‘επισήμων’ λιστών 

δημοσιεύσεων για το ίδρυμα ανά έτος 

• Αναβάθμιση τεχνικής υποδομής σε τακτά 

χρονικά διαστήματα 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Γενικά 

Οι κανονισμοί Ανοικτής Πρόσβασης για φορείς έρευνας μπορούν να είναι 

υποχρεωτικοί (mandates) ή να είναι προαιρετικοί, συστάσεις του φορέα προς τους 

εργαζόμενους (ερευνητές, μέλη ΔΕΠ κλπ). Έρευνες δείχνουν ότι για την επιτυχημένη 

εφαρμογή της Ανοικτής Πρόσβασης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των 

δημοσιεύσεων με αξιολόγηση (peer-reviewed) ενός ιδρύματος, απαιτείται 

υποχρεωτικός κανονισμός. 

 

Τύποι κανονισμών Ανοικτής Πρόσβασης για φορείς έρευνας 

1. Άμεση κατάθεση και Ανοικτή Πρόσβαση μετά το πέρας εμπάργκο 

(παράδειγμα: Πανεπιστήμιο Πραιτώριας) 

2. Μεταβίβαση ικανών δικαιωμάτων στο φορέα για διαχείριση (παράδειγμα: 

Harvard) 

3. Κατάθεση με Ανοικτή Πρόσβαση μετά το εμπάργκο (συνήθως 6 ή/και 12 

μήνες) (Παράδειγμα: Πανεπιστήμιo Southampton) 

 

Υποχρεωτική άμεση κατάθεση και Ανοικτή Πρόσβαση μετά το πέρας εμπάργκο : 

Πανεπιστήμιο Πραιτώριας (2009)  http://roarmap.eprints.org/137/  

 

To assist the University of Pretoria in providing open access to scholarly articles 

resulting from research done at the University, supported by public funding, staff 

and students are required to: 

-- submit peer-reviewed postprints* + the metadata of their articles to UPSpace, the 

University’s institutional repository, AND  

-- give the University permission to make the content freely available and to take 

necessary steps to preserve files in perpetuity. 

 

Postprints are to be submitted immediately upon acceptance for publication.  

 

The University of Pretoria requires its researchers to comply with the policies of 

research funders such as the Wellcome Trust with regard to open access archiving. 

Postprints of these articles are not excluded from the UP mandate and should first 
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be submitted as described in (1). Information on funders' policies is available at 

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

 

Access to the full text of articles will be subject to publisher permissions. Access will 

not be provided if permission is in doubt or not available. In such cases, an abstract 

will be made available for external internet searches to achieve maximum research 

visibility. Access to the full text will be suppressed for a period if such an embargo is 

prescribed by the publisher or funder.  

 

The Open Scholarship Office will take responsibility for Adhering to archiving policies 

of publishers and research funders, and managing the system's embargo facility to 

delay public visibility to meet their requirements.  

 

The University of Pretoria strongly recommends that transfer of copyright be 

avoided. Researchers are encouraged to negotiate copyright terms with publishers 

when the publisher does not allow archiving, reuse and sharing. This can be done by 

adding the official UP author addendum to a publishing contract.  

 

The University of Pretoria encourages its authors to publish their research articles in 

open access journals that are accredited.  
 

 

Μεταβίβαση ικανών δικαιωμάτων στο φορέα για διαχείριση (παράδειγμα: Harvard) 

http://osc.hul.harvard.edu/modelpolicy (Professor Stuart Shieber) 

1 The Faculty of (university name) is committed to disseminating the fruits of its 2 research 

and scholarship as widely as possible. In keeping with that commitment, 3 the Faculty 

adopts the following policy: Each Faculty member grants to (university 4 name) permission 

to make available his or her scholarly articles and to exercise 5 the copyright in those 

articles. More specifically, each Faculty member grants to 6 (university name) a 

nonexclusive, irrevocable, worldwide license to exercise any 7 and all rights under copyright 

relating to each of his or her scholarly articles, in any 8 medium, provided that the articles 

are not sold for a profit, and to authorize others 9 to do the same. The policy applies to all 

scholarly articles authored or co-authored 10 while the person is a member of the Faculty 

except for any articles completed 11 before the adoption of this policy and any articles for 

which the Faculty member 12 entered into an incompatible licensing or assignment 

agreement before the adop13 tion of this policy. The Provost or Provost’s designate will 

waive application of the 14 license for a particular article or delay access for a specified 

period of time upon 15 express direction by a Faculty member. 16 Each Faculty member will 

provide an electronic copy of the author’s final 17 version of each article no later than the 

date of its publication at no charge to the 18 appropriate representative of the Provost’s 

Office in an appropriate format (such 19 as PDF) specified by the Provost’s Office. 20 The 

Provost’s Office may make the article available to the public in an open21 access repository. 

The Office of the Provost will be responsible for interpreting this 22 policy, resolving 

disputes concerning its interpretation and application, and rec23 ommending changes to the 

Faculty from time to time. The policy will be reviewed 24 after three years and a report 

presented to the Faculty.  
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Κατάθεση με Ανοικτή Πρόσβαση μετά το εμπάργκο (συνήθως 6 ή/και 12 μήνες) 

(Παράδειγμα: Πανεπιστήμιo Southampton) 

 

The University of Southampton is to make all its academic and scientific research output 

freely available. A decision by the University to provide core funding for its Institutional 

Repository establishes it as a central part of its research infrastructure, marking a new era 

for Open Access to academic research in the UK. Until now, the databases used by 

universities to collect and disseminate their research output have been funded on an 

experimental basis by JISC (the Joint Information Systems Committee). The University of 

Southampton is the first in the UK to announce that it is transitioning its repository from the 

status of an experiment to an integral part of the research infrastructure of the institution. 

Southampton established its repository (http://eprints.soton.ac.uk/) in 2002 as part of the 

JISC TARDis project (Targeting Academic Research for Deposit and Disclosure), to explore 

issues surrounding the Open Access paradigm. The repository provides a publications 

database with full text, multimedia and research data. The Southampton repository will now 

become a service of the University Library in partnership with the University's Information 

Systems Services and its School of Electronics and Computer Science (who host the JISC-

funded software development team).  

 

-The University of Southampton will require that all of its staff deposit, wherever 

practicable, all of the outputs resulting from their research in the "eprints@soton" 

institutional repository.  

 

-Staff will also be encouraged to provide, wherever possible, open access to these 

deposited research outputs in a manner that is consistent with the policy of the publisher 

of the output. 

ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ/ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

Ο ρόλος του πανεπιστημίου/Ερευνητικού Κέντρου στην παραγωγή και τη διάχυση 

της επιστημονικής γνώσης είναι βασικό στοιχείο της αποστολής του. Ο ρόλος αυτός 

διευκολύνεται σήμερα με τη δραματική πρόοδο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και Επικοινωνίας. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία έχει και ρόλος του ως 

«θεματοφύλακα» της γνώσης που παράγεται σε αυτό. 

Παρόλα αυτά, η δικτυακή πρόσβαση στην έρευνα περιορίζεται από το υψηλό 

κόστος των συνδρομών, ιδιαίτερα στα έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Για το λόγο 

αυτό τα τελευταία χρόνια εντείνονται διεθνώς οι προσπάθειες για διεύρυνση της 

πρόσβασης στην έρευνα και ιδιαίτερα στη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα. 

Είναι πλέον σαφές ότι η Ανοικτή Πρόσβαση προωθεί την αναγνωρισιμότητα της 

έρευνας στο επίπεδο του ερευνητή, του φορέα έρευνας, αλλά και της χώρας και 

εντατικοποιεί την παραγωγή της γνώσης και την καινοτομία.  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει από το 2007 συστήσει στα Κράτη Μέλη να δημιουργήσουν 

σαφείς και συντονισμένες πολιτικές για τη διεύρυνση της πρόσβασης στην έρευνα που 
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παράγεται, ενώ χρηματοδοτεί την ανάπτυξη υποδομών που φιλοξενούν την έρευνα αυτή 

και το ίδιο συμβαίνει και σε διάφορα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας 

μας. Ακόμη, υπέρ της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα έχει εκφραστεί η Ένωση 

Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European University Association), καθώς και η Λίγκα των 

Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Πανεπιστημίων (League of the European Research Universities)  

Η Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας που παράγεται στα 

πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας  θα αναδείξει το υψηλό 

επίπεδο έρευνας που διεξάγεται, θα προσδώσει αναγνωρισιμότητα στα ιδρύματα 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα δώσει πρόσβαση στην έρευνα στον ιδιωτικό 

τομέα για την προώθηση της καινοτομίας, αλλά και στους Έλληνες 

φορολογούμενους που τη χρηματοδοτούν.  

Με βάση τα παραπάνω και με γνώμονα την ανάπτυξης κοινών και συντονισμένων 

κανονισμών και στρατηγικών από τα πανεπιστήμια/ΕΚ της χώρας, η σύνοδος 

(Πρυτάνεων/Προέδρων ΕΚ) αποφάσισε να υιοθετήσει τις ακόλουθες θέσεις: 

1. H (Σύνοδος Πρυτάνεων/Προέδρων ΕΚ) υιοθετεί την αρχή της ανοικτής 

πρόσβασης στις επιστημονικές δημοσιεύσεις, συνυπογράφοντας, μέσω του 

Προέδρου της τη Διακήρυξη της Ανοικτής Πρόσβασης του Βερολίνου 

2. Συνιστά στα ελληνικά πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα να αναπτύξουν 

ιδρυματικά αποθετήρια μεμωνομένα ή/και συνεργατικά για τη διαφύλαξη 

και τη διάθεση των ερευνητικών δημοσιεύσεων και άλλου ερευνητικού 

αποθέματος 

3. Συνιστά στα ελληνικά πανεπιστήμια/ερευνητικά Κέντρα να αναπτύξουν 

σαφείς κανονισμούς για την Ανοικτή Πρόσβαση στις ερευνητικές 

δημοσιεύσεις που παράγουν, με βάση τους οποίους οι ερευνητικές 

δημοσιεύσεις θα αρχειοθετούνται άμεσα στα ιδρυματικά τους αποθετήρια 

και θα διατίθενται με Ανοικτή Πρόσβαση μόλις αυτό είναι δυνατό και 

δίνοντας έμφαση στις δημοσιεύσεις με αξιολόγηση (peer-reviewed) 

4. Συνιστά στα Πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα να ενισχύσουν τη συνεργασία 

και τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα αποθετήρια , έτσι ώστε το 

περιεχόμενό τους να μπορεί να συλλέγεται από κεντρικές υπηρεσίες στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό και να είναι πιο αναγνωρίσιμο 

 

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

(Σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου της Πραιτώρια, κατηγορία 1) 

 

<Ο όνομα φορέα> δεσμεύεται για την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας που διεξάγεται σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό ο 

<πρύτανης/σύγκλητος/ΔΣ/αρμόδιο όργανο> αποφάσισε τα ακόλουθα:  

Τα μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, φοιτητές του φορέα: 

-θα καταθέτουν τα άρθρα με αξιολόγηση (peer-reviewed) που δημοσιεύουν και τα 

μεταδεδομένα τους στο ιδρυματικό αποθετήριο του φορέα. Οι εργασίες μπορούν 

να είναι τα τελικά κείμενα του συγγραφέα, μετά την αξιολόγηση και τις τελικές 

διορθώσεις ή τα τελικά τυπογραφικά δοκίμια του εκδότη.  
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-θα καταθέτουν τα άρθρα αμέσως αφού γίνουν αποδεκτά προς δημοσίευση 

-Τα μεταδεδομένα των άρθρων θα είναι εξαρχής προσβάσιμα από το αποθετήριο 

με ανοικτή πρόσβαση, αλλά και τα ίδια τα άρθρα, εάν αυτό είναι δυνατόν. 

Το Πανεπιστήμιο/ερευνητικό κέντρο/νοσοκομείο απαιτεί από τους ερευνητές/μέλη 

ΔΕΠ/φοιτητές κτλ να συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς Ανοικτής 

Πρόσβασης φορέων χρηματοδότησης έρευνας, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα 

ψηφιακά αντίγραφα των άρθρων που χρηματοδοτούνται από φορείς εκτός 

<φορέας> πρέπει και αυτά να κατατίθενται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο 

αποθετήριο του φορέα, εφόσον ο συγγραφέας εργάζεται γι’αυτόν. 

Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των ερευνητικών δημοσιεύσεων πιθανώς να 

υπόκειται σε περιορισμούς εκδοτών. Δε θα δίνεται δημόσια πρόσβαση σε πλήρη 

κείμενα εργασιών όταν υπάρχει προγενέστερη δέσμευση του συγγραφέα με 

εκδότες, παρά μόνο μετά την πάροδο της περιόδου εμπάργκο. Έως τότε στο κοινό 

θα είναι εμφανή μόνο τα μεταδεδομένα και οι περιλήψεις των άρθρων. 

Η βιβλιοθήκη του <φορέας> θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του αποθετηρίου 

και για τη διάθεση των εργασιών με Ανοικτή Πρόσβαση μόλις αυτό είναι δυνατόν. 

<ο φορέας> συνιστά στο ερευνητικό και διδακτικό του προσωπικό να μην 

μεταφέρει ολοκληρωτικά τα πνευματικά δικαιώματα επί των δημοσιεύσεών του σε 

τρίτους και να διαπραγματεύεται με τους εκδότες το δικαίωμά του να αρχειοθετεί 

τις δημοσιεύσεις του με ανοικτή πρόσβαση στο αποθετήριο του <φορέα>. Αυτό 

γίνεται με τη χρήση τυποποιημένου παραρτήματος στην εκδοτική σύμβαση. 

<ο φορέας> ενθαρρύνει το ερευνητικό και διδακτικό του προσωπικό να 

δημοσιεύσει την έρευνά του σε κατάλληλα περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης.  

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: http://ec.europa.eu/research/science-

society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1294&lang=1  

 

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) 

 

European University Association: Position and Recommendations on Open Access 

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

Access.aspx   

A. Recommendations for University Leadership 

1. Universities should develop institutional policies and strategies that foster the 

availability of their quality controlled research results (in the form of research papers 

and other outputs) for the broadest possible range of users, maximising their 

visibility,accessibility and scientific impact. 

2. The basic approach for achieving this should be the creation of an institutional 

repository or participation in a shared repository. These repositories should be 

established and managed according to current best practices (following 

recommendations and guidelines from DRIVER and similar projects) complying with 
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the OAIPMH protocol and allowing interoperability and future networking for wider 

usage. 

3. University institutional policies should require that their researchers deposit 

(selfarchive) their scientific publications in their institutional repository upon 

acceptance for publication. Permissible embargoes should apply only to the date of 

open access provision and not the date of deposit. Such policies would be in 

compliance with evolving policies of research funding agencies at the national and 

European level such as the ERC. 

4. University policies should include copyright in the institutional intellectual 

property rights (IPR) management. It should be the responsibility of the university to 

inform their faculty researchers about IPR and copyright management in order to 

ensure the wider sharing and reuse of the digital research content they have 

produced. This should include a clear policy on ownership and management of 

copyright covering scholarly publications 

and define procedures for ensuring that the institution has the right to use the 

material produced by its staff for further research, educational and instructional 

purposes. 

5. University institutional policies should explore also how resources could be found 

and made available to researchers for author fees to support the emerging “author 

pays model” of open access. 

 

B. Recommendations for National Rectors’ Conferences 

1. All National Rectors’ Conferences should work with national research funding 

agencies and governments in their countries to implement the requirement for 

selfarchiving of research publications in institutional repositories and other 

appropriate open access repositories according to best practice models of the ERC 

and existing national research funding agencies operating open access mandates. 

National Rectors’ Conferences should encourage governments to work within the 

framework of the “Council of the European Union Conclusions on Scientific 

Information in the Digital Age: Access, Dissemination and Preservation” adopted at 

the EU Competitiveness Council meeting on 22nd23rd November 2007. 

2. National Rectors’ Conferences should attach high priority to raising the awareness 

of university leadership to the importance of open access policies in terms of 

enhanced visibility, access and impact of their research results. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Open Access Working Group in Denmark, Recommendations  

http://www.fi.dk/viden-og-politik/strategier-og-handlingsplaner/open-

access/recommendations-for-implementation-of-open-access-in-denmark-pdf  

 

Σύνοδος πρυτάνεων Πορτογαλίας  

 https://mx2.arl.org/Lists/SPARC-OAForum/Message/3492.html  
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Open access to scientific publications 

 

The practical realities and the economics of the diffusion of scientific knowledge and cultural 

heritage have been radically changed with the spread of the internet.  

 

In view of these new realities it is becoming clearer that the university mission to 

disseminate knowledge will only be accomplished if the corresponding information is rapidly 

made available to society at large through the new paradigm of Open Access via Internet. 

 

The debate about the access to scientific publications has intensified over the last years, in 

particular with respect to peer review journal's publications. This results from the 

recognition that the present system, by limiting the accessibility, and subsequently the use 

of research results, represent a major obstacle to the scientific and technological progress. 

 

With the aim to overcome the present limitations several initiatives have been developed to 

promote a better access to scientific literature, now currently referred to as Open Access. 

This new trend for Open Access to scientific literature has given raise to different 

Declarations and Recommendations, of which the Budapest Open Access Initiative and the 

Berlin Declaration on the Open access to knowledge are highlighted (already signed by a 

large number of Universities and Rectors). Recently, also the European University 

Association has established a working group on Open Access. 

 

The merits of Open Access to scientific publications have been increasingly recognised at 

international level. Open Access promotes visibility, accessibility, and diffusion of results of 

scientific activity of each single researcher, each university or research institution, as well as 

each country, allowing its use with the subsequent impact in the international scientific 

community. An increasing number of studies have revealed that scientific papers accessed 

for free over the Internet are more quoted and cited and therefore have a greater impact 

when compared to those that are not freely accessible.  

 

The benefits of Open Access for each researcher and author of scientific publications, can be 

observed, not only in a larger dissemination and impact of his/her results, as well as a better 

access to research carried out by other researchers in its scientific area. 

 

For each University and Research Institution, Open Access may imply not only a greater 

visibility and recognition of his/her scientific performance, but also an added opportunity 

towards the establishment of partnerships and collaborative projects with other institutions 

and national and international companies. 

 

For Portugal, Open Access may result in a greater visibility in the international scientific 

community and also facilitate scientific information to be accessed by companies and 

citizens, promoting on larger scales transference of knowledge and innovation. 

 

As a result the Council of Rectors of the Portuguese Universities decided to adopt the 

following position: 
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1.   To state its support and adhesion to the Open Access to scientific publications principles, 

subscribing, through its President, the Berlin Declaration on Open Access to knowledge. 

 

2.   To recommend all Portuguese Universities to establish by themselves or on a 

cooperative basis, institutional repositories where researchers may place their scientific and 

academic publications. 

 

3.   To recommend all Portuguese Universities to define institutional policies calling for its 

members to place their scientific and academic publications in those repositories and 

making them available for open access whenever possible. 

 

4.   To explore together with internationally recognised scientific journals ways to place in 

Institutional repositories papers authored by Portuguese researchers and published in those 

journals thus preserving the legitimate priority to publish in those journals.  

 

5.   To recommend the Ministry of Science, Technology and Higher Education (MCTES) to 

enforce policies determining that publications resulting from research projects directly or 

indirectly funded  by the MCTES be placed at least in one Open Access repository, therefore 

making publicly available results from research supported by public funds (following present 

discussions in the USA - Federal Research Public Access Act 2006 - and the EU 

recommendations - Study on the Economic and Technical Evolution of the Scientific 

Publication Markets in Europe. 

 

6.   To support networking and interoperability between institutional repositories of 

Portuguese Universities and the establishment of a single portal website for accessing 

national scientific publications and requesting to the relevant Government authorities and 

agencies the necessary financial support for this project, which is critical for the production 

and dissemination of knowledge, innovation and technological development. 

 

 

Council of the Rectors of Portuguese Universities 

November 2006 

 

 

Σύνοδος πρυτάνεων της Αυστρίας 

(http://www.uniko.ac.at/universitaetspolitik/erklaerungen/?aID=4373#A4373 )  

 

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

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  
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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   

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  

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

μέσω αποθετηρίων) 

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

Μεσόγειο) 

 

 

 


