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Η παρουσίαση 

• Διεθνείς εξελίξεις στις πολιτικές 

• Οι πολιτικές της ΕΕ και η σημασία τους 

oΤι πρέπει να κάνει η Κύπρος; 

• Ο κανονισμός και οι απαιτήσεις του Ορίζοντα 

2020- πως να συμμορφωθείτε 



Ραγδαίες εξελίξεις στις πολιτικές ανοικτής 
πρόσβασης 

• Καθολική διεθνής υιοθέτηση της ανοικτής 

 πρόσβασης σε δημοσιεύσεις και δεδομένα 
ως στρατηγικής διάχυσης της έρευνας και 
ως βασικού συστατικού της ανοικτής 
επιστήμης (Open Science) 

• Περίπου 40% των άρθων υπολογίζεται ότι 
ειναι ανοικτά προσβάσιμα 

• Δεν είναι όλες οι επιστήμες το ίδιο 

• Δεν είναι όλες οι χώρες το ίδιο 



Πολιτικές και στρατηγικές συνοπτικά 
 

• Διεθνείς οργανισμοί και σώματα (λχ OECD, UNESCO, World Bank, 

GRC, G8) 

• Κράτη (νομοθεσίες και εθνικές στρατηγικές) 

o Nόμοι: Ισπανία, Ιταλία 

o Εθνική Στρατηγική: Ιρλανδία 

• Χρηματοδότες έρευνας 

o FCT (Πορτογαλία, RCUK (ΗΒ), DFG (Γερμανία), FWF 

(Αυστρία), FNRS (Βέλγιο), ΝΙΗ και ΝSF (ΗΠΑ), NSFC (Κίνα), 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ 

• Φορείς έρευνας- πολιτικές/κανονισμοί 

o Για δημοσιεύσεις (Ευρώπη ~300 φορείς, ΗΠΑ ~120 φορείς) 

o Για διαχείριση δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης ανοικτής 

πρόσβασης) 

• Κυρίως ΗΒ, ΗΠΑ και Αυστραλία 

 

 



Πολιτικές χρηματοδοτών και φορέων έρευνας 

 

• Υποχρεωτική ανοικτή πρόσβαση (mandate) μέσω 

αποθετηρίων για δημοσιεύσεις και δεδομένα 

• Σύνδεση συμμόρφωσης με αξιολόγηση (ιδρύματα) ή με 

χρηματοδότηση (χρηματοδότες) 

• Έμφαση στα επιστημονικά δεδομένα και τη 

διαχείρισή τους 

• Συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές υποχρεωτικές 

• Συναρτώμενα έξοδα δικαιολογούνται (λχ για 

δημοσίευση με ανοικτή πρόσβαση, για διαχείριση 

δεδομένων) 



Οι πολιτικές της ΕΕ για την Ανοικτή Πρόσβαση  

•  Ήδη υπάρχει σε σημαντικά έγγραφα της EE από 2000- 

European Research Area 

• Communications and Recommendations (2007-2012) 

• Πιλοτικό πρόγραμμα σε δημοσιεύσεις για την Ανοικτή 

Πρόσβαση στο FP7 

• Υποχρεωτική ανοικτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και 

επιστημονικά δεδομένα στο Ορίζοντα 2020 

 



Τα κείμενα πολιτικής της ΕΕ του 2012 

 

1. 2012: European Communication on ERA (EU) 

o Ανοικτή πρόσβαση μία από τις πέντε προτεραιότητες του ΕΧΕ 

2. 2012: European Commission Communication 'Towards better 

access to scientific information’ 

o Πολιτικό κείμενο για τα  οφέλη της ανοικτής πρόσβασης στην Ευρώπη- το όραμα-

Ορίζοντας 2020 

3. 2012: Recommendation on access to and 

preservation of scientific information 
• Τα ΚΜ να διαμορφώσουν πολιτικές για: 

• ΑΠ σε δημοσιεύσεις 

• ΑΠ σε δεδομένα  

• Διατήρηση και επαναχρησιμοποίηση επιστ πληροφορίας 

• Ηλεκτρονικές υποδομές 

• Συντονισμένες πολιτικές στα ΚΜ-παρόμοιες με αυτές της ΕΕ 

• Δομημένος συντονισμός  (National Points of Reference) και αναφορά 

στην ΕΕ 

 

 



Τι σημαίνει αυτό για την Κύπρο ως ΚΜ (1/2); 

• Διαμόρφωση στρατηγικής και πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, 

ευθυγραμμισμένης με αυτήν της ΕΕ 

• Τι μορφή θα έχει αυτή; 

o Νόμος; Πρβλ. Ισπανία 

o Εθνική στρατηγική; Πρβλ. Ιρλανδία 

• Από πού να ξεκινήσει η χώρα τον συντονισμό; 

o Συντονισμός εμπλεκομένων μερών (εθνική ομάδα εργασίας)-ΙΠΕ-

πανεπιστήμια (βιβλιοθήκες και διοίκηση)  άλλες υπηρεσίες που 

χρηματοδοτούν έρευνα........  

• Κατάληξη σε συμφωνία κοινών πολιτικών για όλους (minimum 

common standards) 

 

 



• Το ΙΠΕ θα διαθέτει πολιτικές και κανονισμούς 

oΣαφείς και επίσημα διατυπωμένες πολιτικές 

oΡήτρες στα συμβόλαια έργων 

oΠαρακολούθηση και μέτρηση εφαρμογής 

• Όλα τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν κανονισμούς 

oΕπίσημο κείμενο διατύπωσης πολιτικής για 

δημοσιεύσεις και χωριστό για δεδομένα 

oΔιαθέτουν αποθετήρια (υποδομή) 

oΟι ερευνητές έχουν υπηρεσίες να τους συνδράμουν 

(συνήθως βιβλιοθήκες) 

oΥποστήριξη και των δημοσιεύσεων με ανοικτή 

πρόσβαση 

Στην πράξη...... 



MedΟΑΝet οδηγός εφαρμογής πολιτικών 

• Πολιτικές με συγκεκριμένες 

προδιαγραφές 

• Βασισμένες σε καλές πρακτικές 

• Υποχρεωτικές και παρακολουθούμενες 

 

 

 

• http://www.medoanet.eu/sites/www.me

doanet.eu/files/documents/GUIDLine_

GR_ws.pdf  

 

 

http://www.medoanet.eu/sites/www.medoanet.eu/files/documents/GUIDLine_GR_ws.pdf
http://www.medoanet.eu/sites/www.medoanet.eu/files/documents/GUIDLine_GR_ws.pdf
http://www.medoanet.eu/sites/www.medoanet.eu/files/documents/GUIDLine_GR_ws.pdf


PASTEUR4OA 

• Συντονισμος πολιτικών 

• Πανευρωπαϊκός 

• Χρηματοδότες/φορείς έρευνας 

• Centers of expertise/Keynodes 

• Κύπρος: Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 

• Ενημερώνουν policymakers 

• Συντονισμός με NPRs 

• Συναντήσεις σε περιφερειακό 

επίπεδο 

 

 

• http://pasteur4oa.eu  

 

http://pasteur4oa.eu/


RECODE project 

• Συστάσεις θα 

δημοσιευθούν Ιανουάριο 

2015 

• 5 Workshops 

• 4 μελέτες 

• Recommendations 

 



Τελικό Συνέδριο RECODE : Αθήνα, 15 και 16 Ιανουαρίου 

RECODE project 



Ανοικτή Πρόσβαση στον Ορίζοντα 2020: 
άρθρα 29.2 και 29.3 grant agreement 

• Υποχρεωτική για όλες τις δημοσιεύσεις με 

αξιολόγηση μέσω αποθετηρίου 

• Πιλοτική δράση για υποχρεωτική ανοικτή 

πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα σε 7 

περιοχές για  2014-2015 (νέο στον Ορίζοντα****) 
o (Future and Emerging Technologies΄Research infrastructures – part e-Infrastructures; 

Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication 

Technologies; Societal Challenge: 'Secure, Clean and Efficient Energy' – part Smart cities 

and communities; Societal Challenge: 'Climate Action, Environment, Resource Efficiency and 

Raw materials' – except raw materials; Societal Challenge: 'Europe in a changing world – 

inclusive, innovative and reflective Societies‘; Science with and for Society) 

 

o Opt-out δυνατό για συγκεκριμένους λόγους, opt-in επίσης δυνατό 

o Το ERC δεν συμμετέχει προς το παρόν 

 



Συνολικά οι κανονισμοί ανοικτής 
πρόσβασης του Ορίζοντα 

• Επιβάλουν την κατάθεση σε αποθετήριο και την 

ανοικτή πρόσβαση (για δημοσιεύσεις και δεδομένα) 

• Είναι υποχρεωτικοί και παρακολουθούνται στο 

reporting 

oΗ ΕΕ διατηρεί δικαίωμα μη αποπληρωμής 

• Όλες οι υποδομές και τα εργαλεία για την υλοποίηση 

διατίθενται 

• Data Management βασικό κομμάτι στο σχεδιασμό της 

έρευνας 

 

 

 



Ανοικτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις 

• Καταθέτετε την εργασία σας το αργότερο 

ταυτόχρονα με την δημοσίευση σε ιδρυματικό ή 

θεματικό αποθετήριο 

• Δίνετε ταυτοχρόνως ανοικτή πρόσβαση 

• Αν δεν μπορείτε, δικαιούστε να την κρατήσετε 

κλειστή έως 6 μήνες (12 ΑΚΕ) 

• Το ERC προτιμάει θεματικό και συγκεκριμένα: 

EuropePubMed Central (Life Sciences); arXiv 

(Physical/Engineering) 

• Τα έξοδα δημοσίευσης με ανοικτή πρόσβαση 

δικαιολογούνται, πρέπει να προβλέψετε στην 

υποβολή, δεν εκπληρώνουν απαίτηση για ΑΠ 

 



Ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα 

• Διαμορφώνετε πολιτική διαχείρισης δεδομένων κατά την υποβολή 

(ενότητα Impact, αξιολογειται) 

• Διαμορφώνετε υποχρεωτικά Data Management Plan (DMP) ως 

παραδοτέο, τους πρώτους έξι μήνες και το ανανεώνετε 

• Το DMP απαντά σε ερωτήσεις όπως: 

• What data will be collected / generated? 

• What standards will be used / how will metadata be generated? 

• What data will be exploited? What data will be shared / made open? 

• How will data be curated and preserved? 

• Καταθέσατε τα επιστημονικά σας δεδομένα κατά προτίμηση σε 

αποθετήριο επιστημονικών δεδομένων με ανοικτή πρόσβαση  

• Όταν συνοδεύουν δημοσίευση ταυτόχρονα με αυτή 

• Όταν δεν έχουν σχέση με δημοσίευση, όπως προβλέπει το DMP 
 

 

 

 



www.openaccess.gr  

http://www.openaccess.gr/


Το ΕΚΤ και η Ανοικτή πρόσβαση  

• Δίνει πρόσβαση σε έγκριτο επιστημονικό περιεχόμενο 

μέσα από  ηλεκτρονικές υποδομές και συναρτώμενες 

υπηρεσίες (λ.χ. www.didaktorika.gr; www.openarchives.gr; 

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/, http://epublishing.ekt.gr ) 

• Συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτικών ανοικτής 

πρόσβασης για χρηματοδότες έρευνας και ερευνητικούς 

φορείς (www.medoanet.eu, www.pasteur4oa.eu)  

• Προσφέρει εκπαίδευση στους ερευνητές για τις απαιτήσεις 

του Ορίζοντα 2020 για την ανοικτή πρόσβαση (σύντομα για 

data management) 

• Ενημερώνει τους ερευνητές και το κοινό για τις εξελίξεις 

στην ανοικτή πρόσβαση από το www.openaccess.gr  

 

• http://web.ekt.gr  
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www.openaccess.gr 
www.openaccess.gr/blog 
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