
Ιωάννα Κλεάνθους 
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού 
και Ανάπτυξης  



Εμβληματικές Πρωτοβουλίες  
«Ψηφιακό Θεματολόγιο» και  

«Ένωση Καινοτομίας» 
 Η έρευνα που χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους 

πρέπει να διαδίδεται ευρέως μέσω δημοσιεύσεων 
ανοικτής πρόσβασης των επιστημονικών δεδομένων 
και άρθρων – Αυτό να καταστεί γενική αρχή για τα 
έργα που χρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα 
Πλαίσια έρευνας της ΕΕ 



 
 Προτεραιότητα για ολοκλήρωση  
 του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 

 

Βέλτιστη διάδοση  και μεταφορά 
επιστημονικής γνώσης 

 
Ανοικτή  πρόσβαση στα αποτελέσματα της 

επιστημονικής έρευνας που χρηματοδοτείται με 
δημόσιους πόρους 



ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
της 17.7.2012 

 
για την πρόσβαση στις επιστημονικές 

πληροφορίες και τη διαφύλαξή τους 
 
 



1. Στόχοι πολιτικών ανοικτής πρόσβασης  
 

 Παροχή δωρεάν πρόσβασης σε επιστημονικές 
δημοσιεύσεις    και ερευνητικά δεδομένα 

 Προώθηση της χρήσης/ επαναχρησιμοποίησης των 
αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας  
 λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας 
 Βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής της έρευνας 

μειώνοντας την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών 
 Ενίσχυση της ποιότητας των δεδομένων και συμβολή 

στην καταπολέμηση της επιστημονικής απάτης  
  



2. Συστάσεις της Επιτροπής στα κράτη-μέλη 
 

 1ο    Ανοικτή Πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις 
 
 Καθορισμός πολιτικών για ανοικτή πρόσβαση στις 

επιστημονικές δημοσιεύσεις που απορρέουν από έρευνα που 
χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους 

 
 Διασφάλιση ότι οι οργανισμοί χρηματοδότησης της έρευνας  

και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που διαχειρίζονται/ λαμβάνουν 
δημόσια χρηματοδότηση υλοποιούν τις σχετικές πολιτικές 
 
 

 



2ο   Ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα 
Καθορισμός πολιτικών για ανοικτή πρόσβαση, μέσω ψηφιακών 
ηλεκτρονικών υποδομών, στα ερευνητικά δεδομένα που 
προκύπτουν από έρευνα που χρηματοδοτείται με δημόσιους 
πόρους. 
 
3ο   Διαφύλαξη και επαναχρησιμοποίηση επιστημονικών    

πληροφοριών 
Ενίσχυση της διαφύλαξης επιστημονικών πληροφοριών με τον 
προσδιορισμό και υλοποίηση πολιτικών και την κατανομή 
αρμοδιοτήτων 
 
 
 
   



4ο   Ηλεκτρονικές υποδομές 
Περαιτέρω ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών που 
υποστηρίζουν το σύστημα διάδοσης επιστημονικών 
πληροφοριών 
  
5ο   Πολυμερής διάλογος ενδιαφερομένων σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 
 
6ο   Διαρθρωμένος συντονισμός των κρατών μελών σε 

επίπεδο ΕΕ και παρακολούθηση της Σύστασης 
 Ορισμός Εθνικών Σημείων Αναφοράς 
 Υποβολή Εκθέσεων σχετικά  με την παρακολούθηση της 

Σύστασης της Επιτροπής 
 

 



  
  Ορισμός Εθνικού Σημείου Επαφής 
 
 Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
 Συντονισμού και Ανάπτυξης  

  κα Έρικα  Κυριακίδου, τηλ. 22602897  
ekyriakidou@dgepcd.gov.cy 

 
 Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 

  Δρ. Λήδα Σκουφάρη-Θεμιστού, τηλ. 22205040 
leda@research.org.cy 

 
 

 



Τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο 
 Υποβολή  (7 Μαρτίου 2014) της πρώτης  Έκθeσης σχετικά  

με την παρακολούθηση της Σύστασης της Επιτροπής της 
17.7.2012 

 
 Ύπαρξη 3 Αποθετηρίων (ΠΚ, ΤΕΠΑΚ, ΑΠ) 
 Υπογραφή Διακήρυξης του Βερολίνου  
 (ΠΚ 2008 - ΤΕΠΑΚ 2011) 
 Συμφωνία για ανοικτή πρόσβαση στις περιοδικές εκδόσεις 

του BMC (Cyprus Academic Library Consortium – 2009) 
  «Open Access Author Fund» (ΤΕΠΑΚ) 
 Δράσεις OpenAIRE και  OpenAIREplus (Βιβλιοθήκη ΠΚ) 

 

 



 Μελέτη  της εφαρμογής Ανοικτής Πρόσβασης από άλλα 
κράτη μέλη για τον προσδιορισμό/ επεξεργασία 
κατάλληλων μέτρων 

 
 
 



Εφαρμογή της Ανοικτής Πρόσβασης σε 
άλλα ΚΜ 

 
Βέλγιο (http://www.openaccess.be) 

Υπογραφή Διακήρυξης των Βρυξελλών (2012) 
Δημιουργία πολλών αποθετηρίων (27 μέχρι τον Γενάρη 2014) 

 
Ιρλανδία (http://openaccess.thehealthwell.info) 

  Εθνική Οργανωτική Επιτροπή 
Υιοθέτηση κοινών αρχών για την Ανοικτή Πρόσβαση 
  Δημιουργία αποθετηρίων 
 Μηχανισμός ελέγχου της εφαρμογής της πολιτικής Ανοικτής 

Πρόσβασης 



Εφαρμογή της Ανοικτής Πρόσβασης σε 
άλλα ΚΜ 

Ηνωμένο Βασίλειο (http://www.open-access.org.uk) 
Θέσπιση νομοθεσίας 
  Δημιουργία του UK Open Access Implementation Group 
  Καθορισμένη στρατηγική εφαρμογής, χρονοδιάγραμμα και 

στόχοι 
 
Γερμανία (http://open-access.net) 

Διακήρυξη του Βερολίνου 
Θέσπιση νομοθεσίας  
Δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης 
 Στρατηγική Ανοικτής Πρόσβασης  

 
 



 
 

Σας ευχαριστώ! 
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