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Η πορεία της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ 

προς την Ανοικτή Πρόσβαση 

Οδηγίες European University Association 
Recommendations 

 Τα πανεπιστήμια πρέπει να αναπτύξουν 
πολιτικές και στρατηγικές που να ωθούν την 
Ανοικτή Πρόσβαση 

Δημιουργία Ιδρυματικού Καταθετηρίου 

Σύνταξη πολιτικής ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 
για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις 

Δημιουργία πολιτικής διαχείρισης 
πνευματικών δικαιωμάτων 

Προώθηση του μοντέλου “author-pay model” 
της Ανοικτής Πρόσβασης 
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Η πορεία της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ 

προς την Ανοικτή Πρόσβαση 

 2007: Υποχρεωτική κατάθεση των επιστημονικών 

δημοσιεύσεων του ακαδημαϊκού προσωπικού στη 

Βιβλιοθήκη 

 2008: Δημιουργία Ιδρυματικού Καταθετηρίου “ΚΤΙΣΙΣ” και 

υποχρεωτική κατάθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

και της γκρίζας βιβλιογραφίας του Πανεπιστημίου 

 2011: Υπογραφή της Διακήρυξης του Βερολίνου για την 

Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και 

Ανθρωπιστικών Επιστημών 

 2012: Πολιτική συγγραφής για τις πτυχιακές εργασίες, 

μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές ακολουθώντας το 

πρότυπο ETDS & Πολιτική Διαχείρισης “ΚΤΙΣΙΣ” 

 2013: Δημιουργία CUT Open Access Author Fund & 

υπογραφή 2ετούς συμφωνίας με Remedica 5 



Open Access Author Fund 

To Open Access Author Fund αποτελεί πρακτική που 
εφαρμόζεται διεθνώς 

 

Παραδείγματα:  

 Η Βιβλιοθήκη του University Court  στο Καναδά 

 Στις Sheridan Libraries, στη Baltimore στις ΗΠΑ 

 Στο Πανεπιστήμιο του MIT στις ΗΠΑ 

 Στο Imperial College London, Ηνωμένο Βασίλειο 

 Στην Κύπρο από το ΤΕΠΑΚ για πρώτη φορά 
στον ελλαδικό χώρο 
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Cyprus University of Technology    

Open Access Author Fund 

Πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου ως αποκορύφωμα των 
δράσεων με σκοπό την προώθηση της Ανοικτής 
Πρόσβασης 

Στήριξη της δημοσίευσης της ακαδημαϊκής έρευνας 
σε peer reviewed ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία 
Ανοικτής Πρόσβασης, όπου τα έξοδα δημοσίευσης 
επωμίζεται ο συγγραφέας 

Η δημιουργία του Ταμείου εγκρίθηκε με απόφαση 
της Συγκλήτου το Σεπτέμβριο του 2013 

Η φαρμακευτική βιομηχανία Remedica Ltd έχει 
αναλάβει τη χρηματοδότηση του Ταμείου για 2 
χρόνια 
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Συμφωνία με τη Remedica 

 Στα πλαίσια της κοινωνικής της ευθύνης, η Remedica 
μέσα από το πρόγραμμα εκπαίδευσης και γνώσης 
“Remedica - Knowledge & Education”, ανέλαβε να 
χρηματοδοτήσει τα έξοδα δημοσίευσης των μελών του 
Πανεπιστημίου σε περιοδικά και βιβλία ανοικτής 
πρόσβασης  

 H Remedica θα επιχορηγεί το Ταμείο για τα ακαδημαϊκά 
έτη 2014-2015 με μέγιστο πόσο τις €14000 ανά έτος 

 Η διαχείριση του ταμείου είναι υπό την ευθύνη της 

Συγκλητικής Επιτροπής Βιβλιοθήκης, μέσω του Διευθυντή 

Βιβλιοθήκης, ο οποίος υπογράφει την έγκριση του ποσού 

 Το προσωπικό της Remedica θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει την υπηρεσία δανεισμού και 

διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης 

 Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της επιχορήγησης του 

ταμείου  
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Δικαίωμα χρηματοδότησης: 
 

 Μέλη ΔΕΠ 
 

 Φοιτητές ΤΕΠΑΚ (πλήρους ή μερικής 
φοίτησης) μέσω των μελών ΔΕΠ 

 
Η αίτηση για χρηματοδότηση συμπληρώνεται και 

αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη 
Βιβλιοθήκη 
 

Το συνολικό αιτούμενο πόσο χρηματοδότησης 
ανά μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
€3.000 ανά ακαδημαϊκό έτος 
 

 
 

 

Όροι και προϋποθέσεις 

χρηματοδότησης (1) 
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Στην περίπτωση δημοσίευσης άρθρου: 

 Το άρθρο να είναι δημοσιευμένο σε ηλεκτρονικό 
περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης χωρίς 
περιορισμούς πρόσβασης 
 Το περιοδικό να ανήκει στο Directory of Open 

Access Journals 
 Ο εκδότης πρέπει να είναι μέλος του Open Access 

Scholarly Publishers Association και να τηρεί τον 
Κώδικα Δεοντολογίας (OASPA Code of Conduct) 
 

Στην περίπτωση έκδοσης βιβλίου: 

 Το βιβλίο πρέπει να είναι δημοσιευμένο στο 
Directory of Open Access Books 
 Ο εκδότης πρέπει να είναι μέλος του Open Access 

Scholarly Publishers Association και να τηρεί τον 
Κώδικα Δεοντολογίας (OASPA Code of Conduct) 

 
 

Όροι και προϋποθέσεις 

χρηματοδότησης (2) 
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Το «CUT Open Access Author Fund» καλύπτει 
μόνο το κόστος έκδοσης, δηλαδή δεν 
συμπεριλαμβάνονται: 
 

 Έξοδα για επανεκτυπώσεις, γραφικά και τα 
λοιπά τέλη 

 Δημοσιεύσεις άρθρων σε ηλεκτρονικά 
περιοδικά ή βιβλία που χρεώνουν ετήσια 
συνδρομή 

 Δημοσιεύσεις άρθρων ή βιβλία που 
αποτελούν αποτελέσματα έρευνας η οποία 
χρηματοδοτήθηκε από άλλα Ερευνητικά 
Προγράμματα 

 
 

 
 

Όροι και προϋποθέσεις 

χρηματοδότησης (3) 
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Εξέταση αιτήματος για επαλήθευση των 
προϋποθέσεων 

Προώθηση όλων των εγκεκριμένα αιτήματα από τον 
Διευθυντή Βιβλιοθήκης στη Συγκλητική Επιτροπή 
Βιβλιοθήκης για τελική έγκριση 

Αποστολή απαντητικής επιστολής στον αιτούμενο για 
την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος 

Σε περίπτωση εξασφάλισης χρηματοδότησης μέσω 
του «CUT Open Access Author Fund»: 

 Ο συγγραφέας οφείλει να αναγνωρίσει αυτό το 
γεγονός στο άρθρο/βιβλίο του 
(Acknowledgments) 

 Το πλήρες κείμενο της δημοσίευσης 
κατατίθεται στο  Ιδρυματικό Καταθετήριο του 
Πανεπιστημίου “ΚΤΙΣΙΣ” 

 
 

Διαδικασία υποβολής και έγκρισης 

αιτημάτων χρηματοδότησης 

14 



Από Ιανουάριο 2014: συνολικά 9 αιτήσεις  
     εγκρίθηκαν 7 (ποσοστό 77.77%) 

 
 5.5% των μελών ΔΕΠ αιτήθηκε για τη συγκεκριμένη 

υπηρεσία  
 
 
 
 

Στατιστικά Χρήσης 
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€ 6.828 
49% 

€ 7.172 
51% 

Ποσό απορρόφησης χρηματοδότησης 

Ποσό που ξοδεύτηκε  
(Ιανουάριο - Σεπτέμβριο 2014) 

Υπολειπόμενο ποσό 2014 



Συμπεράσματα μέσα από έρευνα της Βιβλιοθήκης 
(2011) σε σχέση με την Ανοικτή Πρόσβαση: 

 
 Το 68.32% του Ακαδημαϊκού Προσωπικού επιλέγει 

να δημοσιεύει τα αποτελέσματα της έρευνάς του σε 
εμπορικούς εκδότες 

 
 Ενώ το 31.68 % του Ακαδημαϊκού Προσωπικού 

δημοσιεύει σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης 
 
 Το 57.43% θεωρεί ότι οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά 

Ανοικτής Πρόσβασης δεν έχουν την ίδια απήχηση 
με τις δημοσιεύσεις σε εμπορικούς εκδότες 

 
 Το 77.19% θεωρεί ότι τα περιοδικά των εμπορικών 

εκδοτών έχουν μεγαλύτερο συντελεστή απήχησης 
(impact factor) 

 
 

Λόγοι περιορισμένης ανταπόκρισης 
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 Καλύτερη ενημέρωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για το 
γεγονός ότι η δημοσίευση σε περιοδικά Ανοικτής 
Πρόσβασης ακολουθεί τα ίδια κριτήρια με τα περιοδικά 
των εμπορικών εκδοτών 

 Ενημέρωση ακαδημαϊκών ότι η απήχηση (impact factor) 
των περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης σε πολλές 
περιπτώσεις είναι ίδια ή ακόμη και μεγαλύτερη από τα 
περιοδικά εμπορικών εκδοτών 

 Η οικονομική κρίση έχει αναγκάσει τις Βιβλιοθήκες να 
περιορίσουν σημαντικά τις συνδρομές τους σε εμπορικούς 
εκδότες, με αποτέλεσμα η Ανοικτή Πρόσβαση να είναι η 
μοναδική εναλλακτική λύση. Επομένως και οι ερευνητές 
στρέφονται στην Ανοικτή Πρόσβαση για τον εντοπισμό 
των σύγχρονων ερευνητικών αποτελεσμάτων 

 
 

 

Συμπεράσματα 

17 



18 



 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!  

 Σταμάτιος Γιαννουλάκης 

Βιβλιοθηκονόμος 

 
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

  

Τηλ.: 25002180  

Φαξ: 25002761 

Email: s.giannoulakis@cut.ac.cy   

mailto:s.giannoulakis@cut.ac.cy

