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ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ

Τι είναι
Σύνολο υπηρεσιών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο στα μέλη του προκειμένου να συγκεντρωθεί, 
να διαφυλαχθεί και να διαδοθεί σε ψηφιακή μορφή το παραγόμενο επιστημονικό έργο (Clifford 
A. Lynch)

Τι περιλαμβάνει
Ερευνητικά άρθρα, υποβολές σε συνέδρια, βιβλία και λοιπές εκδόσεις, πολυμεσικό υλικό, γκρίζα 
βιβλιογραφία

Τι προσφέρει 
Αλλαγή μοντέλου ακαδημαϊκής δημοσίευσης
Διάθεση της επιστημονικής πληροφορίας σε ευρύτερο ερευνητικό κοινό
Άμεση δημοσιοποίηση και προβολή εργασίας 
Διεύρυνση της επιρροής της ερευνητικής παραγωγής
Αποθήκευση και διαφύλαξη γκρίζας βιβλιογραφίας 
Συγκέντρωση του πνευματικού κεφαλαίου σε μία βάση

Δικαίωμα κατάθεσης
Μόνο μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Α.Π.Θ. 
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ΤΟ ΙΚΕΕ ΣΗΜΕΡΑ…
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Συλλογή  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Σύνολα

Συνέδρια 14 32 321 32 0 0 0 0 0 0 399

Άρθρα 38 315 822 288 0 0 0 0 0 0 1.463

Πτυχιακές εργασίες

138 215 530 0 0 0 0 0 0 0 883

Μεταπτυχιακές 
Εργασίες

987 1.222 1.331 1.183 665 657 0 0 0 0 6.045

Διδακτορικές Διατριβές

311 352 458 514 322 324 315 238 282 148 3.264

1.3.1 Αναβάθμιση, επέκταση και βελτίωση της λειτουργίας του Ιδρυματικού Καταθετηρίου. Κείμενο ανάλυσης 
αναγκών
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Ημερομηνία συλλογής στοιχείων 29/08/2012

2013 περίπου 80 υποβολές



ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Υποβολές σε εθελοντική βάση (μικρή συμμετοχή)
Θέματα copyright 

Μη διαθέσιμα αντίγραφα εργασιών (pre-prints, post-prints)

Pre-prints: η μορφή εγγράφου πριν περάσει από επιστημονική κρίση

Post-prints: μορφή εγγράφου μετά τη διαδικασία της επιστημονικής κρίσης

Publisher’s PDF: Κάποιοι εκδότες απαγορεύουν τη χρήση του εγγράφου που 

έχει υποστεί τη μορφοποίηση PDF που χρησιμοποιεί το περιοδικό

Μικρό ποσοστό εγγραφών με πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (10%)
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Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟ.ΔΙ.Π

Διασφάλιση ποιότητας (Ν. 3374/2005, θεσμοθέτηση της διασφάλισης της ποιότητας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση)
Διασύνδεση του ΙΚΕΕ με το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσει η ΜΟ.ΔΙ.Π, ώστε 
αυτό να μπορεί να κάνει αναζήτηση με βάση το ΑΠΜ και να εμφανίζει τις δημοσιεύσεις 
του ερευνητή, στη σχετική καρτέλα
Το ΙΚΕΕ θα αποτελέσει πηγή άντλησης δεδομένων αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων
Τεχνικά ζητήματα (Θ. Θεοδωρόπουλος)

Αναμόρφωση των φορμών υποβολής (βελτιώσεις, προσθήκες πεδίων, δημιουργία 
νέων φορμών)
Αναδρομική καταχώριση δημοσιεύσεων από βιβλιοθηκονόμους στο σύστημα 
RefWorks και μαζική εισαγωγή τους στο ΙΚΕΕ
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Περιεχόμενο
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά
Δημοσιεύσεις σε συνέδρια
Βιβλία και λοιπές εκδόσεις 

(κεφάλαια σε συλλογικούς τόμου, βιβλιοκρισίες, λήμματα, μεταφράσεις)
Πολυμεσικό υλικό

Συναυλίες, Ηχογραφήσεις, Ταινίες, βίντεο, εκπομπές, σειρές, θεατρικές 
παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, έργα εικαστικών τεχνών

Υποχρέωση κατάθεσης
Αυτοαρχειοθέτηση vs Διαμεσολάβηση (βοήθεια από την ομάδα υποστήριξης του 
ΙΚΕΕ)

Μετατροπή από βιβλιογραφική βάση σε βάση ελεύθερου περιεχομένου
Υιοθέτηση αδειών creative commons (οριοθέτηση τρόπων χρήσης έργων)

ΤΟ ΙΚΕΕ ΑΛΛΑΖΕΙ…
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Υπό κατασκευή…
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Η ηλεκτρονική υποβολή (αυτοαρχειοθέτηση) είναι μια απλή διαδικασία συμπλήρωσης 
πεδίων και επιλογής ευρετηρίων από λίστα
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΚΕΕ

Μεθοδολογία νέων υποβολών (4 βήματα)
1. Έλεγχος βιβλιογραφικών δεδομένων κάθε νέας υποβολής
2. Έλεγχος πνευματικών δικαιωμάτων του περιοδικού στη Sherpa/ ROMEO

Δυσκολίες (πολυμεσικό υλικό)
Έλεγχος ιστοσελίδας περιοδικού/εκδότη (αν χρειαστεί)
Επικοινωνία με τον εκδότη (αν χρειαστεί)
Ελληνικά περιοδικά, περιοδικά εκτός Sherpa

3. Επικοινωνία με τον καταθέτη, ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα και 
δυνατότητα διάθεσης του άρθρου στη μορφή που επιτρέπει ο εκδότης

4. Ανάρτηση ή μη του πλήρους κειμένου ή δημιουργία link στη σελίδα του εκδότη
Εγγραφές από το RefWorks

Ποιοτικός , εποπτικός έλεγχος
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ΤΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Open Access
Ο συγγραφέας διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει την εργασία του σε Ιδρυματικά  
Καταθετήρια τουλάχιστον σε επίπεδο μεταδεδομένων (εγγραφή, περίληψη) και για το 
πλήρες κείμενο ανάλογα με τον εκδότη
Μεγάλοι εκδότες παγκοσμίως επιτρέπουν την κατάθεση του pre-print ή post-print των 
εργασιών τους (Elsevier, APA, AIOP)
Εκδότες τροποποιούν συμβόλαια και εξασφαλίζουν ευνοϊκότερες συνθήκες για τους 
συγγραφείς 
Εκδότες επιτρέπουν το PDF (AIOP, American Mathematical Society, BioMed Central, Taylor 
& Francis Open)

Paid Open Access (Paid OA - επί πληρωμή)
Elsevier, ACM, AIOP, APA, Cambridge University Press, Emerald, Wiley, Kluwer, Oxford 
University Press, Sage, Springer, Taylor & Francis

Mandated Open Access (Mandated OA)
Υποχρεωτική κατάθεση εργασιών για έρευνες που χρηματοδοτούνται από φορείς 
εντός/εκτός Ελλάδας (π.χ. European Research Council) σε ερευνητές, υπότροφους ή μέλη 
ΔΕΠ του Α.Π.Θ. 
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Sherpa/RoMEO http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
1280 εκδότες, 18.000 περιοδικά peer-reviewed, 69% επιτρέπουν κάποια μορφή 
αρχειοθέτησης 
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ΕΚΔΟΤΕΣ HEAL-LINK

WHITE – Archiving not formally supported
American Chemical Society
Kluwer Law International

YELLOW - can archive pre-print
LWW
Taylor & Francis 
Oxford University Press 
Wiley Blackwell

GREEN - Can archive pre-print, post-print or publisher’s PDF
Springer Verlag, Springer Open 
IEEE (green) 
Cambridge University Press (green)
Taylor & Francis Open (green)
Elsevier
ACM
Emerald

BLUE - Can archive post-print, or publisher’s PDF
World Health Organization - (WHO), Wiley Open Access

15



ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΠΘ

Πριν τη δημοσίευση (κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων)

Δημοσίευση σε περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης (π.χ. DOAJ)
Να αποφεύγουν τη δημοσίευση σε εκδότες που απαιτούν αποποίηση των συγγραφικών 
δικαιωμάτων
Έλεγχο της πολιτικής των περιοδικών στη βάση SHERPA/ROMEO
Έρευνα στην ιστοσελίδα του περιοδικού (συνήθως στο τμήμα ‘Οδηγίες προς Συγγραφείς’) 
Τήρηση αντιγράφων (pre-prints, post-prints)

Μετά τη δημοσίευση
Τήρηση αρχείου με αντίγραφα των εκδοτικών συμβάσεων που υπογράφουν 
Να ζητούν τροποποίηση της συμφωνίας σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα προς όφελος τους
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ΕΡΓΑΣIΕΣ ΟΜAΔΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥTH ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Αλλαγή συνείδησης και μετατροπή του ΙΚΕΕ από βιβλιογραφική βάση σε βάση 
πλήρους κειμένου  

Ενημέρωση και ενθάρρυνση των καθηγητών για τήρηση αρχείων τύπου pre-
print, post-print και δημοσίευση σε περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης
Έλεγχος νέων δημοσιεύσεων του Ιδρύματος σε μεγάλες βάσεις (Web of Science, 
Scopus) και σύγκριση υποβολών και δημοσιεύσεων σε περιοδικά (ενδεικτικά)
Παρακολούθηση εξελίξεων για την ανοιχτή πρόσβαση και συνεργασία με άλλες 
ομάδες της βιβλιοθήκης (Ιστοσελίδας, Blackboard) για καλύτερη ενημέρωση
Συνεργασία με τους βιβλιοθηκονόμους των περιφερειακών βιβλιοθηκών
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΙΚΕΕ

Mετατροπή του ΙΚΕΕ από βιβλιογραφικό κατάλογο σε εργαλείο ανάδειξης της 
επιστημονικής έρευνας του ιδρύματος
Οφέλη για ερευνητές, αναγνώστες και το ίδιο το ίδρυμα

Ομάδα Υποστήριξης ΙΚΕΕ
Βαγγέλης Καρκάνης
Νέλλη Γρηγοριάδου
Πολυξένη Βανού
Ελένη Δρεπανίδου

Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος (τεχνική υποστήριξη)
Τηλ.: 995379 και 995333
Email: ikeesupport@lib.auth.gr 
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