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Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης
• Ιδρύθηκε με την Προγραμματική Συμφωνία 2020
• Έχει στόχο να υποστηρίζει τις ανάγκες επιστημονικής επικοινώνησης (scholarly communication)
των μελών των Ιδρυμάτων του ΣΕΑΒ. Ειδικότερα αποσκοπεί:
• Στην ενημέρωση της ελληνικής κοινότητας μέσω κάθε πρόσφορου μέσου και στην προώθηση
της ΑΠ και της Ανοικτής Επιστήμης.
• Στην παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και στην ενημέρωση της κοινότητας σε θέματα
ενδεδειγμένων και καλών πρακτικών επιστημονικής δημοσίευσης, ομότιμης κρίσης, διαχείρισης
ερευνητικών δεδομένων και αποτίμησης έρευνας.
• Στην προώθηση όλων των επωφελών δράσεων και εργαλείων -τεχνικής, νομικής ή πολιτικής
φύσης- για τη διάθεση ερευνητικού υλικού.
• Στην εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε σχετικές διεθνείς συνέργειες και αναπτυξιακά έργα.

Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης
• Δικτυακός τόπος: https://scholarly.heal-link.gr/
• Δύο κύριες ενότητες
• για την ανοικτή επικοινώνηση και
• για τους ερευνητές.
• Υποστηρικτικό και προωθητικό υλικό, όπως το φυλλάδιο ΑΠ
(https://bit.ly/3544KfC).

Συμφωνίες και Συμμετοχές
• Κατά την ανανέωση των συνδρομών του ΣΕΑΒ σε επιστημονικό υλικό για την τριετία 2019-2021,
περιλήφθησαν όροι για δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς ΑΠ.
• Υποστηρίζεται η δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς ΑΠ μόνο σε επιστημονικά ηλεκτρονικά
περιοδικά.
• Συμφωνίες (agreements) με επτά εκδότες
• για απαλλαγή (τρεις)
• για έκπτωση (τέσσερις)
• Συμμετοχές σε δύο προγράμματα (memberships)

Συμφωνίες και Συμμετοχές
Πλήρης απαλλαγή

Προπληρωμή

Έκπτωση

Συμμετοχή

Δικαιωματική χρήση όρων ΑΠ από μέλη
• Προβλέπονται διαφορετικοί όροι για κάθε εκδότη.
• Ο κύριος συγγραφέας (corresponding author) πρέπει να ανήκει στην κοινότητα των μελών του
ΣΕΑΒ.
• Συστήνεται αυστηρά η υποβολή να γίνεται με το ιδρυματικό email του/ης συγγραφέως.
• Στις περιπτώσεις που προβλέπεται απαλλαγή για συγκεκριμένο αριθμό δημοσιεύσεων, έχουν
προτεραιότητα τα ενεργά μέλη της κοινότητας του ΣΕΑΒ.
• Αναλυτική περιγραφή των δικαιωμάτων χρήσης κάθε συμφωνίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του
ΣΕΑΒ, μαζί με σημειώσεις ως προς την εφαρμογή τους, όπως τι ισχύει με διατελέσαντα Μέλη ΔΕΠ,
απόφοιτους, κ.α.

Παρακολούθηση δημοσιεύσεων
• Συλλογή δεδομένων ανά εκδότη και συμφωνία.
• Δεδομένα όπως συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων, αριθμός δημοσιεύσεων ΑΠ, είδος ΑΠ, ίδρυμα,
τύπος άρθρου, είδος περιοδικού, τύπος άδειας CC, κ.α.
• Σκοπός να είναι διαθέσιμα σε τριμηνιαία βάση από το 2021.
• Οι δείκτες ποικίλουν ανάλογα με το είδος της κάλυψης, π.χ. συμφωνίες ή συμμετοχές.

Παρακολούθηση δημοσιεύσεων - Αναφορά
• Στην παρουσίαση ανακοινώνονται στοιχεία για το πρώτο εννιάμηνο του 2020.
• Δυναμική αναφορά στο περιβάλλον του Google Datastudio.
• Στοιχεία εκδοτών
• Ημερομηνία έγκρισης
• Συγγραφέας επικοινωνίας
• Προσβάσιμη από 18 Δεκεμβρίου 2020 από την ιστοσελίδα:
https://scholarly.heal-link.gr/monitoring/oaheal.

Καλές πρακτικές
• Ενημέρωση των μελών κάθε ιδρύματος σχετικά με τις συμφωνίες και τις επιλογές ΑΠ με κάθε
μέσο, όπως αποστολή ενημερωτικού μηνύματος μέσω της Γραμματείας των Τμημάτων,
διανομή του φυλλαδίου ΑΠ, συνεργασία με ΕΛΚΕ, σεμινάρια, κ.α.
• Κατά την ενημέρωση συστήνουμε αυστηρά:
(α) τη χρήση του ιδρυματικού email για τη δημοσίευση και επικοινωνία με τον εκδότη
(β) τη χρήση της πρότυπης ονομασίας του ιδρύματος και της μονάδας, π.χ. University of
Patras, School of Health Sciences, Department of Medicine και
(γ) τη χρήση του ORCID iD για τον/η συγγραφέα.
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