Εκνικι Πολιτικι Ανοικτισ Πρόςβαςθσ ςτθν Επιςτθμονικι
Πλθροφόρθςθ ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία

1.

Ειςαγωγι

Η πολιτικι για τθν Ανοικτι Πρόςβαςθ ςτθν Επιςτθμονικι Πλθροφόρθςθ ςτθν Κυπριακι
Δθμοκρατία1 ευκυγραμμίηεται με τισ τρζχουςεσ πρόνοιεσ και καλζσ πρακτικζσ του
Ορίηοντα 2020 που αποτελεί το Πρόγραμμα Πλαίςιο τθσ ΕΕ για τθν Ζρευνα και τθν
Καινοτομία για τθν περίοδο 2014-2020. Βαςίηεται επίςθσ, ςε ςθμαντικό βακμό, ςτισ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ UNESCO για τθν πολιτικι Ανοικτισ Πρόςβαςθσ, ςτισ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ των ευρωπαϊκϊν ζργων MEdOANet2 και PASTEUR4OA για τθν
Ανοικτι Πρόςβαςθ, ςτισ τρζχουςεσ πολιτικζσ ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο και ςτισ
ςυςτάςεισ πολιτικισ του ζργου RECODE3 για τθν Ανοικτι Πρόςβαςθ κακϊσ και τισ
πρακτικζσ και εφαρμογζσ υποςτιριξθσ που προωκοφνται από το πανευρωπαϊκό
πρόγραμμα OpenAIRE4. Ειδικότερα, θ πολιτικι παρζχει το πλαίςιο, τθ διαδικαςία και τισ
γενικζσ πρόνοιεσ εφαρμογισ που κα διευκολφνουν τουσ χρθματοδότεσ τθσ ζρευνασ κακϊσ
και τουσ φορείσ ζρευνασ ςτθν προςπάκειά τουσ για υιοκζτθςθ πολιτικϊν Ανοικτισ
Πρόςβαςθσ ςτθν επιςτθμονικι πλθροφόρθςθ.

2.

Το τρζχον ευρωπαϊκό πλαίςιο για τθν Ανοικτι Πρόςβαςθ

Το παγκόςμιο ενδιαφζρον για τισ πολιτικζσ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ ςτθν επιςτθμονικι
πλθροφόρθςθ δεν είναι πρόςφατο, αλλά αντικζτωσ ςυνιςτά το αποτζλεςμα προςπακειϊν
πολλϊν ετϊν για τθν προϊκθςθ τθσ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ τόςο ςε εκνικό επίπεδο και
επίπεδο φορζων και οργανιςμϊν, όςο και από τουσ ίδιουσ τουσ ερευνθτζσ. Επιπλζον,
ςυνδζεται άμεςα με τισ εξελίξεισ ςε επίπεδο θλεκτρονικϊν/τεχνολογικϊν υποδομϊν όπωσ
τα αποκετιρια και τα θλεκτρονικά περιοδικά, κακϊσ και τθ ςυνεχι πρόοδο ςτουσ τομείσ
των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ. Η καλφτερθ κατανόθςθ των
ωφελειϊν τθσ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ για τουσ ερευνθτζσ και τουσ χρθματοδότεσ ζρευνασ και
θ ευρζωσ διαδεδομζνθ κζςθ ότι θ ζρευνα γενικότερα, και ιδιαίτερα θ δθμόςια
1
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χρθματοδοτοφμενθ ζρευνα, οφείλει να είναι διακζςιμθ προσ όλουσ, κακιςτοφν επιτακτικι
τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν πολιτικϊν που κα διαςφαλίςουν τθν Ανοικτι Πρόςβαςθ ωσ τθν
κακιερωμζνθ πρακτικι για τθ διάχυςθ τθσ ζρευνασ.
Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι υποςτθρίηει τθν Ανοικτι Πρόςβαςθ ωσ τον κακιερωμζνο τρόπο
διάχυςθσ τθσ δθμόςιασ χρθματοδοτοφμενθσ ζρευνασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και
υποςτθρίηει τθν ανοικτι κυκλοφορία τθσ γνώςθσ ωσ μια από τισ ζξι προτεραιότθτεσ του
Ευρωπαϊκοφ Χώρου Ζρευνασ. Το 2012 θ Επιτροπι ζκδωςε τθν «Σφςταςθ τθσ 17θσ Ιουλίου
2012 για τθν πρόςβαςθ ςτισ επιςτθμονικζσ πλθροφορίεσ και τθ διαφφλαξθ τουσ»,
ςυςτινοντασ ςτα κράτθ μζλθ τθν ανάπτυξθ εκνικϊν πολιτικϊν για τθν παροχι Ανοικτισ
Πρόςβαςθσ ςτθ δθμόςια χρθματοδοτοφμενθ ζρευνα και τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν πολιτικϊν
από τουσ χρθματοδότεσ και τουσ φορείσ ζρευνασ, πολιτικζσ οι οποίεσ κα ςυντονίηονται ςε
εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παροχι Ανοικτισ Πρόςβαςθσ είναι υποχρεωτικι για το
ςφνολο των ζγκριτων δθμοςιεφςεων (peer-reviewed publications) που προκφπτουν από
ζργα που χρθματοδοτοφνται από τον Ορίηοντα 2020. Η απόφαςθ αυτι ζπεται τθσ
πιλοτικισ δράςθσ για τθν Ανοικτι Πρόςβαςθ που εφαρμόςτθκε ςτο 7ο Πρόγραμμα Πλαίςιο
τθσ ΕΕ για τθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία που κάλυψε τθν περίοδο 2007-2013. Ο
Ορίηοντασ 2020 περιλαμβάνει επίςθσ μια πιλοτικι δράςθ για τθν Ανοικτι Πρόςβαςθ ςτα
ερευνθτικά δεδομζνα. Η Ανοικτι Πρόςβαςθ ςτα ερευνθτικά δεδομζνα ςυνιςτά ζνα πεδίο
που λαμβάνει ολοζνα και περιςςότερθ προςοχι και για το οποίο οι ςχετικζσ πολιτικζσ
βρίςκονται ακόμα ςε πρϊιμο ςτάδιο.
Η πλζον ςθμαντικι εξζλιξθ ςε επίπεδο πολιτικισ αφορά τον αυξανόμενο αρικμό
χρθματοδοτϊν ζρευνασ και φορζων ζρευνασ που υλοποιοφν πολιτικζσ Ανοικτισ
Πρόςβαςθσ ςτθν επιςτθμονικι πλθροφόρθςθ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Σθμαντικοί δθμόςιοι
και ιδιωτικοί χρθματοδότεσ υιοκετοφν υποχρεωτικζσ πολιτικζσ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ,
κζτοντασ με τον τρόπο αυτό τα κεμζλια για να καταςτεί θ Ανοικτι Πρόςβαςθ ωσ ο πλζον
κακιερωμζνοσ τρόποσ διάχυςθσ τθσ ζρευνασ και ωκϊντασ παράλλθλα τουσ φορείσ ζρευνασ
ςτθν ειςαγωγι των απαραίτθτων αλλαγϊν.

3.

Οριςμοί

Ωσ Ανοικτι Πρόςβαςθ ςτθν επιςτθμονικι πλθροφόρθςθ ορίηεται θ ελεφκερθ, άμεςθ,
διαρκισ και απαλλαγμζνθ από τα τζλθ και τουσ περιςςότερουσ περιοριςμοφσ πνευματικϊν
δικαιωμάτων διαδικτυακι πρόςβαςθ ςε ψθφιακό ακαδθμαϊκό και επιςτθμονικό
περιεχόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να χρθςιμοποιοφν ελεφκερα το διατικζμενο
υλικό για ερευνθτικοφσ, εκπαιδευτικοφσ και άλλουσ ςκοποφσ. Στόχοσ είναι θ ανταλλαγι
επιςτθμονικϊν πλθροφοριϊν, θ ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και θ μζγιςτθ αξιοποίθςθ των
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.
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Η Ανοικτι Πρόςβαςθ αποτελείται από δυο βιματα: πρϊτον τθν κατάκεςθ τθσ δθμοςίευςθσ
ςε αποκετιριο και δεφτερον τθν παροχι Ανοικτισ Πρόςβαςθσ ςε αυτι. Τα δυο αυτά
βιματα μποροφν ι όχι να γίνουν ταυτόχρονα, ανάλογα με το ποιο από τα δυο μοντζλα
επιλζγεται για τθν Ανοικτι Πρόςβαςθ, ο «Πράςινοσ Δρόμοσ» ι ο «Χρυςόσ Δρόμοσ».
(α)

Αυτο-αρχειοκζτθςθ (ι ο «Πράςινοσ Δρόμοσ» - «Green Route»)
Αναφζρεται ςε κατάκεςθ από τον ερευνθτι – ι εκπρόςωπό του - του
δθμοςιευμζνου άρκρου ι τθσ τελικισ του μορφισ (final quality assured or peer
reviewed version), πριν ι παράλλθλα με τθ δθμοςίευςθ, ςε ζνα ψθφιακό αρχείο
(βάςεισ βιβλιογραφικϊν δεδομζνων και τοπικά ι/και διεκνι αποκετιρια), ςτο
οποίο κα υπάρχει ελεφκερθ πρόςβαςθ για τουσ ενδιαφερόμενουσ μζςω του
Διαδικτφου - ενδεχομζνωσ μετά από περίοδο αναμονισ (embargo period) ςε
περίπτωςθ που αυτό απαιτείται από τον εκδότθ.

(β)

Ηλεκτρονικζσ εκδόςεισ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ (ι ο «Χρυςόσ Δρόμοσ» - «Gold
Route»)
Αναφζρεται ςε δθμοςίευςθ ςε επιςτθμονικά θλεκτρονικά περιοδικά ελεφκερα
προςβάςιμα από τουσ ενδιαφερόμενουσ, ςτα οποία δθμοςιεφονται ακαδθμαϊκά και
ερευνθτικά άρκρα τα οποία ζχουν υποςτεί αξιολόγθςθ (final quality assured or
peer reviewed version), με τθν καταβολι author publication charges που
πλθρϊνονται για κάκε άρκρο ξεχωριςτά. Τα περιοδικά αυτά εκδίδονται είτε από
τουσ παραδοςιακοφσ εκδοτικοφσ οργανιςμοφσ, είτε από τουσ αποκλειςτικοφσ
εκδότεσ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ, είτε από νζεσ μορφζσ εκδοτικϊν ςχθμάτων.

Ωσ Δθμοςίευςθ ορίηεται το προσ δθμοςίευςθ ι δθμοςιευμζνο ζργο των ερευνθτϊν
(ενδεικτικά περιλαμβάνει άρκρα, ειςθγιςεισ ςε ςυνζδρια κτλ.).
Ωσ Ψθφιακό Αντίγραφο ορίηεται το τελικό θλεκτρονικό αντίγραφο μιασ δθμοςίευςθσ όπωσ
αυτι παρουςιάςτθκε από το ςυγγραφζα ι τον εκδότθ τθσ [αξιολογθμζνο κείμενο του
ερευνθτι (final quality assured or peer reviewed version)].
Ωσ Περίοδοσ Αναμονισ (embargo period) ορίηεται θ περίοδοσ κατά τθν οποία θ
δθμοςίευςθ παραμζνει κλειςτι και δεν παρζχεται το πλιρεσ κείμενό τθσ μζςω Ανοικτισ
Πρόςβαςθσ, παρά μόνο τα μεταδεδομζνα τθσ.
Ωσ Μεταδεδομζνα ορίηεται θ δομθμζνθ πλθροφορία θ οποία χρθςιμοποιείται για τθν
περιγραφι, επεξιγθςθ, εντοπιςμό, χριςθ και διαχείριςθ μίασ πλθροφοριακισ πθγισ όπωσ
ζνα βιβλίο, ζνα μουςειακό αντικείμενο, ι ζνασ φάκελοσ αρχείου (πρόκειται ουςιαςτικά για
«δεδομζνα που περιγράφουν μια δθμοςίευςθ» π.χ. τίτλοσ, ςυγγραφζασ κλπ).
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Ωσ Επιςτθμονικά Δεδομζνα ορίηεται θ πρωτογενισ πλθροφορία, και ειδικότερα δεδομζνα
ι αρικμοί που ςυλλζχτθκαν και κεωροφνται ωσ βάςθ για ςυλλογιςμό, ςυηιτθςθ ι
υπολογιςμό, προκειμζνου να διεξαχκεί μια επιςτθμονικι ζρευνα. Παραδείγματα
επιςτθμονικϊν δεδομζνων περιλαμβάνουν ςτατιςτικά ςτοιχεία, αποτελζςματα
πειραμάτων, μετριςεισ, παρατθριςεισ που προκφπτουν από ζρευνα πεδίου,
αποτελζςματα επιςκοπιςεων, θχογραφιςεισ ςυνεντεφξεων και εικόνεσ, με ζμφαςθ ςτα
δεδομζνα που είναι διακζςιμα ςε ψθφιακι μορφι.
Ωσ Σχζδιο Διαχείριςθσ Δεδομζνων ορίηεται το ζγγραφο εκείνο το οποίο περιγράφει τον
τρόπο διαχείριςθσ των δεδομζνων που παράγει ι ςυλλζγει ζνα ερευνθτικό ζργο, τόςο κατά
τθ διάρκεια υλοποίθςισ του όςο και μετά τθν ολοκλιρωςι του.
Ωσ Κατάλλθλα Αποκετιρια ορίηονται τα αποκετιρια τα οποία προςφζρουν Ανοικτι
Πρόςβαςθ ςτθν επιςτθμονικι πλθροφόρθςθ, επιτρζπουν τθν παραπομπι των δεδομζνων
μζςα από μόνιμουσ προςδιοριςτζσ (Digital Object Identifier (DOI) ι και άλλουσ οι οποίοι
παρζχουν ποιοτικά μεταδεδομζνα (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αναφοράσ ςτον
χρθματοδότθ τθσ ζρευνασ), με βάςθ τισ αποδεκτζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και τα
πρότυπα δια-λειτουργικότθτασ με διεκνείσ ψθφιακοφσ ςυςςωρευτζσ κακϊσ και
ςυμβατότθτασ με τισ υποδομζσ OPENAIRE ι αντίςτοιχθ υποδομι.

4.

Το όραμα, οι ςτόχοι και τα οφζλθ τθσ πολιτικισ Ανοικτισ
Πρόςβαςθσ ςτθν επιςτθμονικι πλθροφόρθςθ

Όραμα τθσ εκνικισ πολιτικισ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ είναι θ δθμιουργία ςυνκθκών
ελεφκερθσ πρόςβαςθσ για όλουσ τουσ πολίτεσ, τουσ ερευνθτζσ και τισ επιχειριςεισ ςτισ
δθμοςιεφςεισ από οργανιςμοφσ ζρευνασ και ακαδθμαϊκά ιδρφματα ςτθν Κφπρο, που
χρθματοδοτοφνται τόςο από δθμόςιουσ όςο και από ιδιωτικοφσ πόρουσ.
Στόχοι τθσ πολιτικισ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ είναι θ ευκυγράμμιςθ με τισ ευρωπαϊκζσ
πολιτικζσ (Σφςταςθ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, Ορίηοντασ 2020) και τισ υπάρχουςεσ καλζσ
πρακτικζσ, ςυμμετζχοντασ με ουςιαςτικό τρόπο ςτο υπό διαμόρφωςθ ερευνθτικό και
ακαδθμαϊκό οικοςφςτθμα ςτο πλαίςιο του οποίου θ πρόςβαςθ ςτθν ζρευνα γενικότερα,
αλλά ιδιαίτερα ςτθν δθμόςια χρθματοδοτοφμενθ ζρευνα, είναι άμεςθ και ανοικτι. Αυτό
βαςίηεται ςτθν αναγνϊριςθ τθσ γνϊςθσ ωσ δθμόςιου αγακοφ από το οποίο απορρζουν
κοινωνικά και οικονομικά οφζλθ ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο.
Συγκεκριμζνα, τα αναμενόμενα οφζλθ τόςο για τθν κοινωνία όςο και για τουσ ίδιουσ τουσ
ερευνθτζσ είναι ςθμαντικά και περιγράφονται ωσ ακολοφκωσ:
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•

Συγκεντρϊνεται, διαφυλάςςεται μακροχρόνια και τίκεται ςτθ διάκεςθ των πολιτϊν
το ςφνολο του επιςτθμονικοφ ζργου που παράγεται πρϊτιςτα με δθμόςια αλλά και
με ιδιωτικι χρθματοδότθςθ και, ταυτόχρονα, προωκείται διεκνϊσ μζςω ανοικτά
προςβάςιμων αποκετθρίων.

•

Δίνεται θ δυνατότθτα ευρετθριαςμοφ και εντοπιςμοφ των επιςτθμονικϊν εργαςιϊν
των ερευνθτϊν που χρθματοδοτοφνται με δθμόςιουσ πόρουσ από τισ διεκνείσ
μθχανζσ αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο.

•

Παρακολουκείται θ επιςκεψιμότθτα και θ χριςθ, ενϊ αντλοφνται ςτοιχεία και
δείκτεσ τθσ πορείασ τθσ ζρευνασ.

•

Διευκολφνεται θ εςωτερικι και εξωτερικι αξιολόγθςθ των φορζων, κακϊσ και θ
διάχυςθ τθσ επιςτθμονικισ παραγωγισ τουσ.

•

Δθμιουργοφνται δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ & επανάχρθςθσ των ζργων για
επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ (CV’s, δθμοςιεφςεισ, εκκζςεισ αριςτείασ, απολογιςτικζσ
εκκζςεισ, δείκτεσ, δικτυακοί τόποι ερευνθτικϊν φορζων, προςωπικοί δικτυακοί
τόποι κλπ.).

•

Ενιςχφονται οι δίαυλοι διεκνϊν ςυνεργαςιϊν και το διεκνζσ προφίλ των ερευνθτϊν,
των ερευνθτικϊν φορζων και τθσ χϊρασ γενικότερα.

•

Αυξάνεται θ αναγνωριςιμότθτα του ερευνθτικοφ ζργου των ερευνθτϊν οι οποίοι
λαμβάνουν περιςςότερεσ ετεροαναφορζσ.

•

Αυξάνεται ο αντίκτυποσ του ζργου των ερευνθτϊν.

•

Οι ερευνθτζσ αποκτοφν ζνα μόνιμο ςφνδεςμο ςτο διαδίκτυο (permanent link) για
κάκε ζργο τουσ.

5.

Πρόνοιεσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ

(1)

Οι ερευνθτζσ κατακζτουν ςε κατάλλθλο αποκετιριο:
(α)

τα απαραίτθτα μεταδεδομζνα (ενδεικτικά: τίτλοσ, περίλθψθ, ςυγγραφείσ,
ιδιότθτα, όνομα του περιοδικοφ που αποδζχτθκε τθ δθμοςίευςθ κτλ.) όλων
των δθμοςιεφςεων τουσ που αναφζρονται ςτο 1 (β) και τα οποία κα είναι
άμεςα προςβάςιμα ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ,

(β)

ψθφιακό αντίγραφο των δθμοςιεφςεων τουσ (final quality assured version or
peer reviewed version) με τθν τελικι αποδοχι για δθμοςίευςθ. Οι ερευνθτζσ
είναι υπεφκυνοι για τθν ςυνεπι και ολοκλθρωμζνθ κατάκεςθ των εργαςιϊν
τουσ ςτο αποκετιριο.
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(2)

Το κείμενο όλων των δθμοςιεφςεων που προςδιορίηονται ςτο 1 (β) να γίνεται
ανοικτά διακζςιμο από τθ ςτιγμι τθσ κατάκεςθσ ι όςον το δυνατόν ςυντομότερα
μετά από αυτι. Σε ό,τι αφορά τα αξιολογθμζνα άρκρα, επιτρζπεται το κείμενο να
είναι κλειςτό μζχρι τθ λιξθ τθσ περιόδου αναμονισ (embargo period) του εκδότθ.
Σε κάκε περίπτωςθ, τα μεταδεδομζνα των άρκρων πρζπει να είναι, άμεςα, ανοικτά
προςβάςιμα.

(3)

H περίλθψθ τθσ δθμοςίευςθσ κατατίκεται ςτο αποκετιριο ςτθν περίπτωςθ
«κλειςτϊν» δθμοςιεφςεων, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ αναγνωριςιμότθτασ.

(4)

Οι ερευνθτζσ ενκαρρφνονται να κάνουν χριςθ των αδειϊν Creative Commons5.

(5)

Το ερευνθτικό προςωπικό προτρζπεται να μθν μεταβιβάηει αποκλειςτικά
δικαιώματα εκμετάλλευςθσ ςε ςυνεργαηόμενουσ εκδότεσ, αλλά να τουσ
αδειοδοτεί μόνο με τα δικαιώματα που είναι αναγκαία για τθν εκάςτοτε ζκδοςθ.
Αυτό είναι δυνατό να γίνει με παραρτιματα ςτθν εκδοτικι ςφμβαςθ (addenda).
Υποδείγματα για τζτοια παραρτιματα υπάρχουν ςτοuσ θλεκτρονικοφσ ςυνδζςμουσ:
www.sparc.arl.org/resources/authors/addendum και
http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/index.html.

(6)

Οι ερευνθτζσ ενκαρρφνονται να κατακζςουν ςε ιδρυματικό αποκετιριο το οποίο να
είναι πλιρωσ ςυμβατό με τισ υποδομζσ του OPENAIRE, ι ςε άλλο κατάλλθλο
αποκετιριο δεδομζνων Ανοικτισ Πρόςβαςθσ, όςεσ δθμοςιεφςεισ ζχουν ςυγγράψει
πριν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ πολιτικισ και να τισ
καταςτιςουν ελεφκερα προςβάςιμεσ.

Περαιτζρω ωσ πρόςκετεσ ενζργειεσ που προωκοφν τθν «ανοικτότθτα» ςτθν επιςτιμθ:
(7)

(8)

Οι ερευνθτζσ ενκαρρφνονται να κατακζτουν ςε ιδρυματικό αποκετιριο το οποίο να
είναι πλιρωσ ςυμβατό με τισ υποδομζσ του OPENAIRE, ι ςε άλλο κατάλλθλο
αποκετιριο δεδομζνων Ανοικτισ Πρόςβαςθσ, όλα τα ερευνθτικά ςφνολα
δεδομζνων (datasets) που υποςτθρίηουν τισ δθμοςιεφςεισ τουσ.
Οι ερευνθτζσ ενκαρρφνονται να εκπονιςουν ζνα Σχζδιο Διαχείριςθσ Δεδομζνων,
εντάςςοντάσ τον ςτον κφκλο ηωισ του ζργου και βελτιϊνοντασ τθ διαχείριςθ των
δεδομζνων, τόςο κατά τθ διάρκεια όςο και μετά τθ λιξθ του ζργου.

5

Οι άδειες Creative Commons είμαι έμα σύμολο ευέλικτωμ αδειώμ πμευματικώμ δικαιωμάτωμ που παρέχουμ έμα
απλό, τυποποιημέμο τρόπο για μα μοιράζουμ οι δημιουργοί το έργο τους στο κοιμό – υπό ορισμέμες
προϋποθέσεις. Συγκεκριμεμα, πρόκειται για άδειες μη αποκλειστικής ιδιοκτησίας που επιτρέπουμ στους
δημιουργούς μα οριοθετούμ με ευέλικτο τρόπο τους όρους χρήσης τωμ έργωμ τους. Χρησιμοποιώμτας τις
άδειες, ο δημιουργός δεμ παραιτείται από όλα τα δικαιώματα του επί του έργου του. Οι άδειες Creative
Commons αφορούμ μόμο δικαιώματα πμευματικής ιδιοκτησίας και του δίμουμ τη δύμαμη μα ελέγχει πώς
χρησιμοποιείται το έργο του από τρίτους.
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6.

Εργαλεία υλοποίθςθσ τθσ πολιτικισ

Τα ακόλουκα εργαλεία απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ
ςτθν επιςτθμονικι πλθροφόρθςθ:
(1)

Εξαςφάλιςθ θλεκτρονικισ υποδομισ, δθλαδι αποκετιριο για τθν Ανοικτι
Πρόςβαςθ ςε ιδρυματικό ι εκνικό ι ευρωπαϊκό/διεκνζσ επίπεδο.

(2)

Δθμιουργία και εφαρμογι κατάλλθλων κανόνων και εςωτερικϊν διαδικαςιϊν για
υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ από ερευνθτικοφσ φορείσ και
ακαδθμαϊκά ιδρφματα.

(3)

Εκπαίδευςθ ερευνθτϊν (one-tο-one και ςεμινάρια για ερευνθτζσ για τθν Ανοικτι
Πρόςβαςθ, τθ χριςθ αποκετθρίου, τα πνευματικά δικαιϊματα, τθ διαπραγμάτευςθ
με τουσ εκδότεσ και λοιπά κζματα).

(4)

Μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ και τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ
πολιτικζσ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ.

(5)

Συνεχισ διαμόρφωςθ κινιτρων για ερευνθτζσ (added-value services: δυναμικά
reports, reports ανά Σχολι/ Τμιμα/ Ινςτιτοφτο κτλ, ςτατιςτικά προόδου και
απιχθςθσ ζργου κτλ).

7.

Υποςτιριξθ, Προώκθςθ και Παρακολοφκθςθ τθσ Πολιτικισ
για τθν Ανοικτι Πρόςβαςθ

(1)

Προωκείται θ εφαρμογι τθσ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ μζςω τθσ διοργάνωςθσ
ςεμιναρίων, εκδθλϊςεων και λοιπϊν δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ
/ κατάρτιςθσ και ενθμζρωςθσ ςε κζματα Ανοικτισ Πρόςβαςθσ.

(2)

Παρακολουκείται θ ςυμμόρφωςθ με τθν πολιτικι για τθν Ανοικτι Πρόςβαςθ ςτθν
επιςτθμονικι πλθροφόρθςθ από ειδικό Μθχανιςμό Παρακολοφκθςθσ, με ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ ςε ςχζςθ με τθν δθμόςια
χρθματοδοτοφμενθ ζρευνα.
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