Η Πράξη
« ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»
υλοποιείται από τον άξονα προτεραιότητας "02 Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνίας και Βελτίωση της Ποιότητας
Ζωής" του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στόχος
Είναι η δημιουργία υποδομών ανοικτής πρόσβασης στην
επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος.

Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη: 1 Νοεμβρίου 2011

Λήξη: 31 Δεκεμβρίου 2013

Η πράξη συνίσταται:
Υποέργο 1
Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης

Υποέργο 2
Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Υποδομών
Πληροφοριακών Συστημάτων

Υποέργο 3
Συγκρότηση Ιδρυματικού Αποθετηρίου

Υποέργο 1 ( Αυτεπιστασία)
1.

Συλλογή Έντυπου και Ψηφιακού Αναδρομικού Υλικού για
ένταξή του στο Ιδρυματικό Αποθετήριο.

2.

Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας.
Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης του Π.Ι. στο Υποέργο 1 της
Οριζόντιας Δράσης του Συνδέσμου Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), «Δημιουργία
κεντρικής υποδομής για την παροχή ολοκληρωμένου
περιβάλλοντος βιβλιοθήκης ως υπηρεσίας».

3.

Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης, Προβολής και Αξιοποίησης της
Ερευνητικής Δραστηριότητας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.

4.

Ημερίδες ενημέρωσης σχετικές με την ανοικτή πρόσβαση
και τα πνευματικά δικαιώματα.

Υποέργο 2
1.

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

2.

Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Υποέργο 3
1.
2.
3.

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού
ανάπτυξης ιδρυματικών αποθετηρίων.
Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικού που έχει
συγκεντρωθεί στα πλαίσια του Υποέργου 1.
Προσθήκη νέων αυτοματοποιημένων υπηρεσιών για
την εισαγωγή στο Αποθετήριο από τους ίδιους τους
χρήστες των τεκμηρίων και των μεταδεδομένων τους.

4.

5.

Δημιουργία Ενιαίας Πληροφοριακής Διαδικτυακής
Πύλης διαχείρισης και διάθεσης του Ιδρυματικού
Αποθετηρίου και των ψηφιακών υπηρεσιών της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Υποδομή συστήματος Ηλεκτρονικών ΜικροΕκδόσεων ePublishing με υπηρεσίες: Έκδοση Ηλεκτρονικών
Περιοδικών, Διοργάνωση (δημιουργία, φιλοξενία)
Ηλεκτρονικών Συνεδρίων.

Η επιτυχία του όλου Έργου βασίζεται στην αποδοχή του από την
κοινότητα των Επιστημόνων-Ερευνητών του Π.Ι. καθώς και στην
ενεργή συμμετοχή τους με την απόθεση τεκμηρίων.

Αποθετήριο

Ερευνητές

Επίσης η επιτυχία του Έργου εξαρτάται από τη μεθοδολογία
και τους κανόνες που θα εφαρμόσει η Ομάδα του Έργου σε
συνεργασία με το Π.Ι. για την απόθεση και προστασία των
τεκμηρίων στο Ιδρυματικό Αποθετήριο.
Αποθετήριο
Ομάδα Έργου

Θα δημοσιεύουν οι Επιστήμονες-Ερευνητές του Π.Ι. στο
Ιδρυματικό Αποθετήριο;
• Ναι, αν είναι τεχνικά απλό.
• Ναι, αν οι ίδιοι και το Π.Ι. έχουν όφελος από αυτό.
• Ναι, αν δεν προκύπτουν θέματα νομιμότητας.
• Ναι, αν το απαιτεί ο φορέας που χρηματοδοτεί την
έρευνά τους.
• Ναι, αν υπάρχει η εκφρασμένη επίσημη θετική βούληση
του Π.Ι.

Ένα Σχήμα Καταχώρησης στο Αποθετήριο
Ο επονομαζόμενος «Πράσινος Δρόμος»
Συγγραφή εργασίας

Preprint
Προδημοσίευση
Αποστολή στο περιοδικό

Καταχώρηση στο
Ιδρυματικό
Αποθετήριο

Κρίση εργασίας
Αναθεώρησή της από τον Συγγραφέα

PostPrint
Μεταδημοσίευση
Αποστολή της τελικής εκδοχής
Κρίση εργασίας
PDF-Εκδότη
Δημοσίευση Εργασίας στο Περιοδικό

Η έννοια της Ανοιχτής Πρόσβασης και ο «Πράσινος
Δρόμος»

Ανοικτή Πρόσβαση είναι η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και
απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους
περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή
πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό
περιεχόμενο.
Τι σκοπό έχει;
Πρωταρχικός σκοπός της είναι η διευκόλυνση της
ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών.
Πώς παρέχεται;
Η Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας Ανοικτής Πρόσβασης της
Βουδαπέστης (BOAI) αναφέρει τους παρακάτω δύο
τρόπους παροχής Ανοικτής Πρόσβασης:
Από το Site : http://www.openaccess.gr/openaccess/intro.dot
(Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Ε.Κ.Τ.)

1. Αυτο-αρχειοθέτηση (ή ο «Πράσινος Δρόμος»)
Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι ίδιοι οι συγγραφείς υποβάλουν
άρθρα σε μορφή προδημοσιεύσειων (preprints)
και μεταδημοσιεύσεων (postprints) καθώς
και άλλο ψηφιακό επιστημονικό υλικό (όπως πρακτικά συνεδρίων,
μονογραφίες, διδακτορικές διατριβές, κ.λπ.)
σε θεσμικά αποθετήρια.
2. Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης
(ή ο «Χρυσός Δρόμος»)
Πρόκειται για ηλεκτρονικά περιοδικά ελευθέρως προσβάσιμα από
όλους χωρίς χρέωση, στα οποία δημοσιεύονται ακαδημαϊκά και
ερευνητικά άρθρα που έχουν υποστεί αξιολόγηση από κριτές.

Από το Site : http://www.openaccess.gr/openaccess/intro.dot
(Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Ε.Κ.Τ.)

Σε σχέση με τα Ψηφιακά Αποθετήρια ποια είναι η πολιτική των
Εκδοτών;
Η σχετική πληροφορία υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο
http://www.sherpa.ac.uk/
Πρόκειται για ένα πλέγμα υπηρεσιών, που προσφέρεται από έναν
όμιλο Βρετανικών Πανεπιστημίων και Οργανισμών, για την
προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης και την ανάπτυξη
Ιδρυματικών Αποθετηρίων.
SHERPA Partners:
•University of Nottingham (lead), University of Birmingham
•University of Bristol, University of Cambridge
•University of Durham, University of Edinburgh, University of
Glasgow
•London LEAP Consortium, University of Newcastle
•University of Oxford, White Rose Partnership
•Arts and Humanities Data Service (now dissolved)
•The British Library

Στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο οι Εκδότες και τα Περιοδικά που
εκδίδουν έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με την πολιτική που ακολουθούν
ως προς τον «Πράσινο Δρόμο»

Από το Site : http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php

Η ανάπτυξη της βάσης SHERPA/ROMEO

Από το Site : http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php

Αναζήτηση για τις άδειες που παρέχονται από
το Περιοδικό: Water Research

Από το Site : http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php

Από το Site : http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php

Από το Site : http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php

Από το Site : http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php
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Voluntary deposit by author of pre-print allowed on
Institutions open scholarly website and pre-print servers
Voluntary deposit by author of authors post-print allowed on
institutions open scholarly website including Institutional Repository
Deposit due to Funding Body, Institutional and Governmental
mandate only allowed where separate agreement between repository
and publisher exists
Set statement to accompany deposit
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Articles in some journals can be made Open Access on payment of
additional charge
NIH Authors articles will be submitted to PMC after 12 months
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Pre-print can not be deposited for The Lancet

Από το Site : http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php

Από το Site : http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php

• Publisher's version/PDF cannot be used
• On authors personal website, freely accessible institutional or
subject repository
• Must link to publisher version
• Set statement to a company deposit, "©IWA Publishing [year of
publication]. The definitive peer-reviewed and edited version of
this article is published in [name of journal] [volume] [issue]
[pages] [year] [DOI] and is available at www.iwapublishing.com."

Από το Site : http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php

Ποια είναι η διαδικασία απόθεσης ΝΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:
Ποιος αποθέτει;
• Ο ίδιος ο συγγραφέας.
• Η ομάδα του έργου και αργότερα διαπεπιστευμένο
προσωπικό.
Τι αποθέτει;
• Προδημοσίευση.
• Μεταδημοσίευση, αφού εκτελεστεί έλεγχος μέσω
SHERPA/ROMEO για την πολιτική του Περιοδικού που
δημοσιεύεται η εργασία.
Τι συμβαίνει με τους εκδότες που δεν υπάρχουν στη βάση
SHERPA/ROMEO ;
Η ομάδα του έργου και αργότερα διαπεπιστευμένο προσωπικό
θα αποσαφηνίσουν τα δικαιώματα κάθε περίπτωσης που θα
προκύπτει.

Ποια είναι η διαδικασία απόθεσης
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ:
Για να αναρτηθούν τεκμήρια που προστατεύονται από δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας στο Αποθετήριο του Ιδρύματος η ομάδα
του Έργου έχει καταλήξει στην ακόλουθη μεθοδολογία:
• Εντοπισμός των εργασιών κάθε μέλους της επιστημονικής
κοινότητας.
• Έλεγχος των σχετικών κανονισμών των εκδοτών ή περιοδικών
μέσω της βάσης δεδομένων SHERPA/ROMEO καθώς και μέσω
των ιστοσελίδων των αντίστοιχων εκδοτών ή και αν χρειαστεί και
απευθείας με τον εκδότη.
• Ενημέρωση του συγγραφέα σχετικά με την κατάσταση των
πνευματικών δικαιωμάτων των εργασιών του.
• Έγκριση έγγραφη ή ηλεκτρονική από το ίδιο τον συγγραφέα για
την ανάρτηση των εργασιών του στο Αποθετήριο.
Σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να αναρτηθούν τεκμήρια
κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής
ιδιοκτησίας.

Τι δικαιώματα έχει, παραχωρεί ή χάνει ο συγγραφέας με
την ανάρτηση ενός τεκμηρίου στο Ιδρυματικό Αποθετήριο;
Σε ποιόν ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα;
• Η ελληνική νομοθεσία αποδέχεται ότι ο δημιουργός είναι ο
αρχικός δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων επί του
έργου του/της.
• Εάν δεν υπάρχει κάποια γραπτή συμφωνία μεταβίβασης
πνευματικών δικαιωμάτων, τότε ο δημιουργός παραμένει ο
δικαιούχος τους.
•Τα πνευματικά δικαιώματα με την υποβολή και κατάθεση στο
Αποθετήριο εξακολουθούν και ανήκουν στον συγγραφέα ή τον
εκδότη, κατά περίπτωση.

Από το Site: http://helios-eie.ekt.gr/EIE/faq - qC7 (Αποθετήριο Ήλιος)

Πως προστατεύεται το υλικό που έχει αναρτηθεί στο
Ιδρυματικό Αποθετήριο;
Με άδειες χρήσης που ισχύουν για το περιεχόμενο
Ανοικτής Πρόσβασης.
Οι δημοφιλέστερες άδειες χρήσης και εκμετάλλευσης που
υφίστανται για το περιεχόμενο Ανοικτής Πρόσβασης είναι οι
άδειες Creative Commons (έξι άδειες) που επιτρέπουν την
ελεύθερη ανταλλαγή πολιτιστικών τεκμηρίων.
Οι άδειες έχουν ελληνοποιηθεί και είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα:
http://www.openaccess.gr./openaccess/copyrights.dot.
Στόχος τους είναι η ελεύθερη διάθεση και χρήση έργων
πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο για μη εμπορικούς
σκοπούς.
Από το Site: http://helios-eie.ekt.gr/EIE/faq - qC7 (Αποθετήριο Ήλιος)

Πανεπιστημιακές Αρχές
Ανοικτή Πρόσβαση - Ιδρυματικά Αποθετήρια.
Πρωτοβουλίες-ορόσημα για την Ανοικτή Πρόσβαση
Οι σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες είναι οι εξής:
Φεβρουάριος 2002 - Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας
Ανοικτής Πρόσβασης της Βουδαπέστης (Budapest Open
Access Initiative)
Πρώτη διατύπωση του όρου open access (ανοικτή πρόσβαση).
Σκοπός, η ώθηση μεμονωμένων διεθνών πρωτοβουλιών ώστε
να καταστούν τα ερευνητικά άρθρα όλων των επιστημονικών
τομέων ελευθέρως διαθέσιμα στο Διαδίκτυο.

Από το Site: http://www.openaccess.gr/openaccess/evolution.dot

Απρίλιος 2003 - Διακήρυξη της Βηθεσδά (Bethesda) για
την Εκδοτική Δραστηριότητα Ανοιχτής Πρόσβασης
(Bethesda Statement on Open Access Publishing)
Σκοπός, η ευαισθητοποίηση της βιοϊατρικής ερευνητικής
κοινότητας σχετικά με την ανοικτή πρόσβαση.
Δημιουργία ενός πρότυπου συνόλου αρχών και κανόνων
ανοικτής πρόσβασης για την εκδοτική δραστηριότητα του
ερευνητικού έργου που θα εφαρμοστεί από όλους τους
ερευνητικούς οργανισμούς, την επιστημονική κοινότητα, τις
βιβλιοθήκες και τους εκδότες.

Από το Site:http://www.openaccess.gr/openaccess/evolution.dot

Οκτώβριος 2003 - Διακήρυξη του Βερολίνου για την
Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών (Berlin Declaration on Open
Access to Knowledge in the Sciences and Humanities)
Η Διακήρυξη καλεί τους ερευνητές να καταστήσουν το
επιστημονικό τους υλικό (άρθρα που έχουν υποστεί αξιολόγηση
από κριτές και ερευνητικά αποτελέσματα) ελευθέρως διαθέσιμο
σε όλους.
Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό με την
προϋπόθεση να αναφέρουν τον δημιουργό του.
Παρόλο που διαφοροποιούνται σε επιμέρους σημεία, οι
τρεις πρωτοβουλίες συγκλίνουν στη διατύπωση της
απαίτησης ότι η επιστημονική παραγωγή πρέπει να είναι
ελεύθερα προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες μέσω του
Διαδικτύου.
Από το Site:http://www.openaccess.gr/openaccess/evolution.dot

Πολλά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της υφηλίου έχουν
αποδεχθεί κάποια από τις προηγούμενες διακηρύξεις
Ανοικτής Πρόσβασης.
Δύο Περιπτώσεις: Bielefeld και Princeton
Πανεπιστήμιο Bielefeld:
Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Bielefeld έχει αποδεχθεί
επίσημα μια πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης που βασίζεται στη
διακήρυξη του Βερολίνου (Οκτώβριος 2003)
http://www.zim.mpg.de/openaccessberlin/berlindeclaration.html and the Berlin 3 Open Access
recommendations (Southhamption, March 2005).
http://www.eprints.org/berlin3/outcomes.html.

Από το Site: http://roarmap.eprints.org/12/

(Μετάφραση)
Υπό την έννοια αυτή η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Bielefeld:
1. Ενθαρρύνει τους επιστήμονες–συγγραφείς του
Πανεπιστημίου να αποθέτουν ένα αντίγραφο από κάθε
άρθρο τους, που έχει δημοσιευθεί και κριθεί, στο Αποθετήριο
e-Scholarship του Πανεπιστημίου, όταν δεν υφίστανται
νομικές αντιρρήσεις από τους εκδότες.
Το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει ότι ένα σημαντικό ποσοστό
εκδοτών υποστηρίζει ήδη δράσεις σχετιζόμενες με την
αυτοαρχειοθέτηση από τους συγγραφείς.
2. Ενθαρρύνει τους επιστήμονες–συγγραφείς του
Πανεπιστημίου να δημοσιεύουν σε περιοδικά Ανοικτής
Πρόσβασης.

(Μετάφραση)

Πανεπιστήμιο Princeton:

Τα μέλη της Σχολής του Πανεπιστημίου του Princeton επιθυμούν να
είναι οι δημοσιεύσεις τους ελευθέρως προσβάσιμες στο κοινό. Για
το σκοπό αυτό, κάθε μέλος ΔΕΠ χορηγεί στους επιτρόπους του
Πανεπιστημίου του Princeton μια μη αποκλειστική, αμετάκλητη,
παγκόσμια άδεια για την άσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας επί των επιστημονικών άρθρων που
προέρχονται από αυτό και έχουν δημοσιευτεί ή θα δημοσιευτούν σε
οποιοδήποτε μέσο, υπό την προϋπόθεση ότι τα άρθρα δεν
πωλούνται από το Πανεπιστήμιο με σκοπό το κέρδος, και
προτρέπει και σε άλλους να κάνουν το ίδιο. Η χορήγηση αυτή
ισχύει για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία κάθε άτομο είναι
συγγραφέας ή συνσυγγραφέας, από τη στιγμή που διορίστηκε ως
μέλος της Σχολής, εκτός από την περίπτωση που είναι συγγραφέας
ή συνσυγγραφέας άρθρων πριν από την έκδοση της εν λόγω
απόφασης ή της περίπτωσης όπου τα άρθρα υπόκεινται σε
αντικρουόμενες συμφωνίες που προκύπτουν πριν από την έγκριση
αυτής της πολιτικής...
Από το site:http://roarmap.eprints.org/520/

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς ευελπιστεί
σε μια ανάλογη επίσημη προτροπή από τις
Αρχές του Π.Ι. προς την επιστημονικήερευνητική κοινότητα του Ιδρύματος και
Σας ευχαριστεί για την παρουσία σας και
την προσοχή σας.

