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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Σκοπός του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου
1.1 ∆ιάχυση της πνευµατικής παραγωγής του Ιδρύµατος
Ένα βασικό ζητούµενο από τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας είναι
η διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης που παράγεται κατά την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία. Το ιδρυµατικό αποθετήριο ενός
ανώτατου Ιδρύµατος είναι ο δικτυακός τόπος µέσα στον οποίο συλλέγεται,
διαφυλάσσεται και διαδίδεται σε ψηφιακή µορφή η πνευµατική παραγωγή
του Ιδρύµατος. Τα ιδρυµατικά αποθετήρια αποτελούν πλέον µια καθιερωµένη επιστηµονική τάση που επικρατεί σε διεθνές επίπεδο σε θέµατα επιστηµονικής επικοινωνίας.
Η ακαδηµαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας-όπως και
κάθε ανώτατου ιδρύµατος- παράγει επιστηµονικά άρθρα και ανακοινώσεις σε περιοδικά και σε διεθνή/ελληνικά συνέδρια κύρους, µέσα
από την έρευνα που διεξάγεται από τα µέλη της. Επιπλέον, κάθε
χρόνο εκπονούνται ερευνητικά προγράµµατα, µελέτες, τεχνικά δελτία,
τεχνικές εκθέσεις, πατέντες, δράσεις δηµοσιότητας, κ.λπ. Ένα σηµαντικό µέρος της πνευµατικής παραγωγής αποτελούν οι πτυχιακές και διπλωµατικές εργασίες, που εκπονούνται από τους φοιτητές. Το διδακτικό υλικό
που παράγουν καθηγητές του Ιδρύµατος και το οποίο διατίθεται προς τους
σπουδαστές αποτελεί µια ιδιαίτερη ψηφιακή συλλογή, που χρειάζεται κατάλληλη διαχείριση και αξιοποίηση. Τέλος, η Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος
αναλαµβάνει την έκδοση πονηµάτων, καθώς και την ψηφιοποίηση συλλογών τόσο µε ακαδηµαϊκό όσο και µε πολιτιστικό περιεχόµενο.
Ο παραγόµενος αυτός πλούτος συνιστά µεγάλο τµήµα της ετήσιας
επιστηµονικής δραστηριότητας και µέρος της λεγόµενης γκρίζας βιβλιογραφίας, που όµως παραµένει ανεκµετάλλευτος, αφού δε συλλέγεται,
δεν ευρετηριάζεται και δεν είναι αναζητήσιµος µέσω ενός κοινού τόπου
πρόσβασης. Η υπηρεσία του ιδρυµατικού αποθετηρίου στοχεύει στο να
συµβάλλει, µέσα από την εισαγωγή νέων διαδικασιών, στη συγκέντρωση,
κωδικοποίηση και προβολή του ψηφιακού περιεχοµένου, τόσο στα µέλη της κοινότητας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, όσο και στην υπόλοιπη επιστηµονική κοινότητα.
Καθώς εµπλουτίζεται το ιδρυµατικό αποθετήριο µπορεί να συλλέξει και
να προβάλλει και άλλες πληροφορίες πέραν των καθαρά επιστηµονικών,
όπως για παράδειγµα ορισµένες διοικητικές αποφάσεις και τα αρχεία του
Ιδρύµατος.
Συµπερασµατικά, το ιδρυµατικό αποθετήριο θα πρέπει να λειτουργεί
ως σύστηµα καταγραφής, τεκµηρίωσης, αποθήκευσης, καταλογο-
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γράφησης, διατήρησης και αναδιανοµής του ψηφιακού υλικού του ακαδηµαϊκού µας Ιδρύµατος.
1.2 ∆ιάχυση της επιστηµονικής έρευνας
Βασική έλλειψη στην κατηγορία της ακαδηµαϊκής επικοινωνίας αποτελεί η διάχυση υψηλής ποιότητας επιστηµονικών δηµοσιεύσεων.
Συγκεκριµένα, η χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ως εργαλείου
δηµοσίευσης, είναι ως επί το πλείστον περιορισµένη στους εµπορικούς εκδότες, οι οποίοι εκδίδουν πλέον κυρίως ηλεκτρονικά. Η ολιγοπωλειακή ισχύς των εκδοτών αυτών έχει οδηγήσει σε πολύ υψηλά επίπεδα τη δαπάνη
αποπληρωµής συνδροµών των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών των ανωτάτων
Ιδρυµάτων. Συνεπώς, η δηµιουργία ακαδηµαϊκών ιδρυµατικών αποθετηρίων έχει την δυνατότητα να παίξει έναν αντισταθµιστικό ρόλο στην κατάσταση αυτή. Τα µη εµπορικά ακαδηµαϊκά αποθετήρια αποτελούν εκτός
των άλλων και πρόταση δηµιουργίας µιας διαδικτυακής επιστηµονικής επικοινωνίας, στη βάση της επιστηµονικής – ερευνητικής ηθικής. Η δηµοσίευση των διδακτορικών διατριβών στο διαδίκτυο, µέσω του αποθετηρίου
του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα
της διαδικασίας αυτής. Οι στόχοι που περιγράφονται σ’ αυτή την παράγραφο έχουν σχέση µε το κίνηµα Ανοιχτής Πρόσβασης (Open Access), το
οποίο διαµορφώνει τις συνθήκες για την ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση
σε ψηφιακό υλικό.
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ένα επιστηµονικού περιεχοµένου ιδρυµατικό αποθετήριο µπορεί να λειτουργήσει και ως αρχικός χώρος µίας
«πρώτης δηµοσίευσης» ενός έργου, προσφέροντας έτσι ένα πρώτο µέσο
κατοχύρωσης του ηθικού πνευµατικού δικαιώµατος ενός συγγραφέα, συµβάλλοντας στην αποφυγή της λογοκλοπής (plagiarism).
1.3 Μέσα υλοποίησης των στόχων
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 21.1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΣΠΑ 2007-2013, χτίζονται οι απαιτούµενες υποδοµές, τόσο πανελλαδικά, όσο και σε τοπικό επίπεδο, για τη δηµουργία δικτυωµένων µεταξύ τους ακαδηµαϊκών αποθετηρίων, που θα εκπληρώνουν
τους παραπάνω στόχους. Η οριζόντια δράση αναπτύσσεται πανελλαδικά
από τον Σύνδεσµο Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), µε επισπεύδον Ίδρυµα το Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Η υλοποίηση και ανάπτυξη
της υπηρεσίας του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου (Ι.Α.) στο ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας γίνεται µε την Πράξη «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
του ΤΕΙ Σερρών, MIS 304281». Μετά την υλοποίηση του Ι.Α. ακολουθούν
οι απαραίτητες ενέργειες για την δικτύωσή του µε άλλα ακαδηµαϊκά Ιδρυµατικά αποθετήρια και ο εµπλουτισµός του µε ψηφιακό υλικό στο πλαίσιο
του υποέργου «Υπηρεσία Προστιθέµενης Αξίας για την Βιβλιοθήκη».
Με τα παραπάνω έργα επιδιώκεται:
α) η ανάπτυξη προδιαγραφών πανελλήνιας εµβέλειας, για τα ακαδηµαϊκά Ιδρυµατικά Αποθετήρια, για την ηλεκτρονική κατάθεση και αρχειο2

θέτηση του υλικού, µε εξασφάλιση µακροχρόνιας χρήσης και συντήρησης
των τεκµηρίων, καθώς και µε εξασφάλιση της δικτύωσης και της συνεργασίας των αποθετηρίων
β) η τυποποίηση των προδιαγραφών του λογισµικού και των ροών κατάθεσης του επιστηµονικού υλικού, σε επίπεδο Ιδρυµάτων µε βάση αναγνωρισµένα ποιοτικά πρότυπα. Έτσι, εξασφαλίζεται η προτυποποίηση της
διαδικασίας, ο ποιοτικός της έλεγχος, η οικονοµικότερη µελλοντική αναβάθµιση των υποδοµών, η συνεργασία των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και η
καλύτερη δυνατή συνολική νοµική εξασφάλιση της διαδικασίας σε θέµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγραφικών δικαιωµάτων.
Με το πέρας των παραπάνω έργων η συντήρηση και ο εµπλουτισµός
του ιδρυµατικού αποθετηρίου περνά στην ευθύνη του Τµήµατος Εκδόσεων
και Βιβλιοθήκης, το οποίο για το σκοπό αυτό συνεργάζεται µε το Κέντρο
Υποστήριξης των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΚΥΤΕΠ) του Ιδρύµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αρχές
2.1 Καθεστώς λειτουργίας
Στο Ίδρυµα δηµιουργείται υπηρεσία ψηφιοποίησης και κατάθεσης µε
τον τίτλο «Ιδρυµατικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» (Ι.Α.),
που λειτουργεί κάτω από την ευθύνη του Τµήµατος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Το ιδρυµατικό αποθετήριο εποπτεύεται από την Επιτροπή εποπτείας της Βιβλιοθήκης (βλέπε Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας του Ιδρύµατος). Ένα µέλος της Επιτροπής εποπτείας ορίζεται από τη διοίκηση του Ιδρύµατος ως άµισθος Επιστηµονικός
Υπεύθυνος του Ι.Α.
Το Ι.Α. δεν αποτελεί εκδοτικό οίκο, και δεν ασκεί καµµία επιχειρηµατική δραστηριότητα. ∆εν πωλεί µεταδεδοµένα ούτε αρχεία πλήρους κειµένου, που έχουν αποτεθεί στη συλλογή του.
2.2 Υλικό προς απόθεση
Το Ι.Α. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας θα συγκεντρώνει:
(1) άρθρα και δηµοσιεύσεις µελών ΕΠ του Ιδρύµατος, εφόσον µπορούν
να διατεθούν ηλεκτρονικά µε βάση το υφιστάµενο καθεστώς αδειών κάτω
από το οποίο εκδόθηκαν, αλλιώς το περιεχόµενο των ερευνητικών εργασιών σε µορφή που δεν προσκρούει στα δικαιώµατα του εκδότη. Αν οι δύο
προηγούµενοι τρόποι δεν είναι εφικτοί δηµοσιεύεται η βιβλιογραφική
τεκµηρίωση της εργασίας και η περίληψη, µαζί µε τη διαδικτυακή σύνδεση
(link) στην ιστοσελίδα του εκδότη, απ΄ όπου µπορεί να γίνει η καταφόρτωση της εργασίας, µέσω της υπηρεσίας HEAL Link ή όποιας άλλης υπηρεσίας παρέχει το περιεχόµενο
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(2) παλαιές και νέες πτυχιακές και µεταπτυχιακές εργασίες σπουδαστών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Καταλογογραφούνται και αποτίθενται όλες, όµως προβάλλονται σύµφωνα µε την πολιτική που περιγράφεται
στο Κεφάλαιο 4
(3) Το διδακτικό υλικό όλων των καθηγητών του Ιδρύµατος ανά τµήµα
(ή πρόγραµµα σπουδών), κατάλληλα τεκµηριωµένο, σε ειδική συλλογή, µε
πιστοποιηµένη πρόσβαση
(4) συνοπτικά αποτελέσµατα – συµπεράσµατα ερευνητικών προγραµµάτων, περιλήψεις τεχνικών δελτίων ερευνητικών ή άλλων προγραµµάτων, περιλήψεις µελετών και τεχνικών εκθέσεων µε ευρύτερο ακαδηµαϊκό
ενδιαφέρον
(5) εισηγήσεις ηµερίδων/πρακτικά συνεδρίων/προτάσεις σεµιναρίων
(6) δηµοσιοποιήσιµα διοικητικά έγγραφα που αφορούν στη λειτουργία
τουΙδρύµατος και ενδιαφέρουν το σύνολο της ακαδηµαϊκής κοινότητας
(7) ψηφιοποιηµένα παλαιά ή νεότερα περιοδικά ή συλλογές πολιτιστικού περιεχοµένου που αφορούν στην πόλη και την ιστορία της περιοχής
των Σερρών, καθώς και οι εκδόσεις του Τµήµατος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος
2.3 Ποιοτικά πρότυπα
Το Ι.Α. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας δεσµεύεται να ακολουθεί τα
πανελλαδικής εµβέλειας πρότυπα ποιότητας Ιδρυµατικών Αποθετηρίων,
όπως αυτά καθορίζονται από τον ΣΕΑΒ, του οποίου το Ίδρυµα αποτελεί
κανονικό µέλος.
2.4 Καθεστώς πνευµατικής ιδιοκτησίας
Το παραπάνω ψηφιακό περιεχόµενο του Αποθετηρίου, που αποτελεί
πνευµατική παραγωγή του Ιδρύµατος, αποτελεί ταυτόχρονα και πνευµατική ιδιοκτησία του Ιδρύµατος. Για την ισχυρή νοµιµοποίηση αυτής της
αρχής θα πρέπει να ακολουθούνται πρακτικές διασφάλισης, που θα κατοχυρώνουν τα πνευµατικά δικαιώµατα στο Ίδρυµα, για όλες τις παραπάνω
κατηγορίες υλικού. Η διασάφηση των νοµικών προϋποθέσεων επιχειρείται
στο Κεφάλαιο 3.
Το Ίδρυµα µεριµνά εµπράκτως για την προστασία όλων των νόµιµων
πνευµατικών δικαιωµάτων, εντός κι εκτός Ιδρύµατος. Όµως, η παραβίαση
πνευµατικών δικαιωµάτων είναι αποκλειστική ηθική ευθύνη του κάθε
συγγραφέα – καταθέτη (µέλους ΕΠ ή φοιτητή ή Συλλογικού οργάνου διοίκησης) και υπάγεται στη δικαιοδοσία των πειθαρχικών οργάνων.
2.5 Τήρηση ροών και διαδικασιών
Για τον εµπλουτισµό του Ι.Α. θεσµοθετούνται διαδικασίες από τα όργανα διοίκησης για την διαµόρφωση των ροών εργασίας που υποστηρίζουν την υποβολή των ψηφιακών ή προς ψηφιοποίηση τεκµηρίων στο Ι.Α.
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Βασική προϋπόθεση για την λειτουργία και αποδοτικότητα ενός Ι.Α.
είναι η δέσµευση ολόκληρου του Ιδρύµατος για την υποχρεωτική κατάθεση σε ψηφιακή µορφή στο Αποθετήριο των έργων που παράγονται από
όλους τους εκπαιδευτικούς, ερευνητές και διδασκόµενους (µεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές) του Ιδρύµατος και υπάγονται στις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν. Η κατάθεση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις
ροές και πολιτικές που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4.
2.6 Γλώσσες του ιδρυµατικού αποθετηρίου
Κύριες γλώσσες καταχώρησης υλικού πλήρους κειµένου και µεταδεδοµένων στο Ι.Α. είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
2.7 Αποδοχή της ∆ιακήρυξης του Βερολίνου για την Ανοιχτή πρόσβαση
στη γνώση (Open Access)
Στο πλαίσιο του παρόντος κειµένου αρχών, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αποδέχεται τη ∆ιακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοιχτή Πρόσβαση
στη γνώση (βλέπε Παράρτηµα).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Νοµικά Θέµατα – Πνευµατικά Ιδιοκτησιακά
∆ικαιώµατα – Copyrights
Ένα σηµαντικό νοµικό θέµα που προσδιορίζει την επιτυχή ανάπτυξη
ενός Ι.Α. είναι το ζήτηµα των πνευµατικών ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων.
Το καθεστώς πνευµατικών δικαιωµάτων προστατεύει την επιστηµονική
έκφραση ιδεών που περιέχεται σε κάθε πρωτότυπη εργασία. Τα πνευµατικά αυτά δικαιώµατα επιτρέπουν στον δικαιούχο συγγραφέα να προσδιορίσει το πώς και εάν λοιποί χρήστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν την
πρωτότυπη εργασία του δικαιούχου. Αυτή η διαδικασία συγγραφικών δικαιωµάτων καθορίζει τα περιεχόµενα κάθε ακαδηµαϊκού αποθετηρίου και
τη χρήση τους. Παρακάτω εξετάζονται νοµικά θέµατα που αφορούν στις
κατηγορίες κατάθεσης του κεφαλαίου 2. Στο Παράρτηµα Α γίνεται πιο εξειδικευµένη αναφοαρά στο νοµικό πλαίσιο.
3.1 Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις
Στην περίπτωση κατάθεσης ερευνητικών δηµοσιεύσεων στο Ι.Α. πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη το θέµα των πνευµατικών ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων και να γίνεται προσεκτική διάκριση µεταξύ «αρχικήςπρωτογενούς δηµοσίευσης» (primary publication) και αντιγράφου του δηµοσιευθέντος άρθρου. Στην περίπτωση αρχικής δηµοσίευσης, ο συγγραφέας ουσιαστικά διατηρεί όλα τα ιδιοκτησιακά πνευµατικά δικαιώµατα.
Στην άλλη περίπτωση, όπου γίνεται αναφορά στο «αντίγραφο του συγγραφέα», ο συγγραφέας έχει ήδη µεταφέρει καθορισµένα δικαιώµατα σε
τρίτους πριν την απόθεση του έργου στο Ι.Α. Παρόλα αυτά, πολλοί εκδοτικοί οίκοι επιτρέπουν την απόθεση δηµοσιευθέντος υλικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα, ή σε ψηφιακή βάση δεδοµένων ενός ακαδη-
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µαϊκού Ι.Α. (SHERPA/RoMEO)1, ακόµα και στην περίπτωση ύπαρξης
συµβολαιογραφικού τύπου δεσµεύσεων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι ευκολότερη η κατάθεση δηµοσίευσης σε Ι.Α. όταν ο συγγραφέας διατηρεί όλα τα ιδιοκτησιακά πνευµατικά δικαιώµατα του έργου του, τη στιγµή της κατάθεσης. Παρακάτω εξετάζονται οι τρεις βασικές µορφές ψηφιακού υλικού που αφορούν σε ερευνητικά αποτελέσµατα.
α) Άρθρα επιστηµονικών περιοδικών
Η πρώτη καταχώρηση πνευµατικών δικαιωµάτων επιστηµονικού περιεχοµένου, όπως ένα άρθρο επιστηµονικού περιοδικού, ανήκει στον συγγραφέα της εργασίας. Όταν το άρθρο έχει δηµοσιευθεί, τότε ο συγγραφέας υπογράφει τυπικά την καταχώρηση των πνευµατικών του δικαιωµάτων
στον εκδότη. Πολλοί εκδότες επιστηµονικών άρθρων επιτρέπουν στους
συγγραφείς τη µετέπειτα καταχώρηση και αρχειοθέτηση της εργασίας
τους σε ακαδηµαϊκά Ι.Α., κάτω από συγκεκριµένες δεσµεύσεις. Σε κάθε
συγκεκριµένη περίπτωση δηµοσίευσης άρθρου, ο συγγραφέας διατηρεί
περισσότερα ή λιγότερα δικαιώµατα χρήσης και αρχειοθέτησης της εργασίας του. Μερικές εκδοτικές συµφωνίες πλέον απαγορεύουν την φωτοτύπηση και χρήση του άρθρου για διδακτικό έργο, ή ακόµα και την ψηφιακή
εναπόθεσή του. Άλλες εκδοτικές συµφωνίες είναι λιγότερο δεσµευτικές και
επιτρέπουν τη χρήση του δηµοσιευθέντος άρθρου κατά την κρίση του συγγραφέα.
Η υπηρεσία SHERPA – RoMEO, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, αναφέρει σειρά εκδοτών και τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους στα θέµατα πνευµατικών δικαιωµάτων. Στην υπηρεσία αυτή αναφέρονται τα δικαιώµατα των συγγραφέων για την χρήση ψηφιακής µορφής του υλικού
και την κατάθεσή του σε ακαδηµαϊκά Ι.Α. Στις περισσότερες περιπτώσεις
υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ πρo-δηµοσίευσης (pre – prints) και µεταδηµοσίευσης (post – prints). Στην υπηρεσία SHERPA – RoMEO χαρακτηρίζονται ως προ-δηµοσιεύσεις τα άρθρα πριν την εξειδικευµένη επιστηµονική αξιολόγησή τους εκ µέρους των κριτών ενός επιστηµονικού περιοδικού (peer – review). Ενώ η περίπτωση των µετα-δηµοσιεύσεων αναφέρεται όταν το άρθρο έχει ήδη εγκριθεί µέσω της εξειδικευµένης επιστηµονικής αξιολόγησης από τους κριτές ενός επιστηµονικού περιοδικού
(peer – review) και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούµενες διορθώσεις.
Εποµένως, από πλευράς περιεχοµένου τα άρθρα της κατηγορίας µεταδηµοσίευσης είναι στη τελική µορφή δηµοσίευσης, όπου και απαγορεύεται
η χρήση της επιστηµονικής εργασίας στην ίδια µορφή και για άλλους σκοπούς2.
β) Πρωτογενείς δηµοσιεύσεις (primary publications)

1

http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
Όµως, από πλευράς εµφάνισης, είναι δυνατό η µορφή δηµοσίευσης του άρθρου να διαφέρει από
την αυτούσια δηµοσιευόµενη στο επιστηµονικό περιοδικό. Τυπικά, αυτό σηµαίνει ότι ο συγγραφέας αδυνατεί να χρησιµοποιήσει το άρθρο του στη µορφή επιστηµονικής δηµοσίευσης, αλλά
µπορεί να το διαµορφώσει σε διαφορετική pdf µορφή, για να το καταθέσει σε Ι.Α.

2
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Ο όρος αναφέρεται σε πρωτογενές κείµενο που περιέχει επιστηµονικά
αποτελέσµατα-συµπεράσµατα ή/και περιγράφει επιστηµονική µεθοδολογία, και δεν έχει υποβληθεί ακόµη για δηµοσίευση σε επιστηµονικό περιοδικό. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχουν πνευµατικά ούτε άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα, τα οποία να έχουν µεταφερθεί σε τρίτους. Το απαιτούµενο εδώ είναι η ενυπόγραφη έγκριση από τον συγγραφέα, η οποία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση του υλικού από τους τελικούς χρήστες, στη βάση των δηλωθέντων στην έγκριση δικαιωµάτων ηλεκτρονικής διανοµής,
δηµοσιοποίησης, και εκτύπωσης µέρους ή του συνόλου του πνευµατικού
υλικού. Εάν, στη συνέχεια, προκύψει επιθυµία δηµοσίευσης του έργου σε
επιστηµονικό περιοδικό, τότε ο συγγραφέας πρέπει να έχει εξασφαλίσει
ότι ο εκδοτικός οίκος του περιοδικού επιτρέπει την προηγούµενη πρωτογενή δηµοσίευση του συγγραφικού έργου σε Ι.Α. /Καταθετήριο.
γ) Αντίγραφο συγγραφέα (Author’s copy)
Στην συγκεκριµένη περίπτωση, η εργασία είναι δηµοσιευµένη αλλού, ή
πρόκειται να δηµοσιευτεί. Εποµένως, τα πνευµατικά ιδιοκτησιακά δικαιώµατα έχουν µεταφερθεί ή θα µεταφερθούν από την πλευρά του συγγραφέα, σε τρίτους. Τα ενδεχόµενα είναι τα ακόλουθα:
α) Ο συγγραφέας είναι σε θέση να δηµοσιεύσει το έργο του κάτω από
καθεστώς αδείας (Creative Commons, DPPL Digital Peer Publishing
Licence) η οποία επιτρέπει την διαφύλαξη της δηµοσίευσης σε
Ι.Α./Καταθετήριο, χωρίς νοµικές δεσµεύσεις στο θέµα µεταβίβασης πνευµατικών ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων.
β) Το συµβόλαιο του συγγραφέα καταχωρεί δικαιώµατα δηµοσίευσης
αντιγράφου σε ψηφιακή µορφή.
γ) Η δηµοσίευση αντιγράφου ψηφιακής µορφής εξαρτάται από τις διαφορετικές πολιτικές του συγκεκριµένου εκδοτικού οίκου, µε τον οποίο
συνεργάζεται ο συγγραφέας.
Κατά συνέπεια, για κάθε αντίγραφο συγγραφέα (author’s copy) στο
Ι.Α./Καταθετήριο, απαιτείται από το συγγραφέα η υπεύθυνη καταχώρηση
των υφιστάµενων εκδοτικών δεσµεύσεών του, όπως προβλέπονται από το
συµβόλαιό του για κάθε ξεχωριστή περίπτωση.
3.2 Πτυχιακές και διπλωµατικές εργασίες
Πρόκειται για µια µορφή κατάθεσης που ενέχει κινδύνους για το Ίδρυµα, αλλά ταυτόχρονα και για την πλουσιότερη µορφή υλικού προς κατάθεση στο Ιδρυµατικό Αποθετήριο. Οι πτυχιακές εργασίες αποτελούν εξ’
ορισµού πνευµατική ιδιοκτησία του Ιδρύµατος και κατά συνέπεια δεν υπάρχει νοµική δέσµευση που περιορίζει την απόθεσή τους στο Ι.Α. Σε εκείνες τις περιπτώσεις που ο φοιτητής ή ο επιβλέπων καθηγητής διατηρούν µέρος των δικαιωµάτων που απορρέουν από την πτυχιακή εργασία,
εξαιρείται από την κατάθεση το συγκεκριµένο τµήµα της εργασίας. Βασική προϋπόθεση για την απόθεση και προβολή πτυχιακής εργασίας είναι η
αποφυγή κάθε µορφής λογοκλοπής, κάτι για το οποίο ο φοιτητής πρέπει
να αναλαµβάνει ενυπόγραφη δέσµευση, ενώ ταυτόχρονα οφείλει να το ελέγχει και ο επιβλέπων καθηγητής, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό. Ελάχιστη προστασία απέναντι σε νοµικές αιτιάσεις αποτελεί η λεπτοµερής
βιβλιογραφική αναφορά κάθε πηγής που χρησιµοποιεί ο φοιτητής, συµπε7

ριλαµβανοµένων και των εικόνων που δεν δηµιούργησε ο ίδιος, και η χρήση «εισαγωγικών» στα σηµεία που για κάποιο λόγο θεωρείται απαραίτητο
να µεταφέρει αυτούσιο κείµενο από άλλη πηγή, την οποία ταυτόχρονα οφείλει να αναφέρει µε ρητό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, η µεταφορά αυτούσιου κειµένου δεν µπορεί να ξεπερνά τις λίγες γραµµές. Ο φοιτητής
οφείλει, για λόγους δεοντολογίας και ανάπτυξης της συνείδησης, να αναφέρει ακόµη και τις ηλεκτρονικές πηγές βιβλιογραφικού υλικού που είναι
ελεύθερες πνευµατικών δικαιωµάτων, όπως είναι πολλές διαδικτυακές πηγές, το ηλεκτρονικό υλικό που διατίθεται µε άδειες Creative Commons, Ιδρυµατικά Αποθετήρια και άλλες βάσεις δεδοµένων. Σε επόµενο κεφάλαιο
προτείνεται µια ροή, που εξασφαλίζει την απόθεση όλων των πτυχιακώνδιπλωµατικών εργασιών, αλλά επιτρέπει την ευρύτερη προβολή των ποιοτικότερων εξ’ αυτών.
3.3 Ερευνητικά αποτελέσµατα - Ερευνητικά ή άλλα προγράµµατα
Η απόθεση της σύνοψης ερευνητικών αποτελεσµάτων στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων γίνεται µε τη µορφή πρωτογενούς δηµοσίευσης (βλέπε παραπάνω 3.1.β). Επίσης, µπορεί να γίνει µε τη µορφή άρθρου
(3.1.α) ή αντιγράφου του συγγραφέα (3.1.γ), εφόσον αυτό εµπίπτει στις
περιπτώσεις που δεν δεσµεύουν τον συγγραφέα για το αντίθετο, σύµφωνα
µε όσα περιγράφονται στην παράγραφο 3.1. Τέλος, µπορεί να γίνει µε τη
µορφή εκτεταµένης περίληψης (extended abstract), που δεν αντίκειται σε
οποιαδήποτε δέσµευση του συγγραφέα απέναντι σε τρίτους. Στις περιπτώσεις που οι ερευνητές δεσµεύονται από συµφωνίες να τηρήσουν κάποιας µορφής απορρήτου, τότε οφείλουν να ακολουθήσουν εναλλακτικές
ροές απόθεσης, που περιγράφονται στο κεφάλαιο 4.
Οι περιλήψεις τεχνικών δελτίων και µελετών πρέπει να είναι διατυπωµένες µε τρόπο που να προστατεύουν το καλώς νοούµενο συµφέρον του
έργου και των συντελεστών του, χωρίς όµως να αποκρύπτουν λεπτοµέρειες για τη φύση του συντελούµενου έργου και τον αντίκτυπο που αυτό έχει
στην υπόλοιπη κοινότητα.
3.4 ∆ιδακτικό υλικό
Η απόθεση του διδακτικού υλικού γίνεται σε ειδική συλλογή του Ι.Α.,
που διασφαλίζει ότι ο συγγραφέας του υλικού διατηρεί το σύνολο των
πνευµατικών δικαιωµάτων που αυτός επιθυµεί, ενώ παραχωρεί µόνον όσα
δικαιώµατα θέλει να παραχωρήσει. Η πρόσβαση στη συλλογή διδακτικού
υλικού γίνεται µε πιστοποίηση του χρήστη, κάτι που βοηθά ώστε να διασφαλιστεί η παραπάνω αρχή. Ο διδάσκων επιτρέπει την πρόσβαση στο διδακτικό υλικό µόνον στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες (τυπικά, σε φοιτητές του Ιδρύµατος που έχουν δηλώσει το µάθηµα ή σε υπερσύνολο) και
παραχωρεί σ’ αυτούς το υλικό µε τη δέσµευση των πνευµατικών δικαιωµάτων που ο ίδιος επιθυµεί να διατηρήσει. Μπορεί, εναλλακτικά, να αποθέσει το υλικό του µε κάποιον τύπο άδειας Creative Commons, καθιστώντας
έτσι θεµιτή την εκπαιδευτική χρήση του υλικού εκ µέρους τρίτων.
Σε περίπτωση που ο συγγραφέας χρησιµοποίησε για τη συγγραφή του
δηµοσιευµένο υλικό τρίτων, οφείλει να σέβεται τα πνευµατικά τους δικαιώµατα, µέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και µη εµπορικής χρήσης,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την υφιστάµενη νοµοθεσία.
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Το διδακτικό υλικό που έχει κατατεθεί σε άλλη Ιδρυµατική ιστοσελίδα,
όπως για παράδειγµα το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Τηλεκπαίδευσης (elearning) ή σε ιστοσελίδες καθηγητών, ευρετηριάζεται και αποδελτιώνεται
και στο Ιδρυµατικό Αποθετήριο, ώστε να αποτελεί µέρος της ψηφιακής
βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος. Μέσω της απόθεσής του στο Ι.Α. το διδακτικό
υλικό εµπλουτίζεται µε περίληψη και τα απαραίτητα βιβλιογραφικά µεταδεδοµένα. Μπορεί µάλιστα να καταστεί προσβάσιµο και από χρήστες εκτός Ιδρύµατος, αν ο συγγραφέας το επιτρέψει. Είναι όµως δυνατό, ο συγγραφέας και αποθέτης να επιλέξει ώστε η πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό
να γίνεται µόνο µέσω της άλλης Ιδρυµατικής Ιστοσελίδας (π.χ. του elearning), µε τη βοήθεια κατάλληλου συνδέσµου (link), αν έτσι προκρίνει
για διδακτικούς λόγους. Γενικά το Ιδρυµατικό Αποθετήριο δεν καταργεί
µε κανέναν τρόπο άλλες Ιδρυµατικές βάσεις, παρά µόνον τις ενισχύει και
τις προβάλλει.
3.5 ∆ιοικητικά έγγραφα
Αποτίθενται τα κυριότερα έγγραφα διοικητικών αποφάσεων που αφορούν στη λειτουργία του Ιδρύµατος και δυνητικά αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων που µπορεί να ενδιαφέρουν το σύνολο της ακαδηµαϊκής
κοινότητας. Το διοικητικό υλικό που αποτίθεται πρέπει να θεωρείται
αδιαβάθµητο, να µην υπόκειται σε νοµικές δεσµεύσεις και να µην προσκρούει σε συµφέροντα τρίτων, όπως συµβαίνει για παράδειγµα µε τη
δηµοσιοποίηση προσωπικών δεδοµένων. ∆εν αποτίθεται υλικό, το οποίο εκτίθεται υποχρεωτικά σε άλλες βάσεις, όπως η ∆ιαύγεια.
3.6 Πρακτικά Ηµερίδων
∆εν υφίστανται νοµικές δεσµεύσεις. Οι εισηγητές των ηµερίδων υποβάλλουν οικειοθελώς για απόθεση την εισήγησή τους ή τις διαφάνειες
της παρουσίασης ή αλλιώς υποβάλλουν µια εκτενή περίληψη.
3.7 Περιοδικά της πόλης των Σερρών ή άλλο υλικό πολιτιστικής φύσεως
Είναι υποχρεωτική η σύναψη συµφωνητικού ανάµεσα στη ∆ιοίκηση
του Ιδρύµατος και στον αρχικό εκδότη του υλικού, σύµφωνα µε το οποίο
παραχωρούνται τα δικαιώµατα του υλικού σε ηλεκτρονική µορφή στο
Τµήµα Εκδόσεων και Βιβλοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
3.9 Θέµατα λογοκλοπής και χρήσης υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Πρότυπα Ροών Υποβολής στο Ιδρυµατικό Αποθετήριο
(Submission Workflows Proposal)
4.1 Εισαγωγή
Τα πρότυπα ροών υποβολής (ή «κατάθεσης» ή «απόθεσης») αρχείων
στο Ιδρυµατικό Αποθετήριο προσδιορίζουν τα επιµέρους στάδια προσθήκης επιστηµονικού ή άλλου περιεχοµένου. Αυτό γίνεται µέσω της συγκέντρωσης των απαραίτητων µεταδεδοµένων (δηλαδή στοιχείων που περιγράφουν βιβλιογραφικά το υλικό), της διόρθωσης και αδειοδότησής τους
από το εξειδικευµένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και της εν συνεχεία αρχειοθέτησης του κατατεθέντος υλικού. Τέλος, ακολουθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι (πνευµατικών δικαιωµάτων, ποιότητας της ηλεκτρονικής
µορφής του κατατεθέντος έργου) πριν την τελική διάθεση του επιστηµονικού υλικού στο ευρύ κοινό.
4.2 Τυπική διαδικασία κατάθεσης και πολιτική υποβολής υλικού
Το λογισµικό του Ι.Α. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας περιλαµβάνει
υπηρεσία απόθεσης υλικού, που λειτουργεί διαδικτυακά. Κάνοντας χρήση
αυτής της υπηρεσίας ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης υποβάλει το προς απόθεση αρχείο (πλήρες κείµενο, περίληψη, αρχείο διαφανειών κλπ) µαζί µε
τα απαραίτητα βιβλιογραφικά στοιχεία (µεταδεδοµένα) που υπαγορεύονται από τη φόρµα υποβολής. Επίσης, ο χρήστης προσδιορίζει τον τύπο
των αδειών ή των δεσµεύσεων σύµφωνα µε τις οποίες υποβάλει το πλήρες
κείµενο του τεκµηρίου στο Ι.Α.
Εναλλακτικά, ο καταθέτης προσκοµίζει το ηλεκτρονικό αρχείο στη Βιβλιοθήκη, µε τη βοήθεια µέσου αποθήκευσης δεδοµένων, και υποβάλει
χειρογραφικά τα βιβλιογραφικά στοιχεία και τα στοιχεία των αδειών σε
κατάλληλη φόρµα. Σε περίπτωση υποβολής τεκµηρίου που δεν υφίσταται
σε κατάλληλη ηλεκτρονική µορφή, ο καταθέτης προσκοµίζει το τεκµήριο
στην πηγαία µορφή του.
Στη συνέχεια, οι τυπικές διαδικασίες ροής και κατάθεσης υλικού περιλαµβάνουν τις εξής ενέργειες εκ µέρους της Βιβλιοθήκης:
●

Αναγνώριση του νέου κατατιθέµενου υλικού

●

Έλεγχος της καταλληλότητας των χρηστών της υπηρεσίας

●

Έλεγχος των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας

●

Επαλήθευση µεταδεδοµένων

●

∆ιευκρίνιση του τύπου της άδειας και των δικαιωµάτων προβολής
πλήρους κειµένου του τεκµηρίου
Πολιτική Υποβολής υλικού εκ µέρους των καταθετών:
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1. Άµεση χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας απόθεσης γίνεται µόνον
εκ µέρους των µελών Ε.Π. του Ιδρύµατος και των πιστοποιηµένων Βιβλιοθηκονόµων.
2. Οι σπουδαστές ή άλλα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας (εκτός
των µελών ΕΠ) προσκοµίζουν και παραδίδουν το προς κατάθεση υλικό στη
Βιβλιοθήκη.
3. Οι συγγραφείς και µόνο µπορούν να καταθέσουν την εργασία τους
για αρχειοθέτηση.
4. Ο υπεύθυνος ελέγχου του Ι.Α. εξετάζει την πιστοποίηση του κάθε
αποθέτη, την ορθή κατηγοριοποίηση του υλικού προς κατάθεση και την
ορθή ψηφιακή του µορφή.
5. Η επιστηµονική αξία και η αυθεντικότητα του περιεχοµένου των
προς κατάθεση αρχείων – άρθρων είναι ευθύνη του συγγραφέα.
6. Η κατάθεση του υλικού είναι µία συνεχής διαδικασία, µε την έννοια
ότι ενεργείται διαρκώς ο έλεγχος για τη λήξη της περιόδου ισχύος των δεσµεύσεων που απορρέουν από πνευµατικά δικαιώµατα συγγραφέωνεκδοτών, οπότε αλλάζει και το δικαίωµα προβολής πλήρους κειµένου.
7. Κάθε µορφή παραβίασης πνευµατικών δικαιωµάτων είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε συγγραφέα – καταθέτη.
8. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπιστωµένης παραβίασης δεσµεύσεων περί πνευµατικών δικαιωµάτων και πνευµατικής ιδιοκτησίας, το σχετικό κατατεθέν υλικό αποσύρεται αµέσως.
4.2 Πολιτικές αδειών
Κάθε απόθεση στο Ι.Α. συνοδεύεται αυτόµατα από µια άδεια Creative
Commons, εκτός αν ορίζεται αλλιώς από τον αποθέτη. Εναλλακτικές µορφές αδειών είναι αυτές µε τις οποίες ο αποθέτης διατηρεί µέρος των δικαιωµάτων, οπότε θα πρέπει να αναφέρει ο ίδιος ρητά ποιά δικαιώµατα
παραχωρεί (π.χ. δικαίωµα χρήσης για το σκοπό της µελέτης και µόνον από
συγκεκριµένη οµάδα χρηστών, χωρίς µεταβίβαση του δικαιώµατος. δικαίωµα µελέτης του πλήρους κειµένου, χωρίς δικαίωµα αναπαραγωγής ή διάθεσης του κειµένου προς τρίτους. παραχώρηση δικαιώµατος αναπαραγωγής µέρους ή όλου του κειµένου για εκπαιδευτικούς και µόνο σκοπούς
κλπ.)
Ο αποθέτης µπορεί να διατηρήσει το δικαίωµα της µη προβολής του
κειµένου του για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (π.χ. για έξι µήνες από
την ηµεροµηνία της απόθεσης, οπότε το κείµενο ελευθερώνεται αυτόµατα
και προβάλλεται προς τρίτους).
Η πολιτική αδειών που συνοδεύει κάθε τεκµήριο δηλώνεται από τον
αποθέτη σε ειδική φόρµα, (διαδικτυακή ή έντυπη, ανάλογα µε τον τρόπο
απόθεσης) όπου περιγράφονται οι τύποι αδειών.
Σηµειώνεται ότι τα µεταδεδοµένα (δηλαδή η βιβλιογραφική τεκµηρίωση, όπως τίτλος, συγγραφέας, λέξεις κλειδιά, οντολογικές συσχετίσεις, περιλήψεις) που συνοδεύουν το κάθε τεκµήριο δεν υπόκεινται σε περιορισµούς και είναι υποχρεωτικά προσβάσιµα από όλους.
Συµπληρωµατική προς αυτή την παράγραφο είναι η παράγραφος 4.4
όπου περιγράφονται οι πολιτικές κατάθεσης.
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Σηµειώνεται ότι για την κατάθεση των πτυχιακών εργασιών ισχύει µία
από τις πολιτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 4.4 (δ). Ο συγγραφέας της πτυχιακής εργασίας µπορεί να διατηρήσει δικαιώµατα πάνω σε µέρος του κειµένου του εφόσον αυτό προβλέπεται και δικαιολογείται ρητά
από την εξεταστική επιτροπή, οπότε και υποβάλει την ειδική φόρµα, που
προβλέπεται παραπάνω.
4.3 Πολιτικές προβολής πλήρους κειµένου
Υποστηρίζονται τρεις τρόποι προβολής του υλικού: 1. Προβολή πλήρους
κειµένου σε όλους τους χρήστες 2. προβολή σε Ιδρυµατικούς ή άλλους ειδικούς χρήστες, κατόπιν αιτήσεως 3. προβολή µόνον των µεταδεδοµένωνπεριλήψεων ή/και υπερσυνδέσµου καταφόρτωσης του περιεχοµένου.
4.4 Πολιτικές Κατάθεσης
(α) Πολιτική ερευνητικού περιεχοµένου (δηµοσιεύσεις),
Κάθε µέλος Ε.Π ή άλλο µέλος του προσωπικού του Ιδρύµατος που ανήκει
σε ερευνητική οµάδα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας οφείλει να προβεί σε
απόθεση των ερευνητικών του δηµοσιεύσεων σε κάποια από τις παρακάτω
µορφές:
α1. Αντίγραφα δηµοσιεύσεων σε διεθνή ή άλλα επιστηµονικά περιοδικά (author’s copy, pre-print ή post-print), εφόσον το επιτρέπει το καθεστώς δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο συγγραφέας απέναντι στον
εκδότη
α2. δηµοσιευµένη εκδοχή (published version), δηλαδή παρουσίαση του
περιεχοµένου σε µορφή άλλη από τη δηµοσιευµένη, που δεν προσκρούει στα δικαιώµατα που έχει παραχωρήσει ο συγγραφέας
α3. Πρωτογενή δηµοσίευση, της οποίας τα δικαιώµατα έχει αυτοδίκαια
ο συγγραφέας
α4. Εκτεταµένη περίληψη ή απλή περίληψη, εφόσον αποκλείεται κάθε
άλλη µορφή απόθεσης του πλήρους κειµένου, µε ταυτόχρονη σύνδεση
προς τον πάροχο του περιεχοµένου πλήρους κειµένου
Η απόθεση θα γίνεται κάνοντας χρήση της υπηρεσίας απόθεσης που
παρέχει η διαδικτυακή πλατφόρµα του Ι.Α. Κάθε απόθεση ερευνητικής
εργασίας θα συνοδεύεται από την βιβλιογραφική τεκµηρίωση, που θεσπίζεται από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριες γλώσσες
καταχώρησης ερευνητικού υλικού πλήρους κειµένου στο Ι.Α. είναι η Αγγλική ή/και η Ελληνική. Τα µεταδεδοµένα και οι περιλήψεις υποβάλλονται
στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα.
(β) Αποτελέσµατα ερευνητικών προγραµµάτων
(γ) Κατάθεση µελετών, ηµερίδων, σεµιναρίων
(δ) Κατάθεση πτυχιακών εργασιών
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δ1. Όλες οι πτυχιακές εργασίες αποτίθενται στο Ι.Α., µε ευθύνη του
συγγράψαντα φοιτητή.
δ2. Μετά την ολοκλήρωση της απόθεσης και αποδελτίωσης της πτυχιακής εργασίας, ο σπουδαστής λαµβάνει σχετική βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη, την οποία προσκοµίζει στη Γραµµατεία του Τµήµατος/προγράµµατος σπουδών στο οποίο ανήκει. Η λήψη της σχετικής βεβαίωσης είναι προϋπόθεση για την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης
σπουδών από τις Γραµµατείες και προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου.
δ3. Αν και αποτίθενται όλες οι πτυχιακές εργασίες δεν ακολουθείται
για όλες η ίδια πολιτική προβολής µέσω του Ι.Α. Αναφέρονται οι εξής εναλλακτικές πολιτικές:
1. Μία πολιτική προβολής είναι η αποδελτίωση της πτυχιακής/διπλωµατικής εργασίας µε ταυτόχρονη προβολή εκτεταµένης περίληψης, µέσω του αποθετηρίου.
2. Μία δεύτερη πολιτική είναι η αποδελτίωση µε βάση την εκτεταµένη
περίληψη και ταυτόχρονη δυνατότητα προβολής/λήψης πλήρους κειµένου, µετά από εγγραφή των στοιχείων του ενδιαφερόµενου χρήστη, που
θα δηλώνει την ιδιότητά του και τον τρόπο µε τον οποίο θα κάνει χρήση
του υλικού της πτυχιακής εργασίας. Θα ακολουθεί εξέταση του αιτήµατος
από τις Βιβλιοθηκονόµους και θα λαµβάνεται απόφαση για την αποστολή
ή µη του πλήρους κειµένου.
3. Μία τρίτη πολιτική είναι η απόθεση µε ταυτόχρονη ελεύθερη προβολή του περιεχοµένου από κάθε ενδιαφερόµενο. Αφορά κυρίως τις πτυχιακές εργασίες που έχουν εκπονηθεί µε υποδειγµατικό τρόπο και δεν δηµιουργούν προβληµατισµούς σχετικά µε τη χρήση υλικού τρίτων.
Η εξεταστική επιτροπή που βαθµολογεί την εργασία διευκρινίζει πάνω
στο βαθµολόγιο και σε ποια πολιτική προβολής από τις τρεις παραπάνω
εµπίπτει κάθε πτυχιακή εργασία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εξεταστική
επιτροπή µπορεί να ορίσει µε κατάλληλη δικαιολόγηση αν ο σπουδαστής
ή/και ο επιβλέπων καθηγητής διατηρούν ορισµένα δικαιώµατα πάνω σε
µέρος του κειµένου της πτυχιακής εργασίας. Στην περίπτωση αυτή και µόνο υποβάλλεται και η φόρµα πολιτικής αδειών, που προβλέπεται στην παράγραφο 4.2.
4.9 Πολιτική Συλλογών
Αρχικά, θα δηµιουργηθούν οι παρακάτω συλλογές:
1. Συλλογή πτυχιακών εργασιών
2. Συλλογή ερευνητικών εργασιών-δηµοσιεύσεων
3. Συλλογή αποτελεσµάτων ερευνητικών προγραµµάτων (σε µορφή
περιλήψεων)
4. Συλλογή διδακτικού υλικού
5. Συλλογή περιλήψεων ηµερίδων, σεµιναρίων ή µελετών που δεν εµπίπτουν στις ερευνητικές εργασίες
5. Συλλογή διοικητικών εγγράφων
6. Συλλογή ψηφιοποιηµένων περιοδικών
Νέες συλλογές δηµιουργούνται µετά από ενυπόγραφη εισήγηση µέλους
της ακαδηµαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον η
δηµιουργία τους εγκριθεί κατά πλειοψηφία από την Οµάδα διοίκησης του
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Ιδρυµατικού Αποθετηρίου. Βασική προϋπόθεση για τη δηµιουργία νέας
συλλογής είναι αυτή να ενδιαφέρει ένα σηµαντικό µέρος της ακαδηµαϊκής
κοινότητας ή/και της τοπικής κοινωνίας, να έχει ακαδηµαϊκό περιεχόµενο,
να προάγει τις δραστηριότητες του Ιδρύµατος, καθώς και την διασύνδεσή
του µε την κοινωνία.
4.10 Πολιτική χρήσης Υλικού
(α) Πολιτική χρήσης µεταδεδοµένων
1. Η πρόσβαση στα µεταδεδοµένα του Ι.Α. είναι ανοικτή σε όλους.
2. Τα µεταδεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κάθε αναγνώσιµη µορφή, χωρίς προηγούµενη άδεια χρήσης, αποκλειστικά και µόνο για
εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα µε την ηθική υποχρέωση να
δοθεί πλήρης επιστηµονική αναφορά στην πηγή προέλευσής τους.
(β) Πολιτική χρήσης πλήρους κειµένου (full text)
1. Η πολιτική πρόσβασης στο πλήρες κείµενο εξαρτάται από την φύση
του υλικού:
α. Η πρόσβαση σε µη διαβαθµισµένο υλικό είναι ανοικτή σε όλους
β. Η πρόσβαση σε διδακτικό υλικό ή σε άλλο διαβαθµισµένο υλικό
(π.χ. κάποιες κατηγορίες ερευνητικών αποτελεσµάτων-δηµοσιεύσεων, ορισµένες κατηγορίες πτυχιακών εργασιών) απαιτεί πιστοποίηση χρήστη
και υπόκειται στις νοµικές δεσµεύσεις που ορίζει ο αποθέτης του υλικού
(βλέπε «πολιτική αδειών», παραγρ. 4.2).
2. Αντίγραφα πλήρους κειµένου του µη διαβαθµισµένου υλικού µπορούν να αναπαράγονται σε κάθε µορφή για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, µε την ηθική υποχρέωση να δοθεί πλήρης αναφορά της πηγής, χωρίς περαιτέρω ανάγκη αδειοδότησης.
4. 11 Πολιτική διατήρησης υλικού
1. Τα κατατεθέντα δεδοµένα διατηρούνται στο διηνεκές.
2. Το Ι.Α. δεσµεύεται για τη συνεχή προσπάθεια διατήρησης της ποιοτικής πρόσβασης στα µεταδεδοµένα.
3. Το Ι.Α. διατηρεί βάση εναποθήκευσης του αρχειοθετηµένου υλικού
των µεταδεδοµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες συµφωνίες του Σ.Ε.Α.Β.
4. Αποδεκτοί λόγοι αποµάκρυνσης του υλικού από το Ι.Α. είναι:
α. Η αποδεδειγµένη παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων
και περιπτώσεις λογοκλοπής.
β. Οι νοµικές παραβάσεις και αποδεδειγµένες παράνοµες πράξεις.
γ. Θέµατα εθνικής ασφάλειας.
δ. Παράνοµη ερευνητική εργασία, στη βάση της επιστηµονικής ηθικής
και των νόµων του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Τα αποσυρόµενα µεταδεδοµένα δεν καταστρέφονται, αλλά δεν διατίθενται πλέον για προβολή.
7. Οι ψηφιακές διευθύνσεις των αρχείων που αποσύρονται από το Ι.Α.,
δεν διαγράφονται, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις διάσπασης της
συνοχής της κωδικοποίησης του ψηφιακού υλικού.
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8. Αλλαγές στο κατατεθέν υλικό δεν επιτρέπονται.
9. Πίνακες διόρθωσης σφαλµάτων επιτρέπεται να συνοδεύουν το κατατιθέµενο υλικό.
10. Σε σηµαντικές επιστηµονικές περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, είναι δυνατή η κατάθεση ανανεωµένου και αναβαθµισµένου υλικού.
4.12 Καταγγελίες
1. Κάθε περίπτωση καταγγελίας έναντι κατάθεσης υλικού λαµβάνεται
πολύ σοβαρά υπόψη.
2. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το κατατιθέµενο υλικό δεν είναι πλέον
κοινοποιήσιµο στο κοινό.
3. Ο αρχικός έλεγχος περί της καταγγελίας γίνεται από την επιστηµονική οµάδα του Ι.Α.
4. Όπου κρίνεται απαραίτητο, η καταγγελία διαβιβάζεται στα νοµικά
κλιµάκια του Ιδρύµατος.
5. Σε κάθε τεκµηριωµένη περίπτωση αποδεδειγµένης παραβίασης
πνευµατικών δικαιωµάτων, το κατατεθέν υλικό αποσύρεται πλήρως από
κάθε µορφής δηµοσιοποίηση και ακολουθεί η νοµική διευθέτηση του θέµατος.
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Παράρτηµα Α:
Συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία περί Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων
Η καταχώρηση έργων στο ιδρυµατικό αποθετήριο, η δηµοσίευση και η
χρήση αυτών και οποιαδήποτε άλλη πράξη συνδέεται µε την λειτουργία
του ιδρυµατικού αποθετηρίου διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την
προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Συγκεκριµένα η δηµοσίευση πνευµατικών έργων στο Ιδρυµατικό Αποθετήριο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις
διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, Συγγενικών
∆ικαιωµάτων και Πολιτιστικών Θεµάτων, µε όλες τις τροποποιήσεις αυτού,(άρθρο 81, Ν. 3057/2002 και άρθρα 1, 2 και 4 Ν. 3524/2007) , καθώς
και µε το ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτων προσώπων.
Φορέας των πνευµατικών δικαιωµάτων επί ενός έργου είναι ο δηµιουργός
(αρ. 6 Ν. 2121/93), εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από έγγραφη συµφωνία µεταβίβασης δικαιωµάτων.
Το δικαίωµα που προστατεύεται είναι περιουσιακό και ηθικό, δηλαδή
προστατεύεται τόσο το δικαίωµα του πνευµατικού δηµιουργού να αντλήσει περιουσιακό όφελος από το έργο του, όσο και η σχέση πνευµατικού
δηµιουργού και έργου- ως έκφανση της προστασίας της προσωπικότητας3.
Προσβολή των πνευµατικών δικαιωµάτων συνιστά κάθε πράξη που επεµβαίνει στις εξουσίες του δηµιουργού (περιουσιακές και ηθικές) χωρίς την
άδεια του τελευταίου4.
Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας
επέρχονται οι προβλεπόµενες από το νόµο αστικές (άρ. 65), ποινικές (άρ.
66) και διοικητικές (άρ. 65Α) κυρώσεις.
∆εν συντρέχει παραβίαση των πνευµατικών δικαιωµάτων όταν (Κεφάλαιο
4, περιορισµοί δικαιώµατος):
• Αναπαράγεται, χωρίς άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, για
ιδιωτική χρήση έργο που έχει δηµοσιευθεί νόµιµα, εφόσον η αναπαραγωγή δεν παρεµποδίζει την κανονική εκµετάλλευση του άεργου και δεν βλάπτει τα νόµιµα συµφέροντα και δικαιώµατα των δηµιουργών- κατόχων των πνευµατικών δικαιωµάτων επί του έργου.
• Παρατίθενται σύντοµα αποσπάσµατα έργου, χωρίς την άδεια του
δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: -τα
παρατιθέµενα αποσπάσµατα να είναι περιορισµένα σε µέγεθος και
η έκταση αυτών να δικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο σκοπό -η
παράθεση αυτών να χρησιµοποιείται προς υποστήριξη ή κριτική
θέσης άλλου – η παράθεση να µην αντιβαίνει τα χρηστά ήθη – η

3
4

Κουµάντος Γ., Πνευµατική Ιδιοκτησία, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2000, σελ. 244.
Μαρίνος Μ.- Θ., Πνευµατική Ιδιοκτησία, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2000, σελ. 276
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•

•

παράθεση πάντα να συνοδεύεται από αναφορά στην πηγή και στο
όνοµα του δηµιουργού.
Αναπαράγονται χωρίς την προηγούµενη άδεια του δηµιουργού και
χωρίς αµοιβή άρθρων νοµίµως δηµοσιευµένων σε εφηµερίδα ή περιοδικό, σύντοµων αποσπασµάτων ή τµηµάτων έργου νοµίµως δηµοσιευµένου εφόσον χρησιµοποιείται αποκλειστικά για διδασκαλία
ή εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυµα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: -τα αναπαραγόµενα αποσπάσµατα να είναι περιορισµένα σε
µέγεθος και η έκταση αυτών να δικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο σκοπό – η αναπαραγωγή να µην αντιβαίνει τα χρηστά ήθη – η
αναπαραγωγή πρέπει πάντα να συνοδεύεται από αναφορά στην
πηγή και στα ονόµατα δηµιουργού και εκδότη, εφόσον αυτά εµφανίζονται στην πηγή.
Αναπαράγεται έργο χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, για να χρησιµοποιηθεί σε δικαστική ή διοικητική διαδικασία,
στο µέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο σκοπό.

Αντικείµενο προστασίας είναι κάθε πρωτότυπο πνευµατικό δηµιούργηµα
λόγου, τέχνης ή επιστήµης, που εκφράζεται µε οποιαδήποτε µορφή, ιδίως
τα γραπτά ή προφορικά κείµενα… οι µεταφράσεις, οι διασκευές, οι προσαρµογές και οι άλλες µετατροπές έργων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης, καθώς και οι συλλογές έργων ή συλλογές εκφράσεων της λαϊκής
παράδοσης ή απλών γεγονότων και στοιχείων, όπως οι εγκυκλοπαίδειες,
και οι ανθολογίες (και οι βάσεις δεδοµένων), εφόσον η επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχοµένου τους είναι πρωτότυπη. (άρ. 2 Ν. 2121/1993).
Επίσης οι βάσεις δεδοµένων οι οποίες λόγω της επιλογής ή διευθέτησης
του περιεχοµένου τους αποτελούν πνευµατικά δηµιουργήµατα.
Η προστασία αυτή δεν εκτείνεται στο περιεχόµενο των βάσεων δεδοµένων
και δεν θίγει κανένα από τα δικαιώµατα που υφίστανται στο περιεχόµενο
αυτό. Ως βάση δεδοµένων νοείται η συλλογή έργων , δεδοµένων ή άλλων
ανεξάρτητων στοιχείων, διευθετηµένων κατά συστηµατικό ή µεθοδικό
τρόπο και ατοµικώς προσιτών µε ηλεκτρονικά µέσα ή µε άλλο τρόπο.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η βάση δεδοµένων που θα δηµιουργηθεί µε
στόχο τη λειτουργία του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας αποτελεί έργο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Ν.
2121/93 και φορέας των σχετικών πνευµατικών δικαιωµάτων θα είναι το
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Συγκεκριµένα στο Ακαδηµαϊκό Αποθετήριο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας θα καταχωρούνται και θα αποτελούν αντικείµενο προστασίας των
πνευµατικών δικαιωµάτων πτυχιακές και διπλωµατικές εργασίες, ερευνητικά αποτελέσµατα, διδακτικό υλικό, άρθρα επιστηµονικών περιοδικών,
πρωτογενείς δηµοσιεύσεις και υλικό πολιτιστικής φύσεως.
Καταχωρούνται επίσης στο Ι.Α. Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς να
υπόκεινται στις διατάξεις περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας
διοικητικά έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας το Ιδρυµατικό Αποθετήριο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας θα ακολουθήσει την πολιτική χρήσης
αδειών και άλλων τεχνικών συστηµάτων ασφαλείας.
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Η κατάθεση έργου στο Ιδρυµατικό Αποθετήριο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας δεν µεταβάλλει το καθεστώς προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων επί του έργου, τα οποία εξακολουθούν να ανήκουν στον δηµιουργό του έργου- συγγραφέα ή στον εκδότη, ανάλογα µε την περίπτωση.
Η µορφή και ο τύπος των αδειών καθορίζεται από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. (δες παράγραφο 4.3 παρόντος κειµένου διαβούλευσης)
Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και ο φορέας διαχείρισης του ακαδηµαϊκού αποθετηρίου ουδεµία ευθύνη φέρουν για τυχόν παραβιάσεις πνευµατικών ή άλλων δικαιωµάτων τρίτων από τους συγγραφείς των έργων που
κατατίθενται σε αυτό και για παραβιάσεις των πνευµατικών δικαιωµάτων
των συγγραφέων των τεκµηρίων του ακαδηµαϊκού αποθετηρίου από τρίτους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Αποδοχή εκ µέρους του Ιδρύµατος
της ∆ιακήρυξης του Βερολίνου
Στο πλαίσιο αυτού του κειµένου Αρχών και Πολιτικών το Ίδρυµα αποδέχεται την παρακάτω «∆ιακήρυξη του Βερολίνου» για την ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση:
∆ιακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη
Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών5
Π1. Πρόλογος
Το ∆ιαδίκτυο έχει αλλάξει ουσιαστικά τις πρακτικές και οικονοµικές
δυνατότητες διανοµής της επιστηµονικής γνώσης και της πολιτιστικής
κληρονοµιάς. Για πρώτη φορά, το ∆ιαδίκτυο προσφέρει πλέον την ευκαιρία να διαµορφώσουµε µία παγκόσµια και διαδραστική παρουσίαση της
ανθρώπινης γνώσης, συµπεριλαµβάνοντας την πολιτιστική κληρονοµιά
και την εγγύηση της παγκόσµιας πρόσβασης.
Εµείς, οι υπογράφοντες, αισθανόµαστε υποχρεωµένοι να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις του ∆ιαδικτύου ως ενός αναδυόµενου λειτουργικού
µέσου διανοµής της γνώσης. Προφανώς, αυτές οι εξελίξεις θα µπορέσουν
να µεταβάλουν σηµαντικά τη φύση της επιστηµονικής εκδοτικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και το υπάρχον σύστηµα διασφάλισης ποιότητας.
Σύµφωνα µε το πνεύµα της ∆ιακήρυξης της Πρωτοβουλίας Ανοικτής
Πρόσβασης της Βουδαπέστης (Budapest Open Access Initiative), του Καταστατικού Χάρτη του ECHO (European Open Access Initiative) και της
∆ιακήρυξης της Bethesda για την Εκδοτική ∆ραστηριότητα Ανοικτής Πρόσβασης (Bethesda Statement on Open Access Publishing), έχουµε συντάξει
την ∆ιακήρυξη του Βερολίνου µε σκοπό να προάγουµε το ∆ιαδίκτυο ως ένα
λειτουργικό εργαλείο για µία παγκόσµια βάση επιστηµονικής γνώσης και
ανθρώπινου συλλογισµού, για να καθορίσουµε µέτρα που χρειάζεται να
λάβουν υπόψη τους οι διαµορφωτές ερευνητικής πολιτικής, τα ερευνητικά
κέντρα, οι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί, οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα
µουσεία.
Π.2 Στόχοι
Η αποστολή µας για την διάδοση της γνώσης είναι ηµιτελής εάν η πληροφόρηση δεν γίνεται ανοικτά και άµεσα διαθέσιµη στην κοινωνία. Νέες
πιθανότητες διάδοσης της γνώσης, όχι µόνο µέσω της κλασικής δοµής αλλά επιπλέον µέσω της ανοικτής πρόσβασης µέσω διαδικτύου πρέπει να
υποστηριχθεί. Ορίζουµε σαν ανοικτή πρόσβαση την περιεκτική πηγή ανθρώπινης γνώσης και πολιτιστικής κληρονοµιάς που έχει γίνει αποδεκτή
από την επιστηµονική κοινότητα.
5

http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html. Επίσης, η διεύθυνση τρέχουσας κατάστασης υπογεγραµµένων των Γερµανικών ερευνητικών οργανισµών είναι
http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/signatories.html.
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Για την υλοποίηση του οράµατος µίας καθολικής και προσβάσιµης
αντιπροσώπευσης της γνώσης, το µελλοντικό διαδίκτυο πρέπει να γίνει
διατηρήσιµο, διαδραστικό και διαφανές. Περιεχόµενο και λογισµικά εργαλεία πρέπει να είναι ανοικτά προσβάσιµα και κατάλληλα συµβιβάσιµα.
Π.3 Ορισµός της συµµετοχής ανοικτής πρόσβασης
Ο καθορισµός της ανοικτής πρόσβασης ως µίας αξιόλογης διαδικασίας
ιδανικά, απαιτεί την ενεργό δέσµευση όλων των ατόµων – δηµιουργών επιστηµονικής γνώσης και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Οι συνεισφορές ανοικτής πρόσβασης περιλαµβάνουν πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσµατα,
πρωτογενή και δευτερογενή δεδοµένα, πηγές υλικού, ψηφιακές µορφές
εικόνας και γραφικού υλικού και επιστηµονικό υλικό πολυµέσων.
Οι συνεισφορές ανοικτής πρόσβασης πρέπει να ικανοποιούν δύο συνθήκες:
1. Οι συγγραφείς και κάτοχοι δικαιωµάτων τέτοιων συνεισφορών διαθέτουν σε όλους τους χρήστες ελεύθερη, αµετάκλητη, διεθνή πρόσβαση
και άδεια αντιγραφής, χρήσης, διανοµής, µετάδοσης και παρουσίασης της
εργασίας δηµοσίως, όπως επίσης δηµιουργίας και διανοµής παράγωγης
εργασίας, σε κάθε ψηφιακό µέσο, για κάθε υπεύθυνο σκοπό, µε περιορισµό αναφοράς συγγραφικού έργου (δηµόσια δεδοµένα (πνευµατικών δικαιωµάτων) θα εξακολουθούν να παρέχουν τον µηχανισµό υλοποίησης
κατάλληλων αναφορών και υπεύθυνης χρήσης δηµοσιευµένου υλικού, όπως ήδη γίνεται τώρα), όπως επίσης και παροχής δικαιώµατος φωτοτύπησης σε µικρό αριθµό, για προσωπική τους χρήση.
2. Μία πλήρης έκδοση ενός έργου και όλου του συµπληρωµατικού υλικού του, συµπεριλαµβανοµένου ενός αντιγράφου της άδειας όπως δηλώθηκε παραπάνω, σε µία αρµόζουσα τυποποιηµένη ηλεκτρονική µορφή κατατίθεται (και, κατά συνέπεια, δηµοσιεύεται) σε ένα τουλάχιστον διαδικτυακό αποθετήριο που χρησιµοποιεί κατάλληλα τεχνικά πρότυπα (όπως
οι προδιαγραφές των Αρχείων Ανοικτής Πρόσβασης), το οποίο υποστηρίζεται και συντηρείται από ένα ακαδηµαϊκό ίδρυµα, ακαδηµαϊκή κοινότητα, κυβερνητική υπηρεσία, ή άλλο επίσηµα αναγνωρισµένο οργανισµό που
επιζητά να υλοποιήσει την ανοικτή πρόσβαση, την διανοµή χωρίς περιορισµούς, την διαλειτουργικότητα και την µακροπρόθεσµη αρχειοθέτηση.
Π4. Υποστηρίζοντας την µετάβαση στο Πρότυπο της Ηλεκτρονικής
Ανοικτής Πρόσβασης6

6

Κίνηµα Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access): Σκοπός του κινήµατος ανοικτής πρόσβασης
(Open Access) είναι η ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση του επιστηµονικού κοινού στην παγκόσµια
επιστηµονική βιβλιογραφία µέσω του ∆ιαδικτύου. Εποµένως, η έρευνα που χρηµατοδοτείται από
δηµόσια κονδύλια είναι διαθέσιµη στο ευρύ κοινό. Στην περίπτωση των εκδοτικών κύκλων, αναφέρεται για παράδειγµα ο οίκος Blackwell, ο οποίος δίνει το δικαίωµα αυτό-αρχειοθέτησης (self –
archiving) στους συγγραφείς που του υποβάλλουν άρθρα. Η διεύθυνση των περιοδικών ανοικτής
πρόσβασης είναι http://www.doaj.org/ , ενώ κατάλογος εκδοτών που επιτρέπουν την απόθεση (κατάθεση) σε Ιδρυµατικό Αποθετήριο, της δηµοσιευµένης εκδοχής (PDF) των επιστηµονικών άρθρων επισυνάπτεται (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PDFandIR.php?la=en).
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Οι οργανισµοί µας ενδιαφέρονται για την περαιτέρω προώθηση του
προτύπου ανοικτής πρόσβασης για την επίτευξη του ωφελέστερου αποτελέσµατος για την επιστήµη και την κοινωνία. Ως εκ τούτου, σκοπεύουµε να
προοδεύσουµε:
● Ενθαρρύνοντας τους ερευνητές µας/αναδόχους ερευνητικών προγραµµάτων να δηµοσιεύσουν το έργο τους σύµφωνα µε τις αρχές του προτύπου της ανοικτής πρόσβασης.
● Ενθαρρύνοντας τους κατόχους πολιτιστικής κληρονοµιάς να υποστηρίξουν την ανοικτή πρόσβαση, παρέχοντας τις πηγές τους στο ∆ιαδίκτυο.
● Αναπτύσσοντας µέσα και τρόπους αξιολόγησης των συνεισφορών
ανοικτής πρόσβασης και των ηλεκτρονικών περιοδικών προκειµένου να
διατηρήσουµε τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και της καλής επιστηµονικής πρακτικής.
● Συνηγορώντας υπέρ της αναγνώρισης των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης, για την προαγωγή και την αξιολόγηση των
ακαδηµαϊκών για την µονιµοποίηση τους.
● Υποστηρίζοντας την ουσιαστική αξία των συνεισφορών στην υποδοµή ανοικτής πρόσβασης µέσω της ανάπτυξης εργαλείων λογισµικού, της
παροχής περιεχοµένου, της δηµιουργίας µεταδεδοµένων, ή της δηµοσίευσης µεµονωµένων άρθρων.
Συνειδητοποιούµε πως η διαδικασία της µετάβασης στην ανοικτή
πρόσβαση αλλάζει την διάχυση της γνώσης από νοµικής και οικονοµικής
πλευράς. Οι οργανισµοί µας σκοπεύουν να βρουν λύσεις που υποστηρίζουν
την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάµενων νοµικών και οικονοµικών
πλαισίων, προκειµένου να διευκολύνουµε την βέλτιστη χρήση και ανοικτή
πρόσβαση.
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