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Πολιτική  Ανοικτής Πρόσβασης και 

Ανάπτυξης   

Ιδρυματικού Αποθετηρίου «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»   

του Πανεπιστημίου  Iωαννίνων  

   

1. Εισαγωγή  

   

To διεθνές σύστημα επιστημονικής επικοινωνίας βιώνει σήμερα θεμελιώδεις αλλαγές.  

Λόγω των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν το διαδίκτυο και οι άλλες τεχνολογίες της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών, καθώς επίσης και οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των 

επιστημόνων και των ακαδημαϊκών, εμφανίστηκαν νέα κανάλια διανομής και διάδοσης της 

γνώσης παράλληλα με τους κλασικούς εκδοτικούς οίκους.  

Η πλέον σημαντική εξέλιξη τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε το παγκόσμιο κίνημα της Ανοικτής 

Πρόσβασης, που επιδιώκει να κάνει επιστημονικές πληροφορίες και ιδιαίτερα τις επιστημονικές 

δημοσιεύσεις, ελεύθερα διαθέσιμες και χωρίς χρέωση.  

Το αποτέλεσμα είναι το Διαδίκτυο να αλλάζει ριζικά τις πρακτικές και οικονομικές 

πραγματικότητες της διάδοσης της επιστημονικής γνώσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για 

πρώτη φορά, προσφέρεται πλέον την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια και 

διαδραστική απεικόνιση της ανθρώπινης γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και να εγγυηθούμε την ελεύθερη  πρόσβασή της από όλο τον κόσμο. Οι εξελίξεις 

αυτές είναι σε θέση να τροποποιήσουν σημαντικά τη φύση των επιστημονικών εκδόσεων, 

καθώς και το υφιστάμενο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας.  

Στη συνέχεια και σε άμεση συνάφεια με την υπογραφή της διακήρυξης του Βερολίνου, θα 

υπάρξει σχετική πρόβλεψη στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος που θα αποτρέπει το 

επιστημονικό προσωπικό του από το να παραχωρεί στους εκδότες τα πνευματικά δικαιώματα 

επί του έργου του. Στόχος είναι το έργο τους να καθίσταται προσιτό σε όλους και ταυτόχρονα 

το Πανεπιστήμιο να μπορεί το ίδιο να αναδείξει την επιστημονική εργασία που επιτελείται με 

πόρους του. Ο νέος κανονισμός, θα αφορά κυρίως άρθρα σε έγκριτα περιοδικά και συνέδρια 

και βέβαια θα δίνει τη δυνατότητα μη εφαρμογής του, σε περίπτωση που η Ανοικτή Πρόσβαση 

προσκρούει σε αδιάλλακτους όρους εκδοτικών συμβάσεων.  
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2. Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

  

2.1 Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υιοθετεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης με απόφαση των 

Διοικητικών και Ακαδημαϊκών του Οργάνων, καθώς αισθάνεται την υποχρέωση να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του Διαδικτύου ως ενός αναδυόμενου λειτουργικού μέσου για τη 

διανομή της γνώσης.   

Για το λόγο αυτό σύμφωνα με το πνεύμα της Διακήρυξης της Πρωτοβουλίας Ανοικτής 

Πρόσβασης της Βουδαπέστης, το Χάρτη της ECHO και τη δήλωση Bethesda για την Ανοικτή  

Εκδοτική Πρόσβαση, με την 989 / 8-11-2012 απόφαση της Συγκλήτου και την 1278 / 26-102012 

απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υιοθετεί πολιτική στήριξης 

της Ανοικτής Πρόσβασης από τα μέλη του και αποδέχεται την υπογραφή της Διακήρυξης της 

Βερολίνου για μεγιστοποίηση της προβολής, της αναφορισιμότητάς,  της χρήσης και του 

αντίκτυπου των αποτελεσμάτων της έρευνάς του.  

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης έρχεται σε 

συμφωνία με τις οδηγίες που δόθηκαν από την EUA (European Universities Association) και που 

προωθούν την ελεύθερη πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν από κρατικά 

επιχορηγούμενες έρευνες.  

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα ενταχθεί στη λίστα 

των υπογραφόντων της Διακήρυξης του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση συμμετέχοντας 

έτσι ενεργά στο κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης.  

   

2.2 Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θεωρεί ότι η αποστολή του για διάδοση της γνώσης είναι 

ημιτελής εάν οι πληροφορίες δεν γίνονται ευρέως και άμεσα διαθέσιμες για την κοινωνία. Οι 

νέες δυνατότητες για τη διάδοση της γνώσης όχι μόνο μέσω του κλασικού τρόπου, αλλά και όλο 

και περισσότερο μέσω του παραδείγματος της ανοιχτής πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου 

πρέπει να υποστηριχθούν.  

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υιοθετεί την άποψη όπως και πολλά σύγχρονα ιδρύματα 

παγκοσμίως ότι «όταν συνάπτονται συμφωνίες για τη δημοσίευση και τα πνευματικά 

δικαιώματα, αυτές θα πρέπει πρωτίστως να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον» και ότι ο στόχος 

αυτός εξυπηρετείται καλύτερα  όταν η επιστημονική γνώση  διανέμεται  ελεύθερα. Ως εκ τούτου 

τα άρθρα των ακαδημαϊκών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων που 
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αποτελούν καρπούς  των ερευνών  των Σχολών και των Τμημάτων του Π.Ι. πρέπει να 

διανέμονται ελεύθερα για χάρη της έρευνας και της γνώσης χωρίς την προσδοκία  πληρωμής.   

   

 

3. Ανάπτυξη Αποθετηρίου Ανοικτής Πρόσβασης  

3.1 Είναι πολιτική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης βάσης 

δεδομένων με τα αποτελέσματα της δημοσιευμένης έρευνας που υλοποιούν οι ερευνητές του 

κάθε μορφής καθώς και οι μεταπτυχιακοί και οι ερευνητές φοιτητές του.  

3.2 Στη Βάση Δεδομένων θα γίνεται καταγραφή των βιβλιογραφικών πληροφοριών κάθε 

δημοσίευσης, και όπου επιτρέπεται από τις πολιτικές για τα πνευματικά δικαιώματα των 

εκδοτών, θα διατίθενται τα πλήρη κείμενα της δημοσιευμένης έρευνας.  

3.3 Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποφάσισε τη δημιουργία ιδρυματικού αποθετηρίου ανοικτής 

πρόσβασης που θα αποβλέπει  στην συλλογή, διαχείριση, ανάδειξη και διατήρηση σε βάθος 

χρόνου του επιστηµονικού και άλλου περιεχοµένου που δηµιουργείται από τους Ερευνητές του 

ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του 

Ιδρύµατος.  

3.4 Τα επιστημονικά δημοσιεύματα  τα οποία θα παράγονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα 

αποθηκεύονται και θα διατηρούνται σε ψηφιακή μορφή  στο ιδρυματικό αποθετήριό του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που φέρει τον τίτλο «Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ».  

3.5 Το Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα:  

α) είναι το διαδικτυακό Ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που θα 

φιλοξενήσει όλη την πνευµατική παραγωγή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.  

β) προσφέρει μα σαφή και κατά το δυνατόν πλήρη καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ως εκ τούτου θα παρέχει στοιχεία για κάθε  μελλοντική 

αξιολόγηση της έρευνας, καθώς και για τις εσωτερικές εκθέσεις και βιβλιομετρικές αναλύσεις.  

3.6 Στο Ι.Α.Π.Ι.  ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης τόσο στο 

αποθετήριο όσο και στο υλικό του, δηλαδή θα εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα, η διάρκεια και 

η λειτουργικότητά του.  

3.7 Η διάθεση δε θα έχει εμπορικούς σκοπούς.   

3.8 Το Πανεπιστήμιο μπορεί να επιτρέψει σε άλλους να διανέμουν υλικό μέσω του 

αποθετηρίου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποσκοπούν στο κέρδος, όπως σε καθηγητές 

άλλων ιδρυμάτων να προβαίνουν σε δωρεάν διανομή απευθείας στους φοιτητές τους.  



4 
 

3.9 Το Π.Ι. θα επιτρέπει να μπορούν τα άρθρα του Αποθετηρίου του να συλλέγονται και να 

καταχωρούνται από μηχανές αναζήτησης, όπως το Google Scholar.  

3.10 Η ανάπτυξη του αποθετηρίου θα είναι σύμφωνη με την Ιδρυματική και εθνική δέσμευση 

στην Ανοικτή Πρόσβαση όπως περιγράφεται στην απόφαση της Συγκλήτου και του Πρυτανικού 

Συμβουλίου αλλά και της Συνόδου των Πρυτάνεων. Θα είναι, επίσης, συμβατή  με τις αρχές που 

προωθούνται από τα συμβούλια έρευνας και άλλους χρηματοδότες που απαιτούν όπως τα 

αποτελέσματα της δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας διατίθενται όσο περισσότερο ευρέως 

και το συντομότερο δυνατό.  

3.11 Οι Ερευνητές του Π.Ι. υποχρεούνται να στηρίζουν την ανάπτυξη του Ιδρυματικού 

Αποθετηρίου και να αποδέχονται το δικαίωμα του πανεπιστήμιου για την απρόσκοπτη διανομή 

των επιστημονικών άρθρων τους για μη εμπορικούς σκοπούς.  

3.12 Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δε θα εκμεταλλευτεί εμπορικά άρθρα των μελών της 

ακαδημαϊκής του κοινότητας. 

3.13 Η αρχική τεχνική στήριξη και η ανάπτυξη του Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα γίνει μέσω του Έργου 

«Ανάπτυξη του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΟΛΥΜΠΙΑΣ»  που χρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα της Ψηφιακής Σύγκλισης και η μελλοντική του τεχνική στήριξη από το Κέντρο 

Υπολογιστών και η λειτουργία και ο εμπλουτισμός του από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο 

Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου.  

 

4. Υλικό που θα κατατίθεται 

4.1 Το Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα συλλέγει, επεξεργάζεται, συντηρεί, διαφυλάσσει και διαθέτει 

διάφορες µορφές της ερευνητικής και διδακτικής παραγωγής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.  

4.2 Η συλλογή του υλικού µπορεί να γίνεται είτε µε τη µορφή φυσικής κατάθεσης εκ µέρους του 

δηµιουργού, είτε άµεσα ηλεκτρονικά, εάν αυτή προβλέπεται από την κατηγορία του υλικού.  

4.3 Τα τεκµήρια που θα υποβάλλονται στο ''Ολυµπιάς'' θα αφορούν κατά προτεραιότητα την 

ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου.  

4.4 Τα είδη των τεκµηρίων που γίνονται αποδεκτά για κατάθεση στο Αποθετήριο ''Ολυµπιάς'', 

καθορίζονται από τις πολιτικές και τους στόχους του αποθετηρίου και είναι: Άρθρα σε 

επιστηµονικά περιοδικά, Αποτελέσματα Ερευνητικών Έργων, Ομιλίες σε συνέδρια, Πρακτικά 

συνεδρίων, Αναρτηµένες ανακοινώσεις (posters), Περιλήψεις σε συνέδρια, Βιβλία / 

Μονογραφίες, Κεφάλαια βιβλίων / µονογραφιών / σειρών, Ευρεσιτεχνίες, Ενιαία σύνολα 

δεδοµένων (datasets) , Διδακτορικές διατριβές, Μεταπτυχιακές εργασίες.  

4.5 Στην περίπτωση άρθρων δηµοσιευµένων σε επιστηµονικά περιοδικά, στην τελική ή στην 

προδηµοσιευµένη µορφή τους, η κατάθεση τους είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε απόφαση της 
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Συγκλήτου (Συνεδρία Συγκλήτου 989 / 8-11-2012) και εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του 

Πανεπιστηµίου για την υποστήριξη της Ανοικτής Πρόσβασης, όπως αυτή εκφράστηκε µε την 

υπογραφή της Διακήρυξης του Βερολίνου από το Πανεπιστήµιο lωαννίνων (Συνεδρία Συγκλήτου 

989/8-11-2012).  

4.6 Με την κατάθεση της εργασίας, ο συγγραφέας ή κάτοχος των πνευµατικών δικαιωµάτων της 

εργασίας παραχωρεί στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ το µη-αποκλειστικό δικαίωµα αναπαραγωγής, 

µεταφοράς ή και διανοµής της υποβληθείσας εργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της περίληψης) 

διεθνώς σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και σε οποιοδήποτε µέσο (συµπεριλαµβανοµένων 

ήχο, βίντεο κ.ά.).  

4.7 Κάτοχος των πνευµατικών δικαιωµάτων παραµένει ο συντάκτης της εργασίας ή ο καταθέτης 

εάν πρόκειται για εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο.  

4.8 Η οµάδα διαχείρισης του Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ παρέχει κάθε δυνατή συνδροµή στους 

καταθέτες προκειµένου οι τελευταίοι να αποσαφηνίσουν το καθεστώς πνευµατικών 

δικαιωµάτων που διέπει το έργο τους. Για περισσότερες πληροφορίες, η πολιτική για τα 

πνευµατικά δικαιώµατα που ακολουθούν οι εκδότες των περισσότερων επιστηµονικών 

περιοδικών βρίσκεται κατατεθειµένη στην Academic Journal Policy Database 

(www.journaldatabase.org) και στο SHERPAROMEO (www.sherpa.ac.uk/romeo).  

4.9 Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, στο πλήρες κείµενο των εργασιών χορηγείται πρόσβαση 

ανάλογα µε τις συµφωνίες που έχουν συνάψει οι εκάστοτε συγγραφείς µε τον εκδότη.  

4.10 Τα βιβλιογραφικά δεδοµένα (όπως περιγράφονται πιο κάτω) διατίθενται σε κάθε 

περίπτωση.  

4.11 Kείμενα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας που δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των 

επιστημονικών εργασιών όπως Άρθρα σε ηµερήσιο ή/και περιοδικό τύπο, Παρουσιάσεις 

βιβλίων, Βίντεο διαλέξεων και εκδηλώσεων , Ηχητικό υλικό, Πτυχιακές εργασίες, Εγχειρίδια,  

Οδηγοί, Φυλλάδια, Ευρετήρια, Εκπαιδευτικό υλικό, Μελέτες, Εκθέσεις, Κείµενα εργασίας, 

Επιχειρηµατικά σχέδια έργων,  πεζογραφία και ποίηση, καταχωρήσεις σε εγκυκλοπαίδειες,  

σημειώσεις από τις διαλέξεις, βίντεο διαλέξεις ή άλλα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας θα 

εντάσσονται στο Αποθετήριο με διαφορετική κατηγοριοποίηση και με προαιρετική κατάθεση.  

  

5. Κατάθεση Υλικού  

5.1 Γενικά  

5.1.1 Τα τεκµήρια υποβάλλονται στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ µόνο από δημιουργούς ή 

εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους.  
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5.1.2 Η υποβολή των τεκµηρίων συνοδεύεται απαραίτητα από την αποδοχή της "Άδειας 

Κατάθεσης".  

5.1.3 Η εγκυρότητα, η αυθεντικότητα και το περιεχόµενο των τεκµηρίων αποτελούν 

αποκλειστική ευθύνη του ερευνητή/καταθέτη.  

5.1.4 Τα τεκµήρια µπορούν να κατατίθενται στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ σε οποιοδήποτε χρόνο, αλλά 

θα διατίθενται σε δηµόσια προβολή σύµφωνα µε τους χρονικούς περιορισµούς που τίθενται 

από τον εκάστοτε εκδότη ή χρηµατοδότη της έρευνας.  

5.1.5 Τα πνευµατικά δικαιώµατα για τα υποβληθέντα τεκµήρια παραµένουν στο συγγραφέα / 

δηµιουργό, µε εξαίρεση πνευµατικά δικαιώµατα που έχουν παραχωρηθεί σε τρίτους.   

5.1.6 Οποιαδήποτε παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων είναι στην ευθύνη του διαχειριστή 

του Αποθετηρίου.   

5.1.7 Οι ψηφιακές εκδόσεις είναι επιλέξιμες για κατάθεση με βάση τις Τύπους των 

αποτελεσμάτων της Έρευνας, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2.  

  

5.2 Ερευνητικές Εργασίες (Άρθρα)  

5.2.1 Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναμένει ότι οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι και οι 

Συμμετέχοντες Ερευνητές σε δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα να κάνουν ότι είναι εφικτό 

για να μεγιστοποιήσουν την προσβασιμότητα, τη χρήση και τις εφαρμογές των ευρημάτων τους.   

5.2.2 Για το σκοπό αυτό οφείλουν:  

(1) Να καταθέτουν στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ηλεκτρονικά αντίγραφα όλων των ερευνητικών 

εργασιών που έχουν γίνει αποδεκτές για δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά, και 

υποστηρίζονται εν όλω ή εν μέρει από δημόσιους πόρους αμέσως μετά την αποδοχή για 

δημοσίευση.  

(2) Να προσκομίζουν στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ τα μεταδεδομένα (τίτλος, συγγραφείς, θεσμική 

ασφάλισης, το όνομα του περιοδικού που έχει αποδεχθεί το άρθρο κ.α.) που θα εκτίθενται 

δημόσια από τη στιγμή της εναπόθεσης της ερευνητικής εργασίας.  

(3) Να προσκομίζουν το πλήρες κείμενο το αργότερο 6 μήνες μετά τη δημοσίευση της 

ερευνητικής εργασίας.  

(4) Να διατηρούν όπου είναι δυνατόν την κυριότητα των πνευματικών δικαιωμάτων των 

δημοσιευμένων άρθρων τους.  

 

5.3 Μεταπτυχιακές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές  

 

5.3.1 Οι μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο  
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Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα κατατίθενται υποχρεωτικά  στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ (Συνεδρία 

Συγκλήτου 989/8-11-2012).  

5.3.2 Η ηλεκτρονική μορφή των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών διατριβών που γίνονται 

δεκτές για απονομή ερευνητικών τίτλων  μετά την 1-1-2013 θα κατατίθενται στο Ιδρυματικό 

Αποθετήριο εκ μέρους των φοιτητών.  

5.3.3 Κατά την υποβολή διδακτορικών διατριβών και µεταπτυχιακών εργασιών, υπάρχει η 

δυνατότητα επιβολής εξαίρεσης εµφάνισης του πλήρους κειµένου της εργασίας για χρονικό 

όριο έξι (6) ή δώδεκα (12) µηνών.   

5.3.4 Ο καταθέτης µπορεί να ζητήσει την απαγόρευση πρόσβασης στο πλήρες κείµενο της 

εργασίας για µεγαλύτερη χρονική διάρκεια από αυτές που προβλέπονται. Η περίοδος αυτή 

χορηγείται ως ένα είδος προστασίας των αποτελεσµάτων της εργασίας όταν:  

(α) Ο καταθέτης έχει υποβάλλει µέρος της εργασίας προς δηµοσίευση σε επιστηµονικά 

δηµοσιεύµατα (π.χ. περιοδικά) ή σε κάποιο συνέδριο.  

(β) Ο καταθέτης έχρι υποβάλλει µέρος του έργου σε διαδικασία κατοχύρωσης, π.χ. σε 

περιπτώσεις πατέντας.  

(γ) Ο καταθέτης διαπραγµατεύεται την εµπορική εκµετάλλευση του έργου του. (δ) Ο 

καταθέτης έχρι κάποιον άλλο σοβαρό λόγο, τον οποίο αναγράφει στη φόρµα κατάθεσης.  

  

5.4 Πνευματικά Δικαιώματα  

 

5.4.1 Όλο το υλικό που κατατίθεται στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα συμφωνεί με τον εφαρμοστέο 

νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.  

5.4.2 Πολλοί εκδότες απαιτούν από τον  συγγραφέα να εκχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα 

σε αυτούς πριν δημοσιεύσουν μια εργασία. Ένας συγγραφέας που δεν είναι πλέον ο κάτοχος 

των πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να έχει την άδεια του κατόχου των πνευματικών 

δικαιωμάτων πριν διαθέσει το υλικό του στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ.  

5.4.3 Μια κατάλληλη άδεια, π.χ. Creative Commons, θα εφαρμόζεται όπου ο κάτοχος των 

πνευματικών δικαιωμάτων είναι ο συγγραφέας του έργου. Η άδεια θα περιγράψει τα 

δικαιώματα του τελικού χρήστη σε σχέση με το έργο που έχει κατατεθεί.  

5.4.4 Η άδεια πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να καθορίζει τη μορφή που πρέπει να έχει η 

έκδοση που θα διατεθεί στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Η σειρά προτίμησης είναι:  Δημοσιευμένο  

• Τελικό δοκίμιο  (Τελική μορφή για έκδοση)  

• Μόνο Μεταδεδομένα  
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5.4.5 Το Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε περιορισμούς 

διαθεσιμότητας ζητούνται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.  

5.4.6 Το Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα αναγνωρίζει τα δικαιώματα του κατόχου των πνευματικών 

δικαιωμάτων και θα περιορίζει την πρόσβαση σε υλικό κατόπιν αιτήματος του.  

  

  

  

6. Οργάνωση του Αποθετηρίου  

6.1 Γενικά  

 

6.1.1 Το περιεχόµενο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα δοµείται σύµφωνα µε το µοντέλο των κοινοτήτων 

(communities) και των συλλογών (collections) που υποστηρίζει το διαδικτυακό εργαλείο 

διαχείρισης του DSpace.  

6.1.2 Οι κοινότητες του Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα αντιστοιχούν στη Ακαδημαϊκή οργάνωση του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, όπως είναι διαµορφωµένη σήµερα.  

6.1.3 Οι κοινότητες µπορούν να διαφοροποιούνται ή και να εµπλουτίζονται, κατόπιν έγκρισης 

της διοίκησης του Π.Ι., σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα προκύπτουν από τις εξελίξεις στα 

ερευνητικά ή άλλα ενδιαφέροντα του ερευνητικού δυναµικού του Π.Ι.   

6.2 Μορφές Αρχείων  

6.2.1 Το Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ' δέχεται έγγραφα σε δηµοφιλείς µορφές αρχείων, οι οποίες είναι σε 

χρήση από την πλειονότητα των χρηστών του Π.Ι. ή παράγονται από νόµιµο λογισµικό. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κυριότερες µορφές ανά τύπο υλικού:   

  

·         αρχεία κειµένου: .pdf, .doc, .ρε, .odf, .txt  

·         αρχεία εικόνας .jpeg, .jpg, .gif, .tiff, .tif, .png  

·         αρχεία κινούµενης εικόνας .mov, .avi, .mpeg, .mpg  

·         αρχεία ήχου: .wav, .aiff, .mp3   

6.3 Μεταδεδομένα  

6.3.1 Τα τεκµήρια που κατατίθενται στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ συνοδεύονται από µεταδεδοµένα.  

6.3.2 Τα µεταδεδοµένα είναι δοµηµένα και κωδικοποιηµένα δεδοµένα που περιγράφουν τα 

χαρακτηριστικά των τεκµηρίων, µε σκοπό την ταυτοποίηση, αναγνώριση, ανακάλυψη, 
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αξιολόγηση και διαχείρισή τους. Εισάγονται κατά την αρχειοθέτηση του τεκµηρίου µέσω 

προκαθορισµένης φόρµας εισαγωγής.   

6.3.3 Τα µεταδεδοµένα του Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ  είναι ελεύθερα προσβάσιµα σε όλους µέσω της 

ιστοσελίδας του αποθετηρίου. Μπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, για µη κερδοσκοπικούς 

σκοπούς, µε την προϋπόθεση ότι θα δίνεται πάντα η διασύνδεση (link) στην αρχική εγγραφή 

των µεταδεδοµένων του αποθετηρίου.  

6.4 Διαθεσιμότητα  

6.4.1 Η πρόσβαση των έργων που κατατίθενται στο αποθετήριο εµπίπτουν σε µία από τις 

παρακάτω κατηγορίες, που έχουν διαµορφωθεί από τα ελληνικά ιδρυµατικά αποθετήρια αλλά 

και τις άδειες Creative Commons:   

  

1. Ελεύθερη: ελεύθερη πρόσβαση στο τεκµήριο. Η δηµοσίευση δεν υπόκειται σε καµία 

δέσµευση και µπορεί να αναρτηθεί στο Αποθετήριο ''Ολυµπιάς'' του π.ι. και το πλήρες 

κείµενό της είναι διαθέσιµο στο διαδίκτυο. Αυτό σηµαίνει ότι ο εκδότης έχει δώσει 

άδεια, η οποία έχει ελεγχθεί από την οµάδα διαχείρισης του ''Ολυµπιάς''.  

2. Κλειστή: δε δίνεται πρόσβαση στο τεκµήριο. Στην περίπτωση αυτή καταχωρούνται µόνο 

τα στοιχεία της δηµοσίευσης (συγγραφέας, τίτλος, έκδοση κλπ) και δεν αναρτάται το 

πλήρες κείµενο. Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται άδεια καθώς τα δεδοµένα αυτά 

είναι µόνο βιβλιογραφικά.  

6.5 Απαγόρευση Πρόσβασης  

6.5.1 Η οµάδα διαχείρισης του ''Ολυµπιάς'' διατηρεί το δικαίωµα να απαγορεύσει την 

πρόσβαση σε συγκεκριµένους χρήστες ή οµάδες χρηστών, όταν υποπέσει στην αντίληψή της 

ενδεχόµενη παράτυπη και παράνοµη χρήση του υλικού.   

6.6 Διατήρηση Τεκμηρίων  

6.6.1 Στους βασικούς στόχους του Αποθετηρίου εντάσσεται και η μακροχρόνια διατήρηση των 

τεκμηρίων που κατατίθενται. Σκοπός της ψηφιακής διατήρησης είναι η διασφάλιση της 

ακεραιότητας του επιστημονικού αποθέματος του Π.Ι. και της δυνατότητας των χρηστών να 

ανακτού να αναπαράγουν το ψηφιακό περιεχόμενο σε βάθος χρόνου.  

6.6.2 Τα τεκμήρια θα διατηρούνται εσαεί.  

6.6.3 Το Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα προσπαθεί να διασφαλίζει τη δυνατότητα συνεχούς και 

απρόσκοπτης πρόσβασης στα τεκμήρια.  
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6.6.4 Τα τεκμήρια μπορεί να αλλάξουν format αρχείου όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, 

διατηρώντας ακέραιο το περιεχόμενο του ψηφιακού αρχείου.  

6.6.5 Το Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ φροντίζει για τη συχνή αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας 

σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές.  

6.6.6 Η πολιτική διατήρησης που ακολουθείται είναι η μετανάστευση (migration) η οποία 

επιτρέπει τη μεταφορά των ψηφιακών τεκμηρίων από ένα δεδομένο περιβάλλον λογισμικού σε 

ένα άλλο, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.  

6.7 Απόσυρση Τεκμηρίων  

6.7.1 Δεν επιτρέπεται η αποµάκρυνση τεκµηρίων από το Αποθετήριο.  

6.7.2 Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως αυτές διαχειριστικών ή νοµικών κωλυµάτων, µπορεί να 

κριθεί απαραίτητη η απόσυρση τεκµηρίων από το αποθετήριο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την 

πλήρη διαγραφή του. Σε τέτοιες περιπτώσεις το τεκµήριο αποσύρεται από τη δηµόσια προβολή 

αλλά παραµένει διαθέσιµη η αρχική εγγραφή των µεταδεδοµένων και αναφέρονται οι λόγοι 

απόσυρσης του τεκµηρίου.  

6.7.3 Αποδεκτοί λόγοι αποµάκρυνσης καταχωρήσεων από το αποθετήριο είναι οι εξής:  α) 

Πολιτικές εκδοτών  

β) Παραβίαση πνευµατικών δικαιώµατων  

γ) Νοµικές κυρώσεις   

δ) Εθνική ασφάλεια  

6.7.4 Οι ερευνητές του Π.Ι., σε συννενόηση µε την οµάδα διαχείρισης του αποθετηρίου, 

διατηρούν το δικαίωµα της απόσυρσης µιας έκδοσης τεκµηρίου που κατατέθηκε (συνήθως 

εργασίας) και της αντικατάστασής της µε µία νεότερη, είτε της απόσυρσης ενός ή περισσοτέρων 

τεκµηρίων για νοµικούς, διαχειριστικούς λόγους ή λόγους προσβολής πνευµατικών 

δικαιωµάτων.  

6.8 Αποποίηση Ευθύνης  

6.8.1 Το Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες που 

προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την εξάρτηση σε πληροφορίες που περιέχονται στο Ι.Α.Π.Ι. 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ.  
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Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις  

Ποια είναι τα οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης για τους ερευνητές;  

  

Ως συγγραφείς οι  ερευνητές επωφελούνται επειδή δίνεται στις ερευνητικές εργασίες τους μια 

πολύ ευρύτερη διάδοση καθώς  μπορούν να διαβαστούν χωρίς περιορισμούς από 

οποιονδήποτε που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αυτό αυξάνει τον αντίκτυπο της έρευνας τους. 

Πράγματι  έρευνες έδειξαν ότι άρθρα από το ίδιο περιοδικό και το έτος,  σε ανοικτή πρόσβαση 

αναφέρονται 25-250% περισσότερο από ό, τι τα άρθρα μη-ανοικτής πρόσβασης. Ως αναγνώστες 

οι  ερευνητές επωφελούνται  σημαντικά καθώς είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση και να 

χρησιμοποιούν το πλήρες κείμενο όλης της έρευνας που αφορά τα επιστημονικά  τους 

ενδιαφέροντα και  όχι μόνο την έρευνα που διατίθεται  μέσω των συνδρομών που το ίδρυμα 

τους μπορεί να αντέξει οικονομικά.  

  

Ποια είναι τα οφέλη για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;  

Πρώτον, η έρευνα του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα είναι πιο προσιτή στους ερευνητές 

παγκοσμίως και ως εκ τούτου το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα γίνει περισσότερο γνωστό και θα 

αναφέρεται περισσότερο. Η φήμη των ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα αυξηθεί 

μαζί με τη φήμη του Πανεπιστημίου. Ακόμη και οι λιγότερο γνωστοί ερευνητές θα έχουν 

μεγαλύτερη έκθεση διεθνώς και θα κερδίσουν προβολή και επίδραση.  Δεύτερον, όλη η έρευνα 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα είναι διαθέσιμη σε όλους και στις επιχειρήσεις και το κοινό 

που θα διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό θα έχει θετικά αποτελέσματα τόσο οικονομικά 

όσο και πολιτιστικά. Τρίτον, η πρόσβαση, η χρήση και η αναφορά δεδομένων της έρευνας του 

Π.Ι. θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό της Ιδρυματικής και Εθνικής Ερευνητικής 

στρατηγικής και πολιτικής.  

 

Τι θα πρέπει να καταθέσω  όταν έχω μια εργασία έτοιμη για δημοσίευση;  

Το τελικό χειρόγραφο της ερευνητικής εργασίας του συγγραφέα θα πρέπει να κατατεθεί. Αυτό 

είναι το τελικό αντίγραφο του συγγραφέα, όπως έγινε δεκτό για δημοσίευση στο περιοδικό, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία 

αξιολόγησης του από τους επιμελητές του περιοδικού. (Επιπλέον η κατάθεση προδημοσιεύσεις 

του άρθρου είναι ευπρόσδεκτη, αν ο συγγραφέας επιθυμεί άμεση προτεραιότητα και την 

ανατροφοδότηση από συναδέλφους ερευνητές, αλλά φυσικά αυτό  δεν αποτελεί προϋπόθεση. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκδότες μπορεί να επιτρέπουν να κατατίθενται οι εργασίες σε δική 
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τους μορφή έκδοσης π.χ.  SGML / XML ή PDF. Και αυτή είναι ευπρόσδεκτη, αλλά δεν είναι μια 

απαίτηση.)  

  

Πότε πρέπει να κατατεθούν οι εργασίες;  

Μια ηλεκτρονική έκδοση του τελικού χειρογράφου του συγγραφέα που προέκυψε από έρευνα 

που υποστηρίχθηκε, εν όλω ή εν μέρει, με δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να κατατίθεται  

αμέσως μετά την αποδοχή της για δημοσίευση  

  

Οι Συγγραφείς θα εξακολουθούν να δημοσιεύουν σε επιστημονικά περιοδικά  της επιλογής 

τους;  

Βεβαίως! Οι συγγραφείς θα εξακολουθούν να αποφασίζουν σε ποια περιοδικά  θα δημοσιεύουν 

τις ερευνητικές τους εργασίες. Θα πρέπει απλώς να διασφαλίζουν  ότι ένα αντίγραφο του 

τελικού, αξιολογημένου άρθρου  έχει κατατεθεί στο Ιδρυματικό αποθετήριο του Π.Ι. αμέσως 

μετά την αποδοχή του για δημοσίευση.  

  

Πώς μπορώ να μάθω αν το περιοδικό που έστειλα για δημοσίευση το άρθρο μου έχει 

πολιτική συμβατή με την κατάθεση στο ιδρυματικό αποθετήριο;  

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε την πολιτική του κάθε περιοδικού, το οποίο δίνεται στην 

ιστοσελίδα: http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php  ή την ιστοσελίδα 

http://romeo.eprints.org/publishers.html.  

Περίπου τα δύο τρίτα των επιστημονικών περιοδικών έχουν επιτρέψει αυτήν την πρακτική. Αν 

θέλετε να δημοσιεύσετε σε περιοδικό που δεν το επιτρέπει, παρακαλούμε να θυμάστε ότι οι 

συμβατικές υποχρεώσεις προς χρηματοδότες της έρευνας ή το Πανεπιστήμιο προηγούνται 

αυτών προς τους εκδότες των περιοδικών.  

  

Πώς μπορώ να εξασφαλίσω συμβατική συμμόρφωση;  

Οι συμβατικές υποχρεώσεις των συγγραφέων με το Π.Ι. για να διεξάγουν την έρευνά τους 

προηγείται κάθε συμβατική συμφωνίας με το περιοδικό, στο οποίο η προκύπτουσα έρευνα 

δημοσιεύεται. Ως εκ τούτου, οι συγγραφείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν από πριν ότι κάθε 

συμφωνία για τη δημοσίευση της έρευνάς τους είναι σύννομη με προηγούμενες συμβατικές 

υποχρεώσεις τους  με το ίδρυμα και ενημερώνοντας το περιοδικό ότι υποχρεούνται να 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
http://romeo.eprints.org/publishers.html
http://romeo.eprints.org/publishers.html
http://romeo.eprints.org/publishers.html
http://romeo.eprints.org/publishers.html
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καταθέσουν στο Ιδρυματικό Αποθετήριο. Οι κανονισμοί του Π.Ι. είναι υποχρεωτικοί και 

δεσμευτικοί για όλους τους εργαζόμενους που διεξαγάγουν έρευνα εντός του Ιδρύματος.  

  

Τι είδους εργασίες θα πρέπει να καταθέτω;  

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται για αξιολογημένες  από κριτές πρωτότυπες , (πρωτογενείς) 

ερευνητικές δημοσιεύσεις και επισκοπήσεις (Reviews) που έχουν υποστηριχθεί, εν όλω ή εν 

μέρει, με δημόσια χρηματοδότηση. Η πολιτική αυτή δεν ισχύει για κεφάλαια του βιβλίου, 

επισκοπήσεις συνεδρίων ή κριτικές βιβλίων, αν και αυτά είναι ευπρόσδεκτα στο Ιδρυματικό 

Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» εφόσον οι συγγραφείς το επιθυμούν να το κάνουν  και να 

επωφεληθούν από την αυξημένη δημοσιότητα και επίδραση όπως τα άρθρα σε περιοδικά 

επιπτώσεις.  

  

Χρειάζεται να καταθέσω την εργασία μου , αν η πολιτική του περιοδικού παρέχει άμεση 

ανοικτή πρόσβαση στα άρθρα μου;  

Ναι. Το Π.Ι εξακολουθεί να επιθυμεί να έχει το έργο σας στο αποθετήριο του για να μπορέσει 

να διατηρεί ένα πλήρες αρχείο των Ερευνητικών αποτελεσμάτων του.  

Εφόσον οι εκδότες επιτρέπουν την αυτο-αρχειοθέτηση της τελικής έκδοσης του τεκµηρίου η 

οµάδα διαχείρισης του ''Ολυµπιάς'' θα επικοινωνεί µε το δηµιουργό ή τον εξουσιοδοτηµένο του 

αντιπρόσωπο ζητώντας την κατάλληλη έκδοση του τεκµηρίου, αν αυτό χρειαστεί.  

Σε περίπτωση που οι εκδότες δεν επιτρέπουν την αρχειοθέτηση του τελικού δοκιμίου του 

κειμένου ούτε και της τελικής έκδοσής του τεκµηρίου η οµάδα διαχείρισης του ''Ολυµπιάς'' θα 

ενηµερώνει το δηµιουργό και θα προτείνει την κατάθεση της preprint έκδοσης για ελεύθερη 

πρόσβαση.  

  

Τι θα κάνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τα άρθρα για τα οποία έχει άδεια;  

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δε θα εκμεταλλευτεί εμπορικά άρθρα των μελών της ακαδημαϊκής 

του κοινότητας. Η ανάπτυξη του Αποθετηρίου θα είναι συµβατή µε την Εθνική και Ευρωπαϊκή 

Νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων  και τις τυχόν επι-μέρους συµφωνίες πνευµατικών 

δικαιωµάτων με τους εκδότες.  
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Γιατί απαιτείται μια αυτόματη έκδοση άδειας; Γιατί να μην έχει η σχολή τη δυνατότητα να 

διατηρεί το δικαίωμα για τη διανομή ανοικτής πρόσβασης;  

  

Πρώτον, η εμπειρία έχει δείξει ότι «οι απλές παραινέσεις έχουν μικρή επίδραση στη 

συμπεριφορά των συγγραφέων». Σε περιπτώσεις που η συμμετοχή στην Ανοιχτή Πρόσβαση 

ήταν προαιρετική, το επίπεδο της συμμόρφωσης των συγγραφέων κυμάνθηκε σε εξαιρετικά 

χαμηλά επίπεδα.  

Δεύτερον, η εμπειρία σε πολλούς τομείς έχει δείξει ότι τα opt-out συστήματα επιτυγχάνουν 

πολύ υψηλότερο βαθμό συμμετοχής από ό, τι τα opt-in, ακόμη και όταν δεν εμφανίζονται 

αναγκαστικά.  

Τρίτον, όταν εφαρμόζεται μια πολιτική στο σύνολο του ιδρύματος, κάθε σχολή  έχει όφελος από 

τη συμμετοχή της στην ομάδα χάραξης πολιτικής. Το Πανεπιστήμιο μπορεί να συνεργαστεί με 

εκδοτικούς οίκους για λογαριασμό της σχολής για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη 

διεύρυνση της πρόσβασης. Χωρίς μια πολιτική γενικής εφαρμογής, η ενιαία δράση της υπέρ της 

πολιτικής θα έπασχε.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ  

  

DSpace: To DSpace είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου   

Ιωαννίνων έχει επιλέξει για το Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ  (http://www.dspace.org/)  

Ανοικτή Πρόσβαση (Α.Π.): Ανοικτή Πρόσβαση (ΑΠ) είναι η ελεύθερη, άμεση, μόνιμη πρόσβαση 

σε απευθείας σύνδεση με το πλήρες κείμενο των άρθρων της έρευνας για τον καθένα, 

παγκοσμίως.   

Έρευνα: Έρευνα είναι η πρωτότυπη εργασία που αναλαμβάνεται με σκοπό να συμβάλει στην 

γνώση και την κατανόηση και, στην περίπτωση ορισμένων κλάδων, πολιτιστική καινοτομία ή 

αισθητική βελτίωση. Συνήθως περιλαμβάνει έρευνα πειραματικού χαρακτήρα κατευθυνόμενη 

από υποθέσεις ή θεωρητικές θέσεις που μπορούν να αξιολογηθούν από ειδικούς σε μια 

δεδομένη επιστήμη. Είναι ένα ανεξάρτητη * δημιουργική, σωρευτική και συχνά μακροχρόνια 

δραστηριότητα που διεξάγεται από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις θεωρίες, 

τις μεθόδους και τις πληροφορίες που αφορούν τον τομέα της έρευνας τους. Τα πορίσματά της 

θα πρέπει να είναι ανοιχτά σε κριτικό έλεγχο και επίσημη αξιολόγηση από άλλους στον τομέα, 

και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της  δημοσίευσης ή τη δημόσιας παρουσίασης. Σε 

ορισμένους κλάδους, η έρευνα και τα αποτελέσματά της μπορεί να έχουν τον χαρακτήρα 

καλλιτεχνικών έργων, σχεδίων ή παραστάσεων. Η έρευνα περιλαμβάνει επίσης τη συμβολή 

στην πνευματική υποδομή επιστημονικών θεμάτων και επιστημονικών τομέων (π.χ., λεξικά και 
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http://www.dspace.org/
http://www.dspace.org/
http://www.dspace.org/
http://www.dspace.org/
http://www.dspace.org/
http://www.dspace.org/
http://www.dspace.org/
http://www.dspace.org/
http://www.dspace.org/
http://www.dspace.org/
http://www.dspace.org/
http://www.dspace.org/
http://www.dspace.org/
http://www.dspace.org/


15 
 

εκδόσεις επιστημονικά). Περιλαμβάνει επίσης την πειραματική ανάπτυξη σχεδίων και της 

κατασκευαστικών λύσεων, καθώς και ερευνών που οδηγεί σε νέα ή ουσιωδώς βελτιωμένα 

υλικά, συσκευασίες, προϊόντα ή διαδικασίες.  

* «Ανεξάρτητη» Ο όρος εδώ δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αποκλείει τη συλλογική εργασία. 

Ηλεκτρονικές Μεταπτυχιακές Εργασίες και Διατριβές (e-Διατριβές): Ηλεκτρονικά αντίγραφα 

των Διατριβών που είναι  αντίγραφα της διορθωμένης τελική έκδοσης  

Ηλεκτρονική Μορφή Δημοσίευσης: Το  πλήρες κείμενο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών 

δημοσιεύσεων σε ηλεκτρονική μορφή που περιέχονται στο αποθετήριο του ιδρύματος. 

Ιδρυματικό Αποθετήριο (Ι.Α.): Ένα ιδρυματικό αποθετήριο είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που 

προσφέρει το πανεπιστήμιο στα μέλη της κοινότητάς του για τη διαχείριση και τη διάδοση του 

ψηφιακού υλικού που δημιουργήθηκε από το ίδρυμα και τα μέλη της κοινότητας του. 

Περιλαμβάνει τη δέσμευση του οργανισμού για τη διαχείριση του ψηφιακού υλικού, καθώς και 

τη μακροπρόθεσμη διατήρηση, όπου κρίνεται σκόπιμο, καθώς και την οργάνωση και την 

πρόσβαση.  

Μεταδεδομένα: Τα μεταδεδομένα είναι δομημένες πληροφορίες που περιγράφουν, εξηγούν, 

εντοπίζουν, ή άλλως καθιστούν ευκολότερο να ανακτήσει, να χρησιμοποιήσει ή να διευθύνει 

μια πληροφοριακή πηγή. Τα μεταδεδομένα συχνά αποκαλούνται δεδομένα σχετικά με 

δεδομένα ή πληροφορίες σχετικές με πληροφορίες.  

Προ-έκδοση ( Pre-Print): Η μορφή του Άρθρου πριν από την κρίση από την συντακτική επιτροπή 

του περιοδικού.  

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.): ΣΕΑΒ είναι μια Κοινοπραξία που 

ιδρύθηκε το .... από πανεπιστήμια: Το όραμα είναι να χρησιμοποιήσει και να αναπτύξει τις 

καλύτερες τεχνολογίες που επιτρέπουν σε μια συνεργασία την καινοτόμο παράδοση της 

βιβλιοθήκης και πληροφόρησης των πόρων και των υπηρεσιών προς τριτοβάθμια εκπαίδευση 

και ερευνητική κοινότητα.  

Τελική Μορφή (Post-Print): Η έκδοση του άρθρου που έγινε δεκτό για δημοσίευση, με τις 

αναθεωρήσεις που έχουν γίνει.  

Υλικό με Πνευματικά δικαιώματα τρίτου: Η χρήση ενός σημαντικού μέρους του υλικού, όπου 

η πνευματική ιδιοκτησία ανήκει σε ένα 3ο δικαιούχο όπως ένα διάγραμμα, γράφημα, 

φωτογραφία ή χάρτης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

  

Τα ερευνητικά αποτελέσματα μπορεί να είναι ένας από τους ακόλουθους τύπους:  

  

• Έργο Τέχνης / Αντικείμενο / Χειροτεχνία  

• Συγγραφή Βιβλίου  

• Διδακτορική Διατριβή  

• Διατριβή Μεταπτυχιακής  Έρευνας (Masters)  

• Κεφάλαιο σε βιβλίο  

• Μελέτη για Εξωτερικό Φορέα  

• Σύνθεση  

• Συμβολή σε Συνέδριο:  

o Περίληψη,  

o Πλήρη παρουσίαση σε συνέδριο,  

o Παρουσίαση δημοσιευμένη σε Πρακτικά Συνεδρίου o Προφορική Παρουσίαση  

 •  Εμπιστευτική έκθεση για Εξωτερικό Φορέα  

   Έγγραφο Συζήτησης  

• Σχέδια  

• Επιμέλεια βιβλίου  

• Έκθεση  

• Παραγωγή Ταινιών / Βίντεο  

• Πνευματική Ιδιοκτησία (π.χ. δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα) •   

• Άρθρο σε περιοδικό  

• Λογοτεχνικές μεταφράσεις, όπου αυτές περιέχουν σημαντικές εργασίες σύνταξης με την 

μορφή  έρευνας  

• Μονογραφία  

• Προφορική παρουσίαση  

• Καλλιτεχνική παρουσίαση  

• Επιστημονική  ‘Εκδοση  

• Λογισμικό  

• Τεχνική Έκθεση  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ  

  

• Ν. 2121/1993  

• Απόφαση Συγκλήτου 989 / 8-11-2012  

• Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 1278 / 26-10-2012  

• Εσωτερικός Κανονισμός Π.Ι.  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  

  

• Διακήρυξης της Πρωτοβουλίας Ανοικτής Πρόσβασης της Βουδαπέστης  

• Χάρτης της ECHO  

• Δήλωση Bethesda για την Ανοικτή Εκδοτική Πρόσβαση  

• Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση  

• 

X
Γεώργιος Ζάχος

Διευθυντής Βιβλιοθήκης

Δημιουργία εγγράφου 4/11/20015 


