Καλώς ήρθατε
• Δεύτερη από τις τρεις εκδηλώσεις που φιλοξενεί η ΒΚΠ στη φετινή Εβδομάδα Ανοικτής
Πρόσβασης.

Open with Purpose: Taking Action to Build Structural Equity and Inclusion
• Όλοι οι συμμετέχοντες, πλην των ομιλητών, έχουν σιωπήσει. Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι σας
απασχολεί μέσω της συνομιλίας (chat).

• Η εκδήλωση καταγράφεται και θα αναρτηθεί στο YouTube της ΒΚΠ.

Τάσεις
• Σημαντική ώθηση από τους χρηματοδότες. Το εγχείρημα του PlanS, οι πρωτοβουλίες της Ε.Ε.
και οι ανά την Ευρώπη εθνικές νομοθετικές διατάξεις για την απόθεση σε καταθετήρια.
• Η γενικότερη μεταστροφή προς την ανοικτότητα. Η Ανοικτή Πρόσβαση είναι μέρος της
Ανοικτής Επιστήμης.
“We want 100% of the UU publications to be Open Access. We want sharing of data according to FAIR

principles to be the norm, whilst taking privacy and legal issues into consideration. In other words: as open as
possible, as closed as necessary. And crucially, we want to change the reward structure such that all Open
Science practices will be endorsed in hiring and promotion procedures.”
Frank Miedema, Utrecht University, Vice Rector Research

Τάσεις
• Δέσμευση της Ε.Ε. για ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις
δημόσια χρηματοδοτούμενες δημοσιεύσεις.
“Launch, via the Horizon Europe Programme, a platform of peerreviewed open access publishing; analyse authors’ rights to enable
sharing of publicly funded peer-reviewed articles without
restriction; ensure a European Open Science Cloud that is offering
findable, accessible, interoperable and reusable research data and
services (Web of FAIR); and incentivise open science practices by
improving the research assessment system.”
A new ERA for Research and Innovation
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We studied 1,207 institutions
from across the world, and
found that, in 2017, the top
performing universities
published around 80-90% of their
research open access.
DOI: 10.7554/eLife.57067

Τι είναι ανοικτή πρόσβαση
• Κίνημα για την ελεύθερη και ανοικτή ηλεκτρονική πρόσβαση σε επιστημονική πληροφορία.
• Μια δημοσίευση είναι Ανοικτής Πρόσβασης όταν δεν υπάρχει κανένα οικονομικό, τεχνικό και
νομικό εμπόδιο στην πρόσβασή της και στην επαναχρησιμοποιησή της.
• Μοντέλο έκδοσης και δημοσίευσης που παρέχει την έρευνα διαθέσιμη σε χρήστες χωρίς
κόστος ≠ συνδρομητικό μοντέλο.
• Αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης στη Διακήρυξη της Βουδαπέστης (2002) και στη Διακήρυξη του

Βερολίνου (2003).

Οι δύο δρόμοι
Χρυσός Δρόμος

Πράσινος Δρόμος

• Δημοσίευση σε ηλεκτρονικά περιοδικά

• Αυτό-αρχειοθέτηση (self-archive).

Ανοικτής Πρόσβασης, χρυσά ή υβριδικά.
• Η δημοσίευση γίνεται άμεσα και ελεύθερα
προσβάσιμη.
• Το κόστος δημοσίευσης επιβαρύνει τον/την

συγγραφέα. Μπορεί να καλυφθεί ή να μειωθεί
δημοσιεύοντας σε εκδότες με τους οποίους ο
ΣΕΑΒ έχει σχετική συμφωνία.

• Γίνεται υποβολή των προδημοσιεύσεων ή των
μετά-δημοσιεύσεων σε ένα ιδρυματικό ή
θεματικό καταθετήριο.

Ο Χρυσός Δρόμος
Πλήρης απαλλαγή

Προπληρωμή

Έκπτωση

Συμμετοχή

Αναλυτικά οι όροι κάθε συμφωνίας στον δικτυακό τόπο του ΣΕΑΒ https://bit.ly/31J94Af

Cambridge University Press
• Επιστημονικό πεδίο: διαθεματικό.
• Κόστος δημοσίευσης: μηδενικό.
• Εύρος: 70 δημοσιεύσεις ανά έτος.
• Τύποι άρθρου: research articles, review articles, rapid
communication.
• Επιλέξιμα περιοδικά: χρυσά και υβριδικά περιοδικά

κάθε έτους.
• Άδειες: Αναφορά, Αναφορά-Μη εμπορική χρήσηΠαρόμοια διανομή, Αναφορά-Μη εμπορική χρήσηΌχι παράγωγα έργα.

Oxford University Press
• Επιστημονικά πεδία: διαθεματικό.
• Κόστος δημοσίευσης: μηδενικό
• Εύρος: συγκεκριμένο ετήσιο ποσό.
• Τύποι άρθρου: όλοι οι τύποι.
• Επιλέξιμα περιοδικά: όλα τα υβριδικά.
• Άδειες: Αναφορά, Αναφορά-Μη εμπορική χρήση, Αναφορά-Μη εμπορική χρήση-Όχι παράγωγα

έργα.

Royal Society of Chemistry
• Επιστημονικά πεδία: χημεία και συναφή πεδία.
• Κόστος δημοσίευσης: μηδενικό.
• Εύρος: 63 δημοσιεύσεις ανά έτος.
• Τύποι άρθρου: όλοι οι τύποι.
• Επιλέξιμα περιοδικά: όλα τα υβριδικά.
• Άδειες: Αναφορά, Αναφορά-Μη εμπορική χρήση.

Elsevier
• Επιστημονικά πεδία: διαθεματικό.
• Κόστος δημοσίευσης: 10% έκπτωση.
• Τύποι άρθρου: συγκεκριμένοι τύποι.
• Επιλέξιμα περιοδικά: όλα τα χρυσά και υβριδικά εκτός των τίτλων Cell
και Lancet.
• Άδειες: Αναφορά, Αναφορά–Μη εμπορική χρήση–Όχι παράγωγα έργα.

Emerald
• Επιστημονικά πεδία: διαθεματικό.
• Κόστος δημοσίευσης: 10% έκπτωση.
• Τύποι άρθρου: άρθρα πλήρους περιεχομένου, δηλ.
δημοσίευση που περιλαμβάνει δομημένη περίληψη,
λέξεις-κλειδιά και έχει περάσει από το στάδιο της
ομότιμης κρίσης (peer-reviewed), όπως research

articles.
• Επιλέξιμα περιοδικά: όλα τα χρυσά και υβριδικά.
• Άδειες: Αναφορά.

IEEE
• Επιστημονικά πεδία: Ηλεκτρολογική μηχανική, Επιστήμη των υπολογιστών & συναφή
πεδία.
• Κόστος δημοσίευσης: 10% έκπτωση.
• Τύποι άρθρου: όλοι οι τύποι.
• Επιλέξιμα περιοδικά: όλα τα χρυσά και υβριδικά.
• Άδειες: Αναφορά.

Wiley
• Επιστημονικά πεδία: διαθεματικό.
• Κόστος δημοσίευσης: 10% έκπτωση.
• Τύποι άρθρου: όλοι οι τύποι.
• Επιλέξιμα περιοδικά: όλα τα χρυσά και υβριδικά.
• Άδειες: Αναφορά, Αναφορά-Μη εμπορική χρήση, Αναφορά-Μη
εμπορική χρήση-Όχι παράγωγα έργα.

Open Library of Humanities
• Οργανισμός που δημιουργήθηκε με σκοπό τη δημοσίευση εργασιών Ανοικτής
Πρόσβασης χωρίς τέλη δημοσίευσης και χρηματοδοτείται από βιβλιοθήκες και
χρηματοδότες διεθνώς.
• Επιστημονικό πεδίο: ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.
• Κόστος δημοσίευσης: μηδενικό.
• Άδειες: Αναφορά, αλλά και άλλες μπορούν να γίνουν δεκτές.

• Επιλέξιμα περιοδικά: όλα (27 τίτλοι περιοδικών).

3
SCOAP
• Πρωτοβουλία για τη μετατροπή άρθρων σε περιοδικά της Φυσικής υψηλών ενεργειών σε
καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης χωρίς κόστος δημοσίευσης για τους συγγραφείς, κυρίως
με την ανακατανομή των υπαρχόντων πόρων.
• Επιστημονικό πεδίο: φυσική υψηλών ενεργειών και συναφή πεδία.
• Κόστος δημοσίευσης: μηδενικό.
• Επιλέξιμα περιοδικά: 11 περιοδικά από 7 εκδότες.

• Άδειες: Αναφορά.
• Τα άρθρα βρίσκονται και στο καταθετήριο του SCOAP3.
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Ο Πράσινος Δρόμος
• Πρόσφορη λύση για όσους/-ες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εκδώσουν μέσω του
Χρυσού Δρόμου ή επιθυμούν την ταχύτερη δημοσίευση και αναγνώριση.
• Λύση ασφαλούς αποθήκευσης και διανομής μέσα από μόνιμα αναγνωριστικά διευθύνσεων για
έγκυρες αναφορές στις εργασίες/δημοσιεύσεις.

Τι μπορεί να κατατεθεί σε αποθετήρια
• Προδημοσίευση (preprint): Ναι.
• Μετά-δημοσίευση (postprint): Ναι, όχι όμως άμεσα. Συνήθως ύστερα από μια περίοδο
αναμονής (embargo period).
• Τελική δημοσίευση: Όχι.

• Οδηγός: https://openaccessbutton.org/versions-explained.

Πως να διατηρήσετε τα δικαιώματά σας
• Σημαντική η διατήρηση των δικαιωμάτων:
• Της επαναχρησιμοποίησης μιας εργασίας για όλες τις πιθανές ακαδημαϊκές και
επαγγελματικές δραστηριότητες (π.χ. διδασκαλία).
• Του διαμοιρασμού της εργασίας μεταξύ συναδέλφων.
• Προσεκτική μελέτη των όρων του συμφωνητικού με τον εκδότη. Διεκδίκηση καλύτερων όρων
για τη διατήρηση των δικαιωμάτων μέσω προσθήκης στο συμφωνητικό. Οδηγίες στην

ιστοσελίδα https://scholarly.heal-link.gr/faqs/.

Πως να διατηρήσετε τα δικαιώματά σας
• Οι πολιτικές των περιοδικών για την αυτό-αρχειοθέτηση
μπορούν να αναζητηθούν μέσω του SHERPA Romeo
[https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/].
• Διαφορετικές επιλογές:
• Ανάλογα το στάδιο στο οποίο βρίσκεται μια εργασία
(submitted, accepted, published).

• Ανάλογα τον χρηματοδότη.
• Ανάλογα τον εκδότη και τα προγράμματα που διαθέτει.

Πως ανακτάτε τις δημοσιεύσεις σας
• Κάποιοι εκδότες παρέχουν τη δυνατότητα να αναρτήσετε τη μεταδημοσίευση σας, γνωστή και
ως Author’s Accepted Manuscript. Θεωρητικά είναι η πλησιέστερη έκδοση της εργασίας σας
προς το τελικό κείμενο.
• Η ανακτησή της μπορεί να γίνει μέσα από τα συστήματα υποβολής και συνήθως παραμένει
στους εκδότες από δύο έως πέντε έτη.

Πως ανακτάτε τις δημοσιεύσεις σας
• Οδηγίες στην ιστοσελίδα https://scholarly.heal-link.gr/faqs/, βάσει του Direct2AAM:
• ScholarOne/Manuscript Central: Emerald, T&F, CUP, κ.α.
• Editorial Manager: Elsevier, T&F, SpringerNature, Wolters Kluwer, Wiley, University of
Chicago Press, κ.α.
• eJournalPress/EJP/Electronic Journal Press/Manuscript Tracking System: JAMA Network,
Palgrave Macmillan, APS, American Association for Cancer Research, SIAM, Allen Press, AAS,

PNAS, κ.α.

Καλές πρακτικές
• Χρήση του ιδρυματικού e-mail για την όποια επικοινωνία με τον εκδοτικό οίκο.
• Χρήση της πρότυπης ονομασίας του Ιδρύματος και της Μονάδας.
• Να συμπεριλαμβάνεται και το ORCID iD του/της συγγραφέως
• Σε αυτήν την περίπτωση είναι σημαντική και η αναφορά του ιδρύματος στο οποίο ανήκει ο/η
συγγραφέας (affiliation), για την επίτευξη της αντίστοιχης ταυτοποίησης συγγραφέα με
Ίδρυμα-μέλος του ΣΕΑΒ.

• Τήρηση των pre/post-prints και ανάρτησή τους στο ιδρυματικό σας καταθετήριο.
• Αποφεύγετε υπηρεσίες όπως ResearchGate ή/και Academia.edu.

Επικοινωνία
e-mail: scholarly@heal-link.gr
τηλέφωνο: 2610 969625
www.heal-link.gr / scholarly.heal-link.gr
Φυλλάδιο Ανοικτής Πρόσβασης: https://bit.ly/3544KfC

