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Η παρουσίαση  

• Ορισμοί 

• Η ανοικτή επιστήμη και η σημασία της 

• Η ανοικτή πρόσβαση 
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Ανοικτή Πρόσβαση είναι… 

Η ελεύθερη, άμεση, διαρκής  

και απαλλαγμένη από τέλη  

και περιορισμούς διαδικτυακή πρόσβαση  

σε ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο 



H ανοικτή επιστήμη 

4 

• Αναφέρεται στη διεξαγωγή έρευνας και στη 

διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με 

ανοικτό τρόπο σε όλη την ερευνητική διαδικασία 

(research process) 

–Τέτοια έρευνα είναι διασυνδεμένη έρευνα στο 

διαδίκτυο (το προϋποθέτει και βασίζεται σε 

αυτό, υπάρχει χάρη σε αυτό)  

–Αξιοποιεί το μεγάλο όγκο των διαθέσιμων 

δεδομένων, επιστημονικών και άλλων (data 

intensive) 



Κύκλος ζωής της έρευνας 



Τι περιλαμβάνει η Ανοικτή Επιστήμη 

• Ανοικτή πρόσβαση μεθοδολογία (open methodology) 

• Χρήση ανοικτών εργαλείων έρευνας, λχ λογισμικού (open source 

software) 

• Ανοικτότητα και συνεργατικότητα στην έρευνα (collaborative 

research) 

• Ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας (open access to 

publications, research data) 

• Διαφάνεια στην αξιολόγηση ή/και ανοικτή αξιολόγηση (open peer 

review) 

• Ανοικτότητα και διαύγεια στην αποτίμηση της έρευνας (alternative 

metrics, impact) 

• Συστηματική χρήση ανοικτών αδειών για επανάχρηση (open 

licenses) 

 

Συνολική θεώρηση που περιλαμβάνει την έννοια της ανοικτής 

πρόσβασης αλλά δεν περιορίζεται σε αυτήν 
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Η ανοικτότητα στο κέντρο της 

έρευνας 

 

Open inquiry is at the heart of the 

scientific enterprise. Publication 

of scientific theories - and of the 

experimental and observational 

data on which they are based - 

permits others to identify errors, 

to support, reject or refine 

theories and to reuse data for 

further understanding and 

knowledge. Science’s powerful 

capacity for self-correction comes 

from this openness to scrutiny 

and challenge. 

 

 

 

Σ.7 



Royal Society Report, Science as an 
Open Enterprise, 2012 

 

•Τα χαρακτηριστικά της ανοικτής επιστήμης 

•Intelligent openness (‘έξυπνη’ ανοικτότητα) 

– Access-πρόσβαση 

– Intelligibility-διαφάνεια για έλεγχο 

– Assessable- μπορούν να αξιολογηθούν 

– Usable by others- επανάχρηση 
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Oφέλη 

• Νέοι τρόποι συνεργασίας και εντατικοποίηση 

έρευνας 

• Νέες θεωρήσεις και προσεγγίσεις  

• Διαφάνεια 

• Καινοτομία και οικονομικά οφέλη  

• Συνολικά κοινωνικά οφέλη από εμπλοκή 

πολιτών 

• Προϋποθέση 

–Αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διεξαγωγής 

έρευνας (=ανοικτότητα) 

–Σταδιακές θεσμικές αλλαγές προς την 

κατεύθυνση αυτή 



Η δύναμη της ανοικτής επιστήμης: ανοικτή 
συνεργασία 
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https://github.com/ehec-outbreak-

crowdsourced/BGI-data-analysis/wiki   

• Ε-coli επιδημία Μάιος 2011 

• 4000 άνθρωποι, 50 θάνατοι 

• Συγκεκριμένος ιός  αναλύθηκε 

από επιστήμονες συνεργατικά 

και ανοικτά στο διαδίκτυο 

• Τα αποτελέσματα της 

καταγραφής του γονιδιώματος 

ήταν άμεσα και οδήγησαν σε 

άμεσους ελέγχους και τα 

κατάλληλα φάρμακα μέσα σε δύο 

μήνες 
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Η δύναμη της ανοικτής επιστήμη: citizen 
science 
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http://www.galaxyzoo.org/  

http://www.galaxyzoo.org/


H δύναμη της ανοικτής επιστήμης: 
μαθητής ανακαλύπτει φάρμακο για τον 

καρκίνο 

• https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title

=File%3AHow_Open_Access_Empowered_a_16

-Year-Old_to_Make_Cancer_Breakthrough.ogv  

 

 

• 40% των χρηστών της PubMedCentral 

υπολογίζεται ότι είναι πολίτες! 
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Η δύναμη της ανοικτής επιστήμης: 
καινοτομία 



Η δύναμη της ανοικτής επιστήμης: 
οικονομικά μεγέθη 

• Συνολική αξία των ανοικτών δεδομένων για 

οικονομία ΗΒ υπολογίζεται στα 216 δις λίρες για 

2012-2017 

• Τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία των ΗΠΑ θεωρείται ότι έχουν 

συμβάλλει στον τομέα της ανάπτυξης της 

ιδιωτική μετεωρολογίας με περίπου 1,5 δις $$ 

• Πρόσφατοι υπολογισμοί του US Open Data 

initiative (data.gov) δυνατότητα δημιουργίας 

υπεραξίας περίπου 3 τρις $$ σε πολλούς τομείς 

 



Πιο συγκεκριμένα η ανοικτή 

πρόσβαση 

Η ελεύθερη, άμεση, διαρκής  

και απαλλαγμένη από τέλη  

και περιορισμούς διαδικτυακή πρόσβαση  

σε ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο 

(=δημοσιεύσεις και δεδομένα) 



Η σημασία της Ανοικτής Πρόσβασης 

• Συμβάλλει στην περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

• Συμβάλλει στην εντατικοποίηση της έρευνας και την καινοτομία 

• Συμβάλλει στην επαλήθευση της έρευνας στην αποφυγή της επανάληψης 

Ενισχύει την διεπιστημονικότητα, οδηγεί σε νέα μονοπάτια έρευνας 

• Εμπλέκει στη διαδικασία της έρευνας τους πολίτες και την κοινωνία 

Συμβάλλει στη διατήρηση των έργων 

• Κάνει τα έργα πιο εμφανή, μπορεί να αυξάνει τις ετεροαναφορές 

• Δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε 

όλους 

• Συνολικά είναι πιο οικονομικός τρόπος πρόσβασης σε σχέση με 

συνδρομητικό μοντέλο 

• Για την Ελλάδα, αναγκαία η συμμετοχή σε αυτό το ανοικτό σύστημα 

λόγω και των οικονομικών συνθηκών  

 

 



Οφέλη για ερευνητές  (Ι) 

• Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε έρευνα άλλων 

–Σας δίνει δυνατότητα πρόσβασης στην έρευνα 

χωρίς πληρωμή-το μεγάλο πρόβλημα του 

συνδρομητικού συστήματος 

• Έχετε πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερο εύρος 

έρευνας σε σχέση με ‘κλειστή έρευνα’ 

–σας ανοίγονται περισσότερες δυνατότητες για 

το μέλλον 



Οφέλη για ερευνητές  (ΙΙ) 

• Για τη δική σας έρευνα 

–Κάνει πιο αναγνωρίσιμη τη δουλειά σας 

–Αυξάνει τις ετεροαναφορές σας 

–Σας συνδέει με άλλους ερευνητές  

–Σας εμπλέκει εξ αρχής στο μοντέλο ανοικτής 

έρευνας του μέλλοντος, σε ένα πιο διαφανή 

τρόπο έρευνας 

 



Πώς παρέχουμε ανοικτή πρόσβαση 

Τρόποι  

1. Αυτοαρχειοθέτηση σε 

αποθετήρια  (πράσινος 

δρόμος) 

 

2. Δημοσίευση με ανοικτή 

πρόσβαση (χρυσός δρόμος) 

 

Επιστημονικό περιεχόμενο 

• Δημοσιεύσεις  

• Επιστημονικά δεδομένα 

• Κώδικας κτλ 



Τρέχουσες τάσεις   

• Υποχρεωτικές πολιτικές ανοικτής πρόσβασης η τρέχουσα 

τάση (για δημοσιεύσεις και επιστημονικά δεδομένα) 

– Από χρηματοδότες έρευνας (λχ ΕΕ με Ορίζοντα 2020, 

αλλά και Κράτη και πανεπιστήμια) 

– Η απαίτηση είναι για αυτοαρχειοθέτηση σε αποθετήρια 

• Υποχρεωτικά για όλες τις δημοσιεύσεις με 

χρηματοδότη Ορίζοντα 2020 

• Ανοικτή πρόσβαση και ανοικτή επιστήμη είναι το μέλλον  

• Αλλαγή του συνδρομητικού μοντέλου σε μοντέλο 

ανοικτής πρόσβασης 

• Τεράστια αύξηση εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης 

• Τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές ανοικτής πρόσβασης, 

όπως αποθετήρια 

• Εκπαίδευση και ενημέρωση για την ανοικτή πρόσβαση 
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Τι μπορείτε να κάνετε 

• Συζητήστε με στους καθηγητές σας για την 

ανοικτότητα στην έρευνα 

• Ενημερωθείτε, διοργανώσατε σεμινάρια 

• Συμμετέχετε στην εβδομάδα ανοικτής 

πρόσβασης 

• Υιοθετήστε το ανοικτό μοντέλο έρευνας! 

• Συμμετέχετε σε διεθνείς πρωτοβουλίες 

–OpenCon http://www.opencon2015.org/  

–Right to Research Coalition  

http://www.righttoresearch.org/  

–Open access button 

–https://openaccessbutton.org/  

http://www.opencon2015.org/
http://www.righttoresearch.org/
https://openaccessbutton.org/
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tsoukala@ekt.gr    

 

 

 

mailto:tsoukala@ekt.gr


www.openaccess.gr 
www.openaccess.gr/blog 
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