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• Μετάβαση από την Ανοιχτή Πρόσβαση στην Ανοιχτή Επιστήμη

• Από την ανοιχτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, στην ανοιχτή

πρόσβαση σε δεδομένα

• Από την ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα στην ανοιχτή επιστήμη, στην

πραγματοποίηση δηλαδή του συνολικού κύκλου της επιστημονικής

δραστηριότητας κατά τρόπο που να είναι δυνατόν να είναι επαναλήψιμος και

ελέγξιμος από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας και άρα να βελτιώνεται

ουσιαστικά η ποιότητα (έλεγχος αποτελεσμάτων) και η ποσότητα της έρευνας (η

έρευνα πραγματοποιείται σωρευτικά)

Από την Ανοικτή Πρόσβαση 
στην Ανοικτή Επιστήμη



•European Open Science Cloud
(EOSC)

•OpenAIRE - ΕΕ ερευνητική 

υποδομή για την Ανοικτή 

Πρόσβαση και την Ανοικτή 
Επιστήμη

Ο δρόμος προς την Ανοικτή Επιστήμη 
μέσα από έργα και συνεργασίες



EOSC και Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές



Το EOSC ως Ευρωπαϊκή πολιτική

• Οδηγία για την Πληροφορία Δημοσίου Τομέα (PSI Directive)

• Νέες συστάσεις για την πρόσβαση και τη διατήρηση της ερευνητικής πληροφορίας

(COM 2012)

• Implementation roadmap for EOSC

EOSC



OpenAIRE



Τί είναι;

Ένα κοινωνικο-τεχνικό δίκτυο που υποστηρίζει, επιταχύνει και 

παρακολουθεί την εφαρμογή πολιτικών Ανοικτής Επιστήμης και 

ΑΠ στις δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά δεδομένα. 

Έργο του Ορίζοντα2020 - συμβολή στην υλοποίηση του EOSC.

Σκοπός;

1. Η αναδιάρθρωση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας (scholarly 

communication system) σε ένα σύστημα που προωθεί και 

υποστηρίζει την ανοικτότητα και τη διαφάνεια στη γνώση και τις 
ερευνητικές διαδικασίες.

2. Η μετάδοση τεχνογνωσίας και εμπειριών τόσο σε εταίρους 

της ερευνητικής δραστηριότητας όσο και στην ευρύτερη 
κοινότητα της Ευρώπης και άλλων χωρών.

3. Η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος διασυνδεδεμένης Ανοικτής 

Επιστήμης που υποστηρίζει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της 
έρευνας.

Η συμβολή του OpenAIRE 
στην Ανοικτή Επιστήμη



Εκπαιδευτικοί πόροι -> μέρος της Ανοικτής Επιστήμης (enabler)

- Συμβολή του OpenAIRE μέσα από το ανθρωποτεχνικό δίκτυο 

που διαθέτει

- Πώς μπορούμε να ανοίξουμε τους Ανοικτούς Πόρους;

- Μηχανισμός παρακολούθησης (Monitor) της Ανοικτής 

Επιστήμης-> συμβολή στην καταγραφή τάσεων και κενών στη 

βιβλιογραφία

- Μοντελοποίηση καλών πρακτικών

Κοινοί Ανοικτοί Πόροι στην Παιδεία



Έλλη Παπαδοπούλου
Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας “Αθηνά”


