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Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής 

  

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προωθεί  ενέργειες οι οποίες συμβάλλουν στην 

ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής 

δραστηριότητας των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου. Στο 

πλαίσιο αυτό, με ευθύνη της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, λειτουργεί το Ιδρυματικό 

Αποθετήριο «Πολυνόη» το οποίο φιλοξενεί τις πτυχιακές, διπλωματικές και 

μεταπτυχιακές εργασίες, τις διδακτορικές διατριβές και το δημοσιευμένο 

επιστημονικό και ερευνητικό έργο των μελών του Ιδρύματος. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υιοθετεί τις ακόλουθες αρχές Ανοικτής Πρόσβασης 

έχοντας την πεποίθηση ότι η υιοθέτηση των αρχών αυτών συμβάλλει στην 

κατοχύρωση και στη μέγιστη προβολή του έργου των μελών της Ακαδημαϊκής 

Κοινότητας του Πανεπιστημίου: 

1. Προτρέπει τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας  να καταθέτουν στο 

Ιδρυματικό  Αποθετήριο (Ι.Α.)  ηλεκτρονικά αντίγραφα όλων των έγκριτων 

άρθρων, βιβλίων / μονογραφιών, πρακτικών συνεδρίων, κ.λπ. που έχουν γίνει 

αποδεκτά για δημοσίευση (είτε το τελικό αντίγραφο του συγγραφέα – 

accepted author manuscript ή το αντίγραφο του εκδότη – published version) 

καθώς και των μεταδεδομένων τους. 

2.  Η ηλεκτρονική κατάθεση των πτυχιακών, διπλωματικών και μεταπτυχιακών 

εργασιών και διδακτορικών διατριβών των τελειοφοίτων του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής στο Ι.Α. είναι υποχρεωτική. 

3. Ενθαρρύνει τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας   να εκχωρούν σε εκδότες 

μόνο όσα δικαιώματα είναι αναγκαία για την έκδοση των δημοσιεύσεων τους 

και εφιστά την προσοχή τους για την ορθή διαπραγμάτευση με τους εκδότες, 

προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της κατάθεσης των δημοσιεύσεων 

και των μεταδεδομένων τους στο Ι.Α. και της μέσω αυτού παροχής ανοικτής 

πρόσβασης στο περιεχόμενο τους όπου αυτό είναι δυνατόν. 

4. Τα μεταδεδομένα (τίτλος, συγγραφέας, ιδιότητα, όνομα του περιοδικού που 

αποδέχτηκε τη δημοσίευση, κ.λπ.) όλων των δημοσιεύσεων που 

προσδιορίζονται στο άρθρο 1 θα πρέπει να γίνονται άμεσα ανοικτά διαθέσιμα 

από τη στιγμή της κατάθεσης. 



3 
 

5. Στην περίπτωση δημοσιεύσεων που δεν μπορούν να γίνουν άμεσα ανοικτά 

διαθέσιμες, λόγω περιορισμών των εκδοτών, συνιστάται η κατάθεση του 

πλήρους κειμένου στο Ι.Α., ωστόσο η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο θα είναι 

κλειστή μέχρι τη λήξη της χρονικής δέσμευσης που θέτει ο εκδότης. 

6. Τα μέλη της Κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διατηρούν την 

πλήρη ευθύνη ως προς την τήρηση τυχόν υποχρεώσεων που υφίστανται και 

έχουν αναληφθεί προς τρίτα μέρη (άλλοι & άλλες συγγραφείς και εκδότες).  

7. Προτρέπει τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας  να καταθέτουν στο Ι.Α. το 

σύνολο του δημοσιευμένου έργου τους ώστε να είναι εφικτή η αποτίμηση και 

αξιολόγηση μέσω του Ι.Α., της παραγωγής ερευνητικού έργου τόσο του 

Ιδρύματος συνολικά, όσο και του κάθε μέλους του προσωπικού ειδικότερα. 

Για το σκοπό αυτό,  συγκρίνει και εμπλουτίζει το περιεχόμενο του 

αποθετηρίου σε σχέση με ό,τι έχει καταγραφεί από υπηρεσίες 

ευρετηριασμού των αναφορών (citation indexes services). 

8. Για την κατάθεση του επιστημονικού έργου τους στο Ι.Α., τα μέλη του 

ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού υποχρεούνται να αποκτήσουν 

μοναδικό αναγνωριστικό φυσικού προσώπου ORCID (ORCID iD), το οποίο θα 

τα διακρίνει από άλλους ερευνητές (π.χ. με ίδιο όνομα) και θα επιτρέπει να 

διαχειρίζονται τις εγγραφές των δημοσιεύσεων τους αλλά και να αναζητούν 

άλλους ερευνητές. 

9. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για όλες τις δημοσιεύσεις και εργασίες που 

παράγονται μετά από την ημερομηνία κατά την οποία η πολιτική αυτή έχει 

τεθεί σε ισχύ. 

Επιπλέον,  

• Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ενθαρρύνει τα μέλη της Ακαδημαϊκής 

Κοινότητας να διατηρεί την κυριότητα των πνευματικών δικαιωμάτων των 

δημοσιεύσεών τους, όπου είναι δυνατόν, και να αδειοδοτεί τους εκδότες μόνο 

με τα δικαιώματα, τα οποία είναι αναγκαία για την έκδοση των δημοσιεύσεών 

τους. Ενθαρρύνει τα μέλη του να καταθέτουν στο Ι.Α. του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και σε όποιο άλλο κατάλληλο αποθετήριο δεδομένων ανοικτής 

πρόσβασης όλα τα ερευνητικά σύνολα δεδομένων που χρησιμεύουν ως 

αποδεικτικά στοιχεία για δημόσια διαθέσιμες εκθέσεις έρευνας ή/και αναφορά 

σε δημοσιεύσεις οι οποίες έχουν υποστεί ομότιμη αξιολόγηση (peer-reviewed). 

• Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δεσμεύεται να εξασφαλίσει την επιμέλεια και 

μακροχρόνια διατήρηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που κατατίθεται στο 
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Ιδρυματικό του Αποθετήριο. Επίσης, δεσμεύεται να αυξάνει τον αριθμό των 

πηγών, των διαθέσιμων εργαλείων και τις προσφερόμενες δυνατότητες των 

αποθετηρίων, να διευκολύνει την κατάθεση, να εκπαιδεύει τους ερευνητές, να 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, να παρέχει 

υποστήριξη στην εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης δεδομένων (data management 

plans) και να αναπτύσσει τις απαραίτητες υποδομές για τη μακροχρόνια 

ψηφιακή διατήρηση των δεδομένων (digital preservation). 

• Παρά το γεγονός ότι η παρούσα πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης ισχύει μόνο για 

τις δημοσιεύσεις που γίνονται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ενθαρρύνει τα μέλη του να καταθέσουν στο Ι.A. 

του και όσες δημοσιεύσεις είχαν συγγράψει πριν από την ημερομηνία αυτή και 

να τις καταστήσουν ελεύθερα προσβάσιμες όπου αυτό είναι δυνατό. 

• Για τη σύνταξη αυτής της Πολιτικής το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έλαβε 

υπόψη τις ακόλουθες βιβλιογραφικές πηγές: 

Max Planck Society. Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοιχτή Πρόσβαση στη 

Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Διαθέσιμο από: 

https://openaccess.mpg.de/67671/BerlinDeclaration_gr.pdf (Τελευταία 

επίσκεψη: 15 Νοεμβρίου 2020). 

Mediterranean Open Access Network. Οδηγός ΜedOAnet για την εφαρμογή 

πολιτικών ανοικτής πρόσβασης για φορείς διεξαγωγής έρευνας και 

χρηματοδότησης έρευνας. Διαθέσιμο από: 

http://medoanet.eu/sites/www.medoanet.eu/files/documents/GUIDLine_GR_

ws.pdf (Τελευταία επίσκεψη: 14 Νοεμβρίου 2020). 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Η Ανοικτή 

Πρόσβαση στην πράξη. Διαθέσιμο από: 

http://www.openaccess.gr/node/2352#ereunitis  (Τελευταία επίσκεψη: 13 

Νοεμβρίου 2020) 

V.Tsoukala, Marina Aggelaki. Proposal for an Open Access Policy. Open Access 

policy Gudelines for research Performings Organizations. 

http://www.openaccess.gr/sites/openaccess.gr/files/INSTITUTIONS_POLICY%2

0GUIDELINES_0.pdf (Τελευταία επίσκεψη: 13 Νοεμβρίου 2020) 
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