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Θέμα 4ο:
4.1

Γενικά Θέματα Πολιτικής, Στρατηγικής και Λειτουργίας Πανεπιστημίου
Αιγαίου
Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης του Ιδρύματος

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη :
o
Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
o
Τη διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46
έως 49 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του
«Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,
o
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114/04.08.2017, τ. Α’),
o
Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη σε συνέχεια του με ημερ. 24.11.2017 εγγράφου της
Αναπληρώτριας Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας με θέμα
«Σχέδιο κειμένου Πολιτικής Ανοιχτής Πρόσβασης»,
o
Το σχέδιο κειμένου Πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης του Ιδρύματος που στηρίχθηκε στις
διατυπώσεις του προτύπου Οδηγού Πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης του Mediterranean
Open Access Network (MedOAnet), το οποίο επισυνάπτεται,
o
Τα οφέλη της Aνοικτής Πρόσβασης για τα Ιδρύματα και τους συγγραφείς, τους ερευνητές,
τις Βιβλιοθήκες και το ευρύτερο κοινό,
o
Το παγκόσμιο ενδιαφέρον των ερευνητών και των ερευνητριών για τις πολιτικές Ανοικτής
Πρόσβασης,
o
Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την Ανοικτή Πρόσβαση, ως τον
καθιερωμένο τρόπο για τη διάδοση της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία της γνώσης, ως μία από
τις πέντε προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας [COM(2012) 392 final],
o
Το γεγονός ότι η Ανοικτή Πρόσβαση θα είναι υποχρεωτική για όλες τις δημοσιεύσεις με
αξιολόγηση που προκύπτουν από τη χρηματοδότηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020
(Horizon 2020),
o
Τη βούληση του Ιδρύματος να αναπτύξει Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης,
καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα
αποφασίζει
και εγκρίνει την Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης του Ιδρύματος, η οποία αποτυπώνεται στο
επισυναπτόμενο έγγραφο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων πρακτικών.
Ακολούθως, εξουσιοδοτείται η Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Διασφάλισης Ποιότητας για τις περαιτέρω ενέργειες.
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