
 

 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
1. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεσμεύεται για την όσο δυνατόν ευρύτερη 

διάδοση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής και ακαδημαϊκής 
δραστηριότητας των μελών του.  

2. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι από τα πρώτα ελληνικά ανώτατα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα που, αναγνωρίζοντας τη σημασία της Ανοικτής 
Πρόσβασης στις ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη 
του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση και υιοθέτησε την υποχρεωτική 
κατάθεση των ερευνητικών εργασιών των μελών του στο Ιδρυματικό 
Καταθετήριο «ΨΗΦΙΔΑ» που διαχειριζόταν η Βιβλιοθήκη και Κέντρο 
Πληροφόρησης.. 

 
ΙΙ. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 
3. Για να καταστεί δυνατή η πλήρης και λεπτομερής καταγραφή της ερευνητικής 

δραστηριότητας των μελών του Πανεπιστημίου απαιτείται η καταχώρηση των 
βιβλιογραφικών πληροφοριών του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου στο νέο 
Ιδρυματικό Καταθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας (RUOMO=Research at 
University of Macedonia Online). 

4. Για να μεγιστοποιηθεί η αναγνωσιμότητα και η απήχηση του ερευνητικού 
έργου των μελών του Πανεπιστημίου απαιτείται η κατάθεση του τελικού 
ψηφιακού χειρογράφου μετά την ομότιμη κρίση (postprint) κάθε 
δημοσιευμένου άρθρου σε περιοδικά και συνέδρια στο νέο Ιδρυματικό 
Καταθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας (RUOMO=Research at University of 
Macedonia Online). 

 
ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
5. Ειδικότερα από την έναρξη ισχύος της παρούσας πολιτικής και στο εξής κάθε 

μέλος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (μέλη ΔΕΠ, ερευνητικοί συνεργάτες, 
υποψήφιοι διδάκτορες): 

a. έχει την υποχρέωση το αργότερο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης 
να καταχωρεί τις βιβλιογραφικές πληροφορίες (μεταδεδομένα) για 
κάθε τύπο δημοσιευμένης ερευνητικής εργασίας (π.χ. άρθρο 
περιοδικού, κεφάλαιο βιβλίου, μονογραφία) στο νέο Ιδρυματικό 
Καταθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας (RUOMO=Research at 
University of Macedonia Online). 

b. έχει την υποχρέωση να καταθέτει (το συντομότερο δυνατό μετά τη 
θετική κρίση και την οριστική αποδοχή και πάντως όχι αργότερα από 
την ημερομηνία δημοσίευσης) το τελικό ψηφιακό χειρόγραφο μετά 
την ομότιμη κρίση (postprint) κάθε δημοσιευμένου άρθρου σε 
περιοδικά και συνέδρια στο νέο Ιδρυματικό Καταθετήριο 
Ακαδημαϊκής Έρευνας (RUOMO=Research at University of 
Macedonia Online). 

c. ενθαρρύνεται  να καταθέτει εάν οι περιορισμοί των εκδοτών και η 
νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων το επιτρέπουν και ψηφιακά 
αντίγραφα άλλων ερευνητικών εργασιών: 

i. αρχικά ψηφιακά χειρόγραφα πριν την ομότιμη κρίση 
(preprints) εφόσον κάτι τέτοιο δεν περιορίζει τη δυνατότητα 
μελλοντικής δημοσίευσης 

ii. ενημερώσεις ή/και διορθώσεις μετά την οριστική δημοσίευση 



 

 

iii. σύνολα ερευνητικών δεδομένων στα οποία στηρίχτηκε η 
δημοσίευση 

iv. βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, μονογραφίες, αναφορές και κείμενα 
εργασίας 

v. αναπαραστάσεις εικόνας, βίντεο, ήχου καλλιτεχνικών 
δημιουργιών 

d. ενθαρρύνεται να καταθέσει στο RUOMO βιβλιογραφικές πληροφορίες 
ή/και πλήρες κείμενο των τελικών χειρογράφων και για προγενέστερες 
ερευνητικές δημοσιεύσεις. 

 
IV. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
6. Η ανοικτή πρόσβαση στα τελικά χειρόγραφα που κατατίθενται στο RUOMO 

είναι υποχρεωτική όταν επιτρέπεται από τον εκδότη. Το υπεύθυνο για το 
RUOMO προσωπικό της Βιβλιοθήκης θα συνεργάζεται με τα μέλη και άλλες 
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των όρων που 
θέτουν εκδότες, χρηματοδοτικοί φορείς της έρευνας ή εμπορικοί χορηγοί. 
Επίσης χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τον διαδικτυακό 
οδηγό για την ανοικτή πρόσβαση του Πανεπιστημίου 
(http://openaccess.lib.uom.gr). Όπου απαιτείται από τον εκδότη 
συγκεκριμένος χρονικός αποκλεισμός (embargo) το ψηφιακό αντίγραφο 
μπορεί να κατατίθεται στο RUOMO και να ορίζεται μεταγενέστερη 
ημερομηνία για τη δημόσια προβολή του. Για την περίπτωση που κάποιος 
εκδότης περιορίζει χωρίς χρονικό περιορισμό τη  δημόσια πρόσβαση από το 
ιδρυματικό καταθετήριο (στην πράξη αυτό συμβαίνει σε ποσοστό μικρότερο 
του 10% του συνόλου των εκδοτών) τότε το ψηφιακό αντίγραφο θα παραμένει 
χωρίς δημόσια πρόσβαση για όσο διάστημα ισχύει ο περιορισμός του εκδότη. 

 
V. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
7. Το λογισμικό και το σχήμα μεταδεδομένων που χρησιμοποιεί του RUOMO 

είναι σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και παρέχουν πλήρη διαλειτουργικότητα με 
όλα τα άλλα ιδρυματικά καταθετήρια διεθνώς, βέλτιστη ανακτησιμότητα από 
ειδικές μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google Scholar) καθώς και 
διασυνδεσιμότητα με μια πληθώρα εφαρμογών. Τα δεδομένα του RUOMO 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ αλλών: 

a. Για την εμφάνιση των δημοσιεύσεων στις επίσημες ιδρυματικές 
ιστοσελίδες των μελών του Πανεπιστημίου 

b. Για τις εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις του Ιδρύματος 
(διασύνδεση με πληροφοριακό σύστημα ΜΟΔΙΠ) 

c. Για την καταγραφή των δημοσιεύσεων σε συστήματα διαχείρισης 
ερευνητικών έργων (διασύνδεση με πληροφοριακό σύστημα 
Επιτροπής Ερευνών) 

d. Για την παραπομπή στο πλήρες κείμενο των επιστημονικών 
δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ από θεματικά καταθετήρια (π.χ. 
RepEc) ή από μέσα ακαδημαϊκής κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Research 
Gate, Academia.edu, Mendeley). 

e. Για τις διαδικασίες κρίσης και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ 
 

VI. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
8. Η έναρξη ισχύος εφαρμογής της παρούσας πολιτικής ορίζεται σε 3 μήνες μετά 

την έγκρισή της από τη Σύγκλητο δηλ. την ….. 

http://openaccess.lib.uom.gr/

