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1. Ειςαγωγή
1.1. Η ςκοπιμότητα και η προςτιθϋμενη αξύα τησ μελϋτησ
Η παροϑςα μελϋτη εκπονόθηκε για να καλϑψει μια ςημαντικό ανϊγκη τησ Εθνικόσ
χολόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.), την υλοπούηςη ενϐσ
Χηφιακοϑ Αποθετηρύου των εγγρϊφων και τεκμηρύων τησ (e-esdda), τα οπούα
παρουςιϊζουν ενδιαφϋρον για την Ε..Δ.Δ.Α. καθαυτό, για τη Δημϐςια Διούκηςη και το
ευρϑ κοινϐ. Πρϐκειται για ϋνα ψηφιακϐ αρχεύο που θα περιλαμβϊνει, δυνϊμει, ϐλα τα
ϋγγραφα και τα τεκμόρια τησ Ε..Δ.Δ.Α., θα προςφϋρει υπηρεςύεσ ςυλλογόσ, πρϐςβαςησ
και διαφϑλαξησ του ψηφιακοϑ υλικοϑ, ϐπωσ και οργανωμϋνησ διαχεύριςησ και
διϊδοςόσ του. τϐχοσ τησ μελϋτησ εύναι να αποτελϋςει το προπαραςκευαςτικϐ ςτϊδιο
για την υλοπούηςη του αποθετηρύου τησ Ε..Δ.Δ.Α. και να προετοιμϊςει το ϋδαφοσ για:


Σην υλοπούηςη του Αποθετηρύου με βϊςη τα πλϋον ςϑγχρονα πρϐτυπα

Ανοικτόσ Πρϐςβαςησ (Open Access), ϐπωσ αυτϊ καταγρϊφονται ςε εθνικϐ και
διεθνϋσ επύπεδο, που θα διαθϋτει το υλικϐ του κατϊ πρώτο λϐγο ςτη Δημϐςια
Διούκηςη, με την οπούα εύναι οργανικϊ ςυνδεδεμϋνη η Ε..Δ.Δ.Α., ϐςο και ςτην
επιςτημονικό κοινϐτητα και ευρϑτερεσ κατηγορύεσ χρηςτών, προσ ποικύλη
χρόςη.


Ση διερεϑνηςη του νομικοϑ πλαιςύου ςχετικϊ με την ψηφιακό διϊθεςη

των δεδομϋνων - με βϊςη την αρχό τησ ΕΕ για τα επιςτημονικϊ δεδομϋνα,
«ανοιχτϊ ϐςο γύνεται, κλειςτϊ ϐςο χρειϊζεται» ("as open as possible, as closed as
necessary"), τη νομοθεςύα ςχετικϊ με τα δικαιώματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ
και το κανονιςτικϐ πλαύςιο για τα δημϐςια δεδομϋνα (public data).


Ση διερεϑνηςη διαςϑνδεςησ του Αποθετηρύου με ϊλλα αποθετόρια, αρχόσ

γενομϋνησ απϐ το Αποθετόριο Διοικητικόσ Γνώςησ (Ν. 3966/24.5.2011)που
φιλοξενεύται ςτον ιςτϐτοπο του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ Διούκηςησ και
Αυτοδιούκηςησ1, και την ϋνταξό του ςε διεθνό δύκτυα ςυνεργαςύασ αποθετηρύων,
ιδρυματικών, επιςτημονικών, δημϐςιασ διούκηςησ και διοικητικόσ γνώςησ και
ϊλλων.


Σην εξϋταςη των προτϑπων και ϐρων για τη ςυντόρηςη και διαφϑλαξη

του υλικοϑ, με ϋμφαςη ςτη διαλειτουργικϐτητα.

1

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-06-19-09-30-23
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Σην

ανϊπτυξη

ενϐσ

ςυςτόματοσ

οργϊνωςησ

και

αναζότηςησ

πληροφορύασ που θα επιτρϋπει την καλϑτερη δυνατό ανϊκτηςη πληροφορύασ,
ϐπωσ και τη μεγαλϑτερη διϊδοςό τησ.


Σην ανϊπτυξη

μεθοδολογιών και τεχνογνωςύασ ςτο επύπεδο τησ

διαχεύριςησ δεδομϋνων και την κατϊρτιςη ενϐσ χεδύου Διαχεύριςησ Δεδομϋνων
(Data Management Plan, DMP), λειτουργικοϑ ϐχι μϐνο για την Ε..Δ.Δ.Α. αλλϊ και
για τη Δημϐςια Διούκηςη εν γϋνει.
Σο Αποθετόριο επιδιώκει να αποτελϋςει μια ςϑγχρονη βϊςη δεδομϋνων που θα
παρουςιϊζει το ϋργο τησ Ε..Δ.Δ.Α., θα αναδεικνϑει την ιςτορικό τησ διαδρομό, το υλικϐ
και ϊυλο ςυμβολικϐ κεφϊλαιϐ τησ και τη ςυνειςφορϊ τησ ςτη Δημϐςια Διούκηςη.
τοχεϑει ςτην αναγνώριςη και την προβολό του ϋργου τησ Ε..Δ.Δ.Α., ώςτε να
ενιςχϑεται η δημϐςια αξύα τησ, ϐπωσ και η δυνατϐτητα ςυμμετοχόσ τησ ςε εθνικϋσ και
διεθνεύσ καινοτϐμεσ πρωτοβουλύεσ και ςε ςυναφό ανθρωποδύκτυα γνώςησ και πρϊξησ.
Η δημιουργύα του αποθετηρύου ςυνδϋεται επύςησ με το αύτημα τησ διαφϊνειασ και
καλϑπτει την ανϊγκη τησ πολλαπλόσ χρόςησ και επανϊχρηςησ των δεδομϋνων, τησ
πληροφορύασ και τησ γνώςησ ςτο πλαύςιο τησ διϊθεςησ ανοιχτών δεδομϋνων για
δημϐςια χρόςη. Πϋραν αυτοϑ, εντϊςςεται ςτον γενικϐτερο ςχεδιαςμϐ μιασ ψηφιακόσ
πολιτικόσ ςτην υπηρεςύα του δημοςύου ςυμφϋροντοσ.
Η ιδιαιτερϐτητα τησ Ε..Δ.Δ.Α., η οπούα ςυνιςτϊ μια παραγωγικό ςχολό εκπαύδευςησ
επιτελικών ςτελεχών για τη Δημϐςια Διούκηςη, ςυνδυϊζει δηλαδό τη θεωρητικό και με
την πρακτικό εκπαύδευςη, με βϊςη τισ αρχϋσ εκπαύδευςησ ενηλύκων και με
εκπαιδευτικϐ υλικϐ που παρϊγεται αμιγώσ για τισ ανϊγκεσ τησ, αποτελεύ τον πρώτο
λϐγο για τη δημιουργύα του αποθετηρύου αυτοϑ, που διαφϋρει τϐςο απϐ ϊλλα
αποθετόρια ανοιχτόσ πρϐςβαςησ, ιδρυματικϊ, επιςτημονικϊ κ.λπ., ϐςο και απϐ το
Αποθετόριο Διοικητικόσ Γνώςησ, με το οπούο θα διαςυνδεθεύ. Η Εθνικό χολό
εκπαιδεϑει πτυχιοϑχουσ, που ειςϊγονται ςε αυτόν με διαγωνιςμϐ, και τουσ αποδύδει
ςτη Δημϐςια Διούκηςη μετϊ απϐ χρονικϐ διϊςτημα που ορύζεται, ςτα τριϊντα ςχεδϐν
χρϐνια τησ λειτουργύασ τησ, αναλϐγωσ με τισ ανϊγκεσ και τισ δυνατϐτητεσ. Οι
εκπαιδευϐμενοι λογύζονται απϐ τη ςτιγμό τησ ειςαγωγόσ τουσ ςτην Ε..Δ.Δ.Α. δϐκιμοι
δημϐςιοι υπϊλληλοι και η εκπαύδευςό τουσ υλοποιεύται με βϊςη ειδικϐ πρϐγραμμα,
προςαρμοςμϋνο ςτισ εκϊςτοτε ανϊγκεσ τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ.
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Σο ψηφιακϐ αποθετόριο, ωσ εφαρμογό / ςϑςτημα για την ηλεκτρονικό
αποθόκευςη, διαχεύριςη και ανϊδειξη ψηφιακοϑ περιεχομϋνου (κειμϋνου, όχου,
ςτατικόσ και κινοϑμενησ εικϐνασ κ.λπ.), θα επιτρϋψει τη δημϐςια διϊθεςη των
εγγρϊφων και τεκμηρύων τησ Ε..Δ.Δ.Α. ςε ϐλουσ τουσ ενδιαφερϐμενουσ, απϐ τισ
προκηρϑξεισ των διαγωνιςμών ειςαγωγόσ και τα προγρϊμματα ςπουδών ωσ το
εκπαιδευτικϐ υλικϐ (ςτον βαθμϐ που μπορεύ να διατεθεύ λϐγω δικαιωμϊτων
πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ), τισ εργαςύεσ των ςπουδαςτών (οι τελικϋσ τουσ εργαςύεσ
αναρτώνται υποχρεωτικϊ ςτον ιςτϐτοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αλλϊ δεν εύναι οι μϐνεσ που
παρουςιϊζουν ενδιαφϋρον για τη δημϐςια διούκηςη και ευρϑτερεσ ομϊδεσ χρηςτών)
κ.ϊ. Οι τϑποι εγγρϊφων που θα περιλαμβϊνει το αποθετόριο αναφϋρονται αναλυτικϊ
ςτην οικεύα ενϐτητα ςτη ςυνϋχεια, αλλϊ ο κατϊλογοσ αυτϐσ εύναι υποκεύμενοσ ςε
αλλαγϋσ, προώϐντοσ του χρϐνου και με δεδομϋνεσ τισ ραγδαύεσ αλλαγϋσ που διαρκώσ
ειςϊγει η ψηφιακϐτητα ςτην ύδια την κειμενικϐτητα αλλϊ και ςτη διαχεύριςη
δεδομϋνων, ϐπωσ και ςτισ ανϊγκεσ και πρακτικϋσ τησ εκπαύδευςησ και τησ Δημϐςιασ
Διούκηςησ.
Σο εγχεύρημα του ςχεδιαςμοϑ ενϐσ ψηφιακοϑ αποθετηρύου τησ Ε..Δ.Δ.Α.
πραγματώνεται και ωσ μια καλό πρακτικό ςε επύπεδο διαχεύριςησ δεδομϋνων, ςε μια
ςτιγμό ϐπου το ςυγκεκριμϋνο ζότημα βρύςκεται ςτο επύκεντρο τησ ςυζότηςησ
παγκοςμύωσ. Εν ϐψει τησ ανϊρτηςησ των εγγρϊφων τησ Ε..Δ.Δ.Α. ςτο αποθετόριο,
εκπονόθηκε ϋνα χϋδιο Διαχεύριςησ Δεδομϋνων (Data Management Plan, DMP), το
οπούο περιγρϊφεται ςτη ςυνϋχεια, με ςτϐχο τα δεδομϋνα να μποροϑν να βρεθοϑν, να
προςπελαςτοϑν, να χρηςιμοποιηθοϑν και επαναχρηςιμοποιηθοϑν αποτελεςματικϊ, να
εύναι διαλειτουργικϊ και να προςτατεϑουν τα δικαιώματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ, αν
και ϐταν αυτϊ υπϊρχουν, με βϊςη ςυγκεκριμϋνεσ ϊδειεσ χρόςησ. τϐχοσ εύναι τα
δεδομϋνα να εύναι «ανοιχτϊ ϐςο γύνεται και κλειςτϊ ϐςο χρειϊζεται», ϐπωσ αναφϋρεται
και παραπϊνω. Σο χϋδιο Διαχεύριςησ Δεδομϋνων:


αναφϋρεται ςε και περιγρϊφει τον κϑκλο ζωόσ των δεδομϋνων που

ςυλλϋγονται και υφύςτανται επεξεργαςύα ςτο πλαύςιο ποικύλων διαδικαςιών·


διαςφαλύζει τη βιωςιμϐτητϊ τουσ·



εκθϋτει την εκϊςτοτε μεθοδολογύα και τα πρϐτυπα που εφαρμϐζονται

κατϊ τη ςυλλογό και την επεξεργαςύα τουσ, τουσ ϐρουσ πρϐςβαςησ ςε αυτϊ και
τουσ τρϐπουσ διαφϑλαξόσ τουσ.
4

Αυτϐ το χϋδιο Διαχεύριςησ αναμϋνεται να λειτουργόςει καθοδηγητικϊ ςτη
διαχεύριςη δεδομϋνων ςτο πλαύςιο τησ λειτουργύασ τησ Ε..Δ.Δ.Α. Με τη λογικό αυτό,
τϋθηκαν μια ςειρϊ απϐ ερωτόματα ϐςον αφορϊ τα δεδομϋνα του Αποθετηρύου, οι
απαντόςεισ ςτα οπούα οδόγηςαν ςτισ επιλογϋσ που παρατύθενται αναλυτικϊ ςτα
ςχετικϊ κεφϊλαια. Οριςμϋνα απϐ τα ερωτόματα αυτϊ, μεταξϑ ϊλλων πολλών, εύναι:
1. Ποιουσ ςτϐχουσ εξυπηρετεύ η παραγωγό και ςυλλογό δεδομϋνων ςτην Ε..Δ.Δ.Α.
και πώσ διαςυνδϋονται με τουσ γενικοϑσ ςτϐχουσ τησ;
2. Ποιουσ τϑπουσ και μορφϐτυπουσ δεδομϋνων παρϊγει και ςυλλϋγει η Ε..Δ.Δ.Α.;
3. Ποια χρόςη και επανϊχρηςη των δεδομϋνων μπορεύ να γύνει και ςε ποιο πλαύςιο
(χρηςιμϐτητα και προςβαςιμϐτητα, ανοιχτό και περιοριςμϋνη πρϐςβαςη);
4. Πώσ τα εν λϐγω δεδομϋνα μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν εκτϐσ των ςτϐχων τησ
Ε..Δ.Δ.Α. (π.χ. ερευνητικϊ ςε διϊφορα επύπεδα);
5. Ποιοι τρϐποι και ποια μεθοδολογικϊ εργαλεύα θα διευκολϑνουν την ανϊκτηςη
των δεδομϋνων ςε ηλεκτρονικϋσ αναζητόςεισ (μεταδεδομϋνα, μοναδικού κωδικού
αναγνώριςησ, π.χ. DOI, θηςαυρού, λϋξεισ-κλειδιϊ, ςόμανςη διαφορετικών εκδϐςεων);
6. Πώσ διαςφαλύζεται η διαλειτουργικϐτητα των δεδομϋνων;
7. Πώσ διαςφαλύζεται η αςφϊλεια και η διαφϑλαξη των δεδομϋνων;
Σα ερωτόματα αυτϊ, που παρατύθενται παραπϊνω ενδεικτικϊ, ϋγινε προςπϊθεια να
απαντηθοϑν ςτην παροϑςα μελϋτη ςε επύπεδο τεκμηρύων και γενικόσ λειτουργύασ του
αποθετηρύου. Οι απαντόςεισ ςτα ερωτόματα ορύζουν και το χρονικϐ πεδύο αναφορϊσ
τησ ανϊρτηςησ των εγγρϊφων, καθώσ ςε πολλϋσ περιπτώςεισ ζητόματα δικαιωμϊτων
πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ επιβϊλλουν την εφαρμογό νϋασ πολιτικόσ και δεν καλϑπτουν
παλαιϐτερο υλικϐ. Σο ςϑνολο του περιεχομϋνου του Αποθετηρύου θα εύναι εντοϑτοισ
διαθϋςιμο ςε χρόςτεσ τησ Ε..Δ.Δ.Α., αναλϐγωσ με τουσ ρϐλουσ που θα καθοριςτοϑν για
τη ςυλλογό και την επεξεργαςύα του. Οι καταθϋτεσ περιεχομϋνου θα προϋρχονται
επύςησ απϐ την Ε..Δ.Δ.Α., με βϊςη ςυγκεκριμϋνουσ ρϐλουσ, που θα αναλυθοϑν ςτη
ςυνϋχεια.
Σελικϐσ ςτϐχοσ τησ μελϋτησ εύναι να υποςτηρύξει την πρακτικό υλοπούηςη τησ
υποδομόσ του ψηφιακοϑ αποθετηρύου, γι’ αυτϐ και παρουςιϊζει μια ευρεύα επιςκϐπηςη
των διαθϋςιμων επιλογών κϊθε φορϊ, καταλόγοντασ ςε ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ.
1. 2. ύντομη ιςτορύα τησ Ε..Δ.Δ.Α.
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Η Εθνικό χολό Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α) προϋκυψε απϐ
τη ςυγχώνευςη τησ Εθνικόσ χολόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ (Ε..Δ.Δ), η οπούα εύχε
δημιουργηθεύ όδη το 1983 (Ν. 1388/1983) ςτο πρϐτυπο τησ γαλλικόσ École Nationale
d’Administration (ENA), και τησ Εθνικόσ χολόσ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ (Ε..Σ.Α). Η
ςυγχώνευςη εγκρύθηκε με την υπ' αριθ.4/04.8.2010 απϐφαςη τησ Διυπουργικόσ
Επιτροπόσ (ΥΕΚ Β 19/15.1.2010) και θεςμοθετόθηκε με το Ν.3699/12-5-2011
(ΥΕΚ118, τ. Α', 24-5-2011).
Η Ε..Δ.Δ.Α ςυνιςτϊ οργανικό μονϊδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α και η λειτουργύα τησ
καθορύζεται πλόρωσ και δεςμευτικϊ απϐ τη ςχετικό νομοθεςύα. H Ε..Δ.Δ.Α αποτελεύ
παραγωγικό ςχολό ςτελεχών τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ και ςτοχεϑει ςτη ςτελϋχωςη τησ
Δημϐςιασ Διούκηςησ με επιτελικϊ ςτελϋχη υψηλόσ εξειδύκευςησ και ςϑγχρονησ
εκπαύδευςησ, μϋςω τησ ανϊπτυξησ τησ διοικητικόσ ικανϐτητασ, ενϐσ διεπιςτημονικοϑ
υποβϊθρου γνώςεων και αρχών, τησ εξοικεύωςησ με τισ ςϑγχρονεσ τεχνολογύεσ
πληροφορικόσ και επικοινωνιών.
Η ειδοποιϐσ διαφορϊ τησ Ε..Δ.Δ.Α ςε ςχϋςη με τα Πανεπιςτημιακϊ και τα
Σεχνολογικϊ

Ιδρϑματα

ϋγκειται

ςτον

επαγγελματικϐ

προςανατολιςμϐ

του

Προγρϊμματοσ πουδών τησ πρώτησ, καθιςτώντασ την ϋτςι μύα sui generis
παραγωγικό ςχολό που παρϋχει εκπαύδευςη διαφορετικόσ υφόσ και περιεχομϋνου απϐ
εκεύνη που παρϋχουν τα κϊθε μορφόσ ιδρϑματα ανώτερησ ό ανώτατησ παιδεύασ, εύτε
προπτυχιακϊ, εύτε μεταπτυχιακϊ. Ψσ εκ τοϑτου, τα διδακτικϊ αντικεύμενα και οι
εκπαιδευτικϋσ μϋθοδοι που εφαρμϐζονται ςτα πλαύςια τησ Ε..Δ.Δ.Α προςιδιϊζουν
πρωτύςτωσ ςτην πρακτικό ϊςκηςη και την εξοικεύωςη των ςπουδαςτών με τη
ςϑγχρονη διοικητικό πραγματικϐτητα. Μϋςα δε απϐ την επιςτημονικό ανύχνευςη των
εκϊςτοτε διοικητικών αναγκών διαςφαλύζεται η απαιτοϑμενη ανϊδραςη (feedback)
μεταξϑ του Προγρϊμματοσ πουδών τησ Ε..Δ.Δ.Α και των αναγκών τησ Δημϐςιασ
Διούκηςησ, ϐπωσ αυτϋσ προκϑπτουν κϊθε φορϊ μϋςα ςτο ςϑγχρονο διεθνοποιημϋνο
περιβϊλλον.
Η χολό λειτοϑργηςε με Σμόματα Εξειδύκευςησ για εύκοςι μύα (21) ςυναπτϋσ
εκπαιδευτικϋσ ςειρϋσ. Αρχικϊ αποτελεύτο απϐ επτϊ τμόματα, ενώ ϋφταςε και ϋνα
μϋγιςτο αριθμϐ ϋντεκα (11). Σμημϊτων. Οι ΚΒ’

και ΚΓ’

εκπαιδευτικϋσ ςειρϋσ

λειτοϑργηςαν χωρύσ τμόματα εξειδύκευςησ. Απϐ την ΚΔ’ Εκπαιδευτικό ειρϊ, οι ςειρϋσ
ϊρχιςαν να ονομϊζονται. Η ΚΔ’ Εκπαιδευτικό ςειρϊ ονομϊςτηκε «Κοςμϊσ Χυχοπαύδησ»
6

και ς’ αυτόν επανόλθαν τα τμόματα εξειδύκευςησ (5 τον αριθμϐ). την τρϋχουςα, ΚΕ’
Εκπαιδευτικό ειρϊ «Αϑρα Θεοδωροποϑλου», τα τμόματα εξειδύκευςησ αυξόθηκαν ςε
οκτώ (8) (Σμόμα Γενικόσ Διούκηςησ, Σμόμα Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών,
Σμόμα Διούκηςησ Τπηρεςιών Τγεύασ και Κοινωνικόσ Υροντύδασ, Σμόμα Εμπορικών –
Οικονομικών Τποθϋςεων, Σμόμα Διεθνών και Ευρωπαώκών Τποθϋςεων, Σμόμα
υμβοϑλων και Γραμματϋων Επικοινωνύασ, Σμόμα Χηφιακόσ Πολιτικόσ, Σμόμα
Πολιτιςτικόσ Διούκηςησ).
Η φούτηςη ςτην Ε..Δ.Δ.Α, η οπούα διαςφαλύζεται μϋςω τησ επιτυχοϑσ ςυμμετοχόσ
ςε αυςτηρϐ ειςαγωγικϐ διαγωνιςμϐ δϑο φϊςεων, με εξϋταςη ςε διϊφορα γνωςτικϊ
αντικεύμενα, χωρύζεται ςε τρεισ βαςικϋσ φϊςεισ: A) Κοινό Υϊςη πουδών, Β) Ειδικό
Υϊςη πουδών, Γ) Υϊςη Προετοιμαςύασ Διοριςμοϑ. Η τοποθϋτηςη των αποφούτων
ςτισ προβλεπϐμενεσ θϋςεισ γύνεται κατϐπιν δόλωςησ προτύμηςόσ τουσ με κριτόριο τη
ςειρϊ αποφούτηςόσ τουσ, ϐπωσ αυτό προκϑπτει απϐ τη γενικό βαθμολογύα που
ςυγκϋντρωςαν κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδών τουσ ςτην Ε..Δ.Δ.Α
Αναφορικϊ με το προφύλ των ειςερχομϋνων ςτην Ε..Δ.Δ.Α, απϐ τα χαρακτηριςτικϊ
των πιο πρϐςφατων εκπαιδευτικών ςειρών προκϑπτει ϐτι: α) ςημαντικϐ ποςοςτϐ
ςπουδαςτών/ςτριών ανόκουν ςτισ ηλικιακϋσ ομϊδεσ εύτε πολϑ νϋων, εύτε αρκετϊ
μεγαλϑτερησ ηλικύασ, β) πολϑ υψηλϐ ποςοςτϐ ςπουδαςτών/ςτριών διαθϋτει ϋνα
τουλϊχιςτον μεταπτυχιακϐ τύτλο ςπουδών, ενώ αρκετού ςπουδαςτϋσ/τριεσ κατϋχουν
και διδακτορικϐ, ενύοτε και μεταδιδακτορικϐ τύτλο ςπουδών, γ) ϋνα ποςοςτϐ
ςπουδαςτών/ςτριών ϋχει επαγγελματικό εμπειρύα απϐ τον ιδιωτικϐ τομϋα, ενώ μεγϊλο
ποςοςτϐ δεν ϋχει καθϐλου επαγγελματικό εμπειρύα, δ) μικρό εύναι η ςυμμετοχό των
υπηρετοϑντων δημοςύων υπαλλόλων. τοιχεύα για τουσ ςπουδαςτϋσ τησ Ε..Δ.Δ.Α. και
την πορεύα των αποφούτων τησ ςυλλϋγονται αυτό την περύοδο ςτο πλαύςιο μελϋτησ
που εκπονεύ η Ε..Δ.Δ.Α., με τύτλο «υλλογό και επεξεργαςύα ποςοτικών και ποιοτικών
δεδομϋνων για την αποτϑπωςη τησ ςταδιοδρομύασ των ςπουδαςτών/ςτριών ΕΔΔΑ.»
Οι απϐφοιτοι τησ Ε..Δ.Δ.Α καλοϑνται να λειτουργόςουν ωσ «φορεύσ αλλαγόσ» και
να προωθόςουν τη μεταρρϑθμιςη τησ Διούκηςησ και τη μετατροπό τησ απϐ ϋναν
δυςκύνητο, δαπανηρϐ και γραφειοκρατικϐ μηχανιςμϐ ςε αποτελεςματικό Διούκηςη
ανοιχτοϑ τϑπου, που θα προςφϋρει υπηρεςύεσ ποιοτικοϑ χαρακτόρα ςτουσ πολύτεσ και
θα λειτουργεύ εν γϋνει προσ ϐφελοσ τησ κοινωνύασ και τησ Δημοκρατύασ.
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το Εθνικϐ Κϋντρο Δημϐςιασ Διούκηςησ λειτουργεύ όδη, δοκιμαςτικϊ, Αποθετόριο
Διοικητικόσ Γνώςησ, το οπούο περιλαμβϊνει τισ μελϋτεσ / ϋρευνεσ που υποχρεωτικϊ
κοινοποιοϑν υπηρεςύεσ και φορεύσ του δημοςύου ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην
ςχετικό εγκϑκλιο, καθώσ και τα ςτοιχεύα, δεδομϋνα και εκθϋςεισ που προκϑπτουν εύτε
απϐ δημϐςια διαβοϑλευςη, εύτε απϐ εργαςτόρια καινοτομύασ ό ςυλλϋγονται απϐ την
εγχώρια και διεθνό ακαδημαώκό και ερευνητικό τεχνογνωςύα μϋςω των δικτϑων
θεματικόσ καινοτομύασ. Σο Αποθετόριο τησ Ε..Δ.Δ.Α. θα διαςυνδεθεύ με αυτϐ το
αποθετόριο, ϐπωσ και με ϊλλα, ϐντασ ϐμωσ διαφορετικόσ φϑςεωσ και λειτουργύασ. Σο
Αποθετόριο τησ Ε..Δ.Δ.Α. θα περιλαμβϊνει δεδομϋνα που θα δϑνανται να
επαναχρηςιμοποιοϑνται για ποικύλουσ ςκοποϑσ

και να αναδεικνϑουν ϋτςι τη

λειτουργύα τησ μονϊδασ αριςτεύασ που ςυνιςτϊ η Ε..Δ.Δ.Α., δύνοντασ ελεϑθερη
πρϐςβαςη προσ δημϐςια αξιολϐγηςη ςτα δεδομϋνα τησ, αλλϊ και προτεύνοντασ μια
καινοτϐμα προςϋγγιςη των δεδομϋνων αυτών με βϊςη ϋνα χϋδιο Διαχεύριςησ
Δεδομϋνων.
Με το ανωτϋρω Αποθετόριο τησ Ε..Δ.Δ.Α επιχειρεύται επύςησ και ο προςποριςμϐσ
τησ υλικόσ και ϊυλησ προςτιθϋμενησ αξύασ των δεδομϋνων απϐ τη χρόςη, την
επαναχρηςιμοπούηςη και τη διαςϑνδεςό τουσ, ςτϐχο που θϋτει ςόμερα εν γϋνει η
Δημϐςια Διούκηςη.
Βιβλιογραφία
https://www.lib.ncsu.edu/data-management/dmp_examples
http://libguides.gwumc.edu/c.php?g=27812&p=170533
http://data.library.virginia.edu/data-management-plan-templates/
http://utas.libguides.com/researchdatamanagement/DMPtemplate
https://libraries.mit.edu/data-management/plan/why/
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/datamanagement/dmp/elements.
html
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2. Περιεχόμενο του Αποθετηρίου τησ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
το πλαύςιο τησ μελϋτησ, ϋγινε προςπϊθεια εντοπιςμοϑ και καταγραφόσ του
υφιςτϊμενου περιεχομϋνου τησ Ε..Δ.Δ.Α. και τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ αυτόσ
αποτυπώνονται ςτη ςυνϋχεια, χωρύσ το περιεχϐμενο αυτϐ να εύναι εντοϑτοισ
δεςμευτικϐ ςε επύπεδο τυπολογύασ για το μϋλλον, υπϐ την ϋννοια ϐτι νϋοι τϑποι
τεκμηρύων μπορεύ να προκϑψουν και να προςτεθοϑν ςτα υφιςτϊμενα. Η ακϐλουθη
καταγραφό του υφιςτϊμενου υλικοϑ ςυνοδεϑεται απϐ προτϊςεισ διεϑρυνςόσ του με
νϋα τεκμόρια.
2.1. Τλικό: Εκπαιδευτικό / ερευνητικό και διοικητικό.
1. Εργαςύεσ ςπουδαςτών: οι τελικϋσ εργαςύεσ των ςπουδαςτών τησ Ε..Δ.Δ.Α. Οι
τελικϋσ εργαςύεσ των ςπουδαςτών τησ Ε..Δ.Δ.Α., απϐ την Β΄ Εκπαιδευτικό ειρϊ και
μετϊ, υπϊρχουν ςε ϋντυπη μορφό ςτην Βιβλιοθόκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. την ιςτοςελύδα του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υπϊρχουν αναρτημϋνεσ ςε μορφϐτυπο pdf οι

τελικϋσ εργαςύεσ των

ςπουδαςτών των κϊτωθι Εκπαιδευτικών ειρών τησ Ε..Δ.Δ.Α.: ΙΒ΄ (υπϊρχουν ϐλεσ οι
τελικϋσ εργαςύεσ εκτϐσ απϐ 11), ΙΓ΄ (υπϊρχουν ϐλεσ οι τελικϋσ εργαςύεσ εκτϐσ απϐ 16),
ΙΔ΄ (υπϊρχουν ϐλεσ οι τελικϋσ εργαςύεσ εκτϐσ απϐ 29), ΙΕ (υπϊρχουν ϐλεσ οι τελικϋσ
εργαςύεσ εκτϐσ απϐ 4), ΙΣ΄ (υπϊρχουν αναρτημϋνεσ 37 εργαςύεσ), ΙΖ΄ (υπϊρχουν ϐλεσ
οι τελικϋσ εργαςύεσ εκτϐσ απϐ 66), ΙΗ΄ (υπϊρχουν ϐλεσ οι τελικϋσ εργαςύεσ εκτϐσ απϐ
14), ΙΘ΄ (υπϊρχουν ϐλεσ οι τελικϋσ εργαςύεσ εκτϐσ απϐ 2), 20η (υπϊρχουν ϐλεσ οι
τελικϋσ εργαςύεσ), 21η (υπϊρχουν ϐλεσ οι τελικϋσ εργαςύεσ), 22η (υπϊρχουν ϐλεσ οι
τελικϋσ εργαςύεσ), 23η (υπϊρχουν ϐλεσ οι τελικϋσ εργαςύεσ). Επιπλϋον ςτην ιςτοςελύδα
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υπϊρχουν αναρτημϋνεσ ςε μορφό pdf οι

τελικϋσ εργαςύεσ των

ςπουδαςτών των κϊτωθι Εκπαιδευτικών ειρών τησ ΕΣΑ: Α΄ (υπϊρχουν ϐλεσ οι
τελικϋσ εργαςύεσ εκτϐσ απϐ 1), Β΄ (υπϊρχουν ϐλεσ οι τελικϋσ εργαςύεσ εκτϐσ απϐ 4), Γ΄
(υπϊρχουν ϐλεσ οι τελικϋσ εργαςύεσ), Δ΄ (υπϊρχουν ϐλεσ οι τελικϋσ εργαςύεσ).
2. υνοδευτικϊ

δεδομϋνα

των

ανωτϋρω

εργαςιών

(datasets):

Εδώ

περιλαμβϊνονται ςτατιςτικϊ δεδομϋνα / ερωτηματολϐγια / πρωτϐκολλα ϋρευνασ και
αντύςτοιχο υλικϐ που ςυνοδεϑει τισ ανωτϋρω εργαςύεσ.
3. Επιςτημονικϊ ϊρθρα, μελϋτεσ και ανακοινώςεισ ςε ςυνϋδρια απϐ τουσ
Τπεϑθυνουσ πουδών και Έρευνασ τησ Ε..Δ.Δ.Α.. Προτεύνεται το υλικϐ αυτϐ να
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παραδύδεται απϐ τουσ ύδιουσ τουσ Τπεϑθυνουσ πουδών και Έρευνασ τησ Ε..Δ.Δ.Α. και
να αναρτϊται ωσ μϋροσ τησ ευρϑτερησ ερευνητικόσ διαδικαςύασ ςτη χολό.
4. Εκπαιδευτικϐ υλικϐ διδαςκαλύασ μαθημϊτων τησ Ε..Δ.Δ.Α.: το ςχϋδιο
μαθόματοσ, το εγχειρύδιο μαθόματοσ, η βαςικό και ςυμπληρωματικό βιβλιογραφύα που
ςχετύζεται με το κϊθε μϊθημα, παρουςιϊςεισ, ςυμπληρωματικϐ υλικϐ, μελϋτεσ
περιπτώςεων και προτεινϐμενεσ ςυμπληρωματικϋσ δρϊςεισ. Αυτό τη ςτιγμό, το
εκπαιδευτικϐ υλικϐ διατύθεται ψηφιακϊ μϐνο ςτουσ ςπουδαςτϋσ τησ Ε..Δ.Δ.Α., για
λϐγουσ δικαιωμϊτων πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ. Η Ε..Δ.Δ.Α. θα επιδιώξει το
ςυντομϐτερο δυνατϐν την εκκαθϊριςη των δικαιωμϊτων πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ,
ϐπου αυτϐ εύναι δυνατϐν, και την εκπϐνηςη ενϐσ ςχεδύου διαχεύριςόσ τουσ,
προκειμϋνου το εκπαιδευτικϐ υλικϐ τησ να εύναι ςτο μϋλλον εν μϋρει ό εν ϐλω διαθϋςιμο
ςτο ευρϑ κοινϐ.
5. Προγρϊμματα

ςπουδών

Ε..Δ.Δ.Α.:

τα

Προγρϊμματα

πουδών

των

Εκπαιδευτικών ειρών τησ Ε..Δ.Δ.Α. ςτα οπούα περιγρϊφονται, μεταξϑ ϊλλων, η δομό
του Προγρϊμματοσ, οι φϊςεισ ςπουδών, τα μαθόματα, ϐπωσ επύςησ και ο τρϐποσ
αξιολϐγηςησ

/

βαθμολϐγηςησ

τησ

επύδοςησ

των

ςπουδαςτών.

Επιπλϋον

περιλαμβϊνεται και η Υιλοςοφύα και Μεθοδολογύα του Προγρϊμματοσ πουδών. Μετϊ
απϐ ςχετικό ϋρευνα διαπιςτώθηκε ϐτι ςτο αρχεύο τησ Ε..Δ.Δ.Α. υπϊρχουν ςε ϋντυπη
μορφό τα Προγρϊμματα πουδών (ανϊ Σμόμα Εξειδύκευςησ και ανϊ Υϊςη πουδών)
για τισ Εκπαιδευτικϋσ ειρϋσ ΙΔ΄, ΙΣ΄, ΙΖ’, ΙΘ, και ΙΗ’. το κοινϐχρηςτο ηλεκτρονικϐ
αρχεύο τησ Ε..Δ.Δ.Α. (Κϋρβεροσ) υπϊρχουν ςε μορφό word / pdf

τα Πρϐγραμμα

πουδών για τισ Εκπαιδευτικϋσ ειρϋσ K΄, ΚΑ΄( ανϊ Σμόμα Εξειδύκευςησ και ανϊ Υϊςη
πουδών), ΚΒ΄, ΚΓ΄, ΚΔ΄, ΚΕ΄. Σϋλοσ ςτο αρχεύο των υνεδριϊςεων και Αποφϊςεων του
Δ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υπϊρχουν ςε ϋντυπη μορφό τα Προγρϊμματα πουδών παλαιϐτερων
Εκπαιδευτικών ειρών τησ Ε..Δ.Δ.Α. (ΙΓ΄, ΙΒ΄, ΙΑ΄, Ι΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, Ε΄, Δ΄, Γ΄, Β΄, Α΄). Ψσ εκ
τοϑτου, ϐλα τα προγρϊμματα τησ Ε..Δ.Δ.Α. εύναι διαθϋςιμα και μποροϑν να
αποτελϋςουν μια βϊςη για μελϋτη τϐςο τησ χολόσ καθαυτόν, ςτη διαδρομό τησ, ϐςο
και των αλλαγών ςτη Δημϐςια Διούκηςη μϋςα ςτον χρϐνο.
6. Αναλυτικϊ τεϑχη προκηρϑξεων των Ειςαγωγικών Διαγωνιςμών τησ Εθνικόσ
χολόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ & Αυτοδιούκηςησ, ςτα οπούα προςδιορύζεται, μεταξϑ ϊλλων,
ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των ειςακτϋων ςτην χολό, οι Τπηρεςύεσ ςτισ οπούεσ διατύθενται
κϊθε φορϊ για διοριςμϐ οι απϐφοιτοι τησ χολόσ, τα Σμόματα Εξειδύκευςησ, τα ςτϊδια
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του διαγωνιςμοϑ, η διαδικαςύα αξιολϐγηςησ, ϐπωσ επύςησ και το πρϐγραμμα
διεξαγωγόσ του διαγωνιςμοϑ. το παρϊρτημα τησ προκόρυξησ προςδιορύζεται επύςησ
και η εξεταςτϋα ϑλη του Πρώτου ταδύου του Ειςαγωγικοϑ Διαγωνιςμοϑ.

την

ιςτοςελύδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υπϊρχουν, ςε μορφϐτυπο pdf, διαθϋςιμα το Αναλυτικϊ Σεϑχη
Προκόρυξησ των Ειςαγωγικών Διαγωνιςμών τησ Εθνικόσ χολόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ &
Αυτοδιούκηςησ απϐ την ΙΣ (16η ςειρϊ / 2003) μϋχρι και την ΚE΄(25η ςειρϊ / 2016).
Μετϊ απϐ ςχετικό ϋρευνα διαπιςτώθηκε ϐτι ςτο φυςικϐ αρχεύο τησ Ε..Δ.Δ.Α.
υπϊρχουν, ςε ϋντυπη μορφό, τα τεϑχη προκηρϑξεων των Ειςαγωγικών Διαγωνιςμών
τησ Εθνικόσ χολόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ & Αυτοδιούκηςησ για ϐλεσ τισ Εκπαιδευτικϋσ
ειρϋσ. Η ςυγκεκριμϋνη ςειρϊ εγγρϊφων μπορεύ να παρϊςχει πολϑτιμεσ πληροφορύεσ,
ςυμπληρωματικϋσ προσ εκεύνεσ των προγραμμϊτων.
7. Αναλυτικϊ θϋματα εξετϊςεων των Ειςαγωγικών Διαγωνιςμών τησ Ε..Δ.Δ.Α. ανϊ
ςτϊδιο του διαγωνιςμοϑ, ϐπωσ αυτϊ καθορύζονται απϐ την Κεντρικό Επιτροπό
Εξετϊςεων. την ιςτοςελύδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υπϊρχουν, ςε μορφϐτυπο pdf, διαθϋςιμα τα
Αναλυτικϊ Θϋματα Εξετϊςεων Προκόρυξησ απϐ την ΙΣ (16η/ 2003) μϋχρι και την
ΚΔ΄(24η/ 2015) Εκπαιδευτικό ειρϊ. Θϋματα εξετϊςεων παλαιϐτερων Ειςαγωγικών
Διαγωνιςμών τησ Ε..Δ.Δ.Α. θα αναζητηθοϑν ςτο φυςικϐ αρχεύο τησ Ε..Δ.Δ.Α. ε κϊθε
περύπτωςη, πρϐκειται για τα κληρωθϋντα θϋματα και ϐχι για το ςϑνολο των θεμϊτων
που προτϊθηκαν ςε κϊθε διαγωνιςμϐ.
8. Ενδεικτικό βιβλιογραφύα ενοτότων για τουσ Ειςαγωγικοϑσ Διαγωνιςμοϑσ τησ
Ε..Δ.Δ.Α.. την ιςτοςελύδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υπϊρχει, ςε μορφϐτυπο pdf, διαθϋςιμη
ενδεικτικό βιβλιογραφύα των Ειςαγωγικών Διαγωνιςμών τησ Εθνικόσ χολόσ Δημϐςιασ
Διούκηςησ & Αυτοδιούκηςησ απϐ την ΙΘ΄ (19η / 2006) μϋχρι και την ΚE΄(24η/ 2016)
Εκπαιδευτικό ειρϊ.
9. Τλικϐ απϐ εργαςτόρια/workshops που ϋχουν διοργανωθεύ απϐ την Ε..Δ.Δ.Α.,
ϐπωσ επύςησ και απϐ διαλϋξεισ εξωτερικών ομιλητών (π.χ. video ό podcast των ομιλιών)
κ.ϊ. Αυτϐ το υλικϐ δϑναται να παραδύδεται απϐ τουσ Τπεϑθυνουσ πουδών και
Έρευνασ τησ Ε..Δ.Δ.Α. οι οπούοι ϋχουν την επιςτημονικό επιμϋλεια των αντύςτοιχων
δρϊςεων..
10. τοιχεύα που αφοροϑν δεύκτεσ μϋτρηςησ ποιϐτητασ και αποδοτικϐτητασ τησ
λειτουργύασ τησ Ε..Δ.Δ.Α., ϐπωσ π.χ. ϋντυπα δεικτών ποιϐτητασ, και ςχετικϊ ϋντυπα
περιγραφόσ διαδικαςιών ςτην Ε..Δ.Δ.Α. (ISO). Όλα τα ςχετικϊ ςτοιχεύα εύναι διαθϋςιμα
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ςε μορφό word / pdf ςτο κοινϐχρηςτο ηλεκτρονικϐ αρχεύο τησ Ε..Δ.Δ.Α. (Κϋρβεροσ). Η
διϊθεςη του εν λϐγω υλικοϑ θα εύναι εςωτερικό.
11.

Τλικϐ απϐ δρϊςεισ δημοςιϐτητασ και εξωςτρϋφειασ τησ Ε..Δ.Δ.Α., ϐπωσ

π.χ. δελτύα τϑπου, ςυνεντεϑξεισ / ϊρθρα ςτον ημερόςιο

τϑπο, φωτογραφύεσ,

ςυμμετοχό ςε εκθϋςεισ (π.χ. ΔΕΘ), αναρτόςεισ ςτο διαδύκτυο, ημερύδεσ κτλ. Σο
ηλεκτρονικϐ αρχεύο Νϋων – Ανακοινώςεων ςτην ιςτοςελύδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. περιϋχει
υλικϐ, απϐ το 2012 ϋωσ και ςόμερα, ςχετικϐ με δρϊςεισ δημοςιϐτητασ και
εξωςτρϋφειασ τησ Ε..Δ.Δ.Α. ϐπωσ π.χ. διαλϋξεισ ομιλητών ςε ςπουδαςτϋσ τησ Ε..Δ.Δ.Α.,
ανακοινώςεισ για τον ειςαγωγικϐ διαγωνιςμϐ τησ Ε..Δ.Δ.Α., εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ
ςπουδαςτών τησ Ε..Δ.Δ.Α., κτλπ. Ανϊλογο υλικϐ απϐ δρϊςεισ εξωςτρϋφειασ τησ
Ε..Δ.Δ.Α. για παλαιϐτερα ϋτη δϑναται να αναζητηθεύ ςτο φυςικϐ αρχεύο του
Αυτοτελοϑσ Σμόματοσ.
12. Θεςμικϐ

πλαύςιο

ύδρυςησ

και

λειτουργύασ

τησ

Ε..Δ.Δ.Α.

ςτο

οπούο

περιλαμβϊνονται οι Νϐμοι, τα Προεδρικϊ Διατϊγματα, και οι Τπουργικϋσ Αποφϊςεισ
που διϋπουν το πλαύςιο λειτουργύασ τησ Ε..Δ.Δ.Α., ϐπωσ επύςησ και ο Κανονιςμϐσ
πουδών τησ Ε..Δ.Δ.Α.. Σο ςχετικϐ θεςμικϐ πλαύςιο ύδρυςησ και λειτουργύασ τησ
Ε..Δ.Δ.Α. υπϊρχει, ςε μορφό pdf, ςτην ιςτοςελύδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
13.

Επιπρϐςθετα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα τησ Ε..Δ.Δ.Α. τα οπούα μπορεύ να

περιλαμβϊνουν π.χ. γενικϊ ςτοιχεύα για τα προφύλ (δημογραφικϐ, εκπαιδευτικϐ) των
ςπουδαςτών και αποφούτων τησ Ε..Δ.Δ.Α., το προφύλ των διδαςκϐντων ςτην
Ε..Δ.Δ.Α., τισ τοποθετόςεισ και την επαγγελματικό εξϋλιξη των αποφούτων τησ
Ε..Δ.Δ.Α.. χετικϊ ςτοιχεύα υπϊρχουν ςε μορφό word και excel ςτο κοινϐχρηςτο
ηλεκτρονικϐ αρχεύο τησ Ε..Δ.Δ.Α. (Κϋρβεροσ).
Η γλώςςα των δεδομϋνων εύναι η ελληνικό, με δυνατϐτητα προςθόκησ
πολϑγλωςςων δεδομϋνων, εϊν και ϐποτε χρειαςτεύ. Σο ςχετικϐ πεδύο θα προβλϋπεται
ςτο προτεινϐμενο ςχόμα μεταδεδομϋνων.
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3. Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
3.1. Οριςμόσ του ψηφιακού Αποθετηρύου
Με τον ϐρο Χηφιακϐ Αποθετόριο ανοικτόσ πρϐςβαςησ εννοοϑμε μια υπηρεςύα
μϋςω τησ οπούασ ϋνασ οργανιςμϐσ παρϋχει ςτο κοινϐ ελεϑθερη πρϐςβαςη ςε ψηφιακϊ
τεκμόρια. Η μακροπρϐθεςμη διατόρηςη και διαχεύριςη ψηφιακών αντικειμϋνωντεκμηρύων εύναι ευθϑνη του φορϋα διαχεύριςησ του αποθετηρύου. ϑμφωνα με τον
Mark Ware ψηφιακϐ αποθετόριο εύναι η Διαδικτυακό βϊςη δεδομϋνων με υλικϐ
θεςμικϊ

κατοχυρωμϋνο

που

χαρακτηρύζεται

απϐ

διαλειτουργικϐτητα

και

προςβαςιμϐτητα (2004). Επύςησ ο Raym Crow ορύζει ωσ ψηφιακϐ αποθετόριο τισ
ψηφιακϋσ

ςυλλογϋσ

οι

οπούεσ

ενςωματώνουν

και

διατηροϑν

την

διανοητικό/πνευματικό παραγωγό μιασ κοινϐτητασ γνώςησ και πρακτικόσ (2002).
Η αφετηρύα για τα αποθετόρια ανοιχτόσ πρϐςβαςησ ξεκινϊ διεθνώσ με
πρωτοβουλύεσ που αφοροϑν την ελεϑθερη διϊθεςη αρχεύων και περιεχϐμενου ϐπωσ το
“Open Archives Initiative” και το “self- archiving initiative”, για τη «δωρεϊν πρϐςβαςη»
ςτα ψηφιακϊ τεκμόρια-αντικεύμενα, χωρύσ οικονομικοϑσ ό τεχνικοϑσ περιοριςμοϑσ με
βαςικό υποχρϋωςη την αναφορϊ ςτο δημιουργϐ, ο οπούοσ ϋχει και τον απϐλυτο ϋλεγχο
τησ δημοςύευςόσ του. Ο δικαιοϑχοσ των πνευματικών δικαιωμϊτων πρϋπει να εγγυϊται
ςε ϐλουσ τουσ χρόςτεσ το δικαύωμα πρϐςβαςησ ςτα δημοςιεϑματϊ του και αυτϊ θα
πρϋπει να κατατύθενται ςε ϋνα αναγνωριςμϋνο αποθετόριο μαζύ με την ϊδεια των
πνευματικών δικαιωμϊτων.
H διακόρυξη του Βερολύνου αποτελεύ την ϋναρξη τησ λειτουργύασ των ανοικτών
αποθετηρύων, η οπούα επικροτεύ τισ αρχϋσ ανοιχτόσ πρϐςβαςησ των παραπϊνω
διακηρϑξεων και τον καταςτατικϐ χϊρτη ϐπου ορύζει το διαδύκτυο ςαν μϋςο ςτην
ανοικτό πρϐςβαςη.
H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςτο πλαύςιο τησ i-2010, αναφϋρεται ςτισ πρωτοβουλύεσ για
ψηφιακϋσ βιβλιοθόκεσ, την ενδυνϊμωςη τησ κοινοτικόσ πολιτικόσ για ϋρευνα και
καθορύζει ευρϑτερα ζητόματα πρϐςβαςησ, διϊχυςησ και διαφϑλαξησ τησ επιςτημονικόσ
πληροφορύασ, προτεύνοντασ ουςιαςτικϊ μια πολιτικό αρχειοθϋτηςησ, ςϑμφωνα με την
οπούα οι φορεύσ πρϋπει να απαιτοϑν απϐ τουσ ερευνητϋσ τουσ να καταθϋτουν
αντύγραφο των δημοςιεϑςεων τουσ ςε αποθετόριο ανοιχτόσ πρϐςβαςησ. Σο ςϑνολο
των ερευνητικών και ακαδημαώκών ιδρυμϊτων απαιτοϑν, ακολουθώντασ τισ πολιτικϋσ
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ανοικτόσ πρϐςβαςησ, απϐ τουσ ερευνητϋσ να καταθϋτουν ηλεκτρονικϊ τισ μελϋτεσ και
τα πονόματα τουσ ςτο εκϊςτοτε ψηφιακϐ αποθετόριϐ τουσ.
Επύςησ

η

δημιουργύα

ψηφιακών

υπηρεςιών/εφαρμογών

πληροφορικόσ

εντϊςςονται ςτο πλαύςιο τησ τρατηγικόσ i-2010, τησ Ευρώπησ 2020, καθώσ δύνει
ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην καταπολϋμηςη του ψηφιακοϑ χϊςματοσ ςε ϐλεσ του τισ
εκφϊνςεισ (γεωγραφικϋσ, φϑλου, ηλικιακϋσ και ϊτομα με αναπηρύα), ςε ςυνδυαςμϐ με
την ϋμφαςη που αποδύδεται ςτην ιςϐτιμη πρϐςβαςη ϐλων των πολιτών ςτισ
δυνατϐτητεσ των νϋων τεχνολογιών και ςτη γνώςη και ςτην ςυνεπαγϐμενη βελτύωςη
των επιπϋδων προςβαςιμϐτητασ των ΑμεΑ.
Η λειτουργύα των αποθετηρύων εύναι ςε πλόρη εναρμϐνιςη με τισ βαςικϋσ
κατευθϑνςεισ τησ ςτρατηγικόσ i-2010 που εύναι η δημιουργύα μύασ κοινωνύασ τησ
γνώςησ χωρύσ αποκλειςμοϑσ και η διαμϐρφωςη ενϐσ ενιαύου ευρωπαώκοϑ χώρου
διακύνηςησ τησ πληροφορύασ. ε ευρωπαώκϐ επύπεδο, διαμορφώνονται βαςικϋσ
αναπτυξιακϋσ κατευθϑνςεισ πολιτικόσ, που αφοροϑν τισ ερευνητικϋσ ηλεκτρονικϋσ
υποδομϋσ αποβλϋποντασ ςτη διαςφϊλιςη τησ προςβαςιμϐτητασ ϐλων των ατϐμων ςε
ϋγκριτο ψηφιακϐ επιςτημονικϐ περιεχϐμενο και ςτην επαναχρηςιμοπούηςη του
περιεχομϋνου με ςκοπϐ την ϋρευνα, την εκπαύδευςη και τον πολιτιςμϐ. Επύςησ η
υιοθϋτηςη πολιτικόσ ανοικτόσ πρϐςβαςησ ςτα αποτελϋςματα τησ ερευνητικόσ
δραςτηριϐτητασ καθώσ και ςυςςώρευςη περιεχομϋνου ςε μοναδικϋσ υποδομϋσ εύναι
ςτισ βαςικϋσ λογικϋσ που ακολουθοϑνταιΣφάλμα! Το αρχείο προέλευςησ τησ
αναφοράσ δεν βρέθηκε..
Σο Χηφιακϐ Αποθετόριο τησ Ε..Δ.Δ.Α. ςτοχεϑει ςτην ανοιχτό πρϐςβαςη, αλλϊ ϐχι
απροϒπϐθετα, καθώσ πολλϊ ζητόματα δικαιωμϊτων πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ τύθενται
για τμόμα του υλικοϑ του. τϐχοσ του εύναι ωςτϐςο η ςταδιακό ανοιχτό διϊθεςη ϐλο
και μεγαλϑτερου μϋρουσ των τεκμηρύων τησ Ε..Δ.Δ.Α.
3.2. Η μεθοδολογύα ςχεδιαςμού του Αποθετηρύου τησ Ε..Δ.Δ.Α.
Για τον ςχεδιαςμϐ του Αποθετηρύου τησ Ε..Δ.Δ.Α., ςυγκροτόθηκε Ομϊδα Εργαςύασ
(ΟΕ), η οπούα επεξεργϊςτηκε μια μεθοδολογύα, που περιλαμβϊνει τα ακϐλουθα ςτϊδια:


Ενημϋρωςη των μονϊδων τησ Ε..Δ.Δ.Α., των επιςτημονικών και

διοικητικών ςτελεχών και των ςπουδαςτών τησ, ϐπωσ και τησ ηγεςύασ και των
ςτελεχών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςχετικϊ με την εκπϐνηςη τησ μελϋτησ.
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Μελϋτη των διεθνών πρακτικών, λειτουργιών και υπηρεςιών των

Αποθετηρύων.


Διερεϑνηςη των απαιτόςεων των πιθανών χρηςτών.



Αποτϑπωςη και καταγραφό του υλικοϑ τησ Ε..Δ.Δ.Α.



Οριςμϐσ, μετϊ απϐ ςχετικό μελϋτη, τησ αρχιτεκτονικόσ και των τεχνικών

χαρακτηριςτικών τησ υποδομόσ


Μϋριμνα για το νομικϐ πλαύςιο διϊθεςησ του υλικοϑ



Μϋριμνα για τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ ανϊρτηςησ του υλικοϑ



Επιλογό και παραμετροπούηςη τησ προτεινϐμενησ πλατφϐρμασ



Κατϊρτιςη τησ πολιτικόσ χρόςησ του Αποθετηρύου

3.3. Χρόςτεσ – Ρόλοι και Δικαιώματα ςτο Αποθετόριο τησ Ε..Δ.Δ.Α.
3.3.1 Σϑποι Φρηςτών
Δεδομϋνου του ςτϐχου του Αποθετηρύου, που εύναι η παροχό υπηρεςιών ανώτερησ
ποιϐτητασ, οι χρόςτεσ του καθύςτανται το κεντρικϐτερο ςτοιχεύο του. Οι ςτϐχοι, οι
απαιτόςεισ του ςυςτόματοσ αλλϊ και τα δικαιώματα των εκϊςτοτε χρηςτών
διαφϋρουν ςημαντικϊ ανϊλογα με την ιδιϐτητα των τελευταύων, αλλϊ και τισ
δικαιοδοςύεσ τουσ επύ του ςυςτόματοσ. Βϊςει των χαρακτηριςτικών αυτών, οι χρόςτεσ
χωρύζονται ςε τϑπουσ και ςε κϊθε ϋναν απϐ αυτοϑσ δύνονται ςυγκεκριμϋνεσ
λειτουργύεσ.
Οι τϑποι χρηςτών του Αποθετηρύου e-esdda αναφϋρονται παρακϊτω:


Διαχειριςτόσ Αποθετηρύου (repository manager)



Σεκμηριωτόσ πϐρων (editor)



Καταθϋτησ ό Πϊροχοσ πϐρων



Καταναλωτόσ ό Αναγνώςτησ



Επιςκϋπτησ

Όλοι οι χρόςτεσ του αποθετηρύου εύναι εγγεγραμμϋνα μϋλη του αποθετηρύου εκτϐσ
απϐ τον Επιςκϋπτη.
3.3.2 Διαχειριςτόσ Αποθετηρύου
Ο Διαχειριςτόσ αποθετηρύου, ό η ομϊδα των ατϐμων που φϋρουν τη ςυγκεκριμϋνη
ιδιϐτητα, ϋχει την κϑρια ευθϑνη διαχεύριςησ και λειτουργύασ του αποθετηρύου.
Ο Διαχειριςτόσ εύναι υπεϑθυνοσ για την διαςφϊλιςη τησ αδιϊλειπτησ και εϑρυθμησ
λειτουργύασ

του

αποθετηρύου,

την

τόρηςη
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αντιγρϊφων

αςφαλεύασ,

την

παρακολοϑθηςη τησ κατϊςταςησ των διαθϋςιμων υπολογιςτικών πϐρων. Εύναι επύςησ
υπεϑθυνοσ για την αναβϊθμιςη, παραμετροπούηςη, τροποπούηςη του λογιςμικοϑ,
εφϐςον κϊτι τϋτοιο κρύνεται απαραύτητο απϐ τον οργανιςμϐ και οι χρόςτεσ του
αποθετηρύου ϋχουν νϋεσ απαιτόςεισ ό εφϐςον η αλλαγό τησ τεχνολογύασ το απαιτεύ.
Επύςησ, πρϋπει να εξαςφαλύζει τη διαλειτουργικϐτητα του αποθετηρύου, ςε τεχνικϐ
επύπεδο, λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι ϋνα αποθετόριο ςυμμετϋχει ςε πολυςυλλεκτικϊ
ςχόματα παροχόσ ψηφιακοϑ περιεχομϋνου, και πρϋπει να μπορεύ να υποδϋχεται αλλϊ
και να εξϊγει περιεχϐμενο με αυτϐματο τρϐπο.
Ο Διαχειριςτόσ τουσ αποθετηρύου διαχειρύζεται τισ προςβϊςεισ και τουσ ρϐλουσ
ϐλων των χρηςτών του αποθετηρύου.
Όλοι οι χρόςτεσ εκτϐσ απϐ τον Διαχειριςτό, ϐταν εγγρϊφονται ςτο αποθετόριο
ϋχουν τον ρϐλο του Καταναλωτό. Ο Διαχειριςτόσ αλλϊζει τον ρϐλο του χρόςτη μετϊ
απϐ γραπτϐ και τεκμηριωμϋνο αύτημα του. Ο Διαχειριςτόσ ϋχει ϐλα τα δικαιώματα
ϐλων των υπολούπων χρηςτών και ρϐλων του αποθετηρύου.
3.3.3 Σεκμηριωτόσ πϐρων (editor)
Ο Σεκμηριωτόσ εύναι επιφορτιςμϋνοσ με την υποχρϋωςη να ελϋγχει και να
τροποποιεύ τα μεταδεδομϋνα των πϐρων που ϋχουν καταθϋςει οι καταθϋτεσ.
Ο Σεκμηριωτόσ αναλαμβϊνει την εξϋταςη και ςυμπλόρωςη-τροποπούηςη των νϋων
υπϐ κατϊθεςη τεκμηρύων ωσ προσ την ορθϐτητα, εγκυρϐτητα και πληρϐτητα των
παρεχϐμενων απϐ τουσ καταθϋτεσ μεταδεδομϋνων. Παρϊλληλα, προβλϋπεται και η
ανατροφοδϐτηςη των καταθετών με παρατηρόςεισ και ςαφεύσ οδηγύεσ ώςτε να
ολοκληρωθεύ επιτυχώσ η κατϊθεςη του επιθυμητοϑ τεκμηρύου.
Ο Σεκμηριωτόσ μπορεύ να ορύζει ϊδειεσ χρόςησ και επύπεδα δημοςύευςησ ςε επύπεδο
τεκμηρύου.
Σα επύπεδα δημοςύευςησ ενϐσ πϐρου εύναι τα εξόσ:
 Private (επύπεδο ιδιωτικόσ δημοςύευςησ), ο πϐροσ εύναι ορατϐσ μϐνο ςτον
δημιουργϐ του και ςτουσ τεκμηριωτϋσ.
 Restricted (επύπεδο περιοριςμϋνησ δημοςύευςησ), ο πϐροσ εύναι ορατϐσ
μϐνο ςτα μϋλη του αποθετηρύου του.
 Public (επύπεδο ανοιχτόε πρϐςβαςησ/δημοςύευςησ), ο πϐροσ εύναι
ορατϐσ ςε ϐλουσ τουσ χρόςτεσ ςε ϐλα τα ςυνδεδεμϋνα αποθετόρια.
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Όταν ο καταθϋτησ δημιουργεύ ϋνα πϐρο, ϐπωσ αναφϋρεται ςτην επϐμενη
παρϊγραφο, ο πϐροσ παραμϋνει ιδιωτικϐσ (private). την ςυνϋχεια, ο τεκμηριωτόσ εύναι
αυτϐσ που καθορύζει το επύπεδο δημοςύευςησ του πϐρου και διευρϑνει την πρϐςβαςη
και ςε ϊλλουσ χρόςτεσ.
3.3.4. Καταθϋτησ ό Πϊροχοσ Πϐρων
Ο Καταθϋτησ ό Πϊροχοσ παρϋχει πϐρουσ ςτο αποθετόριο. Ο Καταθϋτησ εύναι
εγγεγραμμϋνοσ χρόςτησ.

Ο Καταθϋτησ ϋχει το δικαύωμα κατϊθεςησ-υποβολόσ

τεκμηρύων και μεταδεδομϋνων ςτο αποθετόριο με τη μορφό τησ αυτοαρχειοθϋτηςησ. Οι
χρόςτεσ που ϋχουν αυτϐ το δικαύωμα τροφοδοτοϑν το ςϑςτημα με νϋουσ πϐρουσ. Ο
καταθϋτησ μπορεύ να εύναι εύτε ο κϑριοσ ςυγγραφϋασ του πϐρου ό ϊτομο
εξουςιοδοτημϋνο για το ςυγκεκριμϋνο ϋργο. Όταν υποβϊλλει το τεκμόριο ο καταθϋτησ,
αυτϐ θα παραμεύνει ςε επύπεδο Private μϋχρι να το εγκρύνει ο τεκμηριωτόσ. Ο
καταθϋτησ δεν ϋχει δικαύωμα να αλλϊξει το επύπεδο του τεκμηρύου.
Ο καταθϋτησ ϋχει επιπλϋον την δυνατϐτητα να παρακολουθεύ την πορεύα κατϊθεςησ
και να κϊνει χρόςη των υπηρεςιών εξατομύκευςησ. Έχει τϋλοσ τη δυνατϐτητα
πλοόγηςησ, αναζότηςησ και ανϊκτηςησ τεκμηρύων.
3.3.5 Καταναλωτόσ ό Αναγνώςτησ.
Ο Καταναλωτόσ ό Αναγνώςτησ θεωρεύται κϊθε χρόςτησ ο οπούοσ επιςκϋπτεται το
αποθετόριο, εύναι εγγεγραμμϋνοσ χρόςτησ και δεν παρϋχει πϐρουσ ςτο αποθετόριο.
Ο Καταναλωτόσ θεωρεύται τελικϐσ χρόςτησ του αποθετηρύου, η διαφορϊ του απϐ
τον Επιςκϋπτη που περιγρϊφεται ςτην επϐμενη παρϊγραφο εύναι ϐτι ϋχει δυνατϐτητα
αναζότηςησ και ςτα τεκμόρια περιοριςμϋνησ πρϐςβαςησ (restricted resources), ενώ ο
απλϐσ επιςκϋπτησ ϋχει πρϐςβαςη μϐνο ςτα δημϐςιασ πρϐςβαςησ (public resources). Ο
καταναλωτόσ μπορεύ να επιτελεύ τισ ακϐλουθεσ λειτουργύεσ: ϋχει τη δυνατϐτητα
πλοόγηςησ ςε αρχεύα, τεκμόρια, και μεταδεδομϋνα και τη δυνατϐτητα αναζότηςησ και
ανϊκτηςησ τεκμηρύων.
3.3.6 Επιςκϋπτησ
Ο Επιςκϋπτησ εύναι κϊθε χρόςτησ που επιςκϋπτεται το αποθετόριο. Κϊθε χρόςτησ
του Διαδικτϑου θεωρεύται εν δυνϊμει επιςκϋπτησ, εφϐςον δϑναται να προςπελϊςει το
περιεχϐμενο και τισ ςελύδεσ του αποθετηρύου εύτε ϊμεςα, εύτε ακϐμα και ϋμμεςα, μϋςω
μιασ μηχανόσ αναζότηςησ, ϐπωσ για παρϊδειγμα τησ πολϑ δημοφιλοϑσ μηχανόσ
αναζότηςησ Google. Προκειμϋνου οι μηχανϋσ αναζότηςησ να εμφανύζουν τα ςχετικϊ
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τεκμόρια του αποθετηρύου, υπϊρχει μϋριμνα για την καλϑτερη δυνατό ταξινϐμηςό
τουσ. Ο επιςκϋπτησ μπορεύ να αναζητόςει τεκμόρια βϊςει κριτηρύων και δομημϋνων
μεταδεδομϋνων που βρύςκονται ςτο αποθετόριο και εύναι διαθϋςιμα ςε αυτϐν, καθώσ
επύςησ να διαβϊςει τα τεκμόρια που επιθυμεύ και εύναι δημϐςιασ/ανοιχτόσ πρϐςβαςησ.
Ο επιςκϋπτησ μπορεύ να επιτελεύ τισ ακϐλουθεσ λειτουργύεσ: ϋχει τη δυνατϐτητα
πλοόγηςησ ςε αρχεύα, τεκμόρια, και μεταδεδομϋνα· τη δυνατϐτητα αναζότηςησ και
ανϊκτηςησ τεκμηρύων· τη δυνατϐτητα πλοόγηςησ ςτα αποτελϋςματα των τεκμηρύων·
και τη δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ςε βοηθητικϋσ ςελύδεσ και περιεχϐμενο.
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4. Αρχιτεκτονική του Αποθετηρίου
4.1. Τπολογιςτικό υποδομό
Η τελικό επιλογό ϐςον αφορϊ την υπολογιςτικό υποδομό του Αποθετηρύου τησ
Ε..Δ.Δ.Α. θα εξαρτηθεύ απϐ την λϑςη που θα προκριθεύ, αλλϊ ςε κϊθε περύπτωςη η
υπϊρχουςα υποδομό ςτο φορϋα υπερκαλϑπτει τισ ανϊγκεσ. Οι υποδομϋσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
τϐςο ωσ προσ τουσ κεντρικοϑσ εξυπηρετητϋσ ϐςο και ωσ προσ τισ διαςυνδϋςεισ
διαδικτϑου επιτρϋπουν την υποςτόριξη ενϐσ κεντρικοϑ αποθετηρύου. Πιο ςυγκεκριμϋνα
το αυτό τη ςτιγμό ςτο κτόριο υπϊρχουν δϑο κϋντρα δεδομϋνων (CR’s) τα οπούα
αυξϊνουν την αδιϊλειπτη λειτουργύα των προςφερϐμενων ηλεκτρονικών υπηρεςιών.
Όλοι οι εξυπηρετητϋσ (Servers), παλαιϐτερησ τεχνολογύασ του ενϐσ κϋντρου δεδομϋνων,
εύναι ςυνδεδεμϋνοι ςε διπλϊ UPS για περαιτϋρω αϑξηςη τησ διαθεςιμϐτητασ ςε
περύπτωςη διακοπόσ ρεϑματοσ. το δεϑτερο κϋντρο δεδομϋνων ϐλοι οι εξυπηρετητϋσ
εύναι ςε UPS και ϋχει προκηρυχθεύ και η αγορϊ δεϑτερου UPS. Όλεσ οι υποδομϋσ ϋχουν
δυνατϐτητα ϊμεςησ παροχόσ ρεϑματοσ απϐ γεννότρια ςε περύπτωςη διακοπόσ
παροχόσ απϐ την ΔΕΗ. Επύςησ ϋχουν δρομολογηθεύ και διαδικαςύεσ αναβϊθμιςόσ των
δϑο χώρων ωσ προσ τισ υποδομϋσ τουσ: κλιματιςμϐσ, ςκύαςη, υγροπροςταςύα,
πυραντοχό.
Οι υποδομϋσ που θα φιλοξενόςουν το νϋο αποθετόριο προτεύνεται να εύναι αυτϋσ
του 1ου ορϐφου, εφϐςον πρϐκειται για ϋνα χώρο ϊρτια εξοπλιςμϋνο, με ψϑξη,
πυραςφϊλεια, πυρϐςβεςη και λειτουργύα UPS και γεννότριασ. Ο εν λϐγω χώροσ θα
αναβαθμιςτεύ περαιτϋρω πριν απϐ την υλοπούηςη του αποθετηρύου τησ Ε..Δ.Δ.Α. ωσ
προσ την ςκύαςη, υγροπροςταςύα, και πυραντοχό του. Επύςησ τα ςυςτόματα τα οπούα
φιλοξενοϑνται εκεύ διαθϋτουν δϑο Blade Enclosures, 30 εξυπηρετητϋσ ϐπου ο κϊθε ϋνασ
λειτουργεύ ωσ Hyper-V. Οι εξυπηρετητϋσ εύναι χωριςμϋνοι ςε τρύα διαφορετικϊ clusters
διαφορετικών δυνατοτότων ανϊλογα με τουσ τϑπουσ υλικοϑ (hardware) που
διαθϋτουν. Πιο ςυγκεκριμϋνα οι τρεισ κατηγορύεσ εξυπηρετητών εύναι DELL
POWEREDGE M630 2xE5-2650v3 256GB RAM, DELL POWEREDGE M630 2xE5-2630v3
96GB RAM, DELL POWEREDGE M630 E5-2630v3 32GB RAM. Όλοι οι εξυπηρετητϋσ
εύναι τοποθετημϋνοι ςε RACK που διαθϋτει εςωτερικό ψϑξη με fail over των δϑο
ψυκτικών ςυςτημϊτων. Επύςησ, ϐλεσ οι διαςυνδϋςεισ εύναι διπλϋσ ώςτε να παρϋχουν
fail over ςε περιπτώςεισ βλαβών ςε εξοπλιςμϐ ό/και ςε καλώδια διαςϑνδεςησ. Η
υποδομό εύναι με τϋτοιο τρϐπο παραμετροποιημϋνη απϐ τον ανϊδοχο του ϋργου ώςτε
ϐλα τα εικονικϊ μηχανόματα να μποροϑν live να μεταφερθοϑν ςε ϐποιο διαθϋςιμο
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φυςικϐ μηχϊνημα και ϋτςι να μην παρατηρεύται καμύα απώλεια υπηρεςύασ. Επύςησ, το
Σμόμα Εφαρμογών Πληροφορικόσ και Σεχνικόσ Τποςτόριξησ ϋχει τον τελευταύο χρϐνο
ενεργοποιόςει πολλαπλϊ και ςε διαφορετικϊ ςημεύα live backups, χωρύσ να χρειϊζεται
να εύναι μη διαθϋςιμη η υπηρεςύα. Αυτό η τεχνογνωςύα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ κατϊ
την υλοπούηςη του ϋργου Αποθετηρύου τησ Ε..Δ.Δ.Α.. Επύςησ επιςημαύνεται η διπλό
παροχό γραμμόσ διεξϐδου ςτο διαδύκτυο την οπούα διαθϋτει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τϐςο μϋςω
ϑζευξισ ϐςο και μϋςω ΕΔΕΣ.
4.2. Απαιτόςεισ του προτεινόμενου λογιςμικού ςε υλικό
Ανεξϊρτητα απϐ την ανϊγκη για ςυμβατϐτητα, την αποδοχό αναγνωριςμϋνων
προτϑπων, την ανοιχτό αρχιτεκτονικό, τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ αλλϊ και την
λειτουργικϐτητϊ του, ϋνα ψηφιακϐ αποθετόριο θα πρϋπει να λαμβϊνει υπϐψη του
και τισ απαιτόςεισ ςε λογιςμικϐ και ςε υλικϐ. Θα πρϋπει το ςϑςτημα να ςυνδυϊζει
ταχϑτητα, απϐδοςη, ςταθερϐτητα, να μην απαιτεύ πολλοϑσ πϐρουσ και παρϊλληλα να
εύναι οικονομικϐ ϐςον αφορϊ το κϐςτοσ αγορϊσ και την ςυντόρηςό του, αλλϊ και τα
ϋξοδα εκπαύδευςησ του προςωπικοϑ που θα αναλϊβει την διαχεύριςό του.
4.3. Θϋματα αςφϊλειασ αποθετηρύου
Για την αςφϊλεια του Αποθετηρύου τησ Ε..Δ.Δ.Α. (e-esdda), πρϋπει να ληφθοϑν
υπϐψη οι ακϐλουθεσ παρϊμετροι και να υλοποιηθοϑν τα ςχετικϊ ϋργα:


Να εκπονηθεύ μελϋτησ αςφϊλειασ κατϊ την υλοπούηςη



Να ληφθεύ υπϐψη η νομοθεςύα περύ προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων



Να ληφθεύ υπϐψη ο Γενικϐσ Κανονιςμϐσ Προςταςύασ Προςωπικών Δεδομϋνων

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου και να
ςυμπεριληφθεύ ςτον εςωτερικϐ κανονιςμϐ αςφαλεύασ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.


Να γύνουν αναγκαύεσ ρυθμύςεισ προςταςύασ ςτην νϋα υποδομό και τουσ

firewalls, ςχετικϋσ με την υπηρεςύα του αποθετηρύου


Να προγραμματιςτοϑν αντύγραφα αςφαλεύασ τϐςο ςε επύπεδο εικονικόσ

μηχανόσ ϐςο και ςε επύπεδο δεδομϋνων και εφαρμογόσ.


Να τηροϑνται αντύγραφα των εκδϐςεων του λογιςμικοϑ και των αλλαγών.



Να δημιουργηθοϑν μηχανιςμού ταυτοπούηςησ και εξουςιοδϐτηςησ και αςφαλό

διαδικτυακϊ πρωτϐκολλα, για την αςφαλό πρϐςβαςη των χρηςτών ςτισ υπηρεςύεσ.
Ειδικϐτερα για την αςφαλό πρϐςβαςη των χρηςτών ςτη δικτυακό πϑλη θα πρϋπει να
πληροϑνται οι ακϐλουθεσ προδιαγραφϋσ:
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Φρόςη πρωτοκϐλλου Transport Layer Security (TSL v1.1) ό Secure Sockets Layer

(SSL v3.0) και Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) κατϊ την πρϐςβαςη ςτουσ
εξυπηρετητϋσ παγκϐςμιου ιςτοϑ, ανϊγκη αγορϊσ SSL για εξυπηρϋτηςη ςυνδϋςεων
επιπϋδου αςφαλεύασ secure channel.


Η πρϐςβαςη των χρηςτών ςτισ διαθϋςιμεσ υπηρεςύεσ θα γύνεται απϐ τον Ενιαύο

Δικτυακϐ Σϐπο, ο οπούοσ θα παρϋχει δυνατϐτητεσ ταυτοπούηςησ - προςωποπούηςησ και
εξουςιοδοτημϋνησ πρϐςβαςησ που θα υλοποιοϑν πρωτϐκολλα αυθεντικοπούηςησ LDAP
και SSO (Single Sign On).


Σαυτοπούηςη με χρόςη αναγνωριςτικοϑ και ςυνθηματικοϑ και ολοκλόρωςη με

την υπϊρχουςα κεντρικό Τποδομό Σαυτοπούηςησ και Εξουςιοδϐτηςησ τησ ΓΓΠ,
ςϑμφωνα

με

τα

ϐςα

εύναι

υποχρεωμϋνο

το

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

να

τηρεύ

βϊςει

διαλειτουργικϐτητασ ςυςτημϊτων δημϐςιασ διούκηςησ.


ε ενδεχϐμενη υλοπούηςη, ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ θα πρϋπει να πρϋπει να

περιγρϊψει αναλυτικϊ τη ςυνολικό λϑςη ταυτοπούηςησ χρηςτών που θα υλοποιόςει
ςϑμφωνα με τισ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ, τα υποςυςτόματα που θα απαιτηθοϑν και την
αρχιτεκτονικό τησ λϑςησ ςε ςχϋςη με το προτεινϐμενο ςϑςτημα και την υπϊρχουςα
υποδομό τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ.
Όλα τα παραπϊνω χαρακτηριςτικϊ θεωροϑνται ςημαντικϊ προκειμϋνου το
ςϑςτημα Χηφιακοϑ Αποθετηρύου τησ Ε..Δ.Δ.Α. να δημιουργηθεύ και να επιτελϋςει
τουσ ςτϐχουσ για τουσ οπούουσ δημιουργόθηκε. Κανϋνα ϐμωσ απϐ αυτϊ τα
χαρακτηριςτικϊ δεν θα ϋχει την δυνατϐτητα να λειτουργόςει αποτελεςματικϊ, εφϐςον
το ςϑςτημα δεν καλϑπτεται απϐ την ανϊλογη προςταςύα ενϊντια ςτισ επιθϋςεισ
κακϐβουλων χρηςτών.
προςταςύασ

των

Επύςησ

ευαύςθητων

θα

πρϋπει

δεδομϋνων

να
και

υπϊρχει
του

ανϊλογοσ μηχανιςμϐσ

πνευματικοϑ

ϋργου

που

εμπεριϋχεται ςτο ςϑςτημα. Ένασ ακϐμη μηχανιςμϐσ θα πρϋπει να ελϋγχει την ροό
των δεδομϋνων απϐ και προσ το Χηφιακϐ Αποθετόριο κατϊ την διϊρκεια
επικοινωνύασ με ψηφιακϊ αποθετόρια ϊλλων Ιδρυμϊτων και φορϋων ό ϊλλα εξωτερικϊ
ςυςτόματα.
Προκειμϋνου να επιτευχθεύ η προςταςύα του ςυςτόματοσ απϐ τϋτοιου εύδουσ
ενϋργειεσ, το λογιςμικϐ αλλϊ και το υλικϐ θα πρϋπει να υιοθετόςει τεχνικϋσ ϐπωσ εύναι
η εγκατϊςταςη ενϐσ τεύχουσ προςταςύασ λογιςμικοϑ ό η χρόςη ςϑγχρονων τεχνικών
αςφαλεύασ ϐπωσ εύναι τα πιςτοποιητικϊ SSL.
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5. Λογιςμικό - Καταγραφή υφιςτάμενων λύςεων
5.1 Λογιςμικό

Τπαρχει ενασ αριθμοσ λογιςμικων αναπτυξησ ψηφιακου αποθετηριου. Σα λογιςμικα
αυτα ειτε εχουν δημιουργηθει για ενα ςυγκεκριμενο ακαδημαικο η αλλο ιδρυμα, φορεα η
οργανιςμο, ειτε ειναι λογιςμικα ανοικτου κωδικα τα οποια ειναι δυνατον να να
χρηςιμοποιηθουν απο διαφορα ακαδημαικα ιδρυματα, βιβλιοθηκεσ, μουςεια και καθε
ειδουσ ψηφιακα αποθετηρια. Ένα τετοιου τυπου λογιςμικο θα πρεπει πρωτα να
προςαρμοςτει καταλληλα ωςτε να ικανοποιει τισ εξειδικευμενεσ αναγκεσ και προτυπα
διαχειριςησ, αποθηκευςησ και ανακτηςησ των περιεχομενων του ιδρυματοσ που το
χρηςιμοποιει.
Σα πιο ευρεωσ χρηςιμοποιουμενα λογιςμικα αναπτυξησ ψηφιακου αποθετηριου
αναφερονται ςτην ςυνεχεια.
5.1.1 DSpace
To DSpace ειναι λογιςμικο ανοιχτου κωδικα. Αποτελει το
λογιςμικο που επιλεγουν τα ακαδημαικα ιδρυματα, διαφοροι
οργανιςμοι, ειτε ειναι μη κερδοςκοπικοι ειτε ειναι εμπορικεσ
εταιριεσ που διαθετουν ανοικτα ψηφιακα αποθετηρια. Ειναι
δωρεαν και ευκολο ςτην εγκαταςταςη του, ετοιμο για χρηςη,
ειναι επιςησ πληρωσ παραμετροποιηςιμο ωςτε να ταιριαζει ςτισ αναγκεσ οποιουδηποτε
οργανιςμου. Σο DSpace διατηρει και επιτρεπει ευκολη και ανοικτη προςβαςη ςε ολουσ
τουσ τυπουσ ψηφιακου περιεχομενου, ςυμπεριλαμβανομενων κειμενων, εικονων,
κινουμενων εικονων, mpegs και ςυνολα δεδομενων (datasets). Σο χαρακτηριςτικο του
DSpace ειναι οτι εχει με μια ςυνεχωσ αυξανομενη κοινοτητα προγραμματιςτων,
αφοςιωμενη ςτη ςυνεχη επεκταςη και βελτιωςη του λογιςμικου, με αποτελεςμα καθε
εγκαταςταςη του DSpace να ωφελειται απο την επομενη.
Αποςτολη του Ddspace ειναι να δημιουργηςει κορυφαιο λογιςμικο ανοιχτου κωδικα
αξιοποιωντασ τισ δεξιοτητεσ μιασ δυναμικησ κοινοτητασ προγραμματιςτων, την
ςυμμετοχη και τισ γνωςεισ αφοςιωμενων και ενεργων χρηςτων, εχοντασ την οικονομικη
υποςτηριξη των μελων του και των εγγεγραμμενων παροχων υπηρεςιων.
Παρολο που το DSpace μοιραζεται καποια κοινα ςτοιχεια με ςυςτηματα διαχειριςησ
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περιεχομενων η εγγραφων, το DSpace επεκτεινεται ςτην ιδιαιτερη αναγκη για
διατηρηςη

των

ψηφιακων

αρχειων με εμφαςη ςτην μακροχρονια αποθηκευςη,

προςβαςη και διατηρηςη του ψηφιακου τουσ περιεχομενου. Η πρωτη δημοςια εκδοςη
του DSpace ηταν τον Νοεμβριο του 2002, ςαν μια κοινη προςπαθεια του
Πανεπιςτημιου ΜΙΣ των ΗΠΑ και των εργαςτηριων τησ εταιριασ Hewlett Packard. Toν
Μαρτιο του 2004, το Dspace επεκταθηκε και ςε αλλα ιδρυματα και ακολουθηςε η
δημιουργια τησ Ομοςπονδιασ DSpace (DSpaceFederation), η οποια αποφαςιςε να
υιοθετηςει το ανοιχτο επιχειρηματικο μοντελο τησ Apache. Σον Ιουλιο του 2007, η
κοινοτητα χρηςτων τησ DSpace μεγαλωςε περιςςοτερο μεςα απο την κοινη δημιουργια
τησ DSpace Foundation, μιασ μη κερδοςκοπικησ οργανωςησ η οποια παρεχει την
απαραιτητη υποςτηριξη ςτο ολο εργο. Σον Μαιο του 2009, η ςυνεργαςια τησ
DSpace με τη Fedora Commons, οδηγηςε ςτην ςυμπραξη των δυο οργανιςμων,
ωςτε να ενοποιηςουν τον κοινο τουσ ςτοχο κατω απο την εποπτεια ενοσ μη
κερδοςκοπικου οργανιςμου με την ονομαςια DuraSpace. Μεχρι ςημερα το λογιςμικο
DSpace και η κοινοτητα χρηςτων λαμβανει καθοδηγηςη απο την DuraSpace.
To λογιςμικο DSpace αποτελειται απο ενα ςυνολο ςυνεργαζομενων διαδικτυακων
εφαρμογων

Java,

καθωσ

και

προγραμματων

εξειδικευμενων

λειτουργιων,

τα

οποια διατηρουν εναν χωρο ςτοιχειων και μεταδεδομενων. Οι διαδικτυακεσ εφαρμογεσ
παρεχουν ειδικεσ διεπαφεσ χρηςτη για την διαχειριςη, ςυγκεντρωςη, εξερευνηςη και
προςπελαςη των ςτοιχειων. Σα μεταδεδομενα, αποθηκευονται ςε ςχεςιακεσ βαςεισ
δεδομενων και υποςτηριζουν την PostgreSQL αλλα και την Oracle. Η DSpace
υποςτηριζει μια ςειρα απο διαδικτυακεσ διεπαφεσ χρηςτη. Επιςησ υποςτηριζει και το
πρωτοκολλο OAI-PHM καθωσ και μια ςειρα διαδικτυακων εφαρμογων ερευνασ οπωσ
ειναι τα Open Archives, IPMH, SWORD, Οpen Search, RSS και Apache Solr.

5.1.2 ΕPrints
To EPrints ειναι ενα πακετο λογιςμικου ανοιχτου
κωδικα για την δημιουργια αποθετηριων ανοιχτησ
προςβαςησ,

τα

οποια

ειναι

ςυμβατα

με

το

πρωτοκολλο ανοιχτου κωδικα ΟΑΙPMH Open Archive Initiative. To λογιςμικο διαθετει
πολλα κοινα ςτοιχεια με τα ςυςτηματα διαχειριςησ εγγραφων, αλλα χρηςιμοποιειται
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περιςςοτερο για αποθετηρια ιδρυματων και επιςτημονικων περιοδικων. To EPrints
εχει δημιουργηθει απο τη χολη Ηλεκτρονικησ και Πληροφορικησ Επιςτημησ του
Πανεπιςτημιου του Southampton ςτη Μεγαλη Βρετανια και ειναι υπο την αιγιδα του
φορεα αδειοδοτηςησ λογιςμικου ανοιχτου κωδικα GPL. Σο EPrints δημιουργηθηκε το
2000 απο το επιςτημονικη ςυναντηςη ςτην αντα Υε των ΗΠΑ το 1999, οπου το
αποτελεςμα τησ ςυναντηςησ ηταν η δημιουργια του πρωτοκολλου ςυλλογησ
μεταδεδομενων

ΟΑΙ-ΡΜH.

την ςυνεχεια δημιουργηθηκαν και αλλα λογιςμικα

αποθετηριων τα οποια εμπνευςτηκαν απο το Eprints.
Σο EPrints ειναι μια διαδικτυακη εφαρμογη, μπορει ομωσ να λειτουργηςει και με
γραμμεσ εντολων βαςιςμενη ςτην διαδικτυακη γλωςςα προγραμματιςμου PERL. Αρχικα
χρηςιμοποιηθηκε απο τα λειτουργικα ςυςτηματα Linux, Solaris και MaCOS. Σο 2010
κυκλοφορηςε η εκδοςη του Eprints για Windows.

5.1.3 Digital Commons
To

Digital

Commons

αποτελει

ενα

ανοιχτησ

προςβαςησ διαδικτυακο αποθετηριο και πλατφορμα
οργανωςησ εκδοτικων εργων για οργανιςμουσ και ιδρυματα, το οποιο ςυνδυαζει
την κλαςςικη λειτουργια των ιδρυματικων αποθετηριων, με εργαλεια αξιολογηςησ απο
ςυναδελφουσ, διαχειριςη online μαθηματων

η

διαςκεψεων

καθωσ

και

την

παρουςιαςη διαδραςτικων και πολυμεςικων εφαρμογων ςτην εκπαιδευςη.
Η πρώτη ϋκδοςη του Digital Commons δημιουργόθηκε το 2002 με το ϐνομα Berkley
Electronic Press. Η διαδικτυακό ϋκδοςη παρϋχεται μετϊ απϐ ϊδεια τησ εταιρύασ
διαχεύριςησ ακαδημαώκών περιεχομϋνων bepress. Σον Αϑγουςτο του 2017 η Elsevier
ανακούνωςε την απϐκτηςη του bepress. Σο Digital Commons χρηςιμοποιεύ το
πρωτϐκολλο OAI-PHM, και τα ςτοιχεύα του (μεταδεδομϋνα) ϋχουν βελτιςτοποιηθεύ με
τϋτοιο τρϐπο ώςτε να εμφανύζονται ςτισ ςημαντικϐτερεσ μηχανϋσ αναζότηςησ του
Παγκϐςμιου Ιςτοϑ, ϐπωσ εύναι αυτϋσ τησ Google, Google Scholar και ϊλλεσ.
5.1.4 Fedora Commons
To Fedora (Flexible Extensive Digital Object
Repository Architecture) ειναι μια αρχιτεκτονικη
ανοιχτου κωδικα για

την

δημιουργια
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ψηφιακων

αποθετηριων, ψηφιακων

αρχειων, ψηφιακων ςυςτηματων βιβλιοθηκων. To Fedora δεν αποτελει

μια

ολοκληρωμενη εφαρμογη, αλλα αποτελει βαςη ςτηριξησ αυτων των εφαρμογων,
παρεχοντασ τουσ ειδικα εργαλεια για την δημιουργια τουσ ςε μορφη δομικων
ςτοιχειων (modules). O οργανιςμοσ DuraSpace που διεπει την δημιουργια καθωσ και τα
προτυπα των προγραμματων βαςιςμενα ςτο Fedora Commons, ειναι ο ιδιοσ που διεπει
την αναπτυξη του λογιςμικου DSpace.
5.1.5 Alfresco
To Alfresco αποτελει ενα λογιςμικο διαχειριςησ
ελευθερου περιεχομενου για περιβαλλοντα Microsoft και
UNIX. To Alfresco χρηςιμοποιει τεχνολογια Java. Η βαςικη
του εκδοςη ειναι εμπορικη και υποςτηριζει ανοιχτα
προτυπα. Παρεχει επιςησ και εκδοςη ανοιχτου κωδικα εκδοςη με LGPLv3 αδεια χρηςησ.
Σο Alfresco χρηςιμοποιεύ ϋνα αποθετόριο περιεχομϋνων, μια ϋτοιμη για χρόςη
διεπαφό χρόςτη για τη διαχεύριςη και χρόςη περιεχομϋνου μϋςω portal, ϋνα
ςϑςτημα διαμοιραςμοϑ δεδομϋνων βαςιςμϋνο ςτο πρωτϐκολλο (CIFS), το οπούο
εξαςφαλύζει ςυμβατϐτητα ςε διαφορετικϊ λειτουργικϊ ςυςτόματα, ςυςτόματα
ευρετηρύαςησ ϐπωσ τα Lucene και Solr καθώσ και το ςϑςτημα διαχεύριςησ ϋργου
Activiti, ανοιχτοϑ κώδικα.
5.1.6 Invenio
To Invenio αποτελει ενα πακετο λογιςμικου
ανοιχτου κωδικα, το οποιο παρεχει εργαλεια
διαχειριςησ ηλεκτρονικου ενεργητικου ςε ενα
ιδρυματικο

αποθετηριο.

Η

Γλωςςα

προγραμματιςμου με την οποια εχει αναπτυχθει ειναι η Python. Σ ο λογιςμικο
χρηςιμοποιειται τυπικα για αποθετηρια ανοιχτησ προςβαςησ και για ψηφιακο
περιεχομενο προσ εκδοςη καθωσ και ωσ ψηφιακη βιβλιοθηκη.

Σο Invenio

αναπτυχθηκε απο το CERN και ειναι ελευθερα διαθεςιμο. Σο ςυγκεκριμενο πακετο
λογιςμικου χρηςιμοποιηθηκε ωςτε να ειναι το αποκλειςτικο μεςο ςυλλογησ και
διαχειριςησ ψηφιακων πνευματικων εργων ςτα δημοςια πανεπιςτημια των μελων του
οικονομικου οργανιςμου UEMOA που περιλαμβανει 8 κρατη ςτην περιοχη τησ
Δυτικησ Αφρικησ. To Invenio ακολουθεύ τα κλαςικϊ πρϐτυπα ϐπωσ το OAI – PΜΗ.
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5.1.7 υμπερϊςματα – Επιλογό Λογιςμικού
Σο λογιςμικϐ του ψηφιακοϑ αποθετηρύου τησ Ε..Δ.Δ.Α. θα πρϋπει να εύναι
εϑχρηςτο και να ςυμβϊλλει ςτην ϊμεςη εξοικεύωςη με αυτϐ, τϐςο των διαχειριςτών,
ϐςο και των λοιπών χρηςτών του.

Επύςησ, βαςικϐ κριτόριο για την επιλογό του

λογιςμικοϑ εύναι η υιοθϋτηςη απϐ μϋρουσ του, των κατϊλληλων υποςτηριζϐμενων
προτϑπων μεταδεδομϋνων.
Επιπλϋον, η Ανϊγκη τησ διαλειτουργικϐτητασ και υποςτόριξησ με αντύςτοιχα
προγρϊμματα

ψηφιακών

αποθετηρύων αποτελεύ κϑριο κριτόριο επιλογόσ του

λογιςμικοϑ.
την

Ελλϊδα,

για

την

δημιουργύα

ψηφιακών

αποθετηρύων

ςυνόθωσ

χρηςιμοποιεύται λογιςμικϐ ανοιχτοϑ κώδικα.
υμφωνα

με

το

OpenDOAR

(Directory

of

Open

Access

Repositories)

(http://www.opendoar.org ), το οποιο αποτελει διεθνη καταλογο αρχειοθετηςησ
ψηφιακων αποθετηριων ανοικτησ προςβαςησ και υλοποιειται απο το πανεπιςτημιο
του Νοτιγχαμ τησ Αγγλιασ, τα περιςςοτερα Ελληνικα ψηφιακα αποθετηρια εχουν
υλοποιηθει με το λογιςμικο DSpace. υγκεκριμϋνα, ϐπωσ φαύνεται ςτο παρακϊτω
διϊγραμμα το 71,4% των Ελληνικών Χηφιακών Αποθετηρύων κϊνουν χρόςη του
λογιςμικοϑ Dspace.
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Διϊγραμμα

1-

Χρόςη

Λογιςμικού

Αποθετηρύων

ςτην

Ελλϊδα

(Πηγό:

http://www.opendoar.org)
Όπωσ φαινεται και ςτο παραπανω διαγραμμα, το Dspace θεωρεύται το
δημοφιλϋςτερο.

Και

με

βϊςη

αυτϐ

το

κριτόριο

και

την

ανϊγκη

για

διαλειτουργικϐτητα με τα περιςςϐτερα ελληνικϊ ψηφιακϊ αποθετόρια. προτεύνεται
το Dspace ωσ λογιςμικϐ δημιουργιϊσ του ψηφιακοϑ αποθετηρύου τησ Ε..Δ.Δ.Α.. Σο
επιλεγμϋνο προτεινϐμενο ελεϑθερο και ανοιχτϐ λογιςμικϐ Dspace, απαιτεύ
ελϊχιςτουσ υπολογιςτικοϑσ πϐρουσ, λειτουργεύ ςε ϋνα εϑροσ απϐ διαφορετικϊ
λειτουργικϊ ςυςτόματα και πλατφϐρμεσ βαςιςμϋνο ςτην γλώςςα Java, χρηςιμοποιεύ
ανοιχτϐ και ευρϋωσ διαδεδομϋνο λογιςμικϐ εξυπηρετητών ϐπωσ το Apache και
ςυνεργϊζεται με τισ ανοιχτοϑ κώδικα βϊςεισ δεδομϋνων PostgreSQL και Oracle.
(http://www.dspace.org)
Αποτελεύ επύςησ πολϑ ςημαντικϐ γεγονϐσ ϐτι το ςυγκεκριμϋνο λογιςμικϐ εύναι
εντελώσ δωρεϊν και μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ϊμεςα απϐ τουσ υπϊρχοντεσ
εξυπηρετητϋσ που διαθϋτει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Σα ψηφιακϊ τεκμόρια τα οπούα ειςϋρχονται
ςτο ςϑςτημα εύναι προκαθοριςμϋνα και ελεγχϐμενα απϐ τον διαχειριςτό ό την ομϊδα
των διαχειριςτών του ςυςτόματοσ. Εκεύνοι ανϊλογα με την περύπτωςη μποροϑν να
υποβϊλουν ςυγκεκριμϋνουσ κανϐνεσ ϐςον αφορϊ τον αριθμϐ των τεκμηρύων ό το
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μϋγεθοσ

του

κϊθε

αρχεύου

που

επιτρϋπεται

να

ανϋβει

ςτο

ςϑςτημα.

(http://www.dspace.org)

5.2. Αποθετόρια διεθνώσ και ςτην Ελλϊδα
Διεθνωσ τα αποθετηρια που προερχονται απο την Δημοςια Διοικηςη ειναι πολυ
λιγα. Μολισ το 2.5% των αποθετηριων παγκοςμιωσ αφορουν κυβερνητικα αποθετηρια.
Σο μεγαλυτερο ποςοςτο των αποθετηριων ειναι ιδρυματικα αποθετηρια, ποςοςτο
που ξεπερνα το 85%. Ακολουθουν τα Αποθετηρια Επιςτημονικων Κλαδων
(Disciplinary), τα υλλογικα (Aggregating) και τελοσ τα Κυβερνητικα (Governmental).

Διϊγραμμα 2- Σύποι Αποθετηριών Παγκοςμύωσ (Πηγό: http://www.opendoar.org)
την Ελλαδα τα καταγεγραμμενα αποθετηρια μεχρι ςημερα ειναι περιπου 85,
ςυμφωνα με το Εθνικο Κεντρο Σεκμηριωςησ. Μια επικαιροποιημενη λιςτα των
Ελληνικων Αποθετηριων μπορουμε να βρουμε ςτο Εθνικο Πληροφοριακο Κεντρο
Έρευνασ & Σεχνολογιασ ( htttp://www.epset.gr) και ςτη Μηχανη αναζητηςησ τησ πυλησ
openarchives (http://www.openarchives.gr), η οποια ειναι η μεγαλυτερη διαδικτυακη
πυλη αναζητηςησ και πλοηγηςησ ςε αξιοπιςτο ελληνικο ψηφιακο περιεχομενο
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επιςτημησ και πολιτιςμου. Σο Εθνικο Κεντρο Σεκμηριωςησ (EKT) αναπτυςςει και
ςυντηρει το openarchives.gr ςτο πλαιςιο του θεςμικου του ρολου.
Η εμπειρύα ςε ψηφιακϊ αποθετόρια ςτην Ελλϊδα προϋρχεται κυρύωσ απϐ
Ακαδημαώκϊ-Ιδρυματικϊ αποθετόρια και απϐ τα αποθετόρια του Εθνικοϑ Κϋντρου
Σεκμηρύωςησ. Σο μϐνο καταγεγραμμϋνο αποθετόριο Δημϐςιασ Διούκηςησ, ςϑμφωνα με
το Εθνικϐ Κϋντρο Σεκμηρύωςησ (EKT), εύναι αυτϐ τησ Ελληνικόσ τατιςτικόσ Τπηρεςύα.
Σο εγχεύρημα τησ Ε..Δ.Δ.Α. φαύνεται να εύναι αναγκαύο αλλϊ και ωφϋλιμο, τϐςο για την
Δημϐςια Διούκηςη ϐςο και για τουσ φορεύσ γενικϐτερα.
τον παρακϊτω πύνακα βλϋπουμε ενδεικτικϊ κϊποια Αποθετόρια Δημϐςιασ
Διούκηςησ ςε παγκϐςμιο επύπεδο, ορύζοντασ ωςτϐςο τϐςο διευρυμϋνα τη ΔΔ, ώςτε να
περιλαμβϊνει και τισ δημϐςιεσ βιβλιοθόκεσ:
ΑποθετήριοΟργανιςμόσ
Bibliothèque

nationale

de

Χώρα
France

Γαλλύα

(French National Library) (BnF), France
Education

Resources

18)
1210279 items (2014-07-

ΗΠΑ

of

16)
1007430 items (2015-07-

NASA Technical Reports Server (NTRS)
Department

3158419 items (2018-01-

Information

Center (ERIC)

DOE (U.S.

Πλήθοσ Τεκμηρίων

ΗΠΑ

29)

Energy),

875798 items (2015-04-

United States

ΗΠΑ

01)
657659 items (2018-01-

State Library of Massachusetts

ΗΠΑ

18)
319573 items (2018-01-

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Πολωνύα

18)

BDSF (Biblioteca Digital do Senado

269271 items (2018-01-

Federal)

Βραζιλύα

18)

Biblioteca Digital de la Biblioteca

220320 items (2016-02-

Nacional de Maestros

Αργεντινό

Biblioteca de Galicia,

Ιςπανύα
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01)
187927 items (2018-01-

18)
120354 items (2018-01Vernadsky National Library of Ukraine

Ουκρανύα

18)

Πύνακασ 1 - Αποθετόρια Δημϐςιασ Διούκηςησ (Πηγό: http://www.opendoar.org)
Η λιςτα των αποθετηριων και το πληθοσ των τεκμηριων αναδιαμορφωνονται
καθημερινα.
Βιβλιογραφία
 Dspace,

2017,

About

Dspace.

[Online]

Available

at

<http://www.dspace.org/introducing > [Accessed 10 December 2017]
 Eprints,

2017,

Eprints

Software.

[Online]

Available

http://www.eprints.org/uk/index.php/eprints-software>

at

[Accessed

<
19

December 2017]
 Digital Commons, 2017, Digital Commons. [Online] Available at
<http://digitalcommons .bepress.com> [Accessed 20 December 2017]
 Alfresco,

2017,

Alfresco

Software,

[Online]

Available

at

<

http://www.alfresco.org> [Accessed 21 December 2017]
 Fedora Commons, 2017, Fedora Commons. [Online] Available at
<http://fedora-commons.org/> [Accessed 19 December 2017]
 Invenio,

2017,

Invenio.

[Online]

Available

at

<http://invenio-

software.org> [Accessed 19 December 2017]
 Calla, M., Λελοϑδη, Β., Παναγιωτϐπουλοσ, Β., (2015) χεδιαςμϐσ και
Παρουςύαςη Ενϐσ Portal για την διαχεύριςη-παρουςύαςη πτυχιακών εργαςιών
του τμόματοσ Διούκηςησ Επιχειρόςεων. ΣΕΙ Δυτικόσ Ελλϊδασ.
 ΕΠΕΣ,2018,Ηλεκτρονικϊ

Αποθετόρια.

[Online]

Available

at

<http://www.epset.gr/el/Digital-Content/Digital-Repositories> [Accessed 10
January 2018]
 Openarchives,2018,

Μηχανό

Αναζότηςησ

Ελληνικών

Χηφιακών

Βιβλιοθηκών [Online] Available at <http://www.openarchives.gr/> [Accessed 10
January 2018]
 openDOAR, 2018, Directory of Open Access Repositories [Online]
Available at <http://www.opendoar.org> [Accessed 19 January 2018]

32

33

6. Ταξινόμηςη δεδομένων - Μεταδεδομένα
6.1. Οργϊνωςη, ταξινόμηςη και ανϊςυρςη τησ πληροφορύασ
Οι διεργαςύεσ καταλογογρϊφηςησ, ευρετηρύαςησ και ταξινϐμηςησ των πϐρων
παρϊγουν ευρετόρια για τη διαχεύριςη και ανϊκτηςη των πληροφοριών και, το
ςημαντικϐτερο, θεματικϊ ευρετόρια προςανατολιςμϋνα ςτισ προβλεπϐμενεσ ό πιθανϋσ
χρόςεισ των ψηφιακών πϐρων.
τη μηχανικό οργϊνωςη και αναζότηςη τησ πληροφορύασ, τα τεκμόρια
επιςημειώνονται με μεταδεδομϋνα (metadata), απϐ τον ύδιο τον δημιουργϐ (π.χ. τύτλοσ,
ςυγγραφϋασ, περιεχϐμενα, περύληψη, λϋξεισ κλειδιϊ), απϐ ειδικοϑσ (π.χ. βιβλιογραφικϋσ
εγγραφϋσ,

βιβλιογραφικού

κατϊλογοι),

απϐ

μηχανϋσ

(με

επεξεργαςύα

τησ

πληροφορύασ). τη ςυνϋχεια, με αφετηρύα τα μεταδεδομϋνα, δημιουργοϑνται ευρετόρια
(indexes), τα οπούα χρηςιμοποιοϑνται ςτην αναζότηςη. Σο ζητοϑμενο ςτουσ
καταλϐγουσ αυτοϑσ εύναι εκ παραλλόλου η πληρϐτητα και η ακρύβεια.
Για να επιτευχθεύ αυτϐ, μπορεύ κανεύσ να επιλϋξει απϐ διϊφορεσ επιλογϋσ:
1. Περιοριςμϐσ ςτον θεματικϐ χώρο τησ αναζότηςησ
2. Επιςημεύωςη – αρχειοθϋτηςη – αναζότηςη των τεκμηρύων με λϋξεισκλειδιϊ απϐ ελεγχϐμενα λεξιλϐγια
3. Εννοιολογικό επιςημεύωςη και αναζότηςη των τεκμηρύων με «ϋννοιεσκλειδιϊ» και χρόςη θηςαυρών και οντολογιών (ημαςιολογικϐσ ιςτϐσ).
H τϊςη ςόμερα εύναι η μετϊβαςη απϐ τισ λϋξεισ-κλειδιϊ ςτισ οντολογύεσ. Σο
παρακϊτω ςχόμα και ο ςχολιαςμϐσ που το ςυνοδεϑει αποτυπώνει τη διαδρομό τησ
μετϊβαςησ αυτόσ (Μότρου, 2013).
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Οι λϋξεισ-κλειδιϊ (keywords) αποτελοϑν ϋνα ελεϑθερο ό ελεγχϐμενο, αδϐμητο
λεξιλϐγιο (flat list) και αποτελοϑν ςόμερα την πλϋον ευρϋωσ χρηςιμοποιοϑμενη
πρακτικό ςτην αυτο-αρχειοθϋτηςη και ςτην αναζότηςη.
Οι καθιερωμϋνοι ϐροι ςτη βιβλιοθηκονομύα (authority files) εύναι καθιερωμϋνοι
μηχαναγνώςιμοι ϐροι ονομϊτων και θεματικών (π.χ. Library of Congress Subject
Headings).
Οι ταξινομύεσ (taxonomies) αποτελοϑν ελεγχϐμενα λεξιλϐγια ιεραρχικόσ δομόσ και
περιλαμβϊνουν γενικϋσ κατηγορύεσ μικρόσ ακρύβειασ (π.χ. Dewey Decimal Classification,
DDC).
Οι Θηςαυρού (thesauri) ςυνιςτοϑν εργαλεύα, τα οπούα επιτρϋπουν θεματικό
(εννοιολογικό) πρϐςβαςη ςτην πληροφορύα. Εύναι μονϐγλωςςα, δύγλωςςα ό
πολϑγλωςςα ελεγχϐμενα λεξιλϐγια, με ιεραρχικό δομό, χρόςη ςυνωνϑμων, ςχολύων και
ςυςχετύςεισ εννοιών. Εύναι απλϊ ςχετικϊ εννοιολογικϊ μοντϋλα, υψηλόσ ακρύβειασ, που
υποςτηρύζουν εκτεταμϋνη αναζότηςη και μϋςω των ςυνωνϑμων ό των ςχετιζϐμενων
ϐρων (π.χ. Eurovoc).
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Οι Θηςαυρού αποτελοϑν ςόμερα ιδιαιτϋρωσ διαδεδομϋνο μοντϋλο ςτην οργϊνωςη
και αναζότηςη τησ πληροφορύασ και τυποποιοϑνται τϐςο απϐ το ISO 25964 (τελευταύα
ενημϋρωςη 2017) ϐςο και απϐ το SKOS (Simple Knowledge Organization System
Reference, 2009). Ο κανονιςμϐσ ΕΛΟΣ 1321 «Σεκμηρύωςη –Κατευθυντόριεσ Οδηγύεσ για
τη ςυγκρϐτηςη και ανϊπτυξη μονϐγλωςςων θηςαυρών» (1993) αποτελεύ μετϊφραςη
του ISO 2788, που ςυγχωνεϑτηκε με το ISO 5964 ςτο ISO 25964.
Κϊποιοι ςημαντικού Θηςαυροϑσ, των οπούων οι ϐροι προϋρχονται απϐ ϊλλουσ
θηςαυροϑσ, αρθρογραφύα και βιβλιογραφύα και θεματικϋσ επικεφαλύδεσ, εύναι οι
ακϐλουθοι:


ERIC (https://eric.ed.gov/)



INSPEC

(https://www.elsevier.com/solutions/engineering-

village/content/inspec)


Chemical Abstracts Thesaurus (https://www.cas.org/)



Eurovoc (http://eurovoc.europa.eu/)



Θηςαυρϐσ ΕΚΣ (http://archive.ekt.gr/products/thesaurus/)



Θηςαυρϐσ Ιατρικών Όρων (ςτο πλαύςιο του Θηςαυροϑ του ΕΚΣ)
Σϋλοσ, οι οντολογύεσ (ontologies) εύναι πλόρη, ιεραρχικϊ εννοιολογικϊ

μοντϋλα ςε θεματικϋσ περιοχϋσ. Περιλαμβϊνουν ϋννοιεσ, ιδιϐτητεσ και
ςτιγμιϐτυπα, επιτρϋπουν τουσ ςυλλογιςμοϑσ και την εκτεταμϋνη ςημαςιολογικό
αναζότηςη.
Για την επιςτόμη τησ πληροφϐρηςησ, οι οντολογύεσ εύναι κατηγορύεσ
πραγμϊτων ςε ϋνα γνωςτικϐ πεδύο, μαζύ με τη ςχετικό γνώςη για τα πρϊγματα
αυτϊ.

Μια

οντολογύα

ςυνιςτϊ

μια

μηχαναγνώςιμη

περιγραφό

και

αναπαρϊςταςη ενϐσ τομϋα τησ γνώςησ, που επιτρϋπει τη διανομό και την
επαναχρηςιμοπούηςό
κατηγορηματικό

τησ.

(explicit)

Μια

οντολογύα

προδιαγραφό

εύναι

μιασ

μια

τυπικό

(formal),

διαμοιραςμϋνησ

(shared)

εννοιολογικόσ αναπαρϊςταςησ (conceptualization) (Gruber 1993).
Κϊποιοι τϑποι οντολογιών εύναι οι ακϐλουθοι:


Γενικϋσ ό κοινϋσ οντολογύεσ (generic or common sense ontologies):

ςτοχεϑουν ςτο να αποτυπώςουν γενικό γνώςη γϑρω απϐ τον κϐςμο, με
βαςικϋσ ϋννοιεσ ϐπωσ ο χρϐνοσ, ο χώροσ, τα γεγονϐτα, κ.λ.π.
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Οντολογύεσ πεδύου οριςμοϑ (domain ontologies): αποτυπώνουν

γνώςη γϑρω απϐ ϋνα ςυγκεκριμϋνο πεδύο.


Οντολογύεσ μεταδεδομϋνων (metadata ontologies): παρϋχουν ϋνα

λεξιλϐγιο για την περιγραφό ψηφιακοϑ περιεχομϋνου.


Οντολογύεσ

παρϋχουν

οντϐτητεσ

αναπαρϊςταςησ

(representational

αναπαρϊςταςησ

χωρύσ

να

ontologies):

προςδιορύζουν

τι

ςυγκεκριμϋνο αναπαριςτοϑν.


Οντολογύεσ μεθοδολογύασ ό εργαςιών (method or task ontologies):

παρϋχουν ϐρουσ που αναφϋρονται ςε ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ.
Ο ημαςιολογικϐσ Ιςτϐσ, ο οπούοσ δεν εύναι ϋνασ διαφορετικϐσ Παγκϐςμιοσ Ιςτϐσ,
αλλϊ επϋκταςη του ςημερινοϑ, αποτελεύ ϋνα ςϑςτημα που επιτρϋπει την ανταλλαγό
πληροφοριών, ςημαςιοδοτώντασ το περιεχϐμενο των εγγρϊφων με τρϐπο κατανοητϐ
απϐ τη μηχανό. Οι τεχνολογύεσ που χρηςιμοποιεύ εύναι:
1.

URIs (Universal Resource Identifier), ςυμβολοςειρϋσ μοναδικόσ

ταυτοπούηςησ μιασ οντϐτητασ, ϐπωσ κι αν περιγρϊφεται αυτό (ιςτϐτοποσ,
ϊνθρωποσ, πρϊγμα, ιδιϐτητα κ.ϊ.)
2.

Γλώςςα ςόμανςησ XML, η οπούα επιτρϋπει ςτον χρόςτη να δομεύ

το ϋγγραφϐ του κατϊ βοϑληςη, χωρύσ να καθορύζει τη ςημαςιολογύα τησ
δομόσ που επιλϋγει
3.

Σεχνολογύα RDF, για την αναπαρϊςταςη δεδομϋνων και την

ανταλλαγό πληροφορύασ και γνώςησ ςτο διαδύκτυο
4.

Σεχνολογύα OWL, για τη δημιουργύα και διανομό οντολογιών, η

οπούα υποςτηρύζει την προχωρημϋνη αναζότηςη ςτο διαδύκτυο.
Κϊθε τεχνολογύα βαςύζεται ςε αυτϋσ που προηγοϑνται απϐ αυτόν, π.χ. η OWL
βαςύζεται ςτην RDF και την XML και χρηςιμοποιεύ URIs. Οι τεχνολογύεσ αυτϋσ
λειτουργοϑν ςυνδυαςτικϊ για να παραγϊγουν περιγραφϋσ που ςυμπληρώνουν ό
υποκαθιςτοϑν το περιεχϐμενο των εγγρϊφων ςτον Παγκϐςμιο Ιςτϐ, διευκολϑνοντασ
τουσ υπολογιςτϋσ ςτην αναζότηςη πληροφοριών.
6.3. Μεταδεδομϋνα
Σα μεταδεδομϋνα ορύζονται ωσ «δεδομϋνα για τα δεδομϋνα» και αποτελοϑν
δομημϋνη

πληροφορύα

περιγραφόσ

και
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τεκμηρύωςησ

δεδομϋνων

/πϐρων

/

περιεχομϋνου, ώςτε να διευκολυνθεύ η αναζότηςη και ο εντοπιςμϐσ τουσ, η χρόςη και η
επεξεργαςύα τουσ.
Η δομημϋνη αυτό πληροφορύα περιλαμβϊνει ςτοιχεύα που ταξινομοϑνται
αδρομερώσ ςτισ εξόσ κατηγορύεσ:


Διαχειριςτικϊ μεταδεδομϋνα (ποϑ βρύςκονται τα δεδομϋνα, ποιοσ τα

χειρύζεται, κ.λπ.)


Περιγραφικϊ μεταδεδομϋνα (τύτλοσ πϐρου, δημιουργϐσ, ςυνοπτικό

περιγραφό, εύδοσ πϐρου κ.λπ.)


Σεχνικϊ μεταδεδομϋνα (μϋγεθοσ, μορφϐτυποσ, πιθανϋσ επιςημειώςεισ

κ.λπ.).
τισ βαςικϋσ αυτϋσ κατηγορύεσ προςτύθεται ακϐμη μύα (κυρύωσ εφϐςον τα δεδομϋνα
προορύζονται για διϊθεςη και ϐχι αποκλειςτικϊ για εςωτερικό χρόςη), ςυγκεκριμϋνα:


Νομικϊ μεταδεδομϋνα περύ διϊθεςησ και χρόςησ (ϊδειεσ χρόςησ,

περιοριςμού κ.λπ.)
Σα μεταδεδομϋνα εύναι το εργαλεύο μϋςω του οπούου (κϊθε εύδουσ) περιεχϐμενο το
οπούο αποθηκεϑεται ςε μύα (οποιουδόποτε τϑπου) υποδομό περιγρϊφεται και
τεκμηριώνεται, προκειμϋνου να καταςτεύ δυνατϐ να αναζητηθεύ απϐ τουσ χρόςτεσ, να
εντοπιςτεύ, να θεαθεύ και (πιθανϐν) να γύνει αντικεύμενο επεξεργαςύασ. Απϐ την επιλογό
του κατϊλληλου ςχόματοσ μεταδεδομϋνων και απϐ την ςυνεπό και ςυςτηματικό χρόςη
του εξαρτώνται
-

η ορθό κατηγοριοπούηςη και τεκμηρύωςη των δεδομϋνων

-

η επιτυχόσ εϑρεςη των δεδομϋνων απϐ τον τελικϐ χρόςτη (τα

μεταδεδομϋνα ωσ φύλτρα αναζότηςησ)
-

η διαλειτουργικϐτητα με ψηφιακϊ εργαλεύα και εφαρμογϋσ που ενεργοϑν

πϊνω ςτα δεδομϋνα
-

η διαλειτουργικϐτητα με τρύτα ςυςτόματα με ςτϐχο την ανταλλαγό

δεδομϋνων

και

μεταδεδομϋνων

(αμοιβαύα

ςυγκομιδό

μεταδεδομϋνων ό/και ϋνταξη δεδομϋνων απϐ/ςε ϊλλεσ δομϋσ).
6.4. χόμα μεταδεδομϋνων
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(harvesting)

τοιχεύα μεταδεδομϋνων οργανωμϋνα ςε ϋνα δομημϋνο ςϑνολο κατϊλληλο για την
περιγραφό ςυγκεκριμϋνου τϑπου περιεχομϋνου ό ςυγκεκριμϋνου θεματικοϑ τομϋα
αποτελοϑν ϋνα ςχόμα μεταδεδομϋνων.
Τπϊρχει πληθώρα προτϑπων μεταδεδομϋνων, τα οπούα καλϑπτουν ποικύλεσ
ανϊγκεσ, ποικύλουσ επιςτημονικοϑσ ό θεματικοϑσ τομεύσ, εύναι γενικϊ ό εςτιαςμϋνα ςε
ϋναν τομϋα, υιοθετοϑν διαφορετικϋσ προςεγγύςεισ και παρουςιϊζουν διαφορετικϐ
βαθμϐ αναλυτικϐτητασ. Εκτϐσ απϐ τα πρϐτυπα, ςτον χώρο των μεταδεδομϋνων ϋχουν
καθιερωθεύ και βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ, η ευρεύα διϊδοςη των οπούων τισ καθιςτϊ de facto
standards.
Παρϊμετροι για την δημιουργύα των προτϑπων (αλλϊ ταυτϐχρονα και κριτόρια για
την επιλογό του καταλληλϐτερου για κϊθε περύπτωςη) εύναι:


ο ςτϐχοσ: αρχειοθϋτηςη, αναζότηςη και εντοπιςμϐσ, επεξεργαςύα του

περιεχομϋνου…


το

περιεχϐμενο:

κειμενικϐ,

ηχητικϐ,

πολυμεςικϐ,

αριθμητικϐ,

κοινωνιολογικϊ δεδομϋνα, …


η χρόςη: απλό θϋαςη του περιεχομϋνου, καταφϐρτωςη, επεξεργαςύα με

ψηφιακϋσ υπηρεςύεσ, …


οι χρόςτεσ: ϊνθρωποι, υπολογιςτικϊ ςυςτόματα, και τα δϑο, …



η ανϊγκη για διαλειτουργικϐτητα: μεταξϑ περιεχομϋνου και υπηρεςιών,

μεταξϑ ςυςτημϊτων, μεταξϑ πϐρων, …
Ακολοϑθωσ

παρουςιϊζονται

επιλεκτικϊ

οριςμϋνα

πρϐτυπα/μοντϋλα

μεταδεδομϋνων.
6.4.1. Γενικϊ πρότυπα μεταδεδομϋνων


Dublin Core (DC), http://dublincore.org

Ευρϑτατα διαδεδομϋνο πρϐτυπο, του οπούου η βαςικό μορφό περιλαμβϊνει μϐνο 15
ςτοιχεύα, γεγονϐσ που το καθιςτϊ εϑκολα αξιοποιόςιμο απϐ διαφορετικοϑσ φορεύσ για
την τεκμηρύωςη πολϑ διαφορετικών τϑπων περιεχομϋνου και με διαφορετικοϑσ
ςτϐχουσ. Σα βαςικϊ ςτοιχεύα εύναι:
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1. contributor
2. coverage
3. creator
4. date
5. description
6. format
7. identifier
8. language
9. publisher,
10. relation
11. rights
12. source
13. subject
14. title
15. type
Σο μοντϋλο επιτρϋπει την προςθόκη επεκτϊςεων με ςτϐχο το μεγαλϑτερο βαθμϐ
λεπτομϋρειασ.


DataCite, http://datacite.org

Εςτιϊζοντασ ςε ερευνητικϊ δεδομϋνα και επιςτημονικϋσ δημοςιεϑςεισ, το DataCite
Metadata Schema εύναι λεξιλϐγιο ςτοιχεύων για την ακριβό και ςυςτηματικό
τεκμηρύωςη πϐρων με ςτϐχο την ορθό αναφορϊ (citation) και την αναζότηςη και
ανϊςυρςό τουσ (retrieval).
6.4.2. Πρότυπα Αρχειοθϋτηςησ


Data Documentation Initiative (DDI), www.ddialliance.org

Διεθνϋσ πρϐτυπο για την περιγραφό δεδομϋνων παραγϐμενων απϐ ϋρευνεσ
(surveys) και ϊλλεσ μεθϐδουσ ςυλλογόσ δεδομϋνων ςτισ κοινωνικϋσ, και οικονομικϋσ
επιςτόμεσ και ςτισ επιςτόμεσ υγεύασ. Απευθϑνεται τϐςο ςε ανθρώπουσ χρόςτεσ ϐςο και
ςε υπολογιςτικϊ ςυςτόματα.
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Encoded Archival Description (EAD), www.loc.gov/ead

Πρϐτυπο για την περιγραφό ςυλλογών, αρχεύων κ.λπ., πολϑ ςυχνϊ χρηςιμοποιεύται
για την τεκμηρύωςη ψηφιοποιημϋνων εγγρϊφων.
6.4.3. Πρότυπα για τη Δημόςια διούκηςη


Ε-Government Metadata Standard (e-GMS), (www.govtalk.gov.uk)

Πρϐτυπο που ορύζει τα ςτοιχεύα μεταδεδομϋνων που πρϋπει να χρηςιμοποιοϑνται
απϐ τη Βρετανικό Δημϐςια Διούκηςη.


Global Information Locator Service (GILS), www.gils.net

Πρϐτυπο που χρηςιμοποιεύται απϐ Κυβερνόςεισ και εταιρεύεσ με ςτϐχο να
διευκολϑνουν τουσ χρόςτεσ να εντοπύςουν την πληροφορύα που αναζητοϑν.
6.4.4. Πρότυπα από τον χώρο των βιβλιοθηκών


MARC21, http://lcweb.loc.gov/marc/marcdocz.html

Φρηςιμοποιεύται ςχεδϐν αποκλειςτικϊ απϐ βιβλιοθόκεσ.


Metadata

Object

Description

Schema

(MODS),

www.loc.gov/standards/mods
Πρϐκειται για το ςχόμα MARC21 ςε μορφό XML.
6.4.5. Πρότυπα για ανθρωπιςτικϋσ ςπουδϋσ (κειμενικό υλικό)


Text Encoding Initiative (TEI), http://www.tei-c.org

Σο TEI παρϋχει ϋνα ενιαύο πλαύςιο προτϑπων για την τεκμηρύωςη γλωςςικών
πϐρων, κυρύωσ κειμενικών, ευρϑτατα διαδεδομϋνο ςτον χώρο των Ανθρωπιςτικών
ςπουδών και ειδικϊ ςτη μελϋτη τησ γλώςςασ (φιλολογύα, γλωςςολογύα κ.λπ.).
6.4.6. Πρότυπα για γλωςςικούσ πόρουσ
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Meta-Share

(http://www.meta-

share.org/knowledgebase/homePage)
Σο μοντϋλο τεκμηρύωςησ META-SHARE ςχεδιϊςτηκε για να καλϑψει τισ ανϊγκεσ
τεκμηρύωςησ, εντοπιςμοϑ, διαμοιραςμοϑ και ανταλλαγόσ Γλωςςικών Πϐρων και
Σεχνολογιών και περιγρϊφει Γλωςςικοϑσ Πϐρουσ, δηλαδό ςύνολα δεδομϋνων (ϐπωσ
κειμενικϊ, πολυτροπικϊ/ πολυμεςικϊ και λεξικϊ δεδομϋνα, γραμματικϋσ, γλωςςικϊ
μοντϋλα κτλ.) και τα εργαλεύα/τεχνολογύεσ/υπηρεςύεσ που χρηςιμοποιοϑνται για την
επεξεργαςύα τουσ.


Open Language Archives Community (OLAC): http://www.language-

archives.org
Διεθνϋσ δύκτυο φορϋων και ατϐμων που υλοποιεύ μύα "παγκϐςμια εικονικό
βιβλιοθόκη γλωςςικών πϐρων" προωθώντασ καλϋσ πρακτικϋσ για την ψηφιακό
αρχειοθϋτηςη γλωςςικών πϐρων και δημιουργώντασ δύκτυο αποθετηρύων και
υπηρεςιών για την αποθόκευςη και τη διϊθεςό τουσ. Σο πρϐτυπο του OLAC εύναι
επϋκταςη του Dublin Core.
6.5. Προδιαγραφϋσ επιλογόσ προτύπου
Για τον καθοριςμϐ του μοντϋλου που ενδεύκνυται για την τεκμηρύωςη των
δεδομϋνων τησ ΕΔΔΑ, πρϋπει να ςυνυπολογιςτοϑν οι παρϊμετροι που αναφϋρθηκαν
ανωτϋρω, δηλαδό ο ςτϐχοσ, το περιεχϐμενο και οι τϑποι του, η χρόςη, οι χρόςτεσ και η
ανϊγκη για διαλειτουργικϐτητα. Επιπλϋον παρϊμετροι καθοριςμοϑ του μοντϋλου
αποτελοϑν:
6.5.1. Αναλυτικότητα του μοντϋλου. Πλεονεκτόματα / μειονεκτόματα
Ένα πλοϑςιο μοντϋλο (με πολλϊ ςτοιχεύα μεταδεδομϋνων και μεγϊλη εμβϊθυνςη
ςτην περιγραφό των δεδομϋνων) παρουςιϊζει δυςκολύεσ ςτην υλοπούηςη, ςε ϐλα τα
ςτϊδια χρόςησ του:
1.

ςτον

ςχεδιαςμϐ

και

κωδικοπούηςησ και ελϋγχου,
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την

υλοπούηςη

του

περιβϊλλοντοσ

2.

ςτην υλοπούηςη του περιβϊλλοντοσ αναζότηςησ και θϋαςησ των

δεδομϋνων,
3.

ςτην οπτικοπούηςη των αποτελεςμϊτων.

Ψςτϐςο, εύναι πολϑ αποτελεςματικϐ και λειτουργικϐ ςτην αναζότηςη με
φύλτρα και εξαςφαλύζει τη διαλειτουργικϐτητα με υπηρεςύεσ επεξεργαςύασ
του περιεχομϋνου, με ϊλλα μοντϋλα μεταδεδομϋνων και με τρύτα αποθετόρια
ό υποδομϋσ.
Ένα λιτϐ μοντϋλο εύναι πιο οικονομικϐ και κομψϐ, δεν επιβαρϑνει τη διαδικαςύα
κωδικοπούηςησ, αλλϊ πολϑ ςυχνϊ καταλόγει μη πληροφοριακϐ, εύτε απευθϑνεται ςε
ϊνθρωπο χρόςτη εύτε ςε υπολογιςτικϐ ςϑςτημα. Επιπλϋον, ϋνα λιτϐ ςχόμα πολϑ ςυχνϊ
ϋχει απώλειεσ ςτη διαλειτουργικϐτητα με ϋνα πιο πλοϑςιο ςχόμα (δεν εύναι ςε θϋςη να
απεικονύςει την ειςερχϐμενη πληροφορύα).

6.5.2. Χρόςη (ό όχι) μοναδικών αναγνωριςτικών
Ένα μοναδικϐ αναγνωριςτικϐ εύναι μια "μακρϊσ διαρκεύασ" αναφορϊ ςε ϋνα
ψηφιακϐ πϐρο. Σα μοναδικϊ αναγνωριςτικϊ ςτοχεϑουν να επιλϑςουν το πρϐβλημα
τησ αναφορϊσ ςε κϊποιο πϐρο με μϐνιμο τρϐπο, που δεν αλλϊζει ςτη διϊρκεια του
χρϐνου (βλ. το γνωςτϐ πρϐβλημα των "ςπαςμϋνων" διαδικτυακών ςυνδϋςμων ό
των μη ςυντηροϑμενων (μετϊ απϐ κϊποιο χρονικϐ διϊςτημα) URL διευθϑνςεων.
τισ υποδομϋσ/αποθετόρια, τα μοναδικϊ αναγνωριςτικϊ χρηςιμοποιοϑνται για
τη μοναδικό και μϐνιμη αναφορϊ ςε ϋναν πϐρο, για λϐγουσ καταλογογρϊφηςησ και
αναζότηςησ.
Κρύςιμη απϐφαςη αποτελεύ η χρόςη αναγνωριςτικοϑ αποκλειςτικϊ εςωτερικϊ
ςτον φορϋα (απλώσ με ϋνα ενιαύο ςϑςτημα καταλογογρϊφηςησ με αϑξοντα αριθμϐ)
ό η χορόγηςη μοναδικών αναγνωριςτικών απϐ ϋναν διεθνοϑσ κϑρουσ οργανιςμϐ
πιςτοποιημϋνο για το ϋργο αυτϐ, ϐπωσ το DataCite ό το CrossRef. Σα
πλεονεκτόματα

και

τα

μειονεκτόματα

χαρακτηριςτικοϑ εύναι:
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των

δϑο

επιλογών

μοναδικοϑ

Σο εςωτερικόσ χρόςησ μοναδικϐ χαρακτηριςτικϐ εύναι πιο εϑκολο ςτην
υλοπούηςη και ςτην απϐδοςη ςε κϊθε τεκμόριο/ςϑνολο δεδομϋνων, αλλϊ
ουςιαςτικϊ δεν προςφϋρει μοναδικϐτητα, ςτην περύπτωςη, για παρϊδειγμα, που ο
ύδιοσ πϐροσ βρύςκεται ςε δϑο αποθετόρια με δϑο διαφορετικϊ αναγνωριςτικϊ.
Σο μοναδικϐ αναγνωριςτικϐ που χορηγεύται απϐ πιςτοποιημϋνο οργανιςμϐ
-

εύναι ουςιαςτικόσ ςημαςύασ για την εγγϑηςη τησ αυθεντικϐτητασ ενϐσ

πϐρου
-

εγγυϊται την πρϐςβαςη ςτον πϐρο ακϐμη και αν αλλϊξει η θϋςη του

-

ξεπερνϊ τα προβλόματα που προκαλοϑνται απϐ τη μη-μϐνιμη φϑςη των

URL
-

επιτρϋπει

τη

διαλειτουργικϐτητα

μεταξϑ

ςυλλογών/

αρχεύων/αποθετηρύων.
Σα μειονεκτόματα αυτόσ τησ λϑςησ εύναι:
-

δεν υπϊρχει ϋνα διεθνώσ αποδεκτϐ ςϑςτημα χορόγηςησ μοναδικών

αναγνωριςτικών
-

η μονιμϐτητα τησ λϑςησ εύναι ςυνϊρτηςη τησ ςυντόρηςησ του

ςυςτόματοσ απϐ τον χορηγοϑντα φορϋα
Για

ενδϋχεται να υπϊρχει οικονομικϐ κϐςτοσ.

περιςςϐτερεσ

λεπτομϋρειεσ

βλ.

ςτο

Digital

Preservation

Coalition,

http://www.dpconline.org/handbook/technical-solutions-and-tools/persistentidentifiers.
6.5.3. Μορφό δεδομϋνων
Η μορφό (ό οι επιτρεπτϋσ μορφϋσ) των δεδομϋνων προσ αποθόκευςη ςε ϋνα
αποθετόριο πρϋπει να εύναι ςαφώσ καθοριςμϋνεσ και να ακολουθοϑν κοινϋσ
προδιαγραφϋσ ςϑμφωνεσ με διεθνό πρϐτυπα. Με τον τρϐπο αυτϐ επιτυγχϊνεται
διαλειτουργικϐτητα τϐςο μεταξϑ των δεδομϋνων, ϐςο μεταξϑ των δεδομϋνων και των
εργαλεύων επεξεργαςύασ τουσ.
Η επιτρεπτϋσ μορφϋσ των δεδομϋνων υπαγορεϑονται τϐςο απϐ το υπϊρχον υλικϐ
ϐςο (κυρύωσ) απϐ τισ απαιτόςεισ και τισ λειτουργικϋσ προδιαγραφϋσ.
44

Η καταγραφό τησ μορφόσ των δεδομϋνων τησ

ΕΔΔΑ που υπϊρχουν όδη ςε

ψηφιακό μορφό θα δώςει μια πρώτη εικϐνα τησ απαιτοϑμενησ επϋνδυςησ (ςε
ανθρωποδϑναμη, εξοπλιςμϐ και υλοπούηςη) που θα απαιτηθοϑν για τη μετατροπό του
υλικοϑ ςτουσ επιλεγμϋνουσ μορφϐτυπουσ.
Ενδεικτικϊ, ϐπωσ αναφϋρεται ςτην Ενϐτητα 2, υλικϐ που υπϊρχει ςε μορφό pdf ό
doc εύναι οι μελϋτεσ και ϋρευνεσ που ϋχουν εκπονηθεύ απϐ το ΕΚΔΔΑ, το εκπαιδευτικϐ
υλικϐ και τα εγχειρύδια του ΕΚΔΔΑ και του ΙΝΕΠ, τα προγρϊμματα ςπουδών, αλλϊ και
οι εργαςύεσ των ςπουδαςτών τησ ΕΔΔΑ απϐ το 2001 και εξόσ. Η μετατροπό των
προγενϋςτερων τεκμόριων (τα οπούα εύναι ςε ϋντυπη μορφό) απαιτεύ να προηγηθεύ
ϋνα επιπλϋον ςτϊδιο, αυτϐ τησ ψηφιοπούηςησ των τεκμηρύων και τησ μετατροπόσ τουσ
ςε αρχεύο κειμϋνου με τη χρόςη ςχετικοϑ λογιςμικοϑ οπτικόσ αναγνώριςησ
χαρακτόρων.
Δεδομϋνου ϐτι υπϊρχει, ωςτϐςο, και υλικϐ ςε μορφό λογιςτικών αρχεύων (excel), ο
καθοριςμϐσ των επιτρεπτών μορφϐτυπων (αλλϊ και το ςχόμα μεταδεδομϋνων
ςυνολικϊ) θα χρειαςτεύ να λϊβει και αυτό την παρϊμετρο υπϐψη του.
Οι μορφϐτυποι του περιεχομϋνου αναφορικϊ με εκμετϊλλευςη - επιπλϋον
επεξεργαςύα, κατϊ ςειρϊ προτύμηςησ μπορεύ να εύναι:
1.

ΣΦΣ, RDF, HTML

2.

CSV, JSON, XML, ODT, ODS

3.

XLS, DOC

4.

PDF

5.

JPEG, GIF

Προτεύνεται τα τεκμόρια να διατύθενται ταυτοχρϐνωσ με τρεισ διαφορετικοϑσ
τρϐπουσ:
Α. μεμονωμϋνα αρχεύα ςε μορφό word ό pdf, για ανϊγνωςη απϐ το ευρϑ κοινϐ.
Β. μεμονωμϋνα αρχεύα ςε μορφό txt (UTF8), ώςτε να μποροϑν να αποτελϋςουν βϊςη
για ςυγκρϐτηςη μηχαναγνώςιμων Ηλεκτρονικών ωμϊτων Κειμϋνων (ΗΚ).
Γ. ςυλλογϋσ κειμϋνων ςε μορφό ΗΚ, πιλοτικϊ καταρτιςμϋνων απϐ την Ε..Δ.Δ.Α.
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6.6. Θϋματα διαλειτουργικότητασ
Κατϊ τη φϊςη εκπϐνηςησ των προδιαγραφών πρϋπει να καταγραφοϑν τα
αποθετόρια και οι υποδομϋσ με τα οπούα θα απαιτηθεύ διαλειτουργικϐτητα, να
μελετηθοϑν οι λειτουργύεσ και οι προδιαγραφϋσ τουσ, ώςτε να ληφθοϑν υπϐψη ςτον
ςχεδιαςμϐ του αποθετηρύου τησ ΕΔΔΑ. τη φϊςη τησ μελϋτησ δημιουργύασ του
αποθετηρύου τησ ΕΔΔΑ δεν αποτυπώνεται απϐ καμύα ανϊγκη να υπϊρχει η
οποιαδόποτε τϑπου αναζότηςη του αποθετηρύου τησ ΕΔΔΑ ςε ϊλλα αποθετόρια τησ
δημϐςιασ διούκηςησ παρϊ η παραπομπό ςε αυτϊ μϋςω υπερςυνδϋςμων. Απϐ την ϊλλη
υπϊρχει καταγεγραμμϋνη ανϊγκη να αντλεύ ϊλλο αποθετόριο δεδομϋνα απϐ το
Αποθετόριο τησ ΕΔΔΑ. Πιο ςυγκεκριμϋνα το Αποθετόριο Μελετών - Ερευνών
Δημοςύου, το οπούο βϊςη του νϐμου 3966/24 ΜαϏου 2011ϋχει ανατεθεύ ςτο ΕΚΔΔΑ και
ειδικϊ ςτην Μονϊδα Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών περιϋχει όδη ςτοιχεύα απϐ αυτϊ τησ
ΕΔΔΑ, ϐχι ςε ταξινομημϋνη μορφό, αλλϊ απαιτεύται και βϊςη του νϐμου να ϋχει τα
ςτοιχεύα του αποθετηρύου τησ ΕΔΔΑ. Αυτϐ που προτεύνεται εύναι κατϊ την ανϊπτυξη
του αποθετηρύου τησ ΕΔΔΑ να δημιουργηθεύ ανοικτϐ API για την διϊθεςη των
ςτοιχεύων του αποθετηρύου ΕΔΔΑ τϐςο ςτο Αποθετόριο Μελετών και Ερευνών ϐςο
και ςε ϊλλα αποθετόρια που θϋλουν να χρηςιμοποιόςουν τα ςτοιχεύα.
Αποθετόρια με τα οπούα θα όταν ςκϐπιμο να προβλεφθεύ πιθανό ςϑνδεςη ςε
επύπεδο ςυγκομιδόσ μεταδεδομϋνων και αλληλο-ενημϋρωςη για το περιεχϐμενο των
καταλϐγων τουσ, εύναι μεγϊλα ευρωπαώκϊ αποθετόρια γλωςςικών πϐρων, ϐπωσ


το META-SHARE (www.meta-share.org), το οπούο εύναι ϋνα Ευρωπαώκϐ

ανοιχτϐ δύκτυο αποθετηρύων για τον διαμοιραςμϐ και την ανταλλαγό
γλωςςικών πϐρων, εργαλεύων και ςχετικών διαδικτυακών υπηρεςιών,


το ELRC-SHARE (https://elrc-share.eu/), το οπούο

ςτοχεϑει ςτην

τεκμηρύωςη και αποθόκευςη γλωςςικών πϐρων του δημοςύου τομϋα ϐλων των
κρατών-μελών τησ ΕΕ. Τπεϑθυνη για τη ςυγκϋντρωςό τουσ εύναι η
πανευρωπαώκό δρϊςη European Language Resource Coordination, και ςκοπϐσ
τησ ςυγκϋντρωςησ η διϊθεςό τουσ ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό για την
εκπαύδευςη του ςυςτόματοσ Αυτϐματησ Μετϊφραςησ τησ ΕΕ.
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η υποδομό CLARIN: EL (www.clarin.gr), που εύναι το ελληνικϐ ςκϋλοσ τησ

ευρωπαώκόσ υποδομόσ CLARIN (www.clarin.eu), ενϐσ πανευρωπαώκοϑ δικτϑου
οργανιςμών μϋςω του οπούου ςυγκεντρώνονται, τεκμηριώνονται, ςυντηροϑνται
και διαμοιρϊζονται Γλωςςικού Πϐροι, Σεχνολογύεσ και διαδικτυακϋσ Τπηρεςύεσ
Γλωςςικόσ Επεξεργαςύασ.
Η παρουςύα τησ ΕΔΔΑ ςε ανϊλογεσ εθνικϋσ και διεθνεύσ υποδομϋσ και δύκτυα μϋςω
του αποθετηρύου τησ κρύνεται ςημαντικό για την ανϊπτυξη τησ υποδομόσ τησ αλλϊ και
για την προβολό του ϋργου τησ.
Σο ζότημα τησ διαλειτουργικϐτητασ εκ τησ φϑςεωσ λειτουργύασ τησ ΕΔΔΑ εύναι
εξαιρετικϊ ςημαντικϐ, δεν μπορεύ δε παρϊ να χρηςιμοποιόςει πληροφοριακϐ ςϑςτημα
για το αποθετόριο τησ το οπούο ςτηρύζεται τη χρόςη ανοιχτών διαδεδομϋνων
προτϑπων, που ςχεδιϊζονται με τϋτοιο τρϐπο ώςτε να μποροϑν να επικοινωνόςουν με
ϐλουσ τουσ διαδεδομϋνουσ τϑπουσ λειτουργικών ςυςτημϊτων υπολογιςτών γραφεύου,
φορητών υπολογιςτών, καθώσ επύςησ με τουσ διϊφορουσ τϑπουσ φυλλομετρητών ςτο
Διαδύκτυο (Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox, Safari). Για να επιτευχθεύ αυτϐ
προτεύνεται να χρηςιμοποιηθοϑν τα αναγκαύα πρωτϐκολλα και πρϐτυπα ςυγκομιδόσ
ανοιχτϊ διαλειτουργικϊ πρϐτυπα για την περιγραφό των τεκμηρύων που επιτρϋπουν τη
διαςϑνδεςη τησ κϊθε διαδικαςύασ με ϊλλα ςυςτόματα αναζότηςησ. Η ϐποια λϑςη
προτεύνεται να εύναι βαςιςμϋνη ςτο Ευρωπαώκϐ Πλαύςιο Διαλειτουργικϐτητασ (IDABC
(Interoperable Delivery of European eGovernment Services, 2009) μπορεύ να
εξαςφαλύςει την ανταλλαγό δεδομϋνων. Πρϐτυπα, ϐπωσ το πρϐτυπο περιγραφόσ
διαδικτυακών πϐρων RDF (Resource Description Framework) προτεύνεται να
χρηςιμοποιηθεύ.

Για

την

διαςϑνδεςη

των

μεταδεδομϋνων

με

ϊλλεσ

πηγϋσ

πληροφϐρηςησ η χρόςη και υλοπούηςη του ανοικτοϑ προτϑπου αυτϐματησ ςυγκομιδόσ
μεταδεδομϋνων OAI-PMH (OAI - Open Archives Initiative, 2014) και του πρωτοκϐλλου
Z39.50 κρύνονται εξαιρετικϊ καλϋσ.
Σο πρωτϐκολλο Πρωτοβουλύασ Ανοιχτών Αρχεύων για την υγκομιδό Μεταδεδομϋνων (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting ΟΑΙ–PMH), θα
χρηςιμοποιηθεύ ώςτε να εμφανιςτοϑν τα περιεχϐμενϊ του αποθετηρύου ςε ϊλλα
ςυςτόματα ψηφιακών αποθετηρύων, αλλϊ και ςε μηχανϋσ αναζότηςησ ϐπωσ το Google
Scholar, Yahoo! Και Scirus (Κοehler, 2006, ςελ. 17). Σο ανοιχτϐ Πρωτϐκολλο OAI-PMH
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«Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting παρϋχει τη δυνατϐτητα ςε
ϊλλα Χηφιακϊ Αποθετόρια να «διαβϊζουν» τα μεταδεδομϋνα των αντικειμϋνων που
περιϋχει. χρηςιμοποιεύται πιο ςυχνϊ για αυτοϑ του εύδουσ ϋρευνα, γιατύ επιτρϋπει ςτα
μεταδεδομϋνα να ςυλλϋγονται πιο εϑκολα (openarchives.org, 2018).
την παροϑςα φϊςη δεν προβλϋπεται επεξεργαςύα των ςυνϐλων δεδομϋνων με
εργαλεύα γλωςςικόσ επεξεργαςύασ (μορφολογικόσ, ςυντακτικόσ ό ςημαςιολογικόσ
ανϊλυςησ και επιςημεύωςησ, αναγνώριςησ οντοτότων κ.ϊ.) ό ςτατιςτικόσ επεξεργαςύασ
(μϋτρηςη ςυχνοτότων λϋξεων ό ϊλλων ςτοιχεύων). Επομϋνωσ, ο μορφϐτυποσ των
κειμϋνων μπορεύ να ποικύλει (βλ. και 1.2.4), χωρύσ να δημιουργεύ πρϐβλημα ςτη
λειτουργύα του αποθετηρύου και ςτη ςυγκομιδό των μεταδεδομϋνων. Έτςι, το
αποθετόριο μπορεύ να περιλαμβϊνει αρχεύα pdf, ςαρωμϋνα pdf, αρχεύα εικϐνασ, αλλϊ
και αρχεύα txt, xls, csv και xml.
Προκειμϋνου ωςτϐςο να διευκολυνθεύ η μελλοντικό χρόςη εργαλεύων γλωςςικόσ
επεξεργαςύασ για την ανϊλυςη και επιςημεύωςη των δεδομϋνων, ςυνιςτϊται η
ςταδιακό μετατροπό των μορφϐτυπων που δεν επιτρϋπουν την επεξεργαςύα (αρχεύα
εικϐνασ και pdf) ςε μορφϐτυπουσ που προςφϋρονται για επεξεργαςύα, δηλαδό, txt, csv
και xml. Η μετατροπό θα απαιτόςει ειδικϊ εργαλεύα (pdf-to-text, OCR για τα ςαρωμϋνα
αρχεύα κ.λπ.).
Βιβλιογραφία
1. Κυριϊκη-Μϊνεςη, Δ., Κουλοϑρησ, Α., 2015. Διαχεύριςη ψηφιακοϑ περιεχομϋνου.
[ηλεκτρ. βιβλ.] Αθόνα:ϑνδεςμοσ Ελληνικών Ακαδημαώκών Βιβλιοθηκών.
Διαθϋςιμο ςτο: http://hdl.handle.net/11419/2496
2. IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services, 2009,
http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/3.html
3. Gruber T. R. 1993/ Towards principles for the design of ontologies used for
knowledge sharing. In N. Guarino and R. Poli, editors, Formal Ontology in
Conceptual Analysis and Knowledge Representation. Deventer:

Kluwer

Academic Publishers.
4. Koehler, AEC. Some thoughts on the Meaning of Open Access for University
Library Technical Services, Serials Review, Vol. 32, 1, 2006
48

5. Openarchives.org
6. Μότρου, Ν. 2013. Ο ρϐλοσ των ελεγχϐμενων λεξιλογύων και θηςαυρών ςτην
οργϊνωςη

τησ

γνώςησ.

Διαθϋςιμο:

https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/14110/5ell004.pdf?
sequence=1

49

7. Μοντέλο αδειοδότηςησ περιεχομένου και πολιτική χρήςησ αποθετηρίου
7.1. Αδειοδότηςη πόρων
Η λειτουργύα του Αποθετηρύου τησ Ε..Δ.Δ.Α. θα καθορύζεται απϐ ϋνα ςϑνολο
νομικών κειμϋνων που ςτϐχο ϋχουν να υποςτηρύξουν τη ςυνεργαςύα ϐλων των
εμπλεκομϋνων ς’ αυτϐ, με ϐρουσ διαφϊνειασ και λειτουργικϐτητασ. Η ανοιχτό
πρϐςβαςη, η οπούα αποτελεύ τον τελικϐ ςτϐχο τησ υλοπούηςησ του αποθετηρύου και
εύναι ςυμβατό με τη θϋςη του δημοςύου τομϋα για τα ανοιχτϊ δεδομϋνα, θα εύναι
διαβαθμιςμϋνη, με βϊςη τα κεύμενα αυτϊ και υπϋρ τησ προςταςύασ των προςωπικών
δεδομϋνων και των δικαιωμϊτων πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ.
Σα ςτοιχεύα που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα χρόςησ και τουσ ϐρουσ διϊθεςησ των
τεκμηρύων του Αποθετηρύου ςυγκαταλϋγονται ςτα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα του βαςικοϑ
ςχόματοσ μεταδεδομϋνων.
Προτεινόμενο ςχήμα αδειοδότηςησ
Ψσ ϋγγραφα δημϐςιασ διούκηςησ ορύζονται ϐλα τα επύςημα κεύμενα που ϋχουν
εκδοθεύ ό αποτελοϑν αντικεύμενο διαχεύριςησ απϐ τουσ φορεύσ του δημοςύου τομϋα,
ϐπωσ ενδεικτικϊ νομοθετικϊ, διοικητικϊ ό δικαςτικϊ κεύμενα, μελϋτεσ, πρακτικϊ,
ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα και λοιπϊ δεδομϋνα κοκ. Σα ϋγγραφα αυτϊ καταρχόν διϋπονται
απϐ την αρχό τησ εξ οριςμοϑ ανοιχτϐτητασ και τη δυνατϐτητα περαιτϋρω χρόςησ.
Ψςτϐςο εύναι δυνατϐν υπϐ προϒποθϋςεισ να περιϋχουν ό να διϋπονται και τα ύδια απϐ
δικαιώματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ ό/και να ιςχϑουν οι διατϊξεισ για την προςταςύα
των προςωπικών δεδομϋνων, τησ ιδιωτικϐτητασ ό να διϋπονται απϐ καθεςτώσ
εμπιςτευτικϐτητασ.
Οι ϊδειεσ του δημϐςιου τομϋα αποτελοϑν ςημαντικϐ εργαλεύο για τη διϊθεςη
τερϊςτιων ϐγκων δεδομϋνων που ϋχουν παραχθεύ απϐ Δημϐςιουσ Οργανιςμοϑσ.
Σο πρϐτυπο ςχόμα αδειοδϐτηςησ του Αποθετηρύου προςανατολύζεται προσ την
ανοιχτϐτητα, ωσ τελικϐ ςτϐχο του Αποθετηρύου, και ωσ εκ τοϑτου ςε ϊδειεσ χρόςησ,
που προςτατεϑουν ωςτϐςο τα προςωπικϊ δεδομϋνα και τα δικαιώματα πνευματικόσ
ιδιοκτηςύασ, ϐταν υπϊρχουν. τη ςυνϋχεια, παρατύθενται τϑποι αδειών για δεδομϋνα
και εργαλεύα (εϊν και εφϐςον υπϊρχουν).
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Άδειεσ Creative Commons: Εύναι δημϐςιεσ ϊδειεσ, αφοροϑν δηλαδό ϐλουσ τουσ
ενδεχϐμενουσ χρόςτεσ των δεδομϋνων που ϋχουν πρϐςβαςη ς’ αυτϊ και εύναι
αμετϊκλητεσ (irrevocable), παρϋχουν δηλαδό διαρκώσ τα δικαιώματα χρόςησ, εκτϐσ
και εϊν ο χρόςτησ παραβιϊςει τουσ ϐρουσ που ρητϊ αναφϋρονται ς’ αυτϋσ.
Μετατοπύζουν τη ςυζότηςη απϐ την απαγϐρευςη ςτην ϊδεια χρόςησ των δεδομϋνων,
με ςυγκεκριμϋνουσ ϐρουσ.
Σα 4 ςτοιχεύα των αδειών CC εύναι τα ακϐλουθα:
Attribution

BY - Αναφορϊ ςτον αρχικϐ δημιουργϐ (Attribution)

Non commercial

NC - Απαγϐρευςη εμπορικόσ χρόςησ του ϋργου (Non-

commercial)
No derivatives

ND - Απαγϐρευςη δημιουργύασ παραγώγων ϋργων (No

Derivatives)
Share alike

SA - Διανομό του παρϊγωγου ϋργου με τουσ ϐρουσ τησ αρχικόσ ϊδειασ

(Share alike)
Έτςι διαμορφώνονται ωσ εξόσ:
CC-BY
CC-BY-SA
CC-BY-ND
CC-BY-NC-SA
CC-BY-NC
CC-BY-NC-ND
Επύςησ, υπϊρχει και η ϊδεια CC-ZERO, με βϊςη την οπούα οι κϊτοχοι των
πνευματικών δικαιωμϊτων των δεδομϋνων παραιτοϑνται ϐλων των νομύμων
δικαιωμϊτων τουσ και τα θϋτουν ελεϑθερα ςτη διϊθεςη των χρηςτών public domain).
Άδειεσ FOSS (Free Open Source Software - Ελεϑθερο Ανοιχτοϑ Κώδικα Λογιςμικϐ):
Αντύςτοιχεσ ϊδειεσ ςε επύπεδο λογιςμικοϑ. Τπϊρχει μια ποικιλύα ςχετικών αδειών,
ϐπωσ οι ακϐλουθεσ, οι οπούεσ εύναι ευρϋωσ γνωςτϋσ, κατανοητϋσ και αποδεκτϋσ ςτην
κοινϐτητα τησ ανοιχτόσ πρϐςβαςησ.
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AGPL (GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE)
ApacheLicence_2.0
BSD
GFDL (GNU Free Documentation License)
GPL (GNU General Public License versions)
LGPL (GNU General Public License)
Προτεύνεται τα δεδομϋνα του Αποθετηρύου και τα μεταδεδομϋνα τουσ να
παρϋχονται με ϊδειεσ Creative Commons Αναφορϊ Δημιουργοϑ ϋκδοςη 4.0 ό
μεταγενϋςτερη ό με το ςημεύωμα τησ Creative Commons Zero (CC-0). Όταν τα τεκμόρια
ανόκουν ςτον Δημϐςιο Σομϋα και δεν υπϊρχουν δικαιώματα διανοητικόσ ιδιοκτηςύασ
επ’ αυτών θα πρϋπει να ορύζονται ωσ τϋτοιοι με το ημεύωμα Δημϐςιου Σομϋα (Public
Domain Mark). Εϊν οι πϐροι περιϋχουν προςωπικϊ δεδομϋνα, περιϋχουν εμπιςτευτικό ό
απϐρρητη πληροφορύα ό δικαιώματα διανοητικόσ ιδιοκτηςύασ τεκμηριώνονται
αναλϐγωσ και ρυθμύζεται η πρϐςβαςη ςε αυτϊ. Αντύςτοιχα, για τα εργαλεύα
προτεύνονται ϊδειεσ ελεϑθερου και ανοιχτοϑ κώδικα λογιςμικοϑ (Free and Open Source
Software - FOSS), και ςυγκεκριμϋνα μύα απϐ τισ BSD, GPL, LGPL, Apache and AGPL,
χωρύσ να αποκλεύονται ϊλλεσ ϊδειεσ, υπϐ τον ϐρο ϐτι οι ϐροι χρόςησ τουσ θα εύναι
ςαφεύσ και δεςμευτικού.
Ειδικϊ για παλαιϐτερα τεκμόρια, για τα οπούα δεν μποροϑν να γύνουν
διαπραγματεϑςεισ ϐςον αφορϊ τα πνευματικϊ δικαιώματα, διατηροϑνται οι
υφιςτϊμενεσ ϊδειεσ χρόςησ και τεκμηριώνονται με ςαφόνεια, ώςτε ο χρόςτησ να
αντιλαμβϊνεται τουσ περιοριςμοϑσ ςτη χρόςη τουσ, πριν επικοινωνόςει με τον αρμϐδιο
του Αποθετηρύου.
7.2. Όροι Χρόςησ
Η χρόςη του Αποθετηρύου ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ περιόγηςησ ιςτοϑ (web
crawling), των υπηρεςιών λανθϊνουςασ μνόμησ (caching) αυτοϑ καθώσ και
οποιωνδόποτε ϊλλων υπηρεςιών παρϋχονται απϐ το Αποθετόριο, προϒποθϋτει την
ανεπιφϑλακτη αποδοχό των εδώ περιγραφϐμενων ϐρων χρόςησ και ςυνιςτϊ ϋμπρακτη
αποδοχό τουσ.
Ψσ φορϋασ ορύζεται το Εθνικϐ Κϋντρο Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ /
ΕΔΔΑ.
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Ψσ περιεχϐμενο ορύζεται το ςϑνολο των δεδομϋνων, λογιςμικοϑ, βϊςεων δεδομϋνων,
μεταδεδομϋνων, καθώσ και οποιουδόποτε ϊλλου ϋργου του πνεϑματοσ που μπορεύ να
αποτελεύ αντικεύμενο του δικαιώματοσ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ ςϑμφωνα με του Ν.
2121/1993, ϐπωσ ιςχϑει, ανεξϊρτητα απϐ το αν ο χρϐνοσ προςταςύασ ϋχει εκλεύψει ό η
χρόςη υπϊγεται ςτισ εξαιρϋςεισ του δικαιώματοσ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ.
Ψσ χρόςη λογύζεται η με οποιονδόποτε τρϐπο κατανϊλωςη των υπηρεςιών του
Αποθετηρύου.
Ψσ χρόςτησ λογύζεται ο οποιοςδόποτε κϊνει χρόςη του Αποθετηρύου.
Ψσ Τπηρεςύα ορύζεται ςτο παρϐν η βαςιςμϋνη ςε ψηφιακϋσ τεχνολογύεσ
διεκπεραύωςη λειτουργιών που εξυπηρετοϑν τισ ανϊγκεσ του χρόςτη.
Ψσ εγγεγραμμϋνοι ορύζονται οι χρόςτεσ οι οπούοι εγγρϊφονται ςτισ παρεχϐμενεσ
απϐ τον Υορϋα υπηρεςύεσ και παρϋχουν τη ςυγκατϊθεςό τουσ για την επεξεργαςύα των
προςωπικών τουσ δεδομϋνων αποκλειςτικϊ και μϐνο για την παροχό Επιπρϐςθετων
Τπηρεςιών.

Η χρόςη του Αποθετηρύου πρϋπει να γύνεται αποκλειςτικϊ και μϐνο για νϐμιμουσ
ςκοποϑσ, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ του παρϐντοσ και με τρϐπο που να μην περιορύζει ό
παρεμποδύζει τη χρόςη τουσ απϐ τρύτουσ. Ο χρόςτησ του Αποθετηρύου πρϋπει να μην
προβαύνει ςε πρϊξεισ ό παραλεύψεισ που μποροϑν να προκαλϋςουν τη δυςλειτουργύα
τουσ και να επηρεϊςουν αρνητικϊ ό να θϋςουν ςε κύνδυνο την παροχό των υπηρεςιών
προσ τουσ χρόςτεσ.
Σο περιεχϐμενο του Αποθετηρύου επύ του οπούου ο Υορϋασ ϋχει τα απαραύτητα
πνευματικϊ δικαιώματα ό ϊδειεσ χρόςησ –εκτϐσ εϊν αναφϋρεται ρητϊ κϊτι
διαφορετικϐ, ιδύωσ ϐταν πρϐκειται για περιεχϐμενο ςτο οπούο υφύςτανται δικαιώματα
τρύτων–

διατύθεται μϋςω των υπηρεςιών του Αποθετηρύου ςτουσ χρόςτεσ

αποκλειςτικϊ και μϐνο με τουσ ϐρουσ τησ ϊδειασ Creative Commons Αναφορϊ Μη
Εμπορικό Φρόςη Όχι Παρϊγωγα ϋργα ϋκδοςη 4.0.
Σα προγρϊμματα Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών που χρηςιμοποιοϑνται για την
ανϊπτυξη και λειτουργύα του Αποθετηρύου μπορεύ να εύναι προγρϊμματα Ελεϑθερου
Λογιςμικοϑ/ Λογιςμικοϑ Ανοικτοϑ Κώδικα και δϑναται να διατύθενται με ϊδειεσ που
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εύναι ςϑμφωνεσ με τουσ οριςμοϑσ του Free Software Foundation και τησ Open Source
Initiative ςχετικϊ με τισ ϊδειεσ που εύναι ανοιχτϋσ και ελεϑθερεσ.
Η ςυγκεκριμϋνη ϊδεια με την οπούα το περιεχϐμενο και το λογιςμικϐ εύναι
διαθϋςιμο, προςδιορύζεται ειδικϊ ωσ μεταδεδομϋνα που διατύθενται μαζύ με το
περιεχϐμενο ό το λογιςμικϐ.
Οποιοδόποτε ϊλλο ϋργο προςτατεϑεται απϐ το δύκαιο τησ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ
και διατύθεται με ϊδειεσ διαφορετικϋσ απϐ τισ ανωτϋρω πρϋπει να προςδιορύζεται ρητϊ
και ςυγκεκριμϋνα ωσ τϋτοιο.
Ο Υορϋασ δϑναται να ςυλλϋγει και να επεξεργϊζεται προςωπικϊ δεδομϋνα των
χρηςτών προκειμϋνου να μπορεύ να προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ του Δικτυακοϑ του Σϐπου
προσ τουσ χρόςτεσ.
ε κϊθε περύπτωςη, η ϐποια επεξεργαςύα γύνεται:
Εύναι ςϑμφωνη με το νϐμο.
Γύνεται για καθοριςμϋνουσ ςκοποϑσ και για χρϐνο που γνωςτοποιοϑνται ςτο
πρϐςωπο πριν απϐ την επεξεργαςύα.
Προϒποθϋτει τη ςυναύνεςη του προςώπου ό γύνεται για ϊλλουσ θεμιτοϑσ ςκοποϑσ
που προβλϋπονται απϐ το νϐμο.
Ο Υορϋασ δϑναται να χρηςιμοποιεύ τα προςωπικϊ ςτοιχεύα για ενημερωτικοϑσ
ςκοποϑσ ό για να προβαύνει ςε αποςτολό ηλεκτρονικόσ αλληλογραφύασ ό
αλληλογραφύασ

ανακοινώςεων

και

ειδόςεων

προσ

τον

εγγεγραμμϋνο

χρόςτη/επιςκϋπτη.
Ο Υορϋασ δε μεταφϋρει και δε δημοςιοποιεύ προςωπικϊ ςτοιχεύα των
χρηςτών/επιςκεπτών του Αποθετηρύου ςε τρύτουσ, εκτϐσ εϊν νϐμοσ ορύζει διαφορετικϊ
ό αν αποτελεύ ςυμβατικό υποχρϋωςη ό κϊτι τϋτοιο εύναι απαραύτητο για την εϑρυθμη
λειτουργύα του Αποθετηρύου και την πραγματοπούηςη των λειτουργιών του.
Ο Υορϋασ εύναι δυνατϐν να επεξεργϊζεται τμόμα ό το ςϑνολο των ςτοιχεύων που
ϋχουν αποςτεύλει οι χρόςτεσ για λϐγουσ ςτατιςτικοϑσ και βελτύωςησ των παρεχομϋνων
υπηρεςιών – πληροφοριών του. Ο χρόςτησ μπορεύ να επικοινωνεύ με τον διαχειριςτό
(administrator) του Αποθετηρύου, προκειμϋνου να διαςταυρώςει την ϑπαρξη
προςωπικοϑ του αρχεύου, την διϐρθωςη αυτοϑ, την αλλαγό ό τη διαγραφό του.
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Κατϊ τη χρόςη του Αποθετηρύου μπορεύ να ςυγκεντρώνονται προςωπικϊ και μη
προςωπικϊ ςτοιχεύα αναγνώριςησ των χρηςτών του Αποθετηρύου χρηςιμοποιώντασ
αντύςτοιχεσ τεχνολογύεσ, ϐπωσ cookies ό/και την παρακολοϑθηςη διευθϑνςεων
πρωτοκϐλλου και ϊλλεσ παρϐμοιεσ τεχνολογύεσ, ϐπωσ αυτϊ προκϑπτουν απϐ την
επικοινωνύα του προγρϊμματοσ πλοόγηςησ και περιόγηςησ (web browser) με τον
εξυπηρετητό (server). Σα cookies εύναι μικρϊ αρχεύα κειμϋνου που αποθηκεϑονται ςτο
ςκληρϐ δύςκο κϊθε χρόςτη και δε λαμβϊνουν γνώςη οποιουδόποτε εγγρϊφου ό
αρχεύου απϐ τον υπολογιςτό του, οϑτε και οδηγοϑν ςτην ταυτοπούηςη του υπολογιςτό
του με οποιοδόποτε πρϐςωπο. Φρηςιμοποιοϑνται για τη διευκϐλυνςη πρϐςβαςησ του
χρόςτη ϐςον αφορϊ ςτη χρηςιμοπούηςη ςυγκεκριμϋνων υπηρεςιών ό/και ςελύδων του
Αποθετηρύου για ςτατιςτικοϑσ λϐγουσ και προκειμϋνου να καθορύζονται οι περιοχϋσ οι
οπούεσ εύναι χρόςιμεσ ό δημοφιλεύσ.
Σα μη προςωπικϊ ςτοιχεύα μπορεύ να περιλαμβϊνουν επύςησ τον τϑπο του
προγρϊμματοσ πλοόγηςησ και περιόγηςησ ιςτοϑ (web browser) που χρηςιμοποιεύ ο
χρόςτησ, το εύδοσ του υπολογιςτό, το λειτουργικϐ του ςϑςτημα, τον παροχϋα
διαδικτυακών υπηρεςιών (ISP) και λοιπϋσ πληροφορύεσ τϋτοιου εύδουσ. Ο χρόςτησ του
Αποθετηρύου μπορεύ να ρυθμύςει το πρϐγραμμϊ του για πλοόγηςη και περιόγηςη ιςτοϑ
(web browser) κατϊ τϋτοιο τρϐπο ώςτε εύτε να τον προειδοποιεύ για τη χρόςη
“cookies” ςε ςυγκεκριμϋνεσ υπηρεςύεσ εύτε να μην επιτρϋπει την αποδοχό τησ χρόςησ
“cookies” ςε καμύα περύπτωςη. ε περύπτωςη που ο χρόςτησ/επιςκϋπτησ των
ςυγκεκριμϋνων υπηρεςιών και ςελύδων δεν επιθυμεύ την χρόςη “cookies” για την
αναγνώριςό του ενδϋχεται να ϋχει περιοριςμϋνη πρϐςβαςη ςε μερικϋσ απϐ τισ
υπηρεςύεσ, χρόςεισ ό λειτουργύεσ που παρϋχονται απϐ τον παρϐντα Αποθετόριο. Η
ςυλλογό ϐλων των δεδομϋνων που εμπύπτουν ςτην κατηγορύα των προςωπικών
δεδομϋνων που λαμβϊνει ο Υορϋασ μϋςω του παρϐντοσ Αποθετηρύου, τα οπούα εύτε τα
αποςτϋλλουν κατϊ περύπτωςη οι χρόςτεσ ό ςυγκεντρώνονται κατϊ την πλοόγηςη –
περιόγηςη και χρόςη του Αποθετηρύου απϐ τουσ χρόςτεσ, πραγματοποιεύται ςϑμφωνα
με τουσ Ν. 2472/1997 (με τισ τροποποιόςεισ του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για
την προςταςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα.
Εϊν ϋνασ δικαιοϑχοσ πνευματικών δικαιωμϊτων εντοπύςει ςτο αποθετόριο του
Υορϋα παρϊνομα δημοςιευμϋνο υλικϐ, το οπούο α) δεν καλϑπτεται απϐ κϊποιον
περιοριςμϐ ό ϊλλη εξαύρεςη ςϑμφωνα με το ελληνικϐ δύκαιο πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ
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και β) για τη χρόςη του οπούου δεν ϋχει δοθεύ η ςχετικό ϊδεια, ο ωσ ϊνω δικαιοϑχοσ
παρακαλεύται να επικοινωνόςει γραπτώσ με τον Υορϋα μϋςω ηλεκτρονικοϑ
ταχυδρομεύου ςτη διεϑθυνςη esdda@ekdd.gr
αναφϋροντασ τα ακϐλουθα:
1. Σα ςτοιχεύα επικοινωνύασ του.
2. Σα πλόρη βιβλιογραφικϊ δεδομϋνα ό, ϋαν αυτϊ δεν υπϊρχουν, τα
δεδομϋνα αναφορϊσ του υλικοϑ.
3. Σο URL ςτο οπούο ϋχει εντοπιςτεύ το υλικϐ (π.χ. το URL τησ εγγραφόσ).
4. τοιχεύα που επιβεβαιώνουν ϐτι εύναι ο δικαιοϑχοσ και/ ό υπεϑθυνη
δόλωςη ςτην οπούα να αναγρϊφεται ϐτι με ατομικό του ευθϑνη και γνωρύζοντασ
τισ κυρώςεισ που προβλϋπονται απϐ τησ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 22 του
Ν. 1599/1986 δηλώνει ϐτι εύναι ο δικαιοϑχοσ τησ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ ό ο
νϐμιμοσ εκπρϐςωπϐσ του.
Με την παραλαβό τησ καταγγελύασ εκκινεύ η διαδικαςύα προειδοπούηςησ και
απϐςυρςησ παρϊνομα δημοςιευμϋνου περιεχομϋνου, ωσ εξόσ:
i.

Ο Υορϋασ επιβεβαιώνει ϐτι ϋλαβε την καταγγελύα μϋςω email ό

ταχυδρομεύου και κϊνει μια πρώτη εκτύμηςη τησ εγκυρϐτητασ και αξιοπιςτύασ
τησ.
ii. Με την παραλαβό ϋγκυρησ καταγγελύασ, το υλικϐ αποςϑρεται προςωρινϊ
απϐ το αποθετόριο του Υορϋα μϋχρι να βρεθεύ ςυναινετικό λϑςη.
iii. Ο καταγγϋλλων και ο Υορϋασ ό οποιοδόποτε ϊλλο φυςικϐ/ νομικϐ
πρϐςωπο κατϋθεςε το υλικϐ απαιτεύται να λϑςουν κοινό ςυναινϋςει και ςε
ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα το ζότημα τησ καταγγελύασ υιοθετώντασ μια απϐ τισ
κϊτωθι λϑςεισ:
α. Σο υλικϐ επανα-δημοςιεϑεται ςτην ύδια μορφό που εύχε πριν.
β. Σο υλικϐ επανα-δημοςιεϑεται ϋχοντασ υποςτεύ αλλαγϋσ.
γ. Σο υλικϐ αποςϑρεται μϐνιμα απϐ τον κατϊλογο του Αποθετηρύου.
iv. Για ϐςο καιρϐ ο Υορϋασ και ο καταγγϋλλων δεν μπορϋςουν να πετϑχουν κοινώσ
αποδεκτό λϑςη του ζητόματοσ, το υλικϐ παραμϋνει μη διαθϋςιμο μϋςω του καταλϐγου
μϋχρι την επύτευξη ςυμφωνύασ επύ του θϋματοσ.
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Ο Υορϋασ παρϋχει το περιεχϐμενο (π.χ. πληροφορύεσ, ονϐματα, φωτογραφύεσ,
απεικονύςεισ, δεδομϋνα κλπ) και τισ υπηρεςύεσ που διατύθενται μϋςω του Αποθετηρύου
του «ΟΠΨ ΑΚΡΙΒΨ ΕΦΟΤΝ». ε καμύα περύπτωςη ο Υορϋασ δε φϋρει ευθϑνη για
τυχϐν απαιτόςεισ νομικόσ, αςτικόσ ό ποινικόσ φϑςησ οϑτε για οποιαδόποτε τυχϐν ζημύα
(θετικό, ειδικό ό αποθετικό) του χρόςτη αυτοϑ του Αποθετηρύου.
O

Αποθετόριο

ενδϋχεται

να

περιϋχει

παραπομπϋσ

(ςυνδϋςμουσ)

ςε

διαδικτυακοϑσ τϐπουσ τρύτων με αποκλειςτικϐ ςκοπϐ την πληροφϐρηςη του χρόςτη. Η
παραπομπό ςε ςυνδϋςμουσ που ανόκουν ςε διαδικτυακοϑσ τϐπουσ τρύτων δεν
αποτελεύ υιοθϋτηςη των απϐψεων και πρϊξεών τουσ ό αποδοχό του περιεχϐμενου που
αυτού εκφρϊζουν, δημοςιεϑουν ό αναρτοϑν. Οι τρύτοι – φορεύσ των διαδικτυακών
τϐπων υπεϑθυνοι κατϊ το νϐμο – φϋρουν την αποκλειςτικό ευθϑνη για το περιεχϐμενο
των ιςτοςελύδων τουσ ό για οποιαδόποτε ζημύα μπορεύ να προκϑψει απϐ τη χρόςη
τουσ, ϐταν ο χρόςτησ του Αποθετηρύου αποκτϊ πρϐςβαςη ςε αυτϋσ. Ο χρόςτησ
αποδϋχεται ϐτι με την επύςκεψη ςε διαδικτυακοϑσ τϐπουσ τρύτων, αποχωρεύ απϐ τον
Δικτυακϐ Σϐπο και υπϐκειται ςτουσ ϐρουσ χρόςησ αυτών.
Ο Υορϋασ καταβϊλλει κϊθε δυνατό προςπϊθεια για την καλό λειτουργύα του
δικτϑου του, παρϐλο που δεν εγγυϊται ϐτι οι λειτουργύεσ των διακομιςτών του
(servers) θα εύναι αδιϊκοπεσ ό χωρύσ κανενϐσ εύδουσ ςφϊλματα, απαλλαγμϋνεσ απϐ
ιοϑσ, κακϐβουλο λογιςμικϐ ό ϊλλα παρϐμοια ςτοιχεύα.
Ο Υορϋασ δεν ευθϑνεται, υπϐ οποιεςδόποτε ςυνθόκεσ, για οποιαδόποτε μορφό
ζημύασ υποςτεύ ο χρόςτησ των ιςτοςελύδων, υπηρεςιών, επιλογών και περιεχομϋνων
του Αποθετηρύου. Επύςησ δεν εγγυϊται ϐτι κϊθε ςχετιζϐμενοσ με το Αποθετόριο ό οι
διακομιςτϋσ και εξυπηρετητϋσ (servers) μϋςω των οπούων κϊθε ςχετικό υπηρεςύα
τύθεται ςτη διϊθεςό του χρόςτη/επιςκϋπτη δεν περιϋχουν «ιοϑσ» ό ϊλλο κακϐβουλο
λογιςμικϐ, ϐπωσ δεν εγγυϊται την ορθϐτητα, την πληρϐτητα ό τη διαθεςιμϐτητα των
περιεχομϋνων, ιςτοςελύδων, υπηρεςιών, επιλογών ό τα αποτελϋςματα απϐ τη χρόςη
τουσ.
Οι ϐροι και προϒποθϋςεισ χρόςησ του παρϐντοσ Αποθετηρύου καθώσ και
οποιαδόποτε τροποπούηςη ό αλλαγό τουσ διϋπονται και ςυμπληρώνονται απϐ το
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Ελληνικϐ και το κοινοτικϐ δύκαιο και τισ ςχετικϋσ διεθνεύσ ςυνθόκεσ. Σα Ελληνικϊ
Δικαςτόρια ορύζονται ωσ τα δικαςτόρια επύλυςησ ϐποιων διαφορών προκϑπτουν απϐ
το παρϐν. Οποιαδόποτε διϊταξη των ανωτϋρω ϐρων διαπιςτωθεύ ϐτι εύναι αντύθετη με
το ωσ ϊνω νομικϐ πλαύςιο ό καταςτεύ εκτϐσ ιςχϑοσ, παϑει αυτοδικαύωσ να ιςχϑει και
αφαιρεύται απϐ το παρϐν, χωρύσ ςε καμύα περύπτωςη να θύγεται η ιςχϑσ των λοιπών
ϐρων.
Οι ϐροι και προϒποθϋςεισ χρόςησ του παρϐντοσ Αποθετηρύου αποτελοϑν τη
ςυνολικό ςυμφωνύα μεταξϑ του Υορϋα και του χρόςτη/επιςκϋπτη των ιςτοςελύδων
και υπηρεςιών του και δεςμεϑει μϐνο αυτοϑσ. Καμύα τροποπούηςη αυτών των ϐρων
χρόςησ δεν λαμβϊνεται υπϐψη και δεν αποτελεύ μϋροσ αυτόσ τησ ςυμφωνύασ εϊν δεν
εκφρϊζεται εγγρϊφωσ και δεν ενςωματωθεύ ςτουσ παρϐντεσ ϐρουσ χρόςησ. Εκτϐσ εϊν
ϊλλωσ ορύζεται, με ανακούνωςη ςτην ιςτοςελύδα του Υορϋα οι παραπϊνω ϐροι χρόςησ
τύθενται ϊμεςα εν ιςχϑ ςτο ςϑνολϐ τουσ.
Ο Υορϋασ διατηρεύ μονομερώσ το δικαύωμα να τροποποιεύ, προςθϋτει, μεταβϊλλει
το περιεχϐμενο ό τισ υπηρεςύεσ του Αποθετηρύου, καθώσ και τουσ ϐρουσ χρόςησ αυτοϑ,
οποτεδόποτε κρύνει τοϑτο αναγκαύο.
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7. Συμπέραςμα
Η παραπϊνω μελϋτη ϋχει ςτϐχο να υποςτηρύξει την υλοπούηςη του Αποθετηρύου τησ
Εθνικόσ χολόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ, με βϊςη το ςκεπτικϐ που
εκτϋθηκε ςτη ςκοπιμϐτητα του Αποθετηρύου. Για τον λϐγο αυτϐν επεξεργϊςτηκε
ϋνα χϋδιο Διαχεύριςησ Δεδομϋνων, με αναφορϊ ςε ποικύλεσ πηγϋσ. το Παρϊρτημα
Α, παρατύθενται ενδεικτικϊ δϑο πρϐτυπα χεδύου Διαχεύριςησ Δεδομϋνων. Ο
ςχεδιαςμϐσ του Αποθετηρύου ϋγινε με κριτόριο την πληρϐτητα ςε επύπεδο
προδιαγραφών, αλλϊ και την ανοιχτϐτητα ςε επύπεδο επιλογών υλοπούηςησ, ώςτε
να καλυφθοϑν ϐλα τα ενδεχϐμενα.
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Παράρτημα Α.1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, H2020
TEMPLATE HORIZON 2020 DATA MANAGEMENT PLAN (DMP)


Instructions and footnotes in blue must not appear in the text.

 For options [in square brackets]: the option that applies must be chosen.
 For fields in [grey in square brackets] (even if they are part of an option as specified in the previous
item): enter the appropriate data.

Introduction
This Horizon 2020 DMP template has been designed to be applicable to any Horizon 2020 project that produces,
collects or processes research data. You should develop a single DMP for your project to cover its overall
approach. However, where there are specific issues for individual datasets (e.g. regarding openness), you should
clearly spell this out.

Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 are available in the Online Manual.

FAIR data management
In general terms, your research data should be 'FAIR', that is findable, accessible, interoperable and re-usable.
These principles precede implementation choices and do not necessarily suggest any specific technology,
standard, or implementation-solution.
This template is not intended as a strict technical implementation of the FAIR principles, it is rather inspired by
FAIR as a general concept.
More information about FAIR:

FAIR data principles (FORCE11 discussion forum)
FAIR principles (article in Nature)

Structure of the template
The template is a set of questions that you should answer with a level of detail appropriate to the project.
It is not required to provide detailed answers to all the questions in the first version of the DMP that needs to be
submitted by month 6 of the project. Rather, the DMP is intended to be a living document in which information
can be made available on a finer level of granularity through updates as the implementation of the project
progresses and when significant changes occur. Therefore, DMPs should have a clear version number and
include a timetable for updates. As a minimum, the DMP should be updated in the context of the periodic
evaluation/assessment of the project. If there are no other periodic reviews envisaged within the grant
agreement, an update needs to be made in time for the final review at the latest.
In the following the main sections to be covered by the DMP are outlined. At the end of the document, Table 1
contains a summary of these elements in bullet form.
This template itself may be updated as the policy evolves.
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Project2 Number: [insert project reference number]
Project Acronym: [insert acronym]
Project title: [insert project title]

DATA MANAGEMENT PLAN

2

The term ‘project’ used in this template equates to an ‘action’ in certain other Horizon 2020 documentation
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1. Data Summary
What is the purpose of the data collection/generation and its relation to the objectives of the project?
What types and formats of data will the project generate/collect?
Will you re-use any existing data and how?
What is the origin of the data?
What is the expected size of the data?
To whom might it be useful ('data utility')?

2. FAIR data
2. 1. Making data findable, including provisions for metadata
Are the data produced and/or used in the project discoverable with metadata, identifiable and locatable by means
of a standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers)?
What naming conventions do you follow?
Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?
Do you provide clear version numbers?
What metadata will be created? In case metadata standards do not exist in your discipline, please outline what
type of metadata will be created and how.

2.2. Making data openly accessible
Which data produced and/or used in the project will be made openly available as the default? If certain datasets
cannot be shared (or need to be shared under restrictions), explain why, clearly separating legal and contractual
reasons from voluntary restrictions.
Note that in multi-beneficiary projects it is also possible for specific beneficiaries to keep their data closed if
relevant provisions are made in the consortium agreement and are in line with the reasons for opting out.
How will the data be made accessible (e.g. by deposition in a repository)?
What methods or software tools are needed to access the data?
Is documentation about the software needed to access the data included?
Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?
Where will the data and associated metadata, documentation and code be deposited? Preference should be
given to certified repositories which support open access where possible.
Have you explored appropriate arrangements with the identified repository?
If there are restrictions on use, how will access be provided?
Is there a need for a data access committee?
Are there well described conditions for access (i.e. a machine readable license)?
How will the identity of the person accessing the data be ascertained?

2.3. Making data interoperable
Are the data produced in the project interoperable, that is allowing data exchange and re-use between
researchers, institutions, organisations, countries, etc. (i.e. adhering to standards for formats, as much as
possible compliant with available (open) software applications, and in particular facilitating re-combinations with
different datasets from different origins)?
What data and metadata vocabularies, standards or methodologies will you follow to make your data
interoperable?
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Will you be using standard vocabularies for all data types present in your data set, to allow inter-disciplinary
interoperability?
In case it is unavoidable that you use uncommon or generate project specific ontologies or vocabularies, will you
provide mappings to more commonly used ontologies?

2.4. Increase data re-use (through clarifying licences)
How will the data be licensed to permit the widest re-use possible?
When will the data be made available for re-use? If an embargo is sought to give time to publish or seek patents,
specify why and how long this will apply, bearing in mind that research data should be made available as soon as
possible.
Are the data produced and/or used in the project useable by third parties, in particular after the end of the
project? If the re-use of some data is restricted, explain why.
How long is it intended that the data remains re-usable?
Are data quality assurance processes described?
Further to the FAIR principles, DMPs should also address:

3. Allocation of resources
What are the costs for making data FAIR in your project?
How will these be covered? Note that costs related to open access to research data are eligible as part of the
Horizon 2020 grant (if compliant with the Grant Agreement conditions).
Who will be responsible for data management in your project?
Are the resources for long term preservation discussed (costs and potential value, who decides and how what
data will be kept and for how long)?

4. Data security
What provisions are in place for data security (including data recovery as well as secure storage and transfer of
sensitive data)?
Is the data safely stored in certified repositories for long term preservation and curation?

5. Ethical aspects
Are there any ethical or legal issues that can have an impact on data sharing? These can also be discussed in
the context of the ethics review. If relevant, include references to ethics deliverables and ethics chapter in the
Description of the Action (DoA).
Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal
data?

6. Other issues
Do you make use of other national/funder/sectorial/departmental procedures for data management? If yes, which
ones?

7. Further support in developing your DMP
The Research Data Alliance provides a Metadata
specific standards and associated tools.

Standards Directory that can be searched for discipline-

The EUDAT B2SHARE tool includes a built-in license wizard that facilitates the selection of an adequate
license for research data.
Useful listings of repositories include:

Registry of Research Data Repositories
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Some repositories like Zenodo, an OpenAIRE and CERN collaboration), allow researchers to deposit both
publications and data, while providing tools to link them.
Other useful tools include
such

DMP online and platforms for making individual scientific observations available
as
ScienceMatters.
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SUMMARY TABLE 1
FAIR Data Management at a glance: issues to cover in your Horizon 2020 DMP

This table provides a summary of the Data Management Plan (DMP) issues to be addressed, as outlined above.

DMP component

Issues to be addressed


State the purpose of the data collection/generation



Explain the relation to the objectives of the project



Specify the types and formats of data generated/collected



Specify if existing data is being re-used (if any)



Specify the origin of the data



State the expected size of the data (if known)



Outline the data utility: to whom will it be useful

2. FAIR Data



Outline the discoverability of data (metadata provision)

2.1. Making data findable, including provisions for
metadata



Outline the identifiability of data and refer to standard identification mechanism. Do you make use of
persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers?



Outline naming conventions used



Outline the approach towards search keyword



Outline the approach for clear versioning



Specify standards for metadata creation (if any). If there are no standards in your discipline describe what
type of metadata will be created and how

1. Data summary
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Specify which data will be made openly available? If some data is kept closed provide rationale for doing so



Specify how the data will be made available



Specify what methods or software tools are needed to access the data? Is documentation about the software
needed to access the data included? Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source
code)?



Specify where the data and associated metadata, documentation and code are deposited



Specify how access will be provided in case there are any restrictions



Assess the interoperability of your data. Specify what data and metadata vocabularies, standards or
methodologies you will follow to facilitate interoperability.



Specify whether you will be using standard vocabulary for all data types present in your data set, to allow
inter-disciplinary interoperability? If not, will you provide mapping to more commonly used ontologies?



Specify how the data will be licenced to permit the widest reuse possible



Specify when the data will be made available for re-use. If applicable, specify why and for what period a data
embargo is needed



Specify whether the data produced and/or used in the project is useable by third parties, in particular after
the end of the project? If the re-use of some data is restricted, explain why



Describe data quality assurance processes



Specify the length of time for which the data will remain re-usable



Estimate the costs for making your data FAIR. Describe how you intend to cover these costs



Clearly identify responsibilities for data management in your project



Describe costs and potential value of long term preservation

4. Data security



Address data recovery as well as secure storage and transfer of sensitive data

5. Ethical aspects



To be covered in the context of the ethics review, ethics section of DoA and ethics deliverables. Include
references and related technical aspects if not covered by the former

6. Other



Refer to other national/funder/sectorial/departmental procedures for data management that you are using (if
any)

2.2 Making data openly accessible

2.3. Making data interoperable

2.4. Increase data re-use (through clarifying licences)

3. Allocation of resources
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Παράρτημα Α.2. Medical Research Council UK
TEMPLATE FOR A DATA MANAGEMENT PLAN
The following template should be used to develop a Data Management Plan
(DMP) to accompany a research proposal. The notes (in italics) provide further
context and guidance for its completion. Where substantial data is generated
from the research, the DMP will be more in depth and therefore likely to be 2 or
3 pages long (3 pages maximum length - See MRC Je-S Help and Guidance for
DMP) for low impact studies generating small amounts of data, DMPs will be
short ie less than half a page.
If you opt NOT to use the template the topics listed in the template MUST be
addressed.
0. Proposal name
Exactly as in the proposal that the DMP accompanies
1. Description of the data
1.1

Type of study

Up to three lines of text that summarise the type of study (or studies) for which
the data are being collected.
1.2 Types of data
Types of research data to be managed in the following terms: quantitative,
qualitative; generated from surveys, clinical measurements, interviews, medical
records, electronic health records, administrative records, genotypic data,
images, tissue samples,...
1.3 Format and scale of the data
File formats, software used, number of records, databases, sweeps, repetitions,…
(in terms that are meaningful in your field of research). Do formats and software
enable sharing and long-term validity of data?
2. Data collection / generation
Make sure you justify why new data collection or long term management is
needed in your Case for Support. Focus in this template on the good practice and
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standards for ensuring new data are of high quality and processing is well
documented.
2.1 Methodologies for data collection / generation
How the data will be collected/generated and which community data standards
(if any) will be used at this stage.
2.2 Data quality and standards
How consistency and quality of data collection / generation will be controlled
and documented, through processes of calibration, repeat samples or
measurements, standardised data capture or recording, data entry validation,
peer review of data or representation with controlled vocabularies.
3. Data management, documentation and curation
Keep this section concise and accessible to readers who are not datamanagement experts. Focus on principles, systems and major standards. Focus
on the main kind(s) of study data. Give brief examples and avoid long lists.
3.1 Managing, storing and curating data.
Briefly describe how data will be stored, backed-up, managed and curated in the
short to medium term. Specify any community agreed or other formal data
standards used (with URL references). [Enter data security standards in Section
4].
3.2 Metadata standards and data documentation
What metadata is produced about the data generated from the research? For
example descriptions of data that enable research data to be used by others
outside of your own team. This may include documenting the methods used to
generate the data, analytical and procedural information, capturing instrument
metadata alongside data, documenting provenance of data and their coding,
detailed descriptions for variables, records, etc.
3.3 Data preservation strategy and standards
Plans and place for long-term storage, preservation and planned retention
period for the research data. Formal preservation standards, if any. Indicate
which data may not be retained (if any).
4. Data security and confidentiality of potentially disclosive information
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This section MUST be completed if your research data includes personal data
relating to human participants in research. For other research, the safeguarding
and security of data should also be considered. Information provided will be in
line with you ethical review. Please note this section concerns protecting the
data, not the patients.
4.1 Formal information/data security standards
Identify formal information standards with which your study is or will be
compliant. An example is ISO 27001.If your organisation is ISO compliant, please
state the registration number.
4.2 Main risks to data security
All personal data has an element of risk. , Summarise the main risks to the
confidentiality and security of information related to human participants, the
level of risk and how these risks will be managed. Cover the main processes or
facilities for storage and processing of personal data, data access, with controls
put in place and any auditing of user compliance with consent and security
conditions. It is not sufficient to write not applicable under this heading.
MRC guidance on the Confidentiality and data security is provided (please see
page 24 of the PDF file generated by selecting the above or adjacent link).
5. Data sharing and access
Identify any data repository (-ies) that are, or will be, entrusted with storing,
curating and/or sharing data from your study, where they exist for particular
disciplinary domains or data types. Information on repositories is available here.
5.1 Suitability for sharing
Is the data you propose to collect (or existing data you propose to use) in the
study suitable for sharing? If yes, briefly state why it is suitable.
If No, indicate why the data will not be suitable for sharing and then go to
Section 6.
5.2 Discovery by potential users of the research data
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Indicate how potential new users (outside of your organisation) can find out
about your data and identify whether it could be suitable for their research
purposes, e.g. through summary information (metadata) being readily available
on the study website, in the MRC gateway for population and patient research
data, or in other databases or catalogues. How widely accessible is this
depository?
Indicate whether your policy or approach to data sharing is (or will be)
published on your study website (or by other means).
5.3 Governance of access
Identify who makes or will make the decision on whether to supply research
data to a potential new user.
For population health and patient-based research, indicate how independent
oversight of data access and sharing (please see page 10 of PDF file generated by
selecting the above or adjacent link) works (or will work) in compliance with
MRC policy.
Indicate whether the research data will be deposited in and available from an
identified community database, repository, archive or other infrastructure
established to curate and share data.
5.4 The study team’s exclusive use of the data
MRC’s requirement is for timely data sharing, with the understanding that a
limited, defined period of exclusive use of data for primary research is
reasonable according to the nature and value of the data, and that this restriction
on sharing should be based on simple, clear principles. What are the
timescale/dependencies for when data will be accessible to others outside of
your team? Summarize the principles of your current/intended policy.
5.5 Restrictions or delays to sharing, with planned actions to limit such
restrictions
Restriction to data sharing may be due to participant confidentiality, consent
agreements or IPR. Strategies to limit restrictions may include data being
anonymised or aggregated; gaining participant consent for data sharing; gaining
copyright permissions. For prospective studies, consent procedures should
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include provision for data sharing to maximise the value of the data for wider
research use, while providing adequate safeguards for participants. As part of
the consent process, proposed procedures for data sharing should be set out
clearly and current and potential future risks associated with this explained to
research participants.
5.6 Regulation of responsibilities of users
Indicate whether external users are (will be) bound by data sharing agreements,
setting out their main responsibilities (please see page 13 section 7, titled Datasharing agreements of the PDF file generated by selecting either of two links
above).
6. Responsibilities
Apart from the PI, who is responsible at your organisation/within your consortia
for:
•

study-wide data management

•

metadata creation,

•

data security

•

quality assurance of data.

7. Relevant institutional, departmental or study policies on data sharing and data
security
Please complete, where such policies are (i) relevant to your study, and (ii) are
in the public domain, e.g. accessible through the internet.
Add any others that are relevant
Policy

URL or Reference

Data Management Policy & Procedures
Data Security Policy
Data Sharing Policy

e.g. a study policy of sharing research data

Institutional Information Policy
Other:
Other
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8. Author of this Data Management Plan (Name) and, if different to that of the
Principal Investigator, their telephone & email contact details
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