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Στόχοι δράσης

Υποστήριξη ιδρυµάτων στην ανάπτυξη και
λειτουργία του αποθετηρίου τους

Πρόταση και θεσµοθέτηση κοινής διαδικασίας
κατάθεσης υλικού � προώθηση της χρήσης των
αποθετηρίωναποθετηρίων

Ενοποιηµένη αναζήτηση στο σύνολο των
αποθετηρίων των µελών του ΣΕΑΒ
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Σύνοψη δράσης

1. Κατάρτιση λειτουργικών – τεχνικών προδιαγραφών αποθετηρίων

2. Σχεδιασµός ροών εργασίας για κατάθεση υλικού σε αποθετήρια

3. Παραµετροποίηση – ανάπτυξη λογισµικού αποθετηρίου / εγκατάσταση σε 3. Παραµετροποίηση – ανάπτυξη λογισµικού αποθετηρίου / εγκατάσταση σε 
εικονικές µηχανές Ε∆ΕΤ

4. Υπηρεσία τεχνικής και νοµικής υποστήριξης για καταθέτες/ συγγραφείς / 
διαχειριστές

5. ∆ηµιουργία συγκεντρωτικής πύλης αναζήτησης αποθετηρίων ΣΕΑΒ

6. Υπηρεσία πιστοποίησης αποθετηρίων
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Τεύχος λειτουργικών ̟ροδιαγραφών

∆ιαθέσιµο από το site του ΣΕΑΒ

Συγκεντρώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις για ένα
σύγχρονο αποθετήριο, αλλά και προαιρετική
λειτουργικότητα

Ορίζει ένα νέο σχήµα µεταδεδοµένων (healMeta)Ορίζει ένα νέο σχήµα µεταδεδοµένων (healMeta)

Κείµενο συµβουλευτικού χαρακτήρα για τη
διατύπωση διαγωνισµών κάθετων δράσεων

Οι ελάχιστες προδιαγραφές του θα ικανοποιούνται
από την κεντρική πλατφόρµα του ΣΕΑΒ

Θα αποτελέσει τη βάση για την υπηρεσία
πιστοποίησης

19/10/2012 4



Το σχήµα µεταδεδοµένων healMeta

Ειδικό για την περιγραφή ακαδηµαϊκής και ερευνητικής
παραγωγής

διπλωµατικές/ µεταπτυχιακές εργασίες
διδακτορικές διατριβές
επιστηµονικές δηµοσιεύσεις
εκπαιδευτικό υλικόεκπαιδευτικό υλικό

∆εν αποκλείει την συνύπαρξη µε Dublin Core σε ένα
αποθετήριο
Ενισχύει τη σηµασιολογική διαλειτουργικότητα µεταξύ
αποθετηρίων που χρησιµοποιούν διαφορετικές τακτικές
για τη συµπλήρωση των µεταδεδοµένων
Παρόµοια προσέγγιση µε το γερµανικό XMetaDiss
Προορίζεται για τη συγκοµιδή µεταδεδοµένων µέσω OAI-
PMH από την πύλη αποθετηρίων
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Το σχήµα µεταδεδοµένων healMeta (2)

Γιατί όχι µόνο Dublin Core;
διαθέτει γενικά πεδία, συχνά ασαφούς σηµασίας (π.χ.
dc:relation, dc:contributor, dc:description)

κάθε αποθετήριο µπορεί να τα συµπληρώνει µε διαφορετικό
τρόπο

δεν επιτρέπει την επιβολή περιορισµών στην υποχρεωτικήδεν επιτρέπει την επιβολή περιορισµών στην υποχρεωτική
παρουσία πεδίων

Γιατί όχι παροχή οδηγιών συµπλήρωσης των Dublin Core
πεδίων;

δεν επαρκούν τα πεδία του DC για την αποθήκευση της
πληροφορίας (π.χ. επιβλέπων καθηγητής και εξεταστική
επιτροπή στο dc:contributor;)

πιθανή ύπαρξη συγκρούσεων µε οδηγίες άλλων πρωτοβουλιών
(π.χ. OpenAIRE, DRIVER)
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Ροές εργασίας για κατάθεση

• Κρίσιµες για τη διάδοση της χρήσης και τον
εµπλουτισµό ενός αποθετηρίου

• Στόχος η υποχρεωτική εφαρµογή τους στα ελληνικά
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα

∆ιακριτές για κάθε είδος υλικού:• ∆ιακριτές για κάθε είδος υλικού:
1. διπλωµατικές / µεταπτυχιακές εργασίες

2. διδακτορικές διατριβές

3. επιστηµονικές δηµοσιεύσεις
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Κατάθεση δι̟λωµατικής/µετα̟τυχιακής 
εργασίας

• ∆ύο µέρη:

1. ∆ιαδικασία ανάθεσης / εκπόνησης / έγκρισης
(ξεχωριστή ανά ίδρυµα)

2. ∆ιαδικασία κατάθεσης στο αποθετήριο (κοινή για
όλα τα ιδρύµατα)όλα τα ιδρύµατα)

• Σύνδεση της κατάθεσης µε την απόκτηση του τίτλου
σπουδών
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Ενδεικτική διαδικασία ανάθεσης
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Ροή κατάθεσης εργασίας

Εγκεκριμένη

εργασία

Συμπλήρωση δήλωσης 

αποδέσμευσης / Creative 

Commons άδειας

Συμπλήρωση 

μεταδεδομένων

Υποβολή κειμένου & 

συμπληρωματικού 

υλικού

Ηλεκτρονική υποβολή

αποθετήριο
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Βιβλιοθήκη

εκδίδει

Βεβαίωση

υποβολής

Γραμματεία

λαμβάνει

Αρχειοθέτηση

Έλεγχος μεταδεδομένων

απόρριψη

αποδοχή



Κατάθεση διδακτορικής διατριβής

Αντίστοιχη διαδικασία ανάθεσης / εκπόνησης / έγκρισης

Υποχρέωση κατάθεσης:

1. κειµένου διατριβής

2. δηµοσιεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν

Καταγραφή πορείας διατριβής και κατάθεσηΚαταγραφή πορείας διατριβής και κατάθεση
δηµοσιεύσεων στο CRIS του ιδρύµατος

Απαραίτητος ο έλεγχος της πολιτικής ανοικτής
πρόσβασης του εκδότη της δηµοσίευσης και η κατάθεση
κατάλληλης έκδοσης στο CRIS / αποθετήριο

Προϋπόθεση για τη λήψη του διδακτορικού τίτλου η
βεβαίωση κατάθεσης όλων των δηµοσιεύσεων στο
αποθετήριο
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Ροή κατάθεσης διατριβής

Εγκεκριμένη

διατριβή

Συμπλήρωση δήλωσης 

αποδέσμευσης / Creative 

Commons άδειας

Συμπλήρωση 

μεταδεδομένων

Υποβολή κειμένου & 

συμπληρωματικού υλικού

Ηλεκτρονική υποβολή

Υποβολή δημοσιεύσεων CRIS

19/10/2012 12

Βιβλιοθήκη

εκδίδει

Βεβαίωση

υποβολής

Γραμματεία

λαμβάνει

απόρριψη

αποδοχή

Αρχειοθέτηση

Έλεγχος μεταδεδομένων
Έλεγχος κατατεθειμένης 

έκδοσης

αποθετήριο



Κατάθεση ε̟ιστηµονικής δηµοσίευσης / 
άλλου υλικού

∆ιαδικασία αυταρχειοθέτησης από τον δηµιουργό

Απαραίτητος ο έλεγχος για το αν η κατατεθειµένη
έκδοση συµφωνεί µε την πολιτική ανοικτής
πρόσβασης του εκδότη

Κίνητρα για προσέλκυση καταθετών καιΚίνητρα για προσέλκυση καταθετών και
περιεχοµένου;
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Εγκατάσταση κεντρικής ̟λατφόρµας 
α̟οθετηρίου

• Λογισµικό DSpace
�συνεχής ανανέωση και εµπλουτισµός εκδόσεων

�ενεργή κοινότητα χρηστών και προγραµµατιστών

�το πιο δηµοφιλές στην Ελλάδα και παγκοσµίως

�ευκολότερη διαδικασία ενηµέρωσης σε σχέση µε custom�ευκολότερη διαδικασία ενηµέρωσης σε σχέση µε custom
λύσεις

• Θα παραδοθεί από µία εγκατάσταση στα
συµµετέχοντα ιδρύµατα:
α) χωρίς επιπλέον ανάπτυξη

β) µε επιπλέον ανάπτυξη από τον ανάδοχο της κάθετης
δράσης τους

• Περισσότερες λεπτοµέρειες σε λίγο!
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Ε̟όµενα βήµατα

Οριστικοποίηση ροών κατάθεσης

Έναρξη λειτουργίας κοινής πλατφόρµας
αποθετηρίου στις εγκαταστάσεις της Ε∆ΕΤ

Συγγραφή τεύχους οδηγιών για καταθέτες και
διαχειριστές αποθετηρίουδιαχειριστές αποθετηρίου

Ανάπτυξη πύλης ελληνικών αποθετηρίων
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Ερωτήσεις


