
 
 

Λίγα λόγια για το HARDMIN 

 
Τα ερευνητικά δεδομένα είναι πολύτιμα για την πρόοδο της Επιστήμης και δη της Ανοικτής 
που αποτελεί πλέον το κύριο παράδειγμα και υποστηρίζει ο ΣΕΑΒ με τις πολιτικές και 
πρακτικές του. Λόγω της αξίας τους πρέπει να διατηρούνται συστηματικά και συντεταγμένα, 
ούτως ώστε να μπορούν να αξιοποιούνται μακροπρόθεσμα, μέσω της πρόσβασης και της 
δυνητικής επαναχρησιμοποίησής τους στο μέλλον. Η παρούσα πολιτική αφορά τα δεδομένα 
(αλλιώς γνωστά ως «ψηφιακά δεδομένα») που αποτίθενται και αποθηκεύονται ηλεκτρονικά 
στο Αποθετήριο Ερευνητικών Δεδομένων του ΣΕΑΒ (HARDMIN - Hellenic Academic Research 
Data Management Initiative). 
 
 
Αναγκαιότητα χρήσης του HARDMIN 

 
Καθώς όλα τα ψηφιακά δεδομένα εξαρτώνται από το λογισμικό που χρησιμοποιείται κάθε 
φορά, ο κίνδυνος να αχρηστευθούν ή να χαθούν είναι πολύ πιθανός, εφόσον κατά κανόνα 
το λογισμικό εξελίσσεται ή/και καθίσταται παρωχημένο. Η αποθήκευση των δεδομένων και 
η διατήρησή τους πρέπει να εξασφαλίζεται με τη χρήση μηχανισμών backup και την 
προστασία από ψηφιακές ή φυσικές καταστροφές. Οι δύο παραπάνω συνθήκες 
διασφαλίζονται με τη χρήση του HARDMIN και της κεντρικοποιημένης υποδομής του ΣΕΑΒ. 
Σκοπός της λειτουργίας του κεντρικού αυτού αποθετηρίου είναι η συγκέντρωση του 
συνόλου των ερευνητικών δεδομένων που δημιουργούνται από Έλληνες ερευνητές και 
ακαδημαϊκούς των ελληνικών Πανεπιστημίων και η διάθεση τους με όσο το δυνατόν πιο 
ανοικτό και ασφαλή τρόπο. 
Το αποθετήριο έρχεται να καλύψει την καίρια ανάγκη ασφαλούς φύλαξης και δημοσίευσης 
ερευνητικών δεδομένων της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Απώτερος στόχος είναι η 
αύξηση της διαφάνειας στην έρευνα, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των ερευνητικών 
δεδομένων από τους ενδιαφερόμενους ερευνητές ανά τον κόσμο, η επιτάχυνση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού του ερευνητικού πεδίου στη χώρα μας και η υιοθέτηση 
ανταγωνιστικών πρακτικών στον στίβο των ερευνητικών προτάσεων και της επιστημονικής 
επικοινώνησης. 
Η πρόσβαση και η χρήση του Αποθετηρίου Ερευνητικών Δεδομένων HARDMIN για απόθεση 
επιτρέπεται από όλους/ες τους ερευνητές/ριες που έχουν ενεργή σχέση απασχόλησης σε 
ίδρυμα μέλος του ΣΕΑΒ. Σε περιπτώσεις, η πρόσβαση και η χρήση του HARDMIN για απόθεση 
μπορεί να επιτραπεί και σε μη ενεργούς/ες ερευνητές/ριες, σύμφωνα πάντα όμως με τις 
ρυθμίσεις που επιβάλλονται από τον ΣΕΑΒ και σε άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η 
συμμετοχή σε προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης. Η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με 
ιδρυματικούς λογαριασμούς, όπως αυτοί υποστηρίζονται από τα ομόσπονδα συστήματα 
εξουσιοδότησης στα οποία συμμετέχει ο Σύνδεσμος. 
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