Πρόσκληση
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σας προσκαλεί στο 4ο Διεθνές Συνέδριο "Ανοικτή
Πρόσβαση @ ΕΚΤ" με τίτλο "Η Ανοικτή Πρόσβαση στα Ερευνητικά Δεδομένα ως μοχλός για
την Ανοικτή Επιστήμη". Πρόκειται για το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου RECODE, το
οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
(Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας", Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).
Η διοργάνωση του Συνεδρίου εντάσσεται στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ΕΚΤ για την
ενίσχυση της πολιτικής της Ανοικτής Πρόσβασης και επισφραγίζει τη συμβολή, την ενεργή
δραστηριότητα και τις αναπτυξιακές δράσεις του ΕΚΤ σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, αποτελεί
σημείο συνάντησης για όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και τις τρέχουσες
πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Το Συνέδριο διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RECODE. Το RECODE έχει ως
στόχο τη διαμόρφωση συστάσεων πολιτικής για την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στα
ερευνητικά δεδομένα. Οι συστάσεις απευθύνονται στις εθνικές κυβερνήσεις, τους χρηματοδότες
έρευνας, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα, στις βιβλιοθήκες και τα αποθετήρια
καθώς και στους εκδότες. Πρόκειται για τους φορείς εκείνους που αναδείχθηκαν, μέσω του
έργου, ως νευραλγικής σημασίας για την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στα
επιστημονικά δεδομένα.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των βασικών ζητημάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη
για την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης και η αναζήτηση λύσεων. Οι συμμετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τρέχουσες πολιτικές και πρακτικές που
εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες ή/και προωθούνται από διεθνείς ενώσεις, αλλά και την ίδια
την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κατανοήσουν την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών που θα
λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ερευνητικών πρακτικών, διαδικασιών και
των συλλογών δεδομένων και να αναζητήσουν από κοινού λύσεις που θα αναγνωρίζουν την
ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους φορέων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή
της ίδιας της ερευνητικής κοινότητας. Η σημασία της συμβολής της ερευνητικής κοινότητας
αναγνωρίζεται μέσω ξεχωριστής συνεδρίας η οποία θα δώσει την ευκαιρία σε ερευνητές
διαφόρων επιστημονικών πεδίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό να παρουσιάσουν τις
εμπειρίες τους σε σχέση με την παροχής ανοικτής πρόσβασης στα επιστημονικά τους
δεδομένα.
Το Συνέδριο θα εγκαινιάσει τη συζήτηση για την ανοικτή πρόσβαση στα επιστημονικά δεδομένα
στην Ελλάδα, θέτοντας όχι μόνο το πλαίσιο, αλλά προσφέροντας ταυτόχρονα τεκμηριωμένες
λύσεις.
Ομιλητές του Συνεδρίου είναι καταξιωμένες προσωπικότητες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και
τις ΗΠΑ, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική.
Η είσοδος στο Συνέδριο είναι ελεύθερη, απαιτείται όμως προεγγραφή στη διεύθυνση

http://www.openaccess.gr/conference2015.
Το Συνέδριο θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση

http://media.ekt.gr/live.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο RECODE παρέχονται στον δικτυακό τόπο

http://www.recode.eu

Πρόγραμμα συνεδρίου
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015
09:00 - 09:30

Προσέλευση – Εγγραφή συμμετεχόντων

09:30 - 10:00

Χαιρετισμός και Εισαγωγή
Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

10:00-10:20

Το πιλοτικό πρόγραμμα για τα ανοικτά ερευνητικά δεδομένα
στον Ορίζοντα 2020
Daniel Spichtinger, Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Eυρωπαϊκή Επιτροπή
Παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος για τα ανοικτά ερευνητικά
δεδομένα στον Ορίζοντα 2020 (θεματικές περιοχές τις οποίες καλύπτει,
υποχρεώσεις ερευνητών, αποτελέσματα από την αρχική εφαρμογή του
πιλοτικού προγράμματος)

10:20 - 11:00

Το έργο RECODE και οι Συστάσεις Πολιτικής για την Ανοικτή
Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα
Kush Wadhwa (Trilateral Research and Consulting/ Συντονιστής έργου
RECODE)
Βικτωρία Τσουκαλά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ Εταίρος έργου RECODE
Παρουσίαση του έργου RECODE (στόχοι, θεματικές περιοχές, ευρήματα,
συμβολή του στην προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά
δεδομένα). Παρουσίαση των Συστάσεων πολιτικής μέσω των οποίων θα
αναδειχθούν τα βασικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την
ανάπτυξη των αντίστοιχων πολιτικών και τα οποία θα αναλυθούν στις
επιμέρους ενότητες του Συνεδρίου.

11:00 - 11:30

Διάλειμμα - Καφές

11:30 - 13:00

1η Συνεδρία: Πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση στα
ερευνητικά δεδομένα
Simon Hodson (Εκτελεστικός Διευθυντής, CODATA)
Max Wilkinson (Επικεφαλής υπηρεσίας ερευνητικών δεδομένων, University
College London)
Mark Thorley (Επικεφαλής Διαχείρισης Δεδομένων, Natural Environment
Research Council/RCUK/CODATA)
Iratxe Puebla (Deputy Director, PLOS ONE)
Συντονισμός: Hans Pfeiffenberger (Πρόεδρος ομάδας εργασίας για τα
ανοικτά δεδομένα του Science Europe/Helmholtz Association)
Η Συνεδρία έχει ως στόχο την παρουσίαση των πολιτικών για την ανοικτή
πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα που υλοποιούν διαφορετικοί φορείς με
κεντρικό ρόλο στην προώθηση της ανοικτής πρόσβασης (χρηματοδότες
έρευνας, πανεπιστήμια, εκδότες), την ανάδειξη των βασικών προκλήσεων
με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι στην προσπάθειά τους αυτή και την
αναζήτηση λύσεων μέσω της συζήτησης που θα ακολουθήσει

13:00 - 14:00

Ελαφρύ Γεύμα

14:00 - 15:30

2η Συνεδρία: Καλές πρακτικές για την περαιτέρω χρήση των
ερευνητικών δεδομένων
James Wilson (Project Manager στα ερευνητικά δεδομένα, Oxford
University)
Andy Smith (Επικεφαλής
Infrastructure)

Εξωτερικών

Σχέσεων,

Elixir

Research

Hylke Koers (Επικεφαλής Καινοτομίας Περιεχομένου, Elsevier)
Ingrid Dillo (Σύμβουλος Πολιτικής, Data Archiving and Networked
Services/Research Data NL)
Συντονισμός : Rachel Finn, Σύμβουλος, Trilateral Research and
Consulting/ Συντονιστής έργου RECODE
Στόχος της Συνεδρίας είναι η ανάδειξη παραδειγμάτων καλής πρακτικής για
την περαιτέρω χρήση των ερευνητικών δεδομένων με έμφαση στην
περαιτέρω χρήση ερευνητικών και δημόσιων δεδομένων από εταιρείες και
τη συνεργασία με αυτές, προγράμματα διασύνδεσης δεδομένων που
υλοποιούνται από εκδότες
15:30 - 16:00

Διάλειμμα - Καφές

16:00 - 17:30

Στρογγυλή Τράπεζα: Η Ανοικτή Πρόσβαση στα Ερευνητικά
Δεδομένα και η ερευνητική κουλτούρα
Josh Wells (Κύριος Ερευνητής, Open Context)
Jamie Shiers (Project Manager, Τμήμα Πληροφορικής/ Διαχείριση
Δεδομένων, CERN)
Άρτεμις Χατζηγεωργίου (Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Χρήστος Αρβανιτίδης (Κύριος Ερευνητής, ΕΛΚΕΘΕ)
Ιωάννης Τσαμαρδίνος (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Συντονισμός: Merel Noorman (Ερευνήτρια, e-Humanities Group, KNAW/
εταίρος RECODE)
Η Συνεδρία, μέσω της συμμετοχής ερευνητών από διαφορετικούς
επιστημονικούς τομείς, θα αναδείξει τις εμπειρίες των ερευνητών για την
παροχή ανοικτής πρόσβασης στα επιστημονικά δεδομένα και ως εκ τούτου
την ανάγκη επεξεργασίας πολιτικών και λύσεων που θα λαμβάνουν υπόψη
τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε επιστημονικού πεδίου (πχ. ζητήματα
διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, προστασία προσωπικών
δεδομένων)

17:30 - 18:00

Συμπεράσματα 1ης Ημέρας

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015
08:00 - 09:00

Προσέλευση – Εγγραφή συμμετεχόντων

09:00 - 10:30

3η Συνεδρία: Τα δημόσια ανοικτά δεδομένα ως ερευνητικά
δεδομένα
και αντιστρόφως: η πρόκληση της ανοικτής πρόσβασης
Phil Archer (W3C)
Kevin Ashley (Διευθυντής, Digital Curation Centre)
Rachel Finn (Σύμβουλος, Trilateral Research and Consulting/ Συντονιτής
έργου RECODE)
Νάνσυ Ρουζούνη (Σύμβουλος, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνης)
Συντονισμός: Πρόδρομος Τσιαβός, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Η Συνεδρία εστιάζει στη χρήση των δημόσιων δεδομένων από ερευνητικούς
φορείς και ειδικότερα στα θεσμικά και επιχειρησιακά θέματα που εγείρονται.

10:30 - 11:00

Διάλειμμα - Καφές

11:00 - 12:30

Στρογγυλή Τράπεζα: Οι μεγάλες προκλήσεις για την Ανοικτή
Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα
Kevin Ashley (Διευθυντής, Digital Curation Centre)
Geoffrey Boulton (Ομ.Καθηγητής, Παν/μιο Εδιμβούργου/Fellow, The Royal
Society/CODATA)
John Wood (Καθηγητής, Research Data Alliance and Association of
Commonwealth Universities)
Kristiina Hormia (Πρόεδρος, League of European Research Libraries)
Ignasi Labastida I Juan (Μέλος League of European Research Universities/
Συγγραφέας Οδικού Χάρτη για Ερευνητικά Δεδομένα του LERU)
Jennie Larkin (Ανώτατη Σύμβουλος Προγραμμάτων και Στρατηγικού
Σχεδιασμού, Γραφείο Αναπληρωτή Διευθυντή για Επιστήμη Δεδομένων,
National Institutes for Health)
Συντονισμός: Alma Swan (Διευθύντρια, SPARC Europe)
Συζήτηση για τις σημαντικές προκλήσεις την προώθηση της ανοικτής
πρόσβασης στα ερευνητικά δεδομένα μέσω τοποθετήσεων από
εμπειρογνώμονες που έχουν συμβάλει με καθοριστικό ρόλο στην
προώθηση της ανοικτής πρόσβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

12:30 - 13:00

Συμπεράσματα Συνεδρίου

13:00 - 14:00

Ελαφρύ Γεύμα

