Παρουσίαση της πλατφόρμας

Τι είναι;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει μιας υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη επιλογή δημοσίευσης έρευνας σε
καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, που επιτρέπει στους ερευνητές να δημοσιεύουν γρήγορα και χωρίς
κόστος και σε συμβατότητα με τις απαιτήσεις Ανοικτής Πρόσβασης του Horizon 2020. Η πλατφόρμα
συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της προ-δημοσίευσης με τα πλεονεκτήματα της ανοικτής ομότιμης
κρίσης ενώ διατηρεί όλες τις βασικές υπηρεσίες δημοσίευσης, εγγραφής, πιστοποίησης, διάχυσης και
διατήρησης του περιεχομένου για χρήση και επαναχρησιμοποίηση.
Γιατί το κάνουμε αυτό;
Το όραμα του Horizon 2020 είναι να δώσει ώθηση στην καινοτομία και στην οικονομική ανάπτυξη σε
όλη την Ε.Ε. ωφελώντας την υγεία και την ευημερία σε όλη την υφήλιο. Προσφέροντας στους ερευνητές
την επιλογή να δημοσιεύουν την εργασία τους ως ανοικτής πρόσβασης σε πολλές και διάφορες
μορφές, από τυπικά ερευνητικά άρθρα έως σημειώσεις δεδομένων (data notes), από έρευνες που
παρουσιάζουν νέα, επικυρωτικά ή και αρνητικά ευρήματα, στοχεύουμε να άρουμε τα εμπόδια στις
επιστημονικές ανακαλύψεις διευκολύνοντας την πρόοδο και διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη
διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην καινοτομία.
Πότε;
Η πλατφόρμα δέχεται ήδη υποβολές.

Μια πλατφόρμα δημοσίευσης σε
καθεστώς ανοικτής πρόσβασης
που προσφέρει γρήγορη
δημοσίευση και ανοικτή ομότιμη
κρίση αποκλειστικά για έρευνα που
έχει διεξαχθεί από δικαιούχους του
Horizon Europe και Horizon 2020.

Πλεονεκτήματα
Τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας Open Research Europe είναι:
• Οι συγγραφείς και όχι οι εκδότες επιλέγουν τι επιθυμούν να δημοσιεύσουν.
• Η γρήγορη δημοσίευση διευκολύνει τον διαμοιρασμό νέων ευρημάτων χωρίς καθυστέρηση.
•	Υποστηρίζεται η δημοσίευση ενός ευρέος φάσματος αποτελεσμάτων, από τυπικά ερευνητικά
άρθρα έως σημειώσεις δεδομένων (data notes), από έρευνες που παρουσιάζουν νέα,
επικυρωτικά ή και αρνητικά ευρήματα.
•	Η διαδικασία της διαφανούς και ανοικτής ομότιμης κρίσης διευκολύνει την ανοικτή και
εποικοδομητική συζήτηση με κριτές ειδικότερα βοηθώντας τους συγγραφείς να βελτιώσουν την
έρευνά τους αλλά και αποδίδοντας εύσημα στον κριτή για την ειδημοσύνη του.
• Όλες οι εκδόσεις ενός άρθρου συνδέονται μεταξύ τους και μπορούν να αναφερθούν ξεχωριστά.
•	Πλήρης στήριξη των υποκείμενων δεδομένων που ικανοποιούν τις αρχές FAIR (Findable,
Accessible, Interoperable, Reusable) για να καταστεί δυνατή η εκ νέου ανάλυση, αναπαραγωγή
και επαναχρησιμοποίηση αυτών, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την αναπαραγωγικότητα και
αυξάνοντας τον αντίκτυπο.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία δημοσίευσης.
Προδημοσίευση

Υποβολή Άρθρου

Δημοσίευση & απόθεση
δεδομένων

Η υποβολή γίνεται μέσω ενός
μονοσέλιδου συστήματος υποβολής. Η
εσωτερική συντακτική ομάδα διενεργεί
ένα ολοκληρωμένο σύνολο ελέγχων πριν
τη δημοσίευση για να διασφαλίσει ότι
τηρούνται όλες οι πολιτικές και οι οδηγίες
δεοντολογίας.

Αφού το άρθρο περάσει από όλους
τους απαραίτητους ελέγχους, πριν
τη δημοσίευση του, μέσα σε 10
ημέρες προ-δημοσιεύεται το άρθρο,
επιτρέποντας την άμεση προβολή και
αναφορά αυτού.

Υποβολή σε Ομότιμη Κρίση

Ανοικτή ομότιμη
κρίση & διόρθωση
άρθρου
Επιλέγονται και προσκαλούνται ειδικοί
κριτές, των οποίων τα ονόματα και οι
αξιολογήσεις δημοσιεύονται μαζί με το
άρθρο, καθώς επίσης οι απαντήσεις
των συγγραφέων και τα σχόλια των
εγγεγραμμένων χρηστών. Οι συγγραφείς
ενθαρρύνονται να δημοσιεύσουν
αναθεωρημένες εκδόσεις του άρθρου
τους. Όλες οι εκδόσεις ενός άρθρου
συνδέονται μεταξύ τους και αναφέρονται
ανεξάρτητα.

Ολοκλήρωση Ομότιμης Κρίσης

Αποστολή σε ευρετήρια
& αποθετήρια
Τα άρθρα που έχουν περάσει από
ομότιμη κρίση αποστέλλονται σε μεγάλες
βάσεις δεδομένων ευρετηρίασης και
αποθετήρια.

