
 

 
 
MedOANet -  Στοχεφοντασ ςε ςυντονιςμένεσ πολιτικέσ για την Ανοικτή Πρόςβαςη ςτη 
Μεςογειακή Ευρώπη.  
 

Ο εκνικόσ και περιφερειακόσ ςυντονιςμόσ των ςτρατθγικϊν, πολιτικϊν και δομϊν τθσ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ ςε ζξι 
Μεςογειακζσ χϊρεσ – Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ιςπανία, Πορτογαλία και Τουρκία – είναι ο κυριότεροσ ςτόχοσ του 
MedOANet (Mediterranean Open Access Network), ενόσ διετοφσ ζργου χρθματοδοτοφμενου από το πρόγραμμα 
Επιςτιμθ ςτθν Κοινωνία, ςτα πλαίςια του 7

ου
 Προγράμματοσ Πλαιςίου τθσ ΕΕ.   

Το ζργο κα πραγματοποιιςει τισ παραπάνω δράςεισ μζςω τθσ ενίςχυςθσ, τθσ επζκταςθσ και τθσ ςυςτθματοποίθςθσ 
των δραςτθριοτιτων ενόσ ιδθ υπάρχοντοσ δικτφου εταίρων από τθ Μεςογειακι Ευρϊπθ.  Η κοινοπραξία του 
MedOANet αποτελείται από εννζα εταίρουσ από τθν Ελλάδα, τθν Ιταλία, τθ Γαλλία, τθν Ιςπανία, τθν Πορτογαλία, τθν 
Τουρκία, τθ Γερμανία, τισ Κάτω Χϊρεσ και το Ηνωμζνο Βαςίλειο, με ςθμαντικι εμπειρία ςε κζματα Ανοικτισ 
Πρόςβαςθσ.  
Το MedOANet κα προςδιορίςει τισ ςτρατθγικζσ, τισ δομζσ και τισ πολιτικζσ ςτισ ζξι χϊρεσ τθσ περιοχισ τθσ 
Μεςογείου μζςα από τθ διεξαγωγι ερευνϊν, τα αποτελζςματα των οποίων κα καταγραφοφν ςε ζναν θλεκτρονικό 
«Mediterranean Open Access Tracker», μια μονάδα τθσ πλατφόρμασ του ζργου, που μόλισ ξεκίνθςε.  Αυτό το βαςικό 
εργαλείο κα ςχεδιαςτεί ωσ μια θλεκτρονικι επεκτάςιμθ και διαλειτουργικι βάςθ δεδομζνων, με τθν προοπτικι να 
γίνει ζνα εικονικό αυτοςυντθροφμενο παρατθρθτιριο για τθν Ανοικτι Πρόςβαςθ ςτισ χϊρεσ τθσ Μεςογείου και 
παραπζρα.  
Πιο ςυγκεκριμζνα, το MedOANet κα εντοπίςει και ςυςτθματικά κα δεςμεφςει ςθμαντικοφσ φορείσ χάραξθσ 
πολιτικισ, κακϊσ και άλλουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ, με τθ δυνατότθτα να αςκιςουν επιρροι για αλλαγι.  Αυτό κα 
ςυντελζςει ςε αφξθςθ τθσ επίγνωςθσ και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ωσ προσ τα βαςικά κζματα, τα οποία απαιτοφν 
ανάλθψθ δράςθσ ςε επίπεδο πολιτικισ.  Ταυτόχρονα, κα ενιςχφςει τισ ςυνκικεσ για ςυντονιςμζνεσ πολιτικζσ ςε 
εκνικό και κεςμικό επίπεδο, οι οποίεσ ςιμερα είναι ςε μεγάλο βακμό ανεπαρκείσ ςτισ εν λόγω Μεςογειακζσ χϊρεσ.  
Θα ςυςτακοφν Εκνικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ και εκνικά εργαςτιρια, τα οποία κα χρθςιμεφςουν ωσ φόρουμ για να 
ςυηθτθκεί θ πορεία δράςθσ ςε κάκε χϊρα με ςυντονιςμζνο τρόπο.  Ζνα ευρωπαϊκό ςυνζδριο κα ςυγκεντρϊςει τουσ 
βαςικοφσ φορείσ χάραξθσ πολιτικισ από τισ ζξι χϊρεσ, κακϊσ και άλλουσ ευρωπαίουσ εμπειρογνϊμονεσ και κα 
ςυμβάλει ςτον περιφερειακό ςυντονιςμό.  Το MedOANet κα παράγει περαιτζρω κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν 
εφαρμογι των πολιτικϊν Ανοικτισ Πρόςβαςθσ, οι οποίεσ κα απευκφνονται ςτουσ βαςικοφσ υπεφκυνουσ χάραξθσ 
πολιτικισ, ενϊ κα παρουςιαςτοφν και κα ςυηθτθκοφν ςτο πλαίςιο ενόσ Ευρωπαϊκοφ Συνεδρίου, το οποίο κα 
διεξαχκεί ςτο τζλοσ του ζργου.  
Κακ’όλθ τθ διάρκεια του ζργου κα πραγματοποιοφνται ςτρατθγικζσ δικτφωςθσ με άλλα ζργα, κακϊσ και με τισ 
ςχετικζσ διεκνείσ πρωτοβουλίεσ, οι οποίεσ εςτιάηουν ςτθ δυνατότθτα τθσ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ ςτθν ζρευνα, με 
ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ζργου.  
  
Ιςτότοποσ ζργου: www.medoanet.eu  
 
 
 
 
Εταίροι: 
 
- EKT/ΕΙΕ – Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ / Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν, Ελλάδα  www.ekt.gr   
- FECYT - Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia, Ιςπανία  www.fecyt.es   
- UNIVERSIDADE DO MINHO, Πορτογαλία  www.uminho.pt    
- CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, Γαλλία  www.cnrs.fr   
- CASPUR - Consorzio Interuniversitario per le Applicazione di Supercalcolo per Università e Ricerca, Ιταλία  www.caspur.it   
- HACETTEPE ÜNIVERSITESI, Τουρκία  www.hacettepe.edu.tr   
- ENCES - European Network for Copyright in Support of Education and Science, Γερμανία  www.ences.eu   
- STICHTING LIBER, Κάτω Χϊρεσ  www.libereurope.eu   
- UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, Ηνωμζνο Βαςίλειο  www.nottingham.ac.uk  
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