Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πάντειο Πανεπιστήµιο

Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Εισαγωγή

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του
Παντείου Πανεπιστηµίου. Σκοπός της είναι η συλλογή, τεκµηρίωση και προβολή της
ακαδηµαϊκής παραγωγής του ιδρύµατος, καθώς και η µακροπρόθεσµη διατήρηση του
ψηφιακού υλικού.
Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη περιλαµβάνονται µεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές
διατριβές, εκπαιδευτικό υλικό, δηµοσιεύσεις µελών ∆ΕΠ, πρακτικά συνεδρίων,
περιοδικών, φωτογραφικό και ιστορικό αρχείο του πανεπιστηµίου κ.α.
Για το σύνολο του υλικού που δηµοσιεύεται ισχύει η πολιτική της Ανοικτής
Πρόσβασης, σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη του Βερολίνου, που το Πάντειο
Πανεπιστήµιο έχει υιοθετήσει (Απ. Συγ. 14.1.2010) και η Βιβλιοθήκη εφαρµόζει.

1. Γενικοί Όροι

Το ψηφιακό υλικό που κατατίθεται στον «Πάνδηµο», πρέπει να πληροί τις εξής
προϋποθέσεις:
α) Να κατατίθεται από τον δηµιουργό του ή τον κάτοχο των πνευµατικών
δικαιωµάτων του έργου.
β) Ο δηµιουργός να είναι κάτοχος των πνευµατικών δικαιωµάτων ή να διαθέτει τις
κατάλληλες άδειες διάθεσης του έργου.
γ) Το έργο που κατατίθεται να είναι απαλλαγµένο από πνευµατικά δικαιώµατα
τρίτων ή να έχει γίνει εκκαθάριση αυτών.
δ) Να παραχωρείται από τον δηµιουργό στην Βιβλιοθήκη του Παντείου
Πανεπιστηµίου η µη αποκλειστική άδεια να παρουσιάζει, αναπαράγει και διαθέτει το
σύνολο του περιεχοµένου του µε κάθε πρόσφορο µέσο ψηφιακό, αναλογικό ή άλλο
και µόνο µε τις τροποποιήσεις εκείνες που είναι αναγκαίες για την τεκµηρίωση και
διάθεση του.

2. Κατάθεση Μεταπτυχιακών Εργασιών
Η κατάθεση των µεταπτυχιακών εργασιών στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»
είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου (ΠΣ
26.7.2012).
Η υποβολή των µεταπτυχιακών εργασιών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω της
Φόρµας υποβολής Μεταπτυχιακών Εργασιών και ακολουθώντας τις Οδηγίες
υποβολής.
Οι µεταπτυχιακές εργασίες που κατατίθενται στον «Πάνδηµο», πρέπει να πληρούν τις
εξής προϋποθέσεις:
α) Να κατατίθενται από τον ίδιο τον µεταπτυχιακό φοιτητή και µε προσωπική του
ευθύνη.
β) Η µεταπτυχιακή εργασία που κατατίθεται να αποτελεί την τελική και εγκεκριµένη
από την εξεταστική επιτροπή µορφή της.
γ) Ο δηµιουργός της να κατέχει το σύνολο των πνευµατικών δικαιωµάτων επί του
έργου.
δ)
Να παραχωρείται από τον δηµιουργό στην Βιβλιοθήκη του Παντείου
Πανεπιστηµίου η µη αποκλειστική άδεια να παρουσιάζει, αναπαράγει και διαθέτει το
σύνολο του περιεχοµένου της µε κάθε πρόσφορο µέσο ψηφιακό, αναλογικό ή άλλο
και µόνο µε τις τροποποιήσεις εκείνες που είναι αναγκαίες για την τεκµηρίωση και
διάθεση της.

3. Κατάθεση ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών
Η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»
είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου (ΠΣ
26.7.2012).
Η υποβολή των διδακτορικών διατριβών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω της
Φόρµας υποβολής ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών και ακολουθώντας τις Οδηγίες
υποβολής.
Οι διδακτορικές διατριβές που κατατίθενται στον «Πάνδηµο», πρέπει να πληρούν τις
εξής προϋποθέσεις:
α) Να κατατίθενται από τον ίδιο τον υποψήφιο διδάκτορα και µε προσωπική του
ευθύνη.
β) Η διδακτορική διατριβή που κατατίθεται να αποτελεί την τελική και εγκεκριµένη
από την εξεταστική επιτροπή µορφή της.

γ) Ο δηµιουργός της να κατέχει το σύνολο των πνευµατικών δικαιωµάτων επί του
έργου.
δ)
Να παραχωρείται από τον δηµιουργό στην Βιβλιοθήκη του Παντείου
Πανεπιστηµίου η µη αποκλειστική άδεια να παρουσιάζει, αναπαράγει και διαθέτει το
σύνολο του περιεχοµένου της µε κάθε πρόσφορο µέσο ψηφιακό, αναλογικό ή άλλο
και µόνο µε τις τροποποιήσεις εκείνες που είναι αναγκαίες για την τεκµηρίωση και
διάθεση της.

4. Παράταση δηµοσίευσης ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών
Το Πάντειο Πανεπιστήµιο, ως ακαδηµαϊκό ίδρυµα δηµόσιου χαρακτήρα, πιστεύει πως
το επιστηµονικό έργο που παράγεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής
του δραστηριότητας οφείλει να είναι διαθέσιµο σε όλους ανεξαιρέτως.

Για το λόγο αυτό, υλοποιεί πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης και διάθεσης του υλικού,
προσδοκώντας τα µέγιστα οφέλη τόσο για την προβολή του έργου του και της
απήχησης του στην ευρύτερη επιστηµονική κοινότητα όσο και για την αναγνώριση
και κατοχύρωση των µελών του.
Ενδεικτικά, µε την δηµοσίευση των µεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών
διατριβών στην ψηφιακή βιβλιοθήκη ο δηµιουργός επιτυγχάνει:
α) Την µέγιστη προβολή του έργου µέσα από το διαδίκτυο
β) Την κατοχύρωση των πνευµατικών και ηθικών δικαιωµάτων του επί του έργου
γ) Την προστασία του από πράξης λογοκλοπής
δ) Την ελεύθερη, απρόσκοπτη πρόσβαση στο έργο του, καθώς και την
µακροπρόθεσµη διατήρηση του
ε) Την αναγνώριση του έργου του, µε την παραποµπή σ’ αυτό από άλλους
δηµιουργούς

Ωστόσο, σε περιπτώσεις που ο δηµιουργός, υποψήφιος διδάκτορας, έχει σοβαρό λόγο
να µην επιθυµεί την άµεση δηµοσίευση του έργου στην ψηφιακή βιβλιοθήκη, δύναται
να λάβει παράταση του χρόνου δηµοσίευσης της εργασίας για µία περίοδο έξι (6)
µηνών, από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της εργασίας. Μετά το
πέρας των (6) µηνών η εργασία δηµοσιεύεται στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
«Πάνδηµος».
Ως σοβαροί λόγοι αναγνωρίζονται: α) η υποβολή της εργασίας ή µέρους της σε
διαδικασία κρίσης για την δηµοσίευση της σε επιστηµονικό περιοδικό ή συνέδριο β)

η υποβολή της σε διαδικασία κατοχύρωσης (σε περιπτώσεις πατέντας) γ) η
διαδικασία διαπραγµάτευσης για την εµπορική εκµετάλλευση του έργου.
Οι προαναφερθέντες λόγοι για την υποστήριξη του αιτήµατος χρονικού αποκλεισµού
της δηµοσίευσης, πρέπει να αναφέρονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της
εργασίας (σηµ: Στο πεδίο «Παρατηρήσεις» της Φόρµας Υποβολής) και να είναι
επαρκώς τεκµηριωµένοι.

5. Αναδροµική κατάθεση Μεταπτυχιακών Εργασιών και ∆ιδακτορικών
∆ιατριβών
Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου έχει ως στόχο, να διατίθεται στην
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» το σύνολο της ακαδηµαϊκής γνώσης που έχει
παραχθεί διαχρονικά από τα µέλη του.
Για το λόγο αυτό, οι απόφοιτοι των µεταπτυχιακών προγραµµάτων και οι διδάκτορες
του πανεπιστηµίου, που οι εργασίες τους δεν έχουν δηµοσιευθεί στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη, έχουν την δυνατότητα αναδροµικής κατάθεσης των εργασιών τους,
χρησιµοποιώντας τις φόρµες υποβολής των αντίστοιχων κατηγοριών υλικού.
Το υλικό της αναδροµικής κατάθεσης θα δηµοσιεύεται κατόπιν ελέγχου για την
ακρίβεια των στοιχείων του δηµιουργού (µεταπτυχιακού ή διδάκτορα) και της
εργασίας. Ο καταθέτης θα ενηµερώνεται από την Βιβλιοθήκη, µε µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, για την αποδοχή ή µη της υποβολής του.

6. Κατάθεση δηµοσιεύσεων από τα µέλη ∆.Ε.Π.
Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος», εκτός από το υλικό των µεταπτυχιακών
εργασιών και διδακτορικών διατριβών που δηµοσιεύει, φιλοξενεί και δηµοσιεύσεις
των διδασκόντων του ιδρύµατος, που έχουν εκδοθεί ή δηµοσιευθεί σε µονογραφίες,
επιστηµονικά περιοδικά, συνέδρια κ.α.
Οι διδάσκοντες του πανεπιστηµίου έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν την εργασία
τους στην ψηφιακή βιβλιοθήκη, µέσω της Φόρµας Υποβολής Μελών ∆ΕΠ και
ακολουθώντας τις Οδηγίες υποβολής που παρέχονται.
Οι όροι που πρέπει να πληρούνται, για την κατάθεση των δηµοσιεύσεων είναι οι
εξής:
α) Ο δηµιουργός να είναι κάτοχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του έργου ή να
κατέχει τις απαραίτητες άδειας για την παραχώρηση του δικαιώµατος δηµοσίευσης
στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

β) Να παραχωρείται από τον δηµιουργό στην Βιβλιοθήκη του Παντείου
Πανεπιστηµίου η µη αποκλειστική άδεια να παρουσιάζει, αναπαράγει και διαθέτει το
σύνολο του περιεχοµένου του έργου µε κάθε πρόσφορο µέσο ψηφιακό, αναλογικό ή
άλλο και µόνο µε τις τροποποιήσεις εκείνες που είναι αναγκαίες για την τεκµηρίωση
και διάθεση του.

Οι δηµιουργοί, που επιθυµούν να δηµοσιεύσουν έργα τους στην Ψηφιακή
Βιβλιοθήκη, έχουν την δυνατότητα να διαπιστώσουν την πολιτική πνευµατικών
δικαιωµάτων των εκδοτών µέσω της υπηρεσίας SHERPA/ROMEO και ιδιαίτερα την
πολιτική δηµοσίευσης που ακολουθείται για τα Ιδρυµατικά Αποθετήρια.
Στις περιπτώσεις που οι εκδότες των δηµοσιεύσεων δεν περιλαµβάνονται στην
συγκεκριµένη υπηρεσία, οι διδάσκοντες µπορούν να έρθουν σε επικοινωνία µε τον
εκδότη ώστε να εξασφαλίσουν τις κατάλληλες άδειες για την δηµοσίευση του υλικού
στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος».

Τελευταία ενηµέρωση: 18.6.2013

