Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο
Πάληεην Παλεπηζηήκην
Ψεθηαθή Βηβιηνζήθε «Πάλδεκνο»

Η Ψηθιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδημος»
Απνηειεί ην Αθαδεκατθφ Απνζεηήξην ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη πινπνηεί
πνιηηηθέο αλνηθηήο πξφζβαζεο. Γεκηνπξγήζεθε θαη δηαρεηξίδεηαη απφ ηελ Βηβιηνζήθε
ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ωο απνζηνιή ηεο έρεη ηελ ζπιινγή, ηεθκεξίσζε,
πξνβνιή θαη καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε ηεο αθαδεκατθήο παξαγσγήο ηνπ ηδξχκαηνο.

Όροι Χρήζης ηης Ψηθιακής Βιβλιοθήκης «Πάνδημος»
Η ρξήζε ηεο Ψεθηαθήο Βηβιηνζήθεο «Πάλδεκνο» (http://pandemos.panteion.gr) θαη
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, δηέπεηαη απφ ηνπο παξφληεο Όροσς Χρήζης θαη ε απνδνρή ηνπ
ζπλφινπ ησλ Όξσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ρξήζε ηεο. Η μη αποδοτή ενός
από ηοσς Όροσς ζας αποκλείει από ηο δικαίωμα τρήζης ηης Ψηθιακής
Βιβλιοθήκης «Πάνδημος» και ηοσ περιετομένοσ ηης.
Γεληθέο αξρέο
1. Η Αλλαγή ηων Όρων Χρήζης είναι δεζμεσηική
Η Βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ
Όξσλ Χξήζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε. Κάζε ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηνπ
Πεξηερνκέλνπ, πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπο Όξνπο Χξήζεο πνπ ηζρχνπλ θάζε
θνξά. Για ηον λόγο ασηό, οθείλεηε να ζσμβοσλεύεζηε ηο παρόν κείμενο ηακηικά.
2. Πνεσμαηικά δικαιώμαηα
Η ηζηνζειίδα, ηα θείκελα, νη εηθφλεο, ηα γξαθηθά, ηα ινγφηππα, νη πιεξνθνξίεο θαη
νπνηνδήπνηε άιιν πεξηερφκελν (ζπλνπηηθά «Πεξηερφκελν») προζηαηεύονηαι από
πνεσμαηικά δικαιώμαηα και ηην νομοθεζία. Η ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηνπ
Πεξηερνκέλνπ, επηηξέπεηαη μόνο με ηον ηρόπο και για ηοσς ζκοπούς ποσ
περιγράθονηαι ζηοσς Όροσς Χρήζης.

Πολιηική Ανοικηής Πρόζβαζης ζηην Ψηθιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδημος»
Τν Πεξηερφκελν ηεο Ψεθηαθήο Βηβιηνζήθεο «Πάλδεκνο», απνηειείηαη απφ ηεθκήξηα
αθαδεκατθήο έξεπλαο, εθπαίδεπζεο ή άιιν πιηθφ, θαηαηεζεηκέλν απφ ηνπο
δεκηνπξγνχο ή ηνπο θαηφρνπο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη έρεη παξαρσξεζεί

ζηελ Βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ην κε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα
δηάζεζεο, πξνβνιήο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ Γηαθήξπμε ηνπ
Βεξνιίλνπ γηα ηελ Αλνηθηή Πξφζβαζε ζηε Γλψζε.
Όινη νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ Ψεθηαθή
Βηβιηνζήθε θαη ην Πεξηερφκελν.
Η τρήζη ηοσ Περιετομένοσ είναι επιηρεπηή για:
α) πξνζσπηθή κειέηε
β) δηδαζθαιία
γ) έξεπλα
Προϋποθέζεις ποσ πρέπει να πληρούνηαι ζε κάθε περίπηωζη τρήζης:
α) λα κε γίλεηαη εκπνξηθή ρξήζε, αθφκε θαη ρσξίο ηελ χπαξμε θέξδνπο
β) λα γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηνλ δεκηνπξγφ(νπο), παξαζέηνληαο ηνλ ηίηιν θαη ηα
ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ζηελ απζεληηθή κνξθή δεκνζίεπζεο
γ) λα κε γίλεηαη κεηάθξαζε, δηαζθεπή ή δεκηνπξγία παξάγσγσλ έξγσλ, εθηφο ησλ
Όξσλ Χξήζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ θείκελν. Η ρξήζε ησλ ηεθκεξίσλ ή
ηκεκάησλ ηνπο γηα δηδαζθαιία ή άιιεο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο εμαθνινπζεί λα
δηέπεηαη απφ ηνπο Όξνπο Χξήζεο θαη πξέπεη λα: i) κελ παξαπνηείηαη ε νπζία ηνπ
ηεθκεξίνπ ii) ζην παξάγσγν έξγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαπνκπήο,
ππεξζχλδεζεο ή άιιεο αλαθνξάο ζην απζεληηθφ ηεθκήξην, πξέπεη ζαθψο λα
αλαγλσξίδεηαη ε θχζε ηνπ σο παξάγσγνπ έξγνπ.
δ) απαγνξεχεηαη ε κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ ή πεξαηηέξσ δηάζεζε ησλ ηεθκεξίσλ
θαη θάζε ρξήζε πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηνπο παξφληεο Όξνπο Χξήζεο
ε) είλαη επηηξεπηή ε ρξήζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ηεθκεξίσλ ηεο
Ψεθηαθήο Βηβιηνζήθεο «Πάλδεκνο», κε ηνλ φξν φηη δελ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν
εκπνξηθήο ή άιιεο εθκεηάιιεπζεο θαη ε πξφζβαζε ζα είλαη ειεχζεξε θαη ρσξίο
πεξηνξηζκνχο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο παξφληεο Όξνπο Χξήζεο.
ζη) ε ρξήζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ, κε ηξφπν ή γηα ζθνπνχο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνπο
παξφληεο Όξνπο Χξήζεο, είλαη επηηξεπηή κφλν αλ εμαζθαιηζηνχλ νη απαξαίηεηεο
άδεηεο ρξήζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ Πεξηερνκέλνπ.
Σηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ε Βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ
Παλεπηζηεκίνπ ζην email: etdpandemos@panteion.gr
δ) νη δεκηνπξγνί ησλ ηεθκεξίσλ δηαηεξνχλ ην ζχλνιν ησλ εζηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ
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