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ΠΡΟΣ: - Κοσμήτορες Σχολών
- Προέδρους Τμημάτων

-Διεύθυνση Βιβλιοθηκών

-Υπεύθυνο Υττηρεσίας ΚΛΕΙΔΙ

για ανάρτηση σε Ιστότρπο &

Announcements

ΚΟΙΝ: -ΑναπληρωτήΠρύτανη κ. Μπουραζέλη

ΘΕΜΑ: Κατάθεση «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» στην πλατφόρμα «ΠΕΡΓΑΜΟΣ».

/Τροποποίησηπρογενέστερηςαπόφασης.

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος στη συνεδρία της 29ης-11-2016, μετά

εισήγηση του ΑναπληρωτήΠρύτανηΑκαδημαϊκώνΥποθέσεωνκαι ΔιεθνώνΣχέσεων

κ. Κων. Μπουραζέλητροποποίησετην από 22-9-2016 σχετική απόφαση της.ως εξής:

Αποφάσισε ομόφωνα την υποχρεωτική κατάθεση της παραγόμενης στο ΕΚΠΑ

Γκρίζας Βιβλιογραφίας • και συγκεκριμένα Πτυχιακές Εργασίες, Μεταπτυχιακές

Διπλωματικές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές, στην πλατφόρμα ΠΕΡΓΑΜΟΣ η

οποία αποτελεί τό Ιδρυματικό Αποθετήριο του Ε.ΚΤίΑ.

1. Η κατάθεση γίνεται σε ψηφιακή μορφή και αποτελεί από 1-2-2017 προαπαιτούμενο

για τη χορήγηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

2. Οι εργασίες και διδακτορικές δ.ιατριβές καταχωρίζονται στο Αποθετήριο με αυτό-

^ απόθεση μετά την έγκρισή τους αρμοδίώς.

3. Δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

είναι ο συγγραφέας / δημιουργός της εργασίας / διδακτορικής διατριβής, ο οποίος

υπογράφει σχετικό έντυπο υποβολής με το οποίο παρέχει στη Βιβλιοθήκη και

Κέντρο Πληροφόρησης (BBCn) του Ε.Κ.ΠΑ. την μη αποκλειστική άδεια διάθεσης

της εργασίας/διδακτορικής διατριβής στο διαδίκτυο -μέσω του Ψηφιακού

Αποθετηρίου.

4. Στην περίπτωση Μεταπτυχιακής Διπλω^ατικήc Epyacriac (Μ.Δ.Ε.) εκτός από τη

δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο, οι συγγραφείς δύνανται να

επιλέγουν να είναι διαθέσιμη μόνο εντός του ΕΚΠΑ ή να ορίζουν το χρονικό

διάστημα περιορισμού πρόσβασης στο πλήρες κείμενο μέχρι 6 μήνες χωρίς

αιτιολόγηση.
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Μετά την παρέλευση του 6μήνου η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ)

μπορεί να το διαθέτει ελεύθερα εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι μη διάθεσης

του πλήρους κειμένου για έναν (1) χρόνο. Στην περίπτωση αυτή η έ/κριση ή μη

του χρονικού περιορισμού αποφασίζεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της

Βιβλιοθήκης -της οικείας Σχολής, μετά σχετική αίτηση, του ενδιαφερομένου

φοιτητή, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι λόγοι.

5. Στην .περίπτωατ] Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) εκτός από τη δυνατότητα άμεσης

πρόσβασης στο πλήρες κείμενο, οι συγγραφείς δύνανται να επιλέγουν να είναι

διαθέσιμη μόνον εντός του ΕΚΠΑ ή να ορίζουν το χρονικό διάστημα περιορισμού

πρόσβασης στο πλήρες κείμενο μέχρι τρία (3) χρόνια με απλή έ/γραφη αιτιολόγηση

προς τη Βιβλιοθήκη.

Μετα την παρέλευση των τριών (3) χρόνων, η Βιβλιοθήκη και Κέντρο

Πληροφόρησης (ΒΚΠ) μπορεί να το διαθέτει ελεύθερα εκτός και αν συντρέχουν

ειδικοί λόγοι μη διάθεσης του πλήρους κειμένου είτε για 5 χρόνια είτε, για

εξαιρετικούς λόγους, χωρίς χρονικό όριο. Στις περιπτώσεις αυτές η έγκριση ή μη

του χρονικού περιορισμού αποφασίζεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της

Βιβλιοθήκης της οικείας Σχολής, μετά σχετική αίτηση, του ενδιαφερομένου

φοιτητή στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι λόγοι.

6. Για τις Πτυχιακές Εργασίες θεωρείται δεδομένο ότι το πλήρες κείμενο θα

διατίθεται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς (ανοιχτή πρόσβαση).

7. Η διάθεση και πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο (Πτυχιακές Εργασίες,

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές) επιτρέπεται

μόνον για προσωπική μελέτη και ιδιωτική χρήση, καθώς και για εκπαιδευτικούς και

ερευνητικούς σκοπούς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση για εμπορικούς σκοπούς,

^. καθώς και γιά άμεσο ή έμμεσο εμπορικό ή οικονομικό όφελος.

Η Σύγκλητος προβαίνει στη λήψη της παρούσας, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και

της αναβάθμισης των προσφερομένων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου

Πληροφόρησης του Ιδρύματος και ευρύτερης γνωστοποίησης / προβολής της

παραγόμενης επιστημονικής εργασίας τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και στο

ευρύ κοινό μέσω του διαδικτύου, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τα ανοιχτά

δεδομένα (Open Data).
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητας σας.

Εσωτερική διανομή

-Γραμματεία Συγκλήτου
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