Άδεια Κατάθεσης στο Αποθετήριο Ήλιος του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)
Για την κατάθεση του Έργου ή των Έργων σας (εφεξής Έργο) στο Αποθετήριο Ήλιος
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (εφεξής, ΕΙΕ) είναι απαραίτητο ν’ αποδεχθείτε
προηγουμένως τους όρους της παρούσας μη αποκλειστικής παροχής Άδειας
Κατάθεσης Έργου στο Αποθετήριο Ήλιος (εφεξής, Άδεια) όπως περιγράφονται
παρακάτω:
1. Παραχωρείτε στο ΕΙΕ τη μη αποκλειστική άδεια α) να αναπαραγάγει το Έργο για
την αρχειοθέτησή και τη διατήρησή του και β) να αναπαραγάγει το Έργο και να
το διαθέτει ηλεκτρονικά με ανοικτή πρόσβαση μέσω του Αποθετηρίου Ήλιος του
ΕΙΕ.
2. Παραχωρείτε στο ΕΙΕ, για λόγους εξυπηρέτησης της λειτουργίας καταχώρησης
του Έργου στο Αποθετήριο Ήλιος και της μακρόχρονης διατήρησής του, αλλά και
για λόγους προσβασιμότητας και διάθεσης μέσω αυτού, τις παρακάτω μη
αποκλειστικές άδειες:
2.1. να προβεί σε παρουσίαση/διάθεση του Έργου στο κοινό μέσω του
διαδικτύου ή ανάλογης τεχνολογίας,
2.2. να προβεί σε προσαρμογή και μετατροπή του Έργου σε αποδεκτή
ηλεκτρονική μορφή αποθετηρίου, χωρίς να αλλοιώσει το περιεχόμενο
του,
2.3. να περιλαμβάνει το Έργο σε καταλόγους του,
2.4. να διατηρεί και να διανείμει ψηφιακά αντίγραφα του Έργου, μέσω του
αποθετηρίου,
2.5. να προσθέτει σε ψηφιακό αντίγραφο του Έργου μετα-δεδομένα (metadata).
3. Η ως άνω παραχώρηση των μη αποκλειστικών αδειών πνευματικής ιδιοκτησίας
από εσάς στο ΕΙΕ διαρκεί για όλο το χρονικό διάστημα προστασίας της
πνευματικής ιδιοκτησίας, για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται το Αποθετήριο, και
ισχύει για όλες τις χώρες του κόσμου.
4. Διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα επί του έργου σας, εκτός από δικαιώματα
που μπορεί να έχετε μεταβιβάσει σε τρίτους, και παραχωρείτε στο ΕΙΕ μόνον τις
μη αποκλειστικές άδειες, όπως ορίζονται ανωτέρω.
5. Διατηρείτε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε, εκδώσετε και να εμπορευθείτε το Έργο
σας, στη παρούσα έκδοση ή σε μελλοντικές εκδόσεις, μέσω οποιουδήποτε εκδότη
ή/και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιλέξετε.
6. Το ΕΙΕ λαμβάνει την απόφαση για το χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο κατά τους
οποίους θα γίνει το Έργο προσιτό στο κοινό μέσω του Αποθετηρίου Ήλιος.
7. Βεβαιώνετε ότι :
7.1. Είστε δημιουργός ή δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων επί του
Έργου και έχετε τα πλήρη δικαιώματα να προβείτε στη παρούσα παροχή
Αδείας.
7.2. Το Έργο δεν προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Κάθε
δικαιούχος επί του Έργου αναγνωρίζεται ρητά σε αυτό.
7.3. Το Έργο δεν παραβιάζει τον ελληνικό νόμο.
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8. Αποδέχεστε ότι το ΕΙΕ έχει το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτό Έργο για
αρχειοθέτηση ή/και διάθεση και ότι διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από το
αποθετήριο κατατεθειμένο Έργο για νομικούς, διαχειριστικούς λόγους ή λόγους
προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων. Διατηρείτε το δικαίωμα της απόσυρσης του
Έργου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΕΙΕ. Μετά την κατάθεση του Έργου,
θα παραμένει πάντα διαθέσιμη η εγγραφή των μετα-δεδομένων στο ψηφιακό
αποθετήριο (βλ. Κανονισμοί του Αποθετηρίου Ήλιος του ΕΙΕ στη διεύθυνση:
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/privacyPolicy).
9. Αναγνωρίζετε ότι το ΕΙΕ έχει το δικαίωμα να αναπαραγάγει, να παρουσιάζει ή να
διαθέτει το Έργο, μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου, σε κάθε αποδεκτό
ηλεκτρονικό μέσο και μορφότυπο συμβατό με τη σύγχρονες εξελίξεις της
τεχνολογίας, χωρίς να αλλοιώνει το περιεχόμενο του.
10. Το ΕΙΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση του Έργου που
κατατίθεται στο αποθετήριο, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές ή για την
ολική καταστροφή της ψηφιακής μορφής του Έργου.
11. Αποδέχεστε ότι το ΕΙΕ έχει την πνευματική ιδιοκτησία σε πρόσθετα μεταδεδομένα, λογισμικά, κείμενα και τεκμήρια που δημιούργησε αυτό, προκειμένου
να καταστεί εφικτό για εσάς, τους δημιουργούς ή δικαιούχους, να προβείτε στην
κατάθεση του Έργου στο ψηφιακό αποθετήριο.
Υποβάλλω το Έργο σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και παρέχω σ’ αυτό
την ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΗΛΙΟΣ του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ / ΚΑΤΑΘΕΤΗ
Υπογραφή
Επώνυμο
Όνομα
Ιδιότητα
Τηλέφωνο
Εmail
Ινστιτούτο / Υπηρεσία ΕΙΕ
Τμήμα
Τόπος / Ημερομηνία
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