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Διάφορα
Πολιτική Ιδρυματικού Αποθετηρίου Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη :
o
Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
o
Τη διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46
έως 49 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του
«Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,
o
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114/04.08.2017, τ. Α’),
o
Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη, σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 1580/12.03.2018
εγγράφου της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης, με θέμα «Υποβολή κειμένου Πολιτικής
Ιδρυματικού Αποθετηρίου Πανεπιστημίου Αιγαίου προκειμένου, μετά από σύμφωνη
γνώμη σας, να εισαχθεί στην Σύγκλητο προς συζήτηση και έγκριση»,
o
Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 30/30.11.2017 συνεδρίασης Συγκλήτου, θέμα 4.1 «Πολιτική
Ανοικτής Πρόσβασης του Ιδρύματος»,
o
Την υλοποίηση, στο πλαίσιο του Έργου «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Αιγαίου», του Ιδρυματικού
Αποθετηρίου Hellanicus στα τέλη του 2015, στο οποίο ήδη βρίσκονται κατατεθειμένα περί
τα 11.500 ηλεκτρονικά τεκμήρια γκρίζας βιβλιογραφίας, οπτικοακουστικού υλικού και
ψηφιοποιημένου σπανίου υλικού της Βιβλιοθήκης,
o
Την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Αποθετηρίου,
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών,
η συμμόρφωση με τις διεθνώς αποδεκτές αρχές λειτουργίας των Ακαδημαϊκών
Αποθετηρίων και η προστασία του κατατεθειμένου σε αυτό υλικού,
o
Το σχέδιο κειμένου Πολιτικής του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Hellanicus,
καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα
αποφασίζει
και εγκρίνει το κείμενο Πολιτικής του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Hellanicus, το οποίο
επισυνάπτεται στα παρόντα πρακτικά και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.
Ακολούθως, καλείται η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης για τις περαιτέρω ενέργειες.
Ο Πρύτανης
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