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1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής στην Ηλεκτρ. Υπηρεσία
Μητρώο Μελών και Διαχείριση Προτάσεων (ΜηΜεΔιΠ), και
χρήσης της για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Έργου
ΚΑΛΛΙΠΟΣ+
1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μητρώο Μελών και Διαχείρισης Προτάσεων για χρηματοδότηση
(εφεξής ΜηΜεΔιΠ) του Έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα –
ΚΑΛΛΙΠΟΣ+» (εφεξής ΚΑΛΛΙΠΟΣ+) παρέχεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(ΕΜΠ) μέσω του οικείου ΕΛΚΕ, που αναλαμβάνει την υλοποίηση του νέου Έργου από κοινού
με το Παράρτημα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο ΕΜΠ
(Μονάδα Εκδόσεων) (εφεξής Φορέας Υλοποίησης του Έργου), και τον Σύνδεσμο Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) (εφεξής Φορέας Λειτουργίας και Πρότασης του
Έργου). Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ (εφεξής KOY)
αναπτύσσει, στηρίζει και συντηρεί το ΜηΜεΔιΠ, με χρήση και υποδομών του Εθνικού
Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (εφεξής ΕΔΥΤΕ ΑΕ). Ο Φορέας ΕΛΚΕ
ΕΜΠ και η ΚΟΥ θα αναφέρονται εφεξής ως Υπεύθυνοι Έργου. Αντικείμενο και σκοπός της
Υπηρεσίας είναι η εγγραφή και πιστοποίηση των υποψηφίων μελών του ΜηΜεΔιΠ, καθώς
και η υποβολή και διαχείριση Προτάσεων συγγραφής για χρηματοδότηση, σύμφωνα με τους
όρους που περιγράφονται αναλυτικά στις Προκηρύξεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα
του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ (http://www.kallipos.gr).
2. Κάθε χρήστης του ΜηΜεΔιΠ του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους
όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ακολουθούν, πριν από την εγγραφή του,
και, σε περίπτωση διαφωνίας να απόσχει. Σε αντίθετη περίπτωση, τεκμαίρεται ότι τους/τις
αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.
3. Ως υποψήφια μέλη του ΜηΜεΔιΠ νοούνται: α) Καθηγητές ή Λέκτορες σε ΑΕΙ της ημεδαπής,
β) Επισκέπτες Καθηγητές, γ) Συνταξιούχοι/Ομότιμοι Καθηγητές, δ) Ειδικές Κατηγορίες
Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού του Ιδρύματος (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) με
αυτοδύναμη διδασκαλία, Διδάσκοντες βάσει του ΠΔ 407/1980, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι,
Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες και Ειδικοί Επιστήμονες - κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος - (βλ. Διδάσκοντες Ειδικής Κατηγορίας / Ειδικοί Επιστήμονες),
ε) Ερευνητές από Ερευνητικό Κέντρο ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, στ) Καθηγητές και Ερευνητές από
Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Ίδρυμα της αλλοδαπής. Επίσης, ως υποψήφια μέλη του
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ΜηΜεΔιΠ νοούνται όσοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες επιθυμούν να εργαστούν σε μία Πρόταση
ως

Συντελεστές

επικουρικών

εργασιών

για

την

παροχή

υπηρεσιών

γλωσσικής/γραφιστικής/τεχνικής επιμέλειας-επεξεργασίας. Κάθε υποψήφιο μέλος του
ΜηΜεΔιΠ του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ αποδέχεται ρητά ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνει στην
Ηλεκτρονική Υπηρεσία είναι ορθά, αληθή και σε ισχύ και ότι κάθε δήλωσή του στο
Πληροφοριακό Σύστημα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, κατά την έννοια και με τις
συνέπειες του Ν.1599/1986, όπως ισχύει. Ειδικότερα, το υποψήφιο μέλος του ΜηΜεΔιΠ
οφείλει να προσκομίσει σε έντυπη μορφή όλα τα πρωτότυπα απαιτούμενα δικαιολογητικά
οποτεδήποτε του ζητηθούν για τον σχετικό έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.
4. Το υποψήφιο μέλος του ΜηΜεΔιΠ, με την εγγραφή του στο Μητρώο, συναινεί όπως οι
Υπεύθυνοι του Έργου (σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εγγράφου, καθώς επίσης και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία
του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει),
συλλέγουν, διατηρούν σε αρχείο και εν γένει επεξεργάζονται τυχόν προσωπικά δεδομένα του,
με σκοπό να: α) ταυτοποιoύνται οι Συγγραφείς και οι επιστήμονες ή επαγγελματίες που θα
συμπράξουν/συμβάλουν ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο συνδράμουν στη δημιουργία του
Συγγραφικού Έργου, στη γλωσσική επιμέλεια ή στην τεχνική/γραφιστική επεξεργασία του, β)
καθίσταται δυνατή η Αξιολόγηση της Πρότασης χρηματοδότησης δημιουργίας του
Συγγραφικού Έργου, τόσο από τους Αξιολογητές που έχουν οριστεί γι’ αυτόν τον σκοπό, όσο
και από την αρμόδια Θεματική Επιτροπή, γ) γνωστοποιούνται στον/στη Συγγραφέα τα
προσόντα των υποψήφιων επιστημόνων ή επαγγελματιών που θα συμπράξουν/συμβάλουν ή με
οποιονδήποτε άλλον τρόπο συνδράμουν στη δημιουργία του Συγγραφικού Έργου του, στη
γλωσσική επιμέλεια ή στην τεχνική/γραφιστική επεξεργασία του, ώστε να επιλέξει τον
καταλληλότερο και δ) λαμβάνει ενημερωτικό/πληροφοριακό υλικό από το Έργο
ΚΑΛΛΙΠΟΣ+.
5. Οι Υπεύθυνοι του Έργου τηρούν το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
υποβάλλει ο συμμετέχων στην Υπηρεσία και τα επεξεργάζονται, χωρίς όμως να τα διαβιβάζουν
σε τρίτους, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο παρόν. Οι Υπεύθυνοι του Έργου λαμβάνουν τα
κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία
τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή
πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, δεν εγγυώνται όμως σε καμία
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περίπτωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί και δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που
συμβεί.
6. Σε καμία περίπτωση οι Υπεύθυνοι του Έργου δεν μπορεί να θεωρηθούν υπόλογοι ή/και
υπεύθυνοι για απώλεια δεδομένων και περιεχομένου που διακινείται μέσω της Υπηρεσίας,
καθώς και για κάθε σχετική ζημιά. Επίσης, οι Υπεύθυνοι του Έργου δεν εγγυώνται ούτε
φέρουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια δεδομένων και περιεχομένου που είναι διαθέσιμα μέσω
της Υπηρεσίας.
7. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης έχει το δικαίωμα να πληροφορείται ή να λαμβάνει ενημέρωση
σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά του δεδομένα. Αν ο χρήστης της Υπηρεσίας επιθυμεί
πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία, τη χρήση τους ή αν επιθυμεί να
διορθωθούν/επικαιροποιηθούν ή και διαγραφούν, μπορεί να απευθυνθεί στην ΚΟΥ.
8. Η δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία/προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση των
χρηστών, μέσω της συμμετοχής τους στο ΜηΜεΔιΠ, συνοδεύεται από τη ρητή υποχρέωσή
τους να χρησιμοποιούν τις σχετικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο για προσωπική τους
χρήση και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
9. Οι Υπεύθυνοι του Έργου λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτύχουν τη μέγιστη
διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας, όμως σε καμία περίπτωση δεν παρέχουν εγγυήσεις
διαθεσιμότητας ούτε μπορεί να θεωρηθούν υπόλογοι ή/και υπεύθυνοι για κάθε πιθανή ζημιά
που οφείλεται σε απώλεια της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
10. Απαγορεύεται στους εγγεγραμμένους χρήστες να χρησιμοποιούν το ΜηΜεΔιΠ για τη
διακίνηση δεδομένων που εμπεριέχουν ή συνεπάγονται:
i. ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση
αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή
φυσικό πρόσωπο,
ii. παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την
παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του
ΜηΜεΔιΠ,
iii. διαφημιστικά μηνύματα ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή
τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον
λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης
περιεχομένου,
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iv. ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να
παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή
εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού,
v. παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των εξυπηρετητών (servers) ή
των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με το ΜηΜεΔιΠ ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες,
τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των ως άνω δικτύων,
vi. παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς
νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και
καλύπτει το ΜηΜεΔιΠ,
vii. παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών αλλά και κάθε ατόμου.
11. Σε κάθε περίπτωση οι Υπεύθυνοι του Έργου διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των
παρόντων όρων και προϋποθέσεων ενημερώνοντας με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
Έργου

(http://www.kallipos.gr)

τους

εγγεγραμμένους

χρήστες/συμμετέχοντες

στην

Υπηρεσία. Η συνέχιση της χρήσης της εφαρμογής συνεπάγεται αυτόματη και ρητή αποδοχή
των τροποποιημένων όρων. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους νέους όρους ο εκάστοτε
εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να αιτηθεί, με γραπτό αίτημα προς την ΚΟΥ, την
απενεργοποίηση του λογαριασμού του στην παρούσα εφαρμογή.
12. Οι Υπεύθυνοι του Έργου δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για όσα στοιχεία και
πληροφορίες δηλώθηκαν υπεύθυνα από τον εγγεγραμμένο χρήστη κατά τη δημιουργία του
ατομικού του λογαριασμού ΜηΜεΔιΠ ή/και την ηλεκτρονική του υποβολή Πρότασης για
χρηματοδότηση.
13. Κάθε χρήστης εγγεγραμμένος στο ΜηΜεΔιΠ που ανήκει σε μία από τις ακόλουθες
κατηγορίες:
α) Καθηγητής ή Λέκτορας σε ΑΕΙ της ημεδαπής, β) Επισκέπτης Καθηγητής,
γ) Συνταξιούχος/Ομότιμος Καθηγητής και δ) Ερευνητής από Ερευνητικό Κέντρο ΝΠΔΔ ή
ΝΠΙΔ, αποδέχεται ότι με την ένταξη του στο ΜηΜεΔιΠ τίθεται στη διάθεση της εκάστοτε
αρμόδιας Θεματικής Επιτροπής (ΘΕ), η οποία δύναται να τον επιλέξει ως Αξιολογητή.
14. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες που μετέχουν στη δημιουργία Συγγραφικών Έργων στα οποία
υπάρχει πλειάδα δημιουργών, ήτοι σε Συγγραφικά Έργα συνεργασίας, σύνθετα και συλλογικά
όπως αυτά ορίζονται στο αρ. 7 του Ν. 2121/1993, αποδέχονται ότι ένας απ’ αυτούς θα υποβάλει
Πρόταση χρηματοδότησης στο Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+.
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15. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης (πλην των μελών ΔΕΠ) που θα συμπράξει, συμβάλει ή με
οποιονδήποτε άλλον τρόπο συνδράμει στη συγγραφή ενός Έργου (Συν-Συγγραφέας) δηλώνει
ότι είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος, εφόσον αυτό απαιτείται από τους όρους της
σχετικής Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων.
16. Ο/Η Συγγραφέας δηλώνει ότι δεν θα τροποποιήσει την Πρόταση που υπέβαλε στο Έργο
ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, ει μη μόνον εάν λάβει τη σύμφωνη προς τούτο γνώμη του Έργου
ΚΑΛΛΙΠΟΣ+.
17. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται και δηλώνει ότι θα τηρήσει τις προθεσμίες παράδοσης του
Συγγραφικού Έργου του, όπως αυτές τίθενται με τις Προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων ή
άλλες ειδικότερες αποφάσεις του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+. Περαιτέρω, αποδέχεται ότι οι εν
λόγω προθεσμίες μπορεί να παραταθούν, κατόπιν αιτήματός του, με απόφαση του Έργου
ΚΑΛΛΙΠΟΣ+.
18. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι η μέγιστη χρηματοδότηση παραγωγής του Συγγραφικού
Έργου από το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα σε κάθε Πρόσκληση.
19. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ δύναται να απορρίψει ή να
τροποποιήσει την υποβληθείσα απ’ αυτόν Πρόταση σε ό, τι αφορά το χρονοδιάγραμμα
παράδοσης του Συγγραφικού Έργου ή/και το ύψος της χρηματοδότησης για την εκτέλεσή του.
Σε περίπτωση που ο/η Συγγραφέας διαφωνεί με το περιεχόμενο της Πρότασης, όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί από το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, δύναται να την αποσύρει.
20. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ δύναται να τροποποιήσει το
εγκεκριμένο απ’ αυτήν σχέδιο χρηματοδότησης, εφόσον ο/η Συγγραφέας δεν παραδώσει την
τελική έκδοση του Συγγραφικού Έργου του στην ορισθείσα (στην Πρόσκληση) ηλεκτρονική
μορφή.
21. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι, προκειμένου να αξιολογηθεί η Πρόταση χρηματοδότησης για
τη δημιουργία του Συγγραφικού Έργου στα πλαίσια του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, θα πρέπει να
την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα που τηρεί το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+.
22. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι, κατά τη συγγραφή του Συγγραφικού Έργου του, θα
ακολουθήσει τις οδηγίες μορφοποίησης, δόμησης, οργάνωσης και μετατροπής του κειμένου σε
αποδεκτή ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτές περιγράφονται στο Προσάρτημα III - Οδηγίες για
Συγγραφείς του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+.
23. Ο/Η χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι οι Υπεύθυνοι του Έργου διατηρούν το
δικαίωμα να διακόψουν τόσο τη χρήση του κωδικού πρόσβασης στο ΜηΜεΔιΠ, όσο και τη
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διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του δικτυακού τόπου κάθε φορά που θεωρούν
ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους. Παράλληλα, αποδέχεται ότι σ’ αυτήν την
περίπτωση οι Υπεύθυνοι του Έργου δύνανται να διακόψουν κάθε είδους χρηματοδότηση.
24. Οι Υπεύθυνοι του Έργου λαμβάνουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την
ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία
απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης
επεξεργασίας.
25. Οι Υπεύθυνοι του Έργου δεν θα ανακοινώνουν/διαβιβάζουν τα προσωπικά στοιχεία των
εγγεγραμμένων χρηστών του ΜηΜεΔιΠ σε τρίτο/-ους, άνευ συγκατάθεσής του(ς), εκτός εάν
τούτο υπαγορεύεται από τον Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές. Στην περίπτωση αυτή ο
εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3, πριν από την
ανακοίνωση/διαβίβαση σε τρίτο/-ους.
26. Οι Υπεύθυνοι του Έργου είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων
που έχουν αποστείλει οι εγγεγραμμένοι χρήστες για λόγους στατιστικούς και για λόγους
βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+.
27. Ο εγγεγραμμένος χρήστης αποδέχεται ότι οι Υπεύθυνοι του Έργου δεν φέρουν καμία ευθύνη
εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στα αρχεία του αποτελέσουν
αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας επιφέρουσας περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη στα
υποκείμενά τους, ή λόγω ανωτέρας βίας, ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο που δεν οφείλεται σε
βαριά αμέλεια ή δόλο των Υπευθύνων του Έργου και των προσώπων που έχουν
εξουσιοδοτηθεί (απ’ αυτόν) για την επεξεργασία των δεδομένων.
28. Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να
γνωρίζει εάν τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας.
Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει,
οποτεδήποτε, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν.
29. Ο εγγεγραμμένος χρήστης, προκειμένου να ασκήσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 και 13
του Ν. 2472/1997 δικαιώματα, μπορεί να απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
helpdesk@kallipos.gr
30. Οι Υπεύθυνοι του Έργου δεν συνάπτουν σύμβαση με τους συντελεστές του Συγγραφικού
Έργου που συνέπραξαν/συνέβαλαν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνέδραμαν στη
δημιουργία, στη γλωσσική επιμέλεια ή στην τεχνική/γραφιστική επεξεργασία του, και, κατά
συνέπεια, δεν ενέχεται έναντί τους σε καταβολή αμοιβής, εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι στο
ΜηΜεΔιΠ του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ και δεν περιελήφθησαν στην πρόταση του Συγγραφέα.
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31. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου παρέχεται στη βάση του «ως έχει» (‘as is’) και
«ως διατίθεται» (‘as available’) και χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την
ακρίβεια του περιεχομένου αυτού. Οι Υπεύθυνοι του Έργου δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη,
άμεση ή έμμεση, για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημιά του χρήστη από τη χρήση των σελίδων,
υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου, στην οποία προβαίνει με δική
του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, οι Υπεύθυνοι του Έργου δεν
εγγυώνται ότι ανά πάσα στιγμή οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα
παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα.
32. Οι Υπεύθυνοι του Έργου δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων
δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων (links) ο παρών δικτυακός
τόπος, ούτε εγγυώνται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά τη
χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη
σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οι χρήστες οφείλουν να
απευθύνονται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των
χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για τους
Φορείς του Έργου.
33. Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, τις οδηγίες
και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού δικαίου και τις σχετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου,
ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του
οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ
αφορμής της εν λόγω σύμβασης υπάγονται στην αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων
των Αθηνών.
34. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους συμμετοχής κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο
ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί, ενώ οι
υπόλοιποι όροι δεν θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του γεγονότος. Η ενδεχόμενη
αδράνεια των Υπεύθυνων του Έργου να επιβάλουν συμμόρφωση προς τους παρόντες όρους
δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.
35. Οι παρόντες όροι συμμετοχής αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συνεννόηση προφορική ή
γραπτή ή άλλο συμβόλαιο, σύμβαση, συμφωνητικό σχετικό με το ΜηΜεΔιΠ. Οι ως άνω όροι
συμμετοχής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που θα δημιουργείται σε
σχέση μ’ αυτούς θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.
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2 Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής – Άδεια εκμετάλλευσης στο
πλαίσιο του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+
Προοίμιο: Ο κύριος/H κυρία ..................... (εφεξής ο/η Συγγραφέας) θα συντάξει ένα Έργο με
τίτλο «……………………..» (εφεξής το Συγγραφικό Έργο), για το οποίο θέλει να
παραχωρήσει/παραχωρεί στον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (εφεξής ΣΕΑΒ)
ορισμένες από τις εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος, όπως αυτές αποτυπώνονται στο άρθρο
3 του Ν. 2121/1993 και εξειδικεύονται κατωτέρω. Ο/Η Συγγραφέας διατηρεί το ηθικό δικαίωμα
και τις λοιπές εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος επί του Συγγραφικού Έργου. Εάν το
Συγγραφικό Έργο είναι σύνθετο, συλλογικό ή έργο συνεργασίας, με τον όρο Συγγραφέας νοείται
το σύνολο των προσώπων που συνέπραξαν/συνέβαλαν για τη συγγραφή του Συγγραφικού Έργου.
Περιουσιακό Δικαίωμα: Ο/Η Συγγραφέας παραχωρεί στον ΣΕΑΒ την αποκλειστική άδεια
έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης του Συγγραφικού Έργου. Συγκεκριμένα, παραχωρεί στον
ΣΕΑΒ την άδεια: α) εγγραφής και άμεσης ή έμμεσης αναπαραγωγής του Συγγραφικού Έργου,
προσωρινής ή μόνιμης με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, β) παρουσίασης του
Συγγραφικού Έργου στο κοινό, μέσω ενσύρματου ή ασύρματου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή με
οποιονδήποτε άλλον τρόπο, περιλαμβανομένης και της διάθεσης στο κοινό κατά τρόπο ώστε να
έχει πρόσβαση στο Συγγραφικό Έργο, όπου και όταν επιλέγει, γ) μετάδοσης του Συγγραφικού
Έργου στο κοινό επιγραμμικά (online), δ) διανομής -με Ανοικτή Πρόσβαση- των ψηφιακών
αντιγράφων του Συγγραφικού Έργου μέσω του Αποθετηρίου ΚΑΛΛΙΠΟΣ, ε) διανομής των
αντιτύπων του Συγγραφικού Έργου στο κοινό, στ) προσθήκης μεταδεδομένων (meta-data) σε
ψηφιακό αντίγραφο του Συγγραφικού Έργου και καταχώρισής τους σε καταλόγους για την
αναζήτηση του Συγγραφικού Έργου, ζ) μετατροπής και προσαρμογής του Συγγραφικού Έργου σε
αποδεκτή ηλεκτρονική μορφή που ορίζει ο ΣΕΑΒ, η) μετατροπής και προσαρμογής του
Συγγραφικού Έργου σε μορφή που να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με ειδικές
ανάγκες

στο

πλαίσιο

αναπαραγωγής/διάθεσης

της
των

Δράσης

AMELib

παράγωγων

ή

άλλων

συναφών

Συγγραφικών

Δράσεων

Έργων

του

και
και

θ) δημόσιας εκτέλεσης.
Ηθικό Δικαίωμα: Ο/Η Συγγραφέας συναινεί να ασκεί ο ΣΕΑΒ τις εξουσίες που απορρέουν από
το ηθικό δικαίωμα επί του Συγγραφικού Έργου, ιδίως: 1) την απόφαση για το χρόνο, τον τόπο, τον
τρόπο κατά τους οποίους θα γίνει το Συγγραφικό Έργο προσιτό στο κοινό είτε εντύπως είτε μέσω
διαδικτύου, 2) την απαγόρευση κάθε παραμόρφωσης, αλλοίωσης, προσβολής ή άλλης επέμβασης
στο Συγγραφικό Έργο από τρίτους. Επιπλέον, ο/η Συγγραφέας συναινεί πως ο ΣΕΑΒ δύναται να
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προβαίνει σε ορισμένες ενέργειες, χωρίς να προσβάλει το δικαίωμα διατήρησης της ακεραιότητας
του Συγγραφικού Έργου του, ιδίως (δύναται) να: α) προσθέτει τα λογότυπα του Έργου
ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ επί του Συγγραφικού Έργου του/της, β) προσθέτει στο Συγγραφικό Έργο του/της
μεταδεδομένα

(meta-data)

με

αναφορά

του

ονόματός

του/της

και

γ) κατατάσσει το Συγγραφικό Έργο σε μία ή περισσότερες θεματικές/επιστημονικές κατηγορίες,
εφόσον κρίνεται ακατάλληλη η προτεινόμενη από τον/τη Συγγραφέα θεματική/επιστημονική
κατηγορία. Τέλος, ο/η Συγγραφέας συναινεί σε κάθε πιθανή τροποποίηση, μετατροπή,
προσαρμογή ή άλλη επέμβαση (editing) επί του Συγγραφικού Έργου, εφόσον αυτή γίνεται στο
πλαίσιο των σκοπών του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ αναφορικά με την ηλεκτρονική έκδοση και διάθεση
του Συγγραφικού Έργου μέσω του Αποθετηρίου ΚΑΛΛΙΠΟΣ, υπό τον όρο μη αλλοίωσης του
περιεχομένου του.
Μεταδεδομένα (meta-data): Ο/Η Συγγραφέας επιτρέπει στον ΣΕΑΒ να ασκεί τις εξουσίες που
απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα επί των μεταδεδομένων του, όπως αυτές έχουν
περιγραφεί ανωτέρω (βλ. Περιουσιακό Δικαίωμα).
Τοπική και Χρονική Ισχύς: 1) Η ως άνω παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης του Συγγραφικού
Έργου σε ηλεκτρονική μορφή διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα προστατεύεται το Συγγραφικό
Έργο από την πνευματική ιδιοκτησία και για όσο χρόνο υφίσταται το Αποθετήριο ΚΑΛΛΙΠΟΣ
και ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο. 2) Η ως άνω παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης του
Συγγραφικού Έργου σε έντυπη μορφή διαρκεί για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και ισχύει σε
παγκόσμιο επίπεδο. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή του Συγγραφικού Έργου μετά την πενταετία, θα
πρέπει να φέρει τα λογότυπα της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ και να κάνει αναφορά στην ηλεκτρονική
του έκδοση.
Εγγυήσεις: Ο/Η Συγγραφέας εγγυάται πως είναι ο δημιουργός ή ο δικαιούχος πνευματικών
δικαιωμάτων επί του Συγγραφικού Έργου. Στην περίπτωση που τρίτος συμμετείχε στην παραγωγή
του Συγγραφικού Έργου, με συνέπεια να έχει πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επ’ αυτού, ο
Συγγραφέας εγγυάται ότι έχει εξοφλήσει ή θα εξοφλήσει κάθε ποσό οφειλόμενο σ’ αυτόν και ότι
έχει λάβει σχετική έγγραφη άδεια για την παρούσα παραχώρηση ή ότι έχει υπογράψει σχετική
σύμβαση, την οποία οφείλει να προσκομίσει αμελλητί στον ΣΕΑΒ. Περαιτέρω, ο/η Συγγραφέας
εγγυάται ότι το Συγγραφικό Έργο του/της είναι πρωτότυπο, δεν αντιτίθεται στην ελληνική
νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν
έχει δυσφημιστικό ή αντίθετο προς τα χρηστά ήθη περιεχόμενο. Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η
Συγγραφέας αναπαράγει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλεύεται το Συγγραφικό Έργο τρίτων,
θα πρέπει να έχει λάβει άδεια ολικής ή μερικής εκμετάλλευσης του Συγγραφικού Έργου ή να έχει
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υπογράψει σχετική σύμβαση με τον δημιουργό ή δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων του
Συγγραφικού Έργου, δηλώνοντας τούτο στον ΣΕΑΒ και προσκομίζοντας αμελλητί τις σχετικές
συμβάσεις / άδειες χρήσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ως άνω ρήτρες, ο/η
Συγγραφέας αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει σε ενδεχόμενη σχετική δικαστική
διαδικασία υπέρ του ΣΕΑΒ και αφετέρου να καταβάλει στον ΣΕΑΒ οποιαδήποτε αποζημίωση,
χρηματική ικανοποίηση ή όποιο άλλο ποσό υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτο, του οποίου
προσεβλήθη η πνευματική ιδιοκτησία ή η προσωπικότητα με το Συγγραφικό Έργο του,
νομιμοτόκως από την ημερομηνία καταβολής αυτής/-ού στον δικαιούχο έως την εξόφληση. Σε
κάθε περίπτωση ο/η Συγγραφέας εγγυάται ότι θα συμπράξει με τον ΣΕΑΒ, προκειμένου να
αποτραπεί οποιοδήποτε εμπόδιο ανακύψει κατά την εκμετάλλευση και χρήση του Συγγραφικού
Έργου.
Υποχρεώσεις Συγγραφέα: Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται τους όρους της Πρόσκλησης για τη
συγγραφή Ανοικτών Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων, όπως επικαιροποιείται και
ισχύει στο Αποθετήριο ΚΑΛΛΙΠΟΣ. Επιπλέον, αποδέχεται ότι ο ΣΕΑΒ καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη συντήρηση του Συγγραφικού Έργου, χωρίς ωστόσο να φέρει καμία ευθύνη για
φθορές ή για την ολική καταστροφή της ψηφιακής μορφής του Συγγραφικού Έργου. Σε κάθε
περίπτωση επανέκδοσης του Συγγραφικού Έργου, ο/η Συγγραφέας οφείλει να αναφέρει ρητά, επί
του επανεκδιδόμενου Συγγραφικού Έργου του/της, ότι η πρώτη έκδοσή του έγινε στο Αποθετήριο
ΚΑΛΛΙΠΟΣ και το έτος που αυτή πραγματοποιήθηκε. Τέλος, ο/η Συγγραφέας βεβαιώνει ότι θα
απέχει από κάθε άλλο τρόπο αναπαραγωγής και εκμετάλλευσης του Συγγραφικού Έργου που θα
παρεμπόδιζε τη συμφωνηθείσα με τον ΣΕΑΒ εκμετάλλευση.
Δικαιώματα Συγγραφέα: Ο/Η Συγγραφέας δικαιούται: α) να δημοσιεύσει τμήμα ή σύνολο του
Συγγραφικού Έργου με αναφορά της αυθεντικής πηγής δημοσίευσης, Αποθετήριο ΚΑΛΛΙΠΟΣ,
και του link αυτής https://repository.kallipos.gr/ και β) να υπαναχωρήσει εγγράφως από την
παρούσα άδεια εκμετάλλευσης, στην περίπτωση που δεν τηρήσει οποιονδήποτε από τους όρους
της παρούσης, τάσσοντας παράλληλα 30ήμερη προθεσμία άρσης της παράβασης.
Μεταβίβαση εξουσιών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ): Ο ΣΕΑΒ δύναται να
μεταβιβάσει τα δικαιώματα έντυπης έκδοσης που δύναται να ασκήσει σύμφωνα με την παρούσα
άδεια στα ΑΕΙ της ημεδαπής. Ο/Η Συγγραφέας συναινεί σ’ αυτήν τη μεταβίβαση (αρ. 13 παρ. 6 Ν.
2121/1993).
Χρονοδιάγραμμα παράδοσης του Συγγραφικού Έργου: Ο/Η Συγγραφέας αναλαμβάνει την
υποχρέωση να παραδώσει το σύνολο του Συγγραφικού Έργου του/της εντός της προθεσμίας που
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έχει οριστεί στην εγκεκριμένη Πρότασή του/της από το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+. Επιπλέον,
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τμήμα του Συγγραφικού Έργου του/της σε ποσοστό
50% στο μέσον της ανωτέρω προθεσμίας, ώστε, αφού παραληφθεί από την Κεντρική Ομάδα και
την Επιστημονική Επιτροπή Συντονισμού και Αξιολόγησης του Έργου, και εφόσον λάβει θετική
αξιολόγηση, να συνεχιστεί η συγγραφική προσπάθεια.
Προϋπολογισμός: Το Συγγραφικό Έργο έχει υποβληθεί σε προϋπολογισμό (εφεξής
Προϋπολογισμός)

όπως

περιγράφεται

στην

επισυναπτόμενη

εγκεκριμένη

Πρόταση

χρηματοδότησης του/της Συγγραφέα/-ως. Ο Προϋπολογισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση
του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ ύστερα από πρόταση του/της Συγγραφέα/-ως, στην περίπτωση που το
περιεχόμενο ή/και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Συγγραφικού Έργου, όπως περιγράφηκαν στην
αρχική Πρότασή του/της, διαφοροποιηθούν ή αυξηθούν οι δαπάνες εκτέλεσης του Συγγραφικού
Έργου. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής
ΕΛΚΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (εφεξής ΕΜΠ) θα αποδεσμεύει το ποσό της ως
άνω χρηματοδότησης με την παράδοση του Συγγραφικού Έργου στο σύνολο. Το Έργο
ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, κατά το μέσον του χρονοδιαγράμματος του Συγγραφικού Έργου, και εφόσον το
υλικό που έχει παραληφθεί έχει λάβει θετική αξιολόγηση από την Κεντρική Ομάδα και την
Επιστημονική Επιτροπή Συντονισμού και Αξιολόγησης του Έργου, δύναται να αποδεσμεύσει προς
τους Συγγραφείς το 40% του συνολικού προϋπολογισμού. Τα ως άνω ποσά θα καταβάλλονται από
τον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ μετά από βεβαίωση του Επιστημονικά Υπεύθυνου για την παραλαβή των
Παραδοτέων. Επιπρόσθετα, αποδέχεται ότι ο Προϋπολογισμός συνιστά δίκαιο και εύλογο τίμημα
για τη δημιουργία, παραγωγή, εκτέλεση και παράδοση του Συγγραφικού Έργου, καθώς και για
κάθε είδους εκμετάλλευση ή χρήση αυτού του Συγγραφικού Έργου από τον ΣΕΑΒ ή τρίτους που
τυχόν θα υποδείξει ο ΣΕΑΒ. Στην παραπάνω αμοιβή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και θα
αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό, φόρος, τέλος, ασφαλιστική εισφορά κλπ. Ο/Η Συγγραφέας
αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράφει ή εκδίδει τα κατά νόμο απαραίτητα παραστατικά
στοιχεία για την είσπραξη της αμοιβής του/της από τον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ.
Ποσοστιαία αμοιβή: Ο ΣΕΑΒ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στους συγγραφείς
ποσοστιαία αμοιβή ύψους 10% επί της λιανικής τιμής πώλησης όλων των πωλούμενων αντιτύπων,
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην έντυπη μορφή, και 9% επί των ακαθάριστων εσόδων που
προέρχονται από την εκμετάλλευση του Συγγραφικού Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
στην ηλεκτρονική μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι αποκόμισε έσοδα από την εκμετάλλευση του
Συγγραφικού Έργου.
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Δικαιώματα ΣΕΑΒ: Εφόσον ο/η Συγγραφέας δεν παραδώσει εγκαίρως και προσηκόντως το
Συγγραφικό Έργο, ο ΣΕΑΒ διατηρεί το δικαίωμα να τάξει προθεσμία συμμόρφωσης τριάντα (30)
ημερών. Αν στο διάστημα αυτό ο/η Συγγραφέας δεν συμμορφωθεί σ’ αυτήν την υποχρέωση, τότε
ο ΣΕΑΒ δύναται να υπαναχωρήσει από την παρούσα. Επιπλέον, ο ΣΕΑΒ έχει το δικαίωμα να μην
δημοσιεύσει το Συγγραφικό Έργο του/της Συγγραφέα/-ως, ο οποίος δεν τηρεί τις ανωτέρω
περιγραφείσες εγγυήσεις, ή, εφόσον το έχει ήδη δημοσιεύσει, να άρει τη σχετική δημοσίευση στο
σύνολο ή στο μέρος που προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα ή την προσωπικότητα τρίτων ή
αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον, ο ΣΕΑΒ έχει το δικαίωμα να αποσύρει το
Συγγραφικό Έργο από το Αποθετήριο ΚΑΛΛΙΠΟΣ για άλλους νομικούς ή διαχειριστικούς λόγους.
Άδειες εκμετάλλευσης Ανοικτής Πρόσβασης: Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι ο ΣΕΑΒ, ως
αποκλειστικός δικαιούχος του Συγγραφικού Έργου και των δικαιωμάτων που απορρέουν απ’ αυτό,
μπορεί να διανέμει και να διαθέτει το Συγγραφικό Έργο στο κοινό με χρήση της ανοικτής Άδειας
«Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή» (CC-BY-NC-SA). Ο/Η
Συγγραφέας για εξαιρετικές περιπτώσεις διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει να διανέμει και να
διαθέτει το Συγγραφικό Έργο στο κοινό με χρήση της Άδειας «Αναφορά Δημιουργού - Μη
Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα» (CC-BY-NC-ND) μόνο μετά από υποβολή σχετικού
αιτήματος και έγκρισής του από το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+.
Διέπουσα νομοθεσία / Δικαιοδοσία: Η παρούσα άδεια διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και
ερμηνεύεται σύμφωνα μ’ αυτήν. Τα Δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα
για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει λόγω παράβασης των όρων της παρούσης, περιλαμβανομένης
και οποιασδήποτε δίκης στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης ή της λήψης ασφαλιστικού
μέτρου.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής – Άδεια εκμετάλλευσης, Ιούλιος, 2020,
Έκδοση 0.0

12

