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1111 Όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής 
1. Κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού Μητρώου της ∆ράσης «Ελληνικά Ακαδηµαϊκά 

Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα», εφεξής Ε.Α.Η.Σ.Β., 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.  

2. Ο/Η χρήστης που επιθυµεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο της ∆ράσης 

Ε.Α.Η.Σ.Β. οφείλει: α) να διατηρεί ασφαλείς τις πληροφορίες πρόσβασής του, β) να 

δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία σε όλα τα πεδία που 

επισηµαίνονται ως υποχρεωτικά κατά την εγγραφή του στον παρόντα ιστότοπο και γ) να 

ενηµερώνει επιµελώς και άµεσα το Μητρώο για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων. 

3. Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), εφεξής ο Φορέας Λειτουργίας και Πρότασης του Έργου και ο 

Φορέας Υλοποίησης του Έργου αντίστοιχα (Φορείς του Έργου), δύνανται οιαδήποτε 

χρονική στιγµή να τροποποιούν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συµµετοχής, 

χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση, αναρτώντας σχετική ενηµέρωση στον παρόντα 

ιστότοπο, οι δε  χρήστες οφείλουν, κάθε φορά που εισέρχονται στο ηλεκτρονικό Μητρώο 

της ∆ράσης Ε.Α.Η.Σ.Β., να παρακολουθούν τις σχετικές ενηµερώσεις και, εφόσον 

εξακολουθούν να χρησιµοποιούν το Μητρώο, εικάζεται ότι αποδέχονται τους 

τροποποιηµένους όρους και προϋποθέσεις.  

4. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους συµµετοχής κριθεί από αρµόδιο 

∆ικαστήριο ως άκυρος, παράνοµος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει 

διαγραφεί, ενώ οι υπόλοιποι όροι δε θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του 

γεγονότος. Η ενδεχόµενη αδράνεια των Φορέων του Έργου να επιβάλουν συµµόρφωση 

προς τους παρόντες όρους δε θα εκλαµβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.  

5. Κάθε χρήστης εγγεγραµµένος στο ηλεκτρονικό Μητρώο της ∆ράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. που 

υποβάλλει πρόταση συγγραφής (εφεξής Συγγραφέας) ενός ακαδηµαϊκού συγγράµµατος ή 

βοηθήµατος (εφεξής Έργου) δηλώνει ότι ανήκει σε µία εκ των κατηγοριών που 

αναφέρονται στην πρόσκληση βάσει της οποίας υπέβαλε την πρόταση. 
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6. Κάθε χρήστης εγγεγραµµένος στο ηλεκτρονικό Μητρώο της ∆ράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. που δεν 

υπάγεται στην προηγούµενη παράγραφο αλλά ανήκει στην κατηγορία των επιστηµόνων ή 

επαγγελµατιών που θα συµπράξουν/συµβάλλουν ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

συνδράµουν στην παραγωγή του Έργου (Συν-Συγγραφείς), στη γλωσσική επιµέλεια ή 

στην τεχνική/γραφιστική του επεξεργασία δηλώνει ότι θα εκτελέσει το έργο που θα του 

αναθέσει ο Συγγραφέας. 

7. Κάθε χρήστης εγγεγραµµένος στο ηλεκτρονικό Μητρώο της ∆ράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. που 

ανήκει σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) Καθηγητής ή Λέκτορας σε Α.Ε.Ι. της 

ηµεδαπής, β) Επισκέπτης Καθηγητής, γ) Συνταξιούχος/Οµότιµος Καθηγητής, δ) Ειδικές 

Κατηγορίες ∆ιδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού του Ιδρύµατος (Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π., 

Ε.Τ.Ε.Π.) µε αυτοδύναµη διδασκαλία, ∆ιδάσκοντες βάσει του Π.∆. 407/1980, 

Επιστηµονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες των Τ.Ε.Ι. και Ειδικοί Επιστήµονες - κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώµατος - (βλ. ∆ιδάσκων Ειδικής Κατηγορίας/Ειδικός Επιστήµονας), ε) 

Ερευνητής από Ερευνητικό Κέντρο Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., στ) Καθηγητής και Ερευνητής από 

Ακαδηµαϊκό και Ερευνητικό Ίδρυµα της αλλοδαπής αποδέχεται ότι µε την πιστοποίησή 

του στο Μητρώο τίθεται στη διάθεση της εκάστοτε αρµόδιας  Θεµατικής Επιτροπής, η 

οποία δύναται να τον επιλέξει ως Αξιολογητή.  

8. Κάθε χρήστης εγγεγραµµένος στο ηλεκτρονικό Μητρώο της ∆ράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. που  

είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος αποδέχεται ότι µε την πιστοποίησή του στο 

Μητρώο τίθεται στη διάθεση της εκάστοτε αρµόδιας Θεµατικής Επιτροπής ή και του 

Συγγραφέα, οι οποίοι δύνανται να τον επιλέξουν ως Κριτικό Αναγνώστη. 

9. Οι εγγεγραµµένοι χρήστες που µετέχουν στη δηµιουργία Έργων στα οποία υπάρχει 

πλειονότητα δηµιουργών, ήτοι σε Έργα συνεργασίας, σύνθετα και συλλογικά όπως αυτά 

ορίζονται στο αρ. 7 του ν. 2121/1993, αποδέχονται ότι ένας εξ αυτών θα υποβάλει 

πρόταση χρηµατοδότησης στη ∆ράση Ε.Α.Η.Σ.Β. 

10. Κάθε εγγεγραµµένος χρήστης που θα συµπράξει, συµβάλει ή µε οποιονδήποτε άλλον 

τρόπο συνδράµει στη συγγραφή ενός Έργου (Συν-Συγγραφέας) δηλώνει ότι είναι κάτοχος 

διδακτορικού διπλώµατος.  

11. Κάθε εγγεγραµµένος χρήστης, οιονδήποτε ρόλο αναλάβει (Συγγραφέας, Κριτικός 

Αναγνώστης ή Αξιολογητής) στα πλαίσια της ∆ράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. και καθ’ όλη τη 

διάρκειά της, αποδέχεται ότι το ανώτατο όριο αµοιβών που δύναται να λάβει είναι είκοσι 

χιλιάδες ευρώ (€20.000). 
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12. Ο/Η Συγγραφέας δηλώνει ότι δε θα τροποποιήσει την πρόταση που υπέβαλε στη ∆ράση 

Ε.Α.Η.Σ.Β., ει µη µόνον εάν λάβει τη σύµφωνη προς τούτο γνώµη της Επιτροπής 

∆ιοίκησης της ∆ράσης. 

13. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι η µέγιστη προθεσµία παράδοσης του Έργου είναι το ένα 

(1) έτος από την έκδοση της εγκριτικής, της πρότασης χρηµατοδότησης, απόφασης της 

Επιτροπής ∆ιοίκησης της ∆ράσης Ε.Α.Η.Σ.Β., ενώ η ελάχιστη προθεσµία είναι οι 

τέσσερις (4) µήνες. Περαιτέρω, αποδέχεται ότι η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί, 

κατόπιν αιτήµατός του, µε απόφαση της Επιτροπής ∆ιοίκησης της ∆ράσης.  

14. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι η µέγιστη χρηµατοδότηση παραγωγής του Έργου από τη 

∆ράση Ε.Α.Η.Σ.Β. ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), 

περιλαµβανοµένης της αµοιβής του Κριτικού Αναγνώστη.  

15. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι η µέγιστη χρηµατοδότηση παραγωγής πλειόνων Έργων 

από τη ∆ράση Ε.Α.Η.Σ.Β. ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000). 

16. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι η Επιτροπή ∆ιοίκησης, ύστερα από γνωµοδότηση της 

αρµόδιας για την αξιολόγηση της πρότασης Θεµατικής Επιτροπής, δύναται να απορρίψει 

ή να τροποποιήσει την υποβληθείσα από αυτόν πρόταση, σε ό, τι αφορά στο 

χρονοδιάγραµµα παράδοσης του Έργου ή/και στο ύψος της χρηµατοδότησης για την 

εκτέλεσή του. Σε περίπτωση που ο/η Συγγραφέας διαφωνεί µε το περιεχόµενο της 

πρότασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την Επιτροπή ∆ιοίκησης, δύναται να την 

αποσύρει. 

17. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι η Επιτροπή ∆ιοίκησης, ύστερα από γνωµοδότηση της 

αρµόδιας για την αξιολόγηση της πρότασης Θεµατικής Επιτροπής, δύναται να 

τροποποιήσει το εγκεκριµένο από αυτήν σχέδιο χρηµατοδότησης, εφόσον ο/η 

Συγγραφέας δεν παραδώσει στη ∆ράση Ε.Α.Η.Σ.Β. την τελική έκδοση του Έργου του 

στην ορισθείσα (στην Πρόσκληση) ηλεκτρονική µορφή.     

18. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι, προκειµένου να αξιολογηθεί η πρόταση 

χρηµατοδότησης για τη δηµιουργία του Έργου στα πλαίσια της ∆ράσης Ε.Α.Η.Σ.Β., θα 

πρέπει να την υποβάλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα που τηρεί η ∆ράση.   

19. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι η αρµόδια για την αξιολόγηση της πρότασης Θεµατική 

Επιτροπή δύναται να ορίσει άλλον από τον προτεινόµενο από αυτόν Κριτικό Αναγνώστη. 

Επίσης, αποδέχεται ότι, στην περίπτωση που δεν έχει ορίσει στην πρότασή του υποψήφιο 
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Κριτικό Αναγνώστη, θα τον ορίσει η αρµόδια για την αξιολόγηση της πρότασης 

Θεµατική Επιτροπή. 

20. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι, κατά τη συγγραφή του Έργου του, θα ακολουθήσει τις 

οδηγίες µορφοποίησης, δόµησης, οργάνωσης και µετατροπής του κειµένου σε αποδεκτή 

ηλεκτρονική µορφή, όπως αυτές περιγράφονται στον Οδηγό για Συγγραφείς της ∆ράσης 

Ε.Α.Η.Σ.Β. 

21. Ο/Η χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι οι Φορείς του Έργου  διατηρούν το 

δικαίωµα να διακόψουν τόσο τη χρήση του κωδικού πρόσβασης στο ηλεκτρονικό 

Μητρώο της ∆ράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. όσο και τη διάθεση του περιεχοµένου και των 

πληροφοριών του δικτυακού τόπου κάθε φορά που θεωρούν ότι ο χρήστης έχει 

παραβιάσει τους παρόντες όρους. Παράλληλα, αποδέχεται ότι σε αυτή την περίπτωση οι 

Φορείς του Έργου  δύνανται να διακόψουν κάθε είδους χρηµατοδότηση. 

22. Ο/Η χρήστης, µε την εγγραφή του στο Μητρώο, συναινεί όπως ο Φορέας Λειτουργίας και 

Πρότασης του Έργου (υπό τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, 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), συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και εν γένει επεξεργάζεται τυχόν 

προσωπικά δεδοµένα του, µε σκοπό: α) να ταυτοποιoύνται οι Συγγραφείς και οι 

επιστήµονες ή επαγγελµατίες που θα συµπράξουν/συµβάλουν ή µε οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο συνδράµουν στη δηµιουργία του Έργου, στη γλωσσική επιµέλεια ή στην 

τεχνική/γραφιστική του επεξεργασία, β) να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της 

πρότασης χρηµατοδότησης δηµιουργίας του Έργου των Συγγραφέων από τους ορισθέντες 

προς τούτο Αξιολογητές και την αρµόδια Θεµατική Επιτροπή, γ) να γνωστοποιούνται 

στο/στη Συγγραφέα τα προσόντα των υποψήφιων επιστηµόνων ή επαγγελµατιών που θα 

συµπράξουν/συµβάλουν ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνδράµουν στη δηµιουργία του 

Έργου του, στη γλωσσική επιµέλεια ή στην τεχνική/γραφιστική του επεξεργασία, ώστε 

να επιλέξει τον καταλληλότερο και δ) να λαµβάνει ενηµερωτικό υλικό από τη ∆ράση 

Ε.Α.Η.Σ.Β. 

23. Ο Φορέας Λειτουργίας και Πρότασης του Έργου λαµβάνει 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.  
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24. Ο Φορέας Λειτουργίας και Πρότασης του Έργου δε θα ανακοινώνει/διαβιβάζει τα 

προσωπικά στοιχεία των εγγεγραµµένων χρηστών του ηλεκτρονικού Μητρώου της 

∆ράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. σε τρίτο/ους, άνευ συγκαταθέσεώς του(ς), εκτός εάν τούτο 

υπαγορεύεται από το 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. 

25. Ο Φορέας Λειτουργίας και Πρότασης του Έργου είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τµήµα ή 

το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι εγγεγραµµένοι χρήστες για λόγους 

στατιστικούς και για λόγους βελτίωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών της ∆ράσης 

Ε.Α.Η.Σ.Β. 

26. Ο εγγεγραµµένος χρήστης αποδέχεται ότι ο Φορέας Λειτουργίας και Πρότασης του 

Έργου δε φέρει 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 άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αµέλεια ή δόλο του Φορέα 

Λειτουργίας και Πρότασης του Έργου και των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί (από 

αυτόν) για την επεξεργασία των δεδοµένων.  

27. 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.  

28. 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 και στο τηλέφωνο 210-772 4489 του Γραφείου Αρωγής της 

∆ράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. 

29. Ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου δε συνάπτει σύµβαση µε τους συντελεστές του Έργου 

που συνέπραξαν/συνέβαλαν ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνέδραµαν στη δηµιουργία, 

στη γλωσσική επιµέλεια ή στην τεχνική/γραφιστική του επεξεργασία και, κατά συνέπεια, 

δεν ενέχεται έναντί τους σε καταβολή αµοιβής, εφόσον δεν είναι εγγεγραµµένοι στο 

ηλεκτρονικό Μητρώο της ∆ράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. και δεν περιελήφθησαν στην πρόταση του 

Συγγραφέα. 
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30. 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 Φορείς του Έργου δε φέρουν 

ουδεµία ευθύνη, άµεση ή έµµεση, για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζηµία 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 Φορείς του Έργου δεν εγγυώνται ότι ανά πάσα στιγµή οι σελίδες, οι 

υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόµενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς 

σφάλµατα. 

31. Οι Φορείς του Έργου δεν ευθύνονται για το περιεχόµενο και τις υπηρεσίες άλλων 

δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέµπει µέσω «συνδέσµων» (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 δε δηµιουργεί 

οιασδήποτε µορφής δέσµευση για τους Φορείς του Έργου.  

32. 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 ∆ικαστηρίων των Αθηνών. 
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2222 Άδεια εκµετάλλευσης 

Άδεια Εκµετάλλευσης στο πλαίσιο της ∆ράσης  

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα (Ε.Α.Η.Σ.Β.) 

 

Προοίµιο: Ο κύριος/H κυρία ..................... (εφεξής ο/η Συγγραφέας) θα συντάξει ένα έργο µε 

τίτλο "…………………….." (εφεξής το Έργο), για το οποίο θέλει να παραχωρήσει/παραχωρεί 

στο Σύνδεσµο Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (εφεξής Σ.Ε.Α.Β.) 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 Έργου. Εάν το Έργο είναι σύνθετο, 

συλλογικό ή έργο συνεργασίας, µε τον όρο Συγγραφέας νοείται το σύνολο των προσώπων που 

συνέπραξαν/συνέβαλαν για τη συγγραφή του Έργου. 

  

Περιουσιακό ∆ικαίωµα: Ο/Η Συγγραφέας παραχωρεί στο Σ.Ε.Α.Β. την αποκλειστική άδεια 

έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης του Έργου. Συγκεκριµένα, παραχωρεί στο Σ.Ε.Α.Β. την 

άδεια: α) εγγραφής και άµεσης ή έµµεσης αναπαραγωγής του Έργου, προσωρινής ή µόνιµης µε 

οποιοδήποτε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, β) παρουσίασης του Έργου στο κοινό, µέσω 

ενσύρµατου ή ασύρµατου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, 

περιλαµβανοµένης και της διάθεσης στο κοινό κατά τρόπο, ώστε να έχει πρόσβαση στο Έργο, 

όπου και όταν επιλέγει, γ) µετάδοσης του Έργου στο κοινό επιγραµµικά (online),  δ) διανοµής 

των ψηφιακών αντιγράφων του Έργου µέσω του Ελληνικού Ακαδηµαϊκού Συσσωρευτή µε 

Ανοικτή Πρόσβαση, ε) διανοµής των αντιτύπων του Έργου στο κοινό, στ) προσθήκης 

µεταδεδοµένων (meta-data) σε ψηφιακό αντίγραφο του Έργου και καταχώρισής τους σε 

καταλόγους για την αναζήτηση του Έργου, ζ) µετατροπής και προσαρµογής του Έργου σε 

αποδεκτή ηλεκτρονική µορφή που ορίζει ο Σ.Ε.Α.Β., η) µετατροπής και προσαρµογής του 

Έργου  σε µορφή που να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία στο 

πλαίσιο της ∆ράσης AMELib και αναπαραγωγής/διάθεσης των παράγωγων αυτών Έργων και θ) 

δηµόσιας εκτέλεσης.  
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Ηθικό ∆ικαίωµα: Ο/Η Συγγραφέας συναινεί να ασκεί ο Σ.Ε.Α.Β. τις εξουσίες που απορρέουν 

από το ηθικό δικαίωµα επί του Έργου, ιδίως: 1) την απόφαση για το χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο 

κατά τους οποίους θα γίνει το Έργο προσιτό στο κοινό είτε εντύπως είτε µέσω διαδικτύου, 2) την 

απαγόρευση κάθε παραµόρφωσης, αλλοίωσης, προσβολής ή άλλης επέµβασης στο Έργο από 

τρίτους. Επιπλέον, ο/η  Συγγραφέας συναινεί πως ο Σ.Ε.Α.Β. δύναται να προβαίνει σε ορισµένες  

ενέργειες, χωρίς να προσβάλει το δικαίωµα διατήρησης της ακεραιότητας του Έργου του, ιδίως: 

α) να προσθέτει τα λογότυπα της ∆ράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. επί του Έργου του/της, β) να προσθέτει στο 

Έργο του/της µεταδεδοµένα (meta-data) µε αναφορά του ονόµατός του/της και γ) να κατατάσσει 

το Έργο σε µία ή περισσότερες θεµατικές κατηγορίες, εφόσον κρίνεται ακατάλληλη η 

προτεινόµενη από το/τη Συγγραφέα θεµατική κατηγορία. Τέλος, ο/η Συγγραφέας συναινεί σε 

κάθε πιθανή τροποποίηση, µετατροπή, προσαρµογή ή άλλη επέµβαση (editing) επί του Έργου,  

εφόσον αυτή γίνεται στο πλαίσιο των σκοπών της ∆ράσης αναφορικά µε την ηλεκτρονική 

έκδοση και διάθεση του Έργου µέσω του Ακαδηµαϊκού Συσσωρευτή, υπό τον όρο µη αλλοίωσης 

του περιεχοµένου του. 

  

Μεταδεδοµένα (meta-data): Ο/Η Συγγραφέας επιτρέπει στο Σ.Ε.Α.Β. να ασκεί τις εξουσίες που 

απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωµα επί των µεταδεδοµένων του, όπως αυτές έχουν 

περιγραφεί ανωτέρω (βλ. Περιουσιακό ∆ικαίωµα).   

  

Τοπική και Χρονική Ισχύς: 1) Η ως άνω παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης του Έργου σε 

ηλεκτρονική µορφή διαρκεί για όσο χρονικό διάστηµα προστατεύεται το Έργο από την 

πνευµατική ιδιοκτησία και για όσο χρόνο υφίσταται ο Ελληνικός Ακαδηµαϊκός Συσσωρευτής και 

ισχύει σε παγκόσµιο επίπεδο.  

2) Η ως άνω παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης του Έργου σε έντυπη µορφή διαρκεί για 

χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών και ισχύει σε παγκόσµιο επίπεδο.  

  

Εγγυήσεις: Ο/Η Συγγραφέας εγγυάται πως είναι ο δηµιουργός ή ο δικαιούχος πνευµατικών 

δικαιωµάτων επί του Έργου.  Στην περίπτωση που τρίτος συµµετείχε στην παραγωγή του Έργου, 

µε συνέπεια να έχει πνευµατικά ή συγγενικά δικαιώµατα επ’ αυτού, ο Συγγραφέας εγγυάται ότι 

έχει εξοφλήσει ή θα εξοφλήσει κάθε ποσό οφειλόµενο σε αυτόν και ότι έχει λάβει σχετική 

έγγραφη άδεια για την παρούσα παραχώρηση ή ότι έχει υπογράψει σχετική σύµβαση, την οποία 
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οφείλει να προσκοµίσει αµελλητί στο Σ.Ε.Α.Β. Περαιτέρω, ο/η Συγγραφέας εγγυάται ότι το 

Έργο του/της είναι πρωτότυπο, ότι δεν αντιτίθεται στην ελληνική νοµοθεσία περί πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, ότι δεν προσβάλλει πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων και ότι δεν έχει δυσφηµιστικό ή 

αντίθετο προς τα χρηστά ήθη περιεχόµενο. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Συγγραφέας 

αναπαράγει ή καθ οιονδήποτε τρόπο εκµεταλλεύεται το Έργο τρίτων, θα πρέπει να έχει λάβει 

άδεια ολικής ή µερικής εκµετάλλευσης του Έργου ή να έχει υπογράψει σχετική σύµβαση µε το 

δηµιουργό ή δικαιούχο των πνευµατικών δικαιωµάτων του Έργου, δηλώνοντας τούτο στο 

Σ.Ε.Α.Β. και προσκοµίζοντας αµελλητί τις σχετικές συµβάσεις/άδειες χρήσεως. 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 Σ.Ε.Α.Β. και αφετέρου να 

καταβάλει στο Σ.Ε.Α.Β. οποιαδήποτε αποζηµίωση, χρηµατική ικανοποίηση ή όποιο άλλο 

ποσό υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτο, του οποίου προσεβλήθη η πνευµατική ιδιοκτησία ή η 

προσωπικότητα µε το Έργο του, νοµιµοτόκως από την ηµεροµηνία καταβολής αυτής/ού στο 

δικαιούχο έως την εξόφληση.  Σε κάθε περίπτωση ο/η Συγγραφέας εγγυάται ότι θα συµπράξει µε 

το Σ.Ε.Α.Β., προκειµένου να αποτραπεί οποιοδήποτε εµπόδιο ανακύψει κατά την εκµετάλλευση 

και χρήση του Έργου. 

  

Υποχρεώσεις Συγγραφέα: Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης για τη 

συγγραφή Ακαδηµαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραµµάτων, όπως επικαιροποιείται και ισχύει στον 

Ελληνικό Ακαδηµαϊκό Συσσωρευτή. Επιπλέον, αποδέχεται ότι ο Σ.Ε.Α.Β.  καταβάλλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση του Έργου, χωρίς ωστόσο να φέρει καµία ευθύνη για 

φθορές ή για την ολική καταστροφή της ψηφιακής µορφής του Έργου. Σε κάθε περίπτωση 

επανέκδοσης του Έργου, ο/η Συγγραφέας οφείλει να αναφέρει ρητά, επί του επανεκδιδόµενου 

Έργου του/της, ότι η πρώτη έκδοση αυτού έγινε στον Ελληνικό Ακαδηµαϊκό Συσσωρευτή και το 

έτος που αυτή πραγµατοποιήθηκε. Τέλος, ο/η Συγγραφέας βεβαιώνει ότι θα απέχει από κάθε 

άλλο τρόπο αναπαραγωγής και εκµετάλλευσης του Έργου που θα παρεµπόδιζε τη συµφωνηθείσα 

µε το Σ.Ε.Α.Β. εκµετάλλευση. 

  

∆ικαιώµατα Συγγραφέα: Ο/Η Συγγραφέας δικαιούται: α) να δηµοσιεύσει τµήµα ή σύνολο του 

Έργου µε αναφορά της αυθεντικής πηγής δηµοσίευσης “Ελληνικός Ακαδηµαϊκός Συσσωρευτής” 

και του link αυτής ebooks.kallipos.gr και β) να υπαναχωρήσει εγγράφως από την παρούσα άδεια 
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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 (Α.Ε.Ι.): Ο Σ.Ε.Α.Β. δύναται 

να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα έντυπης έκδοσης που δύναται να ασκήσει σύµφωνα µε την 

παρούσα άδεια στα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Ο Συγγραφέας συναινεί σε αυτή τη µεταβίβαση (αρ. 13 

παρ. 6 ν. 2121/1993). 

  

Χρονοδιάγραµµα παράδοσης του Έργου: Ο/Η Συγγραφέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να 

παραδώσει το σύνολο του Έργου του/της εντός της προθεσµίας που έχει οριστεί στην 

εγκεκριµένη πρότασή του/της από την Επιτροπή ∆ιοίκησης της ∆ράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. Επιπλέον, 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τµήµα του Έργου του/της σε ποσοστό 40% στο 

µέσον της ανωτέρω προθεσµίας. 

  

Προϋπολογισµός: Το 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 της Επιτροπής 

∆ιοίκησης της ∆ράσης Ε.Α.Η.Σ.Β., ύστερα από πρόταση του/της Συγγραφέα/ως, στην περίπτωση 

που το περιεχόµενο ή/και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου, όπως περιγράφηκαν στην 

αρχική πρότασή του, διαφοροποιηθούν ή αυξηθούν οι δαπάνες εκτέλεσης του Έργου. Ο/Η 

Συγγραφέας αποδέχεται ότι ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής Ε.Λ.Κ.Ε.) του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (εφεξής Ε.Μ.Π.) θα αποδεσµεύει το ποσό της ως άνω 

χρηµατοδότησης σε τρία (3) στάδια. Το πρώτο ποσό αποδεσµεύεται σε ποσοστό 30% µε την 

έκδοση της εγκριτικής, της πρότασης χρηµατοδότησης, απόφασης της Επιτροπής ∆ιοίκησης της 

∆ράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. Το δεύτερο ποσό αποδεσµεύεται σε ποσοστό 30%, όταν ο Συγγραφέας 

παραδώσει τµήµα του Έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40%, ενώ το υπόλοιπο ποσό 

αποδεσµεύεται µε την παράδοση του Έργου στο σύνολο. Τα ως άνω ποσά θα καταβάλλονται από 

τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Μ.Π. σύµφωνα και κατ' αναλογία µε τα παραδιδόµενα παραδοτέα. 

Επιπρόσθετα, αποδέχεται ότι ο Προϋπολογισµός συνιστά δίκαιο και εύλογο τίµηµα για τη 

δηµιουργία, παραγωγή, εκτέλεση  και παράδοση του Έργου, καθώς και για κάθε είδους 

εκµετάλλευση ή χρήση αυτού του Έργου από το Σ.Ε.Α.Β. ή τρίτους που τυχόν θα υποδείξει ο 
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Σ.Ε.Α.Β. Στην παραπάνω αµοιβή θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις και θα αφαιρείται 

οποιοδήποτε ποσό, φόρος, τέλος, ασφαλιστική εισφορά κ.λπ. 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 Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Μ.Π. 

  

Ποσοστιαία αµοιβή: Ο Σ.Ε.Α.Β. αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ποσοστιαία αµοιβή 

ύψους 10% επί της λιανικής τιµής πώλησης όλων των πωλούµενων αντιτύπων, µη 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., στην έντυπη µορφή, και  9% επί των ακαθάριστων εσόδων που 

προέρχονται από την εκµετάλλευση του Έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., στην 

ηλεκτρονική µορφή, υπό την προϋπόθεση ότι απεκόµισε έσοδα από την εκµετάλλευση του 

Έργου. 

  

∆ικαιώµατα Σ.Ε.Α.Β.: Εφόσον ο/η Συγγραφέας δεν παραδώσει εγκαίρως και προσηκόντως το 

Έργο, ο Σ.Ε.Α.Β. διατηρεί το δικαίωµα να τάξει προθεσµία συµµόρφωσης τριάντα (30) ηµερών. 

Αν στο διάστηµα αυτό ο/η Συγγραφέας δε συµµορφωθεί σε αυτή την υποχρέωση, τότε ο 

Σ.Ε.Α.Β. δύναται να υπαναχωρήσει από την παρούσα. Επιπλέον, ο Σ.Ε.Α.Β. έχει το δικαίωµα να 

µη δηµοσιεύσει το 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 Σ.Ε.Α.Β. έχει το δικαίωµα να αποσύρει το Έργο από τον 

Ελληνικό Ακαδηµαϊκό Συσσωρευτή για άλλους νοµικούς ή διαχειριστικούς λόγους. 

  

Άδειες εκµετάλλευσης Ανοικτής Πρόσβασης:  Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι ο Σ.Ε.Α.Β., ως 

αποκλειστικός δικαιούχος του Έργου και των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτό, µπορεί να 

διανέµει και να διαθέτει το Έργο στο κοινό µε χρήση µίας εκ των αδειών εκµετάλλευσης έργων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας Ανοικτής Πρόσβασης  (π.χ. άδειες CREATIVE COMMONS, στην 

ελληνική τους έκδοση). Ο Συγγραφέας διατηρεί το δικαίωµα να επιλέξει µία εκ των αδειών 

εκµετάλλευσης έργων πνευµατικής ιδιοκτησίας Ανοικτής Πρόσβασης, που θα του υποδείξει ο 

Σ.Ε.Α.Β., για τη διάθεση του Έργου στο κοινό.  
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∆ιέπουσα νοµοθεσία/∆ικαιοδοσία: Η παρούσα άδεια διέπεται από την ελληνική νοµοθεσία και 

ερµηνεύεται σύµφωνα µε αυτήν. Τα ∆ικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική 

αρµοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει λόγω παράβασης των όρων της παρούσης,  

περιλαµβανοµένης και οποιασδήποτε δίκης στα πλαίσια της αναγκαστικής εκτέλεσης ή της 

λήψης ασφαλιστικού µέτρου. 


