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Περίληψη  

Το κίνηµα της ανοιχτής πρόσβασης κερδίζει συνεχώς έδαφος σε όλο τον κόσµο, και ήδη ένας 
µεγάλος αριθµός Πανεπιστηµίων έχει υιοθετήσει τις αρχές της ανοιχτής πρόσβασης. Τα 
πνευµατικά δικαιώµατα αποτελούν ένα σηµαντικό ζήτηµα της ανοιχτής πρόσβασης λόγω της 
ηθικής διάστασης του ακαδηµαϊκού και ερευνητικού έργου καθώς και της ιδιαίτερης φύσης 
του διαδικτύου. Μια από τις δηµοφιλέστερες άδειες χρήσης για το περιεχόµενο ανοιχτής 
πρόσβασης αποτελούν οι άδειες Creative Commons. Στη παρούσα εισήγηση περιγράφεται η 
χρήση των αδειών Creative Commons στο ιδρυµατικό καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ που 
αναπτύχθηκε από τη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου (ΒΤΠ), καθώς και η πολιτική που έχει υιοθετηθεί κατά την 
κατάθεση εργασιών στο καταθετήριο.  

Η ΒΤΠ ακολουθώντας τις οδηγίες του European University Association προχώρησε στη 
δηµιουργία ιδρυµατικού καταθετηρίου. Για την επιλογή του λογισµικού ανοιχτού κώδικα 
συµβουλεύτηκε τις οδηγίες του DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for 
European Research) και κατέληξε στο λογισµικό DSpace. Παράλληλα, η ∆ιοικούσα 
Επιτροπή του ΤΕΠΑΚ υιοθέτησε την εισήγηση της Βιβλιοθήκης για την υποχρεωτική 
κατάθεση των δηµοσιεύσεων των ακαδηµαϊκών στο ΚΤΙΣΙΣ καθώς και των διδακτορικών 
και µεταπτυχιακών διατριβών.  



 2 

Η ΒΤΠ ελέγχει το καθεστώς των πνευµατικών δικαιωµάτων κάθε δηµοσίευσης που 
κατατίθεται στο ΚΤΙΣΙΣ µε βάση την πολιτική που ακολουθεί κάθε περιοδικό. Στην 
περίπτωση δηµοσιευµένων άρθρων ενδεχοµένως ο συγγραφέας να µην έχει το δικαίωµα 
διάθεσης του άρθρου του στο ΚΤΙΣΙΣ. Σε αυτήν την περίπτωση, η Βιβλιοθήκη δηµιουργεί 
την εγγραφή µε τα µεταδεδοµένα που αφορούν τη συγκεκριµένη δηµοσίευση  και η 
πρόσβαση στο πλήρες κείµενο του άρθρου είναι εφικτή µέσω της σύνδεσης στο ηλεκτρονικό 
περιοδικό στο οποίο ανήκει το άρθρο. Οι δηµοσιεύσεις που έχουν κατατεθεί στο ΚΤΙΣΙΣ 
αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία του συγγραφέα και είναι διαθέσιµες ελεύθερα στο 
διαδίκτυο κάτω από τους όρους της άδειας Creative Commons.  

Λέξεις  κλειδιά: ανοιχτή πρόσβαση, Creative Commons, ιδρυµατικό καταθετήριο, πνευµατικά 

δικαιώµατα 

Abstract 

The open access initiative gains ground constantly around the world, and already a wide 
number of Universities has adopted the principles of open access. The copyright constitute an 
important factor of open access due to the moral dimension of the academic and research 
work as well as the special nature of the internet. One of the most popular licenses of use for 
the open access content is the Creative Commons licenses. In the current proposal we 
describe the use of the Creative Commons licenses in the KTISIS institutional repository that 
was developed by the Library and Information Services of the Cyprus University of 
Technology (CUT). We also describe the policy that has been adopted for the deposit of work 
in the repository  

The Library of CUT following the directives of the European University Association 
progressed with the creation of an institutional repository. The Library consulted the 
directives of DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) for 
the selection of the open source software, and decided to use the open source software 
DSpace. At the same time, the Managing Committee of CUT adopted the Library proposal 
for the obligatory submission of the publications of the academic staff of the University as 
well as the PhD and MSc theses.  

The Library checks the status of the copyright of each publication submitted to KTISIS based 
on the policy being followed by each magazine. In the case of already published articles, the 
writer potentially does not have the right to dispose the article in KTISIS. In this case, the 
Library creates the record in the system with the metadata concerning the specific publication 
and access to the full text of the article is only available through the connection to the 
electronic journal that the article belongs to. All the publications submitted to KTISIS 
constitute the copyright of the writer and are freely available in the internet under the terms 
of the Creative Commons licenses.  

Keywords: open access, Creative Commons, institutional repository, copyright 
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1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες η εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου έχει δηµιουργήσει ριζικές 
αλλαγές στην ακαδηµαϊκή και ερευνητική πληροφόρηση. Η µορφή της πληροφορίας πλέον 
αλλάζει, γίνεται ψηφιακή και αποκτά πολυµορφικότητα, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη 
δυνατότητα  στους ακαδηµαϊκούς και ερευνητές να έχουν  πρόσβαση σε απεριόριστο όγκο 
ψηφιοποιηµένων πληροφοριών, µε δυνατότητες διαµοιρασµού της πληροφορίας, 
επικοινωνίας, συνεργασίας σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και παγκόσµιο επίπεδο, 
καταργώντας τα σύνορα του χρόνου και της απόστασης, διαµορφώνοντας την εποχή της 
πρόσβασης. 

Κατά την τελευταία εικοσαετία το κόστος συνδροµής σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης 
αυξήθηκε δραµατικά και διαφοροποιήθηκε ανάλογα µε τον επιστηµονικό κλάδο και το 
περιοδικό. Αποτέλεσµα αυτού ήταν το ότι τα λιγότερο εύπορα ή τα µικρά ιδρύµατα να µην 
µπορούν να ανταποκριθούν στο οικονοµικό κόστος κι έτσι να προβαίνουν σε ακύρωση 
συνδροµών. Το φαινόµενο αυτό ονοµάστηκε «κρίση της τιµής των περιοδικών» (serials 
pricing crisis) και γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητο να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις (Panitch 
2005). Τότε άρχισε να αναπτύσσεται το κίνηµα της ανοιχτής πρόσβασης (open access) το 
οποίο έγινε ευρύτερα γνωστό µετά τη ∆ιακήρυξη του Βερολίνου το 2003 (Berlin Declaration 
2003). Σύµφωνα µε το κίνηµα αυτό εξασφαλίζεται η άµεση και ανοιχτή πρόσβαση σε 
ερευνητικά δηµοσιεύµατα µέσω του διαδικτύου.  

Το κίνηµα της ανοιχτής πρόσβασης, η ανάγκη για αλλαγή και κατάργηση των εµποδίων στην 
πρόσβαση, και η αυξανόµενη συνειδητοποίηση ότι τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά 
κέντρα χάνουν πολύτιµο ψηφιακό και έντυπο  υλικό, οδήγησαν στη δηµιουργία των 
ιδρυµατικών καταθετηρίων (Suber 2003). Η ανοιχτή πρόσβαση και τα ιδρυµατικά 
καταθετήρια είναι αυτά που άλλαξαν τον τρόπο διάδοσης της ακαδηµαϊκής γνώσης.  

2. Ανοιχτή πρόσβαση και πνευµατικά δικαιώµατα 

Η ανοιχτή πρόσβαση ορίζεται ως «η ελεύθερη, άµεση, διαρκής και απαλλαγµένη από τέλη 
και τους περισσότερους περιορισµούς πνευµατικών δικαιωµάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε 
ψηφιακό ακαδηµαϊκό και επιστηµονικό περιεχόµενο» (Suber 2004). Οι αναγνώστες µπορούν 
να χρησιµοποιούν ελεύθερα το διατιθέµενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και 
άλλους σκοπούς. Πρωταρχικός σκοπός της είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής 
επιστηµονικών πληροφοριών.  

Από τη στιγµή που άρχισε να κυκλοφορεί σαν ιδέα η ανοιχτή πρόσβαση, χρειάστηκε να 
γίνουν αρκετές διακηρύξεις ούτως ώστε να επιταχυνθεί η πρόοδος στη διεθνή προσπάθεια  
να κατασταθούν τα ερευνητικά άρθρα ελεύθερα διαθέσιµα στο διαδίκτυο. Μια από τις πιο 
γνωστές είναι η ∆ιακήρυξη της Πρωτοβουλίας της Ανοιχτής Πρόσβασης της Βουδαπέστης1 
(Φεβρουάριος, 2002). Στη διακήρυξη αυτή διατυπώθηκε για πρώτη φορά ο όρος open access 

                                                           

1
 Budapest Open Access Initiative. http://www.soros.org/openaccess/read.shtml  
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(ανοιχτή πρόσβαση). Στην πρωτοβουλία αυτή προτείνονται για πρώτη φορά δυο στρατηγικές 
µε τις οποίες µπορεί  να επιτευχθεί η ανοιχτή πρόσβαση. Η µια από αυτές είναι η στρατηγική 
του να αυτό-αρχειοθετούν (self-archiving) οι επιστήµονες από µόνοι τους τις εργασίες τους 
µε τα κατάλληλα εργαλεία. Συνολικά έχουν γίνει πέντε διακηρύξεις για την ανοιχτή 
πρόσβαση. Κοινός παρονοµαστής και στις πέντε διακηρύξεις αποτελεί η ιδέα και απαίτηση  
της ελεύθερης πρόσβασης στην επιστηµονική παραγωγή µέσω του διαδικτύου. Το κίνηµα 
της ανοιχτής πρόσβασης διαµορφώθηκε από µια σειρά διεθνών πρωτοβουλιών και 
διακηρύξεων: 

1. Budapest Open Access Initiative (2002) 

2. Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) 

3. Berlin Declaration on Open Access to knowledge in the Sciences and Humanities (2003) 

4. Brisbane Declaration on Open Access (September 2008) 

5. Alhambra Declaration on Open Access (2010) 

Σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες σχετικές µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν Βρετανοί 
ερευνητές στην πρόσβασή τους σε επιστηµονικό περιεχόµενο και τον αντίκτυπο που έχουν 
αυτά στην ποιότητα του επιστηµονικού τους έργου, οι ερευνητές εντοπίζουν εύκολα τις 
επιστηµονικές πηγές που χρειάζονται στην έρευνά τους (Research Information Network 2009 
και Fry 2009). Το πρόβληµα βρίσκεται στο κατά πόσο έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείµενο, 
καθώς αυτό εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα µιας πηγής σε ηλεκτρονική µορφή, από τους 
όρους χρήσης µε τους οποίους διατίθεται διαδικτυακά, αλλά από τη διαθεσιµότητά της στον 
κάθε ερευνητικό φορέα (π.χ. συνδροµητικά περιοδικά). Είναι φανερό πως ακόµα και σήµερα 
οι ερευνητές ξοδεύουν  πολύ χρόνο µε περίπλοκες διαδικασίες για να αποκτήσουν πρόσβαση 
στο υλικό που χρειάζονται, λόγω της πολυπλοκότητας η οποία χαρακτηρίζει τα πνευµατικά 
δικαιώµατα ενός έργου.  

Τα πνευµατικά δικαιώµατα αποτελούν ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα της ανοιχτής 
πρόσβασης. Από τη µια πλευρά είναι η ηθική διάσταση του ακαδηµαϊκού και ερευνητικού 
έργου, στην περίπτωση του οποίου δεν ισχύει η νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας που 
διέπει τα λογοτεχνικά έργα, ταινίες και µουσική. Από την άλλη πλευρά η ιδιαίτερη φύση του 
διαδικτύου όπου είναι διαδεδοµένη η αναπαραγωγή και διάθεση ενός έργου περιπλέκει το 
ζήτηµα δηµιουργώντας ένα νοµικό κενό (Ανοικτή Πρόσβαση 2010). 

Σήµερα τα ιδρυµατικά καταθετήρια αποτελούνται από ψηφιακές συλλογές συλλέγοντας και 
διατηρώντας την πνευµατική παραγωγή ενός πανεπιστηµίου. Σε συνδυασµό µε την έννοια 
της ανοιχτής πρόσβασης δηµιουργούν νέα δεδοµένα στην ακαδηµαϊκή κοινότητα παρέχοντας 
ελεύθερα την επιστηµονική πληροφόρηση. Κατά τη διαδικασία του self-archiving ο 
δηµιουργός µπορεί να επιλέξει το νοµικό πλαίσιο κάτω από το οποίο θα δηµοσιευτεί η 
έρευνά του και θα δώσει ευελιξία στη χρήση του. Οι άδειες Creative Commons2 επιτρέπουν 
                                                           

2
 Creative Commons. http://www.creativecommons.org  



 5 

στους δηµιουργούς ακριβώς αυτό, δηλαδή να µπορούν να δηλώσουν µε εύκολο τρόπο ποια 
δικαιώµατα διατηρούν και ποια δικαιώµατα παραχωρούν προς όφελος άλλων δηµιουργών. 
Με τις άδειες Creative Commons ορίζονται ξεκάθαρα τα δικαιώµατα της ελεύθερης 
πρόσβασης.   

Οι άδειες Creative Commons είναι από τις δηµοφιλέστερες άδειες που χρησιµοποιούνται 
στην ανοιχτή πρόσβαση. Οι άδειες χρήσης και εκµετάλλευσης που προτείνει ο µη 
κερδοσκοπικός οργανισµός Creative Commons έχουν στόχο την ευρύτερη διάθεση και 
χρήση έργων πνευµατικής ιδιοκτησίας, κυρίως µε τη µη αποκλειστική εκµετάλλευση του 
έργου και διακρίνονται από τα εξής χαρακτηριστικά:  

• ∆ιατίθενται δωρεάν µέσω του διαδικτύου 

• ∆εν είναι αποκλειστικές 

• ∆ιατηρούν τις απορρέουσες εξουσίες από το εµπορικό ή ηθικό δικαίωµα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. 

Η Creative Commons υποστηρίζει τη χρήση µε επιφύλαξη κάποιων δικαιωµάτων (some 
rights reserved) η οποία επιτρέπει την ελεύθερη διάθεση του έργου στο ∆ιαδίκτυο για µη 
εµπορικούς σκοπούς αλλά και στη συνήθη έντυπη µορφή µε αµοιβή από κάποιον εκδοτικό 
οίκο. Η Creative Commons έχει εκδώσει έξι άδειες που επιτρέπουν την ελεύθερη ανταλλαγή 
πολιτιστικών προϊόντων. Οι συγγραφείς µπορούν να επιλέξουν κάποια από αυτές ώστε να 
προστατέψουν το έργο τους κατά τη διάδοσή του στο ∆ιαδίκτυο. 

3. Ιδρυµατικό Καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ 

3.1. Τι είναι το ΚΤΙΣΙΣ 

Το ΚΤΙΣΙΣ 3
είναι ένα ιδρυµατικό καταθετήριο ανοιχτής πρόσβασης το οποίο συγκεντρώνει 

οποιοδήποτε ψηφιακό υλικό έχει σχέση µε τις διάφορες δραστηριότητες του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου 4και ειδικότερα πρωτογενές ερευνητικό υλικό που παράγεται από τα 
µέλη του Πανεπιστηµίου. Καθορισµένο καταυτό το πλαίσιο το ΚΤΙΣΙΣ καταδεικνύει την 
πνευµατική ζωή και την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου, διαφυλάγοντας, 
διαδίδοντας και προωθώντας την επιστηµονική έρευνα στην τοπική και διεθνή κοινότητα. Το 
ΚΤΙΣΙΣ δηµιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης 
5
του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου.  

                                                           

3
  http://ktisis.cut.ac.cy  

4
 http://www.cut.ac.cy  

5
 http://www.cut.ac.cy/library  



 6 

Για τη δηµιουργία του ιδρυµατικού καταθετήριου  επιλέχθηκε το λογισµικό ανοικτού κώδικα 
Dspace 6(έκδοση 1.5.1). To Dspace έχει αναπτυχθεί στα εργαστήρια της Hewlett Packard ως 
µη εµπορικό προϊόν µε τη συµβολή της Βιβλιοθήκης του MIT. Ακολουθεί πλήρως τα διεθνή 
πρότυπα όπως είναι το Dublin Core7 και είναι συµβατό µε το πρωτόκολλο συγκοµιδής 
µεταδεδοµένων OAI-PMH8. Το DSpace παρέχει τη δυνατότητα ενηµέρωσης της ψηφιακής 
συλλογής από το χρήστη (self- deposit) και διατηρεί το υλικό που έχει αποθηκευµένο για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα (long-term reservation). 

Οι βασικοί στόχοι της Βιβλιοθήκης σε ότι αφορά τη δηµιουργία του ιδρυµατικού 
καταθετηρίου ΚΤΙΣΙΣ είναι: 

• Να συγκεντρώσει και να διαδώσει ανοικτά την πνευµατική παραγωγή του 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου σε µια ποικιλία από µορφότυπα 
συµπεριλαµβανοµένων κειµένων, ήχων, φωτογραφιών και φιλµ. 

• Να διασφαλίσει την ποιότητα του υλικού και τη µακροχρόνια διατήρηση του 
ψηφιακού περιεχοµένου. 

• Η συµµετοχή και ανάπτυξη συνεργασιών µε διεθνή καταθετήρια. 

• Η προώθηση της φιλοσοφίας της ανοιχτής πρόσβασης  

• Η διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου µας. 

3.2.  Πορεία υλοποίησης έργου 

Η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του ΤΕΠΑΚ ακολουθώντας τις οδηγίες του 
EUA (European University Association)9 από το EUA Working Group on Open Access 
(Μαδρίτη, Μάρτιος 2008) προχώρησε στη δηµιουργία ιδρυµατικού καταθετηρίου.  Για την 
επιλογή του λογισµικού συµβουλεύτηκε τις οδηγίες του DRIVER (Digital Repository 
Infrastructure Vision for European Research) 10, οι οποίες αναφέρονται σε δυο λογισµικά 
ανοιχτού κώδικα συµβατά µε το πρωτόκολλο συγκοµιδής δεδοµένων OAI-PMH, το E-prints 
και το DSpace. Κατόπιν έρευνας αποφασίστηκε η χρήση του λογισµικού DSpace.  

                                                           

6
 Dspace http://www.dspace.org  

7
 Dublin Core Metadata Initiative http://dublincore.org/  

8
 Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting http://www.openarchives.org/pmh/  

9
 EUA http://www.eua.be/Home.aspx  

10
 DRIVER, http://www.driver-repository.eu  
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Παράλληλα, η Προσωρινή  ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΠΑΚ υιοθέτησε την εισήγηση της 
Βιβλιοθήκης για την υποχρεωτική κατάθεση των διδακτορικών και µεταπτυχιακών 
διατριβών στο ΚΤΙΣΙΣ, µέσω της διαδικασίας self-archiving η οποία έχει προταθεί σαν 
στρατηγική επίτευξης της ανοιχτής πρόσβασης κατά τη ∆ιακήρυξη της Πρωτοβουλίας της 
Ανοιχτής Πρόσβασης της Βουδαπέστης.  

Η εγκατάσταση του λογισµικού και της βάσης δεδοµένων PostgreSQL που χρησιµοποιήθηκε 
έγινε σε Linux Redhat server και η έκδοση του  DSpace που είναι εγκατεστηµένη στη 
παρούσα φάση είναι η 1.5.  

3.3. Περιεχόµενο ΚΤΙΣΙΣ 

Το περιεχόµενο του ΚΤΙΣΙΣ είναι οργανωµένο σε δυο κύριες κοινότητες, τις Ακαδηµαϊκές 
∆ηµοσιεύσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου και τις Ψηφιακές Συλλογές. Σε κάθε 
κοινότητα µπορεί να υπάρχει απεριόριστος αριθµός κατηγοριών και συλλογών. Κάθε 
συλλογή µπορεί να περιέχει απεριόριστο αριθµό τεκµηρίων.   

Κατηγορίες δηµοσιεύσεων στο ΚΤΙΣΙΣ: 

• Επιστηµονικά άρθρα (Peer reviewed Journal articles)  
• Βιβλία (Books) 
• Κεφάλαια από βιβλία  (Book chapters) 
• Ηλεκτρονικά Βιβλία (E-books) 
• Πρακτικά Συνεδρίων (Conference papers) 
• Αναφορές (Reports) 
• Πατέντες  (Patents) 
• Περιλήψεις (Abstracts) 
• ∆ιατριβές (Thesis) 
• ∆ιπλωµατικές εργασίες (Undergraduate Theses)11 
• Μεταπτυχιακές εργασίες 
• Αντικείµενα πολιτιστικής, ιστορικής κληρονοµιάς (πχ. Φωτογραφικό υλικό, 

έγγραφα) 

 
Το ΚΤΙΣΙΣ αποτελεί µέλος ενός παγκόσµιου  συστήµατος διαλειτουργικών καταθετηρίων 
(Institutional Repositories)  ανοιχτής πρόσβασης, προβάλλοντας την πνευµατική παραγωγή 
του πανεπιστηµίου και συµµετέχοντας ενεργά στο νέο διαµορφούµενο µοντέλο 
επιστηµονικής επικοινωνίας. Μέχρι σήµερα το ΚΤΙΣΙΣ παρέχει τα µεταδεδοµένα του ως 
παροχέας δεδοµένων (data provider) εφαρµόζοντας το πρωτόκολλο συγκοµιδής 
µεταδεδοµένων OAI-PMH στους εξής παροχείς υπηρεσιών (service providers): OAIster12, 

                                                           

11 Η Συλλογή ∆ιπλωµατικές Εργασίες της Σχολής Επιστηµών Υγείας περιλαµβάνει  διπλωµατικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί σε 
διάφορα Πανεπιστήµια. Μετά την ένταξη της Νοσηλευτικής Σχολής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο έχουν καταχωρηθεί  οι διπλωµατικές  
εργασίες της στο ιδρυµατικό καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ. 
 
12

 OAIster. http://www.oclc.org/oaister/  
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OpenDoar13, Openarchives.gr14, Οpenarchives.eu15, Scientific Commons16, University of 
Illinois OAI-PMH Data Provider17 

3.4. Ακαδηµαϊκές δηµοσιεύσεις στο ΚΤΙΣΙΣ 

Μετά από σχετική εισήγηση της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ, η ∆ιοικούσα επιτροπή του 
ΤΕΠΑΚ υιοθέτησε την πρόταση για την υποχρεωτική κατάθεση των δηµοσιεύσεων των 
ακαδηµαϊκών στο ΚΤΙΣΙΣ καθώς και των διδακτορικών και µεταπτυχιακών διατριβών. Με 
αυτόν τον τρόπο, το ΚΤΙΣΙΣ παρέχει άµεση πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό και ερευνητικό υλικό 
του Πανεπιστηµίου. Η κατάθεση του ερευνητικού έργου στο ΚΤΙΣΙΣ το καθιστά  
προσβάσιµο χωρίς περιορισµούς και διαθέσιµο και σε ένα µεγάλο εύρος ατόµων και 
οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων και των µηχανών αναζήτησης. 

3.5. Χρήση των Creative Commons στο ΚΤΙΣΙΣ 

Από την αρχή της λειτουργίας του το ΚΤΙΣΙΣ παρέχει τη δυνατότητα επιλογής και 
εφαρµογής των αδειών Creative Commons Commons 3.0 για τα τεκµήρια που υποβάλλονται. 
Η εφαρµογή των αδειών Creative Commons δεν είναι υποχρεωτική, αλλά παρέχεται σαν 
δυνατότητα για να µπορέσει ο καταθέτης-δηµιουργός να προσδιορίσει µε εύκολο τρόπο ποια 
δικαιώµατα διατηρεί και ποια δικαιώµατα παραχωρεί προς όφελος άλλων δηµιουργών.  

Σε ένα ιδρυµατικό καταθετήριο υπάρχει η απαίτηση να ορίζονται µε σαφήνεια τα δικαιώµατα 
του δηµιουργού, τα δικαιώµατα των χρηστών, καθώς και το επιτρεπόµενο είδος πρόσβασης. 
Τα στοιχεία αυτά ορίζονται µε σαφήνεια στις άδειες Creative Commons. Στη παρούσα φάση 
δεν υφίσταται κυπριακή έκδοση των αδειών Creative Commons, οπότε στο ΚΤΙΣΙΣ 
χρησιµοποιείται η αγγλική έκδοση. Η ΒΤΠ σε συνεργασία µε φορείς της Κύπρου έχει έρθει 
σε επαφή µε τις υπεύθυνες οµάδες των Creative Commons για να προχωρήσει στη 
διαδικασία της µελέτης και υλοποίησης της κυπριακής έκδοσης των Creative Commons. Εάν 
κάτι τέτοιο δεν γίνει εφικτό, τότε η Βιβλιοθήκη θα προχωρήσει µε τη διαδικασία εισχώρησης 
στην ελληνική νοµοθεσία των Creative Commons σε συνεργασία µε άλλους φορείς της 
Κύπρου..  

Οι έξι άδειες Creative commons είναι οι εξής: 

                                                           

13
 OpenDoar. http://www.opendoar.org/  

14
 Openarchives.gr http://openarchives.gr/  

15
 Openarchives.eu.  http://www.openarchives.eu/  

16
 Scientific Commons. http://en.scientificcommons.org/  

17
 University of Illinois OAI-PMH Data Provider. http://gita.grainger.uiuc.edu/registry/  
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1.  Attribution  

2.  Attribution Share Alike 

3.  Attribution No Derivatives 

4.  Attribution Non-Commercial 

5. Attribution Non-Commercial Share Alike 

6.  Attribution Non-Commercial No Derivatives 

3.6. ∆ιαδικασία αδειοδότησης 

Η διαδικασία αδειοδότησης µέσω του ΚΤΙΣΙΣ αποτελείται από δύο βήµατα: το πρώτο βήµα 
αφορά τις άδειες Creative Commons και  το δεύτερο βήµα αφορά την άδεια κατάθεσης και 
διάθεσης της Βιβλιοθήκης.  

3.6.1 Επιλογή άδειας Creative Commons 

Με την κατάθεση µια εργασίας και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της, ο 
χρήστης µπορεί να επιλέξει εφόσον επιθυµεί να δηλώσει τα δικαιώµατα που διατηρεί ή 
παραχωρεί στο συγκεκριµένο έργο. Στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να δηλώσει τα 
δικαιώµατα αυτά, τότε επιλέγει να συνδεθεί µε τον διαδικτυακό τόπο των Creative Commons 
µέσα από τη διαδικασία υποβολής της εργασίας. Οι επιλογές που του δίνονται σε αυτό το 
σηµείο αφορούν στον καθορισµό εάν επιτρέπει ή όχι ο δηµιουργός την εµπορική χρήση ή τις 
αλλαγές στην εργασία. Στη συνέχεια εµφανίζονται οι διαθέσιµες άδειες Creative Commons  
όπου ο χρήστης καλείται να επιλέξει µια από αυτές.  

Η άδεια που χρησιµοποιείται ευρέως στα τεκµήρια του ΚΤΙΣΙΣ είναι η Attribution Non-
Commercial No Derivatives η οποία επιτρέπει την αναπαραγωγή, διανοµή και παρουσίαση 
του έργου στο κοινό, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Αναφορά προέλευσης — Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο µε τον τρόπο όπως 
αυτός έχει οριστεί από το δηµιουργό ή τον κάτοχο της άδειας (χωρίς όµως να 
εννοείται µε οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από 
εσάς). 

• Μη Εµπορική Χρήση — ∆ε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το έργο αυτό για 
εµπορικούς σκοπούς.  

• Όχι Παράγωγα Έργα — ∆ε µπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να 
δηµιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό.  

Επιπρόσθετα, η αναπαραγωγή, διανοµή και παρουσίαση του έργου επιτρέπεται µε την 
κατανόηση ότι: 
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• Αποποίηση — Κάθε µία από τις παραπάνω συνθήκες µπορεί να παρακαµφθεί αν 
πάρετε άδεια από τον κάτοχο των πνευµατικών δικαιωµάτων.  

• Άλλα δικαιώµατα — Σε καµία περίπτωση κανένα από τα παρακάτω δικαιώµατα δεν 
επηρεάζονται από την άδεια:  

o Η σωστή δοσοληψία σας ή σωστή χρήση δικαιωµάτων 
o Του συγγραφέα τα ηθικά δικαιώµατα 

3.6.2 Άδεια κατάθεσης και ηλεκτρονικής διάθεσης περιεχοµένου 

Τα αρχεία που δηµοσιεύονται στο ΚΤΙΣΙΣ είναι ελεύθερα προσβάσιµα και ανακτήσιµα από 
οποιοδήποτε χρήστη στο διαδίκτυο. Η κατάθεση τεκµηρίων στο ΚΤΙΣΙΣ µπορεί να γίνεται µε 
δύο µεθόδους:  

1. Αποστολή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

2. Μέθοδος της αυτο-αρχειοθέτησης (self-archiving): γίνεται εγγραφή και αποδοχή του 
χρήστη στο σύστηµα όπου και µπορεί να καταθέσει την εργασία  του. 

3.7. Επεξεργασία υποβληθέντων εγγράφων 

 Το ΚΤΙΣΙΣ αποδέχεται οποιοδήποτε υλικό έχει σχέση µε την έρευνα και τις δραστηριότητες 
του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου καθώς και υλικό πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τα 
υποβληθέντα έγγραφα τοποθετούνται σε ένα προσωρινό στάδιο υποβολής όπου µπορούν να 
εγκριθούν ή να απορριφθούν από την οµάδα διαχείρισης του ΚΤΙΣΙΣ είτε να επιστραφούν 
στον συγγραφέα για τροποποιήσεις. Τα έγγραφα στο προσωρινό στάδιο υποβολής ελέγχονται 
προκειµένου να επικυρωθεί εάν εµπίπτουν στην πολιτική του ΚΤΙΣΙΣ πριν προστεθούν σε 
αυτό.  Το προσωπικό διαχείρισης του ΚΤΙΣΙΣ ελέγχει την ποιότητα των µεταδεδοµένων του 
εγγράφου και τα προσαρµόζει σύµφωνα µε το Dublin Core. 

Για την κατάθεση ενός τεκµηρίου στο ΚΤΙΣΙΣ απαιτείται η χορήγηση του δικαιώµατος 
ελεύθερης διάθεσης στο διαδίκτυο.  Η άδεια Ηλεκτρονικής ∆ιάθεσης Περιεχοµένου αποτελεί 
µια επίσηµη συµφωνία µεταξύ του δηµιουργού και της Βιβλιοθήκης. 

Η Βιβλιοθήκη ελέγχει το καθεστώς των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας κάθε 
δηµοσίευσης που κατατίθεται στο ΚΤΙΣΙΣ µε βάση την πολιτική που ακολουθεί κάθε 
περιοδικό. Οι διάφορες πολιτικές των περιοδικών βρίσκονται  στην ιστοσελίδα του 
Sherpa/Romeo-University of Nottingham18.  

Στα δηµοσιευµένα άρθρα, ειδικά σε περιοδικά «Peer reviewed», ενδεχοµένως ο συγγραφέας 
να µην έχει το δικαίωµα διάθεσης του άρθρου του στο ΚΤΙΣΙΣ. Σε µια τέτοια περίπτωση, η 
Βιβλιοθήκη προσφέρει τη δυνατότητα περιορισµένης πρόσβασης µέσω του Digital Object 
Identifier19 (DOI), δηµιουργεί την εγγραφή µε τα µεταδεδοµένα που αφορούν τη 
συγκεκριµένη δηµοσίευση και η πρόσβαση στο πλήρες κείµενο του άρθρου είναι εφικτή 
                                                           

18
 Sherpa/Romeo.  http://www.sherpa.ac.uk/romeo 

19
 DOI. http://www.doi.org/  
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µόνο µέσω της σύνδεσης στο ηλεκτρονικό περιοδικό στο οποίο ανήκει το άρθρο (µε την 
προϋπόθεση ότι  η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση µέσω των συνδροµών της).  

3.8. Μελλοντικός σχεδιασµός 

Ένας από του κυριότερους στόχους της Βιβλιοθήκης είναι η προώθηση της ανοιχτής 
πρόσβασης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου και στην ακαδηµαϊκή κοινότητα 
γενικότερα. Η Βιβλιοθήκη επιθυµεί να ακολουθήσει το παράδειγµα του Πανεπιστηµίου του 
Harvard το οποίο έχει υιοθετήσει τις αρχές της ανοιχτής πρόσβασης ζητώντας από τα µέλη 
της ακαδηµαϊκής κοινότητας να επιτρέψουν στο Πανεπιστήµιο να διαθέσει τα επιστηµονικά 
άρθρα τους ελεύθερα στο διαδίκτυο.  Το Πανεπιστήµιο του Harvard είναι το πρώτο 
πανεπιστήµιο στις Ηνωµένες Πολιτείες που παρέχει ανοιχτή πρόσβαση στις ακαδηµαϊκές 
δηµοσιεύσεις του ακαδηµαϊκού προσωπικού του. Η απόφαση αυτή πάρθηκε µετά από 
ψηφοφορία µεταξύ των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας και αποτελεί ένα ισχυρό µήνυµα 
στην παγκόσµια ακαδηµαϊκή κοινότητα για περισσότερο έλεγχο πάνω στη χρήση και 
διάθεση του ερευνητικού έργου. Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ στοχεύει να ακολουθήσει µια 
παρόµοια διαδικασία προάγοντας και προωθώντας την ανοιχτή πρόσβαση.  

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η Βιβλιοθήκη έχει προχωρήσει στη διαδικασία της µελέτης 
και υλοποίησης της κυπριακής έκδοσης των Creative Commons. Η διαδικασία αυτή 
βρίσκεται στα αρχικά στάδια και αναµένεται να υπάρχουν σηµαντικές εξελίξεις µέσα στη 
χρονιά που διανύουµε.  

Τέλος, η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ στοχεύει στη συµµετοχή της στο πρόγραµµα 
KYPRIANA 20.  Το πρόγραµµα KYPRIANA είναι µια κοινή προσπάθεια µεταξύ οργανισµών 
της Κύπρου για να συµβάλουν µε ένα συντονισµένο τρόπο στην ανάπτυξη του 
προγράµµατος EUROPΕANA. Το ΚΥΠΡΙΑΝΑ στοχεύει να γίνει η ψηφιακή πολιτιστική 
βιβλιοθήκη της Κύπρου.  

4. Επίλογος - συµπεράσµατα 

Οι αλλαγές που επιφέρει η διαφοροποίηση του παραδοσιακού µοντέλου επιστηµονικής 
επικοινωνίας µε την ανάπτυξη ενός σφαιρικού συστήµατος διανεµηµένων διαλειτουργικών 
αποθηκών (repositories) ανοιχτής πρόσβασης (open access), δεν αφορούν και δεν 
επηρεάζουν µόνο τις βιβλιοθήκες (ως κοµβικό σηµείο στη διαχείριση και διάδοση της 
έρευνας), αλλά και το σύνολο του χώρου της  εκδοτικής παραγωγής (επιστηµονικών 
περιοδικών) και προµηθευτών, ο οποίος φαίνεται να υφίσταται µια εκ θεµελίων µεταβολή.  

Τα ιδρυµατικά καταθετήρια µε τη συγκέντρωση, τη συντήρηση και τη διάδοση της 
πνευµατικής παραγωγής ενός πανεπιστηµίου, χρησιµεύουν ως σηµαντικοί δείκτες της 
ακαδηµαϊκής ποιότητας ενός ιδρύµατος καταδεικνύοντας την επιστηµονική και κοινωνική 
                                                           

20
 KYPRIANA. www.kypriana.eu  
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του αξία, ενώ παράλληλα ανυψώνουν την διαφάνεια  και τη θέση του ιδρύµατος τόσο σε 
επίπεδο εθνικό όσο και σε διεθνές. Τα ιδρυµατικά καταθετήρια µπορούν να αποτελέσουν ένα 
άµεσο και πολύτιµο συστατικό στο υπάρχον µοντέλο επιστηµονικής επικοινωνίας, 
επεκτείνοντας την πρόσβαση στην έρευνα, αυξάνοντας τον ανταγωνισµό και µειώνοντας την 
µονοπωλιακή δύναµη των εκδοτών ενώ συγχρόνως θα αποτελέσουν µέρος ενός σφαιρικού 
συστήµατος διανεµηµένων, διαλειτουργικών καταθετήριων που αποτελεί τη βάση για την 
εξελισσόµενη δοµή ενός νέου µοντέλου επιστηµονικής επικοινωνίας. 
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