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Τακτική.
Οι κ.κ. Γ. Φίλης Πρύτανης, Ι. Γρυσπολάκης Αντιπρύτανης Οικονοµικού
Προγρ/σµού & Ανάπτυξης,
Ι. Σαριδάκης Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών
Υποθέσεων & Προσ/κού, Ε. Γιδαράκος, Ι. Γεντεκάκης, Κ. Ζοπουνίδης, Ε.
Παπαδοπούλου, Κ. Καλαϊτζάκης, Ε. Πετράκης, τακτικά µέλη ∆ΕΠ, Αλ.
Οικονοµόπουλος αναπλ. µέλος ∆ΕΠ,
Οι κ. κ. Ν. Βαρότσης, Μ. Γαλετάκης, Ν. Τσουρβελούδης τακτικά µέλη ∆ΕΠ,
Γ. Ροµπογιαννάκης εκπρόσωπος µεταπτυχιακών φοιτητών.
Ένας εκπρόσωπος µεταπτυχιακών φοιτητών δεν έχει ακόµη οριστεί.
Ο κ. Γεώργιος Παπαδογιάννης τακτικός υπάλληλος του Ιδρύµατος.
Επίσης παρευρίσκεται και ο κ. Εµµ. Βανδουλάκης Προϊστάµενος
Γραµµατείας του Ιδρύµατος.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
∆ιαδικασία παράδοσης ψηφιακών άρθρων διατριβών στη Βιβλιοθήκη

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ:

∆ιαδικασία
Βιβλιοθήκη.

παράδοσης

ψηφιακών

άρθρων

διατριβών

στη

Υπόψη της Συγκλήτου τίθεται η από 15-1-2003 πρόταση του Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών
Υποθέσεων και Προσωπικού και Προέδρου της Επιτροπής Βιβλιοθήκη κ. Ι. Σαριδάκη σχετικά
µε την ψηφιακή βιβλιοθήκη της Γκρίζας Βιβλιογραφίας του Ιδρύµατος, ου έχει ως κατωτέρω:
«Θέµα: Προδιαγραφές Γκρίζας Βιβλιογραφίας (∆ιπλωµατικέ, Μεταπτυχιακές και ∆ιδακτορικές
∆ιατριβές.
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Επειδή η γκρίζα βιβλιογραφία του Πολυτεχνείου Κρήτης καταχωρείται στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη ΑΡΤΕΜΙΣ αλλά και στον αυτόµατο κατάλογο ADVANCE της Βιβλιοθήκης είναι απαραίτητο να θέσουµε ορισµένες προδιαγραφές για να διευκολύνουµε το έργο της Βιβλιοθήκης και
να εξασφαλίσουµε κοινή πολιτική πρόσβασης στα κείµενα.
Είναι απαραίτητο, µε φροντίδα των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων (Γραµµατείας, Καθηγητή,
Φοιτητή), να παραδίδεται στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος ένα (1) CD το οποίο θα περιέχει:
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) Ένα (1) αρχείο που θα περιλαµβάνει ολόκληρη την διπλωµατική /
διατριβή / πανεπιστηµιακές παραδόσεις/κ.λ.π. σε PDF format το οποίο δεν θα είναι
κλειδωµένο (δυνατότητα για : printing, changing document, selecting text and graphics,
adding or changing annotations and form fields). Στην περίπτωση που είναι κλειδωµένο
θα πρέπει να µας δοθεί και το password, ούτως ώστε να µπορούµε να το
επεξεργαστούµε χωρίς περιορισµούς.
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) Ένα (1) αρχείο που θα περιλαµβάνει ολόκληρη την διπλωµατική /
διατριβή / πανεπιστηµιακές παραδόσεις/ κ.λ.π. σε doc format (Word Document).
Παρότι η παράδοση αυτού του αρχείο είναι προαιρετική, θεωρείται και είναι σηµαντική
διότι ως ascii αρχείο είναι προσπελάσιµο από µηχανές αναζήτησης ελευθέρου κειµένου
(free text retrieval).
Στην περίπτωση που η διπλωµατική / διατριβή / πανεπιστηµιακές παραδόσεις/ κ.λ.π.
περιλαµβάνει και άλλου είδους παραδοτέα (π.χ. source code, πίνακες, διαγράµµατα) θα
πρέπει να περιλαµβάνονται και αυτά στα παραπάνω αρχεία.
Στο CD πρέπει να υπάρχει ετικέτα που θα περιλαµβάνει:
Ονοµατεπώνυµο του συγγραφέα
Είδος γκρίζας βιβλιογραφίας (διπλωµατική, διατριβή, Μ∆Ε, διατριβή PhD,
πανεπιστηµιακές παραδόσεις, κ.λ.π.)
Τίτλο
Τµήµα
Ηµεροµηνία
∆υνατότητες (εκτύπωσης, επιλογής κειµένου και γραφικών, κ.λ.π.) που επιτρέπουµε
στους αναγνώστες κατά την έκδοση του PDF file στο Web.
Οι Γραµµατείες των Τµηµάτων θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την παραπάνω διαδικασία για
την έκδοση πιστοποιητικού ολοκλήρωσης σπουδών και ανακήρυξης πτυχιούχων. Για την
παράκαµψή της (π.χ. σε περιπτώσεις ευρεσιτεχνιών) θα χρειάζεται απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.»
Κατόπιν σχετικής συζήτησης και παροχή διευκρινήσεων από τον κ. Σαριδάκη, οµόφωνα
η Σύγκλητος εγκρίνει την ως άνω πρόταση.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης ο κ. Πετράκης πρότεινε να υπάρξει παράλληλα και
διαδικασία προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων, όπως και να αναλάβει η βιβλιοθήκη τα
έξοδα βιβλιοδεσίας και αρχειοθέτηση των διατριβών αυτών (γκρίζα βιβλιογραφία), αφού
όλες σχεδόν µετά από λίγο χρόνο καταστρέφονται.
Αναφέρθηκε επ’ αυτού ότι τα µεν πνευµατικά δικαιώµατα προστατεύονται από τη διεθνή
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δεοντολογία, τα δε έξοδα βιβλιοδεσίας είναι πάρα πολλά, αφού κάθε χρόνο γίνονται περί
τις 200 διπλωµατικές µόνο και δεν µπορούν να καλυφθούν από τη Βιβλιοθήκη.
Στο σηµείο αυτό λύεται η συνεδρίαση
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Ε. ΠΕΤΡΑΚΗΣ

