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Εισαγωγή 

Τα συνέδρια, οι ηµερίδες και οι άλλες επιστηµονικές εκδηλώσεις που διεξάγονται 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), αποτελούν ένα ουσιαστικό 

και ζωτικό κοµµάτι της πνευµατικής παραγωγής του Ιδρύµατος. Το ΑΠΘ 

συµµετέχει κάθε χρόνο στη διεξαγωγή περισσότερων των 200 διεθνών συνεδρίων 

και σε έναν ακόµη µεγαλύτερο αριθµό εθνικών συνεδρίων, ηµερίδων και άλλων 

επιστηµονικών εκδηλώσεων. Οι πληροφορίες που διαθέτουµε γι’ αυτά είναι κατά 

κανόνα διάσπαρτες σε ξεχωριστούς ιστότοπους, µε συνέπεια το δύσκολο και µη 

έγκαιρο πολλές φορές εντοπισµό τους.  

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ στα πλαίσια της 

επίτευξης του σκοπού της για την “υποστήριξη της έρευνας” και τη συµβολή της 

στην “πνευµατική και πολιτιστική ανάπτυξη της πανεπιστηµιακής κοινότητας και 

του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου”, δηµιουργεί µία νέα υπηρεσία καταχώρησης 

και διαχείρισης συνεδρίων. Η υπηρεσία αυτή στόχο έχει την καταχώρηση και 

προβολή των συνεδρίων, ηµερίδων και άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων που 

διεξάγονται στο ΑΠΘ, σε ένα ενιαίο τυποποιηµένο διαδικτυακό περιβάλλον µε 

δυνατότητα υποβολής κριτηρίων αναζήτησης, η οποία θα συµβάλλει µε τη σειρά 

της στην αναβάθµιση των υπαρχουσών υπηρεσιών. 

Στο παρόν κείµενο παρατίθεται η πολιτική που καθορίζει τη χρήση της υπηρεσίας, 

ενώ στο παράρτηµα συνοψίζεται η πολιτική αυτή στο έντυπο ‘Συµφωνία 

Φιλοξενίας Συνεδρίου’. 
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1. Πολιτική περιεχομένου  

1. Πολιτική περιεχομένου 

1.1. Ως επιστηµονικές εκδηλώσεις νοούνται: 

o Συνέδρια (ετήσια ή µη) 

o Συµπόσια 

o Ηµερίδες 

o ∆ιηµερίδες 

o Συναντήσεις εργασίας (workshops) 

o ∆ιαλέξεις-Οµιλίες 

o Coloquium 

1.2. Η υπηρεσία ‘∆ιαχείριση Επιστηµονικών Εκδηλώσεων - Συνεδριοθήκη’ της 

Βιβλιοθήκης ΑΠΘ συγκεντρώνει και διαθέτει κάθε είδους υλικό που 

παρουσιάζεται σε επιστηµονικές εκδηλώσεις που είτε διοργανώθηκαν από το 

ΑΠΘ, είτε συµµετείχαν στην οργανωτική επιτροπή µέλη του ΑΠΘ, είτε 

συµµετείχαν µέλη του ΑΠΘ ως οµιλητές. Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι 

ελεύθερη µέσω διαδικτύου, χωρίς να απαιτείται εγγραφή στο συγκεκριµένο 

δικτυακό τόπο.  

1.3. Οι επιστηµονικές εκδηλώσεις πρέπει να έχουν επιστηµονικό, ερευνητικό ή 

καλλιτεχνικό περιεχόµενο. 

1.4. Το ακριβές είδος των εργασιών που κατατίθενται σε κάθε επιστηµονική 

εκδήλωση ορίζεται από την οργανωτική επιτροπή του.  

2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών στη ‘Διαχείριση 

Συνεδρίων’ 

2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών 

2.1. Η οργανωτική επιτροπή της κάθε επιστηµονικής εκδήλωσης: 

o είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση πολιτικής κατάθεσης των υποβληθεισών 

εργασιών. 

o ορίζει το είδος των εργασιών που θα είναι αποδεκτά από αυτή, όπως και 

λεπτοµέρειες σχετικά µε το µέγεθος, τη µορφή, τη βιβλιογραφία, τα 

συµπληρωµατικά αρχεία, κ.λπ. 

o είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές 

στην επιστηµονική εκδήλωση.  

2.2. Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ δεν εµπλέκεται στη διαδικασία αξιολόγησης και ούτε 

φέρει ευθύνη για την εγκυρότητα και αυθεντικότητα των εργασιών που 

διατίθενται µέσω της υπηρεσίας ‘∆ιαχείριση Επιστηµονικών Εκδηλώσεων - 

Συνεδριοθήκη’.  
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3. Πολιτική θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

3. Πολιτική θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

3.1. Την πολιτική θεµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας την καθορίζει η οργανωτική 

επιτροπή του κάθε συνεδρίου. 

3.2. Η οργανωτική επιτροπή µπορεί είτε να αποδεχθεί τα πρότυπα κείµενα που 

έχει εισάγει η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ στην επιλογή ‘∆ιαχείριση Ιστοσελίδας’, βήµα 

1.4. Πνευµατικά ∆ικαιώµατα µέσα στο σύστηµα ‘∆ιαχείρισης Επιστηµονικών 

Εκδηλώσεων - Συνεδριοθήκη’, είτε να διαµορφώσει δικά της κείµενα. Η 

οργανωτική επιτροπή µπορεί να αποφασίσει αν η αποδοχή των όρων της 

πολιτικής θεµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας θα είναι υποχρεωτική κατά την 

υποβολή των εργασιών, όπως και αν θα προβάλλεται το λογότυπο των 

αδειών Creative Commons (βλ. http://www.creativecommons.gr/).  

3.3. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί τα πνευµατικά δικαιώµατα όσον αφορά τον 
εξελληνισµό του περιβάλλοντος και των αρχείων βοήθειας. Τα 
εξελληνισµένα αρχεία διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ µε την παρακάτω 
άδεια: Creative Commons – Αναφορά ∆ηµιουργού  

EN - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/,  

EL - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.el  

4. Πολιτική δεδομένων και μεταδεδομένων  

4. Π 

4.1. Πρόσβαση στα βιβλιογραφικά δεδοµένα και στο πλήρες κείµενο των 

εργασιών µπορεί να έχει ο καθένας. Οι εργασίες των πάσης φύσεως 

επιστηµονικών εκδηλώσεων που φιλοξενούνται από την υπηρεσία 

‘∆ιαχείριση Επιστηµονικών Εκδηλώσεων - Συνεδριοθήκη’ είναι προσβάσιµες 

από κάθε ενδιαφερόµενο χωρίς κόστος.  

4.2. Τα βιβλιογραφικά δεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από 

οποιονδήποτε χωρίς προηγούµενη άδεια από το ΑΠΘ για µη κερδοσκοπικούς 

ή εµπορικούς σκοπούς, αναφέροντας την πηγή ανάκτησης (πρωτογενή) ή 

δηµιουργώντας σύνδεσµο στα πρωτογενή βιβλιογραφικά δεδοµένα. 

4.3. ∆εν επιτρέπεται η εµπορική εκµετάλλευση των εργασιών σε οποιαδήποτε 

µορφή ή µέσο χωρίς την επίσηµη άδεια από τον κάτοχο των δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας.  

5. Πολιτική καταχώρησης και συντήρησης 

5. Πολιτική καταχώρησης και συντήρησης 

5.1. Την ευθύνη της λειτουργίας της υπηρεσίας ‘∆ιαχείριση Επιστηµονικών 

Εκδηλώσεων - Συνεδριοθήκη’ έχει η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ. Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ 

δεσµεύεται να:  

o καταβάλει τις µέγιστες προσπάθειες ώστε να εξασφαλίζει µία κεντρική, 

µόνιµη, σταθερή υπηρεσία ‘∆ιαχείριση Επιστηµονικών Εκδηλώσεων - 

Συνεδριοθήκη’ µε συνεχή διαθεσιµότητα και πρόσβαση στο ψηφιακό της 

υλικό.  
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o φροντίζει για την πολιτική διατήρησης του υλικού (preservation 

techniques). 

o ενηµερώνει την ακαδηµαϊκή κοινότητα για σηµαντικές αλλαγές στο 

περιεχόµενο π.χ. format migration. 

o παρέχει εύκολη, γρήγορη και ικανοποιητική πρόσβαση σε τοπικό και 

παγκόσµιο επίπεδο. 

5.2. Η καταχώρηση µίας επιστηµονικής εκδήλωσης στην υπηρεσία ‘∆ιαχείριση 

Επιστηµονικών Εκδηλώσεων - Συνεδριοθήκη’ πραγµατοποιείται µετά από 

αίτηση µέλους της οργανωτικής επιτροπής. Η συµπλήρωση της αίτησης 

(online ή έντυπη) αποτελεί και αποδοχή των όρων χρήσης της υπηρεσίας. 

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιµο στο Παράρτηµα Α.  

5.3. Κατά τη διαδικασία αίτησης για φιλοξενία νέου συνεδρίου ορίζεται και ο 

∆ιαχειριστής του Συνεδρίου, ο οποίος αποκτά λογαριασµό χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης και µπορεί να δηµιουργήσει εξουσιοδοτηµένους χρήστες 

µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες (ρόλους) στο συνέδριο. 

5.4. Η καταχώρηση των πληροφοριών (γενικές πληροφορίες, 

χρονοπρογραµµατισµός, πολιτικές, υποβολές, κ.ά.) ενός συνεδρίου ή µιας 

επιστηµονικής εκδήλωσης πραγµατοποιείται από τους διοργανωτές του 

συνεδρίου και όχι από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ. 

5.5. Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ για την υποστήριξη της υπηρεσίας ‘∆ιαχείριση 

Επιστηµονικών Εκδηλώσεων - Συνεδριοθήκη’ προσφέρει: 

o το ΕΛ/ΛΑΚ OCS (Open Conference Systems), το οποίο επιλέχθηκε να είναι 

το περιβάλλον φιλοξενίας και διαχείρισης των συνεδρίων και των άλλων 

επιστηµονικών εκδηλώσεων που οργανώνονται από το ΑΠΘ. Το OCS είναι 

εγκατεστηµένο σε εξοπλισµό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.  

o αποθήκευση των συνεδρίων στο διηνεκές και δυνατότητα διαρκούς 

πρόσβασης. 

o εξελληνισµένους οδηγούς χρήσης που θα βοηθήσουν τους οργανωτές των 

συνεδρίων κατά την προετοιµασία του συνεδρίου, όπως και τους χρήστες 

κατά τη χρήση του περιβάλλοντος ανάλογα µε το ρόλο τους (Συγγραφείς, 

Κριτές, Συµµετέχοντες, κ.λπ.). 

o εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη από εξειδικευµένο προσωπικό της 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης προς τους οργανωτές των συνεδρίων και των άλλων 

επιστηµονικών εκδηλώσεων. Η εκπαίδευση θα αφορά στην εκµάθηση της 

πλατφόρµας OCS κατά την παραµετροποίηση της εφαρµογής, ενώ θα 

παρέχεται βοήθεια και καθ’ όλη τη διαδικασία εισαγωγής των συνεδρίων. 

o τεχνική υποστήριξη από τους διαχειριστές συστηµάτων (system librarians) 

της Βιβλιοθήκης 

6. Πολιτική προσωπικών δεδομένων 

Τα προσωπικά στοιχεία και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ατόµων που 
εµπλέκονται σε κάποιο/α συνέδριο/α εξυπηρετούν αποκλειστικά τους σκοπούς του 
συγκεκριµένου συνεδρίου και ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ για κανένα 
άλλο σκοπό. 
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7. Πολιτική θεμάτων οικονομικής διαχείρισης 

7.1. Την ευθύνη για την οικονοµική διαχείριση των συνεδρίων φέρει 
αποκλειστικά η εκάστοτε οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου. 

7.2. Στόχος της υπηρεσίας ‘∆ιαχείριση Επιστηµονικών Εκδηλώσεων - 
Συνεδριοθήκη’ είναι η εξυπηρέτηση των οργανωτικών φορέων των 
συνεδρίων. Ως εκ τούτου η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ ∆Ε φέρει καµία ευθύνη για 
τυχόν ζηµίες ή προβλήµατα που προκαλούνται είτε από το ίδιο το λογισµικό, 
είτε από την αναβάθµισή του λογισµικού ή από όποιες δυσκολίες στην 
πρόσβαση.  
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Παράρτημα: Έντυπο συμφωνίας φιλοξενίας συνεδρίου

Διαχείριση Επιστημονικών 

Συμφωνία φιλοξενίας συνεδρίου

 

 

1. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ 

του σκοπού της για την “υποστήριξη της έρευνας” και τη συμβολή της στην 

“πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της πανεπιστ

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου”, δημιουργεί μία νέα υπηρεσία 

διαχείρισης συνεδρίων

των συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που διεξάγονται 

στο ΑΠΘ, σε ένα ενιαίο τυποποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον με δυνατότητα 

υποβολής κριτηρίων αναζήτησης, η οποία θα συμβάλλει με τη σειρά της στην 

αναβάθμιση των υπαρχουσών υπηρεσιών.

2. Ο φορέας ___________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(εφεξής Οργανωτικός φορέας) 

_______________________________________________________________________

___________________________________

(εφεξής Συνέδριο). Ως Διαχειριστής

_______________________________________________________________________ 

 

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στα παρακάτω:

3. Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ δεσμεύεται να :

α. διαθέτει τα περιεχόμενα του Συνεδρίου στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύ 

κοινό μέσω διαδικτύου.

β. δημιουργήσει ένα μοναδικό λογαριασμό στο Διαχειριστή του Συνεδρίου που θα 

του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στο λογισμικό διαχείρισης σ

Conference Systems

μέσω διαδικτύου.

γ. προσπαθήσει, 

προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης

πρόσβαση στο ‘Συνέδριο’

ήσης υπηρεσίας 

Παράρτημα: Έντυπο συμφωνίας φιλοξενίας συνεδρίου

 
 

 

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδηλώσεων - Συνεδριοθήκη

Συμφωνία φιλοξενίας συνεδρίου 

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ στο πλαίσιο

του σκοπού της για την “υποστήριξη της έρευνας” και τη συμβολή της στην 

“πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της πανεπιστημιακής κοινότητας και του 

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου”, δημιουργεί μία νέα υπηρεσία καταχώρησης και 

διαχείρισης συνεδρίων. Η υπηρεσία αυτή στόχο έχει την καταχώρηση και προβολή 

των συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που διεξάγονται 

ο ΑΠΘ, σε ένα ενιαίο τυποποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον με δυνατότητα 

υποβολής κριτηρίων αναζήτησης, η οποία θα συμβάλλει με τη σειρά της στην 

αναβάθμιση των υπαρχουσών υπηρεσιών. 

Ο φορέας ___________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(εφεξής Οργανωτικός φορέας) διοργανώνει συνέδριο με τίτλο ___________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Διαχειριστής του Συνεδρίου ορίζεται ο/η ___________________ 

_______________________________________________________________________ 

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στα παρακάτω: 

ΠΘ δεσμεύεται να : 

α. διαθέτει τα περιεχόμενα του Συνεδρίου στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύ 

κοινό μέσω διαδικτύου. 

β. δημιουργήσει ένα μοναδικό λογαριασμό στο Διαχειριστή του Συνεδρίου που θα 

του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στο λογισμικό διαχείρισης σ

Systems (OCS) και να διαχειρίζεται τη διοργάνωση του συνεδρίου 

μέσω διαδικτύου. 

, με εξαίρεση απρόβλεπτων τεχνικών δυσκολιών και 

προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης, να παρέχει σε 24ωρη 

‘Συνέδριο’ και τα περιεχόμενά του 
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Παράρτημα: Έντυπο συμφωνίας φιλοξενίας συνεδρίου 

Συνεδριοθήκη 

ο της επίτευξης 

του σκοπού της για την “υποστήριξη της έρευνας” και τη συμβολή της στην 

ημιακής κοινότητας και του 

καταχώρησης και 

. Η υπηρεσία αυτή στόχο έχει την καταχώρηση και προβολή 

των συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που διεξάγονται 

ο ΑΠΘ, σε ένα ενιαίο τυποποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον με δυνατότητα 

υποβολής κριτηρίων αναζήτησης, η οποία θα συμβάλλει με τη σειρά της στην 

Ο φορέας _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

___________________ 

_______________________________________________________________________

____________________________________ 

___________________ 

_______________________________________________________________________  

α. διαθέτει τα περιεχόμενα του Συνεδρίου στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύ 

β. δημιουργήσει ένα μοναδικό λογαριασμό στο Διαχειριστή του Συνεδρίου που θα 

του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στο λογισμικό διαχείρισης συνεδρίων Open 

και να διαχειρίζεται τη διοργάνωση του συνεδρίου 

απρόβλεπτων τεχνικών δυσκολιών και 

ει σε 24ωρη βάση (24/7) 
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δ. εγκαθιστά αναβαθμίσεις του OCS σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που 

αυτές θα είναι διαθέσιμες.  

ε. παρέχει στον ‘Οργανωτικό φορέα’ δωρεάν υπηρεσίες φιλοξενίας. 

στ. παρέχει δωρεάν και ανοικτή πρόσβαση στα περιεχόμενα του ‘Συνεδρίου’ για 

όσο καιρό αυτό φιλοξενείται στην υπηρεσία ‘Διαχείριση Επιστημονικών 

Εκδηλώσεων - Συνεδριοθήκη’ της Βιβλιοθήκης .  

ζ. ενημερώσει εγγράφως τον ‘Οργανωτικό φορέα’, σε περίπτωση απόφασης για 

διακοπή των υπηρεσιών φιλοξενίας, 3 μήνες πριν από την πρόθεσή της να το 

πράξει.  

 

4. Ο ‘Οργανωτικός φορέας’: 

α. έχει λάβει γνώση της Πολιτικής Χρήσης της υπηρεσίας ‘Διαχείρισης 

Επιστημονικών Εκδηλώσεων - Συνεδριοθήκη’ της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ και 

συμφωνεί με τους όρους της.  

 

β. είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις πτυχές της δημιουργίας, της οργάνωσης και 

της ενημέρωσης του ‘Συνεδρίου’ μέσω του λογισμικού της υπηρεσίας 

‘Διαχείρισης Επιστημονικών Εκδηλώσεων - Συνεδριοθήκη’ OCS.  

 

γ. είναι ο απόλυτα υπεύθυνος για το περιεχόμενο του συνεδρίου και θα 

απαλλάσσει τη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ και το ίδιο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης από τυχόν αξιώσεις, απώλειες, ζημίες ή νομικές ενέργειες που 

προκύπτουν από το περιεχόμενο ή τη διάδοση του περιεχομένου του 

‘Συνεδρίου’ 

 

δ. ενημερώσει εγγράφως τη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, σε περίπτωση που επιθυμεί τη 

διαγραφή του συνεδρίου από την υπηρεσία ‘Διαχείρισης Επιστημονικών 

Εκδηλώσεων - Συνεδριοθήκη’, 2 μήνες πριν από την πρόθεσή του να το πράξει. 

 

__________________________________ 

Υπογραφή  

(άτομο που έχει εξουσιοδοτηθεί να 

εκπροσωπεί τον οργανωτικό φορέα) 

 

 

__________________________________ 

Ονοματεπώνυμο 

 

__________________________________ 

Διεύθυνση 

 

__________________________________ 

Τηλέφωνο και ηλ.διεύθυνση (email) 

 

__________________________________ 

Ημερομηνία

__________________________________ 

Υπογραφή  

(άτομο που έχει εξουσιοδοτηθεί να 

υπογράφει εκ μέρους της Βιβλιοθήκης 

ΑΠΘ) 

 

__________________________________ 

Ονοματεπώνυμο 

 

__________________________________ 

Διεύθυνση 

 

__________________________________ 

Τηλέφωνο και ηλ.διεύθυνση (email) 

 

__________________________________ 

Ημερομηνία 


