ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
της Ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής So.Da.Net_GR
KΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός και αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση της
λειτουργίας της Ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής So.Da.Net_GR, και
ιδίως της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης και συντονισμού, των
δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευθυνών των μελών, των υποχρεώσεων
και του καθεστώτος που διέπει την πρόσβαση των χρηστών, ζητήματα
ψηφιακού περιεχομένου καθώς και ζητήματα που άπτονται της
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Αποθετήριο:

η

υποδομή,

στην

οποία

αρχειοθετούνται

και

τεκμηριώνονται σύνολα δεδομένων και μεταδεδομένα.
Δευτερογενές περιεχόμενο:

το περιεχόμενο που παράγεται κατά την

δευτερογενή έρευνα.
Δευτερογενής έρευνα:

η εμπειρική έρευνα, κατά την οποία δεν

παράγεται νέο εμπειρικό υλικό (τεκμήρια) αλλά αξιοποιείται το εμπειρικό
υλικό μιας άλλης έρευνας
Διαχειριστής περιεχομένου του κόμβου: ο υπεύθυνος (καθώς και το
πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων του) για τη
λειτουργία του κάθε κόμβου,
δημοσιότητας των

την ορθότητα και τελική έγκριση

πληροφοριών και

το

σημείο

επαφής με τον

υπερδιαχειριστή.
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Διαχειριστής πληροφορικών συστημάτων του κόμβου: ουπεύθυνος
για την ομαλή λειτουργία των πληροφορικών συστημάτων του κόμβου

Δίκτυο So.Da.Net : το δίκτυο που συγκροτείται από τα μέλη και τους
συνεργάτες του
Ειδικός Χρήστης : οποιοσδήποτε, στον οποίο έχει αναγνωριστεί ειδικό
καθεστώς πρόσβασης στο So.Da.Net, είτε λόγω της ιδιότητάς του ως
ανήκων σε οργανισμό- μέλος του δικτύου είτε επί τη βάσει ειδικών
συμφωνιών με το So.Da.Net.
Ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών : τα σύνθετα και
απολύτως

εξειδικευμένα

πληροφορικά

συστήματα

παραγωγής,

συσσώρευσης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και επεξεργασίας κοινωνικών
τεκμηρίων, που διακρίνονται για την ιδιαίτερη οργάνωση τους, η οποία
βασίζεται στη μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας.
Κόμβοι του Δικτύου : ερευνητικές υποδομές που συντηρούν τα μέλη της
Δικτύου So.Da.Net
Μέλη του Δικτύου: οι φορείς που συντηρούν ερευνητικές υποδομές και
έχουν υπογράψει το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
Μεταδεδομένα:τα δεδομένα που παρέχουν πληροφορίες για άλλα
δεδομένα

Πρόσθετο περιεχόμενο: το περιεχόμενο που δεν περιλαμβάνεται στην
πρωτογενή έρευνα και το οποίο παράγεται είτε κατά την τεκμηρίωσή της,
είτε κατά την αξιοποίησή της κατά τη δευτερογενή έρευνα.
Πρωτογενές περιεχόμενο:

το περιεχόμενο που παράγεται κατά την

πρωτογενή έρευνα.
Πρωτογενής έρευνα: η εμπειρική έρευνα, κατά την οποία παράγεται νέο
εμπειρικό υλικό (τεκμήρια)
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Συνεργάτες του Δικτύου: οι φορείς, οι οποίοι συμμετέχουν συστηματικά
στην παραγωγή, στην ανάλυση δεδομένων και στην τεκμηρίωση ερευνών
ή στην ανάπτυξη ερευνητικών μεθόδων, εργαλείων και υποδομών.
Σύνολο δεδομένων : το σώμα δεδομένων και μεταδεδομένων που
αποτελεί το σύνθετο προϊόν μίας εμπειρικής έρευνας, το οποίο παράγεται
μέσω μίας συγκεκριμένης διαδικασίας παραγωγής (η οποία περιγράφεται
από ένα στιγμιότυπο της εμπειρικής έρευνας) σε καθορισμένο χρόνο.

Ταυτοποιημένος Χρήστης: οποιοσδήποτε έχει εγγραφεί στην ΕΤΚΔ
σύμφωνα με τη διαδικασία που κάθε φορά προβλέπεται και δεν έχει
διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο.
Τεκμηριωτής: το πρόσωπο που έχει

την αρμοδιότητα τεκμηρίωσης

έργων τεκμηρίωσης με τη χρήση του συστήματος τεκμηρίωσης.
Υπερδιαχειριστής: ο υπεύθυνος των πληροφορικών συστημάτων του
κεντρικού κόμβου. Βρίσκεται σε επικοινωνία και συντονίζει

τους

διαχειριστές πληροφορικών συστημάτων των κόμβων.
Υπεύθυνος διάχυσης και εξυπηρέτησης χρηστών του κάθε κόμβου: ο
υπεύθυνος για τον έλεγχο της

τήρησης του κανονισμού από τους

χρήστες, , για την εξασφάλιση και άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης
καθώς επίσης και για την επικοινωνία με την ευρύτερη ακαδημαϊκή και
ερευνητική κοινότητα.
Υποδομή So.Da.Net : η υποδομή που συγκροτείται από το πλέγμα των
κόμβων που συντηρούν τα μέλη
Φορέας Παροχής Ψηφιακού Περιεχομένου: το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, το οποίο παραχωρεί άνευ ανταλλάγματος στο So.Da.Net στους
επιμέρους κόμβους το μη αποκλειστικό δικαίωμα να αποθηκεύει στην
υποδομή

το ψηφιακό περιεχόμενο, να χρησιμοποιεί και να διαθέτει το

σύνολο του περιεχομένου αυτού σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους των
συμφωνιών που έχει συνάψει με κάποιο κόμβο
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Χρήστης: οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος περιηγείται στο περιβάλλον της
υποδομής χωρίς την παροχή επιπλέον υπηρεσιών

Ψηφιακό περιεχόμενο: το ψηφιακό περιεχόμενο της υποδομής So.Da.Net
που περιλαμβάνει τεκμήρια (όπως κείμενα, εικόνες και ήχο), δεδομένα
οργανωμένα σε σύνολα δεδομένων, μεταδεδομένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Δομές και όργανα της Ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής SO.DA.NET
Άρθρο 3
Μέλη και συνεργάτες του Δικτύου

1. Το Δίκτυο So.Da.Net συγκροτείται από τα Μέλη και τους
Συνεργάτες του., όπως ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό
2. Μέλη του Δικτύου μπορούν να είναι οι φορείς που συγκροτούν,
διαχειρίζονται και συντηρούν κόμβους στην Ελληνική Ερευνητική
Υποδομή SoDaNet.
3. Κάθε φορέας μέλος του Δικτύου συμμετέχει στο δίκτυο μέσω μιας
συγκεκριμένης δομής (Σχολή, Τμήμα, Εργαστήριο), η οποία το
εκπροσωπεί και είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και τη διαχείριση
του κόμβου του συγκεκριμένου φορέα.
4. Συνεργάτες του Δικτύου μπορούν να είναι όσοι φορείς παράγουν
πρωτογενή ή και δευτερογενή εμπειρικά δεδομένα. και οι οποίοι
συμμετέχουν στην παραγωγή ή στην ανάλυση δεδομένων ή
ασχολούνται ερευνητικά με το σχεδιασμό ή την ανάπτυξη
συστημάτων τεκμηρίωσης.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις μελών του Δικτύου
Οι φορείς που συμμετέχουν στο Δίκτυο οφείλουν
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α) να συνδράμουν ενεργά στην επίτευξη των σκοπών του Δικτύου
β) να διαθέτουν στην Ελληνική Ερευνητική Υποδομή SO.DA.NET και στα
Αποθετήρια δεδομένα και αποτελέσματα κοινωνικών ερευνών, ιδίως
όσων πραγματοποιούνται και χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους.
γ) να τηρούν τους υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας κατά τη
διενέργεια εμπειρικών κοινωνικών ερευνών καθώς και

κατά τη

διαδικασία παραγωγής και διάθεσης δεδομένων κοινωνικών ερευνών.
δ) να μην προβαίνουν σε μεμονωμένες ενέργειες και δραστηριότητες που
μπορεί να είναι επιζήμιες για τους σκοπούς του Δικτύου.
Άρθρο 5
Νέα μέλη και απώλεια ιδιότητας μέλους
1. Η εισαγωγή νέων μελών αποφασίζεται ομόφωνα από τα μέλη
του Δικτύου, εφόσον τα υποψήφια μέλη

έχουν αναπτύξει,

διαθέτουν, διαχειρίζονται και συντηρούν ερευνητική υποδομή
2. Τα νέα μέλη ύστερα από την αποδοχή τους από το Δίκτυο
υπογράφουν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας και δεσμεύονται από
τον Κανονισμό Λειτουργίας
3. Αποχώρηση μέλους: Ένα μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει
εφόσον ενημερώσει εγγράφως το Δίκτυο για αυτήν την απόφασή
του. Σε αυτήν την περίπτωση όλο το ψηφιακό περιεχόμενο που
αποκτήθηκε κατά τη λειτουργία του ως μέλους του Δικτύου και το
οποίο δεν είναι αποτέλεσμα δικής του πρωτογενούς έρευνας
κατατίθεται σε άλλο αποθετήριο του Δικτύου.
4. Διαγραφή μέλους: Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται ομόφωνα
από τα υπόλοιπα μέλη πλην του υποψηφίου προς διαγραφή,
εφόσον αυτό δεν ανταποκρίνεται συστηματικά στις υποχρεώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 4 και 14 Η πρόταση για διαγραφή
εισάγεται προς συζήτηση ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής
ή ύστερα από αίτημα τουλάχιστον τριών μελών
Άρθρο 6
Κόμβοι του Δικτύου
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1. Οι Κόμβοι του Δικτύου λειτουργούν ως ενιαίο πλέγμα με κεντρικό
κόμβο που αποτελεί την Πύλη της Υποδομής
2. Ο κόμβος του ΕΚΚΕ περιλαμβάνει το Αποθετήριο του ΕΚΚΕ, το
Σύστημα Τεκμηρίωσης (SocialDoc) και τον κεντρικό κόμβο της
Υποδομής.
3. Ο Κόμβος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελείται από το
Αποθετήριο του Πανεπιστημίου,

το σύστημα τεκμηρίωσης (

SocialDoc) , το Λεξικό Κοινωνικών Όρων και την εφαρμογή
Διαχείρισης δεικτών.
4. Οι Κόμβοι : του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών,

Παντείου

Πανεπιστημίου,

Πελοποννήσου,

Δημοκριτείου

Πανεπιστημίου

Κρήτης

Πανεπιστημίου

Πανεπιστημίου

αποτελούνται

από

τα

Θράκης

και

αντίστοιχα

Αποθετήριά τους και το σύστημα τεκμηρίωσης ( SocialDoc).
5. Όλοι οι κόμβοι επικοινωνούν με την πύλη και συνεργάζονται με
τον κεντρικό κόμβο.
6. Οι κόμβοι συντηρούν τις υποδομές και λειτουργούν σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.
7. Κοινοποιούν

τις άδειες παροχής περιεχομένου και τυχόν άλλες

ειδικές συμφωνίες που συνάπτουν στη Συντονιστική Επιτροπή.
Άρθρο 7 Επιστημονική Επιτροπή

1. Στο πλαίσιο του Δικτύου συγκροτείται και λειτουργεί Επιστημονική
Επιτροπή (εφεξής ΕΕ) που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε φορέα
που συμμετέχει στο Δίκτυο ως μέλος.
2.Τα μέλη ορίζουν τους τακτικούς εκπροσώπους τους (….) σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα καταστατικά κείμενα που διέπουν τη λειτουργία τους. Οι
φορείς ορίζουν και αναπληρωτή του εκπροσώπου που συμμετέχει στις
συνεδριάσεις και εν γένει εργασίες, όταν κωλύεται ο τακτικός
εκπρόσωπος.
.
3.Η ΕΕ συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Η ΕΕ συνεδριάζει
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο
για την προώθηση των σκοπών της Υποδομής και τον συντονισμό της
λειτουργίας του
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4. Η ΕΕ συνεδριάζει σε απαρτία, εφόσον συμμετέχει το ένα δεύτερο (1/2)
τουλάχιστον

των μελών-φορέων που την απαρτίζουν. Οι αποφάσεις

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Άρθρο 8
Αρμοδιότητες της ΕΕ
1. HEE εκπονεί τις ειδικότερες δράσεις και σχέδια και λαμβάνει τις
αναγκαίες αποφάσεις για την προώθηση των σκοπών του Δικτύου.
2. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Επεξεργάζεται κι εκπονεί προτάσεις για την ανάπτυξη και διαχείριση
της Ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής So.Da.Net.gr
β) Συζητά και εκπονεί προτάσεις για συμμετοχή του Δικτύου σε
ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και δράσεις εθνικής και
υπερεθνικής εμβέλειας
γ) Εκπονεί και διαχέει στην οικεία επιστημονική κοινότητα προτάσεις για
την προώθηση της κοινωνικής έρευνας και την αξιοποίηση και διάχυση
των αποτελεσμάτων της και προάγει τη σύνδεση της έρευνας με την
εκπαίδευση .
δ) Προτείνει και δημιουργεί ομάδες εργασίας κι επιτροπές για τη μελέτη
θεμάτων δημιουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης της Ελληνικής
Ερευνητικής Υποδομής So.Da.Net.gr
ε) Εκπροσωπεί δια του Προέδρου της ή του αναπληρωτή του την Ελλάδα
στη CESSDA ή ορίζει τον εκπρόσωπό της σε αυτήν.
στ) Αποφασίζει για την είσοδο και συμμετοχή νέων μελών στο Δίκτυο.
ζ) Διοικεί τα έργα ανάπτυξης και επέκτασης της Ελληνικής Ερευνητικής
Υποδομής So.Da.Net.gr
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Άρθρο 9
Συντονιστική Επιτροπή
1. Η ΕΕ επιλέγει δια ψηφοφορίας δύο μέλη τα οποία μαζί με τον
Πρόεδρό της συγκροτούν την Συντονιστική Επιτροπή (εφεξής ΣΕ).
2. Η θητεία της ΣΕ είναι διετής και ταυτίζεται με αυτή της
Επιστημονικής Επιτροπής
3. Η ΣΕ υποστηρίζει τη λειτουργία της

ΕΕ κι έχει ειδικότερα τις

ακόλουθες αρμοδιότητες
α) Εκπροσωπεί την Υποδομή So.Da.Net και την ΕΕ στις δραστηριότητες
και την επικοινωνία του/ της με δημόσιες αρχές κι εν γένει με φορείς του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
β) Προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της ΕΕ κι εκπονεί σχετικές εισηγήσεις
και προτάσεις
γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΕ και για τη διάχυση
των αποφάσεων αυτών στην οικεία επιστημονική κοινότητα και σε κάθε
τρίτο ενδιαφερόμενο φορέα.
δ) Συντονίζει την εκπόνηση προτάσεων για ερευνητικά κι αναπτυξιακά
προγράμματα,
συνεργαζόμενους

εκπροσωπεί
φορείς

την

καθώς

Υποδομή
και

έναντι

So.Da.Net
των

φορέων

στους
που

προκηρύσσουν ή/και αναθέτουν τα σχετικά προγράμματα.
ε) Εκπονεί επί τη βάσει των κατευθύνσεων και αποφάσεων της ΕΕ
προτάσεις

και

διαδικασίες

για

την

οικονομική

διαχείριση

των

δραστηριοτήτων και προγραμμάτων της Υποδομή So.Da.Net.
στ) Συντονίζει το προσωπικό που υποστηρίζει διοικητικά, λειτουργικά και
γραμματειακά τη λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής.

Άρθρο 10
Πρόεδρος Της Επιστημονικής/ Συντονιστικής Επιτροπής
1. Η ΕΕ επιλέγει τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή αυτού σε χωριστές
ψηφοφορίες με απλή πλειοψηφία των μελών .
2. Η διάρκεια θητείας του Προέδρου είναι διετής
3. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Επιστημονική και τη Συντονιστική
Επιτροπή ενώπιον κάθε φορέα.
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4. Ο Πρόεδρος προεδρεύει

της Επιστημονικής και Συντονιστικής

Επιτροπής και συντονίζει τη λειτουργία τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Υπηρεσίες της Ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής και Περιεχόμενο
Άρθρο 11
Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου
1. Η δημιουργία νέων συνόλων πρωτογενών δεδομένων γίνεται από
φορείς παροχής περιεχομένου και όχι αποκλειστικά από τους
κόμβους της Υποδομής So.Da.Net. Η αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση
του περιεχομένου γίνεται ύστερα από συμφωνία και την παροχή
άδειας χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου.
2.
2. Η δημιουργία των νέων συνόλων δευτερογενών δεδομένων, πινάκων
και δεικτών γίνεται από φορείς παροχής περιεχομένου και όχι
αποκλειστικά

από

τους

κόμβους

της

Υποδομής

So.Da.Net.

Η

αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση του περιεχομένου γίνεται σύμφωνα με τα
εργαλεία και τις διαδικασίες που προβλέπονται για αυτό.
3. Η παραγωγή πακέτου μεταδεδομένων γίνεται μέσω της πρόσθετης
τεκμηρίωσης των αντικειμένων από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο στον
οποίο δίδεται πρόσβαση στην Υποδομή So.Da.Net ύστερα από ειδική
συμφωνία.

Άρθρο 12.
Παρεχόμενες υπηρεσίες στους χρήστες της Υποδομής So.Da.Net
Οι υπηρεσίες που παρέχει η Υποδομή So.Da.Net είναι οι ακόλουθες.
1.

Αναζήτηση

και

ανάκτηση

ερευνών,

κύβων,

σειρών,

πακέτων

μεταδεδομένων και δεδομένων μέσω εφαρμογών όπως: SODAREP
(SocialDataRepository), SODANETPortal και NesstarWebServer
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2. Δημιουργία χαρτών σε επίπεδο χώρας, γεωγραφικής περιφέρειας,
νομού και δήμου μέσω εφαρμογών όπως SODAREP (SocialDataRepository),
SODANETPortal και NesstarWebServer

καθώς και Online περιγραφική

στατιστική ανάλυση μέσω των προαναφερόμενων εφαρμογών .
3.

Πρόσβαση στα μαθήματα τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας

τηλεκπαίδευσηςhttp://elearning.sodanet.gr/
4.Αναζήτηση επιστημονικών κοινωνικών όρων και των αντίστοιχων
ορισμών και σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών μέσω της εφαρμογής:
http://socialterms.aegean.gr/

Άρθρο 13
Παρεχόμενες ειδικευμένες υπηρεσίες στα μέλη της Ελληνικής
Ερευνητικής Υποδομής So.Da.Net
1.Στα μέλη του δικτύου παρέχονται όλες οι αναφερόμενες στο άρθρο 12
υπηρεσίες
2. Τα μέλη του Δικτύου

αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή

τεκμηρίωσης SODADOC (SocialDataDocumentationTool) και δικαίωμα
δημοσιοποίησης ερευνών στον NesstarServer μέσω του NesstarPublisher.
3. Τα μέλη αποκτούν πρόσβαση σε εγχειρίδια χρήσης και παραδείγματα
τεκμηρίωσης, σε ηλεκτρονικά συγγράμματα καθώς και στο λογισμικό
ποιοτικής ανάλυσης NVivo.
4. Τα μέλη έχουν επίσης πρόσβαση στο εργαλείο διεξαγωγής online
ερευνών LimeSurvey.
5.Τα μέλη αποκτούν πρόσβαση κατά τρόπο ώστε

να δημιουργούν

μαθήματα τηλεκπαίδευσης στον ιστότοποhttp://elearning.sodanet.gr/

Άρθρο 14
Υποχρεώσεις των φορέων παροχής ψηφιακού περιεχομένου
1.Ποιότητα περιεχομένου : Οι φορείς παροχής ψηφιακού περιεχομένου
εγγυώνται την πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία του ψηφιακού
περιεχομένου.
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2.Σεβασμός δικαιωμάτων τρίτων: Οι φορείς παροχής ψηφιακού
περιεχομένου εγγυώνται τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, τον σεβασμό των δικαιωμάτων τρίτων και την τήρηση των
κανόνων της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία ιδιωτικού βίου και
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την προστασία
απορρήτων που αναγνωρίζει ο νόμος, όπως το ιατρικό, στατιστικό ή
επιχειρηματικό απόρρητο
3. Ειδικές συμφωνίες : α) Οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Φορέα Παροχής
Ψηφιακού Περιεχομένου ορίζονται στην Άδεια Παροχής Περιεχομένου ή
άλλη ειδική συμφωνία ή μνημόνιο συνεργασίας που συνάπτεται μεταξύ
αυτού και του εκάστοτε κόμβου. β) Σε περιπτώσεις φορέων παροχής
περιεχομένου που απευθύνονται στην υποδομή κεντρικά η ΕΕ είναι το
αρμόδιο όργανο που αναθέτει σε τοπικό κόμβο για τη σύναψη της
περαιτέρω συμφωνίας.
‘Αρθρο 15
Πρόσβαση των Χρηστών
1. Η πρόσβαση στα δεδομένα της υποδομής διακρίνεται σε :
α) ελεύθερη χωρίς όρους
β) ελεύθερη κατόπιν ταυτοποίησης του χρήστη
5.1.3 ελεύθερη στους

χρήστες που

εγγράφονται στο σύστημα

αποδεχόμενοι τους όρους της «Άδειας πρόσβασης και χρήσης του
ψηφιακού περιεχομένου της υποδομής So.Da.Net.».
2. Η πρόσβαση σε ορισμένα σύνολα δεδομένων και ορισμένο ψηφιακό
περιεχόμενο μπορεί να αποκλείεται ή να περιορίζεται μόνο σε
ταυτοποιημένους ή ειδικούς χρήστες ή/και κατηγορίες ειδικών χρηστών
είτε λόγω του περιεχομένου αυτών είτε λόγω των ειδικότερων όρων που
έχουν θέσει οι φορείς παροχής ψηφιακού περιεχομένου. Υπεύθυνος για
τον έλεγχο της τήρησης των περιορισμών πρόσβασης είναι ο υπεύθυνος
για τη διάχυση και την εξυπηρέτηση των χρηστών.
3. Η υποδομή So.Da.Net_GR μπορεί να επιβάλλει τέλη για τη διάθεση
δεδομένων και εγγράφων όταν ζητούνται σε έντυπη μορφή. Το ύψος των
τελών προσδιορίζεται με κριτήρια τα κόστη αναπαραγωγής αντιγράφων,
την πηγή χρηματοδότησης της έρευνας, τον σκοπό της περαιτέρω χρήσης
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και την ιδιότητα του αιτούντος. Η υποδομή μπορεί ακόμη να επιβάλει
τέλη στους χρήστες για την πρόσβαση σε δεδομένα περιορισμένης
πρόσβασης σε συνάρτηση με τις συμφωνίες των παραγωγών ψηφιακού
περιεχομένου.
Άρθρο 16
Υποχρεώσεις χρηστών
1. Σε κάθε και οποιασδήποτε μορφής δημοσίευση, η οποία βασίζεται εν
όλω ή εν μέρει σε ψηφιακό περιεχόμενο της υποδομής, οι χρήστες, των
ταυτοποιημένων

και

ειδικών

χρηστών

συμπεριλαμβανομένων,

υποχρεούνται να παραθέτουν την πηγή προέλευσης (δηλ. το πρωτογενές
ή δευτερογενές ψηφιακό περιεχόμενο).
2. Οι χρήστες της υποδομής, των ταυτοποιημένων και ειδικών χρηστών
συμπεριλαμβανομένων,
το

απόρρητο

και

υποχρεούνται να τηρούν και να διασφαλίζουν

την

εμπιστευτικότητα

των

πληροφοριών

που

αναφέρονται σε άτομα, νοικοκυριά, οργανισμούς (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,
ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα) και περιέχονται στο
πρωτογενές

και

δευτερογενές

δεδομένων, στις οποίες έχουν

περιεχόμενο

ή/και

στις

συλλογές

πρόσβαση καθώς και να τηρούν τις

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την επεξεργασία και προστασία
προσωπικών δεδομένων.
3. Οι χρήστες της υποδομής υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα
πνευματικής

ιδιοκτησίας

της

υποδομής,

των

φορέων

παροχής

(πρωτογενούς και δευτερογενούς) ψηφιακού περιεχομένου, και

των

δημιουργών των έργων τεκμηρίωσης εν γένει.
4.Ο χρήστης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και ανάλογα
μέτρα, ώστε τα μέσα πρόσβασης στα δεδομένα (όπως π.χ. οι κωδικοί
πρόσβασης) να είναι ασφαλή και να μην αποκαλύπτονται σε μη
εξουσιοδοτημένους χρήστες ή τρίτους.
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Άρθρο 17.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η υποδομή μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, τηρώντας την ισχύουσα
νομοθεσία, για τους σκοπούς του ελέγχου της νομιμοποίησης (της
πρόσβασης), της διαχείρισης των υπηρεσιών της υποδομής, της
παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης στους χρήστες καθώς και
για στατιστικούς σκοπούς.
2. . Η υποδομή συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που
είναι αναγκαία και κατάλληλα για την επίτευξη των σκοπών
αυτών και δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα για άλλους σκοπούς.
3. Η υποδομή καθώς και οι κόμβοι ενημερώνουν τα υποκείμενα των
δεδομένων για τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τη
νομοθεσία

καθώς

και

για

την

πολιτική

προστασίας

της

ιδιωτικότητας που ακολουθούν.
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