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1. Το Πανεπιστήμιο Πατρών σέβεται τα νόμιμα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εκείνων
που εμπλέκονται στη δημιουργία και διανομή υλικού προστατευόμενου από αυτά,
συμπεριλαμβανομένων μουσικής, κινηματογραφικών ταινιών, βιβλίων, λογισμικού και
άλλων λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών δημιουργιών. Είναι πολιτική του Πανεπιστημίου
Πατρών η συμμόρφωση προς τη σχετική με προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας νομοθεσία.
2. Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει στα μέλη του πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα
(είτε κεντρικής δικαιοδοσίας και διαχείρισης, είτε δικαιοδοσίας και διαχείρισης των επί
μέρους ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Τομέων/Εργαστηρίων τους) καθώς και στο
Διαδίκτυο (Internet) ώστε να μπορούν να επιτελούν κατά περίπτωση το διδακτικό,
ερευνητικό ή διοικητικό έργο τους για λογαριασμό του ιδίου του Πανεπιστημίου. Τα μέλη
του ΠΠ οφείλουν να χρησιμοποιούν τα υπολογιστικά συστήματα και το Δίκτυο του ΠΠ
για σκοπούς που συνάδουν με την μαθησιακή/διδακτική διαδικασία, την έρευνα ή την
εκτέλεση διοικητικού έργου, δηλαδή με το έργο και το σκοπό του Πανεπιστημιακού
Ιδρύματος, αλλά όχι για άλλους καθαρά προσωπικούς σκοπούς (π.χ. καταβίβαση αρχείων
ταινιών, μουσικής, κλπ με σκοπό την προσωπική διασκέδαση ή ψυχαγωγία).
3. Όταν τα μέλη του ΠΠ, στα πλαίσια μαθησιακού/διδακτικού-ερευνητικού ή διοικητικού
έργου, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν υλικό προστατευόμενο με δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας οφείλουν να ακολουθήσουν τις κατά περίπτωση νόμιμες
διαδικασίες απόκτησης των κατάλληλων αδειών και δικαιωμάτων χρήσης.
4. Τα μέλη του ΠΠ δεν πρέπει να αποθηκεύουν ή χωρίς εξουσιοδότηση να δημιουργούν
αντίγραφα προστατευόμενου με πνευματικά δικαιώματα υλικού πάνω σε ή
χρησιμοποιώντας υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα ή αποθηκευτικά μέσα του
Πανεπιστημίου Πατρών.
5. Τα μέλη του ΠΠ δεν πρέπει να «κατεβάζουν» (download), να «ανεβάζουν» (upload), να
μεταδίδουν, να καθιστούν διαθέσιμα ή αλλοιώς να διανέμουν προστατευόμενο με
πνευματικά δικαιώματα υλικό χωρίς εξουσιοδότηση χρησιμοποιώντας τα υπολογιστικά
συστήματα, τα δίκτυα, την Internet πρόσβαση ή τα αποθηκευτικά μέσα του
Πανεπιστημίου Πατρών.
6. Τα μέλη του ΠΠ δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να λειτουργούν οποιαδήποτε χωρίς άδεια
(unlicensed) peer-to-peer υπηρεσία μεταφοράς αρχείων χρησιμοποιώντας τα
υπολογιστικά συστήματα ή τα δίκτυα του Πανεπιστημίου, ή να πραγματοποιούν άλλες
ενέργειες που πιθανά να προάγουν ή να οδηγούν σε παραβίαση δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας.
7. Στην περίπτωση που λόγοι έρευνας – οι άλλοι λόγοι που συνάδουν με το έργο και τους
σκοπούς του Πανεπιστημίου - επιβάλλουν τη συμμετοχή μελών του ΠΠ σε κοινότητες
peer-to-peer υπηρεσιών και εφαρμογών, ειδικά όσον αφορά την περίπτωση παράνομης
διακίνησης υλικού/αρχείων προστατευόμενων με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
(π.χ. για τη μελέτη και αξιολόγηση του φαινομένου, για την ανάπτυξη ερευνητικής
εργασίας στην κατεύθυνση της δημιουργίας μεθόδων και εργαλείων αντιμετώπισής του,
κλπ), αυτό θα πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων γνωστό και να ζητείται η σχετική άδεια
από την ερευνητική ομάδα προς το αρμόδιο για την τήρηση της παρούσας πολιτικής
όργανο του ΠΠ. Η άδεια θα δίνεται μόνο (α) όταν στοιχειοθετείται και τεκμηριώνεται
ερευνητική προσπάθεια στον τομέα αυτό (επιστημονικός υπεύθυνος, στόχος,
μεθοδολογία, διάρκεια, κλπ), και (β) είναι εφικτό να δοθεί χωρίς να επιρρίπτεται άμεσα ή
έμμεσα ποινική ή άλλη ευθύνη συμμετοχής σε παράνομη ενέργεια είτε στο Πανεπιστήμιο

είτε σε όσους εμπλέκονται ερευνητικά σ’ αυτή την προσπάθεια. Θα είναι ευθύνη τόσο του
προαναφερόμενου οργάνου όσο και της εμπλεκόμενης ερευνητικής ομάδας σε
συνεργασία και με την Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος να λάβουν κάθε απαραίτητο
μέτρο – τεχνικό, νομικό, κλπ – για την εκ των προτέρων απενεχοποίηση της ερευνητικής
αυτής προσπάθειας (π.χ. ενημέρωση αρμόδιων και εμπλεκόμενων φορέων πέραν του
ΠΠ, κλπ). Τα ίδια θα ισχύουν όχι μόνο για την χρήση των Peer-to-peer εφαρμογών που
είναι η συχνότερη περίπτωση αλλά και γενικότερα για την χρήση λοιπών δικτυακών
εφαρμογών και υπηρεσιών.
8. Το Πανεπιστήμιο Πατρών – σεβόμενο παράλληλα και τηρώντας τη νομοθεσία σχετικά με
το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών και την προστασία της ιδιωτικότητας - διατηρεί το
δικαίωμα να εποπτεύει (monitor) τα υπολογιστικά συστήματα, τα δίκτυα και τα
αποθηκευτικά μέσα με σκοπό την τήρηση της παρούσας πολιτικής, οποιαδήποτε στιγμή,
χωρίς προειδοποίηση και με ή χωρίς αίτιο.
9. Το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει από τα υπολογιστικά
συστήματά του και τα αποθηκευτικά μέσα ή να περιορίζει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε
φαινομενικώς μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα προστατευόμενου με δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας υλικού που μπορεί να βρει, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς
προειδοποίηση.
10. Τα μέλη του ΠΠ που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική θα παραπέμπονται - από το
όργανο του Πανεπιστημίου το υπεύθυνο και αρμόδιο για την τήρηση της παρούσας
πολιτικής - στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου μας, στην οποία μετέχει και
εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας του, η οποία θα εξετάζει τα δεδομένα του
αντίστοιχου συμβάντος και θα προχωρά στη σύνταξη σχετικού πορίσματος –
συνοδευόμενου με γνωμοδότηση/εισήγηση για τις απαραίτητες ενέργειες - προς το
Πρυτανικό Συμβούλιο που θα είναι και το αρμόδιο για τις τελικές αποφάσεις, ή την
προώθηση του ζητήματος προς την Σύγκλητο για λήψη των αποφάσεων εκεί.
Προβλέπεται προσωρινός ή μόνιμος, μερικός ή ολικός αποκλεισμός από την πρόσβαση
των εμπλεκομένων σε υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα του Πανεπιστημίου μας, άλλες
διοικητικής φύσεως κυρώσεις, κλπ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης, το
σκόπιμο ή αθέλητο, το μεμονωμένο ή επαναλαμβανόμενο της πράξης, κλπ.
11. Όσον αφορά τις αστικές και λοιπές ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, σε κάθε περίπτωση
τα μέλη του ΠΠ που θα εμπλέκονται σε παράνομη διακίνηση (καταβίβαση ή διανομή
αρχείων) υλικού προστατευόμενου με πνευματικά δικαιώματα χρησιμοποιώντας τα
υπολογιστικά συστήματα και τα δίκτυα του Πανεπιστημίου Πατρών θα πρέπει να ξέρουν
ότι το κάνουν σε αντίθεση με την πολιτική του Πανεπιστημίου και την ισχύουσα
νομοθεσία και επομένως με δική τους άμεση και προσωπική ευθύνη και κίνδυνο, και θα
είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για κάθε ενδεχόμενη επίπτωση των πράξεών τους.
12. Αρμόδιο και υπεύθυνο για να εποπτεύει την τήρηση της παρούσας πολιτικής όργανο
είναι το Κέντρο Ανάπτυξης & Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου μας (ΚΕΑΔΔ/ΠΠ),
διευκρινίζοντας ότι οποιεσδήποτε ευθύνες προκύπτουν απέναντι σε τρίτους όταν μέλη
του ΠΠ δεν τηρούν την εν λόγω πολιτική βαρύνουν αποκλειστικά αυτά τα μέλη που
παραβιάζουν την πολιτική του Πανεπιστημίου και κατ’ επέκταση και την ισχύουσα
νομοθεσία. Ο ρόλος του ΚΈΑΔΔ/ΠΠ αφορά στον εντοπισμό περιστατικών μη τήρησης της
πολιτικής, στη λήψη προληπτικών τεχνικών μέτρων περιορισμού των περιστατικών
παραβίασής της αλλά και εκ των υστέρων στη λήψη τεχνικών μέτρων για την ταχεία
αντιμετώπισή τους. Σκοπός του – στα πλαίσια πάντα του αντικειμένου του και με λήψη
τεχνικών μέτρων που αφορούν τη λειτουργία του Δικτύου - θα είναι (α) η προστασία των
κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω του άμεσου περιορισμού της
διάχυσης του προστατευμένου περιεχομένου είτε εντός της περιοχή ευθύνης του (Δίκτυο
του ΠΠ) είτε μέσω αυτής σε άλλα δίκτυα και το Διαδίκτυο, (β) η προστασία των μελών
του Πανεπιστημίου που εμπλέκονται σε κάθε περιστατικό είτε ως θύματα είτε ως θύτες
(από πρόθεση ή από αμέλεια) παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και
τέλος, (γ) η τεχνική προστασία συνολικά του ιδίου του Πανεπιστημίου ως φορέα
απέναντι στην παράνομη διακίνηση υλικού προστατευόμενου με δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας.

