
Τι είναι το Κτίσις 

Το Κτίσις είναι  ιδρυματικό καταθετήριο ανοικτής πρόσβασης όπου συγκεντρώνει οποιοδήποτε ψηφιακό υλικό έχει σχέση 

με  τις  διάφορες  δραστηριότητες  του  Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου  και  ειδικότερα πρωτογενές  ερευνητικό  υλικό 

που  δημιουργείται  από  τα  μέλη  του  Πανεπιστημίου.  Καθορισμένο  με  αυτό  τον  τρόπο,  το  Κτίσις  καταδεικνύει  την 

πνευματική  ζωή  και  την  ερευνητική  δραστηριότητα  του Πανεπιστημίου,  διαφυλάσσοντας,  διαδίδοντας  και  προωθώντας 

την επιστημονική έρευνα στην τοπική και διεθνή κοινότητα.  

Το Κτίσις  πήρε  την  ονομασία  του  από  το  έμβλημα  του  Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου  το  οποίο  απεικονίζει  την 

Κτίση,  το  πνεύμα  της  δημιουργίας.  Το  έμβλημα  προέρχεται  από  παράσταση  ψηφιδωτού  στην  οικία  του  Ευστόλιου  που 

βρίσκεται στο αρχαίο Κούριο και ανάγεται στις αρχές του 5ου μ.Χ. αιώνα. 
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Περιεχόμενο Κτίσις 

Το  περιεχόμενο  του  Κτίσις  είναι  οργανωμένο  σε  δυο  κύριες 

κοινότητες:  τις  ακαδημαϊκές  δημοσιεύσεις  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.  Αυτή  η  οργάνωση  δίνει  στο  Κτίσις  τη 

δυνατότητα  να προσαρμόζεται  στις  διαφορετικές  ανάγκες  των 

κατηγοριών καθορίζοντας: 

 την  πολιτική  πρόσβασης  σε  κάθε  συλλογή  (κατάθεση 

δημοσίευσης,  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο,  διαδικασία 

ελέγχου) 

 τη ροή των εργασιών‐έλεγχος, επεξεργασία, μεταδεδομένα 

 τη διαχείριση των συλλογών 

 

 

Κατηγορίες δημοσιεύσεων στο Κτίσις 

 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) 

 Διατριβές (Thesis) 

 Μεταπτυχιακές εργασίες 

 Αντικείμενα πολιτιστικής, ιστορικής κληρονομιάς 

(πχ. Φωτογραφικό υλικό, έγγραφα) 

Στόχοι του ιδρυματικού καταθετηρίου Κτίσις 

 Να συγκεντρώσει και να διαδώσει ανοικτά την πνευματική 

παραγωγή  του  Τεχνολογικού  Πανεπιστημίου  Κύπρου  σε 

μια  ποικιλία  από  μορφότυπα  συμπεριλαμβανομένων 

κειμένων, ήχων, φωτογραφιών και φιλμ 

 Η διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του 

τόπου μας 

 Η διασφάλιση της ποιότητας του υλικού και η μακροχρόνια 

διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου 

 Η  συμμετοχή  και  ανάπτυξη  συνεργασιών  με  διεθνή 

καταθετήρια 

ActaDiurna 



Το Κτίσις αποτελεί μέλος ενός παγκόσμιου  συστήματος διαλειτουργικών καταθετη‐

ρίων  (Institutional Repositories) ανοικτής πρόσβασης, προβάλλοντας την πνευματική 

παραγωγή του πανεπιστημίου μας, διαδίδοντας την επιστημονική έρευνα  και συμμε‐

τέχοντας ενεργά στο νέο διαμορφούμενο μοντέλο επιστημονικής επικοινωνίας.  

Μέχρι σήμερα το Κτίσις παρέχει τα μεταδεδομένα του ως παροχέας δεδομένων (data 

provider)  μέσω  του  πρωτόκολλου  συγκομιδής  μεταδεδομένων OAI‐PMH  στους  πιο 

κάτω παροχείς υπηρεσιών (service providers):  

OAIster 

OpenDoar 

Openarchives.gr 

Οpenarchives.eu 

ROAR  

Driver 

University of Illinois OAI‐PMH Data Provider 

Το Κτίσις μέλος ενός σφαιρικού συστήματος διανεμημένων διαλειτουργικών 
αποθηκών (repositories) 

Στα  δημοσιευμένα  άρθρα,  ειδικά  σε  περιοδικά  «Peer  reviewed»,  ενδεχομένως  ο 

συγγραφέας  να  μην  έχει  το  δικαίωμα  διάθεσης  του  άρθρου  του  στο  Κτίσις.  Σε  μια 

τέτοια περίπτωση,  η Βιβλιοθήκη θα δημιουργήσει  την εγγραφή με  τα μεταδεδομένα 

που αφορούν τη συγκεκριμένη δημοσίευση και η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο  του 

άρθρου θα είναι εφικτή μόνο μέσω της σύνδεσης στο ηλεκτρονικό περιοδικό στο οποίο 

ανήκει  το  άρθρο  (με  την  προϋπόθεση  ότι    η  Βιβλιοθήκη  έχει  πρόσβαση  μέσω  των 

συνδρομών της). 

Οι  δημοσιεύσεις  που  έχουν  κατατεθεί  στο  Κτίσις  αποτελούν  πνευματική  ιδιοκτησία 

του  εκάστοτε  συγγραφέα  ή  αρθρογράφου  και  είναι  διαθέσιμες  ελεύθερα  στο 

διαδίκτυο  κάτω  από  τους  όρους  της  Άδειας  Κατάθεσης‐Διάθεσης  και  της  άδειας 

“Creative Commons”. 

Η Βιβλιοθήκη ελέγχει το καθεστώς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε 

δημοσίευσης που κατατίθεται στο Κτίσις με βάση την πολιτική που ακολουθεί κάθε 

περιοδικό.  Οι  διάφορες  πολιτικές  των  περιοδικών  βρίσκονται    στην  ιστοσελίδα  του 

Sherpa/Romeo‐University of Nottingham.  

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 

Το  Sherpa/Romeo διαχωρίζει τις πολιτικές των εκδοτών σε 4 κατηγορίες: 

Ιδρυματικό καταθετήριο ΚΤΙCΙC και 
πνευματικά δικαιώματα επιστημονικών άρθρων 
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Τεύχος 1 

Creative Commons 

Οι  άδειες  Creative  Com‐

mons  (CC)  επιτρέπουν 

στους  δημιουργούς  να 

δηλώσουν  με  εύκολο 

τρόπο  ποια  δικαιώματα 

διατηρούν  και  ποια  δι‐

καιώματα  παραχωρούν 

προς  όφελος  άλλων  δη‐

μιουργών.  

Με  τις  άδειες  CC  ορίζο‐

νται  ξεκάθαρα  τα  δι‐

καιώματα  της  ελεύθερης 

πρόσβασης.  

Στόχος  είναι  η  διάδοση 

του  έργου  των  δημιουρ‐

γών  με  αποτελεσματικό 

τρόπο.    Δεν  υποκαθι‐

στούν  και  δεν  τροποποι‐

ούν  τη  νομοθεσία  περί 

του  δικαιώματος  πνευμα‐

τικής  ιδιοκτησίας  και 

συγγενικών δικαιωμάτων, 

αλλά  αντίθετα  προτεί‐

νουν ευέλικτους τρόπους 

άσκησης  του  δικαιώμα‐

τος  μέσω  των  συγκεκρι‐

μένων αδειών. 
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