
 

 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ      ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

                        @μητός / @mitos Ιδρυματικό Αποθετήριο 

 

               ΑΔΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 
(το παρόν έντυπο κατατίθεται ενυπόγραφα στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και αποτελεί παράλληλα τη  Βεβαίωση 

Κατάθεσης προς τη Γραμματεία) 

 

1. Στοιχεία καταθέτη (συμπληρώστε με κεφαλαία) 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ: 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: 

 

ΣΧΟΛΗ: 

 

ΤΜΗΜΑ: 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: 

 

ΑΡ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

 

 

E-MAIL: 

2. Στοιχεία Εργασίας (συμπληρώστε με κεφαλαία) 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ► 
 

                                             

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                       ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ                         

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

 

Με την παρούσα Δήλωση / άδεια: 

1. Είμαι ενήμερος και αποδέχομαι τις αποφάσεις των οργάνων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που καθορίζουν 

τους κανόνες και τον τρόπο λειτουργίας του Ιδρυματικού Αποθετηρίου «@μητός» της ΒΙΚΕΠ. 

2. Είμαι δημιουργός της παραπάνω εργασίας και νόμιμος κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της. 

3. Το κατατεθέν ηλεκτρονικό αρχείο είναι η τελική και εγκεκριμένη από την εξεταστική επιτροπή μορφή της εργασίας 

μου. Στην περίπτωση που η εργασία συνοδεύεται από συμπληρωματική εφαρμογή (οπτικοακουστικό υλικό, 

κώδικας λογισμικού, datasets κ.ά.),  η παροχή ανοικτής πρόσβασης καλύπτει  μόνο το αρχείο του κειμένου της 

εργασίας. 

4. Η εργασία είναι γνήσιο πόνημά μου και δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής ή νοθευμένης έρευνας. Δεν καταπατά 

πνευματικά δικαιώματα άλλων δημιουργών, δεν συκοφαντεί πρόσωπα, δεν παραβιάζει προσωπικά δεδομένα και δεν 

εμπλέκεται σε θέματα εθνικής ασφάλειας.  

5. Ως δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων της παρούσας εργασίας παραχωρώ στη ΒΙΚΕΠ το μη αποκλειστικό 

δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσης της ηλεκτρονικής μορφής της εργασίας μου μέσω του Ιδρυματικού 

Αποθετηρίου «@μητός», υπό την προϋπόθεση ότι διατίθεται για εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση μη 

κερδοσκοπικού/εμπορικού χαρακτήρα. 

6. Η παραχώρηση του παραπάνω δικαιώματος δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

τρίτων προσώπων. 

7. Η ΒΙΚΕΠ δεν ασκεί κανενός είδους επιμέλεια στο περιεχόμενο της εργασίας μου και ως συγγραφέας αναλαμβάνω 

πλήρως την ευθύνη του περιεχομένου της. 

8. Η ΒΙΚΕΠ μπορεί να διατηρεί παραπάνω από ένα ψηφιακά αντίγραφα της εργασίας μου και να μεταφέρει την 

ηλεκτρονική μορφή της σε άλλο μέσο ή μορφή για λόγους ασφάλειας και συντήρησης, με την προϋπόθεση ότι δεν 

θα γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο. 

9. Συγκατατίθεμαι ηλεκτρονικά στη διάθεση του πλήρους κειμένου της εργασίας μου ηλεκτρονικά στο Ιδρυματικό 

Αποθετήριο σε ηλεκτρονική μορφή:  1) άμεσα   2) μετά από 3 χρόνια      

(επιλέξτε κυκλώνοντας) 
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την άμεση διάθεση, παρακαλώ προσδιορίστε το λόγο: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Ο / Η  Δηλών/ούσα       Για τη Βιβλιοθήκη 

        (Τόπος, Ημερομηνία, Υπογραφή, Σφραγίδα) 


