
 ΠΠΑΑΝΝ ΕΕΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗΜΜ ΙΙ ΟΟ   KK ΡΡ ΗΗ ΤΤΗΗΣΣ                                                     ΒΒ ΙΙ ΒΒ ΛΛ ΙΙ ΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗ   &&   ΚΚ ΕΕ ΝΝ ΤΤ ΡΡΟΟ   ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣ

 
E-Locus: Ιδρυματικό Καταθετήριο 

 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

(Το έντυπο αποτελεί και βεβαίωση προς τη Γραμματεία) 
 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ (Συμπληρώστε με κεφαλαία) 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ:        ΟΝΟΜΑ:       ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ):      ΤΗΛΕΦΩΝΟ:      E-MAIL:      

ΤΜΗΜΑ:       ΙΔΙΟΤΗΤΑ:        

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Συμπληρώστε με κεφαλαία) 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ        ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ    ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ  

 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ        ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ        ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ     ΑΛΛΟ       

ΤΙΤΛΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)       

ΤΙΤΛΟΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)       

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)       

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)       

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ        ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ        

3. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  

Ο/Η υπογεγραμμένος/η  δηλώνω ότι : 
1. Είμαι ο δημιουργός της παραπάνω εργασίας και ο νόμιμος κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της. 
2. Η εργασία μου δεν προκύπτει από λογοκλοπή ή νοθευμένη έρευνα, δεν καταπατά πνευματικά δικαιώματα άλλων 
δημιουργών, δεν παραβιάζει προσωπικά δεδομένα και δεν εμπλέκεται σε θέματα εθνικής ασφάλειας.  
3. Καταθέτω στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης την εργασία μου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ως ένα ενιαίο 
αρχείο και περίληψη της σε ελληνική και αγγλική γλώσσα *  
4. Παραχωρώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το μη-αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσης της ηλεκτρονικής μορφής 
της εργασίας μου διεθνώς, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με την προϋπόθεση ότι διατίθεται για εκπαιδευτική και 
ερευνητική χρήση μη κερδοσκοπικού/εμπορικού χαρακτήρα. 
5. Η παραχώρηση του παραπάνω δικαιώματος δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. 
6. Η Βιβλιοθήκη δεν ασκεί κανενός είδους επιμέλεια στο περιεχόμενο της εργασίας μου και ως δημιουργός αναλαμβάνω 
πλήρως την ευθύνη του περιεχομένου της. 
7. Γνωρίζω ότι το έντυπο της παραπάνω εργασίας θα ενταχθεί σε ειδική συλλογή περιορισμένου δανεισμού της Βιβλιοθήκης 
ενώ το ψηφιακό τεκμήριο θα συμπεριληφθεί στο Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης και θα είναι άμεσα 
προσβάσιμο από το δίκτυο του Πανεπιστημίου Κρήτης.  
8. Επιθυμώ το πλήρες κείμενο της εργασίας μου να διατίθεται ηλεκτρονικά στους επισκέπτες εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης:  
άμεσα    μετά από 6 μήνες  μετά από 1 χρόνο  μετά από 2 χρόνια     μετά από 3 χρόνια     
9. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης 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 δε θα γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο. 

Ηράκλειο / Ρέθυμνο , _______     
 

Για τη Βιβλιοθήκη 

Ο/H  δηλών/ούσα  (Ημερομηνία παραλαβής, σφραγίδα, υπογραφή) 
        

 

* Προσοχή : το ηλεκτρονικό αρχείο κατά προτίμηση σε Adobe PDF format και η περίληψη μεγέθους έως 2000 χαρακτήρες   
(Συμπληρώνεται από το προσωπικό) 

  Παρατηρήσεις: -------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Τύπος αρχείου / τρόπος παράδοσης :  

Έλεγχος ψηφιακού τεκμηρίου :  

Ημερομηνία καταχώρισης: 


