ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1. Στοιχεία Δημιουργού
Επώνυμο:
Όνομα Πατέρα:
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:
Τηλ.:
Email:
Τμήμα/Σχολή/Ίδρυμα:
2.

Όνομα:

Κινητό:

Στοιχεία Εργασίας
Τίτλος:
Ημερομηνία Δημιουργίας :
Άλλοι συντελεστές (πχ. επιβλέπων, επιμελητής):
 Διδακτορική διατριβή

3.

Άδεια Διάθεσης
Ο/Η υπογεγραμμένος/-νη δηλώνω υπεύθυνα ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία είναι αληθή. Αποδέχομαι την επεξεργασία
των προαναφερόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του Ιδρυματικού Αποθετηρίου της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι :
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Είμαι ενήμερος/η για την με αριθμό 79/05.09.2017 Απόφαση Συγκλήτου η οποία αφορά στην υποχρεωτική κατάθεση
σε ηλεκτρονική μορφή του τεκμηρίου μου στο Αποθετήριο Ελλάνικος και την παροχή ανοιχτής πρόσβασης στο
περιεχόμενό της, είτε άμεσα, είτε μετά από την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Το ηλεκτρονικό αρχείο που καταθέτω είναι η τελική μορφή του τεκμηρίου μου.
Είμαι ο/η δημιουργός της παραπάνω εργασίας και ο/η νόμιμος κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της.
Η εργασία μου έχει εκπονηθεί με σεβασμό και σε συμμόρφωση με τις αρχές της έρευνας, δεν προκύπτει από
λογοκλοπή ή νοθευμένη έρευνα. Δεν προσβάλει πνευματικά δικαιώματα άλλων δημιουργών. Όπου υφίστανται
δικαιώματα άλλων δημιουργών/προσώπων έχει γίνει εκκαθάριση αυτών, δηλαδή έχουν διασφαλισθεί όλες οι
αναγκαίες άδειες χρήσης ή η χρήση αυτών είναι επιτρεπτή σύμφωνα με το σύστημα περιορισμών του δικαιώματος
πνευματικής ιδιοκτησίας του Ν. 2121/1993 όπως ισχύει.
Εφόσον στην κατατεθειμένη εργασία μου έχω συμπεριλάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων,
δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία (ν. 2472/1997 για την προστασία
του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ισχύει), και φέρω αποκλειστικά τη σχετική
ευθύνη για τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας.
Δηλώνω και βεβαιώνω ότι η εργασία έχει εκπονηθεί με σεβασμό σε απόρρητα που προβλέπονται από τη νομοθεσία
Παραχωρώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το μη-αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσης της ηλεκτρονικής
μορφής της εργασίας μου, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθεται για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση μη
κερδοσκοπικού/εμπορικού χαρακτήρα και επιθυμώ το πλήρες κείμενο της εργασίας μου να είναι:
 Άμεσα διαθέσιμο ή μετά από διάστημα ……..…. μηνών
(Σημείωση: ο χρονικός περιορισμός δημοσίευσης του τεκμηρίου δεν μπορεί να ξεπερνά το 1 έτος)

8.

Η παραχώρηση του παραπάνω δικαιώματος δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
τρίτων προσώπων.
9. Η Βιβλιοθήκη δεν ασκεί κανενός είδους επιμέλεια ή επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση στο περιεχόμενο της εργασίας
μου και ως δημιουργός αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη του περιεχομένου της.
10. Γνωρίζω ότι το ψηφιακό τεκμήριο θα συμπεριληφθεί στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
συναινώ σε αυτό.
11. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορεί να διατηρεί περισσότερα από ένα ψηφιακά αντίγραφα της εργασίας
μου και να μεταφέρει την ηλεκτρονική μορφή της σε άλλο μέσο ή μορφή για λόγους ασφάλειας, συντήρησης και
διατήρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο.
12. Επιπλέον έχοντας ενημερωθεί για την προαιρετική επιλογή να παραχωρηθεί το πνευματικό μου έργο με άδεια Creative
Commons
Τόπος ______________, Ημερομηνία_____________

Ο/Η δηλών/δηλούσα

Συμπληρώνεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Ημερομηνία παραλαβής:
Παρατηρήσεις:

