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(ςφμφωνα με απόφ. υγκλιτου 29ης-11-2016/αρ. Κεντρικού Πρ.: 1617011856)   Ακινα, _______________________ 

        

Προσ: Βιβλιοκικθ________________________________________________________________________________ 

 
1.Βεβαίωςη επιτυχοφσ διεκπεραίωςησ πτυχιακήσ εργαςίασ, μεταπτυχιακήσ διπλωματικήσ εργαςίασ, 
διδακτορικήσ διατριβήσ, από τη Γραμματεία__________________________________________________ 
Βεβαιϊνεται ότι θ εργαςία τ____   _________________________________________________________(φοιτθτ___, 

μετ. φοιτθτ____ , υποψ. διδάκτoρασ) του Σμιματοσ ____________________________________________________ 

με αρικμό μθτρϊου _______________________ και με τίτλο:  ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ ζχει εγκρικεί και βακμολογθκεί. 

          Από τθ Γραμματεία του Σμιματοσ 
 
 

 

 

2α.Υπεφθυνη Δήλωςη παραχώρηςησ ςτη Βιβλιοθήκησ και Κζντρο Πληροφόρηςησ (ΒΚΠ) τησ μη 
αποκλειςτικήσ άδειασ διάθεςησ τησ εγκριθείςασ προπτυχιακήσ, μεταπτυχιακήσ εργαςίασ και 
διδακτορικήσ διατριβήσ μζςω του διαδικτφου και υπεφθυνη δήλωςη κατάθεςησ πιςτοφ αντιγράφου τησ 
ςε μορφή pdf. 

___ κάτωκι υπογεγγραμμζν____  ____________________________________________________________________ 

του ____________________________ ςυγγραφζασ τθσ ανωτζρω πτυχιακισ εργαςίασ, μεταπτυχιακισ διπλωματικισ 

εργαςίασ, διδακτορικισ διατριβισ, δθλϊνω υπεφκυνα  ότι  παραχωρϊ ςτθ Βιβλιοκικθσ και Κζντρο Πλθροφόρθςθσ 

(ΒΚΠ) τθ μθ αποκλειςτικι άδεια διάκεςθσ τθσ μζςω του διαδικτφου και ότι ζχω κατακζςει ςτο Ιδρυματικό 

Αποκετιριο «ΠΕΡΓΑΜΟ»,  πιςτό αντίγραφο, ςε μορφι pdf, τθσ εγκρικείςασ εργαςίασ μου.  

2β.Υπεφθυνη δήλωςη, περιοριςμοφ τησ πρόςβαςησ ςτο πλήρεσ κείμενο. Αφορά μόνο τισ μεταπτυχιακζσ 
διπλωματικζσ εργαςίεσ. 

 Επικυμϊ να εμφανίηεται το πλιρεσ κείμενο τθσ εργαςίασ μου ςτο διαδίκτυο, άμεςα. 

 Επικυμϊ να εμφανίηεται το πλιρεσ κείμενο τθσ εργαςίασ ςτο διαδίκτυο μόνο εντόσ του δικτφου του ΕΚΠΑ. 

 Επικυμϊ να εμφανίηεται το πλιρεσ κείμενο τθσ εργαςίασ ςτο διαδίκτυο μετά από 6 μινεσ 

 Κατακζτω ζγγραφο αίτθμα περιοριςμοφ πρόςβαςθσ ςτο πλιρεσ κείμενο τθσ εργαςίασ για 12 μινεσ διότι 

ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι. ε περίπτωςθ απόρριψθσ του αιτιματοσ, από το Εφορευτικό υμβοφλιο τθσ 

Βιβλιοκικθσ, κα ιςχφςει ο περιοριςμόσ των 6 μθνϊν  
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2γ.Υπεφθυνη δήλωςη, περιοριςμοφ τησ πρόςβαςησ ςτο πλήρεσ κείμενο. Αφορά μόνο τισ διδακτορικζσ 
διατριβζσ. 
 Επικυμϊ να εμφανίηεται το πλιρεσ κείμενο τθσ εργαςίασ μου ςτο διαδίκτυο, άμεςα. 

 Επικυμϊ να εμφανίηεται το πλιρεσ κείμενο τθσ εργαςίασ ςτο διαδίκτυο μόνο εντόσ του δικτφου του ΕΚΠΑ. 

 Επικυμϊ να εμφανίηεται το πλιρεσ κείμενο τθσ εργαςίασ ςτο διαδίκτυο μετά από: 

12 μινεσ _____     18 μινεσ  _____      

 Επικυμϊ να εμφανίηεται το πλιρεσ κείμενο τθσ εργαςίασ ςτο διαδίκτυο μετά από: 

36 μινεσ (ςυνοδεφεται από απλι ζγγραφθ αιτιολόγθςθ προσ τθ Βιβλιοκικθ) 

 Κατακζτω ζγγραφο αίτθμα περιοριςμοφ πρόςβαςθσ ςτο πλιρεσ κείμενο τθσ εργαςίασ για 60 μινεσ για 

εξαιρετικοφσ λόγουσ που αναλφω ςτο αίτθμά μου.  ε περίπτωςθ απόρριψθσ του αιτιματοσ, από το 

Εφορευτικό υμβοφλιο τθσ Βιβλιοκικθσ, κα ιςχφςει ο περιοριςμόσ των 36 μθνϊν 

 Κατακζτω ζγγραφο αίτθμα περιοριςμοφ πρόςβαςθσ ςτο πλιρεσ κείμενο χωρίσ χρονικό περιοριςμό για 

εξαιρετικοφσ λόγουσ που αναλφω ςτο αίτθμά μου. ε περίπτωςθ απόρριψθσ του αιτιματοσ, από το 

Εφορευτικό υμβοφλιο τθσ Βιβλιοκικθσ, κα ιςχφςει ο περιοριςμόσ των 36 μθνϊν 

 

τισ περιπτϊςεισ περιοριςμοφ τθσ πρόςβαςθσ ςτο πλιρεσ κείμενο τθσ εργαςίασ ι τθσ διδακτορικισ διατριβισ, ςτο 

Ιδρυματικό Αποκετιριο εμφανίηονται μόνο τα βιβλιογραφικά ςτοιχεία, θ περίλθψθ και οι λζξεισ κλειδιά. 

 

        Ο ςυγγραφζασ τθσ εργαςίασ 

 

3.Βεβαίωςη τησ Βιβλιοθήκησ                                                                                     Ακινα, _______________________ 

       Προσ: Γραμματεία_________________________________ 

Η Βιβλιοκικθ τθσ χολισ _____________________________________ βεβαιϊνει: 

1. ότι θ εργαςία τ___ ____________________________________________________ του ______________________ 

φοιτθτ ___, μετ. φοιτθτ____ , υποψ. διδάκτορασ του Σμιματοσ____________________________________________ 

 ελζγχκθκε ωσ προσ τθν ορκι καταχϊρθςθ και ςυμπλιρωςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων ςτο Ιδρυματικό 

Αποκετιριο «ΠΕΡΓΑΜΟ» και αναρτικθκε επιτυχϊσ με μοναδικό αρικμό καταχϊρθςθσ ______________________ 

2. ότι ___ _________________________________________________ του __________________________________ 

(φοιτθτ ___, μετ. φοιτθτ____ , υποψ__. Διδάκτορασ) του Σμιματοσ ________________________________________ 

_________________________________ δεν οφείλει βιβλία ςτθν Βιβλιοκικθ. 

           Για τθ Βιβλιοκικθ 


