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σε ηλεκτρονικη μορφή.
Με την παρούσα:
1. Δηλώνω ότι είμαι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της εργασίας αυτής και ότι απο οσα γνωρίζω η
εργασία μου δεν συκοφαντεί πρόσωπα, ούτε προσβάλει τα πνευματικα δικαιώματα τρίτων.
2. Και [παρακαλούμε επιλέξτε ανάλογα]:
I.
Ως κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της εργασίας αυτής, παραχω ρώ στο Πανεπιστήμιο
Μ ακεδονίας το μη αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης και διάθεσης της ηλεκτρονικής μορφής
της παραπάνω διπλω ματικής εργασίας στο Διαδίκτυο, για εκπαιδευτική, ερευνητική και ιδιωτική
χρήση και οχι για χρήση που αποσκοπεί σε εμπορική εκμετάλλευση.
II.
Ως κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της εργασίας αυτής, θέτω τον χρονικό περιορισμό των
μηνών για την ηλεκτρονική δημοσίευση της εργασίας, αρχής γενομένης απο την ημέρα
υποβολής της στην ΨΗΦΙΔΑ. Ο περιορισμός αφόρα την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κείμενο
μέσω της ΨΗΦΙΔΑΣ και δεν ισχύει για την πρόσβαση από τους τερματικούς σταθμούς Η.Ύ που
είναι εγκατεστημένοι στους χώρους της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Αιτουμαι τον περιορισμο πρόσβασης γιατί:
Σκοπεύω να εκδώσω ολόκληρη ή τμήμα της εργασίας μου και πιστεύω ότι η δημόσια
πρόσβαση σε αυτήν θα θέσει σε κίνδυνο τα πνευματικά δικαιώματα μου.
Σκοπεύω να κανω αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε θεματικό αντικείμενο σχετικό με το
περιεχόμενο της εργασίας.
Το περιεχόμενο της εργασίας θίγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα συγκεκριμένου ατομου ή
ομάδας ατόμων.
Το περιεχόμενο της Εργασίας περιέχει πληροφορίες εθνικής ασφάλειας.
Αλλο [πορακαλούμε προσδιορίστε]
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4.

Αποδέχομαι ότι η Βιβλιοθήκη του ΠΑΜΑΚ μπορεί, χωρίς να αλλαξει το περιεχόμενο της εργασίας μου, να
αντιγράψει την εργασία σε οποιοδήποτε μέσο ή/και σε οποιοδηποτε μορφότυπο για λόγους συντηρησης.
Αποδέχομαι ότι η Βιβλιοθήκη του ΠΑΜΑΚ μπορεί να κρατα περισσότερα από ένα αντίγραφα αυτής της εργασίας
για λόγους ασφαλείας και συντήρησης.

Ο/Η δηλώγίο^σίί

(Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου - τηλ. 2310 891 833)

