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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Αλλαγή διαδικασίας κατάθεσης πτυχιακών εργασιών στο αποθετήριο»
Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία της αυτοαπόθεσης/αυτοκατάθεσης στο αποθετήριο δε λειτουργεί
πλέον, και προκειμένου να αναρτηθεί η πτυχιακή εργασία στο αποθετήριο, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να:
1. Στείλουν στο email της βιβλιοθήκης library-ioannina@uoi.gr τα ακόλουθα:
Α) το αρχείο της εργασίας σε pdf μορφή
Β) την περίληψη και λέξεις κλειδιά σε word (doc αρχείο)
Γ) την βαθμολογία της εργασίας (σε οποιαδήποτε μορφή)

Δ) υπογεγραμμένες τις άδειες διάθεσης και χρήσης περιεχομένου που υπάρχουν στην επόμενη σελίδα (η
ενέργεια μπορεί να ολοκληρωθεί με φωτογράφηση και αποστολή του αρχείου σε επισύναψη μαζί με τα
υπόλοιπα)
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι δεν απαιτείται η κατάθεση CD για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Η ανάρτηση της εργασίας συνοδεύεται από δύο άδειες, την άδεια διάθεσης και την άδεια χρήσης
Α) Η άδεια διάθεσης αφορά την αποδοχή της δημοσίευσης του περιεχομένου της εργασίας, στο Αποθετήριο της
Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.
Β) Η άδεια χρήσης του περιεχομένου προσφέρεται μέσα από διάφορες επιλογές. Καλείστε να επιλέξετε αυτή που
ανταποκρίνεται καλύτερα στη δική σας περίπτωση.
Σημ. Η Βιβλιοθήκη προτείνει την άδεια 6 (Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα ) η
οποία υποχρεώνει όσες/ους χρησιμοποιήσουν το έργο, να αναφέρουν υποχρεωτικά το όνομα της/του συγγραφέα .
Επίσης απαγορεύεται η εμπορική χρήση του έργου καθώς και τα παράγωγά του.
Οι άδειες είναι διαθέσιμες στη Γραμματεία του κάθε Τμήματος και ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες των Τμημάτων.
Για διευκρινίσεις ή αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Α. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (αποφάσεις Συνέλευσης: υπ. αρ. 11/18-6-2015 για υποχρεωτική κατάθεση & 6-1/3/16 για υπογραφή των
αδειών)
Τι είναι η Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Περιεχομένου;
Αναφέρεται στο επίσημο συμφωνητικό μεταξύ του δημιουργού / κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων και της
Βιβλιοθήκης, το οποίο προσδιορίζει τα δικαιώματα που αποκτά η Βιβλιοθήκη μέσω του αποθετηρίου της για την ορθή
διαχείριση του ψηφιακού υλικού και βεβαιώνει στο συγγραφέα ότι το αποθετήριο δεν αποκτά τα πνευματικά
δικαιώματα του έργου του.
ΑΔΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΗ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Με την υπογραφή και υποβολή αυτής της άδειας, εσείς (ο/η συγγραφέας (-είς ) ή κάτοχος των πνευματικών
δικαιωμάτων) παραχωρείτε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το μη-αποκλειστικό δικαίωμα
αναπαραγωγής, μετάφρασης (όπως ορίζεται παρακάτω ), και / ή διανομής της υποβολής σας (συμπεριλαμβανομένης
της περίληψης και του πλήρους κειμένου) παγκοσμίως σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο,
συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων, σε ήχο ή βίντεο.
Συμφωνείτε ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορεί, χωρίς να αλλάξει το περιεχόμενο, να
μεταφράσει την υποβολή σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή για λόγους συντήρησης.
Συμφωνείτε επίσης ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορεί να κρατά περισσότερα από ένα
αντίγραφα αυτής της υποβολής για λόγους ασφαλείας, αντιγράφων ασφαλείας και συντήρησης.
Δηλώνετε πως η υποβολή είναι γνήσιο έργο σας, και πως έχετε το δικαίωμα να παραχωρήσετε τα δικαιώματα που
περιέχονται σε αυτήν την άδεια. Επίσης, δηλώνετε πως η υποβολή σας, προς όφελος της γνώσης σας, δεν παραβιάζει
τα πνευματικά δικαιώματα κανενός. Εάν η υποβολή περιέχει υλικό για το οποίο δεν κατέχετε τα πνευματικά
δικαιώματα, δηλώνετε ότι έχετε λάβει την χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων να
παραχωρήσετε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα δικαιώματα που απαιτούνται από αυτήν την άδεια,
και ότι η εν λόγω ιδιοκτησία υλικού πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων σαφώς και αναγνωρίζεται στο κείμενο ή το
περιεχόμενο της υποβολής.
ΕΑΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ Ή ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ή ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ .
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα προσδιορίσει ευδιάκριτα το όνομά (ονόματά ) σας ως του
συγγραφέα (συγγραφέων ) ή κατόχου (κατόχων ) της υποβολής, και δε θα κάνει καμία αλλαγή στην υποβολή σας,
εκτός από αυτές που επιτρέπει αυτή η άδεια.
Τέλος, δηλώνετε ότι το κατατεθέν κείμενο του τεκμηρίου σας είναι το τελικό εγκεκριμένο κείμενο από την
εξεταστική επιτροπή της εργασίας σας. "

 Επιθυμώ την άμεση διάθεση του πλήρους κειμένου της πτυχιακής μου εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο.
 Επιθυμώ τη διάθεση του πλήρους κειμένου της πτυχιακής μου εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο σε......... μήνες1
μετά από την ημερομηνία κατάθεσης της.
Ημερομηνία………………… Ονοματεπώνυμο φοιτητή…………………………………………………...………………
Τμήμα…………………………………………………………………………...…..………… Αρ.Μητρώου…………..….
Υπογραφή……………………

1

Το μέγιστο χρονικό διάστημα διάθεσης του πλήρους κειμένου είναι 6 μήνες.

Β. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ο καταθέτης επιλέγει υποχρεωτικά την άδεια χρήσης με την οποία θα δημοσιευτεί το έργο του στο Ιδρυματικό
Αποθετήριο και ορίζει τα δικαιώματα που διατηρεί καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του έργου του από
άλλους δημιουργούς. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι Άδειες Χρήσης Creative Commons. Ο καταθέτης καλείται να
επιλέξει μία από τις παραπάνω άδειες Creative Commons, προκειμένου να προσδιορίσει το είδος της άδειας που
επιθυμεί να χορηγήσει στον αναγνώστη σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου της εργασίας του.
Η βιβλιοθήκη προτείνει την επιλογή της τελευταίας άδειας (6) η οποία θεωρείται η πιο περιοριστική, υποχρεώνοντας το
χρήστη του έργου να αναφέρει το όνομα του συγγραφέα και απαγορεύει την εμπορική χρήση και τα παράγωγα έργα.

1. Αναφορά Δημιουργού
CC BY
Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να διανέμουν, να αναμειγνύουν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο,
ακόμη και εμπορικά, αρκεί να σας πιστώνουν για την αρχική δημιουργία. Αυτή είναι η πιο χαλαρή από όλες τις άδειες
που προσφέρονται. Συστήνεται για τη μέγιστη διάδοση και χρήση του αδειοδοτούμενου υλικού.

2. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC BY-SA
Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να αναμειγνύουν, να τροποποιούν, και να δημιουργούν πάνω στο έργο σας, ακόμη
και για εμπορικούς σκοπούς, αρκεί να σας αποδίδουν την αναγνώριση/ credit, και να υπαγάγουν τις νέες τους
δημιουργίες υπό τους ίδιους όρους. Αυτή η άδεια συγκρίνεται συχνά με τις άδειες "copyleft" του ελεύθερου και ανοικτού
κώδικα λογισμικού. Όλα τα νέα έργα που βασίζονται στο δικό σας, θα φέρουν την ίδια άδεια, οπότε και τα οποιαδήποτε
παράγωγα θα επιτρέπουν και την εμπορική χρήση. Αυτή είναι η άδεια που χρησιμοποιείται από την Wikipedia, και
συστήνεται για υλικό που θα επωφεληθεί από την ενσωμάτωση περιεχομένου από την Wikipedia και από άλλα έργα με
παρόμοια άδεια.

3. Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα
CC BY-ND
Αυτή η άδεια επιτρέπει την αναδιανομή, εμπορική και μη-εμπορική, αρκεί να μεταδίδεται στον επόμενο απαράλλακτα
και καθ' ολοκληρίαν, με την απόδοση αναγνώρισης / credit σε εσάς.

4. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση

CC BY-NC
Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να διανέμουν, να αναμειγνύουν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο,
κατά μη-εμπορικό τρόπο, και παρόλο που τα νέα τους έργα θα πρέπει επίσης να σας αποδίδουν αναγνώριση και να είναι
μη-εμπορικά, δεν οφείλουν να υπαγάγουν τα παράγωγα έργα τους στους ίδιους όρους.

5. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC BY-NC-SA
Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να αναμειγνύουν, να τροποποιούν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο,
κατά μη-εμπορικό τρόπο, αρκεί να σας πιστώνουν για την αρχική δημιουργία κι να υπαγάγουν τις νέες τους δημιουργίες
υπό τους ίδιους όρους.

6. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC BY-NC-ND
Αυτή η άδεια είναι η πιο περιοριστική από τις έξι κύριες άδειες μας, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν
τα έργα σας και να τα μοιράζονται με άλλους, αρκεί να σας αποδίδουν αναγνώριση/credit, αλλά δεν μπορούν να τα
αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να τα χρησιμοποιήσουν εμπορικά.

Ημερομηνία…………………
Ονοματεπώνυμο φοιτητή………………………………………………………………………………………………
Τμήμα…………………………………………………………………………………Α.Μ…………………………..
Υπογραφή……………………

