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1. Με την υπογραφή αυτής της άδειας, ως κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων παραχωρώ στη 
Βιβλιοθήκη   του   Πανεπιστημίου Πελοποννήσου   (Πάτρα)   το   μη-αποκλειστικό   δικαίωμα 
αναπαραγωγής, μεταφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω) και/ή διανομής της υποβληθείσας εργασίας μου 
(συμπεριλαμβανομένης της περίληψης) διεθνώς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και σε 
οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό, ήχου ή βίντεο. 
2. Συμφωνώ πως το Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  (Πάτρα)  μπορεί,  χωρίς  να  αλλάξει  το  περιεχόμενο, 
να μεταφέρει την υποβληθείσα εργασία σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή για λόγους συντήρησης. 
3. Συμφωνώ, επίσης, πως το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  (Πάτρα)  μπορεί  να  τηρεί  περισσότερα από 
ένα αντίγραφα της υποβληθείσας εργασίας για λόγους ασφαλείας και συντήρησης. 
4. Δηλώνω πως η υποβληθείσα εργασία είναι γνήσιο έργο μου, και πως έχω το δικαίωμα να παραχωρώ τα 
δικαιώματα που αναφέρονται στην παρούσα άδεια. Βεβαιώνω ότι το σύνολο της εργασίας μου αποτελεί 
πρωτότυπο έργο, παραχθέν από εμένα, και δεν παραβιάζει κάθε δικαίωμα άλλου δημιουργού καθ' οιονδήποτε 
τρόπο. Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι για τις ενέργειες της κατάθεσης της εργασίας μου υπάρχει ενημέρωση 
και συμφωνία του φορέα χορήγησης υποτροφίας ή οποιαδήποτε άλλης μορφής οικονομικής στήριξης της 
εκπόνησής της και ότι έχω εκπληρώσει οποιοδήποτε δικαίωμα αναθεώρησης ή άλλες υποχρεώσεις που 
απαιτούνται από τέτοιες συμβάσεις ή συμφωνίες. 
5. Εάν η υποβληθείσα εργασία περιέχει υλικό για το οποίο δεν κατέχω τα πνευματικά δικαιώματα, βεβαιώνω 
πως έχω λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων να παραχωρήσω στο 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Πάτρα) τα δικαιώματα που απαιτούνται από αυτήν την άδεια, και πως 
τέτοιο υλικό τρίτων είναι ευδιάκριτο και αναγνωρίζεται στο κείμενο ή το περιεχόμενο της υποβληθείσας 
εργασίας. 
6. Το  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  (Πάτρα) αναλαμβάνει   να  προσδιορίσει   ευδιάκριτα   το   όνομα μου 
ως συγγραφέα (συγγραφέων) ή κατόχου (κατόχων) της υποβληθείσας εργασίας, και δε θα  κάνει  καμία 
αλλαγή στην ανωτέρω, εκτός από αυτές που επιτρέπει ρητώς αυτή η άδεια. 
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