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Πανεπιζηημιούπολη,
Εωγράθοσ, Σ.Κ. 157 84

ΔΛΛΖΝΗΚΉ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Σηλ: 210 7277966
Fax: 210 7277489
e-mail: tsioupi@ill.uoa.gr

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ
ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ
Σμήμα Ηηαλικής Γλώζζας και Φιλολογίας
Γραμμαηεία

Πληροθορίες: Σζιούπη Σάνια
Αθήνα, _____/_____/_____
Αριθμ. Πρωη.
Βαθμός Αζθάλειας
Βαθμός Προηεραιόηηηας

Προς : Βηβιηνζήθε Φηινζνθηθήο ρνιήο

Βεβαίωζη επιηστούς διεκπεραίωζης Γιδακηορικής Γιαηριβής (Γ.Γ.) από ηη Γραμμαηεία ηοσ Σμήμαηος
Ηηαλικής Γλώζζας και Φιλολογίας
(σύμυωνα με απόυαση Σσγκλήτοσ 29ης-11-2016/αριθμός Κεντρικού Πρωτοκόλλοσ: 1617011856)
Βεβαηώλεηαη όηη ε εξγαζία η____ ___________________________________________________________
(ππνςήθη____ δηδάθηνξα) ηνπ Σκήκαηνο Ιηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο κε αξηζκό κεηξώνπ
_______________________ θαη κε ηίηιν: « ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________» έρεη
εγθξηζεί θαη βαζκνινγεζεί.

Από ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο
Ιηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο
(ν/ε ππεύζπλνο/ε ππάιιεινο)
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Τπεύθσνη Γήλωζη παρατώρηζης ζηη Βιβλιοθήκη και Κένηρο Πληροθόρηζης (ΒΚΠ) ηης μη
αποκλειζηικής άδειας διάθεζης ηης εγκριθείζας διδακηορικής διαηριβής μέζω ηοσ διαδικηύοσ και
σπεύθσνη δήλωζη καηάθεζης πιζηού ανηιγράθοσ ηης ζε μορθή pdf.
___ θάησζη ππνγεγγξακκέλ____ ____________________________________________________________
ηνπ ____________________________ ζπγγξαθέαο ηεο αλσηέξσ δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δειώλσ ππεύζπλα
όηη παξαρσξώ ζηε Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθόξεζεο (ΒΚΠ) ηε κε απνθιεηζηηθή άδεηα δηάζεζεο ηεο
κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη όηη έρσ θαηαζέζεη ζην Ιδξπκαηηθό Απνζεηήξην «ΠΔΡΓΑΜΟ», πηζηό αληίγξαθν,
ζε κνξθή pdf, ηεο εγθξηζείζαο εξγαζίαο κνπ.

Ο ζπγγξαθέαο ηεο εξγαζίαο
__________________________

Τπεύθσνη δήλωζη, περιοριζμού ηης πρόζβαζης ζηο πλήρες κείμενο. Αθορά μόνο ηις διδακηορικές
διαηριβές.
Δπηζπκώ λα εκθαλίδεηαη ην πιήξεο θείκελν ηεο εξγαζίαο κνπ ζην δηαδίθηπν, άκεζα.
Δπηζπκώ λα εκθαλίδεηαη ην πιήξεο θείκελν ηεο εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν κόλν εληόο ηνπ δηθηύνπ ηνπ
ΔΚΠΑ.
Δπηζπκώ λα εκθαλίδεηαη ην πιήξεο θείκελν ηεο εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν κεηά από:
12 κήλεο _____ 18 κήλεο _____
Δπηζπκώ λα εκθαλίδεηαη ην πιήξεο θείκελν ηεο εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν κεηά από:
36 κήλεο (ζπλνδεύεηαη από απιή έγγξαθε αηηηνιόγεζε πξνο ηε Βηβιηνζήθε)
Καηαζέησ έγγξαθν αίηεκα πεξηνξηζκνύ πξόζβαζεο ζην πιήξεο θείκελν ηεο εξγαζίαο γηα 60 κήλεο
γηα εμαηξεηηθνύο ιόγνπο πνπ αλαιύσ ζην αίηεκά κνπ. ε πεξίπησζε απόξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο, από
ην Δθνξεπηηθό πκβνύιην ηεο Βηβιηνζήθεο, ζα ηζρύζεη ν πεξηνξηζκόο ησλ 36 κελώλ
Καηαζέησ έγγξαθν αίηεκα πεξηνξηζκνύ πξόζβαζεο ζην πιήξεο θείκελν ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό
γηα εμαηξεηηθνύο ιόγνπο πνπ αλαιύσ ζην αίηεκά κνπ. ε πεξίπησζε απόξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο, από
ην Δθνξεπηηθό πκβνύιην ηεο Βηβιηνζήθεο, ζα ηζρύζεη ν πεξηνξηζκόο ησλ 36 κελώλ
ηηο πεξηπηώζεηο πεξηνξηζκνύ ηεο πξόζβαζεο ζην πιήξεο θείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ζην
Ιδξπκαηηθό Απνζεηήξην εκθαλίδνληαη κόλν ηα βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία, ε πεξίιεςε θαη νη ιέμεηο θιεηδηά.
Ο ζπγγξαθέαο ηεο εξγαζίαο
__________________________
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Βεβαίωζη ηης Βιβλιοθήκης
Αζήλα, _______________________
Προς: Γξακκαηεία Σκήκαηνο Ιηαιηθήο
Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο

Η Βηβιηνζήθε ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο βεβαηώλεη:
1. όηη ε εξγαζία η___ ________________________________________________________________ ηνπ
______________________ ππνςήθη____ δηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο ______________________________
________________________ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ νξζή θαηαρώξεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ
ζηνηρείσλ ζην Ιδξπκαηηθό Απνζεηήξην «ΠΔΡΓΑΜΟ» θαη αλαξηήζεθε επηηπρώο κε κνλαδηθό αξηζκό
θαηαρώξεζεο ______________________ .
2. όηη ___ ________________________________________________________________________ ηνπ
_________________________________ (ππνςήθη____ Γηδάθηνξαο) ηνπ Σκήκαηνο __________________
_________________________________ δελ νθείιεη βηβιία ζηελ Βηβιηνζήθε.

Γηα ηε Βηβιηνζήθε
(ν/ε ππεύζπλνο/ε ππάιιεινο)
_________________________________

