
Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας. Άδεια έκδοσης και εκτύπωσης άρθρου 

 

Όνομα Συγγραφέα
1
: …………………………………………………………………..……………………………………………………... 

Διεύθυνση Συγγραφέα
2
: ……….……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………….………………………………………………………………………………………………………………... 

Τίτλος άρθρου (“Άρθρο”)
3
: ................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................... 

Κωδικός χειρογράφου (εάν είναι γνωστός)
4
: ………..…………………………………………………………….……………………….. 

Ονόματα όλων των συγγραφέων με την σειρά που εμφανίζονται στο άρθρο
5
: ……..………….….…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..………….………………..…………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Υπογράφοντας την παρούσα φόρμα, παρέχετε αποκλειστική άδεια στην “Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρία” (ΕΜΕ) να προχωρήσει 

στην έκδοση του ως άνω αναφερομένου άρθρου στο “Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας” (ΔΕΜΕ) ή σε άλλη έκδοσή της, 

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε όλες τις γλώσσες. Επίσης παρέχετε άδεια στην ΕΜΕ να διαχειριστεί συμφωνίες με τρίτα μέρη 

σχετικά με την περαιτέρω έκδοση του άρθρου σε οποιαδήποτε μορφή (ενσωματωμένο σε βιβλία, άλλα έντυπα, κλπ) για όλη την 

περίοδο που καλύπτει η άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε ανανέωση αυτής. 

Ως άρθρο νοείται όλο το υλικό που έχει υποβληθεί προς κρίση και δημοσίευση και περιλαμβάνει την περίληψη, το κείμενο, τις 

εικόνες, τους πίνακες, τα στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέων, καθώς και κάθε συμπληρωματικό υλικό που το συνοδεύει. 

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες της παρούσας φόρμας προσεκτικά και υπογράψτε στο τέλος. Σε περίπτωση που ο εργοδότης 

σας έχει τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου, θα πρέπει και ο ίδιος ή εκπρόσωπός του να υπογράψει. Στην συνέχεια 

επιστρέψτε την φόρμα το ταχύτερο δυνατόν, με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς.  

Οι συγγραφείς παραμένουν κύριοι των πνευματικών δικαιωμάτων του άρθρου, εκτός και εάν αυτά τα πνευματικά δικαιώματα 

ανήκουν στον εργοδότη.  

 

Το άρθρο σας θα δημοσιευθεί μόνο μετά την παραλαβή από την Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρία της παρούσας 

υπογεγραμμένης άδειας έκδοσης και εκτύπωσης 

 

Παρακαλούμε λάβετε υπ' όψιν σας ότι διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα, χωρίς να χρειασθεί να λάβετε επιπλέον άδεια από την 

ΕΜΕ, αρκεί να μην χρησιμοποιήσετε το άρθρο για οικονομικό όφελος. 

 Κατά την διαδικασία της κρίσης και πριν την οριστική αποδοχή: Εφόσον αναφέρετε ότι το άρθρο έχει σταλεί για κρίση στο 

ΔΕΜΕ, μπορείτε να διανείμετε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο του άρθρου για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 Μετά την οριστική αποδοχή: Μπορείτε, εφόσον αναφέρετε την ΕΜΕ ως εκδότη, να διανείμετε αντίγραφα του άρθρου σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε συναδέλφους για εκπαιδευτικούς σκοπούς, να ενσωματώσετε τμήματα του άρθρου σε άλλη 

προσωπική εργασία σας, ή να χρησιμοποιήσετε το άρθρο στο ίδρυμά σας για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Τέλος, 

12 μήνες μετά την εκτύπωση του άρθρου και μετά την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας, 

μπορείτε να αναρτήσετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο σε προσωπική σας ιστοσελίδα, εφόσον αναφέρετε και την σύνδεση της 

ιστοσελίδας ανάρτησης της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας. 

 

Όλα τα αιτήματα τρίτων για χρήση του άρθρου στην ολότητά του ή εν μέρει, θα τα διαχειρίζεται η ΕΜΕ και θα υπόκεινται στην άδειά 

σας. Όλα τα ερωτήματα θα απευθύνονται στην ΕΜΕ (info@hms.org.gr). 

 

Με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης: 

I. Δηλώνετε υπεύθυνα ότι το άρθρο είναι προσωπική σας αυθεντική εργασία, δεν έχει δημοσιευτεί ή δεν βρίσκεται σε 

διαδικασία δημοσίευσης σε άλλο επιστημονικό περιοδικό, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

II. Δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε εξασφαλίσει την άδεια πνευματικών δικαιωμάτων ώστε να αναπαράγετε στο άρθρο υλικό που 

δεν ανήκει σε εσάς και ότι έχετε αναφέρει την πηγή στις ευχαριστίες. 

III. Δηλώνετε υπεύθυνα ότι το άρθρο δεν περιέχει παραβίαση όρων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή δικαιωμάτων τρίτων. Επίσης 

δεν περιέχει παράνομο, άσεμνο, ανήθικο ή συκοφαντικό υλικό. 

IV. Δηλώνετε υπεύθυνα ότι στις περιπτώσεις άρθρων με περισσότερους του ενός συγγραφείς, έχετε την εξουσιοδότηση των 

υπόλοιπων συγγραφέων (γραπτή ή προφορική) να υπογράψετε την παρούσα συμφωνία εκ μέρους τους και ότι όλοι οι 

συγγραφείς έχουν διαβάσει και συμφωνήσει με τους όρους αυτής της συμφωνίας. 



V. Δηλώνετε υπεύθυνα ότι κάθε δοσολογία που αναφέρεται είναι ακριβής και ότι εάν ακολουθηθεί σωστά δεν θα προκαλέσει 

βλάβη σε άτομο. 

VI. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω όρους παραβιασθεί από μέρους σας και ως εκ τούτου υπάρξει κόστος 

(νομικά έξοδα ή αποζημιώσεις, ή άλλου είδους) από την ΕΜΕ προς τρίτους, θα θεωρηθείτε υπεύθυνος αυτού του κόστους, 

το οποίο θα κληθείτε να αποζημιώσετε στην ΕΜΕ.  

 

Με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης, συμφωνείτε ότι η ΕΜΕ μπορεί: 

• Να εκδώσει το άρθρο στο ΔΕΜΕ, ή να το ενσωματώσει για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε άλλη έκδοσή της. 

• Να αναπαράγει και διανείμει το άρθρο σε όλο τον κόσμο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε όλες τις γλώσσες. 

• Να χρησιμοποιήσει εικόνες του άρθρου στο εξώφυλλο του περιοδικού. 

 

Επίσης, εξουσιοδοτείτε την ΕΜΕ να δράσει εκ μέρους σας για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του άρθρου έναντι 

κάθε τρίτου, αν και η ΕΜΕ δεν υποχρεούται να το πράξει αυτό αυτεπάγγελτα. 

Ως συγγραφέας, τα πνευματικά δικαιώματα του άρθρου παραμένουν στο όνομά σας (ή στο όνομα του εργοδότη σας, εάν τα 

πνευματικά δικαιώματα του ανήκουν). 

 

� Πεδίο Α, μαρκάρετε, εάν τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε εσάς. 

 

� Πεδίο Β, μαρκάρετε, εάν τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον εργοδότη σας 

Ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων δίνει στην ΕΜΕ αποκλειστική άδεια να εκδώσει το άρθρο στο ΔΕΜΕ, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις γλώσσες. Επίσης παρέχεται άδεια στην ΕΜΕ να διαχειριστεί συμφωνίες με τρίτα μέρη σχετικά με την 

περαιτέρω έκδοση του άρθρου σε οποιαδήποτε μορφή (ενσωματωμένο σε βιβλία, άλλα έντυπα, κλπ) για όλη την περίοδο που 

καλύπτει η άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε ανανέωση αυτής. 

Όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων: ………………………………………………………………………………… 

Το όνομά αυτό θα εκτυπωθεί στην πρώτη σελίδα του άρθρου. Είναι αποκλειστική σας ευθύνη να δώσετε το πλήρες όνομα του 

κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων 

 

� Πεδίο Γ, μαρκάρετε, εάν το άρθρο είναι δημόσια περιουσία (in the public domain). Βεβαιώνετε ότι το άρθρο είναι δημόσια 

περιουσία και ότι δεν απαιτείται άλλη άδεια εκτύπωσης. 

 

Όνομα συγγραφέα που υπογράφει εκ μέρους των λοιπών συγγραφέων (εάν υπάρχουν)
6
: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Υπογραφή………………………………………………………………… Ημ/νία: ……………………………………………………….. 

 

Εάν ο εργοδότης σας (ίδρυμα, εταιρία κλπ.) έχει τα πνευματικά δικαιώματα του άρθρου, η δήλωση αυτή πρέπει να 

υπογραφεί και από εξουσιοδοτημένο άτομο του εργοδότη σας, ως επιβεβαίωση της συμφωνίας με τους όρους αυτής της 

άδειας. 

Όνομα του εργοδότη του συγγραφέα ή νόμιμου εκπροσώπου του
7
: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Υπογραφή………………………………………………………………… Ημ/νία: ……………………………………………………….. 

 

Τήρηση αρχείου δεδομένων: Η ΕΜΕ αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφα των στοιχείων αλληλογραφίας σας (διεύθυνση, 

τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Κατά περιόδους θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε σχετικά με εκδόσεις ή άλλες επιστημονικές 

δράσεις της ΕΜΕ. Παρακαλούμε μαρκάρετε τα παρακάτω πεδία, μόνο εφόσον επιθυμείτε να ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας: 

� (μέσω συμβατικού ταχυδρομείου)  � (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

 

Παρακαλούμε επιστρέψτε την υπογεγραμμένη φόρμα με συστημένο ταχυδρομείο ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην διεύθυνση: 

"Συντακτική Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, Ascent ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου 29, 115 28, Αθήνα" 

  



Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης 

1. Συμπληρώστε το όνομα του υπεύθυνου συγγραφέα που έχει εξουσιοδοτηθεί να υπογράψει την παρούσα άδεια. 

2. Συμπληρώστε τα στοιχεία του υπεύθυνου συγγραφέα.  

3. Συμπληρώστε τον τίτλο του άρθρου. 

4. Συμπληρώστε τον κωδικό του χειρογράφου, εφόσον τον γνωρίζετε. 

5. Συμπληρώστε τα ονόματα όλων των συγγραφέων με την σειρά που εμφανίζονται στο άρθρο (συμπεριλαμβανομένου και του 

δικού σας). 

 

 Σε περίπτωση που τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε εσάς, μαρκάρετε το πεδίο Α και υπογράφετε στο σημείο Νο 6, 

αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία. 

 Σε περίπτωση που τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον εργοδότη σας, μαρκάρετε το πεδίο Β και υπογράφετε εσείς στο 

σημείο Νο 6 και ο εργοδότης σας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του στο σημείο Νο 7, αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία. 

 Σε περίπτωση που το άρθρο είναι δημόσια περιουσία (public domain), μαρκάρετε το πεδίο Γ και υπογράφετε στο σημείο Νο 

6, αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία. 

 

Τήρηση αρχείου δεδομένων: μαρκάρετε τα αντίστοιχα σημεία, μόνο εφόσον θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτική αλληλογραφία. 


