ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)

Οδηγίες για την έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη Λογοκλοπής
Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία με 2 τρόπους:
•
•

με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα
Πειραιώς, Alpha Bank ή Eurobank
με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους
κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας.
Για την Είσοδο στη υπηρεσία πατήστε το link:
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdoseupeuthunes-deloses

1) Πατάτε «Είσοδος στην υπηρεσία»
2) Επιλέγετε «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο»
3) Εισάγετε τους κωδικούς σας στο TaxisNet για να συνδεθείτε.
4) Ελέγξτε και επιβεβαιώστε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας
5) Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία σας.
6) Στο πεδίο "Κείμενο Εγγράφου" κάντε αντιγραφή και επικόλληση το παρακάτω κείμενο:
“Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 5.3
(Υποχρεώσεις Φοιτητών) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.)
δηλώνω υπεύθυνα ότι στη συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας, η οποία θα είναι προϊόν αποκλειστικά
προσωπικής μου εργασίας, δεν θα εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής και γενικότερα δεν θα παραβιάζονται οι
διατάξεις περί διανοητικής ιδιοκτησίας. Δεν θα χρησιμοποιηθούν πηγές πέραν αυτών που θα περιλαμβάνονται
στις βιβλιογραφικές αναφορές. Παρέχω τη συναίνεσή μου, ώστε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της διπλωματικής
εργασίας μου να υποβληθεί σε ηλεκτρονικό έλεγχο για τον εντοπισμό τυχόν στοιχείων προσβολής πνευματικής
ιδιοκτησίας.”
7) Εισάγετε το όνομα του αποδέκτη προς τον οποίο θέλετε να γνωστοποιήσετε τη δήλωση για να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
8) Δείτε την προεπισκόπηση της δήλωσης και αν όλα είναι σωστά, πατήστε "Έκδοση". Στο επόμενο βήμα
μπορείτε να τη στείλετε ηλεκτρονικά σε οποιονδήποτε αποδέκτη.

Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το
γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να
την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία.

