ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ
«ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Οι εργασίες που εκπονούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων του ΠΜΣ Εγκληματολογίας
καθώς και οι αντίστοιχες διπλωματικές δεν πληρούν πάντα τις προϋποθέσεις προς
δημοσίευση. Για το λόγο αυτό και δεν επιτρέπεται να δημοσιεύονται χωρίς την έγγραφη
έγκριση του διδάσκοντα-επιβλέποντα (και σε περίπτωση που δεν ανήκει στον Τομέα
Εγκληματολογίας, της Συντονιστικής Επιτροπής) ή της τριμελούς συμβουλευτικήςεξεταστικής επιτροπής (στις περιπτώσεις διπλωματικών εργασιών, βάσει σχετικού
εγγράφου που έχει ήδη θεσπιστεί και συνοδεύει το πρακτικό υποστήριξης).
Στην περίπτωση που γίνεται δεκτό το αίτημα, τότε η δημοσίευση πρέπει να αναφέρει τα
στοιχεία του συγγραφέα, το είδος της μελέτης (μεταπτυχιακή ή διπλωματική εργασία), το
πλαίσιο εκπόνησής της (μάθημα ή διπλωματική στο ΠΜΣ Εγκληματολογίας) και τον
επιβλέποντα καθηγητή. Ως εκ τούτου δεν παρουσιάζεται ως απλή ατομική μελέτη ούτε ως
μελέτη που εκπροσωπεί εν γένει τον Τομέα Εγκληματολογίας ή το ΠΜΣ Εγκληματολογίας.
Επειδή ορισμένες εργασίες περιλαμβάνουν δεδομένα που αποκτήθηκαν από αρμόδιες
υπηρεσίες κατόπιν σχετικής αδείας, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η άδεια και της
δημοσίευσής τους (εκτός από την άδεια χρησιμοποίησής τους για καθαρά εκπαιδευτικούς
λόγους), με ευθύνη του συγγραφέα της. Προβλέπεται, αντίστοιχα, και η δυνατότητα στη
συγκεκριμένη περίπτωση να μπορεί ο φοιτητής να αιτηθεί τη μη δημοσίευση μέρους της
διπλωματικής του εργασίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις βάσει της παραπάνω αιτιολογίας.
Ακόμα, όμως, και στην περίπτωση αυτή (την σχετική απόφαση λαμβάνει η Συντονιστική
Επιτροπή), είναι υποχρεωμένος να παραδίδει την εργασία του σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του ΠΜΣ.
Αξίζει να επισημανθεί πως –σύμφωνα με απόφαση του Παντείου Πανεπιστημίου- οι
διπλωματικές εργασίες που υποστηρίχθηκαν με επιτυχία κατατίθενται και αναρτώνται στη
βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Η διαδικασία αυτή αποτελεί προϋπόθεση της ορκωμοσίας των
αποφοίτων.
Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της δημοσίευσης βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους
συγγραφείς και για το λόγο αυτό κάθε μεταπτυχιακή ή διπλωματική εργασία πρέπει να
συμπεριλαμβάνει την εξής δήλωση του/της συγγραφέα της:
«Η παρούσα εργασία δεν αποτελεί –εν όλω ή εν μέρει- προϊόν κλοπής πνευματικής
ιδιοκτησίας και κανένα τμήμα της ούτε στο σύνολό της έχει υποβληθεί προς απόκτηση
άλλου πτυχίου ή τίτλου σ’ αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα
της ημεδαπής ή αλλοδαπής».

