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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CORPUS 

Το παρόν έντυπο συµπληρώνεται µόνο σε περίπτωση που απαιτείται πρόσθετο υλικό 
από το Corpus Προφορικού Λόγου του ΙΝΣ, πέρα δηλαδή από το αναρτηµένο και 
ελεύθερα προσβάσιµο στο διαδίκτυο (corpus-ins.lit.auth.gr/corpus/index.html). 
Υπενθυµίζεται ότι αυτό το τµήµα του Corpus µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε απλή 
εγγραφή.  
Η παραχώρηση πρόσθετου υλικού από το  Corpus Προφορικού Λόγου προϋποθέτει 
εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση του αιτήµατος για συγκεκριµένο 
είδος/ποσότητα/µορφή υλικού, µε βάση τον στόχο της έρευνας, και παραµένει στη 
διακριτική ευχέρεια του ΙΝΣ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗ/ΧΡΗΣΤΡΙΑΣ 

Όνοµα: .................................................................................................. 

Επώνυµο:............................................................................................... 

Ιδιότητα:................................................................................................ 

Παν/µιο, Υπηρεσία:............................................................................... 

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

Διεύθυνση:............................................................................................. 

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

Τηλέφωνο:............................................................................................. 

e-mail:.................................................................................................... 

ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ  

 α. Καθηµερινές συνοµιλίες µεταξύ φίλων/συγγενών 

 β. Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις  

 γ. Γλωσσική διεπίδραση στην τάξη (διδακτικές ώρες)  

 δ. Τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων  

 ε. Τηλεοπτικές συνεντεύξεις µε πολιτικά πρόσωπα 

 στ. Συνεντεύξεις/συζητήσεις µε Ελληνίδες/Έλληνες  

    της διασποράς    
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ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ 

α. αποµαγνητοφωνήσεις 

β. ηχητικά/οπτικά αρχεία (παραχωρούνται µόνο  

σε εξαιρετικές περιπτώσεις) 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

α. ερευνητικός................  β. διδακτικός.................. 

Εξηγήστε αναλυτικά τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη χρήση του 
συγκεκριµένου υλικού (είδος/ποσότητα/µορφή): 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Από .................................έως .................................. 
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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
1. Τα πνευµατικά δικαιώµατα του Corpus Προφορικού Λόγου ανήκουν στο 
 Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (ΙΝΣ). 
2. Το υλικό που παραχωρείται επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί ΜΟΝΟ για 
 ερευνητικούς/διδακτικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση του για 
 εµπορικούς λόγους. 
3. Ο/η χρήστης/στρια του υλικού δεσµεύεται: 

 α) να µην αναπαραγάγει την ηχητική και οπτική µορφή του υλικού,  
 β) να επιστρέψει το ηχητικό και οπτικό αρχείο, αµέσως µόλις ολοκληρώσει 

 την έρευνά του/της, 
 γ) να µην διαθέσει το υλικό (σε οποιαδήποτε µορφή του) σε τρίτα άτοµα, 
 δ) να µην δηµοσιοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο θα µπορούσε να 

 αποκαλύψει την ταυτότητα των συνοµιλούντων ατόµων,  
 ε) να µην ασκήσει κριτική στα συνοµιλούντα άτοµα σε σχέση µε τις  
  απόψεις που εκφράζουν, τις γλωσσικές τους ιδιαιτερότητες ή γενικότερα 
  τη γλωσσική τους ικανότητα,  
 στ) να αναφέρει σε κάθε ανακοίνωση ή δηµοσίευσή του/της ως πηγή 

 προέλευσης του υλικού του/της το ΙΝΣ, µε τον εξής τρόπο: 
"Τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας προέρχονται από το Corpus 

 Προφορικού Λόγου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ιδρύµατος 
 Μανόλη Τριανταφυλλίδη]. Παραχωρήθηκε µε τη συναίνεση της 
 καθηγήτριας Θ.-Σ. Παυλίδου, υπεύθυνης του ερευνητικού προγράµµατος 
 Γλωσσική Διεπίδραση και Ανάλυση Συνοµιλίας."  

 ζ) να αποστείλει αντίγραφο της ανακοίνωσης/δηµοσίευσης/µελέτης του/της 
  στο ΙΝΣ.  
4. Το ΙΝΣ δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των ανακοινώσεων ή 
 δηµοσιεύσεων που προκύπτουν από τη χρήση του υλικού. Η ευθύνη βαρύνει 
 αποκλειστικά τον/τη συγγραφέα.  
 
 
 
Έχω λάβει γνώση των παραπάνω και συµφωνώ να τηρήσω τους όρους που 

αφορούν τη χρήση του παραχωρηθέντος υλικού. 

 

Υπογραφή..............................................................................................  

Ηµεροµηνία...........................................................................................  


