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Βιβλιοθήκη Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, 48, 2235 Λατσιά, Λευκωσία 
 
Τηλ. 22411799 

   

   

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΔΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………...…………………………………………………………………  

Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας: ………………………….…………………………………………………………. 

Τίτλος Διατριβής/Εργασίας: ………………………………………….…………………………………………. 

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

Επιβλέπων/Επιβλέπουσα Καθηγητής/Καθηγήτρια: ………………………………………………………… 

Σχολή και Πρόγραμμα Σπουδών: …………………………………………………..………..………………... 

 

Δηλώνω ότι: 

  

1. Αποδέχομαι τους όρους κατάθεσης της Διατριβής/Εργασίας μου στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΑΠΚΥ 

«ΚΥΨΕΛΗ» και διάθεσης της με Άδεια Χρήσης Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) Αναφορά 

Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα, όπως αυτή περιγράφεται στον σχετικό 

σύνδεσμο και στους όρους που ακολουθούν. 

 

Επιθυμώ την άμεση διάθεση του πλήρους κειμένου της Διατριβής/Εργασίας από την «ΚΥΨΕΛΗ».     

[ΝΑΙ/ΟΧΙ] 

 

2. Αιτούμαι για τη διάθεση της Διατριβής/Εργασίας μου στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΑΠΚΥ να 

εφαρμοστεί περιορισμός για ______ μήνες μετά από την ημερομηνία κατάθεσης της. Η σύμφωνη γνώμη 

του επιβλέποντα/επιβλέπουσας καθηγητή/καθηγήτριας μου επισυνάπτεται. 

 

Είναι εις γνώση μου ότι μετά τη πάροδο της χρονικής αυτής περιόδου η Διατριβή/Εργασία μου θα 

διατεθεί  μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου «ΚΥΨΕΛΗ» με Άδεια Χρήσης Creative Commons (CC BY-

NC-ND 4.0) Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα, όπως αυτή περιγράφεται 

στον σχετικό σύνδεσμο και στους όρους που ακολουθούν. 

 
 
Όροι Κατάθεσης και Διάθεσης 

1. Με την υποβολή αυτής της άδειας εγώ ο/η συγγραφέας, δημιουργός, ή κάτοχος των πνευματικών 

δικαιωμάτων παραχωρώ στη Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου το μη αποκλειστικό 

δικαίωμα της δημοσίευσης και διάθεσης της ηλεκτρονικής μορφής της παραπάνω 

Διατριβής/Εργασίας στο διαδίκτυο μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΚΥΨΕΛΗ, για 

εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, ιδιωτικούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. 
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2. Δηλώνω πως το υποβληθέν τεκμήριο είναι γνήσιο έργο και πως έχω το δικαίωμα να παραχωρήσω 

τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παρούσα άδεια. Βεβαιώνω ότι το σύνολο του τεκμηρίου 

αποτελεί πρωτότυπο έργο παραχθέν από εμένα και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα άλλου 

δημιουργού καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

3. Η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να διατηρεί περισσότερα από ένα 

αντίγραφα του υποβληθέντος τεκμηρίου σε οποιοδήποτε μέσο και σε διάφορες μορφές για λόγους 

αρχειοθέτησης, ασφάλειας και συντήρησης του τεκμηρίου. 

4. Η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει δικαίωμα να ελέγχει και να επεξεργάζεται, με 

ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μεθόδων, το υποβληθέν τεκμήριο με σκοπό την καταχώρηση, 

οργάνωση, διατήρηση, αποθήκευση, τροποποίηση, χρήση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, 

τη διασύνδεση, το κλείδωμα ή την απόρριψη του τεκμηρίου. 

5. Η πρόσβαση στα μεταδεδομένα της Διατριβής/Εργασίας δεν υπόκειται σε περιοριστικούς όρους. 

 
Ο/Η δηλών/ούσα (Ονοματεπώνυμο)  
 
__________________________________ 

 

Υπογραφή      Ημερομηνία 

_______________________________   __________________________________ 

 

 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Ημερομηνία παραλαβής Διατριβής/Εργασίας 

_______________________________ 

 

Ο/ Η παραλήπτης  

_______________________________ 

 

 

 

*Το Παρόν έντυπο συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός 679/2016) 
και τον Νόμο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων (Ν. 125 (Ι)/2018).  
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