
 

 

   

 
 
 
 

 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ 
ΑΔΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ονοματεπώνυμο…………………………………………….…………………………………… 
Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας……………………………………………………………………… 
Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας……………………………………………………………………….. 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας ……………………………………………………………………….. 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση …………………………………………………………………………. 
 
Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας/Διδακτορικής Διατριβής 
………………………………………………..…………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Επιβλέπων/ουσα/οντες……………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Πρόγραμμα Σπουδών……………………………………………………...……………………. 
Τμήμα …………………………………………………………………………………..………… 
Σχολή …………………………………………………………………………………………… 
 
□  Αποδέχομαι τους όρους κατάθεσης και διάθεσης της Διπλωματικής 
Εργασίας/Διδακτορικής Διατριβής μου με τον πιο πάνω τίτλο στο Ιδρυματικό Καταθετήριο 
«Πλημοχόη», όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν έντυπο.  
 
Δηλώνω ότι: 
□  Επιθυμώ την άμεση διάθεση του πλήρους κειμένου της Διπλωματικής 
Εργασίας/Διδακτορικής Διατριβής από το «Πλημοχόη». 
 
□ Επιθυμώ τη διάθεση του πλήρους κειμένου της Διπλωματικής Εργασίας/Διδακτορικής 
Διατριβής από το «Πλημοχόη» σε …….. μήνες1 μετά από την ημερομηνία κατάθεσής της.  
 
□  Είναι εις γνώση μου ότι μετά την πάροδο της προαναφερθείσας αυτής χρονικής 
περιόδου τα αρχεία της Διπλωματικής Εργασίας/Διδακτορικής Διατριβής μου θα είναι 
πλήρως διαθέσιμα μέσα από το Ιδρυματικό Καταθετήριο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου «Πλημοχόη». 
 
Όροι Κατάθεσης και Διάθεσης 
 
Με την υποβολή αυτής της άδειας εγώ ο/η συγγραφέας, δημιουργός, ή κάτοχος των 
πνευματικών δικαιωμάτων της πιο πάνω Διπλωματικής Εργασίας/Διδακτορικής 
Διατριβής παραχωρώ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το μη αποκλειστικό 
δικαίωμα της δημοσίευσης και διάθεσης της ηλεκτρονικής μορφής της στο διαδίκτυο μέσω 
του Ιδρυματικού Καταθετηρίου «Πλημοχόη», για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, 
ιδιωτικούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. 
 
Δηλώνω ότι: 

                                                           
1Η χρονική αυτή περίοδος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνά τους 36 μήνες.  



 

 

   

 H Διπλωματική Εργασία/Διδακτορική Διατριβή είναι γνήσιο έργο και πως έχω το 
δικαίωμα να παραχωρήσω τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παρούσα άδεια. 
Βεβαιώνω ότι το σύνολό της αποτελεί πρωτότυπο έργο παραχθέν από εμένα, δεν 
παραβιάζει τα δικαιώματα άλλου/ης δημιουργού καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έχει 
εκπονηθεί με σεβασμό και σε συμμόρφωση με τις αρχές της έρευνας και δεν 
προκύπτει από λογοκλοπή ή νοθευμένη έρευνα. 

 Κατέχω τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του φωτογραφικού υλικού που 
περιλαμβάνεται στην Διπλωματική Εργασία/Διδακτορική Διατριβή και/ή κατέχω άδεια 
χρήσης και/ή αναπαραγωγής του φωτογραφικού υλικού που περιλαμβάνεται στην 
Διπλωματική Εργασία/Διδακτορική Διατριβή από τον κάτοχο των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω φωτογραφικού υλικού. 

 Η εργασία έχει εκπονηθεί με σεβασμό σε απόρρητα που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία. 

 Η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έχει επιφέρει οποιαδήποτε 
τροποποίηση στο περιεχόμενο της εργασίας μου και ως δημιουργός αναλαμβάνω 
πλήρως την ευθύνη του περιεχομένου της.  

 Η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να διατηρεί τη 
Διπλωματική Εργασία/Διδακτορική Διατριβή σε οποιονδήποτε μέσο ή μορφή για 
λόγους αρχειοθέτησης, ασφάλειας και συντήρησής της. 

 Η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει δικαίωμα να ελέγχει και 
να επεξεργάζεται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μεθόδων, τη Διπλωματική 
Εργασία/Διδακτορική Διατριβή με σκοπό την καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση, 
αποθήκευση, τροποποίηση, χρήση, διάδοση, τη διασύνδεση, το κλείδωμα ή την 
απόρριψή της. 

 Η πρόσβαση στα μετα-δεδομένα της Διπλωματικής Εργασίας/Διδακτορικής Διατριβής 
δεν υπόκειται σε περιοριστικούς όρους. 

 
 
Ο/Η δηλών/ούσα 
Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………………………………… 
 
Υπογραφή 
………………………………………………………………………………...………..……….. 
Ημερομηνία Παράδοσης ……………………………………………………………………… 
 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ 
Ο/Η παραλήπτης/τρια  
Ονοματεπώνυμο 
……………………………………………………………………….……………………………. 
 
Υπογραφή 
…………………………………………………………………………………………………..… 
 
Ημερομηνία Παραλαβής ……………………………….……………………………...……….. 
 
Παρατηρήσεις…………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………….……………………………..………………………… 


