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ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι σήμερα 30/03/2015, παρέδωσα στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, ένα αντίτυπο 
της διατριβής μου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: 
 

 
Με την παρούσα: 

 1.    Δηλώνω ότι είμαι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της διατριβής αυτής και ότι από όσα  γνωρίζω 
  η διατριβή μου δεν συκοφαντεί πρόσωπα, ούτε προσβάλλει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. 

2.  Και (παρακαλούμε επιλέξτε ανάλογα): 
I.  Ως κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων αυτής της διατριβής, παραχωρώ στη Βιβλιοθήκη 

Πανεπιστημίου Κύπρου το μη αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης και διάθεσης της 
ηλεκτρονικής  μορφής της παραπάνω διπλωματικής εργασίας στον Παγκόσμιο Ιστό, για 
εκπαιδευτική, ερευνητική και ιδιωτική χρήση και όχι για χρήση που αποσκοπεί σε εμπορική 
εκμετάλλευση.  

II.  Ως κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων αυτής της διατριβής, θέτω τον χρονικό περιορισμό των 
____ μηνών για την ηλεκτρονική δημοσίευση της διατριβής, αρχής γενομένης από την ημέρα 
υποβολής της στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

 Αιτούμαι το περιορισμό πρόσβασης γιατί: 
 Σκοπεύω να εκδώσω ολόκληρη ή τμήμα της διατριβής μου και πιστεύω ότι η δημόσια 
 πρόσβαση σε αυτήν ενδεχομένως να αποθαρρύνει  την δημοσίευση από εκδοτικό οίκο. 
 Σκοπεύω να κάνω αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε θεματικό αντικείμενο σχετικό με 
 το περιεχόμενο της διατριβής. 
 Σκοπεύω να διαπραγματευτώ την εμπορική εκμετάλλευση μέρους του έργου. 
 Το περιεχόμενο της εργασίας θίγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα συγκεκριμένου 
 ατόμου ή ομάδας ατόμων.  
 Το περιεχόμενο της διατριβής περιέχει πληροφορίες εθνικής ασφάλειας. 
 Άλλο(παρακαλούμε προσδιορίστε) ................................................................................ 
 ..................................................................................................................................... 

       ΙΙΙ.  Ως κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων αυτής της διατριβής, παραχωρώ στη ΒΠΚ το δικαίωμα 
   να εντάξει, για μη αποκλειστική διάθεση, το πλήρες κείμενο της διατριβής μου σε ηλεκτρονικές        
   συλλογές διατρίβων (π.χ. UMI1/DART- Europe2). 

  3.  Αποδέχομαι ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί, χωρίς να αλλάξει το  περιεχόμενο της   
  διατριβής μου, να αντιγράψει την διατριβή σε οποιοδήποτε μέσο ή/και σε οποιαδήποτε μορφότυπο για  
  λόγους διατήρησης. 
 4.  Αποδέχομαι ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να κρατά περισσότερα από  ένα                   
  αντίγραφα αυτής της διατριβής για λόγους ασφάλειας και διατήρησης. 

 
Ο/Η δηλών/ούσα   

 
             Paris Nearchou 
 
                  

[Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με Αναστασία Ιωάννου (ioannou.anastasia@ucy.ac.cy) τηλ. +357-22-893431] 
1 Παρέχει πρόσβαση σε Διδακτορικές διατριβές για χιλιάδες βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο. 
2 Το DART-Europe είναι μια ενιαία ευρωπαϊκή πύλη που στόχο έχει τη δυνατότητα εντοπισμού διατριβών σε ηλεκτρονική μορφή και συμμετοχή 
σε ενέργειες που πιθανόν να επηρεάσουν τις μελλοντικές εξελίξεις θεμάτων, που αφορούν την πρόσβαση σε ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές διατριβές. 
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