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ΔΓΚΡΙΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΘΔΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ 

Γειώλσ ππεύζπλα όηη ζήκεξα ζηηο 4/10/ 2010, παξέδσζα ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, έλα 

αληίηππν ηεο δηαηξηβήο κνπ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή: 

Με ηελ παξνύζα: 

1. Γειώλσ όηη είκαη ν θάηνρνο ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ ηεο δηαηξηβήο απηήο θαη όηη από όζα  γλσξίδσ 

ε δηαηξηβή κνπ δελ ζπθνθαληεί πξόζσπα, νύηε πξνζβάιιεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηξίησλ. 

2. Καη (παξαθαινύκε επηιέμηε αλάινγα): 

I. Ωο θάηνρνο ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ απηήο ηεο δηαηξηβήο, παξαρσξώ ζηε Βηβιηνζήθε 

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ην κε απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ηεο δεκνζίεπζεο θαη δηάζεζεο ηεο

ειεθηξνληθήο  κνξθήο ηεο παξαπάλσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό, γηα 

εθπαηδεπηηθή, εξεπλεηηθή θαη ηδησηηθή ρξήζε θαη όρη γηα ρξήζε πνπ απνζθνπεί ζε εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε.  

II. Ωο θάηνρνο ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ απηήο ηεο δηαηξηβήο, ζέησ ηνλ ρξνληθό πεξηνξηζκό ησλ 

_6___ κελώλ γηα ηελ ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε ηεο δηαηξηβήο, αξρήο γελνκέλεο από ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. 

Αιηούμαι ηο περιοριζμό πρόζβαζης γιαηί: 
Σθνπεύσ λα εθδώζσ νιόθιεξε ή ηκήκα ηεο δηαηξηβήο κνπ θαη πηζηεύσ όηη ε δεκόζηα 

πξόζβαζε ζε απηήλ ελδερνκέλσο λα απνζαξξύλεη  ηελ δεκνζίεπζε από εθδνηηθό νίθν. 

Σθνπεύσ λα θάλσ αίηεζε γηα δίπισκα επξεζηηερλίαο ζε ζεκαηηθό αληηθείκελν ζρεηηθό κε 

ην πεξηερόκελν ηεο δηαηξηβήο. 

Σθνπεύσ λα δηαπξαγκαηεπηώ ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε κέξνπο ηνπ έξγνπ. 

Τν πεξηερόκελν ηεο εξγαζίαο ζίγεη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζπγθεθξηκέλνπ 

αηόκνπ ή νκάδαο αηόκσλ.  

Τν πεξηερόκελν ηεο δηαηξηβήο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο εζληθήο αζθάιεηαο. 

Άιιν(παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε) ................................................................................ 

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

    ΙΙΙ. Ωο θάηνρνο ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ απηήο ηεο δηαηξηβήο, παξαρσξώ ζηε ΒΠΚ ην δηθαίσκα 

λα εληάμεη, γηα κε απνθιεηζηηθή δηάζεζε, ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαηξηβήο κνπ ζε ειεθηξνληθέο 

ζπιινγέο δηαηξίβσλ (π.ρ. UMI
1
/DART- Europe

2
). 

3. Απνδέρνκαη όηη ε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ κπνξεί, ρσξίο λα αιιάμεη ην  πεξηερόκελν ηεο   

δηαηξηβήο κνπ, λα αληηγξάςεη ηελ δηαηξηβή ζε νπνηνδήπνηε κέζν ή/θαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθόηππν γηα  

λόγοσς διαηήρηζης. 
4. Απνδέρνκαη όηη ε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ κπνξεί λα θξαηά πεξηζζόηεξα από  έλα 

αληίγξαθα απηήο ηεο δηαηξηβήο γηα λόγοσς αζθάλειας και διαηήρηζης. 

Ο/Η δειώλ/νύζα 

_________________ 

       (Υπνγξαθή) 

27/4/2015 

[Σεκείσζε: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε Αλαζηαζία Ισάλλνπ (ioannou.anastasia@ucy.ac.cy) ηει. +357-22-893431] 

1 Παξέρεη πξόζβαζε ζε Γηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο γηα ρηιηάδεο βηβιηνζήθεο αλά ηνλ θόζκν. 

2 Τν DART-Europe είλαη κηα εληαία επξσπατθή πύιε πνπ ζηόρν έρεη ηε δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ δηαηξηβώλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζπκκεηνρή 

ζε ελέξγεηεο πνπ πηζαλόλ λα επεξεάζνπλ ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο ζεκάησλ, πνπ αθνξνύλ ηελ πξόζβαζε ζε επξσπατθέο ειεθηξνληθέο δηαηξηβέο. 
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Real-time high quality HDR illumination and tonemapped rendering 
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Γηώξγνο Φξπζάλζνπ 

Γέζπνηλα Μηραήι Γηώξγνο 
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