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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ονοματεπώνυμο …………………………………………………………………………………………………
Σχολή και Τμήμα .………………………………………………………………………………………………...
Τίτλος Δημοσίευσης ……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
Αποδέχομαι τους όρους κατάθεσης και διάθεσης της δημοσίευσης μου στο ΚΤΙΣΙΣ, όπως αυτοί
περιγράφονται στο παρόν έντυπο.
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 Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (εφεξής θα
αποκαλείται ΒΤΠ) το μη αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης και διάθεσης της ηλεκτρονικής
μορφής της παραπάνω δημοσίευσης στο διαδίκτυο μέσω του Ιδρυματικού Καταθετηρίου ΚΤΙΣΙΣ,
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 ΒΤΠ μπορεί να διατηρεί περισσότερα από ένα αντίγραφα του υποβληθέντος τεκμηρίου σε
οποιονδήποτε μέσο ή μορφή για λόγους αρχειοθέτησης, ασφάλειας και συντήρησης του τεκμηρίου.
4. Η ΒΤΠ 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 του τεκμηρίου δεν υπόκειται σε περιοριστικούς όρους.
Ο/Η δηλών/ούσα
………………………………………..
Υπογραφή

1

Η ΒΤΠ ελέγχει το καθεστώς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε δημοσίευσης που κατατίθεται στο
ΚΤΙΣΙΣ με βάση την πολιτική που ακολουθεί κάθε περιοδικό (οι διάφορες πολιτικές των περιοδικών βρίσκονται
στην ιστοσελίδα του Sherpa/Romeo). Στις περιπτώσεις που η πολιτική πρόσβασης έρχεται σε σύγκρουση με τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων (εκδοτών), διατίθενται μόνο τα βιβλιογραφικά δεδομένα καθώς και η
ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου.
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