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Έντυπο Αναγνώρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

 

 

Εγώ, ο/η υπογεγραμμένος/η, _______________________ με αρ. Δελτίου 

Ταυτότητας/Διαβατηρίου _______________, αναγνωρίζω ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

(όπου αναφέρεται παρακάτω ως «το Πανεπιστήμιο»), διαθέτει όλα τα δικαιώματα για 

μυθιστορήματα, ποιήματα, έργα, άρθρα, πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, γλυπτά, ταινίες, 

μουσικές συνθέσεις, προγράμματα υπολογιστών, βάσεις δεδομένων, αρχιτεκτονικά σχέδια 

και τεχνικά σχέδια (όπου αναφέρονται παρακάτω από κοινού και χωριστά ως «έργο»), τα 

οποία δημιούργησα και/ή παρήγαγα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο 

και υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη του Πανεπιστημίου και/ή εκπροσώπων του και/ή 

υπαλλήλων του. 

 

Υπογράφοντας το παρόν έντυπο αναγνώρισης, καταλαβαίνω πλήρως ότι το έργο μου μπορεί 

να επεξεργαστεί και/ή να αντιγραφεί και/ή να εκδοθεί και/ή να δημοσιευτεί και/ή να 

διανεμηθεί και παραιτούμαι από το δικαίωμα επιθεώρησης ή έγκρισης του τελικού 

προϊόντος. Αναγνωρίζω επίσης ότι το έργο μου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως παρουσιάσεις σε συνέδρια και/ή εκπαιδευτικές 

παρουσιάσεις και/ή μαθήματα και/ή ενημερωτικές παρουσιάσεις και/ή διαδικτυακά 

εκπαιδευτικά μαθήματα/παρουσιάσεις και/ή εκπαιδευτικά βίντεο και/ή διαδικτυακά ως μέρος 

ενός ιστότοπου ή άλλου κοινωνικού δικτύου που σχετίζεται με το Πανεπιστήμιο και/ή 

διαφημιστικό υλικό, καθώς και εντός μιας απεριόριστης γεωγραφικής περιοχής. 

  

Επιπλέον, επιβεβαιώνω ότι με την υπογραφή του παρόντος εγγράφου, παραιτούμαι του 

δικαιώματός εκμετάλλευσης και/ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση που προκύπτει και/ή 

σχετίζεται με τη χρήση του έργου μου, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό και/ή 

περιορισμούς στην ισχύ της παρούσας αναγνώρισης. 

 

Το παρόν έντυπο ισχύει για δικαιώματα που σχετίζονται με οποιοδήποτε είδος εργασίας 

όπως περιγράφεται παραπάνω, το οποίο δημιουργείται και/ή παράγεται κατά τη συμμετοχή 

μου σε διδακτική ενότητα και/ή τάξεις και/ή σεμινάρια ως μέρος της φοίτησής μου στο 

Πανεπιστήμιο. 

 

Υπογράφοντας το παρόν έντυπο, επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει πλήρως και κατανοήσει 

πλήρως τα παραπάνω και συμφωνώ να δεσμευτώ. Με το παρόν αποποιούμαι οποιαδήποτε 

αξίωση εναντίον οποιουδήποτε προσώπου και/ή μονάδας και/ή τμήματος, που εκπροσωπεί 

το Πανεπιστήμιο, για τη χρήση της εργασίας μου, για εκπαιδευτικούς και/ή προωθητικούς 

σκοπούς ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό όπου το Πανεπιστήμιο και/ή οι εκπρόσωποί του το 

θεωρούν κατάλληλο όπως αυτό έχει περιγραφεί και εξηγηθεί παραπάνω. 

 

Ονοματεπώνυμο/Α.Δ.Τ. _______________________ 

 

Διεύθυνση/Τ.Θ.  _______________________ 

 

Πόλη _______________________ 
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Ταχυδρομικός Κώδικας  _______________________ 

 

Τηλέφωνο  _______________________ 

 

Ηλ. Διεύθυνση  _______________________ 

 

Ημερομηνία  _______________________ 

 

 

Υπογραφή 

 

_______________________ 

 

Μάρτυρας 1 

Όνομα/Α.Δ.Τ. 

 

_______________________ 

 

Μάρτυρας 1  

Υπογραφή  

 

 

_______________________ 

 

Μάρτυρας 2 

Όνομα/Α.Δ.Τ. 

 

_______________________ 

 

Μάρτυρας 2  

Υπογραφή 

 

 

_______________________ 

 


