ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΠΡΟ:
(υμπληρώνεται η Τπηρεσία του ΤΠΠΟΑ προς
την οποία απευθύνεται η αίτηση)

Α Ι Σ Η  Η
ΓΙΑ ΣΗ ΦΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΦΡΗΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΕΩΝ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ
(ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΤΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΦΩΡΟΙ)
Ε ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΕΚΔΟH (E-BOOK)
[Βάσει του άρθρου 46 του Ν. 3028/02 και των Κοινών Τπουργικών Αποφάσεων με αριθμ. πρωτ.
ΤΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Υ51-52-54/81397/2199/12.09.2005 (Υ.Ε.Κ. 1491/B/27.10.2005) και
ΤΠΠΟΣ/ΔΟΕΠΤ/ΣΟΠΤΝ/126463/28.12.2011 (Υ.Ε.Κ. 3046/Β/30.12.2011)]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ
Ονοματεπώνυμο:
Επάγγελμα/Ιδιότητα:
Σαχ. Διεύθυνση:
Σηλέφωνο/FAX:
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Ηλ. Σαχυδρομείο (E-Mail):
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ
Κρατικός Υορέας/Δημόσιο:
Κρατικός Υορέας Εκπαίδευσης ΕΕ:
Επιστημονικό Ίδρυμα:
Μη Κερδοσκοπικό Πολιτιστικό και Μορφωτικό
Ίδρυμα:
Εκδοτικός Οίκος:
Ιδιώτης:
Άλλο (περιγράψτε):

ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ
Εμπορική Επωνυμία:
Σαχ. Διεύθυνση:
Σηλέφωνο/FAX:
Ηλ. Σαχυδρομείο (E-Mail):

ΣΟΙΦΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΗ
Αριθμός αντιτύπων έκδοσης:
Σίτλος ηλεκτρονικής έκδοσης και συγγραφέας:
ύντομη περιγραφή περιεχομένου:
Φώρα έκδοσης:
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Γλώσσα έκδοσης:
Επιπλέον γλώσσες έκδοσης:
Πρώτη έκδοση:

Επανέκδοση:

Έντυπη έκδοση του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού
τίτλου:

(Επισυνάψτε τη σχετική άδεια του ΤΠΠΟΑ/ΣΑΠ)

την περίπτωση που προϋπάρχει έντυπη έκδοση,
επισυνάψτε και τη σχετική άδεια του ΤΠΠΟΑ/ΣΑΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
υνολικός αριθμός εικόνων:
Τπηρεσίες του ΤΠΟΠΑΙΘ από τις οποίες έχετε
ζητήσει ή σκοπεύετε να ζητήσετε εικόνα/-ες
αρχαιολογικού περιεχομένου για την ίδια έκδοση:
Πλήρης κατάλογος των εικονιζόμενων
αντικειμένων/μνημείων/χώρων
(στην περίπτωση μουσειακών αντικειμένων να
αναγραφεί επιπλέον ο Αριθμός Ευρετηρίου και το
Μουσείο προέλευσης):

1.
2.
3.
4. κ.ο.κ.

ΠΡΟΒΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΗ
Δωρεάν:

Με χρέωση:
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ΤΝΗΜΜΕΝΑ (υποχρεωτικά)
Πλήρης κατάλογος των εικονιζόμενων αντικειμένων/μνημείων/χώρων (στην περίπτωση
μουσειακών αντικειμένων να αναγραφεί επιπλέον ο Αριθμός Ευρετηρίου και το Μουσείο
προέλευσης)
Αντίγραφα των αντίστοιχων αδειών φωτογράφησης/έκδοσης από τις αρμόδιες Τπηρεσίες
του ΤΠΠΟΑ ή των αδειών χρήσης

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
Ο/Η υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι
1. Η χρήση των απεικονίσεων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη αιτούμενη χρήση
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της χορηγούμενης άδειας που θα καθοριστούν από τον
Τπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού υμβουλίου.
ε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης ή μεταβολής απαιτείται η χορήγηση νέας άδειας.
2. Πριν από την ανάρτηση των απεικονίσεων στο διαδίκτυο θα καταβληθούν τα υπέρ του Σ.Α.Π.
αναλογούντα τέλη χρήσης στο όνομα του Σαμείου Αρχαιολογικών Πόρων στην Σράπεζα της Ελλάδος
στον λογαριασμό

026786/4, ή εφόσον η καταβολή των τελών γίνει μέσω άλλης τραπέζης, στον

λογαριασμό ΙΒΑΝ GR 2201000240000000000267864 της Σράπεζας της Ελλάδος.
3. Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή.

Ο Αιτών /Η Αιτούσα

(Ονοματεπώνυμο)
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(Τπογραφή)
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