ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΠΡΟ:
(Συμπληρώνεται η Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ
προς την οποία απευθύνεται η αίτηση)

Α Ι Σ Η  Η
ΓΙΑ ΣΗ ΦΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΦΡΗΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΕΨΝ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ (ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΜΟΤΕΙΨΝ, ΜΝΗΜΕΙΑ,
ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΦΨΡΟΙ) ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
(Βάσει του άρθρου 46 του Ν. 3028/02 και των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με αριθμ.
ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-52-54/81397/2199/12.09.2005, Φ.Ε.Κ. 1491/B/27.10.2005 και
ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28.12.2011, Φ.Ε.Κ. 3046/Β/30.12.2011)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ
Ονοματεπώνυμο:
Επάγγελμα/Ιδιότητα:
Σαχ. Διεύθυνση:
Σηλέφωνο/FAX:
Ηλ. Σαχυδρομείο (E-Mail):

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ
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Κρατικός Υορέας/Δημόσιο:

☐

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός:

☐

Ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα:

☐

Ερευνητικό ίδρυμα:

☐

Εκδοτικός οργανισμός:

☐

Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης:

☐

Σουριστικό Γραφείο:

☐

Εταιρεία παροχής τουριστικών
πληροφοριών μέσω διαδικτύου:

☐

Σράπεζα εικόνων:

☐

Διαφημιστική εταιρία:

☐

Άλλο (περιγράψτε):

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΨ ΑΙΣΟΤΝΣΟ
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου:

☐

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου:

☐

Ιδιωτικός Υορέας:

☐

Υυσικό Πρόσωπο:

☐

ΚΟΠΟ ΦΡΗΗ
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Ενημερωτικός:

☐

Εκπαιδευτικός:

☐

Ερευνητικός:

☐

Πολιτιστικός:

☐

Εμπορικός:

☐

Διαφημιστικός:

☐

Πειραματικός:

☐

Άλλος (διευκρινίστε):

ΣΤΠΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ
Δισδιάστατη:

☐

Σρισδιάστατη:

☐

τατική:

☐

Κινούμενη:

☐

Άλλο (διευκρινίστε):

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ
Ερασιτεχνική
Υωτογράφηση:

Επαγγελματική
(Επισυνάψτε τη σχετική άδεια
του ΥΠΟΠΑΙΘ)
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☐

Ερασιτεχνική
Κινηματογράφηση /
βιντεοσκόπηση:

Επαγγελματική

☐

(Επισυνάψτε τη σχετική άδεια
του ΥΠΟΠΑΙΘ)

Διαδίκτυο:

Έντυπη έκδοση:

☐
☐

Ηλ. Διεύθυνση-URL:

Αναφέρατε τον τίτλο και αριθμό
σελίδας/εικόνας ή το είδος του εντύπου:

☐

Παραχώρηση από το
ΤΠΟΠΑΙΘ:
Άλλη (διευκρινίστε):

ΑΝΑΛΤΗ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

☐

Ανάλυση 72 dpi:

Ανάλυση άνω των 72 dpi:

☐

Εισάγετε την ανάλυση:

ΠΡΟΒΑΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ

☐

Δωρεάν:

Με χρέωση:

☐

Αναφέρατε το ποσό χρέωσης:

ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ
Έως ένα έτος:
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☐

Έως πέντε έτη*:

* (Ανώτατο χρονικό όριο ανάρτησης σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. είναι τα πέντε έτη, με δυνατότητα
ανανέωσης κατόπιν σχετικής αίτησης)

ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ ΑΝΑΡΣΗΗ
Ηλ. Διεύθυνση-URL:
Σοποθεσία διακομιστή
(server):
Γλώσσα/ες προβολής:
Υορέας/Εταιρία διαχείρισης:
Λοιποί εμπλεκόμενοι:
(εάν υπάρχουν)
Τδατοσήμανση εικόνων:
Άλλη μέθοδος προστασίας
περιεχομένου:

☐

Ναι

☐

Όχι

☐

Αναφέρατε τη μέθοδο:

Επιπλέον πληροφορίες:
(συμπληρώστε προαιρετικά)

ΑΝΑΝΕΨΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ
Η παρούσα αίτηση αφορά
σε ανανέωση προηγούμενης
άδειας ανάρτησης:

☐

Αναφέρατε τον αριθμό απόφασης:

ΤΝΗΜΜΕΝΑ (υποχρεωτικά)



Πλήρης κατάλογος των εικονιζόμενων αντικειμένων/μνημείων/χώρων (στην
περίπτωση μουσειακών αντικειμένων να αναγραφεί επιπλέον ο Αριθμός
Ευρετηρίου και το Μουσείο προέλευσης)



Ψηφιακά αντίγραφα των απεικονίσεων
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Ψηφιακό αντίγραφο των συνοδευτικών κειμένων



Αντίγραφα των αντίστοιχων αδειών φωτογράφησης/κινηματογράφησης από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΟΠΑΙΘ ή των αδειών χρήσης / συμφωνητικών
εκχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων των συγκεκριμένων απεικονίσεων από
τους κατόχους τους (στην περίπτωση που οι εικόνες δεν έχουν παραχωρηθεί από
το ΥΠΟΠΑΙΘ).

Σημαντική επισήμανση: η παρούσα αίτηση αφορά στη χορήγηση άδειας χρήσης απεικονίσεων
των συγκεκριμένων αντικειμένων/μνημείων/χώρων αρμοδιότητας του ΥΠΟΠΑΙΘ και όχι
χρήσης των συγκεκριμένων απεικονίσεων, εάν αυτές προέρχονται από τρίτους και δεν έχουν
παραχωρηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΟΠΑΙΘ ή δεν αποτελούν το προϊόν
αδειοδοτημένης φωτογράφησης/κινηματογράφησης από τον αιτούντα. Στην περίπτωση αυτή ο
αιτών οφείλει να εξασφαλίσει ο ίδιος άδεια χρήσης / συμφωνητικό εκχώρησης πνευματικών
δικαιωμάτων των συγκεκριμένων απεικονίσεων από τους κατόχους τους και να επισυνάψει
αντίγραφά τους στην παρούσα αίτηση.

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ
Ο/Η υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι
1. Η χρήση των απεικονίσεων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη αιτούμενη
χρήση και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της χορηγούμενης άδειας που θα καθοριστούν από τον Υπουργό Πολιτισμού
και Αθλητισμού κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης ή μεταβολής απαιτείται η χορήγηση νέας
άδειας.
2. Η χορηγούμενη άδεια δε θα μεταβιβαστεί σε τρίτο.
3. Η ευθύνη για την ορθή και νόμιμη χρήση των απεικονίσεων βαρύνει αποκλειστικά των
αιτούντα και σε καμία περίπτωση το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Η χρήση των απεικονίσεων σε καμία περίπτωση δε θα αλλοιώνει το περιεχόμενό τους ή θα
θίγει με οποιονδήποτε τρόπο τα εικονιζόμενα μνημεία.
5. Η χορήγηση της άδειας ουδόλως συνιστά οποιασδήποτε μορφής συνεργασία, επίσημη ή
ανεπίσημη, με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτός εάν αυτή προβλέπεται
ρητώς στη σχετική άδεια.
6. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα ενημερωθεί εγκαίρως για την έναρξη και
λήξη της ανάρτησης των αδειοδοτούμενων απεικονίσεων στο διαδικτυακό τόπο.
7. Πριν από την ανάρτηση των απεικονίσεων στο διαδίκτυο θα καταβληθούν τα υπέρ του
Τ.Α.Π. αναλογούντα τέλη χρήσης στο όνομα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων στην
Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό 026786/4, ή εφόσον η καταβολή των τελών γίνει
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μέσω άλλης τραπέζης, στον λογαριασμό

ΙΒΑΝ GR 2201000240000000000267864 της

Τράπεζας της Ελλάδος.
8. Η ανάρτηση των απεικονίσεων στο διαδικτυακό τόπο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τις
κάτωθι γνωστοποιήσεις:
i. «Τα δικαιώματα των εικονιζόμενων μνημείων ανήκουν στο Ελληνικό
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ν. 3028/2002)»
ii. (Για κινητά μνημεία) Ονομασία μνημείου, προέλευση (Μουσείο/συλλογή),
αριθμός ευρετηρίου, (και προαιρετικά χρονολογία και χρήση)
iii. (Για ακίνητα μνημεία) Ονομασία μνημείου, τοποθεσία (και προαιρετικά
χρονολογία και χρήση)
9. Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή.
10. Η μη τήρηση των ανωτέρω επισύρει τις κατά Νόμο κυρώσεις.

Ο/Η Δηλών/ούσα

(Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)
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