ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αίτηση Αναπαραγωγής Αρχειακού Υλικού & Άδεια Χρήσης (Φ3)
Ημερομηνία

A/A Αίτησης*
Αντίγραφο*

από

Α. Στοιχεία αιτούντος
Επωνυμία
Νομικό πρόσωπο

Δραστηριότητα

ΑΦΜ

Ε-mail
Έδρα:

Τηλέφωνο
Οδός

Αριθμός

Πόλη

Τ.Κ.

Χώρα

Εκπροσωπείται από:

Ονοματεπώνυμο
Θέση/ιδιότητα

Αρ. ταυτότητας

Φυσικό πρόσωπο

Ε-mail

Τηλέφωνο

Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα

Αρ. ταυτ.

Ε-mail

Τηλέφωνο

Διεύθυνση: Οδός

Αριθμός

Πόλη

Τ.Κ.

Χώρα

Β. Αιτούμενο υλικό
Περιγραφή

[Η περιγραφή πρέπει να επιτρέπει την ακριβή ταυτοποίηση του υλικού· για ταξινομημένο
υλικό, αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός αναγνώρισης (ASYF, τεκμήριο/σελίδες).]

Ανάλυση εικόνων (προαιρετικό πεδίο)
Παραλαβή

 300 dpi

 600 dpi

 CD/DVD

 E-mail στη διεύθυνση:

 USB stick

 Αντιγραφή με ίδια μέσα (φωτογράφιση, video)

Γ.

Προβλεπόμενη χρήση και σκοπός

Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί σε:
 Βιβλίο (έντυπο ή/και e-book)
Τίτλος
Συγγραφέας
Εκδότης

ISBN

 Έντυπη  Ψηφιακή
Μορφή
 Εφημερίδα/περιοδικό/έντυπο
Τίτλος

Χρόνος κυκλοφορίας

Εκδότης

ISSN

 Έντυπη  Ψηφιακή
Μορφή
Χρόνος δημοσίευσης
 Σελίδα στο διαδίκτυο (εκτός των σελίδων εφημερίδων/περιοδικών)
Διεύθυνση
Κάτοχος
Χρόνος ανάρτησης
 Οπτικοακουστική παραγωγή (video ντοκιμαντέρ, τηλεοπτική εκπομπή, κ.λπ.)
Τίτλος
Παραγωγός
Χρόνος εκπομπής
 Τηλεόραση
 Διαδίκτυο
 CD/DVD
Διακίνηση
 Άλλο (λ.χ. έκθεση, φυλλάδιο, κ.λπ.· παρακαλώ διευκρινίστε)

Ο σκοπός της έκδοσης/χρήσης είναι:
 Επιστημονικός

 Εκπαιδευτικός

 Εμπορικός

 Άλλος


Παραχωρείται άδεια χρήσης και αναπαραγωγής του παραπάνω υλικού σύμφωνα με
τους γενικούς όρους χρήσης που επισυνάπτονται και αποτελούν ουσιώδες μέρος της
παρούσας, καθώς και με τους ειδικούς όρους που αναγράφονται παρακάτω:
Διάρκεια*
Ειδικοί όροι*

Το παραχωρούμενο υλικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο
σκοπό ή με άλλον τρόπο εκτός από αυτόν που αναφέρεται παραπάνω.

Ο/Η Αιτών/-ούσα

Εγκρίνεται

Απορρίπτεται

[Υπογραφή Προϊσταμένου]
[Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή]

* Τα πεδία με σκίαση συμπληρώνονται από το ΙΑΤΕ.

Ημερομηνία:

Γενικοί όροι χρήσης
1.

Στους παρακάτω όρους ως «Τράπεζα» νοείται η Τράπεζα της Ελλάδος, Λεωφόρος
Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα, Ελλάδα· ως «χρήστης» νοείται το πρόσωπο ή ο
φορέας που ζητά το υλικό για οποιαδήποτε χρήση· ως «αρχειακό υλικό» νοείται το
έγγραφο, η φωτογραφία, η ψηφιακή εικόνα/ήχος, καθώς και κάθε τεκμήριο που
παραχωρείται για αναπαραγωγή· ως «αναπαραγωγή» νοείται η οποιασδήποτε
μορφής αναπαραγωγή του αρχειακού υλικού, όπως ενδεικτικά με μηχανικό, ψηφιακό ή ηλεκτρονικό τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής στο
πλαίσιο των ηλεκτρονικών δικτύων, internet). Στις περιπτώσεις αναπαραγωγής για
τηλεοπτική χρήση παραχωρείται μη αποκλειστική άδεια μίας μετάδοσης, εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους, ενώ στην περίπτωση κινηματογραφικής χρήσης παραχωρείται και το μη αποκλειστικό δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης.

2.

Η παραχώρηση της άδειας αναπαραγωγής πραγματοποιείται με την υπογραφή
του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού με τους εκάστοτε ειδικούς όρους. Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή να παραχωρήσει σε τρίτους την άδεια
αναπαραγωγής ούτε να εκχωρήσει τα δικαιώματα που αποκτά με την άδεια χρήσης. Επίσης απαγορεύεται στον χρήστη να παραχωρήσει ή να εκμισθώσει το υλικό σε τρίτους. Απαγορεύεται η αλλοίωση ή τροποποίηση του παραχωρούμενου
υλικού από τον χρήστη, χωρίς την έγγραφη συμφωνία της Τράπεζας. Επισημαίνεται ότι ως τροποποίηση νοείται και η ψηφιακή επεξεργασία για την οποία απαιτείται
ειδική άδεια.

3.

Η Τράπεζα είναι και παραμένει αποκλειστική κάτοχος του παραχωρούμενου υλικού
και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει επ’ αυτού. Σε περίπτωση
που απαιτείται συμπληρωματική άδεια από τον αρχικό δημιουργό, αυτή πρέπει να
αναζητηθεί με ευθύνη του χρήστη.

4.

Ο χρήστης υποχρεούται να αναγράψει τη διεθνή ένδειξη πνευματικής ιδιοκτησίας
(copyright) σε κάθε χρήση/αναπαραγωγή του υλικού συνδεόμενη από το έτος
πρώτης δημοσίευσης, όπως θα υποδεικνύεται από την Τράπεζα [π.χ. © 2019 Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας της Ελλάδος (IATE) ή © 2019 Bank of Greece Historical Archives (IATE)].

5.

Η άδεια αναπαραγωγής του υλικού που παραχωρείται είναι μη αποκλειστική με
τυχόν ειδικούς όρους που συμφωνούνται μεταξύ του χρήστη και της Τράπεζας.

6.

Εντός ενός μήνα από την πρώτη κυκλοφορία, δημοσίευση, ή/και εκπομπή της έκδοσης/παραγωγής που χρησιμοποιεί το υλικό που παραχωρείται με την παρούσα άδεια, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο Ιστορικό Αρχείο
της Τράπεζας αντίτυπο, σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή. Παράλειψη αυτής της
υποχρέωσης συνεπάγεται την άρνηση παραχώρησης νέου υλικού στο μέλλον.

7.

Οι όροι χρήσης έχουν συνταχθεί και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ελληνικού δικαίου και ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται σε αναγκαστικού δικαίου διατάξεις. Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν ανακύψει, υπάγεται στη δικαιοδοσία των
δικαστηρίων της Αθήνας.

Έλαβα γνώση των παραπάνω όρων.
Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή

Ημερομηνία

Δ. Πίνακας παρακολούθησης παράδοσης/παραλαβής αντιγράφων
(συμπληρώνεται από το ΙΑΤΕ και υπογράφεται (εφόσον δεν πρόκειται για e-mail)

Ημ/νία

Παραδοτέο

Μορφή

Παραλαβών (ονοματεπώνυμο)
& Υπογραφή ή e-mail


Οδηγίες Συμπλήρωσης
Στον πίνακα παρακολουθείται η παράδοση και παραλαβή των αντιγράφων του υλικού που αναφέρεται στο συγκεκριμένο δελτίο Φ3 και καλύπτεται από την χορηγούμενη άδεια χρήσης.
Ημ/νία
Παραδοτέο

Ημερομηνία παράδοσης/αποστολής υλικού.
Περιγραφή/ταυτοποίηση του υλικού που παραδίδεται.

Μορφή

Η μορφή με την οποία χορηγήθηκαν τα αντίγραφα.
CD/DVD
USB stick
E-mail
Άλλο

Παραδόθηκε CD/DVD
Παραδόθηκε USB stick
Στάλθηκε με e-mail
Άλλη μέθοδος (λ.χ. φωτογράφιση από χρήστη)

Παραλαβών
Ονοματεπώνυμο παραλήπτη
Υπογραφή ή e-mail Υπογραφή παραλήπτη (όταν γίνεται αυτοπροσώπως) ή αναγράφεται το
e-mail στο οποίο έγινε η αποστολή του αρχείου.
Υπενθυμίζεται ότι τα σχετικά e-mail αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω του e-mail του ΙΑΤΕ.



