
Αποστείλετε την παρούσα αίτηση υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sylviaioannoufoundation.org 

Αίτηση μη αποκλειστικής Άδειας Χρήσης Υλικού  
από τη Συλλογή του Sylvia Ioannou Charitable Foundation 

Ονοματεπώνυμο: ................................................................................................................................................. 

Ιδιότητα: ............................................................................................................................................................... 

Φορέας: ................................................................................................................................................................ 

Ταχυδρομική διεύθυνση: .................................................................................................................................... 

Σταθερό τηλέφωνο: ........................................... Κινητό τηλέφωνο: ........................................... 

Email: ................................................................................... 

Αιτούμαι την παραχώρηση μη αποκλειστικής άδειας χρήσης των ακόλουθων πρωτότυπων τεκμηρίων        ή 
αναπαραγωγές αυτών       : 

…............................................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................................ 

(Η άδεια χρήσης υλικού ενδέχεται να συνεπάγεται χρεώσεις)

Τα παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν σε: 

α. Έρευνα (χωρίς δικαίωμα δημοσίευσης) 
Συμπληρώνετε περισσότερα στοιχεία για το ερευνητικό αντικείμενο: 

.................................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 

β. Ανάρτηση στο διαδίκτυο 
(στις περιπτώσεις αυτές το υλικό παραδίδεται σε ανάλυση 72dpi, με ψηφιακό υδατόσημο του Sylvia Ioannou Charitable 
Foundation) 
Συμπληρώνετε τον σύνδεσμο URL (εφ' όσον υπάρχει) ή λεπτομέρειες σχετικά με την ιστοσελίδα και τη χρήση της εικόνας: 

.................................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
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γ. Έκδοση: 

Έντυπη               Ηλεκτρονική        

ως απλή εικονογράφηση                ως εξώφυλλο  

Συμπληρώνετε: όνομα εκδότη, όνομα συγγραφέα ή επιστημονικού επιμελητή, τίτλο ή θέμα έκδοσης/άρθρου, 
συμπερίληψη σε ακαδημαϊκή έκδοση, εκτιμώμενη περίοδο κυκλοφορίας, εκτιμώμενη τιμή πώλησης, αριθμό αντιτύπων: 

.................................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 

δ. Παρουσίαση (PowerPoint) / Ανακοίνωση σε συνέδριο / Ομιλία 
Συμπληρώνετε: όνομα ομιλητή, τίτλο ή θέμα ανακοίνωσης, διοργάνωση, ημερομηνία διεξαγωγής 
(σε περίπτωση συμπερίληψης σε τόμο πρακτικών συνεδρίου/ημερίδας κ.τ.τ., υποβάλλετε νέα αίτηση): 

.................................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 

ε. Έκθεση 
Σε περίπτωση συμπερίληψης και σε κατάλογο, συμπληρώνετε και το (γ). 
Συμπληρώνετε: τίτλο έκθεσης, επιμελητή, εκτιμώμενη χρονική διάρκεια, χώρο διεξαγωγής, τρόπο παρουσίασης τεκμηρίου 
(φυσική, ψηφιακή ή με εκτύπωση): 

.................................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 

στ. Οπτικοακουστική παραγωγή 
Συμπληρώνετε: τίτλο, είδος (ταινία, σειρά, ντοκιμαντέρ, εκπομπή κ.λπ.), κανάλι, συντελεστές, εκτιμώμενη περίοδο και ζώνη 
προβολής: 

.................................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
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Όροι μη αποκλειστικής Άδειας Χρήσης Υλικού 

Με την έγγραφη αποδοχή της παρούσας αίτησης, το Sylvia Ioannou Charitable Foundation (το «Ίδρυμα») παραχωρεί 
την μη αποκλειστική άδεια χρήσης υλικού από τη Συλλογή του (σε πρωτότυπη μορφή ή σε αναπαραγωγή) στον 
ενδιαφερόμενο («Αδειούχο») σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, οι οποίοι μαζί με την αίτηση συνιστούν τη 
συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Ελάχιστος χρόνος διεκπεραίωσης αιτήματος: 5 εργάσιμες ημέρες. 
Η άδεια χρήσης υλικού ενδέχεται να συνεπάγεται χρεώσεις. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει πολιτική 
χρεώσεων για τα παραχωρούμενα δικαιώματα.  
Η υποβολή αίτησης δεν συνιστά αποδοχή αυτής και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την έγγραφη αποδοχή από 
την πλευρά του Ιδρύματος. 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
1. Το πρωτότυπο τεκμήριο και κάθε αναπαραγωγή του αποτελούν ιδιοκτησία του Ιδρύματος.

2. Σε περίπτωση χρεώσεων, η καταβολή του ποσού θα γίνεται στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Επωνυμία τραπέζης: Eurobank Ergasias S.A.
IBAN: GR8702600260000930200460891 
SWIFT CODE: ERBKGRAA 
Δικαιούχος:  Adventure SA 

Στο πεδίο Αιτιολογία του καταθετηρίου θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης. Τα τραπεζικά 
έξοδα θα επιβαρύνουν τον Αδειούχο ενώ το αποδεικτικό της κατάθεσης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση: info@sylviaioannoufoundation.org και ακολούθως θα γίνεται η αποστολή των ψηφιακών 
αντιγράφων. 

3. Το Ίδρυμα δεν παραχωρεί άδεια χρήσης υλικού για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς.

4. Κάθε παραχώρηση άδειας χρήσης του υλικού ισχύει για μία φορά μόνο.

5. Η άδεια χρήσης υλικού ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και για τη χρονική διάρκεια που αναφέρει 
η αίτηση.

6. Η άδεια είναι αυστηρά προσωπική και αμεταβίβαστη.

7. Η έκταση και η ποσότητα του υλικού κάθε τεκμηρίου που δύναται να παραχωρείται με την άδεια αποφασίζεται 
αποκλειστικά από το Ίδρυμα, χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο της αίτησης.

8. Η αναπαραγωγή του υλικού αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρεται 
στην αίτηση.

9. Κάθε αδειοδοτημένη χρήση του υλικού από τον Αδειούχο πρέπει να συνοδεύεται από την ακόλουθη πληροφορία:

Copyright © 2022 Sylvia Ioannou Charitable Foundation

καθώς και οποιοδήποτε συνοδευτικό στοιχείο για το τεκμήριο υποδείξει το Ίδρυμα.

10. Ο Αδειούχος δεν έχει δικαίωμα να κάνει μετατροπές ή προσθήκες στο υλικό χωρίς έγγραφο αίτημα και την 
προηγούμενη γραπτή έγκριση του Ιδρύματος.
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11. Ο Αδειούχος διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας χρήσης του υλικού την αποκλειστική ευθύνη για
την ορθή και σύμφωνη με τους όρους της άδειας χρήσης του. Η ευθύνη του επεκτείνεται και στις υποχρεώσεις
προστασίας του έναντι κάθε τρίτου τυχόν επιχειρεί να παραβιάσει το παραχωρούμενο δικαίωμα. Κάθε κόστος,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν σε νομικές ενέργειες προστασίας της χρήσης του υλικού υπέρ των
δικαιωμάτων του Ιδρύματος επί του υλικού, αναλαμβάνονται από τον Αδειούχο, στην περίπτωση προσβολής του
αδειοδοτημένου υλικού από τρίτον κατά την διάρκεια της παραχώρησης χρήσης και εξ αφορμής αυτής.

12. Σε περίπτωση δημοσίευσης, ο Αδειούχος αποστέλλει ένα (1) αντίτυπο στο Ίδρυμα, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Sylvia Ioannou Charitable Foundation
c/o AdVenture S.A.
Λ. Βασιλέως Γεωργίου Β’ 10
10674 – Αθήνα
Ελλάδα

13. Κάθε παραβίαση των όρων του παρόντος, παρέχει το δικαίωμα στο Ίδρυμα να αναστείλει ή ανακαλέσει, χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση, την Άδεια χρήσης, αζημίως για το Ίδρυμα.

Αιτών/Αιτούσα: Sylvia Ioannou Charitable Foundation: 

     Απορρίπτεται από 

………………………………………………………………….. 

(σφραγίδα)

Υπογραφή 

Ημερομηνία: ……………………………… Ημερομηνία: ………………………………… 

Αρ. Πρωτ.: ………………………………… 

Χρέωση/Παρατηρήσεις: 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει και 
αποδέχομαι όλους τους όρους που αναφέρονται 
στην παρούσα αίτηση μη αποκλειστικής άδειας 
χρήσης υλικού. 

Εγκρίνεται από

(σφραγίδα)

Υπογραφή 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

...…………………………………………………….. 
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