
Άδεια Χρήσης 

Προς: την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης  

Hμερομηνία: 

 

Παραχωρείται άδεια χρήσης και αναπαραγωγής του παρακάτω υλικού σύμφωνα με τους 

γενικούς όρους και ειδικούς όρους που αναγράφονται στο έγγραφο αυτό, παρακάτω: 

Tο υλικό θα χρησιμοποιηθεί σε: 

Ως Εκπαιδευτικό υλικό που αφορά τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το αναπαραγόμενο υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση 

προορίζεται αυστηρά για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του έργου.  

Στοιχεία του προς παραχώρηση υλικού (Σημειώστε) 

Απόσπασμα βιβλίου   Φωτογραφία   Βίντεο  Ηχητικό 

αρχείο   Ψηφιακό πολυμεσικό υλικό  Μελέτη  

 

Συγγραφέας:...................................….....................Eκδότης:.......................................................... 

Τίτλος έκδοσης:..…………………………………………………………………………………. 

 

Συνολικός αριθμός φωτογραφιών της έκδοσης:.....…….....Aριθμός σελίδων 

βιβλίου:.............….….. 

 

Διάρκεια της παραχώρησης: 

…………………………………………………………………………. 

Περιγραφή Υλικού 

 

 

Eιδικοί όροι χρήσης: 

............................................................................................................................................................

.................................... 

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

Tο παραχωρούμενο υλικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή με 

άλλον τρόπο εκτός από αυτόν που αναφέρεται παραπάνω. 

� η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει την 

υποχρέωση να αποστείλει  αντίτυπα του προϊόντος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή κατά την 

κρίση τη ή να κοινοποιήσει το διαδικτυακό σύνδεσμο ανάρτηση του υλικού στον κάτοχο των 

πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού  

 

Παρακαλούμε να υπογράψετε και να επιστρέψετε τα δύο αντίγραφα στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

H χρήση του υλικού δεν επιτρέπεται πριν από την υπογραφή αυτού του εγγράφου και στις δύο 

σελίδες  



 

Yπογραφή:..........................................................Hμερομηνία:................................................. 

 

Παρακαλούμε να υπογράψετε και στην πίσω σελίδα 

 

Όροι χρήσης Υλικού 

1. Στους παρακάτω όρους ως Πάροχος νοείται ο κατέχων με νόμιμο τρόπο την πνευματική 

κυριότητα και εκμετάλλευση κάτοχος ή συγγραφέας του αιτούμενου υλικού. Ως  χρήστης 

νοείται η η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

-Ως Υλικό νοείται η φωτογραφία, διαφάνεια, ηλεκτρονική εικόνα ή αρχείο καθώς και κάθε 

αντικείμενο που παραχωρείται για αναπαραγωγή. 

-Ως αναπαραγωγή νοείται η οποιασδήποτε μορφής αναπαραγωγή του Υλικού όπως ενδεικτικά 

με μηχανικό, φωτοχημικό, ψηφιακό ή ηλεκτρονικό τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της 

αναπαραγωγής στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών δικτύων (Internet). Στην περίπτωση 

κινηματογραφικής χρήσης παραχωρείται και το μη αποκλειστικό δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης 

για άλλους εκτός της εκπαιδευτικής χρήσης. 

2. Η παραχώρηση της άδειας αναπαραγωγής πραγματοποιείται με την υπογραφή του παρόντος 

ιδιωτικού συμφωνητικού (“Άδεια Χρήσης”) μεταξύ του Παρόχου και Χρήστη και με τους όρους 

που αναγράφονται στο παρόν συμφωνητικό. Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή 

παραχωρήσει σε τρίτους άδεια αναπαραγωγής ούτε να εκχωρήσει τα δικαιώματα που αποκτά με 

το παρόν. Επίσης απαγορεύεται στον Χρήστη να παραχωρήσει ή εκμισθώσει το Υλικό σε 

τρίτους. Ο Χρήστης επιτρέπεται να τροποποιήσει το παραχωρούμενο Υλικό με την έγγραφη 

συμφωνία του παρόχου. Ως τροποποίηση νοείται και η ψηφιακή επεξεργασία . 

3. Αποκλειστικός και μοναδικός κύριος του Υλικού που παραχωρείται και των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό είναι και παραμένει ο Πάροχος. 

4. Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναγράψει την διεθνή ένδειξη πνευματικής ιδιοκτησίας 

(copyright) σε κάθε χρήση/αναπαραγωγή του Υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας συνδεόμενη από 

το έτος πρώτης δημοσίευσης όπως θα υποδεικνύεται από τον Πάροχο όπου αυτό είναι εφικτό  

(π.χ. © 2002 Εθνολογικό Mουσείο  ή © 2002 by Artios Editions). 

5. Η άδεια αναπαραγωγής του Υλικού που παραχωρείται είναι μη αποκλειστική και με τους 

ειδικούς όρους που αναφέρονται στη μπροστινή σελίδα και αφορά και τις ειδικές περιπτώσεις 

(όπως ενδεικτικά Ιnternet, οπτικοακουστική αξιοποίηση, εκπαιδευτικά φυλλάδια, αφίσες κλπ). 

6. H φωτογράφηση του Υλικού γίνεται από πρόσωπα και εργαστήρια της απολύτου επιλογής του 

Χρήστη 

7. Για την χρήση του Υλικού σε CD-ROM ή διαδικτυακά η ανάλυση (Resolution) δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 640Χ480 pixels στα 256 χρώματα και η ευκρίνεια εκτύπωσης πρέπει να είναι 

μικρότερη των 100 dpi. Ο Χρήστης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει ειδικό λογισμικό 

που να μην επιτρέπει την ψηφιακή αντιγραφή του Υλικού εφόσον αυτό απαιτηθεί από τον 

Πάροχο. 



15. Οποιαδήποτε διαφορά ως προς την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων του παρόντος θα 

επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια στην 

Κομοτηνή. 

 

Έλαβα γνώση των παραπάνω όρων. 

 

Ημερομηνία............................. Υπογραφή..........................................__ 


