
ΚΑΝΟΝΙΜΌ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΥΕΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΣΩΝ ΑΚΙ 

 

 

Γηα ηελ θσηνγξάθεζε ή θηικνγξάθεζε αξρεηαθώλ ηεθκεξίσλ από ηα ΑΚΙ 

(ρεηξόγξαθα – έληππα) αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:  

 

 

 

1. Η ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη γξαπηά ζην Δ.. ησλ ΑΚΙ  νθηώ ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα αλαπαξαγσγήο ηνπ πιηθνύ. 

 

2. ηελ αίηεζε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν ζθνπόο γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε 

θσηνγξάθεζε αξρεηαθνύ πιηθνύ, ην όλνκα ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ππεύζπλνπ ηεο 

έθδνζεο. ηελ πεξίπησζε θηλεκαηνγξαθηθώλ ή ηειενπηηθώλ παξαγσγώλ πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ παξαγσγνύ θαη ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ. Πξέπεη επίζεο 

λα ζεκεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ ηεθκεξίσλ / θσηνγξαθηώλ πνπ πξόθεηηαη  λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ.  

 

3. Εάλ ιάβεη ηελ έγθξηζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο, ν ρξήζηεο ππνρξενύηαη λα 

θαηαβάιεη ζην ηακείν ησλ ΑΚΙ 100 Επξώ γηα αξηζκό ιήςεσλ πνπ δελ ππεξβαίλεη 

ηηο είθνζη (20). Γηα ιήςεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκό απηό, ε ηηκή νξίδεηαη θαηόπηλ 

ειεύζεξεο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ. 

  

 4. Η θσηνγξαθηθή/ θηλεκαηνγξαθηθή ιήςε γίλεηαη ζε ώξεο πνπ ην αλαγλσζηήξην 

ηεο εηαηξείαο δελ ιεηηνπξγεί γηα ην θνηλό. Οη ιήςεηο γίλνληαη θάζε Σξίηε -θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεσο- θαη ώξα 10.00 π.κ. έσο 14.00 κ.κ. 

 

5. Σε δηαδηθαζία παξαθνινπζεί αξκόδην κέινο ηεο εηαηξείαο ην νπνίν θξνληίδεη λα 

κελ ππάξμεη θζνξά ηνπ δηαηεζέληνο πιηθνύ. Σν ίδην πξόζσπν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

δηαθόςεη ηηο εξγαζίεο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη ν ηξόπνο ηεο αλαπαξαγσγήο 

πξνθαιεί θζνξά ζην πιηθό. 

   

6. Ο ρξήζηεο ή ν ελδηαθεξόκελνο θνξέαο δεζκεύεηαη λα αλαγξάθεη ζε ππόηηηιν/ 

παξαπνκπή/ ππνζεκείσζε ηεο έθδνζεο ή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο /ηειενπηηθήο 

παξαγσγήο ηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο "ΑΡΥΕΙΑ ΤΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΙΣΟΡΙΑ".  

 

7. Σν πιηθό απνηειεί ηδηνθηεζία ησλ ΑΚΙ. Ωο εθ ηνύηνπ ηζρύνπλ όιεο νη δηαηάμεηο 

ηνπ λόκνπ ν νπνίνο απαγνξεύεη ξεηά ζην ρξήζηε ηελ παξαρώξεζε θαη εκπνξία ζε 

ηξίηνπο πιηθνύ πνπ απόθεηηαη ζηηο αξρεηαθέο ζπιινγέο ησλ ΑΚΙ. Σα αξλεηηθά ησλ 

θσηνγξαθηώλ θαζώο θαη αληίγξαθν ηεο έθδνζεο ή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο / 

ηειενπηηθήο παξαγσγήο θαηαηίζεληαη ζηα ΑΚΙ.  


