
 
 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

1. Όλες οι φωτογραφίες στη μορφή που περιέχονται στην ιστοσελίδα είναι 

ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων (public domain). To «Ίδρυμα Αικατερίνης 

Λασκαρίδη» είναι αποκλειστικός δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων επί του 

ψηφιοποιημένου αντιτύπου-τεκμηρίου, το οποίο είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα. 

2. Η χρήση ψηφιακού αντιτύπου-τεκμηρίου όπως είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα Travelogues, είναι ελεύθερη και δωρεάν, περιοριζόμενη μόνο από τις 

υποχρεώσεις των πιο κάτω παραγράφων 3γ και 5. Η προμήθεια ψηφιακού 

αντιτύπου-τεκμηρίου μεγαλύτερης ανάλυσης από αυτήν του αντιτύπου της 

ιστοσελίδας γίνεται με χρέωση του χρήστη ανάλογα με την ιδιότητά του και το 

σκοπό της χρήσης. 

3. Ο χρήστης που επιθυμεί την προμήθεια ψηφιακού αντιτύπου-τεκμηρίου 

μεγαλύτερης ανάλυσης από αυτήν του αντιτύπου-τεκμηρίου της ιστοσελίδας επί  

πληρωμή θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένη ανάλογη αίτηση σύμφωνα με 

το παράρτημα, η δε υποβολή αυτής στο «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη»  

σημαίνει και την πλήρη αποδοχή των κάτωθι όρων: 

α. Με τον όρο «αντίτυπο-τεκμήριο» νοείται ένα ή πλείονα αυτών, σε 

ψηφιακή μορφή. 

β. Εφόσον το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» αποδεχθεί την αίτηση 

του Χρήστη, το αντίτυπο-τεκμήριο που θα του δοθεί ενσωματώνει μη - 

αποκλειστική άδεια χρήσεως. Η άδεια καταλαμβάνει αποκλειστικά  την χρήση 

για την οποία έχει αρχικά δοθεί και το ακριβές αντίτυπο-τεκμήριο που έχει 

ζητηθεί, είναι δε αυστηρά προσωπική και δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση μετά ή άνευ ανταλλάγματος σε 

τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  



 
 

γ. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, πώληση, μετατροπή, προσαρμογή, 

αλλοίωση και γενικώς η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και επεξεργασία 

του χορηγούμενου αντιτύπου-τεκμηρίου άνευ της εγγράφου αδείας του 

«Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη». Κάθε χρήση πέραν αυτής που έχει αρχικώς 

συμφωνηθεί και καταλαμβάνεται από την χορηγούμενη άδεια, θα αποτελεί νέα 

χρήση για την οποία θα απαιτείται η υποβολή νέου αιτήματος, η αποδοχή αυτού 

από τo «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» και η καταβολή της αντίστοιχης 

προβλεπόμενης αμοιβής.  

δ. Το αντίτυπο-τεκμήριο θα χορηγείται στον Χρήστη με βάση το αίτημά 

του, με συγκεκριμένη ανάλυση, και απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αλλοίωση 

αυτού ως προς το χρώμα, την σύνθεση, τις διαστάσεις κ.λπ. Απαγορεύεται 

οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία πλην της απολύτως απαραίτητης  για την 

ορθή  εκμετάλλευση για την οποία προορίζεται.  

Η άδεια χρήσης θα καταλαμβάνει τυχόν έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, 

μόνον εφόσον αφορά το ίδιο προϊόν. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η χρήση για 

έντυπη έκδοση και η χρήση για ηλεκτρονική έκδοση θα νοούνται ως 

διαφορετικές χρήσεις και θα απαιτείται η υποβολή χωριστής αίτηση ανά 

περίπτωση.  

ε. Ο Χρήστης που νομίμως κατέχει οποιοδήποτε αντίτυπο-τεκμήριο, 

εφόσον αναρτά αυτό σε ηλεκτρονικό, ψηφιακό, αναλογικό ή άλλο μέσο, 

υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία και κατάλληλα ανά περίπτωση 

τεχνολογικά μέτρα για την αποτροπή αντιγραφής από τρίτους, επεξεργασίας, 

αλλοίωσης, εκμετάλλευσης κ.λπ.  

στ. Για κρατικές υπηρεσίες, δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 

και  σχολεία, για  εκπαιδευτικούς και μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης 

και φοιτητές, στο πλαίσιο σχολικών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

βοηθημάτων και εργασιών και εν γένει για κάθε χρήση με αμιγώς εκπαιδευτικό  



 
 

χαρακτήρα, η χρέωση είναι 10€ ανά αντίτυπο-τεκμήριο. Για κάθε άλλο νομικό ή 

φυσικό πρόσωπο και για κάθε άλλο σκοπό χρήσης και δη για εμπορική 

εκμετάλλευση, η χρέωση είναι 50€ ανά αντίτυπο-τεκμήριο. 

ζ. Ο Χρήστης, αφού υποβάλει την αίτηση και αυτή γίνει αποδεκτή από 

το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», θα καταβάλει το αντίτιμο με έναν από 

τους κάτωθι τρόπους: 

- Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το «Ίδρυμα 

Αικατερίνης Λασκαρίδη» στην Τράπεζα EUROBANK υπ’ αριθμ. 

0026.0246.03.0200244833 (IBAN GR5602602460000030200244833). 

- Μετρητοίς στα γραφεία του Ιδρύματος, Πραξιτέλους 169 & 

Μπουμπουλίνας στον Πειραιά. 

-     Με Πιστωτική Κάρτα.  

η. Εν συνεχεία, θα επιλέγει εάν επιθυμεί την παραλαβή από τα γραφεία 

του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη», την δωρεάν ηλεκτρονική αποστολή ή 

την ταχυδρομική αποστολή σε διεύθυνση που θα γνωστοποιεί, με δική του 

οικονομική επιβάρυνση. 

θ. Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» διατηρεί το δικαίωμα κατά τη 

κρίση του, να απορρίψει την αίτηση, άνευ οιασδήποτε αιτιολογίας. 

4. Εφόσον η χρήση για την οποία προορίζεται το αντίτυπο-τεκμήριο αφορά 

έκδοση (έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή κ.λπ.) ο Χρήστης υπόσχεται να δωρίσει 

ένα αντίτυπο-τεκμήριο του μέσου στο ΙΑΛ.  

5.  Κάθε αντίτυπο-τεκμήριο, εφόσον καθίσταται προσιτό σε κοινό καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, έντυπο ή μη (ηλεκτρονικό, 

ψηφιακό, αναλογικό) θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει ένδειξη στην οποία θα 

προσδιορίζεται το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» ως πηγή προέλευσης, η  



 
 

συλλογή από την οποία προέρχεται το αντίτυπο-τεκμήριο και τα πλήρη στοιχεία 

αυτού, όπως εμφαίνονται στην ιστοσελίδα. 

6. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι  θα υπερασπίζεται με κάθε τρόπο και μέσο το 

«Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη»  υπέρ και κατά οποιουδήποτε τρίτου φυσικού 

ή νομικού προσώπου σχετικά με διαφορά ή απαίτηση που θα προκύπτει από τη 

χρήση και τη διαχείριση του αντιτύπου από τον Χρήστη.  

7. Κάθε παράβαση των όρων αυτών θα αποτελεί λόγο ανάκλησης της 

χορηγηθείσας άδειας, η οποία θα συντελείται από την κοινοποίηση προς τον 

Χρήστη σχετικής εξώδικης οχλήσεως, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 

«Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη». 

8.  Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύπτει από παράβαση των 

παρόντων όρων ή εν γένει της συναλλακτικής συμπεριφοράς του Χρήστη και 

του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη», αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα 

Δικαστήρια Αθηνών. Εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο. 

 


