Αθήνα, … 2021
ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ)
I.

Ο κάτωθι υπογράφων ……………. του ….., κάτοικος ….. οδός………….. αριθμός….. …. κάτοχος
του υπ’ αριθμ…………………... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/διαβατηρίου εκδοθέντος την
…………………………. από το Α.Τ. ……………….… εφεξής ο («Αδειοδοτών») υπό την ιδιότητά μου
ως δημιουργού/ερμηνευτή και δικαιούχου του συνόλου των πνευματικών δικαιωμάτων επί
του [μουσικού/εικαστικού/οπτικοακουστικού….] έργου με τίτλο «…………...» διάρκειας
…………..όπως αυτό έχει εγγραφεί σε υλικό φορέα…….. στις ………..…./το οποίο
παρουσιάστηκε στις .. στο …. (εφεξής το Έργο), δια του παρόντος παραχωρώ στο σχολείο
……………….. όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κο………. μια μη αποκλειστική άνευ
ανταλλάγματος άδεια εκμετάλλευσης του συνόλου των πνευματικών δικαιωμάτων επί του
Έργου ώστε αυτό να περιληφθεί σε έργο που θα δημιουργηθεί από ομάδα μαθητών του
σχολείου και θα υποβληθεί στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο: HACK THE MAP:
Η Χάρτα του Ρήγα» που θα πραγματοποιηθεί από 15 Ιανουαρίου 2021 μέχρι και 14 Μαΐου
2021 και διοργανώνεται από την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία
του Κράτους, το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς και το Τμήμα Γεωγραφίας του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ήτοι ενδεικτικά (αλλά όχι
περιοριστικά):
(α) την μη αποκλειστική άδεια εγγραφής και άμεσης ή έμμεσης, προσωρινής ή μόνιμης
αναπαραγωγής αποσπασμάτων ή και ολόκληρου του Έργου με οποιοδήποτε μέσο ή μορφή
σε κάθε είδους άυλο ή υλικό φορέα ήχου και εικόνας, όπως ενδεικτικά DVD, DVD-Audio,
DVD-Video, DVD-ROM κ.λπ., καθώς και τη μεταφορά του από τον υλικό φορέα στον οποίο
είναι εγγεγραμμένο σε άλλο υλικό φορέα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για κάθε είδους
νόμιμη μη εμπορική χρήση, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού καθώς και στο πλαίσιο προώθησης
των δραστηριοτήτων και σκοπών της Ωνασείου Βιβλιοθήκης και του Ιδρύματος Ωνάση εν
γένει,
(β) την μη αποκλειστική άδεια διασκευής, προσαρμογής ή άλλης μετατροπής του Έργου
ώστε αυτό να περιληφθεί στο έργο των μαθητών/συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό για κάθε
είδους νόμιμη μη εμπορική χρήση, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού καθώς και στο πλαίσιο
προώθησης των δραστηριοτήτων και σκοπών της Ωνασείου Βιβλιοθήκης και του Ιδρύματος
Ωνάση εν γένει
(γ) την μη αποκλειστική άδεια μετάδοσης ή αναμετάδοσης στο κοινό του Έργου όπως θα
έχει ενσωματωθεί στο έργο των μαθητών συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό μέσω

ραδιοφωνίας, μέσω τηλεόρασης ή μέσω οποιουδήποτε διαδικτυακού καναλιού ή με
οποιονδήποτε τρόπο,
(δ) την μη αποκλειστική άδεια διανομής στο κοινό των υλικών φορέων που θα
ενσωματώνουν το Έργο ως τμήμα του έργου των μαθητών/συμμετχόντων στον Διαγωνισμό
(ε) την μη αποκλειστική άδεια άμεσης ή έμμεσης δημόσιας εκτέλεσης του Έργου με
οποιονδήποτε τρόπο,
(στ) την μη αποκλειστική άδεια παρουσίασης στο κοινό του Έργου όπως αυτό θα έχει
ενσωματωθεί στο έργο των μαθητών/συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ενσυρμάτως ή
ασυρμάτως, καθώς και την μη αποκλειστική άδεοα να καθιστά το Έργο προσιτό στο κοινό
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτό όπου και όταν
επιλέγει ο ίδιος (on demand).
Όλες οι ως άνω εξουσίες μπορούν να ασκούνται στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, για κάθε
νόμιμη μη εμπορική χρήση στο πλαίσιο του Διαγωνισμού καθώς και στο πλαίσιο προώθησης
των δραστηριοτήτων και σκοπών της Ωνασείου Βιβλιοθήκης και του Ιδρύματος Ωνάση
καθώς και για να τηρηθεί στο αρχείο, χωρίς κανένα περιορισμό στα μέσα και τους τρόπους
εκμετάλλευσης, για απεριόριστο αριθμό χρήσεων / εκμεταλλεύσεων για όλο το χρονικό
διάστημα προστασίας των δικαιωμάτων αυτών εκ του νόμου.
II.

Εγώ ο κάτωθι υπογράφων και αδειοδοτών αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι το Έργο όπως
θα ενσωματωθεί στο έργο των μαθητών/συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα παραχωρηθεί
στην ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ανώνυμη εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού
Ευρυδάμαντος και Γαλαξία 2 και ενεργεί στην Ελλάδα ως αντιπρόσωπος του Ιδρύματος
Ωνάση για κάθε είδους νόμιμη μη εμπορική χρήση, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού καθώς και
στο πλαίσιο προώθησης των δραστηριοτήτων και σκοπών της Ωνασείου Βιβλιοθήκης και του
Ιδρύματος Ωνάση εν γένει.

III.

Η παρούσα άδεια χορηγείται άνευ αμοιβής ενόψει του ότι το Έργο πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μη εμπορική χρήση στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

IV.

Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και για κάθε τυχόν διαφορά που ανακύψει
μεταξύ των μερών από ή σε σχέση με αυτήν αποκλειστικά άδεια αρμόδια θα είναι τα
Δικαστήρια των Αθηνών.

___________
(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)

