ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& TOYΡΙΣΜΟΥ

(Συµληρώνεται ο τίτλος
της υηρεσίας ρος την
οοία αευθύνεται η αίτηση)

ΠΡΟΣ:

Α Ι Τ Η Σ Η
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
(Βάσει του άρθρου 46 του Ν. 3028/02 και της Κοινής Υουργικής Αόφασης µε αριθµ.
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-52-54/81397/2199/12.09.2005, Φ.Ε.Κ. 1491/B/
27.10.2005)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ /ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Ονοµατεώνυµο:
∆ιεύθυνση:
Τηλέφωνο:

Τηλεοµοιότυο (FAX):

ΣΚΟΠΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Το υλικό της κινηµατογράφησης - βιντεοσκόησης θα χρησιµοοιηθεί για την αραγωγή της
ακόλουθης ταινίας:
ΤΙΤΛΟΣ:

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Ονοµατεώνυµο:
∆ιεύθυνση:
Τηλέφωνο:

Τηλεοµοιότυο (FAX):

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Ονοµατεώνυµο:
∆ιεύθυνση:
Τηλέφωνο:

Τηλεοµοιότυο (FAX):

ΧΩΡΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ:

Ο/Η Αιτ…
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Ε Ξ Ε Ι ∆ Ι Κ Ε Υ Σ Η

Τ Α Ι Ν Ι Α Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
ταινία ολιτιστικού - ενηµερωτικού εριεχοµένου (ντοκυµανταίρ) ή ταινία για εκαιδευτικό
ρόγραµµα.
µε αφηγητή
χωρίς αφηγητή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ταινία στην οοία ο χώρος λειτουργεί ως σκηνικό και δεν αοτελεί το αντικείµενό της.
µε συµµετοχή ροσώων (έστω και ενός)
χωρίς συµµετοχή ροσώων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
Ταινία για διαφηµιστικούς σκοούς (γνωστοοιείστε τη διαφήµιση):

µε συµµετοχή ροσώων

χωρίς συµµετοχή ροσώων

ΑΕΡΟΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ/
ΜΝΗΜΕΙΩΝ (Γνωστοοιείστε τον σκοό):

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ (γνωστοοιείστε το σκοό):

ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ (γνωστοοιείστε ιδιαίτερα):

Σε ερίτωση ου το υλικό της κινηµατογράφησης - βιντεοσκόησης θα χρησιµοοιηθεί σε
ηλεκτρονική έκδοση - ψηφιακό δίσκο ή διαδίκτυο, συµληρώνεται η αντίστοιχη αίτηση για τη
χορήγηση της σχετικής άδειας.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ : Ο υογράφων/ Η υογράφουσα δηλώνω υεύθυνα ότι:
1. Κάθε είδους κινηµατογράφηση - βιντεοσκόηση θα ραγµατοοιηθεί σύµφωνα µε τους όρους
και τις ροϋοθέσεις ου θα καθορισθούν αό την αρµόδια Εφορεία Αρχ/των ή Μουσείο ή το
Τοικό Αρχ/κό Συµβούλιο ή το Κεντρικό Αρχ/κό Συµβούλιο.
2. Πριν την έκδοση της αδείας κινηµατογράφησης - βιντεοσκόησης, θα καταθέσω για έλεγχο και
έγκριση στην αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων (ή το Μουσείο) όλα τα κείµενα ου εκφωνούνται
ή εριγράφουν τη σκηνοθεσία, τα οοία συνοδεύουν την ταινία.
3. Πριν την κινηµατογράφηση - βιντεοσκόηση θα καταβάλλω τα υέρ του Τ.Α.Π. αναλογούντα
τέλη στο όνοµα του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων & Ααλλοτριώσεων στην Τράεζα της
Ελλάδος στον λογαριασµό 026786/4, ή εφόσον η καταβολή των τελών γίνει µέσω άλλης
τραέζης, στον λογαριασµό ΙΒΑΝ GR 2201000240000000000267864 της Τράεζας της
Ελλάδος.
(Κοινή
Υουργική
Αόφαση
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-5254/81397/2199/12-09-2005, Φ.Ε.Κ. 1491/B/27-10-2005)
4. Το υλικό της κινηµατογράφησης - βιντεοσκόησης θα χρησιµοοιηθεί αοκλειστικά και µόνο
για την αραγωγή της ταινίας ή τη χρήση ου δηλώνω στην αίτησή µου.
5. Για οοιαδήοτε άλλη ή νέα χρήση του συνόλου ή µέρους του υλικού της κινηµατογράφησης βιντεοσκόησης, θα ζητήσω σχετική άδεια της αρµοδίας Εφορείας Αρχαιοτήτων ή του
Μουσείου.
6. Γνωρίζω ότι η µη τήρηση των ανωτέρω εισύρει τις κατά Νόµο κυρώσεις.
Ο/Η ∆ΗΛ…
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΜΝΗΜΕΙΑ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ
ΓΙΝΕΙ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ/ ΜΝΗΜΕΙΑ
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