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Γενικά 

Η φόρμα αυτή αποτελεί αίτηση προς την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού 
(ΥΥ) για παροχή άδειας αναπαραγωγής πληροφοριών που περιέχονται στα προϊόντα της, ή 
από οποιοδήποτε άλλο προϊόν το οποίο έχει προέλθει από πληροφορίες που περιέχονται σε 
προϊόντα της ΥΥ τα οποία και αποτελούν Πνευματική της Ιδιοκτησία. 

Εξέλιξη του Αιτήματος σας 

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της παρούσας αίτησης, το αρμόδιο τμήμα της ΥΥ 
που θα μελετήσει/ επεξεργαστεί το αίτημα σας, θα σας ενημερώσει για την εξέλιξη του 
καθώς και  την διαδικασία και τον χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση/διεκπεραίωση 
του.  

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων/ Πληροφοριών 

Οποιαδήποτε πληροφορία δοθεί και αφορά προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθεί μόνο 
για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκε και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. 

Η ΥΥ δεν θα χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνον για 
περιπτώσεις διαφήμισης/ενημέρωσης και στατιστικών ερευνών σχετικά με το έργο και τα 
προϊόντα της και δεν θα τα διαθέσει σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση, με εξαίρεση την εφαρμογή των σχετικών 
νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες αρχές και μόνο. 

Η ΥΥ διατηρεί το δικαίωμα να διαβιβάσει αυτήν την αίτηση και όποιες πληροφορίες 
περιέχονται σε αυτήν στα υπόλοιπα μέλη του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (ΔΥΟ). Η 
ΥΥ βεβαιώνει ότι οποιαδήποτε πληροφορία δοθεί στα μέλη του ΔΥΟ θα διέπεται από τους 
ίδιους όρους της παρούσας παραγράφου. 
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1. Ο Αιτών 

1.1 Συμπλήρωση Στοιχείων 

Ονοματεπώνυμο 

Αιτούντος: 

 

 

Επωνυμία Εταιρείας/ 

Φορέα: 

 

 

Θέση στην Εταιρεία ή τον 

Φορέα: 

 

Διεύθυνση:  

 

 

Τηλέφωνα:  

 

 

Fax:   

E-mail:  

Α.Φ.Μ.   

Αντικείμενο Εργασιών 

Εταιρείας ή Φορέα: 
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1.2  Υποβάλλετε αυτήν την αίτηση εκ μέρους κάποιας Εταιρείας/ Φορέα; 

Παρακαλώ αναφέρατε ακριβώς την Διεύθυνση/ Τμήμα της εταιρείας ή του Φορέα σας  

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

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

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

 

1.3 Έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν με την Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ; 

     ΝΑΙ            ΟΧΙ     

Εάν ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρατε τις προηγούμενες συνεργασίες: 

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

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

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

 

1.4 Έχετε συμφωνίες αναπαραγωγής προϊόντων με άλλες Υδρογραφικές 

Υπηρεσίες;   

     ΝΑΙ            ΟΧΙ     

Εάν ναι, αναφέρατε με ποιες υπηρεσίες και για ποια προϊόντα: 

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

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

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

(Παρακαλούμε επισυνάψτε αντίγραφα των συμφωνιών). 
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2. Προϊόντα 

2.1 Ποια από τα προϊόντα της ΥΥ θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε για την 

παραγωγή των δικών σας προϊόντων;  

Αναφέρατε τον αριθμό και τον τίτλο του κάθε Χάρτη ή Πλοηγού  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Παρακαλούμε συμπληρώστε και τον συνημμένο πίνακα (Παράρτημα ‘’Α’’) 

 

2.2 Αναφέρατε τα προϊόντα που θα παράξετε και τις λοιπές πηγές των 

δεδομένων/ πληροφοριών τους 

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

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

*Παρακαλούμε συμπληρώστε και τον συνημμένο πίνακα (Παράρτημα ‘’Α’’) 
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2.3   Ποια είναι η Περιοχή Ενδιαφέροντος (ΠΕ) που επιθυμείται να καλύψετε;  

(Σχηματίστε την περιοχή ενδιαφέροντος και ορίστε γεωγραφικό μήκος και πλάτος στις 

γωνίες (ΒΑ και ΝΔ) 

ΠΕ:  

 

 

 

 

 

 

 

2.4   Χρησιμοποίηση στοιχείων 

Αναφέρατε τους βασικούς σκοπούς για τους οποίους προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε τα 

στοιχεία: 

 Εκπαιδευτικούς                             Διαφημιστικούς 

 Ερευνητικούς                                 Πώληση σε τρίτους 

 Άλλο (να αναφερθεί)  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αναφέρατε περιληπτικά πως σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.5   Σκοπεύετε να ψηφιοποιήσετε τα δεδομένα/ πληροφορίες των Προϊόντων 

της ΥΥ; 

     ΝΑΙ            ΟΧΙ     

Αναφέρατε τη μέθοδο μετατροπής των στοιχείων σε ψηφιακή μορφή: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.6   Η μετατροπή των στοιχείων σε ψηφιακή μορφή θα γίνει: 

 Από τον αιτούντα (ίδια εταιρεία) 

 Από τρίτους (άλλη εταιρεία) 

Εάν η μετατροπή γίνει από τρίτους παρακαλούμε να αναφέρετε επωνυμία, 

διεύθυνση, τηλέφωνα της εταιρείας που θα κάνει την μετατροπή των 

στοιχείων. 
 

Επωνυμία  Διεύθυνση Χώρα Ονοματεπώνυμο 

Υπεύθυνου 

Τηλέφωνο ΦΑΞ email 
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2.7  Με ποιον τρόπο θα γίνεται η αποθήκευση των στοιχείων στην Εταιρεία / 

Φορέα σας; 

Μεμονωμένες μονάδες Η/Υ     Αναφέρατε τον μέγιστο αριθμό εγκαταστάσεων: ……… 

Δικτυακά  Αναφέρατε τον μέγιστο αριθμό χρηστών: ……… 

Άλλο (να αναφερθεί) 

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

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

 

2.8 Αναφέρατε τρόπους προστασίας/ασφάλειας που θα έχουν τα προϊόντα σας 

για την αποτροπή πρόσβασης, χρήσης, τροποποίησης ή και διάθεσης από μη 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (π.χ. αν θα είναι encrypted ήθα έχουν password 

ή θα είναι smart-card-protected κ.λπ.) 

Οι εργαζόμενοι/ συναδέλφους/ συνεργάτες σας θα δεσμεύονται από τους 

όρους της συμφωνίας για την προστασία των Προϊόντων αλλά των 

Πνευματικών Δικαιωμάτων της ΥΥ; 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.9 Αναφέρατε το μέγιστο δυνατό αριθμό τερματικών/θέσεων εργασίας που θα 

χρησιμοποιούν τα στοιχεία την κάθε φορά και σε πόσους εργασιακούς 

χώρους θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία (αναφέρατε διευθύνσεις). 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.10  Αναφέρατε τεχνικές πληροφορίες για τα προϊόντα σας: 

α. Ανάλυση:  .................................................................................................... 

β. Μορφή  .................................................................................................... 

γ. Άλλες πληροφορίες: .................................................................................................... 

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

 

  2.11 Σχετικά με έντυπα προϊόντα, αναφέρατε πόσα αντίτυπα ανά έτος εκτιμάτε 

ότι θα τυπώσει η Εταιρεία/ Φορέας σας (αναφέρατε την εκτιμώμενη 

ποσότητα αντιτύπων τα οποία θα περιέχουν δεδομένα/πληροφορίες της ΥΥ) 

Μέγεθος 

Χαρτιού 

Αντίτυπα Μέγεθος 

Χαρτιού 

Αντίτυπα Μέγεθος 

Χαρτιού 

Αντίτυπα 

A5       A2       Άλλο       

A4       A1       Άλλο       

A3       A0       Άλλο       
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3. Διάθεση των προϊόντων 

3.1   Αναφέρατε το σκοπό διάθεσης των προϊόντων σας: 

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

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

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

 

3.2  Αναφέρατε τον τομέα της αγοράς που θα διατεθούν τα προϊόντα σας:   

 Τομέας αναψυχής  

 Εμπορικός τομέας 

 Άλλος (να αναφερθεί)  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.3  Αναφέρατε τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων σας: 

 Ταχυδρομική εντολή                             Αντιπρόσωποι (ανεξάρτητοι) 

 Δίκτυο πωλήσεων εταιρείας σας         Διαδίκτυο  

 Άλλο (να αναφερθεί)  

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.4  Αναφέρατε διανομείς ή πρακτορεία πωλήσεων των προϊόντων σας 

Χώρα Αριθμός Συνεργατών Στοιχεία ήδη υπαρχόντων συνεργατών 

Ήδη 

υπάρχοντες  

Μελλοντι

κοί 

Επωνυμία Διεύθυνση Πόλη/ΤΚ 

      

      

      

      

      

 

 

3.5   Ποια θα είναι η καθαρή τιμή Χονδρικής και Λιανικής πώλησης των 

Προϊόντων που θα περιέχουν δεδομένα/πληροφορίες της ΥΥ; 

Όνομα Προϊόντος Τιμή Λιανικής Τιμή Χονδρικής 

   

   

   

   
 

 

3.6   Σχετικά με  τα ψηφιακά προϊόντα, πώς θα ενσωματωθούν τα 

δεδομένα/πληροφορίες της ΥΥ; 

  Σαν πακέτο δεδομένων διαχωρισμένο από το λογισμικό και το υλικό 

  Σαν ενσωματωμένο πακέτο δεδομένων/λογισμικού διαχωρισμένο από το υλικό 

  Σαν πακέτο δεδομένων ενσωματωμένο με το λογισμικό και το υλικό  

  Άλλο (να αναφερθεί)  

.................................................................................................................................... 
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3.7  Σχετικά με τα ψηφιακά προϊόντα,με ποιο τρόπο θα γίνεται η διάθεση των 
δεδομένων στον τελικό χρήστη; 

 

 Ως μεμονωμένοι χάρτες.                                 

Τιμή Λιανικής:                                Τιμή Χονδρικής:  

 Ως πλακάκια δεδομένων συνολικού μωσαϊκού.                

Τιμή Λιανικής:                                Τιμή Χονδρικής:  

 Ως απόσπασμα συνεχούς (seamless) Βάσης Δεδομένων.   

Τιμή Λιανικής:                                Τιμή Χονδρικής:  

 Στο σύνολό τους.  

Τιμή Λιανικής:                                Τιμή Χονδρικής:  

 Άλλο (να αναφερθεί): 
.................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Τιμή Λιανικής:                                Τιμή Χονδρικής:  

 

3.8 Ποιος είναι ο προβλεπόμενος όγκος Πωλήσεων σας (σε ευρώ), όσον αφορά 

στην παρ. 3.7,  κατά το τρέχον έτος αλλά και για τα δύο επόμενα έτη μαζί; 

 

Τύπος προϊόντος Τρέχoν Έτος Επόμενα Δύο (2) Έτη 

Ως μεμονωμένοι χάρτες   

Ως πλακάκια δεδομένων 

συνολικού μωσαϊκού 

  

Ως απόσπασμα συνεχούς 

(seamless) Βάσης 

Δεδομένων 

  

Στο σύνολό τους    

Άλλο (να αναφερθεί):   
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3.9  Σχετικά με τα ψηφιακά προϊόντα, με τι μέσο θα παρέχονται; 

 CD-Rom 

 Cartridge 

 Smart Card 

 Άλλο (να αναφερθεί)  

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Ενημέρωση στοιχείων 

4.1  Προτίθεστε να ενημερώνετε τα προϊόντα σας;   

         ΝΑΙ          ΟΧΙ     

Εάν ναι με ποιο τρόπο ;  

  Περιοδικές ενημερώσεις             Πόσο συχνά;……………………………………… 

 Ανατυπώσεις                                 Πόσο συχνά;……………………………………… 

 Νέες εκδόσεις                               Πόσο συχνά;……………………………………… 

 Άλλο (να αναφερθεί)………………………………………………………………………….. 

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

Πόσο συχνά;……………………………………… 

 

4.2  Με ποιον τρόπο θα γίνεται η διανομή των ενημερώσεων των προϊόντων σας; 

 Ταχυδρομική εντολή                          

 Αντιπρόσωποι (ανεξάρτητοι) 

 Δίκτυο πωλήσεων εταιρείας σας         

 Διαδίκτυο  

 Σύστημα Ηλεκτρονικών Ανακοινώσεων [Bulletin Board Service (BBS)] 

 Inmarsat-C 

 Κινητό Τηλέφωνο 

 Άλλο (να αναφερθεί)  

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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4.3  Με ποιον τρόπο θα γίνεται η κοστολόγηση των προϊόντων σας; 

 Ως ετήσια συνδρομή 

Τιμή Λιανικής:                                Τιμή Χονδρικής:  

 Τμηματικά με κάθε νέο προϊόν  

Τιμή Λιανικής:                                Τιμή Χονδρικής:  

 Άλλο (να αναφερθεί)…………………………………………………………………………. 

Τιμή Λιανικής:                                Τιμή Χονδρικής:  

 Δωρεάν 

 

5. Πρόσθετες πληροφορίες 

Παρακαλούμε επισυνάψτε αντίγραφα διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία. 
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6. Υπεύθυνη δήλωση 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες που αναφέρονται στην αίτηση είναι 

ακριβείς και αληθινές.  

Υπογραφή Αιτούντος :  

  

Ονοματεπώνυμο Αιτούντος   

  

Εκ μέρους:  

(Όνομα Εταιρείας ή Φορέα)  

(σφραγίδα)  

Ημερομηνία :  

 

 

Παρακαλούμε, αποστείλατε την συμπληρωμένη αίτηση, με κάποιον από τους ακόλουθους 

τρόπους: 

 Ταχυδρομικά 

 ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΝ 

 Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας & Εφοδιασμού  

 Λεωφ. Μεσογείων 229 (Στρατόπεδο Παπάγου) 

 ΤΚ 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ  

 

 Email 

ne_hnhs@navy.mil.gr 

 Fax 

+30 210 6557139 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 210 6551781, +30 210 6551818, +30 2106551828



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’Α’’ 
Ανήκει στο Ε-ΥΥ 15 ‘’Αίτηση για Παροχή Άδειας Χρήσης/Αναπαραγωγής Πληροφοριών από Έντυπους Ναυτικούς Χάρτες  & Εκδόσεις Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ’’ 
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Λίστα των προϊόντων σας στα οποία σκοπεύετε να συμπεριλάβετε μέρος από τα δεδομένα της ΥΥ, ως κάτωθι: 

 

Τα προϊόντα σας Προϊόντα της ΥΥ που χρησιμοποιούνται 

Άλλη 

πληροφορία που 

χρησιμοποιείται 

Σχετική αναλογία 

των δεδομένων 

της ΥΥ εντός των 

προϊόντων σας 

Όνομα 
Αριθμός 

Προϊόντος 
Τίτλος 

Περιγραφή της έκτασης 

των προϊόντων που 

χρησιμοποιούνται 

  

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) 

      

      

      

      

 
(α)     Εισάγετε το όνομα ή τα προϊόντα που θέλετε παράξετε και να εμπορευτείτε. 
(β)      Εισάγετε τον κωδικό του χάρτη, της έκδοσης ή του προϊόντος της ΥΥ. 
(γ)    Εισάγετε το τίτλο του χάρτη ή της έκδοσης της ΥΥ; 
(δ)     Εισάγετε μία περιγραφή της έκτασης για κάθε χάρτη ή έκδοση της ΥΥ που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. 

 (π.χ. όλα τα χαρακτηριστικά εντός μίας συγκεκριμένης περιοχής, τις γραμμές περιγράμματος, τον αριθμό σελίδων 
 από τις εκδόσεις κτλ). 

(ε)     Καθορίστε τη πηγή άλλων πληροφοριών που πρόκειται να συνδυαστούν με τα δεδομένα της ΥΥ.  
(στ)    Δώστε μία εκτίμηση του μέρους των δεδομένων της ΥΥ εντός των προϊόντων σας. 

 


