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 Αναπαραγωγή Προτύπων ΕΛΟΤ για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

1  Γενικά:  Όποιος  επιθυμεί  να  αναπαραγάγει  ελληνικά  Πρότυπα  για  εκπαιδευτικούς 
σκοπούς  πρέπει  να  ζητήσει  εγγράφως  σχετική  άδεια  από  τον  ΕΛΟΤ.  Η  σχετική  αίτηση 
απευθύνεται στην Δ/νση Προβολής και Πληροφόρησης του ΕΛΟΤ.  

Εάν ένα Ελληνικό Πρότυπο πρόκειται να αναπαραχθεί στο σύνολό του, τότε στην αίτηση θα 
πρέπει  να  αναφέρεται  ο  πλήρης  κωδικός  του  και  η  ημερομηνία  δημοσίευσής  του.  Εάν 
πρόκειται  να  αναπαραχθούν  μόνο  αποσπάσματα,  αυτά  θα  πρέπει  να  καθορίζονται  στην 
αίτηση με σαφήνεια (π.χ. αριθμός παραγράφου, εικόνα, πίνακας κλπ.). Εάν είναι εφικτό, θα 
υποβάλλεται μαζί με την αίτηση και εκτύπωση του αναπαραγόμενου κειμένου. Επίσης στην 
αίτηση  θα  αναφέρεται  ο  αριθμός  των  αντιτύπων  που  θα  παραχθούν,  εφόσον  θα 
παραχθούν έντυπες εκδόσεις. 

Η  αναπαραγωγή  χωρίς  άδεια  συνιστά  καταπάτηση  πνευματικών  δικαιωμάτων  του  ΕΛΟΤ, 
μπορεί  να  δημιουργήσει  απαίτηση  για  αποζημιώσεις  και  τιμωρείται  από  το  νόμο.  Για 
αναπαραγωγές που γίνονται χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ΕΛΟΤ, αλλά για τις 
οποίες  ο  ΕΛΟΤ  χορηγεί  εκ  των  υστέρων  τη  συγκατάθεσή  του,  θα  χρεώνεται  στον  εκ  των 
υστέρων αιτούντα επιτίμιο της τάξης του 100% επί του κανονικού τέλους αναπαραγωγής. 

2 Ειδικοί όροι: 

2.1 διακρίνονται δύο κατηγορίες:  

Α)  εκπαιδευτικοί  φορείς  μη‐κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  όπως  ανώτερα  ή  ανώτατα 
εκπαιδευτικά  ιδρύματα,  κρατικά  ινστιτούτα  επιμόρφωσης,  ινστιτούτα 
επιμόρφωσης/κατάρτισης που υπάγονται σε επιμελητήρια κ.α. 

Β)  λοιποί  εκπαιδευτικοί  φορείς  (κερδοσκοπικού  χαρακτήρα)  που  παρέχουν  υπηρεσίες 
εκπαίδευσης/κατάρτισης. 

Οι  φορείς  που  ανήκουν  σε  μια  από  τις  παραπάνω  κατηγορίες  μπορούν  να  υποβάλλουν 
αίτηση για άδεια αναπαραγωγής ελληνικών Προτύπων, προκειμένου να προσφέρουν στους 
φοιτητές ή μαθητές τους αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. 

2.2  Για  κάθε  αναπαραγωγή,  ανεξάρτητα  από  το  αν  χρησιμοποιείται  το  κείμενο  του 
προτύπου χωρίς καμία αλλαγή ή με μικροαλλαγές που δεν αλλάζουν  το περιεχόμενό  του 
(π.χ.  προσθήκη  επωνυμίας  εκπαιδευτικού  φορέα),  καταβάλλεται  τέλος  αδείας 
αναπαραγωγής.  

2.3  Ο  ΕΛΟΤ  δεν  αναλαμβάνει  καμία  ευθύνη  για  την  ακρίβεια  των  αναπαραγομένων 
Προτύπων. Η αναπαραγωγή πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στον αριθμό των αντιγράφων 
για τα οποία δόθηκε η αρχική άδεια αναπαραγωγής. Νέα αναπαραγωγή απαιτεί νέα άδεια 
αναπαραγωγής. 
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2.4  Τα  αντίγραφα  διανέμονται  στους  φοιτητές  ή  μαθητές  οι  οποίοι  τα  κρατούν  και  
καταβάλλεται  τέλος  αναπαραγωγής  ίσο  με  τον  αριθμό  των  παραχθέντων  αντιτύπων  που 
δόθηκαν. Το κόστος της άδειας αναπαραγωγής θα είναι: 

α)  Τελικό  κόστος  (προ  ΦΠΑ)  αναπαραγόμενης  συλλογής  για  εσωτερική  χρήση  σε 
εκπαιδευτικούς  φορείς  μη  –  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  =  Αξία  Συλλογής  +  Τέλος 
αναπαραγωγής = Τιμή προτύπων χωρίς ΦΠΑ + Τιμή προτύπων χωρίς ΦΠΑ Χ22% Χ αριθμός αντιτύπων 

β)  Τελικό  κόστος  (προ  ΦΠΑ)  αναπαραγόμενης  συλλογής  για  εσωτερική  χρήση  σε 
εκπαιδευτικούς  φορείς  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  =  Αξία  Συλλογής  +  Τέλος 
αναπαραγωγής = Τιμή προτύπων χωρίς ΦΠΑ + Τιμή προτύπων χωρίς ΦΠΑ Χ 50% Χ αριθμός αντιτύπων 

2.5  Μόνο  εκπαιδευτικός  φορέας    μη  –  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  επιτρέπεται  να 
αποθηκεύσει τα ελληνικά Πρότυπα σε εσωτερικό του δίκτυο, για χρήση αποκλειστικά από 
μαθητές  ή  φοιτητές  και  το  εκπαιδευτικό  ή  ερευνητικό  του  προσωπικό.  Στην  περίπτωση 
αυτή, το τελικό κόστος της άδειας αναπαραγωγής θα υπολογίζεται με συντελεστή 10% ως 
εξής: 

Τελικό  κόστος  (προ ΦΠΑ)  αναπαραγόμενης  συλλογής  για  εσωτερικά  δίκτυα  (μόνο  για 
εκπαιδευτικούς  φορείς  μη‐κερδοσκοπικού  χαρακτήρα)  =  Αξία  Συλλογής  +  Τέλος 
αναπαραγωγής = Τιμή προτύπων χωρίς ΦΠΑ + Τιμή προτύπων χωρίς ΦΠΑ Χ10% Χ αριθμός χρηστών  

2.7.  Τα  αντίγραφα  θα  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  από  τους  φοιτητές,  μαθητές  και 
διδακτικό  προσωπικό  του  εκπαιδευτικού  φορέα  και  απαγορεύονται  να  πωληθούν  ή  να 
διατεθούν σε οποιοδήποτε τρίτο. 

2.8  Τα  αντίγραφα  θα  φέρουν  υδατογράφηση  ή  άλλη  επισήμανση  με  την  επωνυμία  του 
εκπαιδευτικού φορέα, την ημερομηνία και, όπου είναι δυνατόν, του μαθητή. 

 


