ΕΝΤΥΠΟ 1
Για Επίσημη Χρήση
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:.........................

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΔΤ

Σε περίπτωση που ενεργείτε εκ μέρους τρίτων προσώπων παρακαλώ συμπληρώστε:
Υπό την ιδιότητα μου ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος1 / διαχειριστής2 των πιο κάτω προσώπων:
1.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:........................................................................................... ΑΔΤ:..........................
2.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:........................................................................................... ΑΔΤ:..........................
3.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:........................................................................................... ΑΔΤ:..........................
Σημείωση: Εάν ο χώρος δεν επαρκεί, να επισυναφθεί ο πλήρης κατάλογος των προσώπων σε
ξεχωριστό έντυπο.

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΡΓΟ/Α ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ/ΟΥΝΤΑΙ (εφεξής «ΈΡΓΟ» ή/και «ΕΡΓΑ»)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ3

1
2
3
4
5
6
7
8
Σημείωση: Εάν ο χώρος δεν επαρκεί, να επισυναφθεί στο παρόν έντυπο ο πλήρης κατάλογος
των διεκδικούμενων έργων.
ΜΕΡΟΣ Γ: ΒΑΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

1

Να επισυναφθεί σχετικό αποδεικτικό εξουσιοδότησης πρωτότυπα υπογεγραμμένο και νομίμως
πιστοποιημένο.
2
Να επισυναφθεί πιστό αντίγραφο σχετικής Δικαστικής απόφασης.
3
Να σημειωθεί ο αριθμός που αντιστοιχεί στο κάθε έργο, σύμφωνα με το pdf αρχείο του ψηφιακού
καταλόγου «In Culture We Trust” το οποίο συνοδεύει τα επίσημα Έντυπα και είναι, επίσης, διαθέσιμο στο
σύνδεσμο https://www.cy.undp.org/content/cyprus/en/home/library/in-culture-we-trust.html.
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ΕΝΤΥΠΟ 1
Δηλώνω ότι είμαι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του/ων ως άνω αναφερόμενου/ων Έργου/ων ή/και νόμιμος
αντιπρόσωπος των ιδιοκτητών του/ων Έργου/ων που περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β και ως απόδειξη
του ισχυρισμού μου επισυνάπτω:
(Επιλέξτε ανάλογα)
1. Απόδειξη αγοράς του Έργου ή/και άλλα στοιχεία (π.χ. έγγραφο, απόδειξη, φωτογραφικό υλικό,
μαρτυρία) που να βεβαιώνουν ότι το/α Έργο/α ήταν στην κυριότητά μου κατά το χρόνο της τουρκικής
εισβολής__________________
2. Εάν δεν έχετε οποιαδήποτε από τα πιο πάνω στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησής σας, παρακαλώ
αναπτύξτε σε ξεχωριστή σελίδα/δες (η/οι οποία/ες να επισυναφθούν στο παρόν έντυπο) τους λόγους
για τους οποίους κρίνετε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να σας αποδώσει την κυριότητα του/των
Έργου/ων__________________

ΜΕΡΟΣ Δ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
-

Όλα όσα αναφέρω στην παρούσα Αίτηση, είναι αληθή και διεκδικώ το/τα Έργο/α στην βάση
νόμιμου δικαιώματος κυριότητας που ευλόγως και καλόπιστα θεωρώ ότι έχω.

-

Δηλώνω ότι γνωρίζω τις συνέπειες της Νομοθεσίας σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι όσα
αναφέρω δεν είναι αληθή ή/και σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι με ψευδή ή/και
παραπλανητικά στοιχεία απέκτησα την κατοχή και κυριότητα του/ων Έργου/ων.

-

Σε περίπτωση που η αίτηση μου γίνει αποδεκτή, δηλώνω έτοιμος το παραλάβω το/τα Έργο/α
στη σημερινή του κατάσταση, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία ή/και η Ειδική Επιτροπή για τη
Διαχείριση των Έργων Τέχνης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελαττώματα και/ή φθορές
του/ων Έργου/ων που έχουν επισυμβεί πριν την παραλαβή τους από την Κυπριακή
Δημοκρατία.

-

Σε περίπτωση που η αίτηση μου γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνω την ευθύνη της παραλαβής και
μεταφοράς του/ων Έργου/ων με δικά μου έξοδα από το χώρο που το/α Έργο/α σήμερα
βρίσκεται/ονται, εντός 30 ημερών από την ημέρα της κοινοποίησης της απόφασης της
Επιτροπής σε μένα, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για ανάθεση της
συσκευασίας και μεταφοράς του/ων έργου/ων σε εξειδικευμένη εταιρεία μεταφορών.

-

Θα συνεργαστώ με την Κυπριακή Δημοκρατία ή/και την Ειδική Επιτροπή για τη Διαχείριση
των Έργων Τέχνης για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον σε σχέση με την κυριότητα
του/ων Έργου/ων, σε περίπτωση που οι αξιώσεις μου αμφισβητηθούν.

-

Θα συμμορφωθώ άμεσα με οποιαδήποτε απόφαση Δικαστηρίου σε σχέση με την απόδοση
του/ων Έργου/ων.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:..........................................................................................................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.............................................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:......................................................................................................................
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