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ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΩΡΕΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να δωρίσετε αντικείμενα στο ΜΕΛΕ. Παρακαλούμε, αφού 
διαβάσετε και συμφωνείτε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Δωρεάς Αντικειμένων, να 
συμπληρώσετε το παρακάτω έντυπο που έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα 
αντικείμενα, τον δωρητή ή/και τον προκάτοχό τους. Οι πληροφορίες που θα παράσχετε θα μας 
βοηθήσουν επιπλέον να εξετάσουμε αν τα προσφερόμενα αντικείμενα υπηρετούν την αποστολή και 
τους στόχους του Μουσείου και εάν συμπληρώνουν τη συλλογή του σύμφωνα με τη συλλεκτική του 
πολιτική.  
Παρακαλούμε όπως στείλετε συμπληρωμένο το έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
museum@lykeionellinidon.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Μουσείο Ενδυμασίας, Δημοκρίτου 7, 
10671 Αθήνα. 
 
Δωρητής [Ονοματεπώνυμο]: 

Τηλ.            E-mail: 

Διεύθυνση: 

Επάγγελμα/Ιδιότητα:  

(είναι δυνατό να επισυναφθεί ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα) 
 
Είστε ο νόμιμος κάτοχος του αντικειμένου; Ναι     Όχι    
 
Υπήρχε προκάτοχος του αντικειμένου;              Ναι     Όχι    
Αν ναι, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία. 
 
Προκάτοχος [Ονοματεπώνυμο]: 

Επάγγελμα/Ιδιότητα: 

Τόπος γέννησης:                           Ημερομηνία γέννησης: 

Αναφέρατε τη σχέση που σας συνέδεε: 

 
Αριθμός αντικειμένων που περιλαμβάνονται στη δωρεά: ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Είδος αντικειμένων που περιλαμβάνονται στη δωρεά: 
• ελληνικές τοπικές φορεσιές     
• κοσμήματα ιστορικού ελληνικού χώρου                                                       
• εθνογραφικά ενδύματα άλλων χωρών   
• μόδα (προσδιορίστε τη χρονική περίοδο)   
• υφάσματα       
• άλλο (προσδιορίστε)…………………………………………………………… 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
(παρακάτω παρακαλούμε παραθέσατε πληροφορίες για τις οποίες έχετε σαφή γνώση)  
Είδος αντικειμένου: …………..……………………………………………………………….............………. 
Κατασκευαστής:………………………………………………………………...……………………………… 
Χρόνος κατασκευής:…………………………………………………………………………………………… 
Τόπος κατασκευής:…………………………………………………………………………………………….. 
Περίσταση χρήσης:……………………………………………………………………………………………..  
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Αγορά       Πού………………………....... Πότε………………………....... 
Δωρεά       Από ποιον………………........ Πότε……………………….......                                            
Κληρονομιά      Από ποιον………………........ Πότε………………………....... 
Επιτόπια έρευνα/ συλλογή  Πού………………………....... Πότε………………………....... 
Άλλο ……………………………………………………………………………………………….…………… 
 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Υπάρχει συνοδευτικό υλικό που σχετίζεται με το αντικείμενο της δωρεάς σας; 
Φωτογραφίες  Ναι     Όχι    
Τιμολόγιο αγοράς  Ναι     Όχι    
Δημοσιεύσεις  Ναι     Όχι    
Άλλο ……………………………………………………………………………………………….……………. 
Επιθυμείτε να το συμπεριλάβετε στη δωρεά;     Ναι        Όχι    
Εάν ναι, μπορεί το Μουσείο να προχωρήσει στην αναπαραγωγή του;   Ναι        Όχι    
 

Γνωρίζετε αν το αντικείμενο έχει υποστεί κάποια επέμβαση ή αλλαγή χρήσης;  
Ναι     Όχι    
Εάν ναι, περιγράψτε με συντομία τις επεμβάσεις, από ποιον και πότε πραγματοποιήθηκαν 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Έχετε να προσθέσετε κάποια άλλη πληροφορία σχετική με την ιστορία του/των αντικειμένου/ων ή 
τον προκάτοχο του;  Επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα.   

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.  
 

Ημερομηνία: _____________             
 
Ο/Η παραδίδων/ουσα                                                                        Ο/Η παραλαβών/ούσα 
                                                                       
        _____________                                                                                                _____________ 
                                                                         
         (ολογράφως)                                                                                                      (ολογράφως) 
 
 
 
 
 
 
                                                                (ολογράφως) 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Βασικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την αποδοχή μιας δωρεάς είναι η σπουδαιότητα και/ή 
σπανιότητα του υλικού, η καλή κατάσταση διατήρησής του και η αναγκαιότητα συμπλήρωσης της 
συλλογής του Μουσείου. Δεν γίνονται δεκτές δωρεές αντικειμένων υπό όρους. Το αντικείμενο της 
δωρεάς, από τη στιγμή που παραχωρείται στο Μουσείο και εντάσσεται στη συλλογή, θεωρείται 
απόκτημα του ΜΕΛΕ και δεν μπορεί να επιστραφεί στον/στην δωρητή/δωρήτρια. Τo ΜΕΛΕ διατηρεί το 
δικαίωμα διαχείρισης, δημοσίευσης όσο και έκθεσης του αντικειμένου βάσει της πολιτικής του. Στους 
δωρητές παρέχεται αντίστοιχο παραστατικό παράδοσης-παραλαβής δωρεάς και αποστέλλεται 
ευχαριστήρια επιστολή. Η μεταφορά των αντικειμένων της δωρεάς από τον δωρητή προς το ΜΕΛΕ 
πραγματοποιείται με επιβάρυνση του πρώτου. 
Οποιαδήποτε δωρεά αντικειμένου μπορεί να χαρακτηριστεί από τον δωρητή ως προσφερόμενη στη 
μνήμη, προς τιμή ή σε αναγνώριση της προσφοράς κάποιου ή κάποιων προσώπων. Αντικείμενα που 
δωρίζονται ή αποκτούνται με αυτή την επιθυμία του διαθέτη φέρουν στον υπομνηματισμό τους, εκτός 
από την ένδειξη «Δωρεά του/ της/ των...», και την πρόσθετη αναφορά «Στη μνήμη ή προς τιμή ή σε 
αναγνώριση της προσφοράς του/ της/ των ...». 
 

 Διάβασα τους όρους και τις προϋποθέσεις Δωρεάς Αντικειμένων και συμφωνώ με αυτούς 
 


