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Κωδικόσ χρήςτη **

Δελτίο χριςτθ αρχείου εφθμερίδων
Το «Δελτίο χρήςτη αρχείου εφημερίδων» εκδίδεται δωρεάν από τθ Βιβλιοκικθ τθσ ΓΓΕΕ κατόπιν
προφορικισ αίτθςθσ από τον ενδιαφερόμενο και ζγκριςθσ1 από το προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ.
Η ζκδοςθ και ςυμπλιρωςθ του δελτίου είναι υποχρεωτικι και αποτελεί προχπόκεςθ για τθ χριςθ του
αρχείου. Υπογράφοντασ το δελτίο ο ενδιαφερόμενοσ/χριςτθσ αποδζχεται τουσ όρουσ χριςθσ του αρχείου
όπωσ του γνωςτοποιικθκαν από το προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ. Το δελτίο είναι ατομικό και δε
μεταβιβάηεται.
Τα ςτοιχεία με αςτερίςκο (*) ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά
Όνομα *
Επϊνυμο *
Επάγγελμα ι Ιδιότθτα *
Στοιχεία αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου
Αρικμόσ *
Αρχι ζκδοςθσ *
Διεφκυνςθ κατοικίασ ι εργαςίασ &
Πόλθ *
Οδόσ *, Αρικμόσ *, Τ.Κ. *
Τθλζφωνο *
e-mail *
Πλθροφορία για ςτατιςτικι χριςθ:
Πϊσ ενθμερωκικατε για τθν φπαρξθ του αρχείου εφθμερίδων τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ;

Ημ/νια ζκδοςθσ δελτίου **

Υπογραφι υπαλλιλου Βιβλιοκικθσ
ΓΓΕΕ**

Υπογραφι ενδιαφερόμενου/χριςτθ

……………………………………..

…………………………………………..

………….………………………………………….

Γνωςτοποίθςθ: Τα δεδομζνα προςωπικού χαρακτιρα τθρούνται ςύμφωνα με όςα ορίηει ο Ν.2472/97
1

Οι υπάλλθλοι τθσ βιβλιοκικθσ διατθροφν το δικαίωμα (με ςχετικι αιτιολόγθςθ προσ τον ενδιαφερόμενο) να μθν
επιτρζψουν τθν είςοδο ςτο αρχείο ι/και τθ χριςθ του αν κρίνουν ότι διακυβεφεται θ ακεραιότθτα του υλικοφ.
**
Συμπλθρϊνεται από τθ βιβλιοκικθ

Συμπλιρωςθ Δελτίου Χριςτθ Αρχείου με κωδικό :………………..
(Συμπλθρϊνεται από τθ βιβλιοκικθ)

Η ενότθτα του δελτίου που αφορά ςτισ θμερομθνίεσ επίςκεψθσ του χριςτθ και χριςθσ του υλικοφ
είναι ςυνοδευτικι του πρϊτου ςτελζχουσ του δελτίου, ςυμπλθρϊνεται από τον
ενδιαφερόμενο/χριςτ θ κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνάσ του και επιςτρζφεται ςτο
προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ με κάκε αποχϊρθςθ του ενδιαφερόμενου από το χϊρο .
Η τιρθςθ των ςτοιχείων γίνεται με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ του υλικοφ.

Σασ υπενκυμίηουμε ότι, ςχετικά με τθ χριςθ του αρχείου, απαγορεφονται: θ απομάκρυνςθ
υλικοφ από το αρχείο, το κάπνιςμα, θ μεταφορά και κατανάλωςθ κάκε είδουσ φαγθτοφ ι ποτοφ, θ
μεταφορά και χριςθ αντικειμζνων κοπισ χαρτιοφ, θ τιρθςθ ςθμειϊςεων με οποιονδιποτε τρόπο ςτο
υλικό του αρχείου, τςάντεσ ι χαρτοφφλακεσ, πλαςτικζσ ςακοφλεσ και οποιοδιποτε άλλο μζςο μπορεί
να προκαλζςει οποιουδιποτε είδουσ φκορά ι ηθμία ςτο υλικό ι ςτο χϊρο.

Παρακαλείςτε να κάνετε χριςθ του αρχείου με προςοχι και ςεβαςμό και να
απευκφνεςτε ςτο προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ για οποιαδιποτε απορία ι
δυςκολία ζχετε κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνάσ ςασ
Α/Α

Ημερομθνία επίςκεψθσ

Υλικό που μελετικθκε
(ςτοιχεία από τθ ράχθ του τόμου: τίτλοσ, ζτοσ, αρίκμθςθ)

