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Δελτίο χρήστη αρχείου εφημερίδων  

Το «Δελτίο χρήστη αρχείου εφημερίδων» εκδίδεται δωρεάν από τη Βιβλιοθήκη της ΓΓΕΕ κατόπιν 
προφορικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και έγκρισης1 από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. 

Η έκδοση και συμπλήρωση του δελτίου είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του 
αρχείου. Υπογράφοντας το δελτίο ο ενδιαφερόμενος/χρήστης αποδέχεται τους όρους χρήσης του αρχείου 
όπως του γνωστοποιήθηκαν από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Το δελτίο είναι ατομικό και δε 
μεταβιβάζεται. 

Τα στοιχεία με αστερίσκο (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά 

Όνομα *  

Επώνυμο *  

Επάγγελμα ή Ιδιότητα *  

Στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Αριθμός *  

Αρχή έκδοσης *  

Διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας &  

Πόλη *  

Οδός *, Αριθμός *, Τ.Κ. *  

Τηλέφωνο *  

e-mail *  

Πληροφορία για στατιστική χρήση:  
Πώς ενημερωθήκατε για την ύπαρξη του αρχείου εφημερίδων της ΓΓΕΕ; 

 

 
Ημ/νια έκδοσης δελτίου ** Υπογραφή υπαλλήλου Βιβλιοθήκης 

ΓΓΕΕ** 
Υπογραφή ενδιαφερόμενου/χρήστη 

   
   

…………………………………….. ………………………………………….. ………….…………………………………………. 
 
Γνωστοποίηση: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται σύμφωνα με όσα ορίζει ο N. 4624/2019. 

  
                                                           
1 Οι υπάλληλοι της βιβλιοθήκης διατηρούν το δικαίωμα (με σχετική αιτιολόγηση προς τον ενδιαφερόμενο) να μην 
επιτρέψουν την είσοδο στο αρχείο ή/και τη χρήση του αν κρίνουν ότι διακυβεύεται η ακεραιότητα του υλικού. 
** Συμπληρώνεται από τη βιβλιοθήκη 

mailto:library@media.gov.gr
https://media.gov.gr/vivliothiki/


Συμπλήρωση Δελτίου Χρήστη Αρχείου με κωδικό :……………….. 
(Συμπληρώνεται από τη βιβλιοθήκη) 

 

Η ενότητα του δελτίου που αφορά στις ημερομηνίες επίσκεψης του χρήστη και χρήσης του υλικού είναι 
συνοδευτική του πρώτου στελέχους του δελτίου, συμπληρώνεται  από τον 
ενδιαφερόμενο/χρήστη  κατά τη διάρκεια της έρευνάς του  και επιστρέφεται  στο 
προσωπικό της  βιβλιοθήκης  με  κάθε αποχώρηση  του ενδιαφερόμενου από το χώρο . Η 
τήρηση των στοιχείων γίνεται με σκοπό την εξασφάλιση της ακεραιότητας του υλικού. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σχετικά με τη χρήση του αρχείου, απαγορεύονται : η απομάκρυνση 
υλικού από το αρχείο, το κάπνισμα, η μεταφορά και κατανάλωση κάθε είδους φαγητού ή ποτού, η 
μεταφορά και χρήση αντικειμένων κοπής χαρτιού, η τήρηση σημειώσεων με οποιονδήποτε τρόπο στο 
υλικό του αρχείου, τσάντες ή χαρτοφύλακες, πλαστικές σακούλες και οποιοδήποτε άλλο μέσο μπορεί 
να προκαλέσει οποιουδήποτε είδους φθορά ή ζημία στο υλικό ή στο χώρο. 

Παρακαλείστε να κάνετε χρήση του αρχείου με προσοχή  και σεβασμό και να 
απευθύνεστε στο προσωπ ικό της βιβλιοθήκης για οποιαδήποτε απορία ή 

δυσκολία έχετε κατά τη διάρκεια της έρευνάς σας. 

Ημερ/νία 
επίσκεψης 

Υλικό που μελετήθηκε  
(συμπληρώνονται όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα στη ράχη κάθε τόμου2) 

Τίτλος τόμου 
Έτος 

τόμου 

Μήνας/ 
Μήνες 
τόμου 

Αριθμός 
τόμου (π.χ. 
Α, B…) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

                                                           
2 Σε περίπτωση χρήσης άδετων φύλλων, σημειώνονται οι αριθμοί των φύλλων. Αν είναι συνεχόμενοι, 
σημειώνονται το πρώτο και το τελευταίο. Διαφορετικά, σημειώνονται αναλυτικά τα φύλλα που 
χρησιμοποιήθηκαν. 


