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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
Πανεπιςτθμιοφπολθ 157 72 Ζωγράφου 
Τθλ.: 2107277605, 7687  
e-mail: phil@lib.uoa.gr  
 

Αίτηςη μελζτησ υλικοφ από Ειδικζσ Συλλογζσ 

Επϊνυμο: Όνομα: 

Τθλζφωνο: E-mail: 
 

Ιδιότητα 

Διδακτικό προςωπικό     Υποψιφιοσ/α διδάκτωρ     Μεταπτυχιακόσ/ι φοιτθτισ/τρια      

Προπτυχιακόσ/ι  φοιτθτισ/τρια    Άλλο    
 
Παρακαλϊ να μου επιτραπεί θ μελζτθ των κάτωκι τεκμθρίων: 

Συγγραφζασ: Ταξ. αρ.: 

Τίτλοσ 
 

Συγγραφζασ: Ταξ. αρ.: 

Τίτλοσ 
 

Συγγραφζασ: Ταξ. αρ.: 

Τίτλοσ 
 

Συγγραφζασ: Ταξ. αρ.: 

Τίτλοσ 
 

Συγγραφζασ: Ταξ. αρ.: 

Τίτλοσ 
 

Παρακαλοφμε ςυμπληρώςτε τα παρακάτω για υλικό με ζτοσ ζκδοςησ προ του 1850 και τα χειρόγραφα. 
Απαιτείται ζγκριςη από τουσ Υπεφθυνουσ λειτουργίασ τησ Βιβλιοθήκησ 

Σκοπόσ μελζτησ: 

Προπτυχιακζσ ςπουδζσ     μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ     διδακτορικι διατριβι   

δθμοςίευςθ άρκρου (περιοδικό/ςυνζδριο)     προςωπικι ζρευνα/μελζτθ  

Στοιχεία μελζτησ: 
Συμπλθρϊςτε τον τίτλο τθσ ζρευνάσ ςασ και ςτοιχεία για τθ μονογραφία ι το άρκρο, όπου προτίκεςτε να 
δθμοςιεφςετε τθν ζρευνά ςασ, εφόςον υπάρχει. 

 

 
 

  Εγκρίνεται     Δεν εγκρίνεται   

  Ο Υπεφκυνοσ λειτουργίασ τθσ Βιβλιοκικθσ 

 …………………………….. 

Ενημζρωςη για την επεξεργαςία των προςωπικών δεδομζνων 

1. Τα προςωπικά ςασ δεδομζνα που ςυμπλθρϊνετε ςτθν παροφςα αίτθςθ ςυλλζγονται με 

ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν ωσ προσ τθ μελζτθ των Ειδικϊν Συλλογϊν τθσ 
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Βιβλιοκικθσ. Η νομιμότθτα τθσ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων βαςίηεται 

ςτθν εκτζλεςθ κακικοντοσ του ΕΚΠΑ προσ το Δθμόςιο Συμφζρον. 

2. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλλθλα και επαρκι οργανωτικά και τεχνικά μζτρα για τθν 

προςταςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων για τθν ζντυπθ αίτθςθ. 

3. Τα δεδομζνα αυτά είναι απολφτωσ ςυναφι, πρόςφορα και όχι περιςςότερα από όςα 

χρειάηονται, και διατθροφνται α) για τα τεκμιρια προ του 1850 και τα χειρόγραφα ςτθν 

ζντυπθ αίτθςθ ςτο διθνεκζσ και β) για τα λοιπά τεκμιρια ςτθν ζντυπθ αίτθςθ για 3 

εργάςιμεσ θμζρεσ 

4. Τα προςωπικά ςασ δεδομζνα δεν κα μεταβιβαςτοφν ςε τρίτουσ. 

5. Για τα προςωπικά ςασ δεδομζνα, ζχετε δικαίωμα να ηθτιςετε α) ενθμζρωςθ για το πϊσ τα 

επεξεργαηόμαςτε β) πρόςβαςθ ςε αυτά, δθλαδι τι προςωπικά δεδομζνα διατθροφμε. 

6. Εάν ζχετε ερωτιςεισ ςχετικζσ με τθν αίτθςι ςασ, παρακαλοφμε να επικοινωνιςετε με τθν 

Βιβλιοκικθ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ. 

7. Εάν ζχετε ερωτιςεισ ςχετικά με τθν προςταςία των δεδομζνων ςασ ι ζχετε επιφυλάξεισ για 

τθν ορκι υποςτιριξθ των δικαιωμάτων ςασ από το ΕΚΠΑ, μπορείτε να ςτείλετε email ςτο 

dpo@uoa.gr και κα απαντιςουμε ςε αυτζσ το ςυντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από 

ζνα μινα. Εάν δεν επιλυκεί το ηιτθμά ςασ μπορείτε να το καταγγείλετε ςτθν Αρχι 

Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα μζςω του site https://www.dpa.gr ι να 

ςτείλετε email ςτο contact@dpa.gr. 

 

 

Δθλϊνω υπεφκυνα ότι ζλαβα γνϊςθ του ιςχφοντοσ κανονιςμοφ για τθ χριςθ του υλικοφ από τισ 
Ειδικζσ Συλλογζσ. 
 

Ο/Η Αιτ…………… 

 

   

               ………………………….                                                  …………………………… 

 Υπογραφι κατά τθν παραλαβι Υπογραφι κατά τθν παράδοςθ 
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