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Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων για Προσωπική Χρήση (Φ2)
Ημερομηνία
Α. Αιτούμενο αρχειακό υλικό
Α/Α

Αριθμός Μητρώου Ερευνητή *

Κωδικός αναγνώρισης & περιγραφή
Α S Υ F Τεκμήριο/σελ./περιγραφή (προαιρετικά) Αρ. σελ.
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Σύνολο (αιτούμενων) σελίδων:
Αιτούμαι τη χορήγηση αντιγράφων του παραπάνω υλικού. Τα αντίγραφα προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση, όπως ορίζεται στους Όρους
Χρήσης των υπηρεσιών του ΙΑΤΕ.
Ο/Η Αιτών/-τούσα

[Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή]

E-mail:
* Τα πεδία με σκίαση συμπληρώνονται από το ΙΑΤΕ.

Εγκρίνεται

Απορρίπτεται

[Υπογραφή Προϊσταμένου]

Εγκεκριμένες Σελίδες:

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου
Ο αιτών συμπληρώνει μόνο τα πεδία στην περιοχή «Κωδικός αναγνώρισης & περιγραφή» του
Πίνακα Α. Τα σκιασμένα πεδία, καθώς και τα πεδία του Πίνακα Β συμπληρώνονται από το ΙΑΤΕ.
Τα πεδία Α (Αρχείο), S (Σειρά), Υ (Υποσειρά) και F (Φάκελος ή Βιβλίο) συμπληρώνονται με μοναδικούς αριθμούς, βάσει των ευρετηρίων του πληροφοριακού συστήματος του ΙΑΤΕ. Κάθε σειρά
οφείλει να αντιστοιχεί σε έναν και μόνο φάκελο· συνεπώς, αν επιθυμείτε πλήρη αντίγραφα των
φακέλων 3-6, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τέσσερις χωριστές εγγραφές.
Το πεδίο Τεκμήριο/σελ./περιγραφή είναι προαιρετικό και διευκρινίζει τον/τους αριθμούς τεκμηρίων ή σελίδων που ζητά ο αιτών (π.χ. Τ1-8, ή Τ3, σελ. 5-18 και Τ8 σελ. 1-40 κ.λπ.) ή περιγράφει το
υποσύνολο των τεκμηρίων που αφορά το αίτημα. Αν το πεδίο παραμείνει κενό, τότε θεωρείται
ότι το αίτημα αφορά το σύνολο των τεκμηρίων του φακέλου.
Στο πεδίο Αρ. σελ. συμπληρώνεται ο αριθμός των σελίδων για τις οποίες ζητείται αντίγραφο· οι
αριθμοί αυτοί αθροίζονται και συμπληρώνονται στο Σύνολο (αιτούμενων) σελίδων.
Σε περίπτωση που οι 20 εγγραφές δεν επαρκούν, υποβάλλεται επιπλέον αίτηση Φ2.
Υπενθυμίζεται ότι, βάσει των Όρων Χρήσης για τους ερευνητές, όπως αυτοί απορρέουν από τη
Διαδικασία Εξυπηρέτησης Χρηστών του ΙΑΤΕ, η χορήγηση αντιγράφων για προσωπική χρήση
υπόκειται στους ακόλουθούς περιορισμούς (ανά ερευνητή):
(α) δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ολόκληρων σειρών ή υποσειρών·
(β) δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή τεκμηρίων που ξεπερνούν (αθροιστικά) το 10% των σελίδων του αρχείου· και
(γ) δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή πλέον των 2.000 σελίδων ετησίως.


Β. Παράδοση/παραλαβή αντιγράφων
(συμπληρώνεται από το ΙΑΤΕ και υπογράφεται (εκτός e-mail) από τον ερευνητή)

Αποστολή

Παραδοτέα (Α/Α)

Μορφή Ημερομηνία
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Υπογραφή/e-mail

