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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Παρακαλούνται οι επισκέπτες να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης του αρχείου 

1. Η μελέτη του αρχειακού υλικού γίνεται αποκλειστικά στον ειδικό χώρο του Ινστιτούτου 

Μεσογειακών Σπουδών κατά τις εργάσιμες μέρες από τις 9 ως τις 15. Ο ερευνητής οφείλει να 

σέβεται το αρχειακό υλικό, να μη σημειώνει πάνω του ή να το φθείρει με οποιοδήποτε τρόπο. 

2. Ο ερευνητής μπορεί να κρατά σημειώσεις για προσωπική χρήση, αλλά δεν επιτρέπεται η 

αναπαραγωγή και ο διαμοιρασμός του αρχειακού υλικού με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την άδεια 

του ΙΜΣ-ΙΤΕ. Σε ορισμένα αρχεία επιτρέπεται η φωτογράφηση / αναπαραγωγή του αρχειακού 

υλικού, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30% των τεκμηρίων κάθε φάκελου. ο 

ερευνητής θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τους υπεύθυνους για τις αρχειακές συλλογές και να 

συμπληρώσει έντυπο αίτησης για άδεια αναπαραγωγής, η οποία παρέχεται αποκλειστικά για 

προσωπική του χρήση.  

3. Η οποιαδήποτε αντιγραφή και δημοσίευση αυτούσιου αρχειακού υλικού, δηλαδή μεταγραμμένων 

με ακρίβεια εκτενών αποσπασμάτων, εικονογράφησης ή ολόκληρων τμημάτων του αρχειακού 

υλικού, χωρίς την έγγραφη άδεια των υπεύθυνων των αρχείων, θα υπόκειται στις ανάλογες 

νομικές κυρώσεις πνευματικών δικαιωμάτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. 

4. Ο χρήστης του αρχείου οφείλει να αναφέρει σε υποσημείωση ή σε άλλη θέση του πονήματός του 

τη χρήση του αρχειακού υλικού του προγράμματος και να αποστέλλει αντίγραφο ή ανάτυπο του 

άρθρου ή της όποιας φύσης εργασίας σου, με τη σελίδα όπου θα εμφανίζεται η αναφορά στη 

χρήση του αρχειακού υλικού του προγράμματος. Οποιαδήποτε διαπίστωση μη τήρησης του 

παραπάνω κανόνα, θα θέτει υπό αίρεση την περαιτέρω χρήση του αρχειακού υλικού του ΙΜΣ-ΙΤΕ 

από τον ερευνητή. Οι ερευνητές παρακαλούνται να καταθέσουν στη βιβλιοθήκη του ΙΜΣ-

ΙΤΕ αντίτυπο των εργασιών τους που αξιοποιούν τα αρχεία του Ινστιτούτου. 

5. Ο ερευνητής αναλαμβάνει εγγράφως την πλήρη ευθύνη για τη χρήση και δημοσιοποίηση 

στοιχείων του αρχείου που εμπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών και 

ευαίσθητων δεδομένων.  

6. Ο επισκέπτης ερευνητής οφείλει να συμπληρώσει την παρακάτω αίτηση με την ισχύ βεβαίωσης 

ότι θα τηρήσει τους κανονισμούς και τους όρους χρήσης του αρχείου.  
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ΑΙΤΗΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ  προς τους υπεύθυνους του Ιστορικού Αρχείου του Ινστιτούτου Μεσογειακών 

Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, του υπογεγραμμένου: 

Όνομα…………………………………………………………………………………………….................... 

Επώνυμο……………………………………………………………………………………………………… 

Ιδιότητα……………………………………………………………………………………………................. 

Διεύθυνση-Πόλη……………………………………………………………………………………………... 

Τηλέφωνο και email…………………………………………………………………………………………. 

Σας παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για χρήση του αρχειακού υλικού του ΙΜΣ κατά τις 

ημερομηνίες από ……… έως ……… Το θέμα για το οποίο θα κάνω χρήση του υλικού 

είναι:…………………………………………………………………………………………………………

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

Φάκελοι του υλικού που θα χρησιμοποιήσω: 

………………………………………………………………………………………………………………

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

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

Σκοπός της χρήσης του υλικού: 

………………………………………………………………………………………………………………

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

........................................................................................................................................................................... 

Με την παρούσα αίτηση – βεβαίωση επικυρώνω την τήρηση των κανόνων των αρχείου σας.  

 

                                                                                                  

Ο/Η βεβαιών-ούσα/ αιτών-αιτούσα: 

 

Ονοματεπώνυμο:                

 

 

Υπογραφή: 

 

 

 

Ημερομηνία:  Ρέθυμνο, ………………………………………… 

 

 


