
 
 

Βιβλιοθήκη ������������. 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ / LIBRARY CARD APPLICATION 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ  USER TYPE 
Προπτυχιακός Φοιτητής � Undergraduate Student 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής � Postgraduate Student 
Υποψ. ∆ιδάκτωρ  

Υπεύθυνος Καθηγητής …………………………….. 

� PhD Candidate  
Professor ……………………………………………… 

Μέλη ∆ΕΠ � AUTh Faculty 
Πανεπιστηµιακός Υπάλληλος � AUTh Staff 
Φοιτητής Erasmus 

Υπεύθυνος Καθηγητής ……….…………………….. 

� Erasmus Student 
Professor ……………………………………………… 

Συλλογικό Όργανο � Corporate Body 
Φοιτητές ΕΑΠ � Open University Students 
Εξωτερικοί Χρήστες  
      Ετήσια �      Εξάµηνη �     Τρίµηνη � 

� External Users 
    One year �  Six months �  Three months � 

Μέλη ∆ΕΠ/Φοιτητές άλλου Ιδρύµατος � Faculty / Students from other Universities 
                     Ετήσια �      Εξάµηνη �                                      One year �  Six months �   
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ / USER PERSONAL DETAILS 

Επώνυµο / Last name……………………………………………..  Όνοµα / First name………………………….……………….. 

Όνοµα πατρός / Father’s first name…………………………………………………………………………….………………………. 

Επάγγελµα/Profession……………………………………………………………………………………………..…………………………. 

Αρ.Ειδ.Μητρώου (για φοιτητές) / Student Identification Card…………………………………….…………………………… 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας (Α∆Τ) / Passport No………………………………………………………………….……………… 

Μόνιµη ∆ιεύθυνση / Permanent Address:  

Οδός / Address………………………………………………………………….…………………………………………………………….... 

Πόλη / City……………………………………….…………………………………….…….ΤΚ / Postal Code………………………..… 

Προσωρινή ∆ιεύθυνση / Temporary Address:  

Οδός / Address………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Πόλη / City……………………………… ΤΚ / Postal Code………………………………………………………………………………. 

Τηλ. / Tel.  1. Κινητό / Mobile….……………………………….. 

          2. Οικίας / Home……………………………………… 

3. Εργασίας / Work…………………………………….. 

4. Άλλο / Other……………………………….…………. 

Email ακαδηµαϊκό……………………………………………………. 

Ηµεροµηνία γέννησης / Date of birth………………………… 

Email (άλλο) ……………………………………………… 

PIN ……………………………………………………….…. 

 
 

1. Η ακαδηµαϊκή ταυτότητα/κάρτα δανεισµού είναι αυστηρά προσωπική / The Academic identity/Library card is strictly personal  

2. Η υπογραφή της αίτησης αυτής συνεπάγεται και αποδοχή του κανονισµού της Βιβλιοθήκης / The sign of this application constitutes agreement to the AUTh Library Regulation  

3. Σε περίπτωση απώλειας της ακαδηµαϊκής ταυτότητας/κάρτας δανεισµού ή αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, ο κάτοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τη βιβλιοθήκη / You are 

obliged to inform the AUTh Library in case you lose your academic identity/library card or there is a change in your contact details.  

4. Σας ενηµερώνουµε ότι βάσει του Ν.2472/97 θα τηρούµε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο µας και θα έχετε πρόσβαση σε αυτά σύµφωνα µε το Νόµο. / AUTh Library 

respects the provisions of Law 2472/1997 and holds a record with its users’ personal data. You may have access to your personal data. 

 

Μαζί µε την αίτηση, παρακαλούµε να έχετε µαζί σας την ακαδηµαϊκή και την αστυνοµική σας ταυτότητα, ενώ για τους εξωτερικούς 

χρήστες είναι απαραίτητη εκτός από την αστυνοµική σας ταυτότητα και µια πρόσφατη φωτογραφία. / Please upon submitting your 

application demonstrate the following documents: academic identity, ID card or passport and for external users plus recent small photo.  

 

Υπογραφή / Signature ....����������� 

Ηµεροµηνία / Date�������������� 

 

Συµπληρώνονται από τη βιβλιοθήκη / For library staff only 

Αριθµ. Barcode���������������������. 

Αριθµ. ∆ανειζοµένου������������������� 

Α.Μ. Από Ακαδηµαϊκή ταυτότητα (16 ψηφία)��������.. 


