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Παρακαλώ να εξετάσετε το αίτημά μου για χρήση του χώρου και του 

εξοπλισμού του Εργαστηρίου Πολυμέσων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Βέροιας, με την ιδιότητα του ηχολήπτη.  

Συνημμένα σας υποβάλλω αντίγραφο του πτυχίου μου (Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – 

Σχολή) και με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις  που προβλέπονται 

από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι 

1. Το αντίγραφο του πτυχίου που έχω καταθέσει είναι γνήσιο φωτοαντίγραφο 

από το πρωτότυπο που έχω στην κατοχή μου και έχει αποκτηθεί με τον νόμιμο 

τρόπο. 

2. Έχω ενημερωθεί για τον Κανονισμό Λειτουργίας του χώρου και δεσμεύομαι 

να τον τηρώ στο σύνολό του. Επιπρόσθετα, δηλώνω υπεύθυνα ότι σε 

περίπτωση φθοράς ή απώλειας οποιασδήποτε συσκευής, μηχανισμού, 

εξαρτήματος ή υλικού του Εργαστηρίου Πολυμέσων, από υπαιτιότητα 

(αμέλεια ή δόλο) εμού του ιδίου, αναλαμβάνω να αποκαταστήσω εξ’ 

ολοκλήρου τη ζημία, πληρώνοντας σε ευρώ το κόστος της επισκευής ή της 

αντικατάστασης - σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή - της 

συσκευής, του μηχανισμού, του εξαρτήματος ή του υλικού που υπέστη τη 

ζημία, παραλαμβάνοντας την σχετική απόδειξη είσπραξης. 

3. Δεσμεύομαι να παρακολουθήσω την περιήγηση του χώρου και του 

εξοπλισμού (Orientation Session), όπου και θα αξιολογηθούν από τη B 



 

 

 

4. Βιβλιοθήκη οι δεξιότητες μου και αποδέχομαι το δικαίωμα της Βιβλιοθήκης 

να μην παραχωρήσει την έγκρισή της για τη χρήση του Εργαστηρίου 

Πολυμέσων (Media Lab) χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση της απόφασής της, 

αν διαπιστώσει ότι δεν εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του χώρου και η 

σωστή λειτουργία του εξοπλισμού. 

5. Αποδέχομαι ότι δεν έχω καμία αξίωση για χρηματική αμοιβή από τη 

Βιβλιοθήκη για τις υπηρεσίες που προσφέρω.  
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