
ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΚΩΔ ΠΕΛΑΤΗ: 2

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

Τηλέφωνο:

Κινητό:

fax:

email:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΛΑΤΗ:

ΑΦΜ:

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διεύθυνση:

Πόλη:

Νομός: ΤΚ:

Χώρα:

Σημειώσεις

ΔΟΥ:

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Υπογραφή πελάτη 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 
Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης, δηλώνω ότι με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος στην ελεύθερη και 
ανεμπόδιστη απόφαση μου, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την συλλογή, 
επεξεργασία και φύλαξη όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτηση μου 
προς το ΤΑΠ για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση αυτή, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :

Απαιτούμενα επισυναπτόμενα παραστατικά

Υπάλληλοι του ΤΑΠ και  ΥΠ.ΠΟ.Α :

Μέλη Σωματείων Φίλων Μουσείων :

Υπηρεσιακή Ταυτότητα/ Επίσημο Εγγραφο που να επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους

Κάρτα ή Ταυτότητα μέλους του αντίστοιχου σωματείου

Δημόσιοι Φορείς :

Φοιτητές/Σπουδαστές :

Επίσημο Εγγραφο κατά περίπτωση

Αντίστοιχη φοιτητική ταυτότητα (Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Αρχιτεκτονικής και συναφών 
σχολών Ελλάδος και Ε.Ε.

Διδακτικό Προσωπικό - Πτυχιούχοι Κάρτα ή Ταυτότητα μέλους που επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους  (Τμημάτων Ιστορίας  
Αρχαιολογίας ΑΕΙ  Ξένων Αρχ/κων Σχολών)

Επαγγελματίες Ξεναγοί Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (σε ισχύ)



Διαδικασία εγγραφής δικαιούχων έκπτωσης / δωρεάν διάθεσης  
 
Στα πλαίσια της υλοποίησης του νέου ERP του ΤΑΠΑ, σας ενημερώνουμε ότι ο κάθε 
πελάτης / δικαιούχος έκπτωσης σε προϊόντα ή δωρεάν διάθεσης εκδόσεων θα 
εισάγεται στο σύστημα ονομαστικά, μετά από αίτησή του στην Κεντρική Υπηρεσία η 
οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναγράφονται στην 
αίτηση). 
 
Όλες οι κατηγορίες πελατών που υπάρχουν στον πίνακα εκπτώσεων θα πρέπει να 
πιστοποιούνται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΠ. Μετά την πιστοποίηση θα 
μπορούν να εξυπηρετούνται από τα πωλητήρια. 
 
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αίτηση και την αποστείλετε σε έντυπη 
μορφή με τα συνημμένα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Ταμείο Αρχ/κών Πόρων 
(Πανεπιστημίου 57, 10546 Αθήνα), προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις 
στην μετέπειτα εξυπηρέτησή σας στα πωλητήρια. 
  
  
Διευκρινίσεις επί της αιτήσεως : 
 
Απαιτείται κάποιο στοιχείο επικοινωνίας (έστω τηλέφωνο ή mail) 
 
ΑΦΜ & ΔΟΥ : υποχρεωτικό 
 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ πελάτη : πχ. Υπάλληλος ΤΑΠ, ΥΠΠΟΑ  ή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, ξεναγός κλπ  
στην οποία ανήκει 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : πχ. Αρχαιολόγος, Μηχανικός , Ιστορικός κλπ (για τους δωρεάν 
δικαιούχους εκδόσεων) 
 
Απαιτείται η υπογραφή του αιτούντα στη συναίνεση για τα προσωπικά δεδομένα 
στο τέλος της φόρμας 
 
Απαιτείται κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητα την οποία δηλώνει 
(Ο κωδικός πελάτη αφορά την Υπηρεσία, δεν συμπληρώνεται από εσάς)  
  
Στη διάθεσή σας για κάθε άλλη διευκρίνιση, 
Ε. Γιαλελή 
 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 
Γιαλελή Ευφροσύνη  
Γραμματικού Ελένη 
mail: politiria@tap.gr 
Τηλ. 2103722525 , 2103722526 
Πανεπιστημίου 57, 10564 Αθήνα 
www.tap.gr 

mailto:politiria@tap.gr
http://www.tap.gr/
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