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ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΕΞ @ΠΟΣΑΕΩ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ
ΚΟΠΟ / ΟΝΟΜΑ
Σην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήµην (Δ.Α.Π.) ιεηηνπξγεί ε Eμ Απνζηάζεσο
Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Eιιεληθνχ Aλνηθηνχ
Παλεπηζηεµίνπ (Α.Β.Κ.Π.). Κχξηνο ζθνπφο ηεο Α.Β.Κ.Π. είλαη ε ππνζηήξημε ησλ
δηαδηθαζηψλ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο ζην E.A.Π. θαη ε
νξγάλσζε θαη δηάζεζε ηνπ παληφο είδνπο πιηθνχ ηεο (έληππν, ειεθηξνληθφ,
λφµηµε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο δηθηχνπ θιπ.) θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ψζηε λα
απνηειεί θέληξν ζπιινγήο θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο µε ζχγρξνλα µέζα.
Η Α.Β.Κ.Π. παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο απφ απφζηαζε θαη δηά δψζεο. Οη ρξήζηεο ηεο
ελεµεξψλνληαη θαη εθπαηδεχνληαη απφ απφζηαζε αιιά θαη δηα δψζεο,
ζπµµεηέρνληαο ζε εηδηθά πξνγξάµµαηα.
Η Α.Β.Κ.Π. απνηειεί επίζεο ηφπν ζπιινγήο έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ πιηθνχ
πνπ αθνξά ζηελ εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.
ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ
Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Α.Β.Κ.Π., ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή (Γ.Δ.) δηνξίδεη
Δπηηξνπή µε 3εηή ζεηεία, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν (µέινο ∆ΔΠ ηνπ
Δ.Α.Π.) θαη απφ έλα µέινο ∆ΔΠ µε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ νξίδεηαη απφ θάζε
Σρνιή ηνπ Ιδξχµαηνο. Η Δπηηξνπή έρεη ηελ επνπηεία ηεο Α.Β.Κ.Π. θαη
ζπλέξρεηαη ζε νινµέιεηα κία θνξά ην δίκελν εθφζνλ ππάξρνπλ ζέκαηα πξνο
ζπδήηεζε ή αιιηψο δχν θνξέο ην ρξφλν, ε µία θαηά ηελ έλαξμε θαη ε άιιε ζην
ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, γηα ηε ράξαμε ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο θαη
ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ ή νζάθηο ην ήµηζπ +1 ησλ µειψλ ηεο,
δεηήζνπλ έθηαθηε ζχγθιεζή ηεο. Η Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία µε ηελ παξνπζία
ησλ ήµηζπ +1 ησλ µειψλ ηεο θαη νη απνθάζεηο ιαµβάλνληαη µε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ µειψλ. Ο Πξντζηάµελνο ηεο Α.Β.Κ.Π. ζπµµεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο
ηεο Δπηηξνπήο σο εηζεγεηήο ρσξίο δηθαίσµα ςήθνπ θαη παξάιιεια ηεξεί ηα
πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Η ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ γίλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν
ηεο Δπηηξνπήο, είλαη δε απαξαίηεηε ε αλαθνίλσζε ησλ πξαθηηθψλ ζηελ επφκελε
ζπλεδξία.
Τα θαζήθνληα θαη νη αξµνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Α.Β.Κ.Π. έρνπλ σο εμήο:
• έρεη ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Β.Κ.Π.
• εηζεγείηαη απφ θνηλνχ µε ηνλ Πξντζηάµελν ηε ράξαμε ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο
ηεο Α.Β.Κ.Π.
• θαηαλέµεη ζε ζπλεξγαζία µε ηνλ Πξντζηάµελν ηα θνλδχιηα ηεο Α.Β.Κ.Π.
• εηζεγείηαη ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή (Γ.Δ.) ηα ζρεηηθά µε ηελ Α.Β.Κ.Π. πνζά ηνπ
εηήζηνπ πξνυπνινγηζµνχ
• θαηαξηίδεη, αλαζεσξεί θαη εηζεγείηαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζµφ ιεηηνπξγίαο ηεο
Α.Β.Κ.Π. ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή (Γ.Δ.)
η
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• αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Α.Β.Κ.Π. πξνο ηελ αθαδεµατθή
θνηλφηεηα θαη πξνηείλεη ηξφπνπο θαη µέηξα βειηίσζήο ηεο.
Ο Πξντζηάµελνο ηεο Α.Β.Κ.Π.:
• δηεπζχλεη θαη πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ µνλάδσλ ηεο Α.Β.Κ.Π.
• θαηαλέµεη ην πξνζσπηθφ ζηηο επί µέξνπο ππεξεζίεο
• έρεη ηελ επζχλε πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζµνχ
• εηζεγείηαη ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή (Γ.Δ.) ηα ζέµαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε Α.Β.Κ.Π.
• ελεµεξψλεη ηνλ Πξντζηάµελν ησλ Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ
• θαηαξηίδεη ηνλ εηήζην απνινγηζµφ ηεο Α.Β.Κ.Π.
• θξνληίδεη γηα ηε ζπλερή ελεµέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηφζν ηνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη
ησλ ρξεζηψλ ηεο Α.Β.Κ.Π.
• θαηαξηίδεη πξνγξάµµαηα ζπλεξγαζίαο µε άιιεο Βηβιηνζήθεο θαη νξγαληζµνχο
• πξνγξαµµαηίδεη ηηο αλαπηπμηαθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Α.Β.Κ.Π., ηηο
πξνσζεί ζηα αξµφδηα φξγαλα πξνο έγθξηζε θαη επηζηαηεί ηελ πινπνίεζή ηνπο
• θαηαξηίδεη ηνλ εηήζην απνινγηζµφ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ηνλ
ππνβάιιεη ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή (Γ.Δ.)
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΙ ΥΡΗΣΔ
Όια ηα βηβιία θαη θπιιάδηα ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη δηαζέζηκα πξνο δαλεηζκφ.
Δμαίξεζε απνηειεί ην Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (ιεμηθά, επξεηήξηα, εγθπθινπαίδεηεο
θηι) θαη ηα βηβιία ηα νπνία θξίλνληαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο Βηβιηνζήθεο σο µε
δηαζέζηµα πξνο δαλεηζµφ ιφγσ ηεο ζπαληφηεηάο ηνπο θαη ηνπ πςεινχ ηνπο θφζηνπο.
Τεχρε πεξηνδηθψλ θαη δεµέλνη ηφµνη πεξηνδηθψλ δελ δαλείδνληαη.
Η Βηβιηνζήθε ηνπ Δ.Α.Π. δηαηεξεί ζηε ζπιινγή ηεο νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ην νπνίν
είλαη δηαζέζηκν γηα δαλεηζκφ κφλν ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ ΔΑΠ.
Τν πιηθφ απηφ δαλείδεηαη γηα 5 εκέξεο θαηφπηλ ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο ηνπ ρξήζηε
ζην e-mail ηεο Βηβιηνζήθεο. Οη εμσηεξηθνί ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ κφλν επηηφπηα
πξφζβαζε ζην πιηθφ απηφ κέζα απφ ην ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο.
1.1 Οη εζσηεξηθνί ρξήζηεο.
1.1.1 Όια ηα ελεξγά µέιε ηεο αθαδεµατθήο θνηλφηεηαο (µέιε ∆ΔΠ, µέιε
ΣΔΠ, µεηαπηπρηαθνί ζπλεξγάηεο, µεηαπηπρηαθνί εξεπλεηέο, ππνςήθηνη
δηδάθηνξεο, πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, µεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο) θαη ην
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Δ.Α.Π. απνθηνχλ απηνδηθαίσο δηθαίσµα ρξήζεο ηεο
Α.Β.Κ.Π θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Οη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο
πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηελ αθαδεκατθή ηνπο ηαπηφηεηα κε ηελ είζνδφ ηνπο
ζηε Βηβιηνζήθε πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ρψξν θαη ηηο
ππεξεζίεο ηεο, ελψ ηα κέιε ΣΔΠ/ΓΔΠ, νη κεηαπηπρηαθνί εξεπλεηέο θαη
ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΑΠ εμππεξεηνχληαη θαηφπηλ επαιήζεπζεο ηεο ηδηφηεηάο ηνπο
θαη εηζαγσγήο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζην ζχζηεκα ηεο Βηβιηνζήθεο.
1.1.2 Τα λέα µέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, γηα λα έρνπλ δηθαίσµα
η
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ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Α.Β.Κ.Π, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ πιήξε γλψζε ηνπ
παξφληνο θαλνληζµνχ θαη λα ελεµεξσζνχλ ζρεηηθά µε ηνπο ηξφπνπο
αλαδήηεζεο ειεθηξνληθήο ή έληππεο πιεξνθνξίαο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο
Α.Β.Κ.Π.
1.1.3 Όια ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ ΔΑΠ έρνπλ ην δηθαίσκα
παξαθνινχζεζεο εμ απνζηάζεσο ή επηηφπησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ πνπ
πξνζθέξνληαη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ην δηαζέζηκν πιηθφ ηεο
Βηβιηνζήθεο.
1.1.4 ∆ηθαίσµα ρξήζεο έρνπλ επίζεο νη νµφηηµνη θαη νη επίηηκνη θαζεγεηέο ηνπ
Παλεπηζηεµίνπ.
1.2 Οη εμσηεξηθνί ρξήζηεο (Δ.Φ.).
Άηνκα πνπ είλαη κέιε ηεο επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο, επηζηεµνληθήο θαη εξεπλεηηθήο
θνηλφηεηαο (κέιε ΓΔΠ ή θνηηεηέο ή κεηαπηπρηαθνί άιισλ ΑΔΙ/ΑΤΔΙ, καζεηέο
Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ θ.ά.) θαζψο θαη εηαηξίεο θαη νξγαληζµνί θαη γεληθφηεξα
νπνηαδήπνηε άηνκα ην επηζπκνχλ κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη
ηνπ πιηθνχ ηεο σο εμήο:
1.2.1 Σπκπιεξψλνπλ επηηφπηα εηδηθή αίηεζε, επηζπλάπηνληαο έλα
θσηναληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη κηα θσηνγξαθία ηχπνπ ηαπηφηεηαο
πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε θάξηα ρξήζηε, ε νπνία ηζρχεη γηα έλαλ ρξφλν θαη
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηε Βηβιηνζήθε θαη ηε ρξήζε ησλ
ππεξεζηψλ ηεο. Οη εμ απνζηάζεσο εμσηεξηθνί ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα
εγγξαθνχλ ζηελ Α.Β.Κ.Π. νθείινπλ λα απνζηείινπλ αληίγξαθν ηεο
αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο κέζσ fax ή e-mail. Γηα καζεηέο θάησ ησλ 15
εηψλ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε εληχπνπ ζπγθαηάζεζεο απφ ηνλ αζθνχληα ηελ
γνληθή κέξηκλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4624/2019).
1.2.2 Με ηήξεζε ησλ ζπµθσλεµέλσλ φξσλ ή ςεπδήο δήισζε ζηνηρείσλ
(ηφπνο θαηνηθίαο, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θιπ.) ζπληζηνχλ ζνβαξή παξάβαζε
θαη ζπλεπάγνληαη ηε δηαγξαθή ηνπο απφ µέιε ηεο Α.Β.Κ.Π.
1.2.3 Ο Πξντζηάµελνο ηεο Α.Β.Κ.Π. έρεη δηθαίσµα αθχξσζεο ηεο θάξηαο
ρξήζηε ηνπ Δ.Φ. ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ παξαβάζεσλ ησλ θαλφλσλ ηεο
Α.Β.Κ.Π.
1.3 Δπηζθέπηεο ζην θπζηθφ ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο.
Δπηζθέπηεο µπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηα αλαγλσζηήξηα
θαη ζηνλ εηδηθά δηαµνξθσµέλν ρψξν γηα ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, θαζψο
επίζεο θαη ηηο on-line ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο ζηνπο ππάξρνληεο ζηαζµνχο
εξγαζίαο, εγγξαθφµελνη θάζε θνξά ζην βηβιίν επηζθεπηψλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ
είζνδν. Σηελ πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη έθδνζε θάξηαο αιιά ε επίδεημε ηεο
αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ή άιινπ εγγξάθνπ πνπ πηζηνπνηεί ηα πξνζσπηθά ηνπο
ζηνηρεία.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΠΟΥΩΡΗΗ ΥΡΗΣΩΝ
Γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ απνθνηηνχλ, παξαηηνχληαη ή ζπληαμηνδνηνχληαη απφ ην ΔΑΠ,
ηζρχνπλ νη εμήο θαλφλεο:
2.1 Φνηηεηέο ηνπ Δ.Α.Π.
2.1.1 Φνηηεηέο πνπ δηαθφπηνπλ νξηζηηθά ηηο ζπνπδέο ηνπο, ράλνπλ ην δηθαίσκα
η
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ρξήζεο ηεο Α.Β.Κ.Π.. Οη θνηηεηέο πνπ δηαθφπηνπλ πξνζσξηλά ηηο ζπνπδέο ηνπο
δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα δαλεηζκνχ βηβιίσλ πνπ ηζρχεη γηα ηνπο ελεξγνχο θνηηεηέο
θαζψο θαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην ειεθηξνληθφ πιηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο,
ράλνπλ φκσο ηε δπλαηφηεηα Γηαδαλεηζκνχ Βηβιίσλ.
2.1.2 Απφθνηηνη ηνπ Δ.Α.Π. κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκα δαλεηζκνχ
βηβιίσλ πνπ ηζρχεη γηα ηνπο θνηηεηέο γηα έλα ρξφλν. Με ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
απηνχ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ.
2.1.3 Σε πεξίπησζε νξηζηηθήο δηαθνπήο ησλ ζπνπδψλ ή απνθνίηεζεο, ην
Τµήµα Μεηξψνπ ελεκεξψλεη ην Τµήµα ∆αλεηζµνχ ηεο Α.Β.Κ.Π. θαη δελ
εθδίδεη ηα ζρεηηθά απνθνηηήξηα πηζηνπνηεηηθά, αλ δελ ιάβεη απφ ηελ
Α.Β.Κ.Π. επηβεβαίσζε φηη ν ελ ιφγσ θνηηεηήο δε βξίζθεηαη ρξεσκέλνο µε
βηβιία ή άιιν πιηθφ θαη εμνπιηζµφ.
2.1.4 Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, πξηλ ηελ
νξθσκνζία ηνπο, νθείινπλ λα εθηειέζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζχκθσλα κε
ηνπο Γεληθνχο Καλνληζκνχο Δθπφλεζεο Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ θαη ηνλ
Καλνληζκφ Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ. Σπγθεθξηκέλα, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο
νθείινπλ - θαηφπηλ ηεο επηηπρνχο παξνπζίαζεο/εμέηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο
δηπισκαηηθήο ηνπο εξγαζίαο -καδί κε ηπρφλ δηνξζψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, αθφκα
θαη παξαξηήκαηα, ζεκεηψζεηο, άξζξα, ζπλνδεπηηθφ πιηθφ, θηι.- λα ηελ
αλαξηήζνπλ ζην απνζεηήξην ηνπ ΔΑΠ (apothesis.eap.gr).
Οη εξγαζίεο απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ησλ θνηηεηψλ, αιιά ζην πιαίζην ηεο
πνιηηηθήο αλνηθηήο πξφζβαζεο εθρσξνχλ ζην ΔΑΠ, κε απνθιεηζηηθή άδεηα ρξήζεο
ηνπ δηθαηψκαηνο αλαπαξαγσγήο, πξνζαξκνγήο, δεκφζηνπ δαλεηζκνχ, παξνπζίαζεο
ζην θνηλφ θαη ςεθηαθήο δηάρπζήο ηνπο δηεζλψο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζε
νπνηνδήπνηε κέζν, γηα δηδαθηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, άλεπ αληαιιάγκαηνο
θαη γηα φιν ην ρξφλν δηάξθεηαο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Η αλνηθηή
πξφζβαζε ζην πιήξεο θείκελν γηα κειέηε θαη αλάγλσζε δελ ζεκαίλεη θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν παξαρψξεζε δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ
ζπγγξαθέα/δεκηνπξγνχ νχηε επηηξέπεη ηελ αλαπαξαγσγή, αλαδεκνζίεπζε,
αληηγξαθή, απνζήθεπζε, πψιεζε, εκπνξηθή ρξήζε, κεηάδνζε, δηαλνκή, έθδνζε,
εθηέιεζε, «κεηαθφξησζε» (downloading), «αλάξηεζε» (uploading), κεηάθξαζε,
ηξνπνπνίεζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηκεκαηηθά ή πεξηιεπηηθά ηεο εξγαζίαο, ρσξίο
ηε ξεηή πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ ζπγγξαθέα/δεκηνπξγνχ. Οη δεκηνπξγνί
δηαηεξνχλ ην ζχλνιν ησλ εζηθψλ θαη πεξηνπζηαθψλ ηνπο δηθαησκάησλ.
Τν ΔΑΠ ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο αλνηθηήο πξφζβαζεο ησλ Πηπρηαθψλ/
Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ πξνηείλεη πξναηξεηηθά ηε δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ εξγαζηψλ κε άδεηεο Creative Commons
(https://creativecommons.org/licenses). Δάλ νη θνηηεηέο επηιέμνπλ απηή ηε κέζνδν,
ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζε επδηάθξηην ζεκείν ηεο εξγαζίαο ηνπο κε πνηά
ζπγθεθξηκέλε άδεηα ηελ παξέρνπλ. Η εθαξκνγή ησλ αδεηψλ Creative Commons δελ
επεξεάδεη ηελ αλνηθηή πξφζβαζε ηνπ πιήξνπο θεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ, αιιά νξίδεη
ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο εξγαζίαο ησλ θαηαζεηψλ θαη ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ.
Σην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ελππφγξαθα ην αθφινπζν θείκελν:
η
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«Γειψλσ ξεηά φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986 ε παξνχζα δηαηξηβή
απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ πξνζσπηθήο κνπ εξγαζίαο, δελ πξνζβάιιεη θάζε
κνξθήο δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, πξνζσπηθφηεηαο θαη πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ηξίησλ, δελ πεξηέρεη έξγα/εηζθνξέο ηξίησλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη άδεηα
ησλ δεκηνπξγψλ/δηθαηνχρσλ θαη δελ είλαη πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο, νη
πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη
κφλνλ θαη πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηεκνληθήο παξάζεζεο».
Σα προαναθερθένηα ιζτύοσν και για ηοσς σπουήθιοσς διδάκηορες.
Δπηπιένλ, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, θαηφπηλ αηηήκαηφο
ηνπο ζην Τκήκα Βηβιηνζήθεο, έρνπλ ην δηθαίσκα αλαβνιήο δεκνζίεπζεο ηεο
Γηπισκαηηθήο ηνπο Δξγαζίαο ή ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο Γηαηξηβήο αληίζηνηρα ζην
Απνζεηήξην κέρξη θαη 3 ρξφληα φηαλ:
Θέινπλ λα ππνβάινπλ κέξνο ηεο εξγαζίαο πξνο δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθά
δεκνζηεχκαηα (π.ρ. πεξηνδηθά) ή ζε θάπνην ζπλέδξην.
 Έρνπλ ππνβάιεη κέξνο ηνπ έξγνπ ζε δηαδηθαζία θαηνρχξσζεο, π.ρ. ζε
πεξηπηψζεηο παηέληαο.
 Γηαπξαγκαηεχνληαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε κέξνπο ηνπ έξγνπ.
 Έρνπλ θάπνηνλ άιιν ζνβαξφ ιφγν, ηνλ νπνίν αλαγξάθνπλ ζην αίηεκά ηνπο.


Μέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο, ζην Απνζεηήξην ζα είλαη
αλαξηεκέλα κφλν ηα ζηνηρεία πεξηγξαθήο ηεο εξγαζίαο, ελψ κεηά ην πέξαο ησλ 3
εηψλ ζα αλαξηάηαη ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο ή ηεο Γηδαθηνξηθήο
Γηαηξηβήο.

2.2 Μέιε ∆ΔΠ ηνπ Δ.Α.Π.
2.2.1 Μέιε ∆ΔΠ ηνπ Δ.Α.Π. πνπ παξαηηνχληαη ή ζπληαμηνδνηνχληαη:
2.2.1.1 Φξνληίδνπλ λα επηζηξέςνπλ πξηλ απφ ηελ απνρψξεζή ηνπο ηα
βηβιία θαη ην ινηπφ πιηθφ ή εμνπιηζµφ ηεο Α.Β.Κ.Π. πνπ έρνπλ
δαλεηζηεί θαζψο θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ θζαξµέλν ή απσιεζζέλ πιηθφ.
2.2.1.2 Τν Τµήµα Πξνζσπηθνχ αλαιακβάλεη λα ελεµεξψλεη ηελ
Α.Β.Κ.Π. γηα ηελ επηθείµελε απνρψξεζε ηνπ µέινπο ∆ΔΠ θαη δεηά λα ηνπ
απνζηαιεί επηβεβαίσζε φηη ην µέινο ∆ΔΠ δε ρξσζηά βηβιία ή άιιν
πιηθφ.
2.2.1.3 Η επηβεβαίσζε απηή είλαη απαξαίηεηε πξνθεηµέλνπ λα
θαηαβιεζεί ν ηειεπηαίνο µηζζφο θαη λα εθδνζεί ην πηζηνπνηεηηθφ
απνρψξεζεο.
2.2.2 Μέιε ∆ΔΠ ηνπ Δ.Α.Π. πνπ απνρσξνχλ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο
δηαηεξνχλ ηηµήο έλεθελ ηα πξνλφµηα δαλεηζµνχ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπο
δνζεί δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο ηεο Βηβιηνζήθεο, θαηφπηλ
αηηήκαηφο ηνπο.
2.2.3 Οκφηηκνη θαζεγεηέο δηαηεξνχλ ηηκήο έλεθελ δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηηο
ειεθηξνληθέο πεγέο ηεο Βηβιηνζήθεο.
η
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2.3 Μέιε ΣΔΠ ηνπ Δ.Α.Π. Γηα ηα µέιε ΣΔΠ ηνπ Δ.Α.Π. πνπ ιήγεη ε ζχµβαζή ηνπο
ηζρχνπλ ηα άξζξα 2.2.1.1-2.2.1.3.
2.4 Μέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. Τα απνρσξνχληα ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσο
µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαηεξνχλ ηηκήο έλεθελ ηα πξνλφκηα δαλεηζκνχ
νκνίσο κε ηα κέιε ΓΔΠ. Όηαλ φκσο απνρσξνχλ ιφγσ παξαίηεζεο, κεηάηαμεο ζε
άιιν ΑΔΙ ή ιήμεο ζχκβαζήο ηνπο, ράλνπλ ηα δηθαηψκαηα δαλεηζκνχ πνπ είραλ σο
κέιε ηεο Α.Β.Κ.Π. θαη εληάζζνληαη ζηε θαηεγνξία ησλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ.
ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΝΟΝΔ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΙΑ ∆ΑΝΔΙΜΟΤ.
3.1 Οη ρξήζηεο ηεο Α.Β.Κ.Π. ζην φλνµα ησλ νπνίσλ δελ εθθξεµνχλ νθεηιέο, έρνπλ
δηθαίσµα δαλεηζµνχ ηνπ πιηθνχ ηεο Α.Β.Κ.Π. Τν ρξνληθφ δηάζηεκα δαλεηζκνχ
πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ ρξήζηε (ΓΔΠ, ΜΦ, ΠΦ, ΔΦ θιπ).
3.2 Τν πξνο δαλεηζµφ πιηθφ επηζεσξείηαη θαηά ην δαλεηζµφ θαη θαηά ηελ επηζηξνθή
ηνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ θζνξέο, ν δαλεηδφµελνο ππνρξεψλεηαη ζηελ
απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ ή ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ.
3.3 Οη πξνζεζµίεο δαλεηζµνχ αλά θαηεγνξία ρξεζηψλ έρνπλ σο εμήο:
3.3.1 Μέιε ∆ΔΠ, ΣΔΠ. Μπνξνχλ λα δαλείδνληαη µέρξη 6 ηίηινπο γηα
δηάζηεµα 30 εµεξψλ, µε δηθαίσµα µίαο αλαλέσζεο εθφζνλ ην πιηθφ απηφ δελ
έρεη θξαηεζεί, ελψ έρνπλ θαη δηθαίσκα θξάηεζεο πιηθνχ. Τα κέιε ΓΔΠ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα δαλεηζηνχλ βηβιία γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά απφ
γξαπηή αίηεζή ηνπο ζηελ Α.Β.Κ.Π., φπνπ ζα αλαθέξνπλ ηνπο ιφγνπο γηα
ηνπο νπνίνπο αηηνχληαη ην παξαπάλσ. Τελ απφθαζε γηα ηελ ππέξβαζε ηνπ
θαλνληζκνχ ηελ παίξλεη ν Πξντζηάκελνο ηεο Α.Β.Κ.Π. Τν αξγφηεξν 5 εµέξεο
πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αθαδεµατθνχ έηνπο, ην δαλεηζµέλν πιηθφ επηζηξέθεηαη
ζηελ Α.Β.Κ.Π. πξνο απνρξέσζε.
3.3.2 Μεηαπηπρηαθνί ζπλεξγάηεο, µεηαπηπρηαθνί εξεπλεηέο, ππνςήθηνη
δηδάθηνξεο, µεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Δ.Α.Π.
κπνξνχλ λα δαλείδνληαη µέρξη 4 ηίηινπο γηα δηάζηεµα 20 εµεξψλ µε
δηθαίσµα µίαο αλαλέσζεο εθφζνλ ην πιηθφ απηφ δελ έρεη θξαηεζεί, ελψ έρνπλ
θαη δηθαίσκα θξάηεζεο πιηθνχ.
3.3.3 Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο. Οη θνηηεηέο µπνξνχλ λα δαλείδνληαη µέρξη 4
ηίηινπο γηα δηάζηεµα 20 εµεξψλ, µε δηθαίσµα µίαο αλαλέσζεο εθφζνλ ην πιηθφ
απηφ δελ έρεη θξαηεζεί, ελψ έρνπλ θαη δηθαίσκα θξάηεζεο πιηθνχ.
3.3.4 Δμσηεξηθνί ρξήζηεο
Οη εμσηεξηθνί ρξήζηεο µπνξνχλ λα δαλείδνληαη κε ηελ εηδηθή θάξηα ηεο
Α.Β.Κ.Π. µέρξη 3 ηίηινπο [εθδφζεηο Δ.Α.Π., βηβιία Δθδνηηθνχ Οίθνπ ΔΑΠ,
ινγνηερλία θαη Readers (βηβιία πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην παθέην
θνηηεηή)] γηα δηάζηεµα 10 εµεξψλ κε δηθαίσκα κίαο αλαλέσζεο εθφζνλ ην
πιηθφ απηφ δελ έρεη θξαηεζεί. Οη εμσηεξηθνί ρξήζηεο δελ έρνπλ δηθαίσκα
θξάηεζεο πιηθνχ.
3.3.5 Απφθνηηνη ΔΑΠ.
Οη απφθνηηνη ηνπ Δ.Α.Π. δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα δαλεηζκνχ βηβιίσλ πνπ ηζρχεη
γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Δ.Α.Π. γηα έλα ρξφλν. Με ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ απηνχ
η
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δηαζηήκαηνο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ.
3.3.6 Φνηηεηέο ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ
Οη θνηηεηέο ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ έρνπλ δηθαίσκα
δαλεηζκνχ ηνπ έληππνπ πιηθνχ (είηε επηηνπίσο κε ηελ επίδεημε ηεο θνηηεηηθήο
ηνπο ηαπηφηεηαο είηε εμ απνζηάζεσο κε απνζηνιή ειεθηξνληθνχ Αηηήκαηνο
Γαλεηζκνχ Βηβιίσλ θαη θσηνηππίαο ηεο θνηηεηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο). Οη
θνηηεηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξνχλ λα δαλείδνληαη κέρξη ηξία (3) βηβιία
γηα δεθαπέληε εκέξεο, κε δηθαίσκα κίαο αλαλέσζεο εθφζνλ ην πιηθφ απηφ δελ
έρεη θξαηεζεί. Οη Φνηηεηέο ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ δελ έρνπλ
δηθαίσκα θξάηεζεο πιηθνχ.
3.3.7 Φνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
Οη θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ έρνπλ δηθαίσκα επηηφπηνπ δαλεηζκνχ
ηνπ έληππνπ πιηθνχ ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηελ επίδεημε ηεο θνηηεηηθήο ηνπο
ηαπηφηεηαο. Οη θνηηεηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξνχλ λα δαλείδνληαη κέρξη
ηέζζεξα (4) βηβιία γηα είθνζη εκέξεο, κε δηθαίσκα κίαο αλαλέσζεο εθφζνλ ην
πιηθφ απηφ δελ έρεη θξαηεζεί. Δπίζεο, έρνπλ δηθαίσκα θξάηεζεο πιηθνχ.
3.3.8 Λνηπέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο
Η Δμ @πνζηάζεσο Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Δ.Α.Π. ζην
πιαίζην ηνπ Γηαδαλεηζκνχ εμππεξεηεί ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο άιισλ
Αθαδεκατθψλ Ιδξπκάησλ κέζσ Αηηήκαηνο Γηαδαλεηζκνχ απφ ηελ εθάζηνηε
βηβιηνζήθε. Η Α.Β.Κ.Π. δαλείδεη κέρξη θαη ηξεηο (3) ηίηινπο απφ ην έληππν
πιηθφ ηεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ, κε δηθαίσκα
κίαο αλαλέσζεο εθφζνλ ην πιηθφ απηφ δελ έρεη θξαηεζεί, ρσξίο φκσο δηθαίσκα
θξάηεζεο πιηθνχ. Δθηζηάηαη πξνζνρή θαζψο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο
επηζηξνθήο ηνπ δαλεηζκέλνπ πιηθνχ, ε Βηβιηνζήθε ηνπ Δ.Α.Π. έξρεηαη ζε
επηθνηλσλία κε ηνπο δαλεηδφκελνπο Σε κε ζπκκφξθσζή ηνπο, νη Βηβιηνζήθεο
πνπ αηηνχληαη ηνλ δηαδαλεηζκφ, νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηελ ππνρξέσζε
επηθνηλσλίαο κε ηα κέιε ηνπο θαη λα επηβάιινπλ ηηο αλάινγεο θπξψζεηο.
Δπίζεο, ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηνπ πιηθνχ, νη αληίζηνηρεο
Βηβιηνζήθεο νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ.
3.3.9 Τν δηθαίσκα αλαλέσζεο κπνξεί λα δνζεί κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην
βηβιίν, ζην νπνίν επηζπκεί ν ρξήζηεο λα αλαλεψζεη ηνλ ρξφλν δαλεηζκνχ, δελ
έρεη γίλεη θξάηεζε απφ θάπνην άιιν κέινο ηεο Α.Β.Κ.Π..
3.4 Οη ζπιινγέο πιηθνχ ηνπ Δ.Α.Π. πνπ θηινμελνχληαη ζε άιιεο βηβιηνζήθεο,
ππφθεηληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζµνχο απηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ ή ζε εηδηθνχο
θαλφλεο πνπ ζπµθσλνχληαη αλάµεζα ζην Δ.Α.Π. θαη ηε θηινμελνχζα βηβιηνζήθε.
3.5 Οη θιεηζηέο ζπιινγέο ηνπ Δ.Α.Π. δελ δαλείδνληαη. Δπίζεο, δελ δαλείδνληαη
ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο, handbooks, εγρεηξίδηα, βηβιία αλαθνξάο, ηεχρε πεξηνδηθψλ
θαη δεκέλνη ηφκνη πεξηνδηθψλ. Τν δηαηηζέκελν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ κπνξεί λα
δαλείδεηαη κφλν ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ ΔΑΠ γηα 5 εκέξεο
θαηφπηλ ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο ηνπο ζην e-mail ηεο Βηβιηνζήθεο. Οη εμσηεξηθνί
ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ κφλν επηηφπηα πξφζβαζε ζην πιηθφ απηφ κέζα απφ ην
ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο. Καλέλα αληίηππν ζπιινγήο δελ κπνξεί λα δηαηεζεί πξνο
η
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ρξήζε θαη δαλεηζκφ πξνηνχ ζθξαγηζηεί θαη θαηαρσξεζεί ζηνλ θαηάινγν.
3.6 Ο δαλεηζµφο ησλ βηβιίσλ γίλεηαη µεηά ηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ ειεθηξνληθή
ππνβνιή Αηηήκαηνο Γαλεηζκνχ Βηβιίσλ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Βηβιηνζήθεο. Γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηνπ αηηήκαηνο απαηηείηαη ε
θαηαρψξεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε θαη θπξίσο ηεο ηδηφηεηάο
ηνπ. Δπίζεο, ζην αίηεκα απηφ ππάξρνπλ δχν πιαίζηα φπνπ ζην πξψην ν ρξήζηεο
γξάθεη ηνπο ηίηινπο πνπ επηζπκεί λα δαλεηζηεί θαη ζην δεχηεξν δίλεη ελαιιαθηηθνχο
ηίηινπο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ απηφ δελ είλαη δηαζέζηµν. Τν αίηεκα
απνζηέιιεηαη απηφκαηα ζην e-mail ηεο Βηβιηνζήθεο.
3.7 Η απνζηνιή ησλ βηβιίσλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά µε επζχλε ηνπ δαλεηδφµελνπ, ν
νπνίνο επηβαξχλεηαη ηφζν γηα ηελ απνζηνιή φζν θαη ηελ επηζηξνθή ησλ βηβιίσλ. Η
απνζηνιή γίλεηαη απφ ηελ αξµφδηα ππεξεζία ηαρπµεηαθνξάο ηνπ
ηαρπδξνµείνπ ή απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο ηαρπµεηαθνξψλ ηεο επηινγήο ηνπ
δαλεηδφµελνπ. Η επηζηξνθή ησλ βηβιίσλ γίλεηαη είηε µε ην ηαρπδξνµείν
(ππνρξεσηηθά ζπζηεµέλα) είηε µε ππεξεζίεο ηαρπµεηαθνξψλ (Courier). Σε πεξίπησζε
απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ησλ βηβιίσλ ν δαλεηδφµελνο ππνρξενχηαη λα ηα
αληηθαηαζηήζεη. Δάλ ην δέµα δελ ην παξαιάβεη ν δαλεηδφµελνο, θαη απηφ
επηζηξαθεί ζηε Βηβιηνζήθε, ηφηε ηα έμνδα ηεο απνζηνιήο απφ θαη πξνο ηε
Βηβιηνζήθε, επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ρξήζηε.
3.8 Ο δαλεηζκφο ησλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ (Γ.Δ.) γίλεηαη έπεηηα απφ
ζπκπιήξσζε θαη ειεθηξνληθή ππνβνιή Αηηήκαηνο Γαλεηζκνχ Γηπισκαηηθψλ
Δξγαζηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Βηβιηνζήθεο Γηα ηε ζσζηή
ζπκπιήξσζε ηνπ αηηήκαηνο απαηηείηαη ε θαηαρψξεζε ησλ πξνζσπηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε θαη θπξίσο ηεο ηδηφηεηάο ηνπ θαζψο θαη νη ηίηινη, ν/ε
ζπγγξαθέαο, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ε ρξνλνινγία έθδνζεο ησλ
Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ πνπ ζέιεη λα δαλεηζηεί. Τν αίηεκα απνζηέιιεηαη
απηφκαηα ζην e-mail ηεο Βηβιηνζήθεο.
3.9 Η απνζηνιή ηνπ θεηκέλνπ ησλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ γίλεηαη κε e-mail ην νπνίν
απνζηέιιεη ε Βηβιηνζήθε ζηνλ ρξήζηε.
Όια ηα κέιε ΓΔΠ/ΣΔΠ, νη πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θαη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο
ηνπ ΔΑΠ δηθαηνχληαη λα δαλεηζηνχλ Γ.Δ. απφ φια ηα Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ ηνπ
Δ.Α.Π. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο ζπλεξγάηεο θαη εξεπλεηέο ηνπ ΔΑΠ.
3.10 Οη θνηηεηέο θαη νη δηδάζθνληεο ηνπ Δ.Α.Π. έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κε ηε ρξήζε
θσδηθψλ πνπ ηνπο δίλεη ην ΔΑΠ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πιήξεο θείκελν φισλ ησλ
Γ.Δ. κέζσ ηνπ Απνζεηεξίνπ.
3.11 Οη εμσηεξηθνί ρξήζηεο δελ έρνπλ δηθαίσκα δαλεηζκνχ ησλ δηπισκαηηθψλ
εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κέρξη θαη ην 2017 παξά κφλν επηηφπηαο κειέηεο ηνπο
κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζην ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο θαη κεξηθήο εθηχπσζεο
(έσο 10 ζειίδεο απφ ηελ θάζε δηπισκαηηθή εξγαζία). Γηα ηηο Γ.Δ. πνπ έρνπλ εθπνλεζεί
απφ ην 2018 θαη κεηά, ε πξφζβαζε είλαη αλνηθηή γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο κέζσ ηνπ
Απνζεηεξίνπ βάζεη απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ ζηηο ππ. αξηζ. 365/11-12-2017 θαη
366/20-12-2017 Σπλεδξηάζεηο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΑΠ.
3.12 Οη θαλφλεο δαλεηζκνχ θαη νη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο επηζηξνθήο
ηνπ πιηθνχ, θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βηβιηνζήθεο.

η

Έκδοση 7 / 21-09-2020

9
3.13 Μφλν ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ ΔΑΠ θαη νη θνηηεηέο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ έρνπλ ην δηθαίσκα θξάηεζεο βηβιίσλ ηα νπνία είλαη
ήδε δαλεηζκέλα. Τεξείηαη απζηεξή ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
3.14 Πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ πιηθφ θαη ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο ηεο
Βηβιηνζήθεο έρνπλ ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο κε ηε ρξήζε
θσδηθψλ πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ην ΔΑΠ.
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ ΔΠΙΣΡΟΦΔ -ΚΤΡΩΔΙ
Σε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο επηζηξνθήο δαλεηζκέλνπ πιηθνχ, ε Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο
ηεο Α.Β.K.Π. επηβάιιεη ηηο αθφινπζεο θπξψζεηο:
4.1 πξνζσξηλή ζηέξεζε ηνπ δηθαηψµαηνο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Α.Β.Κ.Π.
απφ µία εβδνµάδα µέρξη δχν µήλεο, ελψ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο απφ ηελ νπνία
πξνθιήζεθε ζνβαξή δηαηάξαμε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Β.K.Π., έρεη
δηθαίσκα λα απαγνξεχζεη νξηζηηθά ηελ πξφζβαζε ηνπ ππαηηίνπ ζηελ Α.Β.K.Π.
4.2 ελεκέξσζε ηνπ Τκήκαηνο Μεηξψνπ θαζψο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΑΠ, ν νπνίνο δχλαηαη λα πξνβεί ζηηο αθφινπζεο
ελέξγεηεο:
1) ζηέξεζε δηθαηψκαηνο ηνπ θνηηεηή λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο,
2) ζηέξεζε δηθαηψκαηνο δήισζεο λέσλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ θαη
3) ζηέξεζε ιήςεο πηπρίνπ κέρξη επηζηξνθήο ηνπ πιηθνχ.
ΑΡΘΡΟ 5. ΑΦΑΛΔΙΑ - ΦΘΟΡΔ - ΑΠΩΛΔΙΔ - ΚΤΡΩΔΙ
Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζµνχ ηεο Α.Β.Κ.Π., ηελ εχξπζµε
ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε φισλ ησλ ρξεζηψλ, ηεξνχληαη νη
αθφινπζνη θαλφλεο:
5.1 Όιεο νη µνλάδεο ηεο Α.Β.Κ.Π. ηνπ ΔΑΠ είλαη εθνδηαζµέλεο µε:
5.1.1 ζχζηεµα αληηππξηθήο αζθάιεηαο
5.1.2 ζχζηεµα ζπλαγεξµνχ
5.1.3 ειεθηξνληθφ αληηθιεπηηθφ ζχζηεµα
5.1.4 µηθξφ θαξµαθείν γηα ηηο πξψηεο βνήζεηεο.
5.2 Οη ρξήζηεο είλαη ππνρξεσµέλνη λα ζπµµνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα ζέβνληαη ην ρψξν ηεο Α.Β.Κ.Π., θαζψο θαη
ηνπο άιινπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ αλάγθε απφ έλα ήζπρν πεξηβάιινλ γηα µειέηε
θαη εξγαζία.
5.3 Οη ρξήζηεο έρνπλ ρξένο λα είλαη πξνζεθηηθνί ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ πιηθνχ θαη
ηνπ εμνπιηζµνχ ηεο Α.Β.Κ.Π.
5.4 Οπνηαδήπνηε απψιεηα ή θζνξά πιηθνχ θαη εμνπιηζµνχ ηεο Α.Β.Κ.Π.
αληηθαζίζηαηαη ή απνδεµηψλεηαη απφ ην ρξήζηε πνπ ηελ πξνθάιεζε.
5.5 Σε πεξίπησζε ζνβαξήο θαη εζθεµµέλεο αµέιεηαο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη παξαθάησ. Απαγνξεχεηαη:
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5.5.1 ε εηζαγσγή ζηνπο ρψξνπο ηεο Α.Β.Κ.Π. αληηθεηµέλσλ πνπ θαηά ηελ
θξίζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ θζνξά ηνπ πιηθνχ ή
λα δεµηνπξγήζνπλ ππνςία θινπήο. Πξνζσπηθά πξάγµαηα θαη ηζάληεο
θπιάζζνληαη ζε εηδηθέο ζπξίδεο πνπ θιεηδψλνληαη.
5.5.2 ην θάπληζµα, θαζψο θαη ε θαηαλάισζε πνηψλ θαη ηξνθίµσλ µέζα
ζηνπο ρψξνπο ηεο Α.Β.K.Π.
5.6 Σε πεξίπησζε µε ζπµµφξθσζεο ρξεζηψλ ζηνπο παξαπάλσ θαλνληζµνχο ή
δηαπίζησζεο εζθεµµέλεο θζνξάο ή θινπήο ηνπ πιηθνχ ηεο Α.Β.Κ.Π., ε Δπηηξνπή
Βηβιηνζήθεο ηεο Α.Β.K.Π. επηβάιιεη ηηο αθφινπζεο θπξψζεηο:
5.6.1 πξνζσξηλή ζηέξεζε ηνπ δηθαηψµαηνο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο
Α.Β.Κ.Π. απφ µία εβδνµάδα µέρξη δχν µήλεο, ελψ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο απφ
ηελ νπνία πξνθιήζεθε ζνβαξή δηαηάξαμε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Β.K.Π.,
έρεη δηθαίσκα λα απαγνξεχζεη νξηζηηθά ηελ πξφζβαζε ηνπ ππαηηίνπ ζηελ
Α.Β.K.Π.
5.6.2 ελεκέξσζε ηνπ Τκήκαηνο Μεηξψνπ θαζψο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΑΠ, ν νπνίνο δχλαηαη λα πξνβεί ζηηο αθφινπζεο
ελέξγεηεο:
1) ζηέξεζε δηθαηψκαηνο ηνπ θνηηεηή λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο,
2) ζηέξεζε δηθαηψκαηνο δήισζεο λέσλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ θαη
3) ζηέξεζε ιήςεο πηπρίνπ κέρξη επηζηξνθήο ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ πιηθνχ.
5.6.3 θαηάζεζε αηηήµαηνο ζηηο παλεπηζηεµηαθέο αξρέο γηα ηελ άζθεζε
πνηληθήο δίσμεο.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ ΚΑΙ ΑΓΟΡΔ
6.1 Όια ηα µέιε ∆.Δ.Π. ηνπ Δ.Α.Π. κέζσ ησλ Κνζκεηεηψλ ηνπο έρνπλ ππνρξέσζε
θαη δηθαίσµα – αθφηνπ ιάβνπλ πξφζθιεζε απφ ηελ Α.Β.Κ.Π. - λα ππνδείμνπλ ζηε
Βηβιηνζήθε ην θαηλνχξην πιηθφ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ θάιπςε ησλ εξεπλεηηθψλ
θαη εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηεο.
6.2 Τηο πάγηεο παξαγγειίεο πιηθνχ (ζπλδξνµέο πεξηνδηθψλ θιπ.) εηζεγείηαη εηεζίσο ν
Πξντζηάµελνο ζηε Γηνίθεζε. Οη παξαγγειίεο απηέο βαζίδνληαη ζε πξνηάζεηο ησλ
Κνζκεηεηψλ ηνπ ΔΑΠ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο απφ ηελ
Α.Β.Κ.Π.
ΑΡΘΡΟ 7. ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΑ - ΔΚΣΤΠΩΔΙ
7.1 Όιεο νη µνλάδεο ηεο Α.Β.Κ.Π. είλαη εθνδηαζµέλεο µε επαξθή αξηζµφ
θσηνηππηθψλ µεραλεµάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ.
7.2 Τα θσηνηππηθά µεραλήµαηα πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο
επηζθέπηεο ιεηηνπξγνχλ µε µαγλεηηθή θάξηα.
7.3 Η Α.Β.Κ.Π. δελ παξέρεη δσξεάλ µαγλεηηθέο θάξηεο ζε θαµία θαηεγνξία ρξεζηψλ.
Η ηηκή ησλ θσηνηππηψλ θαη ησλ εθηππψζεσλ είλαη εληαία θαη νξίδεηαη µε
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Βηβιηνζήθεο. Τα έζνδα απφ ηα θσηναληίγξαθα
ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε επεηγφλησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο
η
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Βηβιηνζήθεο.
7.4 Η θσηνηχπεζε ηνπ πιηθνχ ηεο Α.Β.Κ.Π. γίλεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο.
7.5 Οη δηεζλείο θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπµαηηθήο ηδηνθηεζίαο
εθαξµφδνληαη απζηεξά θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θσηνηχπεζεο ή αλαπαξαγσγήο ηνπ
πιηθνχ ηεο Α.Β.Κ.Π. Δηδηθφηεξα, ε αλαπαξαγσγή γίλεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη
πεξηνξηζκνχο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία θαη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2121-1993 “πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο”, θαζψο θαη άιιεο θείκελεο
δηαηάμεηο.
7.6 Μέξνο ηνπ πιηθνχ ηεο Α.Β.Κ.Π δελ θσηνηππείηαη ιφγσ ζπαληφηεηαο ή θηλδχλνπ
θαηαζηξνθήο ηνπ πξσηνηχπνπ.
7.7 Οη ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζην ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο κπνξνχλ
λα εθηππψζνπλ κέξνο απφ ην πιηθφ θαη ηηο πεγέο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΔΑΠ,
θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ρξεκαηηθφ αληίηηκν. Τν χςνο ηνπ αληίηηκνπ θαζνξίδεηαη
απφ ηελ Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο.
ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΑ∆ΑΝΔΙΜΟ
8.1 Η ππεξεζία δηαδαλεηζµνχ (Interlibrary Loan Service) πξνµεζεχεη ζηνπο ρξήζηεο
ηεο Α.Β.K.Π. άξζξα, µνλνγξαθίεο ή άιιν πιηθφ µέζσ ηνπ εζληθνχ θαη ησλ δηεζλψλ
δηθηχσλ δηαδαλεηζµνχ.
8.2 Τν θφζηνο ηνπ δηαδαλεηζκνχ βαξχλεη ηνλ αηηνχληα θαη αθνξά ζην πνζφ πνπ
θαηαβάιιεη ε Α.Β.K.Π. ζηε Βηβιηνζήθε-Πξνκεζεπηή. Δπίζεο, θαιχπηεη ην ηπρφλ
θφζηνο ηεο απνζηνιήο ηνπ πιηθνχ απηνχ ηφζν ζηελ Α.Β.K.Π. φζν θαη απφ ηελ
Α.Β.K.Π. ζηνλ αηηνχληα.
8.3 Τν πνζφ ηεο δαπάλεο δηαδαλεηζµνχ θαηαβάιιεηαη ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο
πξαθηηθέο γηα παξαγγειίεο µέζσ δηαδηθηχνπ (π.ρ. άλνηγµα ινγαξηαζµνχ, ρξήζε
πηζησηηθήο θάξηαο, αληηθαηαβνιή θιπ.).
8.4 Σηηο πεξηπηψζεηο δαλεηζµνχ ηνπ πξσηνηχπνπ, ν δαλεηδφµελνο είλαη απνθιεηζηηθά
ππεχζπλνο γηα ηελ απνδεµίσζε εμαηηίαο θζνξάο ή απψιεηάο ηνπ.
8.5 Σε πεξίπησζε πνπ νη θνηηεηέο επηζπκνχλ λα δαλεηζηνχλ πιηθφ απφ άιιε
βηβιηνζήθε εθηφο απηήο ηνπ Δ.Α.Π. θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Α.Β.K.Π.
ζπλεξγάδεηαη κε ηελ βηβιηνζήθε απφ ηελ νπνία νη θνηηεηέο ζέινπλ λα δαλεηζηνχλ,
αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία δαλεηζκνχ: ν θνηηεηήο ζπκπιεξψλεη ην Αίηεκα
Γηαδαλεηζκνχ Βηβιίσλ πνπ ππάξρεη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα θαη ην απνζηέιιεη
ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Δ.Α.Π. Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αηηήκαηνο, ν θνηηεηήο
ζπλαηλεί σο πξνο ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηε Βηβιηνζήθε απφ ηελ νπνία
ζέιεη λα δαλεηζηεί. Τν αίηεκα απνζηέιιεηαη απηφκαηα ζην e-mail ηεο Βηβιηνζήθεο.
Σηε ζπλέρεηα, πξνσζείηαη απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Δ.Α.Π. πξνο ηε βηβιηνζήθε ζηελ
νπνία ν θνηηεηήο δεηά λα αζθήζεη ην δηθαίσκα δηαδαλεηζκνχ. Δθεί ν θνηηεηήο ζα
πξέπεη λα πξνζηξέμεη (αθνχ πξψηα έρεη ελεκεξσζεί απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ ΔΑΠ
φηη έρεη πξνσζεζεί ην αίηεκά ηνπ) πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη ην πιηθφ, εθφζνλ απηφ
είλαη δηαζέζηκν. Σε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο επηζηξνθήο, απψιεηαο,
θαηαζηξνθήο ή κε ζπκκφξθσζεο ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο εθάζηνηε βηβιηνζήθεο,
ε Δπηηξνπή ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Δ.Α.Π. κπνξεί λα επηβάιεη πξνζσξηλή ζηέξεζε
ηνπ δηθαηψµαηνο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Α.Β.Κ.Π. απφ µία εβδνµάδα µέρξη δχν
µήλεο ελψ κπνξεί λα ελεκεξψζεη ην Τκήκα Μεηξψνπ θαζψο θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο
η
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Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΑΠ, ν νπνίνο δχλαηαη λα επηβάιεη θπξψζεηο φπσο:
ζηέξεζε δηθαηψκαηνο ηνπ θνηηεηή λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο, ζηέξεζε
δηθαηψκαηνο δήισζεο λέσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη κε παξαιαβή πηπρίνπ.
Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ή θαηαζηξνθήο νη ρξήζηεο νθείινπλ λα
θαηαβάιινπλ ζηηο ζπλεξγαδφκελεο βηβιηνζήθεο ηπρφλ πξφζηηκα, ηα νπνία
πνηθίινπλ βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ηνπο.
8.6 Η Δμ @πνζηάζεσο Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Δ.Α.Π. ζην
πιαίζην ηνπ Γηαδαλεηζκνχ εμππεξεηεί ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο άιισλ
Αθαδεκατθψλ Ιδξπκάησλ κέζσ αηηήκαηνο δηαδαλεηζκνχ απφ ηελ εθάζηνηε
βηβιηνζήθε. Η Α.Β.Κ.Π. δαλείδεη κέρξη θαη ηξεηο (3) ηίηινπο απφ ην έληππν πιηθφ ηεο
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ, κε δηθαίσκα κίαο αλαλέσζεο
εθφζνλ ην πιηθφ απηφ δελ έρεη θξαηεζεί, ρσξίο φκσο δηθαίσκα θξάηεζεο πιηθνχ.
Δθηζηάηαη πξνζνρή θαζψο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο επηζηξνθήο ηνπ
δαλεηδφκελνπ πιηθνχ, ε Βηβιηνζήθε ηνπ Δ.Α.Π. έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο
δαλεηδφκελνπο. Σε κε ζπκκφξθσζή ηνπο, νη Βηβιηνζήθεο πνπ αηηνχληαη ηνλ
δηαδαλεηζκφ, νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηελ ππνρξέσζε επηθνηλσλίαο κε ηα κέιε ηνπο
θαη λα επηβάινπλ ηηο αλάινγεο θπξψζεηο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή
θαηαζηξνθήο ηνπ πιηθνχ, νη αληίζηνηρεο Βηβιηνζήθεο νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπ.
8.7 Η Βηβιηνζήθε πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο ηε δπλαηφηεηα παξαγγειίαο άξζξσλ
πνπ δελ δηαζέηεη ε ίδηα, αιιά πνπ πξνζθέξνληαη απφ άιιεο Βηβιηνζήθεο κέζσ ηνπ
Σπιινγηθνχ Καηαιφγνπ Πεξηνδηθψλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Τεθκεξίσζεο. Πξφζβαζε
ζηελ ππεξεζία απηή έρνπλ φια ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ Δ.Α.Π.
θαζψο θαη νη εμσηεξηθνί ρξήζηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ζηε Βηβιηνζήθε
ηνπ ΔΑΠ Αίηεκα Γηαδαλεηζκνχ Άξζξσλ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.
Τν αίηεκα απνζηέιιεηαη απηφκαηα ζην e-mail ηεο Βηβιηνζήθεο. Η παξαιαβή θαη ε
πιεξσκή ησλ άξζξσλ (ππφ κνξθή θσηνηππίαο) γίλεηαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ ΔΑΠ απφ
ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε, θαηφπηλ ηειεθσληθήο ή γξαπηήο ηνπ ελεκέξσζεο απφ ην
πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο. Σηελ πεξίπησζε ησλ εμ απνζηάζεσο ρξεζηψλ, ηα άξζξα
κπνξνχλ λα απνζηαινχλ κε mail, courier ή θάμ θαη ε πιεξσκή λα γίλεη κέζσ
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Τν θφζηνο νξίδεηαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν απνζηνιήο ηνπ
άξζξνπ (courier, mail ή fax) θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ρξεψζεηο
πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ην ΔΚΤ:
ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΤΠΗΡΔΙΔ
Οη ρξήζηεο µπνξνχλ λα:
9.1 ελεµεξψλνληαη απφ απφζηαζε µέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Α.Β.Κ.Π. γηα ηνλ
θαλνληζµφ ιεηηνπξγίαο θαη ηηο πξνζθεξφµελεο ππεξεζίεο,
9.2 εθπαηδεχνληαη ζηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο θαη ζηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ
ειεθηξνληθψλ πεγψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο κέζσ εμ απνζηάζεσο θαη
επηηφπησλ ζεκηλαξίσλ.
9.3 έρνπλ πξφζβαζε µέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Α.Β.Κ.Π. ζε ειεθηξνληθέο
βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο δεδνµέλσλ, ζε ειεθηξνληθά βηβιία θαη πεξηνδηθά θαζψο θαη ζε
Κιαδηθέο Μειέηεο κε ηε ρξήζε θσδηθψλ πνπ ηνπο δίλνληαη απφ ην ΔΑΠ. Τν δηθαίσκα
απηφ πξφζβαζεο δίλεηαη κφλν ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ ΔΑΠ.
η
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9.4 αλαηξέρνπλ µέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Α.Β.Κ.Π. ζηνλ πιήξε θαηάινγν ηνπ
έληππνπ θαη ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηεο πιηθνχ.
9.5 απεπζχλνπλ εξσηήζεηο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ ηεο Φφξκαο
Υπνβνιήο Δξσηήκαηνο, θαζψο θαη λα απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά αηηήκαηα
Γαλεηζκνχ, Γηαδαλεηζκνχ θαη Κξάηεζεο Υιηθνχ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Α.Β.Κ.Π.,
9.6 έρνπλ πξφζβαζε ζην Δλαιιαθηηθφ Γηδαθηηθφ Υιηθφ ηνπ ΔΑΠ κέζσ ηνπ
Απνζεηεξίνπ κε ηε ρξήζε θσδηθψλ πνπ ηνπο δίλνληαη απφ ην ΔΑΠ. Τν δηθαίσκα απηφ
πξφζβαζεο δίλεηαη κφλν ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ ΔΑΠ θαη ηζρχεη
κφλν γηα ηηο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο πνπ παξαθνινπζνχλ.
9.7 έρνπλ πξφζβαζε ζηηο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο θαη ζηηο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ηνπ
ΔΑΠ κέζσ ηνπ Απνζεηεξίνπ. Οη εμσηεξηθνί ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζηηο
δηπισκαηηθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί απφ ην 2018 θαη κεηά, θαζψο κε
απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζηηο ππ. αξηζ. 365/11-12-2017 θαη 366/20-12-2017
Σπλεδξηάζεηο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΑΠ, ζεζπίζηεθε ε αλνηθηή πξφζβαζε
ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. Σε δηπισκαηηθέο
εξγαζίεο παιαηφηεξεο ηνπ 2017, κπνξεί λα δνζεί πξφζβαζε, θαηφπηλ απνζηνιήο
ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο ηε Βηβιηνζήθε, ζην νπνίν ζα
ηεθκεξηψλεη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν αηηείηαη ηελ πξφζβαζε θη αθνχ ν/ε ζπγγξαθέαο
εξσηεζεί θαη ζπλαηλέζεη ζηελ παξαρψξεζε απηήο.
9.8 ζπλδένληαη κε αμηφπηζηνπο επηζηεκνληθά δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη κε ζεκαηηθέο
πχιεο.
ΑΡΘΡΟ 10. ΠΗΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
10.1 Η Α.Β.Κ.Π. αθελφο παξέρεη ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο ζε θάζε
ελδηαθεξφκελν εξεπλεηή, αθεηέξνπ ζπγθεληξψλεη ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν
ρψξν ηεο ην παξαθάησ πιηθφ:
 Γεληθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ φπσο Δγθπθινπαίδεηεο, Λεμηθά, Βηβιηνγξαθηθνχο
θαηαιφγνπο, Δγρεηξίδηα θ.α.
 Δπηζηεκνληθά βηβιία
 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο επηζηεκνληθνχ θαη γεληθνχ ελδηαθέξνληνο
 Πιεξνθνξηαθά έληππα
 Γηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο
 Γηπισκαηηθέο εξγαζίεο πνπ εθπνλήζεθαλ ζην Δ.Α.Π.
 Βηβιία θαη δσξεέο εηδηθψλ θαη γεληθψλ ζεκάησλ θαη ελδηαθέξνληνο
 Οπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, θαζέηεο, νπηηθνχο δίζθνπο CD ROM, πνιπκέζα,
βηληενηαηλίεο, δηαθάλεηεο θ.α.
 Ηιεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη βηβιηνγξαθηθέο,
δειαδή λα εκπεξηέρνπλ κφλν βηβιηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θαη πεξηιήςεηο
άξζξσλ, ή πιήξνπο θεηκέλνπ κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην πιήξεο θείκελν
ησλ άξζξσλ. Οη βάζεηο απηέο δηαηίζεληαη είηε on-line είηε ζε κνξθή CD ROM.
 Υιηθφ ηνπ Open University ηεο Αγγιίαο
η
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 Ηιεθηξνληθά βηβιία
 Ηιεθηξνληθά πεξηνδηθά
 Κιαδηθέο κειέηεο
10.2 Όιν ην πάζεο θχζεσο πιηθφ ηεο Α.Β.Κ.Π. πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλν
θαη θαηαινγνγξαθεκέλν βάζεη ησλ δηεζλψλ βηβιηνζεθνλνκηθψλ πξνηχπσλ ζε
Απηνκαηνπνηεκέλν Καηάινγν Αλνηθηήο Πξνζπέιαζεο (ΑΚΑΠ) έηζη ψζηε ε
αθαδεκατθή θνηλφηεηα λα ιακβάλεη γλψζε ηεο χπαξμήο ηνπ κέζσ ηνπ ΑΚΑΠ ηεο
Α.Β.Κ.Π.
10.3 Όινη νη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο Απηνκαηνπνηεκέλνπο Καηαιφγνπο
Αλνηθηήο Πξφζβαζεο. Πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο (Βάζεηο Γεδνκέλσλ,
Ηιεθηξνληθά Πεξηνδηθά θαη Βηβιία, Κιαδηθέο Μειέηεο) ηεο Βηβιηνζήθεο έρνπλ
κφλν ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ ΔΑΠ κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ πνπ
ηνπο δίλνληαη απφ ην ΔΑΠ.
10.4 Κάζε 2-3 ρξφληα γίλεηαη απφζπξζε πιηθνχ πνπ έρεη ππνζηεί ππεξβνιηθή θζνξά ή
δελ είλαη πηα επίθαηξν. Σε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ε απφζπξζε πιηθνχ κπνξεί λα
θαηαιήμεη ζε νξηζηηθή απνκάθξπλζε ηνπ απφ ηε Βηβιηνζήθε. Απηφ πινπνηείηαη κέζα
απφ εηδηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δσξεά ηνπ ζε άιιν ίδξπκα,
νξγαληζκφ ή θνηλσθειή ηδξχκαηα θ.ι.π., ηε δηάζεζή ηνπ ζηνπο θνηηεηέο ή αθφκα
θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΤ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΗ ΑΒΚΠ ΚΑΙ ΣΩΝ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗ
Η Α.Β.Κ.Π. θξνληίδεη γηα ηελ εχθνιε θαη άκεζε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ηεο ζε θάζε
κνξθήο βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εξεπλεηηθψλ
θαη αθαδεκατθψλ ηνπο αλαγθψλ. Δθπιεξψλνληαο ην ζηφρν ηεο ε Α.Β.Κ.Π.
δεκηνχξγεζε ηελ ειεθηξνληθή ηεο βηβιηνζήθε, κέζα απφ ηελ νπνία παξέρεη
ζηνπο ρξήζηεο πξφζβαζε ζε δηεζλνχο θήκεο θαη εγθπξφηεηαο ειεθηξνληθφ
βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ
ζηε ρξήζε απηνχ ηνπ πιηθνχ, δηαζέηεη κηα ζεηξά απφ ζέζεηο εξγαζίαο γηα ρξήζε
απφ ην θνηλφ. Ωο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο θαη εππξεπνχο
ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ αιιά θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ,
δηαηππψλνληαη νη παξαθάησ θαλφλεο, νη νπνίνη πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνλ
θάζε ρξήζηε. Δίλαη απηνλφεην φηη νπνηνζδήπνηε θάλεη ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ
γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, απηνκάησο απνδέρεηαη ηνπο θαλφλεο απηνχο.
11.1. Η ρξήζε φινπ ηνπ θνηλφρξεζηνπ εμνπιηζκνχ επηηξέπεηαη ζε θάζε εζσηεξηθφ
ρξήζηε, κέινο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (θνηηεηέο,
επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, επηζθέπηεο - ζπλεξγάηεο, κεηαπηπρηαθνί
θνηηεηέο, ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, θ.ι.π.) θαζψο θαη ζε
θάζε εμσηεξηθφ ρξήζηε.
11.2. Η δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ νξίδεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Α.Β.Κ.Π.
11.3. Η ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ αθνξά κφλν ζηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
εξεπλεηηθψλ θαη αθαδεκατθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε
ηελ απνζηνιή ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Οπνηαδήπνηε ρξήζε γηα
η
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άιινπο ζθνπνχο (φπσο π.ρ. ςπραγσγηθνχο, θ.ι.π.) απαγνξεχεηαη απζηεξά.
11.4. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε, ρξήζε ή θαη δεκηνπξγία άιισλ πξνγξακκάησλ
απφ ηνπο ρξήζηεο, εθηφο απηψλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηα κεραλήκαηα γηα ην
θνηλφ απφ ηελ Α.Β.Κ.Π..
11.5. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ κε ζθνπφ κε ζχλλνκεο ελέξγεηεο πνπ
ζπλεπάγνληαη άκεζε ή έκκεζε δεκία εηέξνπ κέξνπο, φπσο π.ρ. πξνζπάζεηα κε
εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ζε δηθηπαθφ εμνπιηζκφ, παξεκπφδηζε δηθηπαθψλ
ππεξεζηψλ, πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθφ πιηθφ πνπ ζίγεη ηελ δεκφζηα αηδψ, απνζηνιή
επηθίλδπλνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο θ.ι.π.
11.6. Κάζε ειεθηξνληθή ππεξεζία ηξίησλ, πνπ παξέρεη ε Α.Β.Κ.Π., δηέπεηαη απφ
φξνπο θαη ζπλζήθεο νη νπνίνη πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Γηα ην ζθνπφ
απηφ θάζε ρξήζηεο πξέπεη λα ηνπο ιακβάλεη ππφςε θαη λα ηνπο απνδέρεηαη πξηλ
πξνρσξήζεη ζε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο απηήο (π.ρ ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, on-line
βάζεηο δεδνκέλσλ, θιπ). Δπίζεο, νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ
(Ν.2121/1993) θαη άιιεο θείκελεο δηαηάμεηο.
11.7. Απαγνξεχεηαη ε θαηάρξεζε ή κε ζχλλνκε ρξήζε φισλ ησλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο Α.Β.Κ.Π. (φπσο π.ρ. ε ζπζηεκαηηθή απνζήθεπζε
ηνπ πιήξνπο πεξηερνκέλνπ ηεπρψλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ, ε κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν δηάζεζε απηνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ πιηθνχ ζε άιινπο κε εμνπζηνδνηεκέλνπο
ρξήζηεο εληφο ή εθηφο ηεο ρψξαο θ.ι.π.). Οη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο ππφιεςεο ηεο Α.Β.Κ.Π., ε νπνία απνηειεί θαη ηνλ ππεχζπλν δηαζέηε
απηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζην ρψξν ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ
Παλεπηζηεκίνπ.
11.8. Γελ επηηξέπεηαη ε νκαδηθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ή ε δεκηνπξγία πιήζνπο
γχξσ απφ ηα κεραλήκαηα.
11.9. Ο θάζε ρξήζηεο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ. Σε
πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη βιάβε είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη ην αξκφδην
πξνζσπηθφ ηεο Α.Β.Κ.Π.
11.10 Τν αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Α.Β.Κ.Π. έρεη δηθαίσκα λα επέκβεη θαη λα άξεη
πξνζσξηλά ην δηθαίσκα ρξήζεο, φπνηε ζεσξεί φηη θάπνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ
θαλφλεο παξαβηάδεηαη ή δελ ηεξείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο
αθαηξείηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Α.Β.Κ.Π. γηα έλα
(1) κήλα.
Ο παξαπάλσ θαλνληζκφο ρξήζεο αλαθέξεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη
θαηαρξεζηηθέο θαη απαγνξεχνληαη απζηεξά. Ωζηφζν, ηα παξαδείγκαηα πνπ
αλαθέξνληαη δελ είλαη απνθιεηζηηθά θαη θαηαγξάθνληαη κφλν γηα θαζνδήγεζε ησλ
ρξεζηψλ. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε ή ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ζηα
δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, νη ρξήζηεο
πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Α.Β.Κ.Π.
ΑΡΘΡΟ 12. ΑΠΟΓΟΥΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΩΡΔΩΝ
12.1 Πξνθεηκέλνπ κηα δσξεά λα γίλεη απνδεθηή θαη λα εληαρζεί ζηε ζπιινγή ηεο
Α.Β.Κ.Π., ζα πξέπεη:
η
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12.1.1 Τν πιηθφ ηεο λα εκπίπηεη ζηνπο ζηφρνπο αλάπηπμεο ηεο ζπιινγήο ηεο
Βηβιηνζήθεο.
12.1.2 Η απνδνρή λα κελ ζπλεπάγεηαη πςειφ θφζηνο απνζήθεπζεο θαη
ζπληήξεζεο ηεο εθηφο αλ ην θφζηνο απηφ αληηζηαζκίδεηαη απφ ην πςειφ
φθεινο ηνπ απνθηήκαηνο.
12.2 Η αμηνιφγεζε ησλ δσξεψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή βηβιηνζήθεο ή απφ
επηηξνπή ε νπνία νξίδεηαη απφ απηήλ. Μέιε ηεο επηηξνπήο κπνξεί λα είλαη κέιε
ΓΔΠ κε ζπλαθέο/ζπγγελέο γλσζηηθφ αληηθείκελν θαζψο θαη βηβιηνζεθνλφκνη κε
εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο δσξεάο.
Γηα ηελ απνδνρή ή κε ηεο δσξεάο ιακβάλνληαη ππφςε παξάκεηξνη φπσο, ε
γεληθφηεξε πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο ζπιινγήο, ε ηπρφλ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο
πνιιαπιψλ αληηηχπσλ κέζα ζηε ζπιινγή, ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ θαη νη φξνη
ηνπ δσξεηή.
ΑΡΘΡΟ 13. ΩΡΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
13.1 Η Α.Β.Κ.Π. παξέρεη πξφζβαζε ζηηο εμ απνζηάζεσο ειεθηξνληθέο πεγέο θαη
ππεξεζίεο ηεο 24 ψξεο ηελ εκέξα.
13.2 Η Α.Β.Κ.Π. παξέρεη ηηο δηά δψζεο ππεξεζίεο ηεο 12 ψξεο ηελ εµέξα (7:3019:30) Δπηπιένλ, ε Α.Β.Κ.Π. παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη ηα Σαββαηνθχξηαθα
(10:00-16:00). Τν σξάξην ζχκθσλα κε ην νπνίν παξέρνληαη νη παξαπάλσ
ππεξεζίεο, έρεη θαζνξηζηεί κε ην ππ. αξηζ. 2369/2-08--2016 θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο
ηεο Κπβέξλεζεο.
13.3 Η Α.Β.Κ.Π. δελ ιεηηνπξγεί θαηά ηηο επίζεκεο αξγίεο. Κάζε αιιαγή ηνπ σξαξίνπ
ιεηηνπξγίαο αλαξηάηαη ζε ζρεηηθή έληππε αλαθνίλσζε ζην ρψξν ηεο Α.Β.Κ.Π. θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο.
ΑΡΘΡΟ 14. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
• Όια ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα δαλεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηo άξζξo 3.4 κπνξνχλ λα
αιιάμνπλ κε απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Α.Π. έπεηηα απφ εηζήγεζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Βηβιηνζήθεο θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Β.Κ.Π.
• Η πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
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