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Εισαγωγή 

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στεγάζεται στο χώρο των 

κτηριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. και υπόκειται σε όλους τους γενικούς κανόνες 

που αφορούν το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα. 

Ο σκοπός, ο ρόλος, το διοικητικό σχήµα καθώς και η λειτουργία της Βιβλιοθήκης 

ρυθµίζονται από διατάξεις του Κανονισµού αυτού. Οι ρυθµίσεις του παρόντος 

Κανονισµού είναι σύµφωνες µε τη νοµοθεσία που διέπει θέµατα Βιβλιοθηκών των 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και ας αποφάσεις που λαµβάνονται από τα 

αρµόδια όργανα της ∆ιοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Από τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος ρυθµίζονται θέµατα 

δοµής και προσωπικού. 

Ο παρών Κανονισµός µπορεί να τροποποιηθεί εν µέρει ή και στο σύνολό του µετά 

από εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Με τον Κανονισµό αυτό η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

αποκτά την ιδιαιτερότητα που προκύπτει από το δικαίωµα κάθε πολίτη στην 

πρόσβαση στις πληροφοριακές πηγές και στη γνώση που είναι καταγραµµένη σε κάθε 

µορφής υλικό. 

Κάθε πολίτης έχει το δικαίωµα δανεισµού βιβλίων ή µελέτης αυτών µέσα στον ειδικά 

διαµορφωµένο για το σκοπό αυτό χώρο του αναγνωστηρίου. 

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί σε επίπεδο 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης και καλύπτει πρωτίστως ανάγκες µελών της κοινότητας του 

Τ.Ε.Ι. διδάσκοντες, σπουδαστές, λοιπό προσωπικό, καθώς και κάθε ενδιαφερόµενο 

εντός ή έκτος της πόλης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί κάθε εργάσιµη ηµέρα και σύµφωνα µε το ωράριο που ορίζει η 

Επιτροπή Βιβλιοθήκης.



 

 

Κεφάλαιο A’ 

Σκοπός και στόχος της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης  

Άρθρο 1 

Σκοπός της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

1. Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχει 

και λειτουργεί για να υποστηρίζει το έργο του Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος. 

2. Ο «σκοπός ύπαρξη» της Βιβλιοθήκης καλύπτει τις εκπαιδευτικές, 

διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των µελών του Ιδρύµατος, µε στόχο 

την έγκυρη, έγκαιρη και άµεση πληροφόρηση. 

3. Ειδικότερα η Βιβλιοθήκη προσφέρει τις υπηρεσίες της: 

1. για την υποστήριξη της τρέχουσας εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

των προβλεπόµενων ερευνητικών προγραµµάτων όπως επίσης 

και την γενικότερη προσφορά υπηρεσιών του Ιδρύµατος στο 

κοινωνικό σύνολο. 

2. την οργάνωση, διαχείριση και διάθεση των οικονοµικών πηγών 

και λοιπών πόρων που έχει στη διάθεσή της η Βιβλιοθήκη στα 

πλαίσια του γενικότερου διαχειριστικού συστήµατος του 

Ιδρύµατος για την κάλυψη των παραπάνω προγραµµάτων και 

δραστηριοτήτων,  

3. την υποστήριξη του γενικότερου διοικητικού και οργανωτικού 

πλαισίου λειτουργίας του Ιδρύµατος. 

Για τον σκοπό αυτό η Βιβλιοθήκη διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική 

υποδοµή και απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να παρακολουθεί τις εν δυνάµει 

µεταβολές, τις µελλοντικές εξελίξεις και να προσαρµόζει ανάλογα τις 

υπηρεσίες της στα κοινωνικά δεδοµένα. 

Άρθρο 2 

Στόχος της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 



 

 

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί και στηρίζει το έργο που επιτελείται στο Τ.Ε.Ι. 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για τον σκοπό αυτό επιµελείται την: 

1. Απόκτηση, διάθεση και αποτελεσµατική διαχείριση του απαραίτητου 

υλικού για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος 

2. Προσφορά υπηρεσιών βιβλιογραφικής υποστήριξης και 

πληροφόρησης στις περιοχές ενδιαφέροντος των χρηστών της 

Βιβλιοθήκης 

3. Εξακρίβωση των αναγκών των χρηστών, όπως αυτές διαµορφώνονται 

µέσα από στενή συνεργασία της Βιβλιοθήκης µε το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, τους σπουδαστές και τη ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος 

4. ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος που θα προωθεί τις ποικίλες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την ατοµική ή οµαδική µελέτη 

5. Προσφορά ολοκληρωµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης στη χρήση 

της Βιβλιοθήκης και των διαθέσιµων πληροφοριακών πηγών. 

Ανάπτυξη ισχυρών κριτικών ικανοτήτων στους χρήστες, που θα 

πλαισιώνουν και θα ενδυναµώνουν την επιστηµονική µελέτη 

6. Συµµετοχή σε συνεργατικά σχήµατα και προώθηση του πνεύµατος 

συνεργασίας µεταξύ των βιβλιοθηκών για καλύτερη εκµετάλλευση των 

διαθέσιµων πηγών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

7. ∆ιαρκή προσπάθεια βελτίωσης των προσφεροµένων πηγών 

πληροφόρησης και ενηµέρωσης 

8. Παρακολούθηση και ενσωµάτωση των εξελίξεων της επιστήµης της 

Βιβλιοθηκονοµίας και των επιστηµών πληροφόρησης καθώς και των 

τεχνολογικών εξελίξεων, που θα διευκολύνουν τις επιµέρους εργασίες 

και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 

9. Υιοθέτηση των εθνικών και διεθνών προτύπων σε θέµατα που 

άπτονται των εργασιών της Βιβλιοθήκης 

10. Αποτελεσµατική διαχείριση των οικονοµικών πόρων αυτής 

11. Μέριµνα για την εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού και την 

διαρκή επιµόρφωση αυτού 

12. Μέριµνα για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισµού για τις 

τρέχουσες και αναπτυσσόµενες εφαρµογές. 

13. Αξιοποίηση Κοινοτικών πόρων. 



 

 

Κεφάλαιο Β' 

∆ιοικητικό σχήµα της  

Άρθρο 1 

1. Στο Τεχνολογικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί 

κεντρική µονάδα Βιβλιοθήκης. 

2. Η υπηρεσία της Βιβλιοθήκης διοικητικά υπάγεται στην υπηρεσία 

∆ιοικητικής Μέριµνας του Ιδρύµατος. 

3. Ο Προϊστάµενος της Βιβλιοθήκης προΐσταται όλου του προσωπικού 

αυτής και είναι υπόλογος έναντι των αρµοδίων οργάνων του Ιδρύµατος 

για την οµαλή λειτουργία της υπηρεσίας. 

Άρθρο 2 

Συµµετοχή υπευθύνου της Βιβλιοθήκης σε κέντρα λήψης αποφάσεων του 

Τ.Ε.Ι. 

Η εισηγητική συµµετοχή αρµοδίων υπαλλήλων στα όργανα λήψης 

αποφάσεων που διαµορφώνουν την πολιτική του Ιδρύµατος σε θέµατα που 

άπτονται των σκοπών της Βιβλιοθήκης, θεωρείται απαραίτητη. 

1. Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

2. Συνελεύσεις Τµηµάτων 

3. Άλλες Επιτροπές 

Άρθρο 3 

Σχέση της Βιβλιοθήκης µε άλλα κέντρα προσφοράς υπηρεσιών του Ιδρύµατος 

Η διασύνδεση και συνεργασία της Βιβλιοθήκης µε υπηρεσίες του Ιδρύµατος, 

κρίνεται αναγκαία για λόγους βελτιστοποίησης της απόδοσης των 

προσφεροµένων υπηρεσιών 

1. Κέντρο Υπολογιστών και Πληροφορικής 

2. Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

3. Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

4. Κέντρο Τεκµηρίωσης ή Εστιακό Σηµείο 



 

 

Άρθρο 4 

Επιτροπή Βιβλιοθήκης 

1. Για την στήριξη του έργου της Βιβλιοθήκης ορίζεται από το Συµβούλιο 

του T.S.I. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Επιτροπή Βιβλιοθήκης ο 

ρόλος της οποίας είναι συµβουλευτικός και εποπτικός σε θέµατα 

συλλογών, κατανοµής προϋπολογισµού, ωρών λειτουργίας και 

συναφή. Η Επιτροπή επιτελεί ρόλο διασύνδεσης της Βιβλιοθήκης µε το 

εκπαιδευτικό προσωπικό. 

2. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης απαρτίζεται από ένα αντιπρόσωπο από κάθε 

τµήµα του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ένα εκπρόσωπο 

των σπουδαστών και τον Προϊστάµενο της Βιβλιοθήκης ως µέλος και 

γραµµατέα της Επιτροπής. 

3. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

Κεφάλαιο Γ 

Εσωτερική διοικητική οργάνωση της βιβλιοθήκης  

Άρθρο 1 

Τµήµατα Βιβλιοθήκης 

1. Τµήµα Γραµµατειακής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης µε αρµοδιότητες: 

• γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη της Βιβλιοθήκης 

• δηµόσιες σχέσεις 

• θέµατα διοίκησης και ανάπτυξης προσωπικού  

• αξιολόγηση προσωπικού 

2. Τµήµα Οργάνωσης. Προγραµµατισµού και Συντονισµού µε 

αρµοδιότητες:  

• θέµατα οργάνωσης και προγραµµατισµού 

• θέµατα συντονισµού τµηµάτων 

3. Τµήµα ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης Υλικού µε αρµοδιότητες: 

• διαχείριση και ανάπτυξη του υλικού 

• αξιολόγηση του υλικού 



 

 

• µελέτες αναγκών των χρηστών 

4. Τµήµα Προσκτήσεων µε αρµοδιότητες: 

• παραλαβή παραγγελιών για αγορά υλικού  

• βιβλιογραφικός έλεγχος  

• διεκπεραίωση παραγγελιών  

• παρακολούθηση παραγγελιών 

• υποµνήσεις στους προµηθευτές για τυχόν παραλήψεις στις 

αποστολές των παραγγελιών  

• παραλαβή υλικού 

5. Τµήµα Οικονοµικό - Λογιστικό µε αρµοδιότητες επικουρικές ως προς το 

Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης: 

• διενέργεια διαγωνισµών και επιµέλειας υπογραφής συµβάσεων 

για την προµήθεια βιβλιακού υλικού, συντήρησης αυτού και 

προµήθειας λοιπών αγαθών για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης  

• επαφές µε τους προµηθευτές 

• οικονοµικός και λογιστικός έλεγχος τιµολογίων  

• διεκπεραίωση τιµολογίων  

• παρακολούθηση οικονοµικών στοιχείων 

6. Τµήµα Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού µε αρµοδιότητες: 

• καταλογογράφηση πρωτότυπη ή µη, τρέχουσα και αναδροµική 

ταξινόµηση 

• θεµατική ευρετηρίαση 

• συντήρηση βάσης δεδοµένων 

• προετοιµασία και προώθηση υλικού για την κατάλληλη θέση 

αυτού στο χώρο του βιβλιοστασίου 

7. Τµήµα ∆ανεισµού µε αρµοδιότητες: 

• δανεισµός εσωτερικός και εξωτερικός  

• διαδανεισµός 

• διαχείριση ειδικών συλλογών (κλειστές συλλογές, συλλογές κατ' 

ανάθεση, σπάνια βιβλία) 

• επίβλεψη βιβλιοστασίου και συναφών χώρων 

• συλλογή στατιστικών στοιχείων, χρηστών, υλικού και άλλα 



 

 

• τήρηση και παρακολούθηση του κανονισµού λειτουργίας του 

δανεισµού 

• τήρηση στοιχείων για την αναβάθµιση των τρεχουσών 

υπηρεσιών και την ανάπτυξη επιπλέον δραστηριοτήτων του 

τµήµατος 

8. Τµήµα Μηχανογράφησης και ∆ικτύωσης µε αρµοδιότητα στην τεχνική 

υποστήριξη της µηχανογράφησης και της δικτυακής υποδοµής 

9. Τµήµα Συντήρησης Υλικού µε αρµοδιότητες  

• βιβλιοδεσία 

• συντήρηση υλικού 

• µετατροπή υλικού σε άλλη µορφή 

10. Τµήµα Γενικών Καθηκόντων µε αρµοδιότητες  

• παραγωγή φωτοαντιγράφων 

• συντήρηση υλικού 

• τακτοποίηση βιβλιοστατών 

• διεκπεραίωση αλληλογραφίας 

• αποστολή και παραλαβή δεµάτων 

• επιτήρηση χώρων και κτιρίου Βιβλιοθήκης 

Αρθρο 2 

Περιφερειακές ή Βιβλιοθήκες Τμημάτων 

1. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

2. Τµήµα Επιστηµονικής Πληροφόρησης και Τεκµηρίωσης 

3. Τµήµα ∆ανεισµού και Εξυπηρέτησης Χρηστών 

4. Τµήµα Συντονισµού επί Οικονοµικών, Οργανωτικών και ∆ιαχειριστικών 

Θεµάτων 



 

 

Κεφάλαιο ∆’ 

Χρήστες βιβλιοθήκης – Κανόνες δανεισµού και  

Άρθρο 1 

Ιδιότητα του χρήστη 

1. Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης κατατάσσονται σε φυσικά και συλλογικά 

πρόσωπα. Στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονται: 

• Τα µέλη του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου ως 

µέλη του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θεωρούνται τα 

φυσικά πρόσωπα που συνδέονται µε σχέση εργασίας ή εξάρτησης 

µε το Ίδρυµα, δηλαδή  

a Το διδακτικό προσωπικό µόνιµο και επί συµβάσει  

b Οι σπουδαστές  

c Το ειδικό τεχνικό προσωπικό, και 

d Οι διοικητικοί υπάλληλοι ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή το 

κλάδο τους 

• Οι πολίτες της περιοχής, και 

• Κάθε ενδιαφερόµενος ανεξάρτητα από την ηλικία ή τη γεωγραφική 

περιοχή από την οποία προέρχεται. 

2. Η ιδιότητα του χρήστη για µεν τα µέλη του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης αποδεικνύεται από την ειδική ταυτότητα που 

παρέχει η Βιβλιοθήκη σε κάθε ενδιαφερόµενο και για την έκδοσή της 

οποίας απαιτούνται: 

• Αίτηση του ενδιαφεροµένου 

• Βεβαίωση των αρµοδίων υπηρεσιών του εκπαιδευτικού ιδρύµατος 

από την οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του ενδιαφεροµένου, και  

• Φωτογραφία σε διαστάσεις που καθορίζονται ανάλογα. 

3. Η Βιβλιοθήκη εκδίδει και για τα µη µέλη του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης την ειδική ταυτότητα, για την έκδοση της 

οποίας απαιτούνται 

• Αίτηση του ενδιαφεροµένου 

• Φωτοτυπία της πολιτικής ταυτότητας του, και 



 

 

• Φωτογραφία στις διαστάσεις που καθορίζονται ανάλογα. 

4. Υποχρέωση του χρήστη είναι η άµεση ενηµέρωση της Βιβλιοθήκης σε 

περίπτωση αλλαγής των στοιχείων του, ή απώλειας της ταυτότητας. 

5. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης ορίζει την χρονική διάρκεια ισχύος της ειδικής 

ταυτότητας Βιβλιοθήκης. 

Αρθρο 2 

∆ικαίωµα ∆ανεισµού 

1. ∆ικαίωµα δανεισµού έχουν µόνο τα φυσικά πρόσωπα που φέρουν και 

την ευθύνη του δανειζόµενου υλικού και όχι τα συλλογικά ή νοµικά. 

2. Ο δανεισµός υλικού γίνεται µε την επίδειξη της ειδικής ταυτότητας της 

Βιβλιοθήκης από όπου προκύπτει και η ιδιότητα του κατόχου. 

3. Απώλεια της ταυτότητας συνεπάγεται και παύση του δικαιώµατος 

δανεισµού για ένα µήνα. Η απώλεια πρέπει να δηλώνεται στην 

Βιβλιοθήκη ευθύς ως γίνει αντιληπτό από τον κάτοχο της. 

4. Το δικαίωµα δανεισµού δεν µεταφέρεται σε άλλο άτοµο, καθόσον ο 

δανεισµός αποτελεί προνόµιο που έχει ο χρήστης µόνο για τον ίδιο και 

δεν µεταφέρεται σε τρίτο. 

Άρθρο 3 

Κατηγορίες υλικού προς χρήση 

1. Το υλικό της Βιβλιοθήκης προέρχεται κυρίως από αγορές αλλά και από 

δωρεές. 

2. Στο υλικό της Βιβλιοθήκης συγκαταλέγονται βιβλία, περιοδικά, χάρτες, 

εφηµερίδες, ανάτυπα, πίνακες κάθε µορφής, σπάνιες εκδόσεις, 

εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες. Το υλικό είναι κυρίως έντυπης 

µορφής ενώ υπάρχουν και πληροφορίες καταγραµµένες σε υλικό 

µορφής microfilm, microfisch, CD ROM, µαγνητικές ταινίες και άλλα. 

3. Το κάθε µορφής και είδος υλικού αυτής κατατάσσεται σε δύο 

κατηγορίες. Η µεν πρώτη περιλαµβάνει το δανειζόµενο υλικό, η δε 

δεύτερη το µη δανειζόµενο υλικό. Είναι δυνατόν και µετά από σαφώς 

αιτιολογηµένους λόγους υλικό της πρώτης κατηγορίες να µετατραπεί 

σε υλικό της δεύτερης και το αντίστροφο, για περιορισµένο ή όχι 



 

 

χρονικό διάστηµα, µετά από απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης. 

• Ειδικότερα στην πρώτη κατηγορία υπάγονται: 

a. βιβλία που δανείζονται στους σπουδαστές για τη διδασκαλία 

µαθηµάτων  

b. κοινά βιβλία  

c. διδακτορικές διατριβές 

d. κάθε µορφής εργασία που εκπονείται από µέλη του Τ.Ε.Ι. 

• Στην δεύτερη κατηγορία υπάγονται τα βιβλία αναφοράς και ως 

τέτοια θεωρούνται:  

a. οι εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και λοιπά πληροφοριακά βιβλία αυτής 

της µορφής και δοµής,  

b. σπάνιες εκδόσεις, µοναδικές εκδόσεις και χειρόγραφα που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως υλικό αυτής της κατηγορίας 

c. περιοδικά κάθε µορφής (βιβλιοδετηµένα και µεµονωµένα τεύχη) 

d. βιβλία σε εξαιρετική ζήτηση, ο χαρακτηρισµός αυτός δίδεται από 

την επιτροπή βιβλιοθήκης κατόπιν πρότασης του αρµοδίου 

διδάσκοντα µε σκοπό να χρησιµοποιούνται στο χώρο της 

βιβλιοθήκης για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων 

ενδιαφεροµένων, 

e. πτυχιακές εργασίες ή αξιόλογες εργασίες σπουδαστών 

4. Όλο το υλικό της Βιβλιοθήκης µπορεί στο σύνολό του να µελετηθεί. 

Προς το σκοπό αυτό η Βιβλιοθήκη έχει ανάλογο εξοπλισµό ώστε να 

/γίνεται ανάγνωση και παραγωγή φωτοαντιγράφων από υλικό της 

µορφής microfilm, microfisch, cd, disks. 

5. Μόνο το υλικό της πρώτης κατηγορίας δανείζεται. Από το υλικό της 

δεύτερης κατηγορίας δύναται να παραχθούν φωτοαντίγραφα όπου 

αυτό είναι δυνατόν µε περιορισµούς στην ιδιότητα του ενδιαφεροµένου, 

στον αριθµό των σελίδων, κα. Η φωτοτύπηση του υλικού γίνεται µε 

χρέωση του στον χρήστη� το κόστος ανά σελίδα φωτοτυπίας 

καθορίζεται από την Επιτροπή βιβλιοθήκης, που αποφασίζει περί του 

τρόπου είσπραξης και εισηγείται στα αρµόδια όργανα του Τ.Ε.Ι. περί 

της διάθεσης των πόρων αυτών. 

6. Για σαφώς συγκεκριµένους λόγους, κατόπιν πρότασης της Βιβλιοθήκης 



 

 

και αιτιολογηµένης απόφασης της Επιτροπής, δύναται υλικό της 

Βιβλιοθήκης να χαρακτηρισθεί προς απόσυρση ή καταστροφή, οπότε 

και ακολουθείται η σχετικά προβλεπόµενη διαδικασία 

Άρθρο 4 

∆ιατάζεις δανεισµού 

1. Η ποσότητα του υλικού που δύναται να δανείζεται ο ενδιαφερόµενος 

εξαρτάται από την ιδιότητα αυτού. 

a. Μόνιµο ∆ιδακτικό προσωπικό: Μέχρι πενήντα (50) βιβλία της 

πρώτης κατηγορίας µε καταληκτική ηµεροµηνία επιστροφής η 30η 

∆εκεµβρίου του έτους διενέργειας δανεισµού. 

b. ∆ιδακτικό προσωπικό µε σύµβαση εργασίας: Μέχρι είκοσι (20) 

βιβλία της πρώτης κατηγορίας µε διάρκεια δανεισµού έξη (6) µήνες 

c. Λοιπό προσωπικό του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος: Μέχρι πέντε (10) 

βιβλία της πρώτης κατηγορίας µε διάρκεια δανεισµού δύο (2) µήνες. 

d. Σπουδαστές του Τ.Ε.Ι.: Μέχρι δέκα (10) βιβλία της πρώτης 

κατηγορίας µε διάρκεια δανεισµού είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες 

e. Χρήστες που δεν ανήκουν σας προαναφερόµενες κατηγορίες: 

Μέχρι δύο (2) βιβλία της πρώτης κατηγορίας µε διάρκεια δανεισµού 

δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες. 

2. Σε περίπτωση που τα µέλη των προαναφεροµένων κατηγοριών 

απουσιάσουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή αποχωρήσουν οριστικά 

από το Τ.Ε.Ι. υποχρεούνται να επιστρέφουν τα βιβλία που τυχόν 

οφείλουν στη Βιβλιοθήκη. 

3. Οι χρήστες όλων των κατηγοριών είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώνουν 

έγκαιρα την Βιβλιοθήκη για κάθε αλλαγή των στοιχείων που 

αναφέρονται στη διεύθυνση, τηλέφωνο και ότι σχετικό. 

Άρθρο 5 

∆ιακοπή δανεισµού 

1. Ο δανεισµός διακόπτεται σε µεµονωµένους χρήστες όταν συντρέχουν 

ειδικοί λόγοι και µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής 

Βιβλιοθήκης. 



 

 

2. Ως ειδικοί λόγοι θεωρούνται οι εξής: 

a. Ο χρήστης δεν τηρεί τους κανόνες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και 

δεν συµµορφώνεται στις υποδείξεις των αρµοδίων 

b. Ο χρήστης δεν τηρεί τους κανόνες του δανεισµού και εµφανίζεται 

ως ληξιπρόθεσµος οφειλέτης υλικού 

c. Ο χρήστης έχει συλληφθεί από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ή 

άλλο αρµόδιο πρόσωπο να καταστρέφει ή να προσπαθεί να 

αποµακρύνει υλικό από τους χώρους της, παρακάµπτοντας τις νό-

µιµες διαδικασίες 

3. Επίσης ο δανεισµός διακόπτεται σε περιπτώσεις απογραφής υλικού ή 

για τεκµηριωµένους λόγους όταν κρίνεται αναγκαίο. 

4. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης διατηρεί την διακριτική ευχέρεια απαίτησης 

για άµεση επιστροφή του δανεισµένου υλικού. 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις χρηστών Βιβλιοθήκης 

1. Οι χρήστες είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται στους κανόνες 

λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, να τηρούν τις καταληκτικές ηµεροµηνίες 

επιστροφής δανειζόµενου υλικού και να µην τις υπερβαίνουν.  

2. Οι χρήστες πρέπει να συµµορφώνονται στο ωράριο λειτουργίας της 

Βιβλιοθήκης, του αναγνωστηρίου, του γραφείου πληροφόρησης - 

δανεισµού και των λοιπών υπηρεσιών αυτής. 

3. ∆εν επιτρέπεται το κάπνισµα καθώς και η χρήση αναψυκτικών, 

ροφηµάτων και τροφίµων στους χώρους της Βιβλιοθήκης 

4. Στον χώρο του βιβλιοστασίου οι χρήστες δεν εισέρχονται µε τσάντες, 

επανωφόρια, τζάκετ ή µπουφάν� για την εξυπηρέτηση τους υπάρχει 

κατάλληλος χώρος µε ειδικές θέσεις φύλαξης των προσωπικών ειδών 

τους. 

Άρθρο 7 

Κυρώσεις στους χρήστες 

1. Σε περιπτώσεις που το επιστρεφόµενο υλικό έχει υποστεί κακή χρήση 

ο υπαίτιος υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτού µε την µέθοδο της 



 

 

αγοράς, ή της καταβολής της αξίας του σε τρέχουσες τιµές. Ο τρόπος 

υπολογισµού της αξίας αποφασίζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης. 

2. Επίσης σε περιπτώσεις απώλειας υλικού ο χρήστης καταβάλει την αξία 

του. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Παράβαση της χρονικής διάρκειας δανεισµού συνεπάγεται επιβολή 

χρηµατικής ποινής υπερηµερίας. Το ποσοστό της επιβολής ποινής στις 

προαναφερόµενες περιπτώσεις ορίζεται από την Επιτροπή 

Βιβλιοθήκης, η οποία είναι αρµόδια και για τον καθορισµό του τρόπου 

είσπραξης των χρηµάτων. Επίσης η Επιτροπή εισηγείται στα αρµόδια 

όργανα του Ιδρύµατος για την παραπέρα διάθεση των πόρων αυτών. 

4. Επιπλέον κυρώσεις επιβάλλει η Επιτροπή Βιβλιοθήκης στις 

περιπτώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο κεφάλαιο ∆" άρθρο 5 του 

κανονισµού αυτού. 

5. Αµέλεια για συµµόρφωση ή και άρνηση του χρήστη µε τους κανόνες 

και τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων συνεπάγεται την διακοπή 

της ιδιότητας του χρήστη της Βιβλιοθήκης, επιστροφή της ειδικής 

ταυτότητας δανεισµού και απαίτηση µε κάθε νόµιµο τρόπο των 

οφειλών που προέκυψαν από την σχέση του χρήστη µε την 

Βιβλιοθήκη. 

Κεφάλαιο Ε΄ 

∆ιαδανεισµός 

Άρθρο 1 

1. Η Βιβλιοθήκη είναι αρµόδια για την διαδικασία του διαδανεισµού, µε 

σκοπό την εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων χρηστών. Ο 

διαδανεισµός είναι υπηρεσία που λειτουργεί αµφίδροµα και η 

Βιβλιοθήκη εµφανίζεται ως προµηθευτής ή προµηθευόµενος. Για την 

καλύτερη λειτουργία του διαδανεισµού η Βιβλιοθήκη είναι 

υποχρεωµένη να αναπτύξει τις σχετικές συνεργασίες µε αντίστοιχες 

υπηρεσίες εσωτερικού και εξωτερικού. 

2. ∆ικαίωµα διαδανεισµού έχουν όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης και κάθε 

ενδιαφερόµενος που απευθύνεται στην υπηρεσία. 



 

 

3. Υλικό που υπόκειται στους κανόνες του διαδανεισµού και δύναται να 

κινηθεί για τον σκοπό αυτό, είναι το υλικό που αναφέρεται στο 

κεφάλαιο ∆' άρθρο 3 παράγραφος 4.1 του παρόντος κανονισµού 

4. Η διαδικασία του διαδανεισµού ρυθµίζεται από το Τµήµα 

Πληροφόρησης και ∆ανεισµού (συµπλήρωση σχετικών εντύπων) µε 

συνεχή ενηµέρωση του ενδιαφεροµένου. 

5. Ο διαδανεισµός υπόκειται σε χρέωση�το ποσόν της χρέωσης 

αποφασίζεται από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης µετά από εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης µε δυνατότητα 

αναπροσαρµογής όποτε κρίνεται αναγκαίο. 

6. Ο χρόνος διάρκειας του διαδανεισµού αποφασίζεται από την Επιτροπή 

Βιβλιοθήκης. 

7. Η Βιβλιοθήκη είναι µέλος του Εθνικού ∆ικτύου Επιστηµονικών και 

Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών και έχει πρόσβαση σε Βάσεις ∆εδοµένων 

και Τράπεζες Πληροφοριών. 

Κεφάλαιο ΣΤ' 

Ρυθµίσεις για την διαχείρισης και ανάπτυξη των συλλογών 

Με τις διατάξεις του παρόντα κανονισµού ρυθµίζονται εκτός των άλλων και 

θέµατα ανάπτυξης και διαχείρισης συλλογών λαµβάνοντας υπόψη τις 

τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες των χρηστών, τις δραστηριότητες των 

µελών του ∆ιδακτικού προσωπικού στους τοµείς εκπαίδευσης, έρευνας και τις 

προοπτικές ανάπτυξης του ΤΕΙ σύµφωνα µε τις αποφάσεις των αρµοδίων 

οργάνων. 

Αρθρο 1 

Κατανοµή προϋπολογισµού 

1. Οι οικονοµικοί πόροι της Βιβλιοθήκης προέρχονται από τον Τακτικό 

Προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις 

επιδοτήσεις από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπές 

χρηµατοδοτήσεις. τα οικονοµικά στοιχεία που προκύπτουν από ας 

κυρώσεις και τέλος από τη διάθεση των προϊόντων που θα παραχθούν 



 

 

από τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης. 

2. Η κατανοµή των προαναφεροµένων πόρων γίνεται σύµφωνα µε τις 

εκάστοτε ανάγκες και προτεραιότητες που καθορίζονται από την 

Επιτροπή Βιβλιοθήκης και βασίζονται στις τρέχουσες και µελλοντικές 

ανάγκες των χρηστών. Για την εκτίµησή τους λαµβάνονται υπόψη: 

• εκτίµηση του υλικού που ζητείται  

• καθορισµός προτεραιοτήτων αγοράς υλικού 

• κάλυψη ανειληµµένων υποχρεώσεων που απορρέουν από 

συνεργατικές πολιτικές ανάπτυξης συλλογής 

• ανάπτυξη µεθόδων αξιολόγησης της συλλογής 

3. Βιβλία και περιοδικά για προµήθεια, δικαιούται να προτείνουν τα µέλη 

του ∆ιδακτικού προσωπικού του Ιδρύµατος, η υπηρεσία της 

Βιβλιοθήκης και λοιποί φορείς του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης. 

Αρθρο 2 

Συλλογές Βιβλιοθήκης 

1. Το υλικό της Βιβλιοθήκης που λόγω µορφής και ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών έχει χαρακτηρισθεί ως «βιβλίο», αρχειοθετείται ως 

εξής: 

• Η ταξινόµηση γίνεται σύµφωνα µε το δεκαδικό σύστηµα DDC 

(Dewey Decimal Classification) 

• Η καταλογογράφηση γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή και για το σκοπό 

αυτό δηµιουργούνται ηλεκτρονικά αρχεία και παράγονται έντυπα 

δελτία στις διαστάσεις 7.5 X 12.5 cm για την ανάπτυξη των 

δελτιοκαταλόγων. Οι δελτιοκατάλογοι σε ηλεκτρονική µορφή 

καλύπτουν τις βασικές αναγραφές. τα ιχνεύµατα και ότι άλλο 

κρίνεται απαραίτητο από τους αρµοδίους. Η καταλογογράφηση 

ακολουθεί τους Anglo - American Cataloguing Rules (AACR2). 

• Η θεµατική ευρετηρίαση γίνεται για όλα τα βιβλία και σύµφωνα µε τα 

Subject Headings; Sears List Library Congress 

• Η ταξιθέτηση γίνεται σύµφωνα µε το σύστηµα DOC και τους τρεις 

πρώτους χαρακτήρες του επιθέτου του πρώτου συγγραφέα ή του 



 

 

συλλογικού οργάνου. 

2. Το υλικό της Βιβλιοθήκης που λόγω µορφής και ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών έχει χαρακτηρισθεί ως «περιοδικό», αρχειοθετείται ως 

εξής; 

• Ταξιθέτηση στα ράφια αλφαβητικά 

3. Το υλικό της Βιβλιοθήκης που συγκαταλέγεται στην πληροφοριακή 

συλλογή, αρχειοθετείται ως εξής: 

• Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά. Αρχεία, Οδηγοί. Επετηρίδες όπως και 

κάθε συναφές υλικό. 

4. Το υλικό της Βιβλιοθήκης που λόγω µορφής και ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών έχει χαρακτηρισθεί ως «χάρτες» αρχειοθετείται ως 

εξής: 

• Η ταξινόµηση γίνεται σύµφωνα µε το δεκαδικό σύστηµα DDC 

(Dewey Decimal Classification) 

• Η καταλογογράφηση γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή και για το σκοπό 

αυτό δηµιουργούνται ηλεκτρονικά αρχεία και παράγονται έντυπα 

δελτία στις διαστάσεις 7,5 X 12.5 cm για την ανάπτυξη των 

δελτιοκαταλόγων. Οι δελτιοκατάλογοι σε ηλεκτρονική µορφή 

καλύπτουν τις βασικές αναγραφές. τα ιχνεύµατα και ότι άλλο 

κρίνεται απαραίτητο από τους αρµοδίους. Η καταλογογράφηση 

ακολουθεί τους Anglo- American Cataloguing Rules (AACR2). 

• Η θεµατική ευρετηρίαση γίνεται για όλα τα βιβλία και σύµφωνα µε τα 

Subject Headings; Sears List Librar/ Congress 

• Η ταξιθέτηση γίνεται σύµφωνα µε το σύστηµα DCC και τους τρεις 

πρώτους χαρακτήρες του επιθέτου του πρώτου συγγραφέα ή του 

συλλογικού οργάνου. 

5. Το υλικό της Βιβλιοθήκης που λόγω µορφής και ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών έχει χαρακτηρισθεί ως «σπάνια» ή «ειδική συλλογή» 

αρχειοθετείται ως εξής; 

• Η ταξινόµηση γίνεται σύµφωνα µε το δεκαδικό σύστηµα DDC 

(Dewey Decimal Classification) 

• Η καταλογογράφηση γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή και για το σκοπό 

αυτό δηµιουργούνται ηλεκτρονικά αρχεία και παράγονται έντυπα 



 

 

δελτία στις διαστάσεις 7.5 X 12,5 cm για την ανάπτυξη των 

δελτιοκαταλόγων. Οι δελτιοκατάλογοι σε ηλεκτρονική µορφή 

καλύπτουν τις βασικές αναγραφές. τα ιχνεύµατα και ότι άλλο 

κρίνεται απαραίτητο από τους αρµοδίους. Η καταλογογράφη- ση 

ακολουθεί τους Anglo- American Cataloguing Rules (AACR2). 

• Η θεµατική ευρετηρίαση γίνεται για όλα τα βιβλία και σύµφωνα µε τα 

Subject Headings; Sears List Library Congress 

• Η ταξιθέτηση γίνεται σύµφωνα µε το σύστηµα DDC και τους τρεις 

πρώτους χαρακτήρες του επιθέτου του πρώτου συγγραφέα ή του 

συλλογικού οργάνου. 

6. Για το υλικό της Βιβλιοθήκης που είναι σε ηλεκτρονική µορφή η 

αρχειοθέτηση θα γίνει σύµφωνα µε απόφαση της Επιτροπής 

Βιβλιοθήκης. 

Κεφάλαιο Ζ’ 

Γενικές ρυθµίσεις 

Άρθρο 1 

Παραγωγή οδηγών χρήσης 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών, η 

Βιβλιοθήκη εκδίδει οδηγούς µε στοιχεία για: 

1. τις προσφερόµενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 

2. την παρούσα δοµή και οργάνωση της Βιβλιοθήκης 

3. το βιβλιακό υλικό και την ταξιθετική του µορφή 

4. επεξηγήσεις για τον τρόπο αναζητήσεις του υλικού από τις ειδικές 

συλλογές 

5. επεξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήµατος 

έρευνας υλικού 

Άρθρο 2 

Ειδικά και επιµορφωτικά προγράµµατα 

1. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της, η Βιβλιοθήκης διοργανώνει κάθε 



 

 

έτος και µε την έναρξη της ακαδηµαϊκής χρονιάς ειδικό προγράµµατα 

• Ξενάγηση πρωτοετών φοιτητών 

• ενηµέρωση φοιτητών περί του τροπου χρήσης των πληροφοριακών 

πηγών  

• ηλεκτρονική έρευνα υλικού  

• εκπαίδευση χρηστών 

2. Επίσης διοργανώνονται ειδικά σεµινάρια για το προσωπικό της 

Βιβλιοθήκης σε θέµατα: 

• εφαρµογής νέων τεχνολογιών στο χώρο της πληροφόρησης 

• εφαρµογής δεξιοτήτων σε βιβλιοθηκονοµικά θέµατα  

• ανάπτυξης και εφαρµογής ειδικών προγραµµάτων Η/Υ  

• µελέτες για την ανάπτυξη νέων εφαρµογών  

• δηµοσίων σχέσεων 

• πολιτικής ΤΕΙ. ΥΠΕΠΘ και ΕΕ στο χώρο της πληροφόρησης, της 

τεκµηρίωσης, της ανάπτυξης και της διαχείρισης πληροφοριακών 

δικτύων 

3. Η Βιβλιοθήκη διοργανώνει ηµερίδες, σεµινάρια, συνέδρια και εκθέσεις 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Αρθρο 3 

Χρήση οπτικοακουστικών µέσων πληροφόρησης 

Για την χρήση οπτικοακουστικών µέσων πληροφόρησης η Βιβλιοθήκη διαθέτη 

κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, µε τον απαραίτητο εξοπλισµό και ανάλογο 

υλικό. 

Στις συλλογές της Βιβλιοθήκης συγκαταλέγεται οπτικοακουστικό 

πληροφοριακό υλικό που καλύπτει επιστηµονικές περιοχές και τοµείς έρευνας 

και υλικό γενικότερου ενδιαφέροντος (Ήθη και Έθιµα λαών, Περιβαλλοντικά 

θέµατα κλπ) 

Άρθρο 4 

Χώροι Βιβλιοθήκης 

Το κτίριο όπου στεγάζεται η Βιβλιοθήκη περιλαµβάνει τους εξής χώρους: 

1. βιβλιοστάσιο, έκτασης{{{Στον χώρο αυτό η διάταξη των 



 

 

βιβλιοστασίων είναι παράλληλη, µε ενδιάµεσο ακάλυπτο χώρο για την 

δηµιουργία αναγνωστήριων περιορισµένου αριθµού ατόµων 

2. χώρους µεµονωµένης µελέτης 

3. χώρους οµαδικής µελέτης 

4. αίθουσα οπτικοακουστικών µέσων 

5. γραφεία προσωπικού 

6. αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

7. χώρους υγιεινής και καθαριότητος 

8. βοηθητικούς χώρους 

9. αίθουσα µηχανηµάτων (κεντρική µονάδα Η/Υ, φωτοτυπικά , κλπ) 

Σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες, φώτα 

ασφαλείας, µεγαφωνικές εγκαταστάσεις, αντικλεπτικά συστήµατα και 

συστήµατα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. 

Οι πόρτες και τα παράθυρα του κτιρίου είναι ασφαλείας και έχει γίνει 

πρόβλεψη για έξοδο κινδύνου σε κάθε όροφο του κτιρίου. 

Τα κλειδιά των εισόδων φυλάσσονται σε ασφαλές σηµείο της ανάλογης 

υπηρεσίας (θυρωρείο) του Ιδρύµατος. Το κτίριο ανοίγει το πρωί για την 

προσέλευση του προσωπικού και κλειδώνει µε το πέρας του ωραρίου. Εκτός 

ωρών λειτουργίας δεν ανοίγει το κτίριο της Βιβλιοθήκης, παρά µόνο αν 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι εκτάκτου ανάγκης. Υπεύθυνος για τον έλεγχο των 

χώρων κατά την άφιξη και αποχώρηση των υπαλλήλων είναι το Τµήµα 

Γενικών Καθηκόντων της Βιβλιοθήκης, που έχει παράλληλα και την ευθύνη 

της ασφάλειας του κτιρίου (φώτα, ασφάλεια θυρών και παραθύρων και ότι 

σχετικό). 

Αρθρο 5 

Τελικές διατάξεις 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από την έγκρισή του από το 

Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισµού καταργείται κάθε απόφαση 

οργάνων του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που είναι αντίθετη 

προς τις διατάξεις του παρόντος ή αφορά θέµατα που ρυθµίζονται 



 

 

διαφορετικά. 

Η τήρηση του παρόντος Κανονισµού επαφίεται στο υψηλό αίσθηµα ευθύνης 

των µελών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 


