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Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη 
βιβλιοθήκη Ινστιτούτου του ΙΤΕ, στην Κρήτη. Σκοπός της είναι να 
εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες όσων έχουν 
οποιαδήποτε εργασιακή σχέση µε το Ινστιτούτο Πληροφορικής και να 
παρέχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που θα διευκολύνουν τους χρήστες της 
στην ανεύρεση βιβλιογραφικών πληροφοριών. 
 
∆ικαίωµα χρήσης του υλικού και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης έχουν 
όλα τα ενεργά µέλη του ΙΠ και όλων των υπολοίπων Ινστιτούτων του ΙΤΕ 
καθώς και οι εργαζόµενοι στον οργανισµό ENISA. 
 
Για να εξυπηρετήσει αποδοτικότερα τους χρήστες της η Βιβλιοθήκη 
χρειάζεται, πάνω από όλα, την κατανόηση και τη συνεργασία τους. Οι 
προτάσεις και οι υποδείξεις όλων των χρηστών της είναι απαραίτητες στην 
προσπάθεια της για συνεχή βελτίωση των  παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
Ο Κανονισµός Λειτουργίας αποσκοπεί στην εύρυθµη διακίνηση υλικού και 
πληροφοριών και ο σεβασµός του αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση της 
Βιβλιοθήκης. 
 
1. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής λειτουργεί καθηµερινά από 
∆ευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 8:30-18:00, εκτός των επίσηµων 
αργιών.  
 
Για τυχόν έκτακτες αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας, η Βιβλιοθήκη 
ενηµερώνει τους χρήστες της, έγκαιρα. 
 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 
Κατά την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη, οι αναγνώστες αφήνουν τα 
προσωπικά τους είδη (τσάντες, παλτά, κλπ) στο  χώρο της εισόδου. 
 
Η χρήση τροφίµων, ποτών και το κάπνισµα δεν επιτρέπονται στους χώρους 
της Βιβλιοθήκης. 
 
Οι χρήστες  παρακαλούνται ιδιαίτερα να αποφεύγουν τη βάναυση 
χρησιµοποίηση του υλικού της Βιβλιοθήκης  (πολλά βιβλία ανοιγµένα το 
ένα πάνω στο άλλο, σηµειώσεις πάνω σε βιβλία, φυλλοµέτρηµα µε χέρια 
βρεγµένα ή λερωµένα, κλπ). Σε περίπτωση που ο αναγνώστης θέλει να 
χρησιµοποιήσει βιβλίο µε άκοπες σελίδες, ζητάει χαρτοκόπτη από τον 
υπάλληλο της Βιβλιοθήκης και δεν χρησιµοποιεί ποτέ άλλο αντικείµενο για 
το σκοπό αυτό. 
 
Μετά τη χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης, ο χρήστης κλείνει και αφήνει 
τα βιβλία ή τα περιοδικά που χρησιµοποίησε είτε στην άκρη του τραπεζιού 



είτε σε χώρο που του υποδεικνύεται από τον υπάλληλο της Βιβλιοθήκης. Ο 
αναγνώστης δεν τοποθετεί το υλικό που χρησιµοποίησε στα ράφια. 
 
3. ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 
Το δικαίωµα δανεισµού είναι αυστηρά ατοµικό. 
 
Οι  δανειζόµενοι είναι υπεύθυνοι για το υλικό που δανείζονται µέχρι να το 
επιστρέψουν στη Βιβλιοθήκη. 
 
∆ανεισµός διενεργείται µόνο από τον υπεύθυνο υπάλληλο και κατά τις 
ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. 
 
Αποµάκρυνση δανειζόµενου υλικού από τη Βιβλιοθήκη δε γίνεται εάν δεν 
τηρηθεί η κανονική διαδικασία δανεισµού. 
 
Φθορά ή απώλεια υλικού συνεπάγεται υποχρέωση αντικατάστασης του από 
το χρήστη και αφαίρεση του δικαιώµατος δανεισµού µέχρι να 
πραγµατοποιηθεί η αντικατάσταση ή η πληρωµή της αξίας αντικατάστασης 
του υλικού. 
 
Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωµα της άρνησης δανεισµού σε χρήστη,   
εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εύρυθµη λειτουργία της. 
 
 

3.1 ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 
Ο δανεισµός βιβλίων ισχύει για περίοδο 20 ηµερών. 
 
Σε ειδικές περιπτώσεις η περίοδος δανεισµού µπορεί να είναι βραχύτερη.  Ο 
δανεισµός µπορεί να ανανεωθεί στο τέλος της χρονικής περιόδου 
δανεισµού, εκτός αν τα βιβλία έχουν ήδη ζητηθεί από άλλους χρήστες. 
 
Ο µέγιστος συνολικός αριθµός των εκάστοτε δανειζοµένων βιβλίων ανά 
κατηγορία χρηστών είναι: 
 
- ∆έκα (10) βιβλία για το προσωπικό του ΙΠ και του ΙΤΕ. 
- ∆έκα (10) βιβλία για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν 

υποτροφία µε το ΙΠ. 
- ∆ύο (2) βιβλία για τους προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν υποτροφία 

µε το ΙΠ. 
- ∆έκα (10) βιβλία για το προσωπικό του οργανισµού ENISA. 
 
Η Βιβλιοθήκη µπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να ζητήσει την επιστροφή 
βιβλίου πριν τη λήξη της περιόδου δανεισµού. Στην περίπτωση αυτή η 
επιστροφή πρέπει να γίνει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την ειδοποίηση. 
 
Αν ένα βιβλίο δεν επιστραφεί ούτε ανανεωθεί ο δανεισµός του µέσα σε µία 
ηµέρα από τη λήξη της περιόδου δανεισµού, αποστέλλεται ειδοποίηση 
επιστροφής. Μετά την πάροδο τριών (3) ηµερών από την ειδοποίηση ο 
χρήστης θεωρείται εκπρόθεσµος. 
 



Τα πληροφοριακά βιβλία δε δανείζονται. 
 

3.2 ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

 
Τα τεύχη περιοδικών δε δανείζονται. 
 

3.3 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

 
Εκκρεµότητα επιστροφής υλικού συνεπάγεται αφαίρεση του δικαιώµατος 
δανεισµού µέχρι την επιστροφή όλου του υλικού. 
 
Εάν ένας χρήστης γίνει εκπρόθεσµος δύο φορές, χάνει το δικαίωµα 
δανεισµού οποιουδήποτε υλικού για διάστηµα 2 εβδοµάδων από την ηµέρα 
επιστροφής των δανειζοµένων βιβλίων ή περιοδικών. 
 
4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΟΥ  

 

Προτάσεις χρηστών για παραγγελία νέων βιβλίων εγκρίνονται, 
υποχρεωτικά, από τον υπεύθυνο της οµάδας του χρήστη στην Επιτροπής 
Βιβλιοθήκης. Το κόστος της παραγγελίας νέων βιβλίων βαρύνει την οµάδα 
στην οποία ανήκει ο χρήστης. 
 

Προτάσεις χρηστών για παραγγελία νέων τίτλων περιοδικών, ετήσιες 
ανανεώσεις συνδροµών περιοδικών καθώς και διακοπές στην συνδροµή 
τίτλων περιοδικών εγκρίνονται, υποχρεωτικά, από την ολοµέλεια της 
Επιτροπής Βιβλιοθήκης. Το κόστος της παραγγελίας νέων τίτλων 
περιοδικών βαρύνει τον προϋπολογισµό της Βιβλιοθήκης. 
 
Η Βιβλιοθήκη ενηµερώνει τους χρήστες της, µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, για την καταχώρηση νέου υλικού στη συλλογή της. 
 
5. ∆ΩΡΕΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Η Βιβλιοθήκη δέχεται υλικό από δωρεές το οποίο και καταχωρεί στη 
συλλογή της. Το υλικό χαρακτηρίζεται ως προϊόν δωρεάς και πάνω σ’ αυτό 
αναγράφεται, τιµής ένεκεν, ο δωρητής. 
 
Η Βιβλιοθήκη ενηµερώνει τους χρήστες της, µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, για την καταχώρηση νέου υλικού από δωρεές στη συλλογή 
της. 
 

Η Βιβλιοθήκη αποστέλλει ευχαριστήρια επιστολή σε κάθε δωρητή υλικού. 
 

6. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

 

Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή απουσίας µεγαλύτερης των 20 
ηµερών, οι χρήστες οφείλουν να επιστρέφουν κάθε υλικό που έχουν 
δανειστεί. 
 
Προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί φοιτητές που διακόπτουν την εργασιακή 
τους σχέση µε το Ινστιτούτο Πληροφορικής, χάνουν το δικαίωµα χρήσης 
της Βιβλιοθήκης. 



 
Η Βιβλιοθήκη εκδίδει βεβαίωση στους µεταπτυχιακούς φοιτητές ότι δεν 
έχουν στην κατοχή τους υλικό της Βιβλιοθήκης, προκειµένου οι 
Γραµµατείες των Τµηµάτων που φοιτούν να εκδώσουν τα αποφοιτήρια 
πιστοποιητικά τους. 
 

7. ∆ΙΑ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Η Βιβλιοθήκη του ΙΠ-ΙΤΕ παρέχει υπηρεσίες διαδανεισµού στους χρήστες 
της για την απόκτηση υλικού που δεν είναι διαθέσιµο στη Βιβλιοθήκη, 
µέσω της: 

→ Συµµετοχής της στο Εθνικό ∆ίκτυο Επιστηµονικών και Τεχνολογικών 
Βιβλιοθηκών  (Ε∆ΕΤΒ),  

→ Στενής συνεργασίας της µε τις Βιβλιοθήκες των λοιπών Ινστιτούτων 
του ΙΤΕ και µε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης,  

→ Στενής συνεργασίας της µε άλλες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 

 
Προϊόντα διαδανεισµού µπορεί να είναι άρθρα σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
µορφή, δανεισµός µονογραφιών, πρακτικών συνεδρίων, διδακτορικών 
διατριβών, προτύπων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και άλλου έντυπου 
υλικού.  
 
Οι χρήστες, πριν κάνουν χρήση της Υπηρεσίας ∆ιαδανεισµού, βεβαιώνονται 
ότι το υλικό που ζητούν δεν είναι διαθέσιµο στην Βιβλιοθήκη του ΙΠ-ΙΤΕ.  
 
Οι χρήστες προκειµένου να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας ∆ιαδανεισµού 
υποβάλουν τα αιτήµατά τους, είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είτε 
συµπληρώνοντας την ειδική έντυπη αίτηση.  
 
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης µπορεί να προµηθεύσει τους χρήστες µε το 
υλικό που ζήτησαν, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή. 
 
Για αιτήµατα διαδανεισµού υλικού που πρόκειται να διεκπεραιωθούν είτε 
από κάποια βιβλιοθήκη στην Ελλάδα, -εκτός της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης- είτε από Βιβλιοθήκη του εξωτερικού εγκρίνονται, 
υποχρεωτικά, από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης. 
 
Το κόστος διαδανεισµού υλικού βαρύνει τη Βιβλιοθήκη του ΙΠ-ΙΤΕ. 
 
Στις περιπτώσεις διαδανεισµού έντυπου υλικού από άλλη Βιβλιοθήκη, ο 
δανειζόµενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φθορά ή την απώλεια 
του υλικού. 
 
8. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα και εκτυπωτές για την 
εξυπηρέτηση των χρηστών της. Επιτρέπεται η χρήση του 
φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης, µόνο 
για παραγωγή αντιγράφων από υλικό της Βιβλιοθήκης.   
 



Η ισχύουσα νοµοθεσία και οι διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας 
εφαρµόζονται στις περιπτώσεις φωτοτύπησης όπως και σε οποιασδήποτε 
άλλη µορφή αναπαραγωγής του υλικού της Βιβλιοθήκης. 
 

 
Ο Κανονισµός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης εγκρίνεται από την Επιτροπή 
Βιβλιοθήκης η οποία έχει και την αποκλειστική αρµοδιότητα τροποποίησής 
του όποτε κριθεί απαραίτητο. 
 
 


