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Άρθρο 1.

Γενικέσ Διατάξεισ και Οριςμοί

Γενικέσ Διατάξεισ
Σφμφωνα με το άρκρο 16 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/17-10-2005) και το Ρ.Δ. 203/2004
(ΦΕΚ 177/Α/27-9-2004) ςτο Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο λειτουργεί, ωσ αυτοτελισ και
αποκεντρωμζνθ μονάδα ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, ενιαία Κεντρικι Βιβλιοκικθ με τίτλο
«Βιβλιοκικθ & Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Ιονίου Ρανεπιςτθμίου» τθσ οποίασ ο τίτλοσ ςτθν
αγγλικι γλϊςςα ορίηεται ωσ "Ionian University Library & Information Centre". Ππου ςτο
παρόν κείμενο αναφζρονται οι όροι «Βιβλιοκικθ», «Κεντρικι Βιβλιοκικθ» και τα
αρκτικόλεξα «ΒΙΚΕΡ» ι «ΒΙΚΕΡΙΡ» εννοείται θ παραπάνω μονάδα.
Η Βιβλιοκικθ και το Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου (ΒΙΚΕΡ)
περιλαμβάνει το ςφνολο του ςυςτιματοσ βιβλιοκθκϊν και κζντρων πλθροφόρθςθσ που
λειτουργοφν ςτο Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο, αποτελϊντασ μία ενιαία λειτουργικά ακαδθμαϊκι
βιβλιοκικθ και λειτουργεί βάςει ενιαίου Κανονιςμοφ Λειτουργίασ.
Η ΒΙΚΕΡ αποτελείται από τθν Κεντρικι Βιβλιοκικθ και τα Ραραρτιματα και Μονάδεσ που
προβλζπονται ςτο άρκρο 16 § 1 του Ν. 3404/2005, ανεξάρτθτα από το κτιριακό ςυγκρότθμα
που ςτεγάηονται ι από τθν ακαδθμαϊκι μονάδα τθν οποία υποςτθρίηουν.
Η ΒΙΚΕΡ διακζτει δικτυακό τόπο (website) ςτον οποίο δθμοςιεφεται το ςφνολο των
πλθροφοριϊν που αφοροφν ςτθ λειτουργία τθσ και ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, ενϊ όλεσ
οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ τθσ παρζχονται μζςω του δικτυακοφ τθσ τόπου. Οι βαςικότερεσ
πλθροφορίεσ και υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ δθμοςιεφονται και ςτθν αγγλικι ζκδοςθ του
δικτυακοφ τθσ τόπου.

Οριςμοί
«Χριςτεσ» των υπθρεςιϊν τθσ ΒΙΚΕΡ κεωροφνται όλα τα φυςικά πρόςωπα και τα
ςυλλογικά όργανα που χρθςιμοποιοφν τθ ςυλλογι και τισ υπθρεςίεσ τθσ, είτε επιτόπια
ςτουσ χϊρουσ τθσ, είτε από απόςταςθ μζςω του διαδικτφου, ενϊ «Μζλθ» τθσ Βιβλιοκικθσ
είναι τα φυςικά πρόςωπα και τα ςυλλογικά όργανα, που ζχουν εγγραφεί ςτθ Βιβλιοκικθ
ωσ τζτοια. Πλα τα Μζλθ τθσ Βιβλιοκικθσ ζχουν εξ οριςμοφ τθν ιδιότθτα του Χριςτθ. Οι
Χριςτεσ, τα Μζλθ και το προςωπικό τθσ Βιβλιοκικθσ οφείλουν να γνωρίηουν και να τθροφν
τουσ κανόνεσ λειτουργίασ τθσ όπωσ ορίηονται ςτον παρόντα Κανονιςμό.
Ωσ «τεκμιριο» ι «υλικό» τθσ ςυλλογισ τθσ Βιβλιοκικθσ ορίηεται κάκε αντικείμενο που
ανικει ςτθ ςυλλογι τθσ ςε οποιαδιποτε μορφι, ζντυπθ, άλλθ ςυμβατικι ι θλεκτρονικι.
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Άρθρο 2.

Αποςτολή και Στόχοι

Αποςτολή
Σφμφωνα με το άρκρο 16 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/17-10-2005) αποςτολι τθσ
Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ είναι θ ενίςχυςθ και υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν και
ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων του Ιδρφματοσ, θ ςυμβολι τθσ ςτθ διαχείριςθ, παροχι και
διάκεςθ εξειδικευμζνων πλθροφοριϊν ςτθν ευρφτερθ εκνικι και διεκνι κοινότθτα και θ
ουςιαςτικι ςυμμετοχι τθσ ςε κάκε δραςτθριότθτα για τθν παιδεία και τον πολιτιςμό. Η
Βιβλιοκικθ προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ τόςο ςτα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του
Ιονίου Ρανεπιςτθμίου (ΙΡ), όςο και ςτουσ λοιποφσ χριςτεσ ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ
όρουσ του παρόντοσ.
Η ΒΙΚΕΡ αποτελεί το κζντρο ςυλλογισ, διαχείριςθσ, αξιοποίθςθσ και διάχυςθσ τθσ
πλθροφορίασ και γενικότερα τθσ πνευματικισ περιουςίασ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου και
ζχει ωσ ςκοπό τθν υποςτιριξθ και τθν προϊκθςθ των διδακτικϊν, εκπαιδευτικϊν και
ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων και διαδικαςιϊν, οι οποίεσ αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο των
αντιςτοίχων προγραμμάτων προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν των τμθμάτων του
Ρανεπιςτθμίου. Στοχεφει, επιπλζον, ςτθ ςυνεχι ανάπτυξθ και διεφρυνςθ τόςο των
εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν ςτόχων, όςο και του ευρφτερου κοινωνικοφ ρόλου του
Ιονίου Ρανεπιςτθμίου.

τόχοι
Στο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ, θ ΒΙΚΕΡ επιδιϊκει τθν εξαςφάλιςθ διαρκοφσ βελτίωςθσ και
παροχισ υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν, δθμιουργϊντασ ζνα περιβάλλον πολιτιςμοφ,
γνϊςθσ και αμοιβαίου ςεβαςμοφ. Γι’ αυτό:
Φροντίηει για το ςυνεχι εμπλουτιςμό και τθν ορκολογικι ανάπτυξθ τθσ ςυλλογισ τθσ.
Φροντίηει τθ ςυλλογι, ςυντιρθςθ, διαχείριςθ και αξιοποίθςθ αρχειακοφ και
μουςειακοφ και γενικότερα πολιτιςτικοφ και πολιτιςμικοφ υλικοφ.
Οργανϊνει τθ ςυλλογι τθσ με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτο υλικό τθσ
και τθσ αξιοποίθςισ του από τουσ χριςτεσ τθσ.
Εξαςφαλίηει τθν προάςπιςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία και τθν
προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων των χρθςτϊν τθσ.
Μεριμνά για το ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και τθν προςφορά ςφγχρονων,
ολοκλθρωμζνων και φιλικϊν προσ το χριςτθ πλθροφοριακϊν υπθρεςιϊν.
Δθμιουργεί τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ για το ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και τθν
προςφορά υπθρεςιϊν για τθν κάλυψθ των πλθροφοριακϊν αναγκϊν Ατόμων με
Αναπθρία (ΑμεΑ).
Υιοκετεί εκνικά και διεκνι πρότυπα, κακϊσ και ςυμβατά ςυςτιματα οργάνωςθσ και
διοίκθςθσ, προκειμζνου να διευκολφνονται οι ςυνεργαςίεσ και ο ςυντονιςμόσ με άλλεσ
βιβλιοκικεσ τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ.
Συνεργάηεται με άλλεσ βιβλιοκικεσ και πολιτιςτικοφσ φορείσ και ςυμμετζχει ςε εκνικά
και διεκνι δίκτυα και κοινοπραξίεσ για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των διακζςιμων
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πλθροφοριακϊν πθγϊν, τθν προϊκθςθ τθσ επικοινωνίασ και τθν αποτελεςματικότερθ
υλοποίθςθ τθσ αποςτολισ τθσ.
Σχεδιάηει και εφαρμόηει προγράμματα εκπαίδευςθσ χρθςτϊν και πλθροφοριακισ
παιδείασ με ςτόχο τθν απόκτθςθ από τουσ χριςτεσ δεξιοτιτων χριςθσ των υπθρεςιϊν
τθσ βιβλιοκικθσ, κακϊσ και αναηιτθςθσ, ανάκτθςθσ, αξιολόγθςθσ και αξιοποίθςθσ των
πλθροφοριακϊν πθγϊν τθσ ςυλλογισ τθσ.
Ρροβάλλει το ζργο τθσ και φροντίηει για τθν προϊκθςθ των υπθρεςιϊν τθσ με τθν
ζκδοςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ ςε διάφορεσ μορφζσ, με τθν οργάνωςθ ειδικϊν
εκδθλϊςεων και άλλουσ πρόςφορουσ τρόπουσ.
Σχεδιάηει και υλοποιεί τθν αναγνωςτικι πολιτικι (προςζλκυςθ και δθμιουργία
αναγνωςτϊν).
Ρροςπακεί να εξαςφαλίηει τθ διαμόρφωςθ και τον εκςυγχρονιςμό του κατάλλθλου
χϊρου και περιβάλλοντοσ (κτθριακοφ, φυςικοφ και θλεκτρονικοφ) ικανοφ να
εξυπθρετιςει εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ και δραςτθριότθτεσ.
Μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ οικονομικϊν πόρων και τθν ορκολογικι και
αποτελεςματικι διαχείριςι τουσ.
Φροντίηει για τθ ςτελζχωςι τθσ με εξειδικευμζνο και επαρκζσ προςωπικό, κακϊσ και
για τθ ςυνεχι εκπαίδευςθ και ενθμζρωςι του ςε ςχζςθ με τισ εξελίξεισ ςτθν
Βιβλιοκθκονομία και τθν Επιςτιμθ τθσ Ρλθροφόρθςθσ.
Φροντίηει για τθν οργάνωςθ και διαχείριςθ των υπθρεςιϊν τθσ, ϊςτε να
προλαμβάνονται ζγκαιρα οι ανάγκεσ των χρθςτϊν τθσ.
Καταρτίηει και ενθμερϊνει τισ ςυλλογζσ τθσ επιςτθμονικισ παραγωγισ του ιδρφματοσ.
Ραρακολουκεί και αξιολογεί τθ λειτουργία και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ.

Άρθρο 3.
3.1.

Οργάνωςη και Όργανα Διοίκηςησ

Οργάνωςη

Η ενιαία Βιβλιοκικθ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ζχει ζδρα τθν Κζρκυρα και θ διοικθτικι τθσ
ανάπτυξθ ορίηεται ωσ εξισ:
Η Κεντρικι Βιβλιοκικθ αποτελείται από επιμζρουσ οργανικζσ μονάδεσ ςε επίπεδο
Τμιματοσ, ενϊ τα Τμιματα κατανζμουν τισ αρμοδιότθτεσ και λειτουργίεσ τουσ ςε Γραφεία.
Σφμφωνα με το άρκρο 16 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/17-10-2005) μπορεί να
δθμιουργοφνται Ραραρτιματα ι Μονάδεσ, όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο και ζχοντασ
υπόψθ τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ς’ αυτό, που υπάγονται διοικθτικά ςτθν Κεντρικι
Βιβλιοκικθ και αποτελοφν ενιαίο με αυτι ςφνολο, τόςο ωσ προσ τουσ ανκρϊπινουσ
πόρουσ, όςο και ωσ προσ τθν πολιτικι ανάπτυξθσ και τθ διαχείριςθ των οικονομικϊν
πόρων. Σφμφωνα με το άρκρο 53 του Ρ.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220/Α/3-11-2008) Ραραρτιματα
τθσ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ αποτελοφν οι Βιβλιοκικεσ των Σχολϊν, ενϊ Μονάδεσ τθσ
αποτελοφν οι Βιβλιοκικεσ των Τμθμάτων, κακϊσ και τα ςπουδαςτιρια και αναγνωςτιρια
του ιδρφματοσ. Σε κάκε κτθριακό ςυγκρότθμα του ΙΡ μπορεί να λειτουργεί το πολφ ζνα
Ραράρτθμα τθσ ΒΙΚΕΡ, ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των Τμθμάτων ι των Σχολϊν που
ςτεγάηονται ςε αυτό, ενϊ καταβάλλεται κάκε δυνατι προςπάκεια να μειωκοφν τα
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Ραραρτιματα ςτο ελάχιςτο, προκειμζνου να εξοικονομθκοφν ανκρϊπινοι και υλικοί
πόροι και θ ΒΙΚΕΡ να λειτουργεί ορκολογικότερα και αποτελεςματικότερα.
Η διάρκρωςθ τθσ ΒΙΚΕΡ ςε οργανικζσ μονάδεσ περιγράφεται ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ,
ενϊ οι κλάδοι, οι κατθγορίεσ και ο αρικμόσ των κζςεων του προςωπικοφ που υπθρετεί ςε
αυτζσ αναφζρονται ςτον Οργανιςμό Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του ΙΡ (Ρ.Δ. 203/2004, ΦΕΚ
177/Α/27-9-2004).
Για τθν αποτελεςματικότερθ ι αποδοτικότερθ εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ζργων, μπορεί να
ςυγκροτοφνται ομάδεσ εργαςίασ και/ ι επιτροπζσ με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου
Διεφκυνςθσ τθσ Βιβλιοκικθσ, ο οποίοσ κακορίηει το ςυγκεκριμζνο ζργο και τα κακικοντα
των μελϊν κάκε ομάδασ ι επιτροπισ.
Οι Ρροϊςτάμενοι Τμθμάτων τθσ ΒΙΚΕΡ (τόςο τθσ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ, όςο και των
Ραραρτθμάτων) υπό τθν προεδρεία του Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ τθσ ΒΙΚΕΡ ςυνιςτοφν το
Συμβοφλιο Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ τθσ ΒΙΚΕΡ, το οποία διαμορφϊνει τθν πολιτικι
ανάπτυξθσ τθσ ΒΙΚΕΡ και παρακολουκεί τθν πορεία υλοποίθςθσ και εξζλιξισ τθσ μετά τθν
τελικι ζγκριςθ.

3.2.

Όργανα Διοίκηςησ

Πργανα διοίκθςθσ και ςτιριξθσ τθσ ΒΙΚΕΡ είναι θ Σφγκλθτοσ του Ρανεπιςτθμίου, ο
Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ τθσ ΒΙΚΕΡ και θ Επιτροπι Εποπτείασ τθσ ΒΙΚΕΡ.

3.2.1 Προΰςτάμενοσ Διεύθυνςησ
Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ τθσ ΒΙΚΕΡ επιλζγεται από τθ Σφγκλθτο του Ρανεπιςτθμίου,
ςφμφωνα με το τθν παρ. 3 του άρκρου 16 του Ν. 3404/2005. Ζωσ ότου εκδοκεί το
προβλεπόμενο Ρ.Δ. ςτο οποίο κα κακορίηονται τα προςόντα και θ διαδικαςία για τθν
επιλογι ςτθ κζςθ του Ρροϊςταμζνου, κακϊσ και οι αρμοδιότθτζσ του, ωσ προσ τθ
διαδικαςία επιλογισ ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 3528/2007 «Κφρωςθ του Κϊδικα
Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ.», κατά
δε τα λοιπά τα εξισ:
Προσόντα: Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ τθσ ΒΙΚΕΡ, όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 24 του
Ρ.Δ. 203/2004 «Οργανιςμόσ διοικθτικϊν υπθρεςιϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου»
τοποκετείται υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ Βιβλιοκθκονόμων ι ΤΕ Βιβλιοκθκονόμων.
Αρμοδιότητες: Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ τθσ ΒΙΚΕΡ:
Ζχει τθν διοικθτικι εποπτεία και το ςυντονιςμό τθσ ΒΙΚΕΡ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου
και είναι υπεφκυνοσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ, μζςα ςτο πλαίςιο των ςχετικϊν
αποφάςεων τθσ Συγκλιτου και των οδθγιϊν τθσ Επιτροπισ Βιβλιοκικθσ.
Ρροΐςταται του προςωπικοφ που υπθρετεί ςτθ ΒΙΚΕΡ ανεξαρτιτωσ ςχζςθσ εργαςίασ
και τοποκετεί το προςωπικό, πλθν των προϊςταμζνων τμθμάτων, παραρτθμάτων και
μονάδων, και κακορίηει τισ αρμοδιότθτζσ του ςτισ επιμζρουσ υπθρεςίεσ και τμιματα.
Φροντίηει για τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ ΒΙΚΕΡ.
Συμμετζχει ςτθν Επιτροπι Εποπτείασ Βιβλιοκικθσ και Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ ωσ
ειςθγθτισ με δικαίωμα ψιφου.

7

Ειςθγείται τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ ΒΙΚΕΡ κακϊσ και προςαρτιματά
του ςτθν Επιτροπι Εποπτείασ.
Καταρτίηει και ειςθγείται τον προχπολογιςμό τθσ ΒΙΚΕΡ ςτθν Επιτροπι Εποπτείασ, και
ζχει τθν ευκφνθ υλοποίθςθσ και διαχείριςισ του.
Ειςθγείται τθ ςτρατθγικι πολιτικι και ανάπτυξθ τθσ ΒΙΚΕΡ ςτθν Επιτροπι Εποπτείασ.
Καταρτίηει και αναμορφϊνει ετθςίωσ και ειςθγείται τον τριετι ςχεδιαςμό τθσ ΒΙΚΕΡ
ςτθν Επιτροπι Εποπτείασ.
Ειςθγείται ςτθν Επιτροπι Εποπτείασ προγράμματα ςυνεργαςίασ με άλλεσ Βιβλιοκικεσ
και οργανιςμοφσ του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ.
Ειςθγείται ςτθν Επιτροπι Εποπτείασ και προγραμματίηει τισ αναπτυξιακζσ και άλλεσ
δραςτθριότθτεσ τθσ ΒΙΚΕΡ και επιβλζπει τθν υλοποίθςι τουσ.
Καταρτίηει τον ετιςιο απολογιςμό δραςτθριοτιτων τθσ ΒΙΚΕΡ και τον υποβάλλει για
ζγκριςθ ςτθν Επιτροπι Εποπτείασ.
Εκπροςωπεί τθ ΒΙΚΕΡ ςε διάφορουσ φορείσ, όπωσ άλλεσ βιβλιοκικεσ, επιτροπζσ
ςχετικζσ με τισ βιβλιοκικεσ και τθν πλθροφόρθςθ, κακϊσ και ςτισ εκνικζσ ι διεκνείσ
κοινοπραξίεσ και ςυνδζςμουσ βιβλιοκθκϊν.

3.2.2 Επιτροπή Εποπτείασ Βιβλιοθήκησ και Κέντρου Πληροφόρηςησ
Η Επιτροπι Εποπτείασ (ΕΕ) τθσ Βιβλιοκικθσ και Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ του Ιονίου
Ρανεπιςτθμίου ορίηεται από τθ Σφγκλθτο για να υποςτθρίηει το ζργο τθσ ΒΙΚΕΡ και να
εξαςφαλίηει τθ διαςφνδεςθ τθσ ΒΙΚΕΡ με το διδακτικό προςωπικό και τουσ φοιτθτζσ και να
ειςθγείται ςτθ Σφγκλθτο όςα κζματα τθσ ΒΙΚΕΡ χρειάηονται τθν ζγκριςι τθσ.
Η ςφνκεςθ και θ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ Βιβλιοκικθσ αποφαςίηεται από τθ
Σφγκλθτο βάςει του άρκρου 53 του Ρ.Δ. 160/2008 «Ρρότυποσ Γενικόσ Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ
Λειτουργίασ των Α.Ε.Ι.» και αποτελείται από ζξι (6) μζλθ Δ.Ε.Ρ., εκ των οποίων ορίηονται ο
πρόεδροσ και ο αντιπρόεδροσ, το Διευκυντι τθσ ενιαίασ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ, ωσ
ειςθγθτι με δικαίωμα ψιφου, ζνα (1) βιβλιοκθκονόμο που εργάηεται ςτθν ενιαία Κεντρικι
Βιβλιοκικθ και ζναν (1) εκπρόςωπο των ςυλλόγων των φοιτθτϊν. Η κθτεία τθσ είναι
τριετισ. Η ΕΕ ςυγκαλείται μία φορά ανά εξάμθνο ι εκτάκτωσ, εφόςον απαιτείται, από τον
Ρρόεδρο, ο οποίοσ ορίηει τα κζματα θμεριςιασ διάταξθσ ςε ςυνεργαςία με τον ειςθγθτι.
Στισ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ περιλαμβάνονται:
Η ςυνολικι εποπτεία τθσ λειτουργίασ τθσ ΒΙΚΕΡ.
Η χάραξθ τθσ γενικότερθσ πολιτικισ ανάπτυξθσ τθσ ΒΙΚΕΡ και υποβολι τθσ ςτθ
Σφγκλθτο.
Η ειςιγθςθ ςτθ Σφγκλθτο του ετιςιου προχπολογιςμοφ και απολογιςμοφ πεπραγμζνων
τθσ ΒΙΚΕΡ.
Η κατανομι των κονδυλίων του ετιςιου προχπολογιςμοφ τθσ ΒΙΚΕΡ.
Η κατάρτιςθ και ανακεϊρθςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ ΒΙΚΕΡ
κακϊσ και των προςαρτθμάτων του μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του Ρροϊςταμζνου
Διεφκυνςθσ και θ εν ςυνεχεία υποβολι του προσ τθ Σφγκλθτο.
Η αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ ΒΙΚΕΡ προσ τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα
και πρόταςθ τρόπων και μζτρων βελτίωςισ τθσ.
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Ο κακοριςμόσ του ωραρίου λειτουργίασ τθσ ΒΙΚΕΡ, και άλλων κεμάτων λειτουργίασ τθσ
ΒΙΚΕΡ, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ.
Ο κακοριςμόσ του φψουσ των προςτίμων για τθν κακυςτερθμζνθ επιςτροφι του
υλικοφ, και άλλων κεμάτων πολιτικισ τθ ΒΙΚΕΡ, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του
Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ.
Η αντιμετϊπιςθ των λοιπϊν παραπτωμάτων των μελϊν και χρθςτϊν, κακϊσ και θ
προϊκθςι τουσ ςτθ Σφγκλθτο, ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό απαιτείται.
Ο κακοριςμόσ του κόςτουσ των υπθρεςιϊν τθσ ΒΙΚΕΡ, που παρζχονται με χρζωςθ των
χρθςτϊν, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ τθσ ΒΙΚΕΡ.
Η προςζλκυςθ, αξιολόγθςθ και αποδοχι μεγάλων δωρεϊν.
Η ειςιγθςθ για τθν απονομι τιμθτικισ διάκριςθσ ςε προςωπικότθτεσ που με
οποιονδιποτε τρόπο ςυνζβαλαν ουςιωδϊσ ςτθ διατιρθςθ, τθν ςυντιρθςθ, τθ ςτζγαςθ
ι ςτον εμπλουτιςμό των ςυλλογϊν τθσ ΒΙΚΕΡ.
Κάκε άλλο που ςχετίηεται με ακαδθμαϊκά κζματα τθσ ΒΙΚΕΡ και δεν προβλζπεται από
τα παραπάνω.
Η Επιτροπι Εποπτείασ (ΕΕ) τθσ ΒΙΚΕΡ μπορεί να ςυνεδριάηει θλεκτρονικά χρθςιμοποιϊντασ
τεχνολογίεσ τθλεδιάςκεψθσ, ι να ςυηθτά και να παίρνει ομόφωνεσ αποφάςεισ μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.

3.3 τελέχωςη Σμημάτων
Ρροςωπικό που προςλαμβάνεται, μετατάςςεται ι αποςπάται ςτθ ΒΙΚΕΡ, με οποιαδιποτε
ςχζςθ εργαςίασ, τοποκετείται από τον Ρροϊςτάμενο Διεφκυνςθσ ςτα τμιματα, αναλόγωσ
των γνϊςεϊν του. Οι προςλιψεισ κάκε είδουσ προςωπικοφ πρζπει να γίνονται με γνϊμονα
τθν επάρκεια επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν προςόντων.
Για τθ διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ ΒΙΚΕΡ, το
προςωπικό τθσ οφείλει και δικαιοφται να ενθμερϊνεται για τισ νζεσ επιςτθμονικζσ και
επαγγελματικζσ εξελίξεισ και θ ΒΙΚΕΡ ενκαρρφνει τθ διαδικαςία, ςυνεκτιμϊντασ τισ
υπθρεςιακζσ δυνατότθτεσ και ανάγκεσ με εκείνεσ του προςωπικοφ τθσ. Μετά από κάκε
ενθμζρωςθ, μετεκπαίδευςθ ι εξειδίκευςθ, τα μζλθ του προςωπικοφ κατακζτουν ςτο
Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ του Τμιματοσ Διοικθτικισ και Οικονομικισ Διαχείριςθσ
ςχετικι ζκκεςθ.
Στθ ΒΙΚΕΡ μποροφν να απαςχολοφνται ωσ προςωπικό ςτιριξθσ και φοιτθτζσ, προπτυχιακοί
και μεταπτυχιακοί του ΙΡ.
Ανεξάρτθτα από τθ ςχζςθ εργαςίασ του, το προςωπικό τθσ ΒΙΚΕΡ προςφζρει τισ ίδιεσ ϊρεσ
εβδομαδιαίασ εργαςίασ και δικαιοφται το ίδιο αρικμό θμερϊν ετιςιασ άδειασ, εκτόσ εάν
νόμοσ ορίηει διαφορετικά. Το ίδιο ωράριο ιςχφει και για υπαλλιλουσ που εργάηονται ςτθ
ΒΙΚΕΡ και είναι αποςπαςμζνοι ςτο ΙΡ από άλλεσ υπθρεςίεσ.
Ρροϊςτάμενοσ των Τμθμάτων (α) Ραροχισ Υπθρεςιϊν προσ τουσ Χριςτεσ, (β) Ανάπτυξθσ και
Διαχείριςθσ Συλλογισ, (γ) Βιβλιογραφικοφ Ελζγχου, (δ) Αρχειακϊν Συλλογϊν και Ρολφτιμου
Υλικοφ, κακϊσ και των Ραραρτθμάτων ι Μονάδων ορίηεται υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ
Βιβλιοκθκονόμων ι ΤΕ Βιβλιοκθκονόμων. Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ Ηλεκτρονικϊν
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Υπθρεςιϊν και Μθχανοργάνωςθσ ορίηεται υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ Ρλθροφορικισ και
του Τμιματοσ Διοικθτικισ και Οικονομικισ Διαχείριςθσ υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ
Διοικθτικοφ Οικονομικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ.
Οι κζςεισ του τακτικοφ προςωπικοφ που εργάηεται ςτθ ΒΙΚΕΡ ορίηονται κατά κατθγορίεσ και
κλάδουσ ωσ εξισ:
Κλάδοσ ΡΕ Βιβλιοκθκονόμων – 17 κζςεισ
Κλάδοσ ΡΕ Ρλθροφορικισ – 2 κζςεισ
Κλάδοσ ΡΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ – 2 κζςεισ
Κλάδοσ ΤΕ Βιβλιοκθκονόμων – 7 κζςεισ
Κλάδοσ ΤΕ Ρλθροφορικισ – 2 κζςεισ
Κλάδοσ ΤΕ Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ – 2 κζςεισ
Κλάδοσ ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων – 6 κζςεισ
Κλάδοσ ΥΕ Επιμελθτϊν – 1 κζςθ
Κλάδοσ ΥΕ Ρροςωπικοφ Κακαριότθτασ – 1 κζςθ.

Άρθρο 4.
4.1.

Διάρθρωςη τησ ΒΙΚΕΠ

Διοικητική Διάρθρωςη

Η λειτουργία τθσ ΒΙΚΕΡ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 7
παρ. 7 και 8 του Ν. 1268/1982, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 5α και
5β του άρκρου 49 του Ν. 1404/1983 και το άρκρο 16 του Ν. 3404/2005, με τθ διοικθτικι
δομι που προβλζπει ο οργανιςμόσ του Ρανεπιςτθμίου (Ρ.Δ. 203/2004).
Η ΒΙΚΕΡ αποτελείται από τθν Κεντρικι Βιβλιοκικθ και πλαιςιϊνεται από Ραραρτιματα ι
Μονάδεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Ν. 3404/2005, όπου για πρακτικοφσ ι εκπαιδευτικοφσ
λόγουσ κρίνεται απαραίτθτθ θ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ.
Η διοικθτικι διάρκρωςθ τθσ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ ςε επιμζρουσ Οργανικζσ Μονάδεσ ζχει
ωσ ςτόχο τθν αποτελεςματικι και αποδοτικι λειτουργία τθσ, θ οποία ςυνίςταται ςτθν
ολοκλθρωμζνθ και ποιοτικι παροχι υπθρεςιϊν, δίνοντασ ςτουσ χριςτεσ τθσ τθ δυνατότθτα
βζλτιςτθσ αξιοποίθςθσ των ςυλλογϊν τθσ, αλλά και των ςυλλογϊν άλλων ςυνεργαηόμενων
βιβλιοκθκϊν. Οι Οργανικζσ Μονάδεσ τθσ ΒΙΚΕΡ από άποψθ διοικθτικισ ιεραρχίασ
αντιςτοιχοφν ςε επίπεδο Τμιματοσ και περαιτζρω ςε Γραφεία, είναι δε οι ακόλουκεσ και
αποτυπϊνονται ςτο οργανόγραμμα ςτθν παράγραφο 4.3 του παρόντοσ άρκρου:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τμιμα Ραροχισ Υπθρεςιϊν προσ τουσ Χριςτεσ
Τμιμα Ανάπτυξθσ και Διαχείριςθσ τθσ Συλλογισ
Τμιμα Βιβλιογραφικοφ Ελζγχου
Τμιμα Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν και Μθχανοργάνωςθσ
Τμιμα Αρχειακϊν Συλλογϊν και Ρολφτιμου Υλικοφ
Τμιμα Διοικθτικισ και Οικονομικισ Διαχείριςθσ
Ραράρτθμα ι Μονάδα
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4.2.

Οργανικέσ Μονάδεσ

4.2.1.

Τμήμα Παροχήσ Υπηρεςιών προσ τουσ Χρήςτεσ

Το Τμιμα ζχει τθν ευκφνθ για τθν παροχι κάκε είδουσ υπθρεςιϊν προσ τουσ χριςτεσ και
κατανζμει τισ αρμοδιότθτζσ του ςτα εξισ γραφεία: Γραφείο Ρλθροφόρθςθσ, Γραφείο
Εκπαίδευςθσ Χρθςτϊν και Γραφείο Δανειςμοφ-Διαδανειςμοφ.

Γραφείο Πληροφόρηςησ
Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου είναι οι εξισ:
Ραροχι επιςτθμονικισ πλθροφόρθςθσ και τεκμθρίωςθσ προσ τουσ χριςτεσ.
Ραροχι υπθρεςιϊν επιλεκτικισ διάχυςθσ πλθροφοριϊν.
Ρλθροφοριακι εργαςία και επιτόπια βοικεια και κακοδιγθςθ των χρθςτϊν.
Ηλεκτρονικι υποςτιριξθ των χρθςτϊν.
Σφνταξθ περιεχομζνου δικτυακοφ τόπου βιβλιοκικθσ.

Γραφείο Εκπαίδευςησ Χρηςτών
Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου είναι οι εξισ:
Διοργάνωςθ και εκτζλεςθ γενικϊν ι ειδικϊν ενθμερωτικϊν προγραμμάτων ςτθ χριςθ
των χϊρων, του εξοπλιςμοφ, των ςυλλογϊν και των υπθρεςιϊν τθσ Βιβλιοκικθσ.
Βιβλιογραφικι και πλθροφοριακι εκπαίδευςθ χρθςτϊν.
Ρλθροφοριακι εκπαίδευςθ ενςωματωμζνθ ςτα προγράμματα ςπουδϊν.
Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ ΒΙΚΕΡ ςχετικά με τθ χριςθ νζων
υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ.
Ρροβολι τθσ βιβλιοκικθσ και των προςφερόμενων υπθρεςιϊν.
Επιμζλεια του αντίςτοιχου εκπαιδευτικοφ υλικοφ.

Γραφείο Δανειςμού – Διαδανειςμού
Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου είναι οι εξισ:
Σχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και εφαρμογι πολιτικισ δανειςμοφ και διαδανειςμοφ.
Ραρακολοφκθςθ και εκτζλεςθ δανειςμοφ και διαδανειςμοφ.
Ζκδοςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων δανειςμοφ και διαδανειςμοφ.
Σφνταξθ αναφορϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ του υλικοφ.
Ραρακολοφκθςθ κατάςταςθσ δανειςμοφ μελϊν.
Ζκδοςθ βεβαιϊςεων μθ οφειλισ των χρθςτϊν και ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου για τθν εφρυκμθ λειτουργία του δανειςμοφ.
Ραρακολοφκθςθ λογαριαςμϊν εςόδων από δανειςμό, διαδανειςμό και από
παραγγελίεσ ψθφιοποίθςθσ υλικοφ.
Ζκδοςθ καρτϊν μελϊν.
Τιρθςθ αρχείου μελϊν.
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Επίβλεψθ βιβλιοςταςίων, αναγνωςτθρίων και κοινοχριςτων χϊρων, ταξικζτθςθ
υλικοφ.
Διάκεςθ καρτϊν φωτοτυπικοφ μθχανιματοσ και διαχείριςθ εςόδων από κάρτεσ
φωτοτυπικοφ μθχανιματοσ .

4.2.2. Τμήμα Ανάπτυξησ και Διαχείριςησ τησ Συλλογήσ
Το Τμιμα ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ και τθ διαχείριςθ τθσ ςυλλογισ τθσ ΒΙΚΕΡ, θ
οποία αποτελείται από ζντυπο, άλλο ςυμβατικό και θλεκτρονικό υλικό, που αποκτάται με
κάκε τρόπο, δθλ. με αγορά, δωρεά, ανταλλαγι ι παραχϊρθςθ κατά νόμο. Οι αρμοδιότθτεσ
του Τμιματοσ κατανζμονται ςτο Γραφείο Ρροςκτιςεων, ςτο Γραφείο Ρεριοδικϊν Εκδόςεων
και ςτο Γραφείο Ιδρυματικοφ Αποκετθρίου.

Γραφείο Προςκτήςεων
Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου αφοροφν ςτθν πρόςκτθςθ κάκε είδουσ υλικοφ πλθν των
περιοδικϊν εκδόςεων και είναι οι εξισ:
Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι τθσ πολιτικισ ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ τθσ ςυλλογισ.
Αναηιτθςθ εκδόςεων, αξιολόγθςθ και επιλογι του προσ παραγγελία υλικοφ.
Ραραλαβι, ζλεγχοσ και επεξεργαςία προτάςεων παραγγελιϊν χρθςτϊν.
Σφνταξθ ποιοτικϊν κριτθρίων των διακθρφξεων και παρακολοφκθςθ διαγωνιςμϊν
προμικειασ υλικοφ ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Διοικθτικισ και Οικονομικισ
Διαχείριςθσ.
Εκτζλεςθ και παρακολοφκθςθ παραγγελιϊν ζντυπου, άλλου ςυμβατικοφ υλικοφ και
θλεκτρονικϊν πθγϊν.
Ραραλαβι υλικοφ (Ζλεγχοσ παραςτατικϊν αποςτολισ και τιμολόγθςθσ και υλικοφ).
Επαφζσ με προμθκευτζσ.
Τιρθςθ αρχείων προμθκευτϊν και εκδοτϊν.
Τιρθςθ και ενθμζρωςθ αρχείου παραγγελιϊν.
Ενθμζρωςθ και ενκάρρυνςθ των μελϊν ΔΕΡ για παραγγελία εκδόςεων και υλικοφ και
ενθμζρωςι τουσ για τθ ςφνταξθ των προτάςεων και τθν πορεία των παραγγελιϊν τουσ.
Αναηιτθςθ, αξιολόγθςθ και αποδοχι δωρεϊν βάςει τθσ πολιτικισ ανάπτυξθσ και
διαχείριςθσ τθσ ςυλλογισ τθσ ΒΙΚΕΡ.
Αναηιτθςθ και ενκάρρυνςθ ανταλλαγϊν εκδόςεων του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου και
αποςυρκζντοσ υλικοφ τθσ ΒΙΚΕΡ με εκδόςεισ άλλων φορζων.
Τιρθςθ βιβλίου ειςαγωγισ.
Απόςυρςθ-εκκακάριςθ υλικοφ ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ραροχισ Υπθρεςιϊν προσ
τουσ Χριςτεσ.
Ζκδοςθ Βιβλιογραφικοφ Δελτίου.
Απογραφι υλικοφ.

Γραφείο Περιοδικών εκδόςεων
Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου αφοροφν ςτθ ςφαιρικι διαχείριςθ των περιοδικϊν
εκδόςεων (ζντυπων και θλεκτρονικϊν) και είναι οι εξισ:
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Εφαρμογι τθσ πολιτικισ ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ ςτθ ςυλλογι των περιοδικϊν
εκδόςεων.
Αναηιτθςθ περιοδικϊν εκδόςεων, αξιολόγθςθ και επιλογι των προσ παραγγελία
τίτλων.
Ραραλαβι, ζλεγχοσ και επεξεργαςία προτάςεων παραγγελιϊν χρθςτϊν.
Σφνταξθ ποιοτικϊν κριτθρίων των διακθρφξεων και παρακολοφκθςθ διαγωνιςμϊν
προμικειασ περιοδικϊν εκδόςεων ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Ρροςκτιςεων και το
Τμιμα Διοικθτικισ και Οικονομικισ Διαχείριςθσ.
Εκτζλεςθ και παρακολοφκθςθ παραγγελιϊν περιοδικϊν.
Ραραλαβι περιοδικϊν (Ζλεγχοσ παραςτατικϊν αποςτολισ - τιμολόγθςθσ και υλικοφ).
Επαφζσ με προμθκευτζσ.
Τιρθςθ και ενθμζρωςθ αρχείων παραγγελιϊν, δωρεϊν και ανταλλαγϊν περιοδικϊν.
Αναηιτθςθ, αξιολόγθςθ και αποδοχι δωρεϊν περιοδικϊν βάςει τθσ πολιτικισ
ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ τθσ ςυλλογισ τθσ ΒΙΚΕΡ.
Ραρακολοφκθςθ και διαχείριςθ τευχϊν περιοδικϊν.
Ενθμζρωςθ βιβλιογραφικϊν εγγραφϊν περιοδικϊν εκδόςεων με βιβλιογραφικζσ
αλλαγζσ.
Ρροετοιμαςία τόμων περιοδικϊν για βιβλιοδεςία.
Συνεργαςία με το Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ για το Συλλογικό Κατάλογο Ρεριοδικϊν
και άλλουσ ςχετικοφσ φορείσ.

Γραφείο Ιδρυματικού Αποθετηρίου
Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου είναι οι εξισ:
Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι τθσ πολιτικισ ανάπτυξθσ Ιδρυματικοφ Αποκετθρίου.
Δθμιουργία Ιδρυματικοφ Αποκετθρίου με υποςτιριξθ από το Τμιμα Ηλεκτρονικϊν
Υπθρεςιϊν και Μθχανοργάνωςθσ.
Επιλογι και ψθφιοποίθςθ υλικοφ.
Σφνταξθ μεταδεδομζνων.
Ζλεγχοσ, εμπλουτιςμόσ και διατιρθςθ του περιεχομζνου του Ιδρυματικοφ
Αποκετθρίου.

4.2.3. Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου
Το Τμιμα είναι αρμόδιο για τθ δθμιουργία, τον εμπλουτιςμό και τθν αποτελεςματικι
λειτουργία του καταλόγου τθσ ΒΙΚΕΡ, ωσ μζςου αποκικευςθσ και ανάκτθςθσ τεκμθρίων.
Επίςθσ το Τμιμα ςχεδιάηει και εφαρμόηει τθν πολιτικι τεχνικισ επεξεργαςίασ του υλικοφ με
βάςθ τα διεκνι και /ι εκνικά πρότυπα και κανόνεσ και ςυνεργάηεται με το Σφνδεςμο
Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν, κακϊσ και με άλλεσ βιβλιοκικεσ ι δίκτυα
βιβλιοκθκϊν ςτον τομζα του βιβλιογραφικοφ ελζγχου και ςτθ ςυμμετοχι ςε ςυλλογικοφσ
καταλόγουσ. Οι αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ κατανζμονται ςτο Γραφείο
Καταλογογράφθςθσ-Ταξινόμθςθσ και ςτο Γραφείο Κακιζρωςθσ.
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Γραφείο Καταλογογράφηςησ-Ταξινόμηςησ
Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου είναι οι εξισ:
Ρεριγραφικι καταλογογράφθςθ του υλικοφ.
Θεματικι ευρετθρίαςθ υλικοφ.
Ταξινόμθςθ υλικοφ.
Συντιρθςθ βιβλιογραφικοφ αρχείου.
Αναδρομικι καταλογογράφθςθ.
Εκπαίδευςθ νζου προςωπικοφ ςε κζματα αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ.
Φυςικι επεξεργαςία υλικοφ.

Γραφείο Καθιέρωςησ
Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου είναι οι εξισ:
Τιρθςθ αρχείου κακιερωμζνων εγγραφϊν κάκε είδουσ, όπωσ φυςικϊν προςϊπων,
ςυλλογικϊν οργάνων, κεμάτων.
Εποπτεία και ζλεγχοσ κακιερϊςεων και παραπομπϊν.
Συντιρθςθ αρχείου κακιερωμζνων εγγραφϊν.
Αξιοποίθςθ αρχείου κακιερωμζνων εγγραφϊν.

4.2.4. Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεςιών και Μηχανοργάνωςησ
Το Τμιμα φροντίηει για τθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ χριςτεσ και για τθν
εφρυκμθ λειτουργία τουσ, κακϊσ και για τθ μθχανοργάνωςθ τθσ ΒΙΚΕΡ. Οι αρμοδιότθτεσ
του Τμιματοσ κατανζμονται ςτο Γραφείο Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και ςτο Γραφείο
Συντιρθςθσ Εξοπλιςμοφ και Εφαρμογϊν.

Γραφείο Τεχνολογικήσ Ανάπτυξησ
Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου είναι οι εξισ:
Ρολιτικι ανάπτυξθσ και εφαρμογισ κατάλλθλων εφαρμογϊν αυτοματοποίθςθσ τθσ
ΒΙΚΕΡ.
Επιλογι και εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν.
Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ του δικτυακοφ τόπου τθσ ΒΙΚΕΡ.
Δθμιουργία Ιδρυματικοφ Αποκετθρίου υποςτθρίηοντασ το Γραφείο Ιδρυματικοφ
Αποκετθρίου.
Σχεδιαςμόσ online βοικειασ των ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν τθσ ΒΙΚΕΡ.
Σφνταξθ προδιαγραφϊν και παρακολοφκθςθ διαγωνιςμϊν θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ
και /ι λογιςμικοφ.
Ραραμετροποίθςθ και αςφάλεια ςυςτθμάτων.
Ρροϊκθςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και εκπαίδευςθ προςωπικοφ και χρθςτϊν ςε νζεσ
εφαρμογζσ.
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Γραφείο Συντήρηςησ Εξοπλιςμού και Εφαρμογών
Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου είναι οι εξισ:
Εγκατάςταςθ, διαχείριςθ και υποςτιριξθ των εφαρμογϊν αυτοματοποίθςθσ που
διακζτει θ ΒΙΚΕΡ.
Συντιρθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν.
Τιρθςθ αντιγράφων αςφαλείασ (backup) των διαφόρων ςυςτθμάτων.
Τιρθςθ αρχείων backfiles ψθφιακοφ υλικοφ.
Συντιρθςθ και ενθμζρωςθ του δικτυακοφ τόπου τθσ ΒΙΚΕΡ.
Συντιρθςθ τθσ λειτουργίασ και του περιεχομζνου του Ιδρυματικοφ Αποκετθρίου.
Εγκατάςταςθ και τεχνικι υποςτιριξθ διακομιςτϊν και ςτακμϊν εργαςίασ τθσ ΒΙΚΕΡ.
Επίβλεψθ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ.
Ζλεγχοσ εξοπλιςμοφ και εφαρμογϊν για χριςθ οπτικοακουςτικϊν μζςων.
Ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ ςυμβολαίων ςυντιρθςθσ καλισ λειτουργίασ
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (υπολογιςτικοφ και οπτικοακουςτικοφ).
Μζριμνα για τθν προμικεια αναλωςίμων και άλλου υλικοφ ςυντιρθςθσ θλεκτρονικοφ
εξοπλιςμοφ (υπολογιςτικοφ και οπτικοακουςτικοφ).
Καταγραφι και απογραφι θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ.
Ραραγωγι και διαφφλαξθ αρχείων καταγραφισ δοςολθψιϊν (log files).
Σφνταξθ αναφορϊν και ζκδοςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.

4.2.5. Τμήμα Αρχειακών Συλλογών και Πολύτιμου Υλικού
Το Τμιμα ζχει τθν ευκφνθ για τθ δθμιουργία, διαφφλαξθ και αξιοποίθςθ των αρχειακϊν
ςυλλογϊν και του ςπάνιου και /ι πολφτιμου υλικοφ τθσ ΒΙΚΕΡ. Οι αρμοδιότθτεσ του
Τμιματοσ κατανζμονται ςτο Γραφείο Διαχείριςθσ Ειδικϊν Συλλογϊν και ςτο Γραφείο
Διατιρθςθσ Συμβατικοφ Υλικοφ.

Γραφείο Διαχείριςησ Ειδικών Συλλογών
Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου είναι οι εξισ:
Συλλογι, προςζλκυςθ και αποδοχι υλικοφ των ειδικϊν ςυλλογϊν
Διαχείριςθ, προβολι και διάκεςθ αρχειακϊν και κλειςτϊν ςυλλογϊν.
Διαχείριςθ, προβολι και διάκεςθ πολφτιμου υλικοφ.

Γραφείο Διατήρηςησ Συμβατικού Υλικού
Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου είναι οι εξισ:
Μζριμνα για τθ λιψθ και τθν εφαρμογι μζτρων και κανόνων για τθ διατιρθςθ τθσ
ςυλλογισ τθσ ΒΙΚΕΡ γενικά και τθσ ςυλλογισ του Τμιματοσ ειδικότερα.
Αναπαραγωγι τεκμθρίων για διατιρθςθ.
Ψθφιοποίθςθ υλικοφ για διατιρθςθ.
Ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ του προσ ςυντιρθςθ υλικοφ.
Μικρισ ζκταςθσ ςυντιρθςθ υλικοφ.
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Σφνταξθ προδιαγραφϊν βιβλιοδεςίασ και αναβιβλιοδεςίασ.
Ζλεγχοσ, αξιολόγθςθ και προετοιμαςία υλικοφ για βιβλιοδεςία.

4.2.6. Τμήμα Διοικητικήσ & Οικονομικήσ Διαχείριςησ
Το Τμιμα φροντίηει για τθ διοικθτικι και οικονομικι υποςτιριξθ τθσ ΒΙΚΕΡ. Οι
αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ κατανζμονται ςτο Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ, ςτο
Γραφείο Οικονομικισ Υποςτιριξθσ και ςτο Γραφείο Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων.

Γραφείο Διοικητικήσ Υποςτήριξησ
Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου είναι οι εξισ:
Διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ.
Υποςτιριξθ των δθμοςίων ςχζςεων και των δράςεων προβολισ τθσ ΒΙΚΕΡ.
Τιρθςθ πρωτοκόλλου και διεκπεραίωςθ κάκε είδουσ αλλθλογραφίασ τθσ ΒΙΚΕΡ.
Τιρθςθ αρχείου αλλθλογραφίασ τθσ ΒΙΚΕΡ (εγγράφων, εγκυκλίων, νομοκεςίασ κλπ.).
Διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ κάκε επιτροπισ. Τιρθςθ πρακτικϊν
ςυνεδριάςεων και του ςχετικοφ αρχείου, κοινοποίθςθ αποφάςεων ςτα αρμόδια
όργανα ι υπθρεςίεσ, ζκδοςθ αντιγράφων και αποςπαςμάτων των πρακτικϊν.
Μζριμνα για τθν οργάνωςθ εκκζςεων, διαλζξεων, ςυνεδρίων και άλλων εκδθλϊςεων.
Επιμζλεια εκδοτικισ δραςτθριότθτασ τθσ ΒΙΚΕΡ, ςε ςυνεργαςία με τα κακ’ φλθ
αρμόδια Τμιματα.
Συμπλιρωςθ γενικϊν ερωτθματολογίων, ςφνταξθ αναφορϊν και ςυλλογι και
επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςε ςυνεργαςία με τα άλλα Τμιματα τθσ ΒΙΚΕΡ.
Ραρακολοφκθςθ τιρθςθσ ωραρίου εργαςίασ και αδειϊν προςωπικοφ τθσ ΒΙΚΕΡ.
Σφνταξθ και παρακολοφκθςθ εβδομαδιαίου προγράμματοσ εργαςίασ του προςωπικοφ
τθσ ΒΙΚΕΡ.
Μζριμνα για τθν παραγωγι αντιγράφων.
Μζριμνα για τθ λιψθ μζτρων αςφαλείασ ςτουσ χϊρουσ τθσ ΒΙΚΕΡ ςε ςυνεργαςία με τα
άλλα Τμιματα τθσ ΒΙΚΕΡ και τθ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του ΙΡ.

Γραφείο Οικονομικήσ Υποςτήριξησ
Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου είναι οι εξισ:
Ζλεγχοσ και λογιςτικι παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ ΒΙΚΕΡ.
Διεκπεραίωςθ όλων των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθ διενζργεια διαγωνιςμϊν,
ανανζωςθ ι παράταςθ ςυμβάςεων προμικειασ υλικοφ ι παροχισ υπθρεςιϊν ςε
ςυνεργαςία με τα αρμόδια τμιματα τθσ ΒΙΚΕΡ και τθ Διεφκυνςθ Οικονομικισ
Διαχείριςθσ του ΙΡ.
Εκτζλεςθ εργαςιϊν που αφοροφν ςτισ ςχζςεισ τθσ ΒΙΚΕΡ με το ΣΕΑΒ, κοινοπραξίεσ κλπ.
Διαχείριςθ των εςόδων τθσ ΒΙΚΕΡ που προζρχονται από δραςτθριότθτζσ τθσ, από
δωρεζσ ι άλλουσ πόρουσ.
Μζριμνα για τθν προμικεια γραφικισ φλθσ, αναλωςίμων και πάγιου εξοπλιςμοφ, ςε
ςυνεργαςία και με άλλεσ Διευκφνςεισ του Ρανεπιςτθμίου, όπου απαιτείται.
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Ραραλαβι και διεκπεραίωςθ τιμολογίων προμικειασ κάκε είδουσ υλικοφ και παροχισ
υπθρεςιϊν τθσ ΒΙΚΕΡ και προϊκθςθ προσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΙΡ.
Σφνταξθ πρωτοκόλλων παραλαβισ και διευκόλυνςθ του ζργου των επιτροπϊν
παραλαβισ.
Οικονομικι διαχείριςθ των εκδθλϊςεων τθσ ΒΙΚΕΡ.

Γραφείο Διαχείριςησ Προγραμμάτων
Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου είναι οι εξισ:

Αναηιτθςθ και πρόταςθ δυνατοτιτων ζνταξθσ και χρθματοδότθςθσ νζων ζργων για
τθ Βιβλιοκικθ.
Διοικθτικι υποςτιριξθ των ερευνθτικϊν και αναπτυξιακϊν προγραμμάτων ςτα οποία
ςυμμετζχει θ ΒΙΚΕΡ.
Υποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ προτάςεων ερευνθτικϊν και αναπτυξιακϊν ζργων και
προγραμμάτων που ςυμμετζχει θ ΒΙΚΕΡ.
Συντονιςμόσ και επίβλεψθ του προςωπικοφ τθσ Βιβλιοκικθσ που ςυμμετζχει ςτθν
εκτζλεςθ αναπτυξιακϊν και ερευνθτικϊν ζργων.
Συντονιςμόσ όλων των υποζργων που κα εκτελεςτοφν ςτα πλαίςια του προγράμματοσ
(εποπτεία υλοποίθςθσ όλων των επιμζρουσ δράςεων των πακζτων εργαςίασ).
Συςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του ζργου, ανάλυςθ τυχόν προβλθμάτων
και ειςιγθςθ λφςεων και μεκόδων εκτζλεςθσ των προβλεπόμενων δράςεων.
Σφνταξθ των τεχνικϊν και διαχειριςτικϊν εκκζςεων προόδου του ζργου.
Οργάνωςθ των ςυναντιςεων μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ του Ζργου.
Συντονιςμόσ του ζργου με άλλα ςυνδεόμενα ζργα (π.χ. Ζργο Οριηόντιασ Δράςθσ
Βιβλιοκθκϊν ΑΕΙ-ΤΕΙ)
Ζλεγχοσ και λογιςτικι παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ των προχπολογιςμϊν των
ερευνθτικϊν και αναπτυξιακϊν ζργων και προγραμμάτων που ςυμμετζχει θ ΒΙΚΕΡ.
Μζριμνα για τθν προμικεια διαφόρων ειδϊν και εξοπλιςμοφ που καλφπτονται από
ερευνθτικά και αναπτυξιακά ζργα και προγράμματα που ςυμμετζχει θ ΒΙΚΕΡ, ςε
ςυνεργαςία με τα αρμόδια Τμιματα τθσ ΒΙΚΕΡ.
Ραραλαβι και διεκπεραίωςθ τιμολογίων προμικειασ κάκε είδουσ υλικοφ και παροχισ
υπθρεςιϊν που αφοροφν ςε ερευνθτικά και αναπτυξιακά ζργα και προγράμματα που
ςυμμετζχει θ ΒΙΚΕΡ και προϊκθςθ προσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΙΡ.
Σφνταξθ πρωτοκόλλων παραλαβισ και διευκόλυνςθ του ζργου των επιτροπϊν
παραλαβισ.

4.2.7. Παράρτημα ή Μονάδα
Στθ ΒΙΚΕΡ μπορεί να λειτουργοφν Ραραρτιματα ι Μονάδεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Ν. 3404/2005, που αντιςτοιχοφν από άποψθ διοικθτικισ ιεραρχίασ με Τμιμα. Στα
Ραραρτιματα ι Μονάδεσ εφαρμόηεται θ πολιτικι που ιςχφει ςε κάκε επιμζρουσ λειτουργία
και δραςτθριότθτα τθσ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ. Το Τμιμα ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:
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Επιςτθμονικι πλθροφόρθςθ χρθςτϊν για τα κζματα γνωςτικοφ αντικειμζνου του
Ραραρτιματοσ ι τθσ Μονάδασ.
Υπθρεςίεσ τεκμθρίωςθσ.
Ρλθροφοριακι εργαςία.
Ραρακολοφκθςθ και εκτζλεςθ υπθρεςιϊν δανειςμοφ.
Επίβλεψθ βιβλιοςταςίου, αναγνωςτθρίου και κοινοχριςτων χϊρων, ταξικζτθςθ
υλικοφ.
Μζριμνα για τθ διατιρθςθ τθσ ςυλλογισ (προλθπτικι ςυντιρθςθ) ςε ςυνεργαςία με το
Τμιμα Αρχειακϊν Συλλογϊν και Ρολφτιμου Υλικοφ.
Φυςικι επεξεργαςία υλικοφ Ραραρτιματοσ ι Μονάδασ.
Απόςυρςθ υλικοφ ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ραροχισ Υπθρεςιϊν προσ τουσ Χριςτεσ.
Απογραφι υλικοφ.
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4.3.

Οργανόγραμμα Βιβλιοθήκησ & Κέντρου Πληροφόρηςησ Ιονίου Πανεπιςτημίου

Άρθρο 5.
5.1.

Συλλογή τησ Βιβλιοθήκησ

Περιεχόμενο υλλογήσ

Η ςυλλογι τθσ ΒΙΚΕΡ περιλαμβάνει ζντυπο και άλλο ςυμβατικό υλικό, κακϊσ και δικαιϊματα
πρόςβαςθσ ςε υλικό το οποίο προςφζρεται ςτο Διαδίκτυο, ι με άλλο τρόπο, online.
Οι κεματικζσ κατθγορίεσ του υλικοφ καλφπτουν επαρκϊσ τα εκπαιδευτικά και ερευνθτικά
ενδιαφζροντα των επιςτθμϊν που κεραπεφονται από τα ακαδθμαϊκά τμιματα του Ιονίου
Ρανεπιςτθμίου. Το υλικό τθσ ΒΙΚΕΡ αποτελείται, ενδεικτικά, από:
Έντυπο υλικό: Μονογραφίεσ, περιοδικά, θμερολόγια, εφθμερίδεσ, παρτιτοφρεσ, πτυχιακζσ
εργαςίεσ και διδακτορικζσ διατριβζσ, αρχειακό υλικό.
Οπτικοακουςτικό υλικό: Βιντεοκαςζτεσ / DVDs, CD-ROMs / DVD-ROMs, Διαφάνειεσ, Φίλμσ /
Μικροφόρμεσ, Μουςικοφσ δίςκουσ (CDs, Βινυλίου), Χαρτογραφικό υλικό.
Ηλεκτρονικό υλικό: Ηλεκτρονικά βιβλία, περιοδικά, βάςεισ δεδομζνων, ψθφιοποιθμζνο
υλικό.

5.2.

Πολιτική Ανάπτυξησ και Διαχείριςησ τησ υλλογήσ

Τα κριτιρια τθσ Βιβλιοκικθσ για τθν ανάπτυξθ τθσ Συλλογισ είναι, κατά αξιολογικι ςειρά, τα
ακόλουκα :
Η ποιότθτα του περιεχομζνου,
Η πολφπλευρθ και αντιπροςωπευτικι κάλυψθ των επιλεγμζνων κεματικϊν κατθγοριϊν τθσ
Βιβλιοκικθσ και των γνωςτικϊν αντικειμζνων που ενδιαφζρουν τα ακαδθμαϊκά τμιματα
του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου,
Η πλθρότθτα τθσ ςυλλογισ και θ δυνατότθτα εμπλουτιςμοφ τθσ μζςω τθσ ταχφτερθσ και
οικονομικότερθσ πρόςβαςθσ ςτισ ελλθνικζσ και διεκνείσ πθγζσ και
Η ανάγκθ φπαρξθσ τουλάχιςτον τθσ βαςικισ και ςτοιχειϊδουσ βιβλιογραφίασ για όλεσ τισ
κατθγορίεσ τθσ γνϊςθσ.
Η ςτρατθγικι ανάπτυξθσ τθσ Συλλογισ τθσ Βιβλιοκικθσ ςυνίςταται:
Στθν επαρκι κάλυψθ των ελλθνικϊν και ξζνων εκδόςεων που αφοροφν τα ειδικά
ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα των τμθμάτων του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου.
Στθν αντιπροςωπευτικι κάλυψθ του ςυνόλου των επιςτθμονικϊν πεδίων που αφοροφν τα
Τμιματα του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, κακϊσ και τα κάκε είδουσ κζματα ςε ςχζςθ με τον
ευρφτερο γεωγραφικό χϊρο του Ιονίου.
Στον διαρκι και ζγκαιρο εμπλουτιςμό τθσ ςυλλογισ, με ςτόχο τθν κάλυψθ όχι μόνο των
τρεχουςϊν αναγκϊν, αλλά και τθ διαμόρφωςθ πλαιςίου νζων προοπτικϊν και
αναηθτιςεων.
Στθν άςκθςθ ειδικισ μζριμνασ, κακϊσ και ςτθν πρόβλεψθ και εφαρμογι των εκάςτοτε
αναγκαίων μζτρων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ειδικϊν ομάδων χρθςτϊν, όπωσ τα άτομα
με ειδικζσ ανάγκεσ.
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Για τθν υλοποίθςθ τθσ παραπάνω ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ θ ΒΙΚΕΡ καταβάλλει διαρκι
προςπάκεια για τον εμπλουτιςμό τθσ μζςω αγορϊν, ανταλλαγϊν, δωρεϊν και παραχϊρθςθσ
υλικοφ και τθν πλθρζςτερθ κάλυψθ των αναγκϊν των χρθςτϊν τθσ. Για το ςκοπό αυτό
ςυντάςςεται «Ρολιτικι Ανάπτυξθσ και Διαχείριςθσ Συλλογισ» ςτθν οποία περιλαμβάνονται
ενδεικτικά οι ςτόχοι ανάπτυξθσ τθσ ςυλλογισ, τα κριτιρια επιλογισ του υλικοφ και αποδοχισ
δωρεϊν, ο τρόποσ κατανομισ του προχπολογιςμοφ για τον εμπλουτιςμό τθσ ςυλλογισ, θ
μζκοδοσ αξιολόγθςθσ τθσ ςυλλογισ, κακϊσ και οι μζκοδοι και οι διαδικαςίεσ διατιρθςθσ,
ςυντιρθςθσ, εκκακάριςθσ ι απόςυρςθσ του υλικοφ. Αρμόδια για τθ ςφνταξθ τθσ παραπάνω
Ρολιτικισ είναι από κοινοφ τα Τμιματα Ανάπτυξθσ και Διαχείριςθσ Συλλογισ και Αρχειακϊν
Συλλογϊν και Ρολφτιμου Υλικοφ. Η «Ρολιτικι Ανάπτυξθσ και Διαχείριςθσ Συλλογισ» αποτελεί
ςυμπλιρωμα του κανονιςμοφ τθσ ΒΙΚΕΡ και κατατίκεται ςτον Ρροϊςτάμενο Διεφκυνςθσ τθσ
ΒΙΚΕΡ για να τθν ειςθγθκεί ςτθν Επιτροπι Εποπτείασ, θ οποία τθν κατακζτει για ζγκριςθ ςτθ
Σφγκλθτο και ιςχφει μζχρι τθν ανακεϊρθςι τθσ.

Άρθρο 6.
6.1.

Οργάνωςη τησ Συλλογήσ

Βιβλιογραφικόσ Έλεγχοσ υλλογήσ

Το υλικό τθ ςυλλογισ υφίςταται βιβλιογραφικό ζλεγχο αναλόγωσ του είδουσ του και των
ιδιαιτεροτιτων του, δθλ. περιγραφικι καταλογογράφθςθ, κεματικι ευρετθρίαςθ, ταξινόμθςθ,
ζλεγχο κακιερωμζνων εγγραφϊν. Για το ςκοπό αυτό εφαρμόηονται διεκνι και εκνικά πρότυπα
και κανόνεσ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ επικοινωνίασ και διαλειτουργικότθτασ μεταξφ του
καταλόγου τθσ ΒΙΚΕΡ και άλλων βιβλιοκθκϊν ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, ιδιαιτζρωσ δε
μεταξφ των ακαδθμαϊκϊν βιβλιοκθκϊν.
Αρμόδιο για τθν επεξεργαςία και διαμόρφωςθ τθσ «Ρολιτικισ Βιβλιογραφικοφ Ελζγχου» είναι
το Τμιμα Βιβλιογραφικοφ Ελζγχου, το οποίο τθν κατακζτει ςτον Ρροϊςτάμενο Διεφκυνςθσ τθσ
ΒΙΚΕΡ και εγκρίνεται από το Συμβοφλιο Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ τθσ ΒΙΚΕΡ. Η «Ρολιτικι
Βιβλιογραφικοφ Ελζγχου» ιςχφει μζχρι τθν ανακεϊρθςι τθσ, με τθν ίδια διαδικαςία.

6.2.

Αναζήτηςη

Η αναηιτθςθ υλικοφ, πλθροφορίασ, κζματοσ κλπ. από τουσ χριςτεσ γίνεται: μζςω του
αυτοματοποιθμζνου καταλόγου, απευκείασ από τθ ςυλλογι ελεφκερθσ πρόςβαςθσ και με τθ
βοικεια του προςωπικοφ τθσ ΒΙΚΕΡ, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Επίςθσ είναι δυνατι πρόςβαςθ
ςε ψθφιακό υλικό μζςω του δικτυακοφ τόπου τθσ ΒΙΚΕΡ.

Άρθρο 7.
7.1.

Χρήςη τησ Συλλογήσ και των Υπηρεςιών τησ ΒΙΚΕΠ

Φρήςτεσ

Η πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ τθσ Βιβλιοκικθσ είναι ελεφκερθ τόςο για τα μζλθ τθσ
πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ του Ι.Ρ., όςο και για κάκε ενδιαφερόμενο, με τθν επιφφλαξθ των
διατάξεων των επόμενων παραγράφων.

21

7.1.1. Εςωτερικοί Χρήςτεσ
Πλα τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του Ι.Ρ. είναι αυτοδικαίωσ μζλθ τθσ Βιβλιοκικθσ, με
δικαίωμα χριςθσ του υλικοφ τθσ και χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ οποιαςδιποτε ςυνδρομισ.
Στουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ τθσ ΒΙΚΕΡ περιλαμβάνονται ςυγκεκριμζνα:
Τα μζλθ ΔΕΡ και οι λοιπζσ κατθγορίεσ διδακτικοφ προςωπικοφ.
Οι εγγεγραμμζνοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ, οι υποψιφιοι διδάκτορεσ, οι
επίτιμοι διδάκτορεσ, οι υπότροφοι και οι εξ ανταλλαγϊν προερχόμενοι.
Το διοικθτικό και άλλεσ κατθγορίεσ προςωπικοφ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου.
Οι επιςκζπτεσ κακθγθτζσ, οι ςυνταξιοφχοι και οι ομότιμοι κακθγθτζσ, κακϊσ και οι επίτιμοι
κακθγθτζσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου.

7.1.2. Εξωτερικοί Χρήςτεσ
Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ, εξωτερικοί χριςτεσ μπορεί με αίτθςι τουσ προσ τον Ρροϊςτάμενο
Διεφκυνςθσ τθσ ΒΙΚΕΡ να γίνουν αποδεκτοί ωσ μζλθ τθσ ΒΙΚΕΡ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ,
εκδίδεται κάρτα μζλουσ που παρζχει ςτουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ-μζλθ τθ δυνατότθτα
δανειςμοφ και λοιπϊν προςφερόμενων υπθρεςιϊν τθσ ΒΙΚΕΡ.
Στουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ τθσ ΒΙΚΕΡ ςυμπεριλαμβάνονται:
Οι απόφοιτοι του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου.
Οι ειδικοί μελετθτζσ και ερευνθτζσ ςε κζματα που άπτονται των επιςτθμϊν που κεραπεφει
το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο.
Τα μζλθ τθσ ευρφτερθσ εκπαιδευτικισ – επιςτθμονικισ κοινότθτασ τθσ Κζρκυρασ.
Βιβλιοκικεσ, εταιρείεσ και οργανιςμοί (λ.χ. εκδοτικοί οργανιςμοί, διμοι, πολιτιςτικοί
οργανιςμοί, εταιρείεσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα κοκ.).

7.1.3. Κάρτα Μέλουσ
Τα μζλθ τθσ ΒΙΚΕΡ είναι απαραιτιτωσ εφοδιαςμζνα με ειδικι κάρτα μζλουσ, θ οποία εκδίδεται
από τθ ΒΙΚΕΡ μετά από αίτθςθ του χριςτθ. Η ιδιότθτα του μζλουσ παρζχει ςτουσ κατόχουσ
κάρτασ τθ δυνατότθτα δανειςμοφ και των λοιπϊν προςφερόμενων υπθρεςιϊν τθσ ΒΙΚΕΡ.
Η κάρτα μζλουσ εκδίδεται με βάςθ τα ςτοιχεία που δθλϊνει ο χριςτθσ ςτθν αίτθςι του και τα
οποία αποδεικνφονται από τα μζςα που προβλζπονται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία για τουσ
Ζλλθνεσ πολίτεσ (Ν. 3731/2008), δθλ. δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι προςωρινι βεβαίωςθ
τθσ αρμόδιασ αρχισ, διαβατιριο, άδεια οδιγθςθσ ι ατομικό βιβλιάριο υγείασ ι του
διαβατθρίου για τουσ φοιτθτζσ από ανταλλαγι, αφοφ επιδείξουν τθν φοιτθτικι τουσ ταυτότθτα.
Η κάρτα είναι αυςτθρϊσ προςωπικι και ςε περίπτωςθ απϊλειασ, το μζλοσ οφείλει να το
δθλϊςει αμζςωσ ςτθ ΒΙΚΕΡ, προκειμζνου να ακυρωκεί και να εκδοκεί νζα. Η επανζκδοςθ τθσ
κάρτασ για πρϊτθ φορά, αφοφ ζχει δθλωκεί ςτθ βιβλιοκικθ θ απϊλειά τθσ, πραγματοποιείται
απλά επιδεικνφοντασ τθ φοιτθτικι ταυτότθτα/πάςο ι τθν αςτυνομικισ ταυτότθτα του
εξωτερικοφ χριςτθ και είναι δωρεάν. Οποιαδιποτε περαιτζρω επανζκδοςθ επιβαρφνεται με το
κόςτοσ επεξεργαςίασ, όπωσ αυτό ορίηεται κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ από τθν Επιτροπι Εποπτείασ
τθσ ΒΙΚΕΡ και αναφζρεται ςτθν «Ρολιτικι Δανειςμοφ – Διαδανειςμοφ» τθσ Βιβλιοκικθσ.
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Τα μζλθ ενθμερϊνουν το Γραφείο Δανειςμοφ – Διαδανειςμοφ για κάκε αλλαγι διεφκυνςθσ,
τθλεφϊνου ι διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, κακϊσ και για κάκε αλλαγι ιδιότθτασ
εντόσ του Ι.Ρ. ι διακοπι ςχζςθσ με αυτό.
Η ιςχφσ τθσ κάρτασ μζλουσ αρχίηει από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ, θ διάρκειά τθσ δε
εξαρτάται από τθν ιδιότθτα του μζλουσ. Κάκε χριςτθσ οφείλει μετά τθ λιξθ τθσ κάρτασ, ςτθν
περίπτωςθ που θ ςχζςθ του με το Ρανεπιςτιμιο παραμζνει ίδια να ηθτιςει τθν ανανζωςι τθσ ι
ςε διαφορετικι περίπτωςθ να τθν παραδϊςει ςτο Γραφείο Δανειςμοφ-Διαδανειςμοφ. Για τθν
τρζχουςα περίοδο ιςχφουν τα εξισ:
Ιδιότθτα μζλουσ

Διάρκεια ιςχφοσ κάρτασ μζλουσ

Μζλθ ΔΕΡ του ΙΡ

6 ζτθ

Διδάςκοντεσ με το Ρ.Δ. 407/80 του ΙΡ

3 ζτθ

Ρροπτυχιακοί φοιτθτζσ του ΙΡ
Μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του ΙΡ
Υποψιφιοι διδάκτορεσ ςτο ΙΡ
Διοικθτικό και λοιπό προςωπικό του ΙΡ

Κςθ με τθ διάρκεια ςπουδϊν του Τμιματόσ τουσ ςυν
ζνα ζτοσ
Κςθ με τθ διάρκεια ςπουδϊν του Ρρογράμματόσ τουσ
ςυν ζνα ζτοσ
5 ζτθ
6 ζτθ

Φοιτθτζσ από ανταλλαγι

Κςθ με τθ διάρκεια παραμονισ τουσ

Εξωτερικοί χριςτεσ-μζλθ

1 ζτοσ

7.1.4. Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Μελών και Εχεμύθεια
Η ΒΙΚΕΡ τθρεί τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων για όλα τα
μζλθ τθσ ΒΙΚΕΡ. Στο πλαίςιο αυτό τα προςωπικά δεδομζνα των χρθςτϊν διατθροφνται από τθ
ΒΙΚΕΡ ςτο αρχείο μελϊν τθσ, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν προςταςία και τθ διαφφλαξθ του
υλικοφ των ςυλλογϊν τθσ. Αποτελεί πολιτικι τθσ ΒΙΚΕΡ θ μθ παροχι πλθροφοριϊν ςχετικϊν με
προςωπικά δεδομζνα χρθςτϊν/μελϊν τθσ ςε τρίτουσ, κακϊσ και θ τιρθςθ εχεμφκειασ ςχετικά
με το υλικό που ζχουν δανειςτεί. Τα μζλθ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία που τα
αφοροφν.

7.2.

Προςφερόμενεσ Τπηρεςίεσ

Οι προςφερόμενεσ από τθ ΒΙΚΕΡ υπθρεςίεσ προσ τουσ χριςτεσ περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
Ρρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ, τθ ςυλλογι και τον εξοπλιςμό παρζχεται ςτουσ χριςτεσ τθσ
Βιβλιοκικθσ, με τισ επιφυλάξεισ των άρκρων του παρόντοσ και των επιμζρουσ αναλυτικϊν
κειμζνων «Ρολιτικισ».
Ρρόςβαςθ ςτον online κατάλογο τθσ ΒΙΚΕΡ, κακϊσ και ςε καταλόγουσ άλλων βιβλιοκθκϊν,
ςυλλογικοφσ καταλόγουσ, ςε βάςεισ δεδομζνων και πθγζσ πλθροφοριϊν μζςω του
Διαδικτφου, και των δικτφων και κοινοπραξιϊν ςτισ οποίεσ μετζχει θ ΒΙΚΕΡ, όπωσ του
Συνδζςμου Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν (ΣΕΑΒ) και του Εκνικοφ Δικτφου
Επιςτθμονικϊν και Τεχνολογικϊν Βιβλιοκθκϊν (ΕΔΕΤΒ).
Δανειςμό.
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Δανειςμό μεταξφ βιβλιοκθκϊν (Διαδανειςμό).
Ραραγγελία άρκρων περιοδικϊν μζςω του ΕΔΕΤΒ.
Τμιμα οπτικοακουςτικοφ υλικοφ: Video, CD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM, προβολζα
διαφανειϊν κλπ.
Αναπαραγωγι υλικοφ.
Ενθμζρωςθ του κοινοφ μζςα από τθν ζκδοςθ ενθμερωτικϊν φυλλαδίων ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι, κακϊσ και μζςα από ειδικζσ εκδθλϊςεισ που οργανϊνει θ ΒΙΚΕΡ.
Εκπαίδευςθ των χρθςτϊν από το προςωπικό τθσ ΒΙΚΕΡ ςχετικά με τον τρόπο αναηιτθςθσ,
αξιοποίθςθσ και προςταςίασ των πθγϊν πλθροφόρθςθσ και τθ χριςθ του τεχνολογικοφ
εξοπλιςμοφ.
Ρροβολι των υπθρεςιϊν τθσ ΒΙΚΕΡ μζςω εντφπων και μζςω του Διαδικτφου.

7.2.1 Αξιολόγηςη των Προςφερόμενων Υπηρεςιών
Η Διεφκυνςθ, αλλά και τα επιμζρουσ τμιματα τθσ ΒΙΚΕΡ, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να
παρακολουκοφν αλλά και να διαςφαλίηουν τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν τθσ, να εντοπίηουν τισ
δυςχζρειεσ και ελλείψεισ ςτθ λειτουργία τθσ, να ςχεδιάηουν και να προγραμματίηουν τθν
περαιτζρω ανάπτυξι τθσ, κακιερϊνουν και εφαρμόηουν διεκνϊσ αποδεκτζσ μεκόδουσ
αξιολόγθςθσ, όπωσ ενδεικτικά:
Τιρθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από τθν κίνθςθ τθσ ΒΙΚΕΡ γενικά.
Διακίνθςθ ερωτθματολογίων για ζρευνεσ χρθςτϊν τθσ ΒΙΚΕΡ και παρουςίαςθ των
αποτελεςμάτων τουσ.
Συγκριτικζσ μελζτεσ ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν και τισ προςφερόμενεσ
υπθρεςίεσ, με τισ δαπάνεσ τθσ ΒΙΚΕΡ κλπ.
Τα παραπάνω ςτοιχεία ςυγκεντρϊνονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, ελζγχονται και
αξιολογοφνται από τουσ υπεφκυνουσ και αρμόδιουσ των τμθμάτων και των γραφείων τθσ ΒΙΚΕΡ
και μια φορά το χρόνο, κάκε Φεβρουάριο, ςυντάςςεται από τθ Διεφκυνςθ τθσ ΒΙΚΕΡ
απολογιςμόσ δραςτθριοτιτων και αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν, ο οποίοσ υποβάλλεται προσ
αξιολόγθςθ και ζγκριςθ ςτθν Επιτροπι Εποπτείασ ΒΙΚΕΡ και ςτθ ςυνζχεια δια του Ρροζδρου τθσ
υποβάλλεται ςτθ Σφγκλθτο.

7.3.

Δανειςμόσ

Η ΒΙΚΕΡ είναι δανειςτικι για τα μζλθ τθσ. Το δικαίωμα δανειςμοφ είναι προςωπικό και δεν
επιτρζπεται να μεταβιβαςτεί ςε άλλο μζλοσ ι χριςτθ τθσ Βιβλιοκικθσ. Το υλικό που δανείηεται
παραμζνει ςτθν προςωπικι ευκφνθ του μζλουσ που το δανείςτθκε μζχρι να επιςτραφεί. Ο
δανειςμόσ του υλικοφ γίνεται με το αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα τθσ Βιβλιοκικθσ και με
επίδειξθ τθσ κάρτασ μζλουσ του δανειηόμενου.
Οι όροι και θ διάρκεια δανειςμοφ του υλικοφ κακορίηονται ςτθν «Ρολιτικι Δανειςμοφ –
Διαδανειςμοφ», που ςυντάςςεται από το Τμιμα Ραροχισ Υπθρεςιϊν προσ τουσ Χριςτεσ και
κατατίκεται μζςω του Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ ςτθν Επιτροπι Εποπτείασ. Μετά τθν ζγκριςι
τθσ από τθν ΕΕ κατατίκεται δια του Ρροζδρου τθσ ςτθ Σφγκλθτο για τθν οριςτικι ζγκριςι τθσ.
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Οι χριςτεσ υποχρεοφνται να επιςτρζφουν τα τεκμιρια ςτισ προκακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ και
ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία τα παρζλαβαν. Η ζγκαιρθ επιςτροφι του υλικοφ είναι αποκλειςτικι
ευκφνθ των μελϊν τθσ Βιβλιοκικθσ. Η ΒΙΚΕΡ διατθρεί το δικαίωμα ανάκλθςθσ δανειςμζνου
υλικοφ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ του δανειςμοφ, εφόςον υπάρχει ανάγκθ, επιβολισ
προςτίμου για κακυςτερθμζνθ επιςτροφι υλικοφ, ακόμθ και αναςτολισ του δικαιϊματοσ
δανειςμοφ και όλων των δικαιωμάτων χριςθσ των υπθρεςιϊν τθσ Βιβλιοκικθσ, ςφμφωνα με τισ
προβλζψεισ τθσ «Ρολιτικισ Δανειςμοφ – Διαδανειςμοφ» τθσ ΒΙΚΕΡ.
Κάκε τεκμιριο που πρόκειται να δανειςτεί ελζγχεται από το προςωπικό για να διαπιςτωκεί θ
φυςικι του κατάςταςθ. Για το ςκοπό αυτό χρθςιμοποιείται το «Σφςτθμα Κωδικοποίθςθσ και
Ελζγχου Φυςικισ Κατάςταςθσ» κατά το δανειςμό από τθ Βιβλιοκικθ.
Η επιςτροφι των τεκμθρίων μπορεί να γίνεται μζςω του αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ τθσ
Βιβλιοκικθσ και χωρίσ τθν απαραίτθτθ παρουςία του μζλουσ. Στθν περίπτωςθ που θ επιςτροφι
δεν γίνει παρουςία του μζλουσ, θ επιςτροφι δεν κεωρείται οριςτικι, ζωσ ότου ελεγχκεί από το
Γραφείο Δανειςμοφ – Διαδανειςμοφ θ φυςικι κατάςταςθ του τεκμθρίου. Αν το τεκμιριο
επιςτραφεί ςε φυςικι κατάςταςθ χειρότερθ από αυτιν που δανείςτθκε, το μζλοσ φζρει τθν
αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ κατάςταςισ του και υφίςταται τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από
τθν «Ρολιτικι Δανειςμοφ – Διαδανειςμοφ» τθσ Βιβλιοκικθσ.
Το φψοσ των προςτίμων που επιβάλλονται ςτα μζλθ για κακυςτζρθςθ επιςτροφισ ι φκορά ι
καταςτροφι δανειςμζνου υλικοφ, ορίηονται ςτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ από τθν
Επιτροπι Εποπτείασ τθσ ΒΙΚΕΡ μετά από ειςιγθςθ του Ρροϊςτάμενου Διεφκυνςθσ τθσ ΒΙΚΕΡ.
Μζχρι ανακοίνωςθσ νζου καταλόγου προςτίμων, εξακολουκεί να ιςχφει ο προθγοφμενοσ.
Η «Ρολιτικι Δανειςμοφ – Διαδανειςμοφ» αποτελεί ςυμπλιρωμα του κανονιςμοφ τθσ ΒΙΚΕΡ και
αναρτάται ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ ΒΙΚΕΡ.

7.4.

Διαδανειςμόσ

Η υπθρεςία διαδανειςμοφ παρζχεται μόνο ςτα μζλθ τθσ Βιβλιοκικθσ του Ι.Ρ. Αφορά ςτθ
διακίνθςθ υλικοφ μεταξφ ςυνεργαηόμενων βιβλιοκθκϊν και άλλων πλθροφοριακϊν υπθρεςιϊν
του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ πολιτικισ τθσ ΒΙΚΕΡ, τισ
ςυμφωνίεσ διαδανειςμοφ που ζχει υπογράψει και τουσ περιοριςμοφσ προςταςίασ των
πνευματικϊν δικαιωμάτων των παραγωγϊν και των διακετϊν του διαδανειηόμενου υλικοφ. Ο
διαδανειςμόσ με μθ ςυνεργαηόμενεσ βιβλιοκικεσ γίνεται με χρθματικι επιβάρυνςθ, θ οποία
κακορίηεται ςτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ από τθν Επιτροπι Εποπτείασ τθσ ΒΙΚΕΡ μετά
από ειςιγθςθ του Ρροϊςτάμενου Διεφκυνςθσ τθσ ΒΙΚΕΡ. Η υπθρεςία διαδανειςμοφ επιτρζπει
ςτα μζλθ τθσ ΒΙΚΕΡ να δανείηονται υλικό από άλλεσ βιβλιοκικεσ, τελείται δε μεταξφ
βιβλιοκθκϊν και όχι μεταξφ χρθςτϊν βιβλιοκθκϊν. Στο εν λόγω πλαίςιο θ ΒΙΚΕΡ ςυνεργάηεται
με:
Πλεσ τισ Βιβλιοκικεσ Ιδρυμάτων Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο του ΣΕΑΒ.
Ειδικζσ βιβλιοκικεσ με κεματολογία ςχετικι με τισ επιςτιμεσ που κεραπεφονται ςτο Ιόνιο
Ρανεπιςτιμιο (Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου).
Μουςεία και Ρινακοκικεσ.
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Άλλεσ Βιβλιοκικεσ και Οργανιςμοφσ που κα κρίνονται κατά περίπτωςθ.
Η διαδικαςία και το κόςτοσ διαδανειςμοφ κακορίηεται κατά περίπτωςθ και περιλαμβάνει το
ποςό που απαιτεί θ δανείηουςα βιβλιοκικθ/πλθροφοριακι υπθρεςία για τθν προςφερόμενθ
υπθρεςία, τα ζξοδα αποςτολισ από και προσ τθ δανείηουςα βιβλιοκικθ και λοιπά ζξοδα.
Το κόςτοσ τθσ υπθρεςίασ (μεταφορικά, λοιπζσ χρεϊςεισ διακετϊν) βαρφνει εξ ολοκλιρου τον
χριςτθ. Η ΒΙΚΕΡ καταβάλλει ςτο μζτρο των δυνατοτιτων τθσ κάκε προςπάκεια για τθ μείωςθ
του κόςτουσ των μεταφορικϊν. Η καταβολι του ςυνολικοφ κόςτουσ γίνεται με τθν κατάκεςθ τθσ
αίτθςθσ. Η χρζωςθ κακορίηεται από τθ βιβλιοκικθ ι το διακζτθ που προμθκεφει το υλικό. Η
αναλυτικι διαδικαςία παροχισ τθσ υπθρεςίασ διαδανειςμοφ, το κόςτοσ και ο τρόποσ
καταβολισ του κακορίηονται ςτθν «Ρολιτικι Δανειςμοφ – Διαδανειςμοφ» τθσ ΒΙΚΕΡ και
δθμοςιεφονται ςτο δικτυακό τθσ τόπο, ϊςτε τα μζλθ να είναι πλιρωσ ενθμερωμζνα εκ των
προτζρων, κακϊσ από τθ ςτιγμι που κα υποβάλει αίτθμα διαδανειςμοφ, το μζλοσ είναι
υποχρεωμζνο να καταβάλει το ςχετικό κόςτοσ προσ τθ ΒΙΚΕΡ και δεν μπορεί να αναιρζςει το
αίτθμά του.
Ο χριςτθσ τθσ υπθρεςίασ οφείλει να χρθςιμοποιεί το υλικό για προςωπικι μελζτθ και ζρευνα.
Τόςο οι ςυνεργαηόμενεσ βιβλιοκικεσ και υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ, όςο και οι χριςτεσ
οφείλουν να τθροφν τουσ εκνικοφσ και διεκνείσ κανόνεσ δικαίου περί προςταςίασ πνευματικϊν
δικαιωμάτων των δθμιουργϊν. Οι επιμζρουσ διαδικαςίεσ αναφζρονται ςτθν «Ρολιτικι
Δανειςμοφ – Διαδανειςμοφ».
Η ΒΙΚΕΡ μπορεί να λειτουργεί ταυτοχρόνωσ ωσ πελάτθσ (με αιτιματα προσ άλλεσ βιβλιοκικεσ)
και ωσ διακζτθσ (εξυπθρετϊντασ αιτιματα άλλων βιβλιοκθκϊν).

7.5.

Αναπαραγωγή Τλικού

Οι χριςτεσ τθσ ΒΙΚΕΡ μποροφν κατά περίπτωςθ να αναπαράγουν υλικό από τθ ςυλλογι τθσ
ΒΙΚΕΡ με φωτοτφπθςθ, φωτογράφθςθ, ψθφιοποίθςθ, εκτφπωςθ και άλλουσ εφικτοφσ τρόπουσ
με τισ επιφυλάξεισ που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο.
Η δυνατότθτα φωτοτυπικισ αναπαραγωγισ εντφπου υλικοφ τθσ Βιβλιοκικθσ διζπεται από
κανόνεσ και προχποκζςεισ, που ςυμβάλλουν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ΒΙΚΕΡ και ςτθν
προςταςία τθσ ςυλλογισ τθσ. Κατά ςυνζπεια δεδομζνου ότι τα βιβλία και το υλικό τθσ ΒΙΚΕΡ
αποτελοφν κοινό αγακό, ςε περίπτωςθ δε φκοράσ ι καταςτροφισ είναι δφςκολο και ςυχνά
αδφνατον να αντικαταςτακοφν, θ προςταςία τουσ αποτελεί υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ
ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, για τουσ λόγουσ αυτοφσ:
Η φωτοτφπθςθ ολόκλθρων βιβλίων, κακϊσ και θ κάκε μορφισ ςυςτθματικι αναπαραγωγι κάκε
είδουσ τεκμθρίου απαγορεφεται χωρίσ τθν άδεια του κατόχου των πνευματικϊν δικαιωμάτων
και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (Ν. 2121/1993, Ν. 3049/2002 άρκρο 14 και Ν.
3057/2002 άρκρο 81).
Η άςκθςθ πίεςθσ ςτθ ράχθ και θ παρατεταμζνθ ζκκεςθ των βιβλίων ςτθν ακτινοβολία που
εκπζμπουν τα φωτοτυπικά μθχανιματα ςυντελεί ςτθ ςταδιακι φκορά τουσ. Γι’ αυτό θ
φωτοτφπθςθ πρζπει να είναι περιοριςμζνθ και να γίνεται με τθ μεγαλφτερθ δυνατι προςοχι
26

και φροντίδα ςε φωτοτυπικά μθχανιματα κατάλλθλα για φωτοτφπθςθ βιβλία (με κεκλιμζνθ
επιφάνεια). Συνεπϊσ, βιβλία ςπάνια και πολφτιμα, βιβλία τζχνθσ με ζγχρωμεσ εικόνεσ,
πλθροφοριακά (π.χ. εγκυκλοπαίδειεσ, λεξικά) και γενικά βιβλία μεγάλου ςχιματοσ, που
φκείρονται με τθ διαδικαςία τθσ φωτοτφπθςθσ, κακϊσ και αδθμοςίευτο υλικό (π.χ. πτυχιακζσ
εργαςίεσ, διδακτορικζσ διατριβζσ) δεν φωτοτυποφνται. Βιβλία μεγάλου ςχιματοσ, μποροφν να
φωτοτυπθκοφν εφόςον διατίκενται ςυγκεκριμζνα αντίτυπα που προορίηονται για φωτοτφπθςθ
και φζρουν τθ ςχετικι ζνδειξθ ςτθ ράχθ τουσ.
Η φωτοτφπθςθ του υλικοφ τθσ ΒΙΚΕΡ γίνεται από τουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ και με δικι τουσ
χρζωςθ με ειδικζσ κάρτεσ που προμθκεφονται από τθ ΒΙΚΕΡ. Το κόςτοσ των φωτοτυπιϊν
εγκρίνεται από τθν Επιτροπι Εποπτείασ ςτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ.
Υλικό του οποίου θ φωτοτφπθςθ απαγορεφεται, μπορεί να φωτογραφθκεί από τουσ χριςτεσ, ι
να ηθτθκεί θ ψθφιοποίθςι του από τθ ΒΙΚΕΡ με χρζωςθ των χρθςτϊν, το φψοσ τθσ οποίασ
αποφαςίηεται ςτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ από τθν Επιτροπι Εποπτείασ. Σε κάκε
περίπτωςθ, δεν πρζπει να παραβιάηεται θ ιςχφουςα νομοκεςία περί πνευματικϊν
δικαιωμάτων, πρζπει δε να δίνεται ςχετικι ζγγραφθ άδεια από τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ
Ανάπτυξθσ και Διαχείριςθσ Συλλογισ, ο οποίοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ τθ φυςικι
κατάςταςθ του υλικοφ που ηθτείται να φωτογραφθκεί ι να ψθφιοποιθκεί. Για υλικό που ανικει
ςτθ ςυλλογι του Τμιματοσ Αρχειακϊν Συλλογϊν και Ρολφτιμου Υλικοφ αρμόδιοσ για τθ ςχετικι
άδεια είναι ο Ρροϊςτάμενοσ του εν λόγω τμιματοσ.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ δίνονται ςτθν «Ρολιτικι Ανάπτυξθσ και Διαχείριςθσ Συλλογισ».

7.6.

Τπηρεςίεσ Πληροφόρηςησ και Σεκμηρίωςησ

Η ειςαγωγι και εξάπλωςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ τθσ πλθροφόρθςθσ ςτθ Βιβλιοκικθ, ο ςυνεχϊσ
αυξανόμενοσ όγκοσ των πλθροφοριϊν και ο εμπλουτιςμόσ τθσ ςυλλογισ τθσ Βιβλιοκικθσ με
πλθκϊρα πλθροφοριακϊν πθγϊν, ζντυπων και θλεκτρονικϊν, επιβάλλει τθ δθμιουργία των
προχποκζςεων που κα ςυμβάλλουν ςτθν αποτελεςματικότερθ χριςθ και διαχείριςθ από τουσ
χριςτεσ των παρεχομζνων από τθ Βιβλιοκικθ πθγϊν πλθροφόρθςθσ.
Αρμόδιο για τθν οργάνωςθ και τθν προςφορά υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ και τεκμθρίωςθσ είναι
το Γραφείο Ρλθροφόρθςθσ του Τμιματοσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν προσ τουσ Χριςτεσ.
Σκοπόσ του είναι θ προςφορά βοικειασ προσ τουσ χριςτεσ τθσ ΒΙΚΕΡ για τθν υπόδειξθ, τον
εντοπιςμό και τθν ανάκτθςθ των κατάλλθλων πλθροφοριακϊν πθγϊν και πλθροφοριϊν και θ
ενίςχυςθ των δυνατοτιτων πρόςβαςθσ ςε αυτζσ. Ρροςφζρει τθ δυνατότθτα τοπικισ και /ι
απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ ςε υλικό και πλθροφοριακζσ πθγζσ που διατίκενται από τθ
ΒΙΚΕΡΙΡ.
Επιδιϊκει τθν ποιότθτα και τθν αξιοπιςτία των παρεχόμενων πλθροφοριακϊν πθγϊν και
υπθρεςιϊν, ωςτόςο οι χριςτεσ είναι οι κφριοι υπεφκυνοι για τθ ςωςτι διαχείριςθ και
αξιοποίθςθ τουσ.
Η ΒΙΚΕΡ μζςω του ςυγκεκριμζνου Τμιματοσ καταβάλλει κάκε προςπάκεια για τθν κάλυψθ των
πλθροφοριακϊν αναγκϊν των μελϊν τθσ. Ρροτεραιότθτα δίνεται ςτθν κάλυψθ των
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πλθροφοριακϊν αναγκϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ και των επιςτθμϊν που κεραπεφονται
ςτο Ι.Ρ.
Το προςωπικό του Γραφείου Ρλθροφόρθςθσ προςφζρει κάκε δυνατι βοικεια ςτθ χριςθ του
υλικοφ και των πλθροφοριακϊν πθγϊν, ωςτόςο δεν ζχει τθν υποχρζωςθ να διεκπεραιϊνει τθν
ζρευνα των πθγϊν για λογαριαςμό των χρθςτϊν.
Το Γραφείο Ρλθροφόρθςθσ δεςμεφεται για τθν τιρθςθ του απορριτου τθσ ζρευνασ των μελϊν
τθσ ΒΙΚΕΡ.
Για τθν κάλυψθ και ικανοποίθςθ των πλθροφοριακϊν αναγκϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ
κοινότθτασ θ ΒΙΚΕΡ οργανϊνει και διακζτει ενδεικτικά:
Ζντυπθ Ρλθροφοριακι Συλλογι: λεξικά, εγκυκλοπαίδειεσ, οδθγοφσ, καταλόγουσ, ευρετιρια,
βιβλιογραφίεσ, βιογραφίεσ, άτλαντεσ, εγχειρίδια, εγκόλπια, ςτατιςτικά ςτοιχεία, πρότυπα,
κλπ.
Ηλεκτρονικζσ Ρθγζσ Ρλθροφόρθςθσ: βιβλιογραφικζσ βάςεισ δεδομζνων, θλεκτρονικά
περιοδικά, κλπ.
Ραρζχονται επίςθσ υπθρεςίεσ όπωσ:
Σφνταξθ ειδικϊν βιβλιογραφιϊν.
Εξειδικευμζνθ – εξατομικευμζνθ διαχείριςθ πλθροφοριακϊν ηθτθμάτων, εφόςον πρόκειται
για ζρευνα ςε γνωςτικό τομζα που κεραπεφεται ςτο Ι.Ρ.

7.7.

Εκπαίδευςη Φρηςτών

Ενθμζρωςθ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και εξειδίκευςθ ςτθ χριςθ των πλθροφοριακϊν
πθγϊν προςφζρεται μζςω του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν από το Γραφείο
Εκπαίδευςθσ Χρθςτϊν.
Στο πλαίςιο αυτό οργανϊνονται Ενθμερωτικά και Εκπαιδευτικά Ρρογράμματα τα οποία
περιλαμβάνουν:
1. Ρρόγραμμα ενθμζρωςθσ για τθ χριςθ των ςυλλογϊν και των υπθρεςιϊν τθσ ΒΙΚΕΡ. Το
πρόγραμμα αυτό απευκφνεται τόςο ςτα μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, όςο και
ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ, όπωσ ςχολικζσ τάξεισ, εκδρομείσ κλπ. μετά από ςυνεννόθςθ.
Ριο αναλυτικά περιλαμβάνει:
Ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ τθσ ΒΙΚΕΡ.
Γενικι παρουςίαςθ των ςυλλογϊν τθσ ΒΙΚΕΡ.
Ενθμζρωςθ για τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ.
2. Ρρόγραμμα «Ρλθροφοριακι Ραιδεία»: Η ΒΙΚΕΡ διαμορφϊνει και προςφζρει μζςω του
Γραφείου Εκπαίδευςθσ Χρθςτϊν,
πρόγραμμα βιβλιογραφικισ εκπαίδευςθσ που
απευκφνεται κυρίωσ ςτουσ προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, και ζχει ωσ ςτόχο
τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ωσ προσ τον εντοπιςμό, τθν αξιολόγθςθ και διαχείριςθ τθσ
πλθροφορίασ και τθν υποςτιριξθ τθσ δια βίου μάκθςθσ. Το πρόγραμμα «Ρλθροφοριακι
Ραιδεία» περιλαμβάνει:
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Μεκόδουσ αναηιτθςθσ και ανάκτθςθσ πλθροφοριϊν μζςω του αυτοματοποιθμζνου
καταλόγου δθμόςιασ πρόςβαςθσ (OPAC) τθσ ΒΙΚΕΡ.
Μεκόδουσ αναηιτθςθσ και ανάκτθςθσ πλθροφοριϊν από ζντυπεσ και θλεκτρονικζσ
πθγζσ πλθροφόρθςθσ.
Μεκόδουσ αναηιτθςθσ και ανάκτθςθσ πλθροφοριϊν από μθχανζσ αναηιτθςθσ, π.χ.
google.
Μεκόδουσ οργάνωςθσ επιςτθμονικισ μελζτθσ, π.χ. ςφνταξθ βιβλιογραφιϊν και
βιβλιογραφικϊν παραπομπϊν.
Ραρζχεται επίςθσ θ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ του προγράμματοσ «Ρλθροφοριακι
Ραιδεία» ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ςπουδϊν για τισ ανάγκεσ μεμονωμζνων
μακθμάτων.

Άρθρο 8.
8.1.

Κανόνεσ Χρήςησ εντόσ των χώρων τησ Βιβλιοθήκησ

Κανόνεσ Φρήςησ Αναγνωςτηρίου – Τλικού ΒΙΚΕΠ

Η ΒΙΚΕΡ ζχει προοριςμό να καλφπτει τισ πλθροφοριακζσ ανάγκεσ όλων των χρθςτϊν, οι οποίοι
δικαιοφνται να μελετοφν, να ερευνοφν, να ςυμβουλεφονται ι να δανείηονται το υλικό των
ςυλλογϊν τθσ, ςεβόμενοι τουσ εκάςτοτε περιοριςμοφσ. Κάκε χριςτθσ ζχει το δικαίωμα να
απολαμβάνει τθ μελζτθ ςτο αναγνωςτιριο μζςα ςε ζνα πολιτιςμζνο, ιςυχο και κακαρό
περιβάλλον.
Για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ΒΙΚΕΡ, τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν και τθν
εκπλιρωςθ των ςτόχων του Κανονιςμοφ, κεωρείται απαραίτθτο να τθροφνται οι παρακάτω
κανόνεσ χριςθσ αναγνωςτθρίου, υλικοφ και εξοπλιςμοφ τθσ ΒΙΚΕΡ:
Η εγγραφι ςτθ ΒΙΚΕΡ δθλϊνει ότι οι χριςτεσ-μζλθ γνωρίηουν και αποδζχονται τον
Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ ΒΙΚΕΡ.
Υπογράφουν και ςυμπλθρϊνουν το Βιβλίο Επιςκεπτϊν ι καταχωροφνται θλεκτρονικά μζςω
τθσ κάρτασ χριςτθ κάκε φορά που ειςζρχονται ςτο χϊρο τθσ ΒΙΚΕΡ.
Σζβονται το χϊρο τθσ ΒΙΚΕΡ (υλικό, ζντυπο και μθ, εξοπλιςμό, ζπιπλα και εγκαταςτάςεισ)
και ςυμμορφϊνονται με τισ υποδείξεισ του προςωπικοφ τθσ ΒΙΚΕΡ.
Οι επιςκζπτεσ τθσ ΒΙΚΕΡ οφείλουν να αφινουν τα προςωπικά τουσ αντικείμενα (τςάντεσ,
χαρτοφφλακεσ, ομπρζλεσ κλπ.) ςτισ ειδικζσ κυρίδεσ που παρζχονται από τθ ΒΙΚΕΡ για το
ςκοπό αυτό.
Είναι απαραίτθτθ θ τιρθςθ θςυχίασ ςτο αναγνωςτιριο.
Είναι απαραίτθτθ θ απενεργοποίθςθ των κινθτϊν τθλεφϊνων κατά τθν είςοδο ςτο χϊρο
τθσ ΒΙΚΕΡ.
Δεν επιτρζπεται θ ειςαγωγι και κατανάλωςθ τροφίμων και ποτϊν ςτο χϊρο τθσ ΒΙΚΕΡ.
Απαγορεφεται το κάπνιςμα και θ χριςθ εφφλεκτων υλικϊν ςε οποιοδιποτε χϊρο τθσ
ΒΙΚΕΡ.
Δεν επιτρζπεται θ χριςθ ςτο αναγνωςτιριο ουςιϊν ι αντικειμζνων που είναι δυνατό να
προκαλζςουν με οποιονδιποτε τρόπο φκορά ςτο υλικό τθσ ΒΙΚΕΡ. Οποιαδιποτε
εκτεταμζνθ φκορά ι απϊλεια υλικοφ ςυνεπάγεται τθν επιβολι κυρϊςεων, όπωσ
προβλζπεται από τον παρόντα Κανονιςμό Λειτουργίασ.
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Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ηϊων ςτθ ΒΙΚΕΡ με τθν εξαίρεςθ ςκφλων που παρζχουν
κεραπευτικι υποςτιριξθ ςτον προςανατολιςμό χρθςτϊν με προβλιματα όραςθσ.
Δεν επιτρζπεται θ επανατοποκζτθςθ ςτα ράφια από τουσ χριςτεσ του υλικοφ που
χρθςιμοποιικθκε. Ενδείκνυται θ τοποκζτθςθ του ςτο τραπζηι του αναγνωςτθρίου ι ςτο
αμαξίδιο (τρόλεϊ) που παρζχεται για το ςκοπό αυτό ι θ επιςτροφι του ςτον αρμόδιο
υπάλλθλο τθσ ΒΙΚΕΡ κατά περίπτωςθ.
Επιτρζπεται θ χριςθ προςωπικϊν φορθτϊν υπολογιςτϊν μζςα ςτουσ χϊρουσ που
διατίκενται από τθ ΒΙΚΕΡ.
Το προςωπικό τθσ ΒΙΚΕΡ ζχει το δικαίωμα να μθν επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ τθν ειςαγωγι
ςτουσ χϊρουσ τθσ ΒΙΚΕΡ οποιουδιποτε αντικειμζνου ι ςυςκευισ που, κατά τθν κρίςθ του,
μπορεί να προκαλζςει φκορά του υλικοφ ι προκαλεί υποψία κλοπισ όπωσ επίςθσ και να
ηθτιςει τθν απομάκρυνςθ από το χϊρο τθσ ΒΙΚΕΡ οποιουδιποτε χριςτθ ι μζλουσ δεν
τθρεί τουσ κανόνεσ τθσ παροφςασ παραγράφου.
Τα Άτομα με Αναπθρία (ΑμεΑ) ι άλλεσ ιδιαιτερότθτεσ προθγοφνται ζναντι των άλλων
χρθςτϊν ςε όλεσ τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ ΒΙΚΕΡ. Σε κάκε περίπτωςθ οι υπόλοιποι
χριςτεσ κα πρζπει να διευκολφνουν τα άτομα αυτά.
Με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ τθσ ΒΙΚΕΡ, και ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ
κάκε χϊρου τθσ ΒΙΚΕΡ (π.χ. είδοσ ςυλλογισ, εξοπλιςμοφ κλπ.) μποροφν να εφαρμοςτοφν
πρόςκετεσ ρυκμίςεισ με ςτόχο τθν προςταςία του υλικοφ τθσ ςυλλογισ, του εξοπλιςμοφ
και του δικαιϊματοσ τθσ απρόςκοπτθσ πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςτουσ πλθροφοριακοφσ
πόρουσ και τισ πλθροφοριακζσ πθγζσ τθσ ΒΙΚΕΡ.

8.2.

Κανόνεσ Φρήςησ Ηλεκτρονικού Εξοπλιςμού

Η ΒΙΚΕΡ διακζτει ςτουσ χριςτεσ τθσ τον κατάλλθλο θλεκτρονικό εξοπλιςμό, προκειμζνου να
ζχουν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ςυςτιματα και εργαλεία αποκικευςθσ και ανάκτθςθσ
πλθροφοριϊν και τεκμθρίων, όπωσ κατάλογοι βιβλιοκθκϊν, βιβλιογραφικζσ και πλιρουσ
κειμζνου βάςεισ δεδομζνων, κακϊσ και ςε οπτικοακουςτικζσ πλθροφοριακζσ πθγζσ τθσ ΒΙΚΕΡ.
Επιπλζον δίνεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε μια ςειρά υπθρεςιϊν και εργαλείων
απαραίτθτων για τθν κάλυψθ των επιςτθμονικϊν αναγκϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του
Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, όπωσ εργαλεία κακθμερινισ χριςθσ, π.χ. MS-Office, χριςθ Διαδικτφου
(ελεγχόμενθ πρόςβαςθ), ςυςτιματα και υπθρεςίεσ του ΙΡ.
Οι χριςτεσ τθσ ΒΙΚΕΡ δικαιοφνται να εκπαιδεφονται από το προςωπικό τθσ ςτθ ςωςτι και
αποτελεςματικι χριςθ των καταλόγων, των βάςεων δεδομζνων και άλλων ςυςτθμάτων
αποκικευςθσ και ανάκτθςθσ πλθροφοριϊν.
Η χριςθ του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ςυνεπάγεται αυτόματα τθ δζςμευςθ των χρθςτϊν
ότι δεν παραβιάηουν με κανζνα τρόπο τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία περί πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ, ι άλλθ.
Δεν επιτρζπεται θ ςυςτθματικι αποκικευςθ και /ι εκτφπωςθ όλου του περιεχομζνου
τευχϊν ψθφιακϊν περιοδικϊν και βιβλίων.
Οι χριςτεσ δεςμεφονται ότι οι αντλοφμενεσ μζςω του δικτυακοφ τόπου τθσ ΒΙΚΕΡ
πλθροφορίεσ ι τα οποιαςδιποτε μορφισ αντλοφμενα δεδομζνα κα χρθςιμοποιθκοφν
αποκλειςτικά για προςωπικι μελζτθ ι ζρευνα, ι για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν
αναγκϊν των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, ανεξάρτθτα αν για τθν πρόςβαςθ ς’
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αυτζσ χρθςιμοποιοφν τον θλεκτρονικό εξοπλιςμό τθσ ΒΙΚΕΡ, του Ρανεπιςτθμίου ι τον
προςωπικό τουσ υπολογιςτι με απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ.
Επιπλζον, όταν χρθςιμοποιείται ο θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ τθσ ΒΙΚΕΡ:
Οι χριςτεσ οφείλουν να είναι προςεκτικοί ςτο τρόπο χριςθσ του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ.
Δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφν τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ τθσ ΒΙΚΕΡ για χριςθ
διαφορετικι από τισ προαναφερόμενεσ, ειδικά για χριςεισ που δεν αφοροφν
εκπαιδευτικζσ, ερευνθτικζσ ι πολιτιςμικζσ ανάγκεσ. Συνεπϊσ, απαγορεφεται θ χριςθ των
υπολογιςτϊν για διαςκζδαςθ ι ψυχαγωγία, θ εγκατάςταςθ ι διαγραφι προγραμμάτων, θ
διαγραφι αρχείων, θ αποκικευςθ αρχείων εργαςιϊν ςτο ςκλθρό δίςκο, κακϊσ και
οποιαδιποτε επζμβαςθ ςτο υλικό τουσ.
Σε περίοδο αιχμισ προθγοφνται οι χριςτεσ που χρθςιμοποιοφν τουσ θλεκτρονικοφσ
υπολογιςτζσ τθσ ΒΙΚΕΡ για αναηιτθςθ βιβλιογραφικϊν και/ι πλιρουσ κειμζνου
πλθροφοριϊν.
Κάκε απόπειρα παραβίαςθσ των ρυκμίςεων/διατάξεων αςφαλείασ του θλεκτρονικοφ
εξοπλιςμοφ ι κάκε απόπειρα παραβίαςθσ τθσ αςφάλειασ του δικτφου τθσ ΒΙΚΕΡ, του
δικτφου του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ι κάκε άλλου δικτφου με τθ χριςθ των υπολογιςτικϊν
πόρων τθσ ΒΙΚΕΡ κεωρείται ακζμιτθ και κακόβουλθ χριςθ και επιςφρει τισ αντίςτοιχεσ
κυρϊςεισ.
Η περιφερειακι μνιμθ (ςκλθροί δίςκοι) μπορεί να χρθςιμοποιείται για προςωρινι μόνο
αποκικευςθ δεδομζνων. Ο χριςτθσ με δικι του ευκφνθ πρζπει να φροντίηει για τθν
ζγκαιρθ μεταφορά των προςωπικϊν του δεδομζνων ςε άλλα μζςα, τα οποία αυτόσ κεωρεί
ότι του παρζχουν προςωπικι αςφάλεια.
Το κακάριςμα των ςκλθρϊν δίςκων γίνεται από τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ χωρίσ
προθγοφμενθ προειδοποίθςθ. Γι’ αυτό θ ΒΙΚΕΡ ουδεμία ευκφνθ φζρει για οποιαδιποτε
απϊλεια προςωπικϊν ι άλλων δεδομζνων, τα οποία δεν εμπίπτουν ςτθ δικαιοδοςία τθσ.
Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ των χρθςτϊν ςτουσ παραπάνω κανόνεσ ι ςτισ υποδείξεισ του
προςωπικοφ τθσ ΒΙΚΕΡ, κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ διαπίςτωςθσ ςοβαρισ αμζλειασ, ακζμιτθσ ι
κακόβουλθσ χριςθσ ι εςκεμμζνθσ φκοράσ ι κλοπισ, ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ τθσ ΒΙΚΕΡ
ακολουκεί τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ μεταξφ άλλων ορίηονται από τον ιςχφοντα
Κανονιςμό.

8.3.

Αςφάλεια – Υθορέσ – Κυρώςεισ

Για τθν αςφάλεια του υλικοφ, του εξοπλιςμοφ και των εγκαταςτάςεων τθσ ΒΙΚΕΡ, για τθν
καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν και τθν ομαλι λειτουργία τθσ τθροφνται οι ακόλουκοι
κανόνεσ:
1. Πλεσ οι μονάδεσ τθσ ΒΙΚΕΡ είναι εφοδιαςμζνεσ με :
Σφςτθμα αντιπυρικισ αςφάλειασ και ςυναγερμοφ
Σφςτθμα αντικλεπτικοφ ελζγχου
Μικρό φαρμακείο για τισ Ρρϊτεσ Βοικειεσ.
2. Το προςωπικό τθσ Βιβλιοκικθσ ενθμερϊνεται και εκπαιδεφεται ςτο ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ
καταςτροφϊν και εκτάκτων αναγκϊν, όπωσ πυρκαγιά, ςειςμό, πλθμμφρα, κλοπι, κλπ. Στθν
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3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

εκπαίδευςθ μπορεί να ςυμμετζχουν άλλεσ υπθρεςίεσ, όπωσ θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν του ΙΡ, θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία κλπ.
Οι χριςτεσ οφείλουν να ενθμερϊνουν εγκαίρωσ τον αρμόδιο υπάλλθλο τθσ Βιβλιοκικθσ
ςτθν περίπτωςθ αδυναμίασ τιρθςθσ άρκρων του Κανονιςμοφ τθσ Βιβλιοκικθσ λόγω
ειδικϊν ςυνκθκϊν, όπωσ π.χ. αςκενείασ ι άλλων προβλθμάτων. Οι αρμόδιοι υπάλλθλοι
είναι υποχρεωμζνοι να προωκιςουν τζτοιου χαρακτιρα κζματα προσ ζγκριςθ ςτον
Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν, να τα διαχειρίηονται με διακριτικότθτα και
εχεμφκεια και να παρζχουν ςτουσ χριςτεσ όλεσ εκείνεσ τισ διευκολφνςεισ και ειδικά
προνόμια, τα οποία ζχουν κακοριςτεί από τον Ρροϊςτάμενο Ραροχισ Υπθρεςιϊν προσ τουσ
Χριςτεσ, για το χρονικό διάςτθμα που ζχει κρικεί απαραίτθτο.
Αν κατά τθν ζξοδο χριςτθ ςθμάνει ο ςυναγερμόσ του αντικλεπτικοφ ςυςτιματοσ ι δεν
χρθςιμοποιείται το αντικλεπτικό ςφςτθμα για οποιονδιποτε λόγο (π.χ. διακοπι ρεφματοσ,
βλάβθ, κλπ.), ι ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ το ηθτιςει, ο χριςτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να
επιδείξει ςτο προςωπικό τθσ Βιβλιοκικθσ ό,τι φζρει μαηί του.
Η Βιβλιοκικθ διατθρεί το δικαίωμα να μθν εξυπθρετεί χριςτεσ που επανειλθμμζνα
αρνικθκαν να ςυμμορφωκοφν με τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Βιβλιοκικθσ.
Η Βιβλιοκικθ διατθρεί το δικαίωμα να υποδεικνφει τθν αποχϊρθςθ από το χϊρο τθσ
Βιβλιοκικθσ ςε περιπτϊςεισ χρθςτϊν με ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά και/ι άρνθςθ τιρθςθσ
του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ Βιβλιοκικθσ.
Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ των χρθςτϊν ςτο Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Βιβλιοκικθσ
(π.χ. ςτουσ κανόνεσ χριςθσ του αναγνωςτθρίου, δανειςμοφ, υλικοφ & εξοπλιςμοφ τθσ
ΒΙΚΕΡ) ι ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ εςκεμμζνθσ φκοράσ ι κλοπισ του υλικοφ τθσ
Βιβλιοκικθσ ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ τθσ ΒΙΚΕΡ μετά από ςχετικι αναφορά του
Ρροϊςταμζνου του Τμιματοσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν προσ τουσ Χριςτεσ ι του Ρροϊςταμζνου
του αντίςτοιχου Ραραρτιματοσ, ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα του κζματοσ, δικαιοφται να
επιβάλει τισ εξισ κυρϊςεισ:
i. Ρροφορικι ι ζγγραφθ επίπλθξθ.
ii. Αναςτολι ι περιοριςμό των δικαιωμάτων του χριςτθ (δανειςμοφ και λοιπϊν
υπθρεςιϊν) για διάςτθμα από μια (1) εβδομάδα ζωσ και ζξι (6) μινεσ.
iii. Ζγγραφθ καταγγελία ςτο Τμιμα ςτο οποίο ανικει ο χριςτθσ και ενθμζρωςθ τθσ
Επιτροπισ Βιβλιοκικθσ.
iv. Ραραπομπι τθσ υπόκεςθσ ςτθ Σφγκλθτο για λιψθ πεικαρχικϊν μζτρων, μετά από
ςχετικι απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Βιβλιοκικθσ.
v. Σε περίπτωςθ εξωτερικοφ μζλουσ, οριςτικι διαγραφι και απαγόρευςθ ειςόδου ςτουσ
χϊρουσ τθσ, μετά από απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Βιβλιοκικθσ.
Ο χριςτθσ ζχει δικαίωμα προςφυγισ ςτθν Επιτροπι Βιβλιοκικθσ, τθσ οποίασ θ απόφαςθ
επικυρϊνεται από τθ Σφγκλθτο.
Η τιρθςθ των όρων του παρόντοσ εναπόκειται ςτο προςωπικό τθσ Βιβλιοκικθσ, το οποίο
δικαιοφται να δίνει οδθγίεσ, οι οποίεσ ζχουν δεςμευτικό και υποχρεωτικό χαρακτιρα για
τουσ χριςτεσ για άμεςθ ςυμμόρφωςθ.
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Άρθρο 9.

Ευθύνη τησ ΒΙΚΕΠ και Περιοριςμοί τησ

Ρζρα από τθν προβλεπόμενθ από τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί αςτικισ ευκφνθσ των ΝΡΔΔ
ευκφνθ, το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο δεν ευκφνεται για ςωματικζσ βλάβεσ, υλικζσ ι μθ υλικζσ ηθμίεσ
που ενδεχομζνωσ προκλθκοφν από:
Τθν ελαττωματικι, ελλιπι ι κακυςτερθμζνθ παροχι υπθρεςιϊν.
Τθ χριςθ οποιωνδιποτε χϊρων ι μζςων που διατίκενται για/από τθ Βιβλιοκικθ.
Τθ χριςθ ελλιπϊν, παρωχθμζνων ι ψευδϊν πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε
πλθροφοριακζσ πθγζσ τθσ βιβλιοκικθσ.
Τθν καταχρθςτικι ι παράνομθ χριςθ προςωπικϊν δεδομζνων ι ςτοιχείων λόγω ελλιποφσ
προςταςίασ δεδομζνων ςτο Διαδίκτυο.
Τθν παραβίαςθ πνευματικϊν ι άλλων δικαιωμάτων, κακϊσ και ςυμβατικϊν δικαιωμάτων
και υποχρεϊςεων οποιωνδιποτε παρόχων υπθρεςιϊν μζςω Διαδικτφου.
Τθν ελαττωματικι λειτουργία των διατικζμενων από τθ Βιβλιοκικθ φωτοτυπικϊν ι
αντιγραφικϊν μθχανθμάτων, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και γενικότερα του υλικοφ και
λογιςμικοφ, κακϊσ και τθν ζλλειψθ κζςεων εργαςίασ για τουσ χριςτεσ και τον περιοριςμό
ςτθν πρόςβαςθ τεκμθρίων, ςτοιχείων και πλθροφοριϊν.
Τθ χριςθ των διατικζμενων κυρίδων εναπόκεςθσ και φφλαξθσ προςωπικϊν αντικειμζνων
των χρθςτϊν.

Άρθρο 10.

Ωράριο Λειτουργίασ

Το ωράριο λειτουργίασ τθσ ΒΙΚΕΡ κακορίηεται με τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ μετά από
ειςιγθςθ του Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ και απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ τθσ ΒΙΚΕΡ,
ανάλογα με το διακζςιμο προςωπικό τθσ, τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ και τισ ανάγκεσ των
χρθςτϊν. Το εκάςτοτε ιςχφον ωράριο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ των Πρων Λειτουργίασ τθσ
ΒΙΚΕΡ και δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΒΙΚΕΡ.
Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράταςθσ του θμεριςιου ωραρίου λειτουργίασ μετά από
απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ, θ Βιβλιοκικθ δφναται να λειτουργεί ωσ αναγνωςτιριο. Αν
δεν υπάρχει το απαραίτθτο αρμόδιο προςωπικό για να παρζχει τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ τθσ
ΒΙΚΕΡ χωρίσ να τίκεται ςε κίνδυνο το υλικό τθσ ι θ οργάνωςι του, αυτι δφναται να λειτουργεί
μόνο ωσ αναγνωςτιριο.
Μετά από ειςιγθςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ ΒΙΚΕΡ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ
Εποπτείασ ΒΙΚΕΡ μπορεί να αναςτείλει τθν παροχι όλων ι οριςμζνων υπθρεςιϊν για
περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα, όπωσ κατά τθ διάρκεια των κερινϊν διακοπϊν.

Άρθρο 11.

Αναθεώρηςη/Τροποποίηςη του Εςωτερικού Κανονιςμού

Η Επιτροπι Εποπτείασ μετά από ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ ΒΙΚΕΡ ειςθγείται ςτθ Σφγκλθτο
τθν ανακεϊρθςθ του κανονιςμοφ, ζχοντασ λάβει υπόψθ τισ ανάγκεσ, τισ προτάςεισ και τα
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αιτιματα τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, κακϊσ και του προςωπικοφ
τθσ Βιβλιοκικθσ και Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ του Ιδρφματοσ.
Η ολικι ι μερικι κατάργθςθ ι τροποποίθςθ οποιουδιποτε προςαρτιματοσ του παρόντοσ
Κανονιςμοφ δεν ςυνεπάγεται τροποποίθςθ οφτε επθρεάηει το κφροσ και τθν ιςχφ των διατάξεων
του Κανονιςμοφ με ςυνζπεια αυτοί να ςυνεχίηουν να ιςχφουν ωσ ζχουν.
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