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ΑΡΘΡΟ 1: Γεληθέο δηαηάμεηο - Απνζηνιή ηεο Βη.Κε.Π.
ην Πνιπηερλείν Κξήηεο ιεηηνπξγεί εληαία Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 16, παξ. 1.α θαη 1.β, ηνπ Ν. 3404/2005 (ΦΔΚ 260 Α΄), σο απηνηειήο θαη
απνθεληξσκέλε κνλάδα ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο, κε ηίηιν «Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν
Πιεξνθφξεζεο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (Βη.Κε.Π.)». Η Βη.Κε.Π., ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ
δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (Π.Γ. 54/2004) ππάγεηαη ηεξαξρηθά ζηνλ
Πξντζηάκελν Γξακκαηείαο.
Η πεξαηηέξσ δηνηθεηηθή αλάπηπμε ηεο Βη.Κε.Π. ζε Παξαξηήκαηα ζε επίπεδν ρνιήο ή ζε
Μνλάδεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξχκαηνο χζηεξα απφ
απφθαζε ηεο πγθιήηνπ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Παξαξηεκάησλ ή
Μνλάδσλ ηεο Βη.Κε.Π. ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη ε εμαζθάιηζε απφ ην Ίδξπκα ησλ ζπλζεθψλ
απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ηε δηάζεζε επαξθνχο αξηζκνχ επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ
πξνζσπηθνχ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Σα Παξαξηήκαηα ή νη Μνλάδεο ππάγνληαη δηνηθεηηθά
ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Ιδξχκαηνο θαη απνηεινχλ εληαίν κε απηήλ ζχλνιν, ηφζν σο
πξνο ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, φζν θαη σο πξνο ηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ πφξσλ.
Η Βη.Κε.Π. ζπληζηά ρψξν επαθήο δηδαζθνκέλσλ θαη δηδαζθφλησλ κε ηηο πνηθίιεο πεγέο θαη
κνξθέο πιεξνθφξεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ απνηειεί θεληξηθή εθπαηδεπηηθή πεγή ηνπ
Πνιπηερλείνπ θαη ζεκείν αλαθνξάο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Απνηειεί δειαδή κία
δηαηκεκαηηθή κνλάδα κέζα ζην Ίδξπκα ε νπνία αθνινπζεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ
κειινληηθφ ηεο ζρεδηαζκφ, ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ Ιδξχκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε
Βη.Κε.Π. ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα αλψηαηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Ιδξχκαηνο.
Απνζηνιή ηεο Βη.Κε.Π. είλαη ε ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ιδξχκαηνο, ε ζπκβνιή ηεο ζηε δηαρείξηζε, παξνρή θαη δηάζεζε
εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηελ επξχηεξε Δζληθή θαη Γηεζλή θνηλφηεηα, θαη ε νπζηαζηηθή
ζπκκεηνρή ηεο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ.
Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, ε Βη.Κε.Π.:
 Δξεπλά, εληνπίδεη, αμηνινγεί (ζε ζπλεξγαζία κε ηα φξγαλα ζπλδηνίθεζεο ηνπ
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο) θαη κεξηκλά γηα ηελ απφθηεζε πιηθνχ (έληππνπ, κε έληππνπ θαη
ειεθηξνληθνχ) θαη ηελ πξφζβαζε ζε πεγέο πιεξνθφξεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα
ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Πνιπηερλείνπ,
ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ
αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο.
 Γηακνξθψλεη θαη αλαπηχζζεη δπλακηθφ θαη επέιηθην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο
πιηθνχ θαη πεγψλ πιεξνθφξεζεο ζηελ Πνιπηερλεηαθή Κνηλφηεηα.
 Γηακνξθψλεη θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο βηβιηνγξαθηθήο ππνζηήξημεο θαη πιεξνθφξεζεο
ζηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο ησλ ρξεζηψλ ηεο.
 Οξγαλψλεη θαη δηαηεξεί ην πιηθφ ηεο ψζηε λα είλαη εχθνιν λα αλαδεηεζεί θαη
θαηάιιειν λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο.
 Γηεμάγεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έξεπλεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ αλαγθψλ ησλ
ρξεζηψλ ηεο, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη θάζε θνξά θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο θνηηεηέο θαη ηε δηνίθεζε ηνπ Πνιπηερλείνπ γηα ην ζθνπφ
απηφ.
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Γηακνξθψλεη πεξηβάιινλ πνπ πξνσζεί ηηο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ
αηνκηθή ή νκαδηθή κειέηε ηνπ πιηθνχ ηεο.
Πξνζθέξεη νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ έξεπλα θαη ρξήζε ηνπ πιηθνχ θαη
ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ θαη ζηελ αλάπηπμε θξηηηθψλ ηθαλνηήησλ έξεπλαο ζηνπο
ρξήζηεο.
Πξνσζεί ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ βηβιηνζεθψλ, ηδηαίηεξα ησλ αθαδεκατθψλ, θαη
ζπκκεηέρεη ζε ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ δηαζέζηκσλ, ζε
εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, πεγψλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ.
Καηαβάιιεη ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη θαη κεξηκλά
γηα ηε δηακφξθσζε θαη πξνζθνξά λέσλ.
Πξνβάιιεη ηηο ππεξεζίεο ηεο κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν (φπσο έθδνζε ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ,
δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ζην Internet θιπ).
Παξαθνινπζεί θαη ελζσκαηψλεη ηηο εμειίμεηο ζηελ βηβιηνζεθνλνκία θαη ηελ επηζηήκε ηεο
πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηηο επηηεινχκελεο
εξγαζίεο θαη ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ.
Τηνζεηεί ηα εζληθά θαη δηεζλή πξφηππα ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ ηεο, ηελ
πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζή ηεο.
Αλαδεηά, εμαζθαιίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη κε ηνλ σθειηκφηεξν ηξφπν ηνπο απαξαίηεηνπο
νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ απφθηεζε πιηθνχ θαη δηάζεζε ππεξεζηψλ.
Αλαδεηά, εμαζθαιίδεη θαη κεξηκλά γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ δηάζεζε θαη αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ηεο.
Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ θαη γηα ηε δηαξθή επηκφξθσζε ηνπ.

Η Βη.Κε.Π. ιεηηνπξγεί σο ππεξεζία ζπγθέληξσζεο θαη δηάδνζεο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη πχιε πξφζβαζεο
ζηηο πνηθίιεο απνκαθξπζκέλεο πιεξνθνξηαθέο πεγέο γηα ηα κέιε ηεο Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο.
Λεηηνπξγεί επίζεο θαη σο θεληξηθφο θνξέαο θάησ απφ ηνλ νπνίν είλαη δπλαηφλ λα πξνζαξηψληαη θάζε θνξά
νη δηάθνξεο λέεο ππεξεζίεο πξνζθνξάο πιεξνθνξηψλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο
Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ ππαξρφλησλ
πιηθψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη απνθεχγνληαη επηθαιχςεηο ζηα πεδία δξαζηεξηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ Πνιπηερλείνπ.

ΑΡΘΡΟ 2: Όξγαλα Γηνίθεζεο ηεο Βη.Κε.Π.
Η Βη.Κε.Π. ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζπγθξνηεί Γηεχζπλζε απνηεινχκελε απφ Σκήκαηα φπσο
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
Η Γηεχζπλζε ηεο Βη.Κε.Π. ππάγεηαη ηεξαξρηθά ζηνλ Πξντζηάκελν Γξακκαηείαο ηνπ Ιδξχκαηνο ζηνλ νπνίν
αλαθέξεηαη ν Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π.
Η δηακφξθσζε αλνηθηψλ θαη ακθίδξνκσλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο Βη.Κε.Π. θαη ησλ νξγάλσλ
δηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ, παίδεη
πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο Βη.Κε.Π. Γηα ην ιφγν απηφ ν Πξντζηάκελνο
Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π. δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο πγθιήηνπ θαη ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηελ Βη.Κε.Π. ην πιαίζην ηεο παξαπάλσ ελεκέξσζεο νη Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ θαη ε
Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ ζα θνηλνπνηνχλ έγθαηξα ζηελ Βη.Κε.Π. ηηο απνθάζεηο πνπ ηελ
αθνξνχλ.
Σν έξγν ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π. ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ
Πιεξνθόξεζεο ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ:
 Σνλ Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ & Πξνζσπηθνχ σο Πξφεδξν κε αλαπιεξσηή ηνλ
Αληηπξχηαλε Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ & Αλάπηπμεο.
 Έλα (1) κέινο Γ.Δ.Π. σο εθπξφζσπν απφ θάζε Σκήκα ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.
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 Σνλ Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π.
 Έλα (1) κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, εθπξφζσπν ηνπ πιιφγνπ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ.
 Έλα (1) πξνπηπρηαθφ θνηηεηή, εθπξφζσπν ηνπ πιιφγνπ Πξνπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ απφ θάζε Σκήκα
ηνπ Πνιπηερλείνπ ζην νπνίν θνηηνχλ πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο.
 Γχν (2) κέιε, εθπξφζσπνη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Βη.Κε.Π.
Σα παξαπάλσ αλαθεξφκελα κέιε έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π. ή ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο.
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Βη.Κε.Π. νξίδνληαη θάζε θνξά (εθηφο ηνπ Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π.)
απφ ηελ χγθιεην ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, εθηφο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ζπιιφγνπο) θαη ηα κέιε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Βηβιηνζήθεο (πνπ εθιέγνληαη απφ ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Βη.Κε.Π. κε κπζηηθή
ςεθνθνξία).
Η Δπηηξνπή έρεη δηεηή ζεηεία κε έλαξμε ζεηείαο ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήμε ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ
κεζεπφκελνπ έηνπο.
Η Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά αλά εμάκελν.
Ο Πξφεδξνο ζπγθαιεί ηελ Δπηηξνπή Βη.Κε.Π. θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο. Η εκεξήζηα δηάηαμε ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π., ν νπνίνο είλαη θαη εηζεγεηήο.
Όπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην θαη κεηά απφ ζπλελλφεζε Πξνέδξνπ θαη Πξντζηακέλνπ, είλαη δπλαηφ λα
θιεζνχλ ζηελ Δπηηξνπή άιια κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Βη.Κε.Π. ή ζηειέρε άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ ηελ Δπηηξνπή γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπο πνπ
αθνξνχλ ηελ Βη.Κε.Π.
Ρόινο ηεο Δπηηξνπήο Βη.Κε.Π.








Υαξάζζεη πνιηηηθή ζε ζέκαηα δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο Βη.Κε.Π., ηδηαίηεξα ζε φηη
αθνξά ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο θνηηεηέο (ζπιινγέο, πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ρψξνο,
θαλνληζκφο δαλεηζκνχ, δηαδαλεηζκνχ, σξάξην ιεηηνπξγίαο, ζπλεξγαζίεο ηεο Βη.Κε.Π. κε άιιεο θιπ).
Απνθαζίδεη γηα δηακφξθσζε πνιηηηθήο δαλεηζκνχ, δηαδαλεηζκνχ-παξάδνζεο ηεθκεξίσλ θαη
σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Βη.Κε.Π.
Υαξάζζεη πνιηηηθή ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Βη.Κε.Π. Δπίζεο, ελεκεξψλεηαη
γηα ηνλ πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ πξηλ απηφο εγθξηζεί απφ ηελ χγθιεην ηνπ Ιδξχκαηνο.
Δπνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο απφ ηελ Βη.Κε.Π.
Απνηειεί ζχλδεζκν ηεο Βη.Κε.Π. κε ηα εθπαηδεπηηθά Σκήκαηα ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη εηζεγείηαη ηελ
ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα ηεο Βη.Κε.Π. ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Ιδξχκαηνο.
Δλεκεξψλεη ηα Σκήκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηα επηηεχγκαηα θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο
Βη.Κε.Π.
Μεηαθέξεη ζηελ Βη.Κε.Π. ηηο εμειίμεηο θαη αιιαγέο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηεο δηδαθηηθήο
κεζνδνινγίαο, γηα ηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία θαη πξνζαξκνγή ηεο ζ’ απηέο ηηο αιιαγέο.
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ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΣΗ Βη.Κε.Π.

ΤΓΚΛΗΣΟ

ΠΡΤΣΑΝΙΚΟ
ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ ΑΚΑΓ.
ΤΠΟΘΔΔΩΝ &
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ
ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΓΡ. &
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΠΡΤΣΑΝΗ

ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙ.ΚΔ.Π

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙ.ΚΔ.Π
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ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΔΝΣΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙ.ΚΔ.Π.
ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΚΣΗΗ & ΣΔΥΝΙΚΗ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΤΛΙΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΑΡΘΡΟ 3: Δζωηεξηθή δηάξζξωζε ηεο Βη.Κε.Π.
Α. Σκήκαηα ηεο Βη.Κε.Π.
Η Γηεχζπλζε ηεο Βη.Κε.Π. δηαξζξψλεηαη ζε επηκέξνπο Σκήκαηα κε αξκνδηφηεηεο
φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:
1. Τμήμα Πληποθόπηζηρ & Τεκμηπίωζηρ
i) Τπεξεζίεο Δπηζηεκνληθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Σεθκεξίσζεο.
ii) Τπεξεζίεο Γαλεηζκνχ, Γηαδαλεηζκνχ-Παξάδνζεο Σεθκεξίσλ.
iii) Τπεξεζίεο Πνηφηεηαο
2. Τμήμα Ππόζκηηζηρ & Τεσνικήρ Επεξεπγαζίαρ Υλικού.
3. Τμήμα Ανάπηςξηρ Εθαπμογών & Διασείπιζηρ Υπολογιζηικών Σςζηημάηων.
4. Γπαθείο Διοικηηικήρ Υποζηήπιξηρ.
Β. Αξκνδηόηεηεο ηωλ Σκεκάηωλ ηεο Βη.Κε.Π.:
1. Τμήμα Πληποθόπηζηρ & Τεκμηπίωζηρ
i) Τπεξεζίεο Δπηζηεκνληθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Σεθκεξίσζεο.















Παξνρή επηζηεκνληθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηεθκεξίσζεο.
Δπηιεθηηθή δηάδνζε ηεο πιεξνθφξεζεο (Selective Dissemination of
Information).
ρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο επηινγήο πιηθνχ θαη
δηαρείξηζεο ησλ ζπιινγψλ ηεο Βη.Κε.Π.
πλεξγαζία κε ηα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Σκεκάησλ
ηνπ Πνιπηερλείνπ γηα ηελ βειηίσζε, αλάπηπμε ησλ ζπιινγψλ ηεο
Βη.Κε.Π. θαη γεληθά γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο κε ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.
Αμηνιφγεζε ησλ ζπιινγψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο Βη.Κε.Π.
χληαμε πιεξνθνξηαθψλ νδεγψλ ηεο Βη.Κε.Π.
χληαμε βηβιηνγξαθηψλ.
Γηνξγάλσζε θαη εθηέιεζε ελεκεξσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε ρξήζε
ησλ ρψξσλ, εμνπιηζκνχ, ζπιινγψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο Βη.Κε.Π..
Βηβιηνγξαθηθή θαη πιεξνθνξηαθή εθπαίδεπζε.
Παξνρή επηηφπηαο βνήζεηαο πξνο ηνπο ρξήζηεο.
πκβνιή ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο
Βη.Κε.Π. ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ θαη ηεο ειεθηξνληθήο βνήζεηαο πξνο
ηνπο ρξήζηεο.
Έξεπλα αγνξάο γηα λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο.
Γηαθήκηζε ηνπ πιηθνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο Βη.Κε.Π.
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Αλάπηπμε θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλεξγαζίεο κε άιιεο βηβιηνζήθεο
αλαθνξηθά κε ππεξεζίεο επηζηεκνληθήο πιεξνθφξεζεο θαη
ηεθκεξίσζεο.
χληαμε αλαθνξψλ θαη έθδνζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε
ηελ παξνρή επηζηεκνληθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηεθκεξίσζεο.

ii) Τπεξεζίεο Γαλεηζκνχ, Γηαδαλεηζκνχ-Παξάδνζεο Σεθκεξίσλ.
















ρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ δαλεηζκνχ πιηθνχ θαη
δηαδαλεηζκνχ-παξάδνζεο ηεθκεξίσλ.
Παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε δαλεηζκνχ θαη δηαδαλεηζκνχπαξάδνζεο ηεθκεξίσλ.
Γηαρείξηζε Κιεηζηήο πιινγήο θαη εηδηθψλ ζπιινγψλ.
Γηαξθήο εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ θαλνληζκνχ
δαλεηζκνχ θαη δηαδαλεηζκνχ-παξάδνζεο ηεθκεξίσλ ηνπ πιηθνχ ηεο
Βη.Κε.Π. θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζή/ αλαζεψξεζή ηνπ.
Σήξεζε θαη παξαθνινχζεζε αξρείνπ ησλ ρξεζηψλ-κειψλ ηεο
Βη.Κε.Π.
Έθδνζε θαξηψλ ησλ ρξεζηψλ-κειψλ ηεο Βη.Κε.Π.
Παξαθνινχζεζε δαλεηζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ρξεζηψλ-κειψλ ηεο
Βη.Κε.Π.
Παξαθνινχζεζε θαη ηήξεζε ινγαξηαζκνχ ησλ εζφδσλ απφ ηα
πξφζηηκα ππέξβαζεο ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ δαλεηζκνχ, ησλ θσηνηππηψλ
ησλ ρξεζηψλ-κειψλ ηεο Βη.Κε.Π., θαη εζφδσλ απφ θάζε άιιε πεγή.
Έξεπλα αγνξάο γηα λέα πξντφληα/ δπλαηφηεηεο δαλεηζκνχ θαη
δηαδαλεηζκνχ-παξάδνζεο ηεθκεξίσλ.
Μέξηκλα γηα ηελ αγνξά αλαισζίκσλ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ
θνηλφρξεζηνπ εμνπιηζκνχ ηεο Βη.Κε.Π.
Παξαιαβή θαη έιεγρνο ηηκνινγίσλ αγνξάο αλαισζίκσλ θαη
ηηκνινγίσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαδαλεηζκφ – παξάδνζε ηεθκεξίσλ ηεο
Βη.Κε.Π.
χληαμε αλαθνξψλ θαη έθδνζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δαλεηζκνχ
θαη δηαδαλεηζκνχ-δηαθίλεζεο ηεθκεξίσλ θαη γεληθά ηεο ρξήζεο ηνπ
πιηθνχ ηεο Βη.Κε.Π.
Σαθηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ζηα ξάθηα θαη έιεγρνο ηεο ηαμηζέηεζήο ηνπ.
Οξγάλσζε ηνπ ρψξνπ δαλεηζκνχ.
Αλάπηπμε θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλεξγαζίεο κε άιιεο βηβιηνζήθεο
αλαθνξηθά κε ηνλ δαλεηζκφ θαη δηαδαλεηζκφ-δηαθίλεζε ηεθκεξίσλ.

iii) Τπεξεζίεο Πνηφηεηαο


Γηαζθάιηζε φηη εθαξκφδεηαη έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο
ζχκθσλν κε ηηο κνληέξλεο απαηηήζεηο ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Πνηφηεηαο (ζήκεξα ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO 9001:2000)
ζηελ Βη.Κε.Π. ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.
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Αλαθνξά ζηελ Γηεχζπλζε ηεο Βη.Κε.Π. γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αλαγθψλ γηα βειηίσζε.
Γηαζθάιηζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ
Βη.Κε.Π.
Γηαζθάιηζε φηη φιεο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Βη.Κε.Π.
είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ φπσο πξνζδηνξίδνληαη
απφ ηα ζρεηηθά πξφηππα θαη ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Αλάιεςε επζχλεο θαη ξφινπ σο ζπλδέζκνπ κε ηνπο εμσηεξηθνχο
θνξείο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο.
Γηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα, ζηηο
πξνηάζεηο/ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη θαζψο θαη ζηηο ζπκβάζεηο
πνπ ππνγξάθνληαη κε ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα.
ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ πνηφηεηαο θαη
δηαδηθαζίεο/ νδεγίεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ζπληνληζκφο ηεο εθαξκνγήο – εθηέιεζήο
ηνπο απφ φια ηα ζπκκεηέρνληα Σκήκαηα ηεο Βη.Κε.Π. θαη ηνπ
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.
Έιεγρνο θαη εθηέιεζε επηζεσξήζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
επάξθεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ
ηζρπφλησλ δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ.
Δθθίλεζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ ιήςε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηεο Βη.Κε.Π. θαζψο θαη ηελ δηαηήξεζε απηνχ
ζε ηζρχ απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο
Γηαπηζηεπκέλνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο Πηζηνπνίεζεο.
Γηαηήξεζε θαηάιιεισλ επαθψλ θαη δηαζπλδέζεσλ κε ηηο Κξαηηθέο
Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνχο πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα θαη αληηθείκελν
ηελ Πνηφηεηα.
Αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνκεζεπφκελσλ πξντφλησλ/
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο πξνκεζεπηψλ/
ππεξγνιάβσλ.

2. Τμήμα Ππόζκηηζηρ & Τεσνικήρ Επεξεπγαζίαρ Υλικού






ρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο γηα: α) ηελ πξφζθηεζε
κνλνγξαθηψλ, ηηο ζπλδξνκέο πεξηνδηθψλ (έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ),
βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη θάζε άιιεο κνξθήο πιηθνχ, β) ηελ ηερληθή
επεμεξγαζία ηνπ πξναλαθεξζέληνο πιηθνχ θαη γ) ηε ζπληήξεζε ηνπ
πιηθνχ ηεο Βη.Κε.Π.
Δπαθέο κε πξνκεζεπηέο/ εθδφηεο. Δηδηθφηεξα, επηθνηλσλία κε
πξνκεζεπηέο/ εθδφηεο γηα ηνπο φξνπο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο
θαη ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζηηο ειεθηξνληθέο ηνπο ππεξεζίεο.
χληαμε πξνδηαγξαθψλ θαη παξαθνινχζεζε δηαγσληζκψλ γηα ηελ
πξνκήζεηα πιηθνχ.
πιινγή, δηεθπεξαίσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο παξαγγειηψλ
κνλνγξαθηψλ θαη ζπλδξνκψλ πεξηνδηθψλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ,
θαζψο θαη θάζε άιιεο κνξθήο πιηθνχ.
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Δλεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ πνξεία ησλ παξαγγειηψλ
ηνπο.
Παξαιαβή πιηθνχ απφ πξνκεζεπηέο.
Παξαιαβή θαη έιεγρνο ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο πιηθνχ (κνλνγξαθηψλ,
πεξηνδηθψλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ θιπ).
Παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ησλ πξνκεζεπηψλ θάζε κνξθήο πιηθνχ
ηεο Βη.Κε.Π.
Παξαθνινχζεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ γηα πξνκήζεηεο κνλνγξαθηψλ,
ζπλδξνκψλ πεξηνδηθψλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη θάζε άιιεο κνξθήο
πιηθνχ.
χληαμε αλαθνξψλ θαη έθδνζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ
ηελ πξφζθηεζε θαη ηερληθή επεμεξγαζία θάζε κνξθήο πιηθνχ ηεο
Βη.Κε.Π.
Μέξηκλα γηα ηελ θαζηέξσζε δηεζλψλ θαη εζληθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ
ηερληθή επεμεξγαζία πιηθνχ.
Έηνηκε θαη πξσηφηππε (αλαδξνκηθή θαη ηξέρνπζα) θαηαινγνγξάθεζε
πιηθνχ.
Θεκαηηθή επξεηεξίαζε πιηθνχ.
Σαμηλφκεζε πιηθνχ.
Βηβιηνγξαθηθφο έιεγρνο, έιεγρνο θαζηεξσκέλσλ φξσλ θαη ζπληήξεζε
ησλ εγγξαθψλ ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ θαηαιφγνπ ηεο Βη.Κε.Π.
Πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ γηα ηα ξάθηα.
χληαμε νδεγψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ζπιινγψλ ηεο Βη.Κε.Π.
χληαμε θαη έθδνζε θαηαιφγσλ πιηθνχ ηεο Βη.Κε.Π.
Βηβιηνδεζία θαη ζπληήξεζε έληππνπ πιηθνχ.
Φεθηνπνίεζε πιηθνχ.
Σνπνζέηεζε πιηθνχ ζηα ξάθηα θαη έιεγρνο ηεο ηαμηζέηεζήο ηνπ.
Έξεπλα αγνξάο γηα λέα πξντφληα πνπ αθνξνχλ ην Σκήκα.
Μέξηκλα γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ πνπ αθνξνχλ ην Σκήκα.
Αλάπηπμε θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλεξγαζίεο κε άιιεο βηβιηνζήθεο γηα
δηαλεκεκέλεο ζπιινγέο.

3. Τμήμα Ανάπηςξηρ Εθαπμογών & Διασείπιζηρ Υπολογιζηικών Σςζηημάηων







Καζνξηζκφο πνιηηηθήο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ησλ
θαηάιιεισλ εθαξκνγψλ απηνκαηηζκνχ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηηο
αλάγθεο ηεο Βη.Κε.Π.
Δληνπηζκφο, επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
Γηαρείξηζε θαη ππνζηήξημε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο
απηνκαηηζκνχ ηεο Βη.Κε.Π.
ρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Βη.Κε.Π.
ρεδηαζκφο θαη ζπληήξεζε ηεο online βνήζεηαο γηα ηα δηάθνξα
ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο ηεο Βη.Κε.Π.
ρεδηαζκφο, αλάπηπμε, πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε άιισλ ηνπηθψλ
εθαξκνγψλ.
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Γεκηνπξγία θαη ηήξεζε αξρείσλ back up ησλ ζπζηεκάησλ ηεο
Βη.Κε.Π.
Δγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηεο κεραλνγξάθεζεο θαη ηεο
δηθηπαθήο ππνδνκήο ηεο Βη.Κε.Π.
Έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ γηα ρξήζε ησλ
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ηεο Βη.Κε.Π.
χληαμε πξνδηαγξαθψλ θαη παξαθνινχζεζε δηαγσληζκψλ γηα ηελ
πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ζπζηεκάησλ.
Έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ζπκβάζεσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ππνινγηζηηθνχ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Βη.Κε.Π.
Μέξηκλα γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ
ππνινγηζηηθνχ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Βη.Κε.Π.
Παξαιαβή θαη έιεγρνο ηηκνινγίσλ γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ θαη
ηε ζπληήξεζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ
ηεο Βη.Κε.Π.
Παξαθνινχζεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα
ππνινγηζηηθψλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ
απηνκαηηζκνχ.
Φεθηνπνίεζε πιηθνχ.
χληαμε αλαθνξψλ θαη έθδνζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ
ην Σκήκα.
Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Βη.Κε.Π. ζηε ρξήζε λέσλ
ηερλνινγηψλ.

4. Γπαθείο Διοικηηικήρ Υποζηήπιξηρ















Λνγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θαη ησλ επηκέξνπο
πξνυπνινγηζκψλ ηεο Βη.Κε.Π.
Λνγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ ηεο Βη.Κε.Π.
πκκεηνρή ζηε ινγηζηηθή ππνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ησλ
πξνυπνινγηζκψλ ησλ εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηα νπνία
ζπκκεηέρεη ε Βη.Κε.Π.
πκκεηνρή ζηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη
αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε Βη.Κε.Π.
Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π.
Γηεθπεξαίσζε αιιεινγξαθίαο.
Σήξεζε πξσηνθφιινπ.
Σήξεζε αξρείνπ δηεπζχλζεσλ, ηειεθψλσλ θιπ. θαη θάζε είδνπο
αξρείνπ ηεο Βη.Κε.Π.
Οξγάλσζε θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ εθδειψζεσλ ηεο
Βη.Κε.Π.
Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ εθδειψζεσλ ηεο Βη.Κε.Π.
Σήξεζε πξαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Βη.Κε.Π.
Τπνζηήξημε ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο Βη.Κε.Π..
Δπηκέιεηα έθδνζεο αλαθνηλψζεσλ θαη άιισλ εθδφζεσλ ηεο Βη.Κε.Π.
Παξαθνινχζεζε αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Βη.Κε.Π.
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Μέξηκλα γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο
αλάγθεο ηεο Βη.Κε.Π.
Έιεγρνο θαη δηεθπεξαίσζε ηηκνινγίσλ πξνο πιεξσκή ησλ πάζεο
θχζεσο εηδψλ ηεο Βη.Κε.Π.
χληαμε αλαθνξψλ θαη έθδνζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ
ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ.
Δμσηεξηθέο εξγαζίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ
Γξαθείνπ.
Μηζζνδνζία έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Βη.Κε.Π. (π.ρ. θνηηεηέο).

ΑΡΘΡΟ 4: Πξνζωπηθό ηεο Βη.Κε.Π. - Αξκνδηόηεηεο
1. Πξνϊζηάκελνο Γηεύζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π.
Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π. επηιέγεηαη απφ ηελ χγθιεην ηνπ
Ιδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ.3, ηνπ Ν.3404/2005.
χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, ηεο
Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π. πξνΐζηαηαη ππάιιεινο, ηνπ θιάδνπ ΠΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ
θαη ειιείςεη απηνχ ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ.
Α. Σα θαζήθνληα/ αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο ηεο ΒΙ.ΚΔ.Π είλαη:
 Καζνξηζκφο ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο θαη αλάπηπμεο ηεο Βη.Κε.Π.
 Οξγάλσζε, επίβιεςε θαη ζπληνληζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ Σκεκάησλ θαη
ηνπ Γξαθείνπ ηεο Βη.Κε.Π.
 Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ/ησλ πξνυπνινγηζκνχ/ψλ ηεο Βη.Κε.Π.
 Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη επίβιεςε πξνζσπηθνχ ηεο Βη.Κε.Π.
 Αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ ηεο Βη.Κε.Π.
 Γεκφζηεο ζρέζεηο ηεο Βη.Κε.Π.
 Δθπξνζψπεζε ηεο Βη.Κε.Π. ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ.
 Καηάξηηζε πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο κε άιιεο Βηβιηνζήθεο θαη Τπεξεζίεο
Πιεξνθφξεζεο θαη Οξγαληζκνχο.
 πκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο, ζπλέδξηα θιπ. πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ Διιάδα
θαη ην εμσηεξηθφ.
 Καηάξηηζε εηήζηνπ απνινγηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Βη.Κε.Π. θαη ππνβνιή
ηνπ ζηελ Πξπηαλεία ηνπ Πνιπηερλείνπ.
 Αληηπξνζψπεπζε ηεο Βη.Κε.Π. ζε θνξείο θαη νξγαλψζεηο.
ε πεξίπησζε απνπζίαο ή άιινπ θσιχκαηνο ν Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο ηεο
Βη.Κε.Π. αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθφξεζεο &
Σεθκεξίσζεο.
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2. Σκήκα Πιεξνθόξεζεο & Σεθκεξίωζεο
ην Σκήκα Πιεξνθφξεζεο & Σεθκεξίσζεο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ ή
ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ. Σν ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο είλαη ησλ θιάδσλ ΠΔ
ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ, ζηνπο βαζκνχο Γ-Α.
Α. Καζήθνληα/Αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθφξεζεο &
Σεθκεξίσζεο
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθφξεζεο & Σεθκεξίσζεο αλαθέξεηαη ζηνλ
Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π. Δπηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο πνπ
επηηεινχληαη απφ ην Σκήκα. Δπηβιέπεη δειαδή ηηο ππεξεζίεο επηζηεκνληθήο
πιεξνθφξεζεο & ηεθκεξίσζεο, ηηο ππεξεζίεο δαλεηζκνχ, δηαδαλεηζκνχ-παξάδνζεο
ηεθκεξίσλ, θαη ηηο ππεξεζίεο πνηφηεηαο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα
3Β1 ηνπ παξφληνο. Έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηεο Σκήκαηνο
θαη θαηαξηίδεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο/ επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
Σκήκαηνο θαζψο θαη ηνπ ίδηνπ.
Β. Τπφινηπν Πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθφξεζεο & Σεθκεξίσζεο
Οη ππάιιεινη ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθφξεζεο & Σεθκεξίσζεο αλαθέξνληαη ζηνλ
Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο απηνχ. Δπίζεο, αλαθέξνληαη ζηνλ Πξντζηάκελν θαη νη
ηπρφλ θνηηεηέο πνπ απαζρνινχληαη ζην Σκήκα.
Οη αξκνδηφηεηεο/ θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, πεξηγξάθνληαη ζηελ
ελφηεηα 3Β1 ηνπ παξφληνο.

3. Σκήκα Πξόζθηεζεο & Σερληθήο Δπεμεξγαζίαο Τιηθνύ
ην Σκήκα Πξφζθηεζεο & Σερληθήο Δπεμεξγαζίαο Τιηθνχ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο
ηνπ θιάδνπ ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ. Σν ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο είλαη
ησλ θιάδσλ ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ, ζηνπο βαζκνχο Γ-Α.
Α. Καζήθνληα/Αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Πξφζθηεζεο &
Σερληθήο Δπεμεξγαζίαο Τιηθνχ
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Πξφζθηεζεο & Σερληθήο Δπεμεξγαζίαο Τιηθνχ
αλαθέξεηαη ζηνλ Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π. Δπηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηηο
εξγαζίεο πνπ επηηεινχληαη απφ ην Σκήκα, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα
3Β2 ηνπ παξφληνο. Έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηεο Σκήκαηνο
θαη θαηαξηίδεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο/ επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
Σκήκαηνο θαζψο θαη ηνπ ίδηνπ.
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Β. Τπφινηπν Πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Πξφζθηεζεο & Σερληθήο Δπεμεξγαζίαο
Τιηθνχ
Οη ππάιιεινη ηνπ Σκήκαηνο Πξφζθηεζεο & Σερληθήο Δπεμεξγαζίαο Τιηθνχ
αλαθέξνληαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Πξφζθηεζεο & Σερληθήο
Δπεμεξγαζίαο Τιηθνχ. Δπίζεο, αλαθέξνληαη ζηνλ Πξντζηάκελν θαη νη ηπρφλ θνηηεηέο
πνπ απαζρνινχληαη ζην Σκήκα.
Οη αξκνδηφηεηεο/ θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, πεξηγξάθνληαη ζηελ
ελφηεηα 3Β2 ηνπ παξφληνο.

4. Σκήκα Αλάπηπμεο Δθαξκνγώλ & Γηαρείξηζεο Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ
ην Σκήκα Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ & Γηαρείξηζεο Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ
πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ
Τπνινγηζηψλ ή ΠΔ Μεραληθνχ εηδηθνηήησλ ζρεηηθψλ κε απηέο ησλ Ηιεθηξνληθψλ
Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ θαη ειιείςεη απηψλ ππάιιεινο ΠΔ ή
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο. Σν ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο είλαη ησλ θιάδσλ ΠΔ
Μεραληθψλ εηδηθνηήησλ ζρεηηθψλ κε απηέο ησλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ,
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή ΠΔ ή ΣΔ Πιεξνθνξηθήο, ή ΣΔ Σερλνινγηθψλ
εθαξκνγψλ.
Α. Καζήθνληα/Αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο
Δθαξκνγψλ & Γηαρείξηζεο Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ

Αλάπηπμεο

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ & Γηαρείξηζεο
Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ αλαθέξεηαη ζηνλ Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π.
Δπηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο πνπ επηηεινχληαη απφ ην Σκήκα, φπσο απηέο
πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 3Β3 ηνπ παξφληνο. Έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ φινπο
ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Σκήκαηνο θαη θαηαξηίδεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο/
επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο θαζψο θαη ηνπ ίδηνπ.
Β. Τπφινηπν Πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ & Γηαρείξηζεο
Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ
Οη ππάιιεινη ηνπ Σκήκαηνο Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ & Γηαρείξηζεο Τπνινγηζηηθψλ
πζηεκάησλ αλαθέξνληαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ
& Γηαρείξηζεο Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ. Δπίζεο, αλαθέξνληαη ζηνλ Πξντζηάκελν
θαη νη ηπρφλ θνηηεηέο πνπ απαζρνινχληαη ζην Σκήκα.
Οη αξκνδηφηεηεο/ θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, πεξηγξάθνληαη ζηελ
ελφηεηα 3Β3 ηνπ παξφληνο.
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5. Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
Οη ππάιιεινη ηνπ Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο αλαθέξνληαη ζηνλ
Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π. Δπίζεο, αλαθέξνληαη ζηνλ Πξντζηάκελν
Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π. θαη νη ηπρφλ θνηηεηέο πνπ απαζρνινχληαη ζην Γξαθείν.
Οη ππάιιεινη ηνπ Γξαθείνπ κπνξεί λα είλαη ησλ θιάδσλ ΠΔ ΓηνηθεηηθνχΟηθνλνκηθνχ ή ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ ή ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.
Οη αξκνδηφηεηεο/ θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ, πεξηγξάθνληαη ζηελ
ελφηεηα 3Β4 ηνπ παξφληνο.
7. Αλαπιήξωζε
Οη Πξντζηάκελνη ησλ Σκεκάησλ ηεο Βη.Κε.Π. φηαλ απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη
αλαπιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87
ηνπ Ν.3528 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ
Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ Α’ 26/9-2-2007) φπσο απηέο ηζρχνπλ
θάζε θνξά.
8. Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο
Γηα ηελ πξψηε κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο, πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Σκεκάησλ
θαη ηνπ Γξαθείνπ ηεο Βη.Κε.Π. ζπλερίδνπλ λα απαζρνινχληαη νη πθηζηάκελνη
ππάιιεινη ηεο Βη.Κε.Π.
ηελ Βη.Κε.Π. κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο γηα
πξνζθνξά βνεζεηηθήο εξγαζίαο.

ΑΡΘΡΟ 5: Οξγάλωζε θαη Υξήζε ηωλ Τπεξεζηώλ θαη ηωλ πιινγώλ ηεο
Βη.Κε.Π.
1. Τπεξεζία Γαλεηζκνύ
Γηθαίσκα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπιινγψλ ηεο Βη.Κε.Π. ηνπ Πνιπηερλείνπ
Κξήηεο έρνπλ φια ηα κέιε ηεο Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο.
Φνηηεηέο, εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ άιισλ ηδξπκάησλ, άιιεο
θαηεγνξίεο εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ θαζψο θαη άιιεο βηβιηνζήθεο κπνξνχλ επίζεο λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ζπιινγέο ηεο Βη.Κε.Π. εθφζνλ απηφ είλαη
εθηθηφ.
Οη φξνη θαη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπιινγψλ ηεο Βη.Κε.Π.
γηα θάζε θαηεγνξία ρξεζηψλ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Καλνληζκό Γαλεηζκνύ θαη ζηνλ
Καλνληζκό Γηαδαλεηζκνύ – Παξάδνζεο Σεθκεξίωλ.
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Κανονιζμός Γανειζμού
Η Βη.Κε.Π. ιεηηνπξγεί θαη δαλεηζηηθά γηα ηα κέιε ηεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
πιηθνχ δαλείδεηαη. Σν πιηθφ πνπ δελ δαλείδεηαη αθνξά:
 Σα πιεξνθνξηαθά βηβιία (ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο, νδεγνί, εγρεηξίδηα,
πξφηππα, ράξηεο, θ.ι.π.),
 Τιηθφ Κιεηζηήο πιινγήο,
 Σα πεξηνδηθά,
 Software θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ
Σν παξαπάλσ πιηθφ πνπ δελ δαλείδεηαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζην ρψξν ηεο
Βη.Κε.Π. (επηηφπηα ρξήζε).
Γηθαίσκα δαλεηζκνχ έρνπλ φια ηα κέιε ηεο Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο, εμσηεξηθνί
ρξήζηεο (φπσο κφληκνη θάηνηθνη Υαλίσλ), θαη ειιεληθέο βηβιηνζήθεο εθφζνλ έρεη
πξνεγεζεί εηδηθή ζπκθσλία.
Αλαγθαία είλαη ε έθδνζε πξνζσπηθήο θάξηαο δαλεηζκνχ γηα θάζε κέινο πνπ
εθδίδεηαη απφ ην Σκήκα Πιεξνθφξεζεο & Σεθκεξίσζεο. Η έθδνζε θάξηαο
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε θσηνγξαθίαο, Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο
(αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ ρξήζηε ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαη ε πξνζθφκηζε
βεβαίσζεο ηδηφηεηαο φπσο θνηηεηηθή ηαπηφηεηα, βεβαίσζε παξνρήο δηδαθηηθψλ
ππεξεζηψλ, θ.α.) θαη ζπκπιεξψλνληαο κία θφξκα αίηεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ
Βη.Κε.Π.
Η θάξηα θαη ζπλεπψο ην δηθαίσκα δαλεηζκνχ, είλαη απζηεξά πξνζσπηθή θαη δελ
κεηαβηβάδεηαη ζε άιια άηνκα. Δπίζεο, ηεξείηαη ην δαλεηζηηθφ απφξξεην.
Ο ρξήζηεο-κέινο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ δαλεηδνκέλνπ πιηθνχ
θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ ρξφλσλ επηζηξνθήο θαη αλαλέσζεο πιηθνχ.
ε πεξίπησζε αιιαγήο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ (δηεχζπλζε, ηειέθσλν θ.α.) ν
ρξήζηεο-κέινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ην
Σκήκα Πιεξνθφξεζεο & Σεθκεξίσζεο.
ε θάζε εξγαζηήξην ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο νξίδεηαη έλαο ππεχζπλνο γηα ην πιηθφ
πνπ έρεη ρξεσζεί ζε απηφ. ε πεξίπησζε αιιαγήο ππεπζχλνπ, ελεκεξψλεηαη ην Σκήκα
Πιεξνθφξεζεο & Σεθκεξίσζεο.
ε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο θάξηαο, ν ρξήζηεο-κέινο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη
ακέζσο ην Σκήκα Πιεξνθφξεζεο & Σεθκεξίσζεο.

Καηηγοπίερ, απιθμόρ και διάπκεια δανειζμού ςλικού πος δανείζεηαι ζηιρ
καηηγοπίερ σπηζηών
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΥΡΗΣΧΝ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΧΝ

ΚΑΘΗΓΗΣΔ (ΓΔΠ & Κ, Δ, Γ
Π.Γ. 407) &
ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ

ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΓΑΝΔΙΜΔΝΧΝ
ΓΑΝΔΙΜΟΤ
ΒΙΒΛΙΧΝ
χλνιν: 25
Σξεηο (3) κήλεο

ΔΔΓΙΠ / ΔΣΔΠ

Κ, Δ θαη Γ

χλνιν:25

Σξεηο (3) κήλεο

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΙ
ΦΟΙΣΗΣΔ

Κ, Δ θαη Γ

χλνιν: 15

Γχν (2) κήλεο

ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΟΙ
ΦΟΙΣΗΣΔ *

Κ, Γ
Δ

χλνιν: 5
Δμαξηάηαη

20 εκέξεο
6 κήλεο

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ
ΠΡΟΧΠΙΚΟ
ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΙ
ΥΡΗΣΔ

Κ, Δ θαη Γ

χλνιν: 5

Δίθνζη (20) εκέξεο

Κ, Δ θαη Γ

χλνιν: 5

Δίθνζη (20) εκέξεο

* Γηα εθπφλεζε Γηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ηα λνχκεξα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο
πξνηάζεηο βηβιηνγξαθίαο ηνπ επηβιέπσλ θαζεγεηή.
Καηεγνξίεο βηβιίσλ:
Κ= Κχξηαο πιινγήο
Δ= Δμακήλνπ
Γ= Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο
Αλαλέωζε ηνπ δαλεηζκέλνπ πιηθνύ επηηξέπεηαη έσο θαη ηξεηο (3) ζπλερφκελεο θνξέο
κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ έρεη γίλεη θξάηεζε απφ θάπνηνλ άιιν ρξήζηε. ε
πεξίπησζε θξάηεζεο, δελ αλαλεψλεηαη ε δηάξθεηα δαλεηζκνχ θαη ν ρξήζηεο νθείιεη
λα επηζηξέςεη ην πιηθφ γηα λα κπνξέζεη λα δαλεηζηεί ζην ρξήζηε πνπ έρεη αηηεζεί ηελ
θξάηεζε ηνπ. Οη αλαλεψζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ηειεθσληθά.
Κξάηεζε ήδε δαλεηζκέλνπ πιηθνύ γίλεηαη θαηφπηλ αηηήζεσο. Δάλ ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο θξαηήζεηο δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ ηζρχεη ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο βάζεη ηεο εκεξνκελίαο θξάηεζεο. Η Βη.Κε.Π. ελεκεξψλεη ηνπο
αηηνχληεο γηα ην πφηε κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην πιηθφ ην νπνίν θξαηείηαη γηα
απηνχο επηά (7) ζπλνιηθά εκέξεο.
Αλάθιεζε είλαη ε ελέξγεηα θαηά ηελ νπνία ε Βη.Κε.Π. δεηάεη επεηγφλησο θαη ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ηελ επηζηξνθή δαλεηζκέλνπ πιηθνχ αθφκα θη αλ ε δηάξθεηα
δαλεηζκνχ ηνπ δελ έρεη ιήμεη. Οη ρξήζηεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ
ελέξγεηα απηή.
ε πεξίπηωζε θαζπζηέξεζεο επηζηξνθήο πιηθνύ ν ρξήζηεο ρξεψλεηαη κε 0,06 €
πξφζηηκν αλά δαλεηζκέλν πιηθφ θαη εκεξνινγηαθή εκέξα θαζπζηέξεζεο. Σν αλψηαην
πνζφ πξνζηίκνπ αλά πεξίπησζε νξίδεηαη ζε 15,00 €.
Όηαλ ππάξρεη θξάηεζε ζε εθπξφζεζκν πιηθφ ην πξφζηηκν γηα θαζπζηέξεζε
δηακνξθψλεηαη ζηα 0,59 € γηα ηηο 3 πξψηεο εκέξεο θαζπζηέξεζεο θαη 1,47 € γηα θάζε
επφκελε εκέξα θαζπζηέξεζεο γηα θάζε δαλεηζκέλν ηεθκήξην. Σν πξφζηηκν ηεο
θξάηεζεο δελ ηζρχεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ (δειαδή θαηά ηηο δεθαπελζήκεξεο
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δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηνπ Πάζρα, θαη θαηά ηηο εθάζηνηε νξηδφκελεο ζχκθσλα κε ην
Αθαδεκατθφ εκεξνιφγην θαινθαηξηλέο δηαθνπέο).
ε πεξίπησζε κε ηαθηνπνίεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, νη ρξήζηεο απνθιείνληαη απφ ηηο
ππεξεζίεο ηεο Βη.Κε.Π. Σα κέιε ΓΔΠ ζε πεξίπησζε κεγάιεο ρξνληθήο απνπζίαο ηνπο απφ ην
Πνιπηερλείν Κξήηεο (ιφγσ εθπαηδεπηηθήο άδεηαο θιπ.) νθείινπλ λα επηζηξέςνπλ ην πιηθφ
πνπ έρνπλ δαλεηζηεί εκπξφζεζκα ή λα ελεκεξψλνπλ ην Σκήκα Πιεξνθφξεζεο &
Σεθκεξίσζεο.
Οη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζε πεξίπησζε πνπ δηαγξάθνληαη απφ ην
Πνιπηερλείν Κξήηεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, πξηλ θχγνπλ, ζηηο Γξακκαηείεο ησλ
Σκεκάησλ ηνπο βεβαίσζε ηεο Βη.Κε.Π. φηη δελ νθείινπλ πιηθφ ηεο Βη.Κε.Π.
Οη θνηηεηέο πνπ εθπνλνύλ δηπιωκαηηθή εξγαζία πξέπεη λα θαηαζέζνπλ αληίζηνηρε
βεβαίσζε ζηελ Βη.Κε.Π. ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνπο, ψζηε λα
επεθηαζεί ην φξην δαλεηδνκέλνπ πιηθνχ.
Οη ηειεηόθνηηνη θαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δε ζα κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην πηπρίν
ηνπο εάλ δελ επηζηξέςνπλ ζηελ Βη.Κε.Π. ην πιηθφ πνπ νθείινπλ. Πξνθεηκέλνπ λα
απνθνηηήζνπλ ζα πξέπεη λα θαηαζέηνπλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηφο ηνπο βεβαίσζε ηεο
Βη.Κε.Π. φηη δελ (α) νθείινπλ πιηθφ θαη φηη (β) έρνπλ παξαδψζεη αληίηππν ηεο δηπισκαηηθήο/
κεηαπηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ Βη.Κε.Π.
Οη επηζθέπηεο θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο κέζω ηωλ αληίζηνηρωλ πξνγξακκάηωλ
αληαιιαγήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, πξηλ θχγνπλ, ζην Γξαθείν Γεκνζίσλ θαη Γηεζλψλ
ρέζεσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ βεβαίσζε ηεο Βη.Κε.Π. φηη δελ νθείινπλ πιηθφ ηεο Βη.Κε.Π.
Οη εμωηεξηθνί ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα δαλείδνληαη πιηθφ απφ ηελ Βη.Κε.Π. ζα πξέπεη λα
επηδεηθλχνπλ, εθηφο απφ ηελ θάξηα κέινπο, θαη ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα.
Οη δαλεηδφκελνη είλαη ππεχζπλνη γηα ην πιηθφ πνπ έρνπλ δαλεηζηεί έσο φηνπ απηφ επηζηξαθεί
ζηε Βη.Κε.Π. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ή απώιεηαο ηνπ πιηθνύ, ν ρξήζηεο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ην πιηθφ κε ην ίδην πιηθφ πνπ θαηαζηξάθεθε ή ράζεθε ή κε
πιηθφ παξεκθεξνχο ζέκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ έλαο ρξήζηεο αληηθαηέζηεζε πιηθφ πνπ
ράζεθε θαη ην πιηθφ πνπ ζεσξνχληαλ ρακέλν αλεπξεζεί, επηζηξέθεηαη ζηνλ ρξήζηε ην πιηθφ
πνπ έρεη αγνξάζεη. Απηφ δχλαηαη λα ζπκβεί εθφζνλ ε Βηβιηνζήθε κπνξέζεη λα επηθνηλσλήζεη
κε ηνλ ρξήζηε (αλαηξέρνληαο ζηα αξρεία ηεο ή ζηα αξρεία ηνπ Ιδξχκαηνο).
ε πεξίπησζε απόπεηξαο θινπήο ή θαηαζηξνθήο πιηθνύ ν ρξήζηεο απνθιείεηαη απφ ηηο
ππεξεζίεο ηεο Βη.Κε.Π. ε νπνία ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ην πεξηζηαηηθφ ζηα αξκφδηα
φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Ιδξχκαηνο.
Οη ρξήζηεο-κέιε ηεο Βη.Κε.Π. έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θωηνηύπεζεο ηνπ έληππνπ πιηθνχ πνπ
ηνπο ελδηαθέξεη, ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαη εζληθνχο λφκνπο πεξί πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο. Σν θσηνηππηθφ ιεηηνπξγεί κε θάξηεο πνπ πξνκεζεχεη ην θπιηθείν θαη
θνξηίδνληαη ζηελ Βη.Κε.Π. ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο παξέρεηαη ην
δηθαίσκα 50 δσξεάλ θσηνηππηψλ κεληαίσο. Οη εμσηεξηθνί ρξήζηεο-κέιε ηεο Βη.Κε.Π.
ρξεψλνληαη κε 0,03 € αλά θσηνηππία. Γηα εθηχπσζε ειεθηξνληθνχ πιηθνχ (π.ρ. εθηχπσζε
ελφο άξζξνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ) φινη νη ρξήζηεο έρνπλ δηθαίσκα δσξεάλ εθηχπσζεο
κέρξη ηηο πέληε (5) πξψηεο ζειίδεο. Απφ έμη (6) έσο θαη δέθα (10) ζειίδεο εθηχπσζεο ε
ρξέσζε είλαη 0,09 € αλά ζειίδα εθηχπσζεο, ελψ απφ έληεθα (11) ζειίδεο εθηχπσζεο θαη άλσ,
ε ρξέσζε είλαη 0,15 € αλά ζειίδα.
Η Βη.Κε.Π. έρεη ην δηθαίωκα λα αξλεζεί ηεο ππεξεζίεο ηεο ζε φζνπο ρξήζηεο δελ ηεξνχλ
ηνλ Καλνληζκφ Γαλεηζκνχ θαη ηνλ Καλνληζκφ Γηαδαλεηζκνχ – Παξάδνζεο Σεθκεξίσλ.
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2. Τπεξεζία Γηαδαλεηζκνύ – Παξάδνζεο Σεθκεξίωλ
Η Βη.Κε.Π. γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηεο θαη γηα ηε δηάζεζε
κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ πεγψλ, ζπκκεηέρεη ζε εζληθά θαη δηεζλή δίθηπα Γηαδαλεηζκνχ/
Παξάδνζεο Σεθκεξίσλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο βηβιηνζήθεο, ππεξεζίεο
Γηαδαλεηζκνχ/ Παξάδνζεο Σεθκεξίσλ θαη δηαζέηεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο ηεο λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιηθφ πνπ
δελ δηαηίζεηαη ζηελ Βη.Κε.Π. αιιά ην νπνίν κπνξεί εχθνια λα εληνπηζζεί θαη λα
απνθηεζεί πξνζσξηλά. Η ππεξεζία Γηαδαλεηζκνχ/ Παξάδνζεο Σεθκεξίσλ
πξνζθέξεηαη δσξεάλ κόλν ζην δηδαθηηθφ, εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, ζηα κέιε ΔΔΓΙΠ
& ΔΣΔΠ, θαη ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Οη ρξήζηεο
ηεο ππεξεζίαο απηήο κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ζηελ
Βη.Κε.Π. αηηήκαηα
Γηαδαλεηζκνχ/ Παξάδνζεο Σεθκεξίσλ κέζσ ειεθηξνληθήο θφξκαο ε νπνία δηαηίζεηαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.
Κανονιζμός Γιαδανειζμού – Παράδοζης Τεκμηρίων
Σν δηδαθηηθφ, εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, ηα κέιε ΔΔΓΙΠ & ΔΣΔΠ, θαη νη κεηαπηπρηαθνί
θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο κπνξνχλ λα παξαγγέιλνπλ πιηθφ πνπ θξίλνπλ
απαξαίηεην γηα ηηο δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο ηνπο αλάγθεο, ην νπνίν δελ ππάξρεη
ζηελ ζπιινγή ηεο Βη.Κε.Π., απφ άιιεο βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ.
Αλ πξφθεηηαη γηα άξζξα πεξηνδηθψλ ηνπο απνζηέιιεηαη ε θσηνηππία ηνπο. Αλ
πξφθεηηαη γηα κνλνγξαθίεο, απηέο επηζηξέθνληαη ζηε Βηβιηνζήθε απφ ηελ νπνία έγηλε
ν δαλεηζκφο. Όηαλ ε Βη.Κε.Π. παξαιάβεη ην πιηθφ, εηδνπνηεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
Γελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο απηήο νη ππφινηπνη ρξήζηεο ηεο
Βη.Κε.Π. Η δηάξθεηα δαλεηζκνχ κνλνγξαθίαο πνπ έρεη απνζηαιεί απφ
ζπλεξγαδφκελεο βηβιηνζήθεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ βηβιηνζήθε απφ ηελ νπνία γίλεηαη ν
δαλεηζκφο. Δίλαη ζεκαληηθφ, απηνχ ηνπ είδνπο ην πιηθφ λα επηζηξέθεηαη κέζα ζηα
πξνθαζνξηζκέλα φξηα ψζηε λα δηαηεξνχληαη νη θαιέο ζρέζεηο κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο
βηβιηνζήθεο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε κειινληηθή ζπλεξγαζία. Γηα θάζε κέξα
θαζπζηέξεζεο επηζηξνθήο ν ρξήζηεο ρξεψλεηαη κε €0,54 αλά βηβιίν.

3. Τπεξεζίεο Πιεξνθόξεζεο θαη Σεθκεξίωζεο
Τπεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε θαη πξνζθνξά ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη
ηεθκεξίσζεο είλαη ην Σκήκα Πιεξνθφξεζεο θαη Σεθκεξίσζεο ηεο Βη.Κε.Π.
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε πξνζθνξά βνήζεηαο πξνο ηνπο ρξήζηεο ηεο Βη.Κε.Π.
γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ε ελίζρπζε
ησλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζήο ηνπο ζε απηέο. Με ηελ επξεία έλλνηά ηεο ε
πιεξνθφξεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ή πεγέο. Γηα ην ιφγν απηφ,
ην Σκήκα Πιεξνθφξεζεο & Σεθκεξίσζεο ηεο Βη.Κε.Π. δηακνξθψλεη θαη ζπληεξεί
ζπιινγή έληππνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ αιιά ζπγρξφλσο πξνζθέξεη θαη ηε
δπλαηφηεηα ηνπηθήο ή/ θαη απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο ζε πιηθφ θαη πεγέο
πιεξνθφξεζεο πνπ δηαηίζεληαη απνκαθξπζκέλα.
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Σν Σκήκα Πιεξνθφξεζεο & Σεθκεξίσζεο επηδηψθεη ηελ πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο
πξνζθεξφκελεο πιεξνθφξεζεο αιιά νη ρξήζηεο είλαη νη θχξηνη ππεχζπλνη γηα ηελ
εξκελεία θαη απνδνρή ηεο.
Σν Σκήκα Πιεξνθφξεζεο & Σεθκεξίσζεο δεζκεχεηαη επίζεο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ
απνξξήηνπ ηεο έξεπλαο ησλ ρξεζηψλ ηεο Βη.Κε.Π.
Η Βη.Κε.Π. κέζσ ηνπ παξαπάλσ Σκήκαηνο θαη κε ζπλεηή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ
νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ
πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηεο. χκθσλα φκσο κε ηνλ αξρηθφ ζθνπφ ηεο,
πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ θάιπςε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηεο
Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο θαη δεπηεξεπφλησο θαιχπηνληαη νη αλάγθεο εμσηεξηθψλ
ρξεζηψλ.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθφξεζεο & Σεθκεξίσζεο πξνζθέξεη θάζε
δπλαηή βνήζεηα ζηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ θαη ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο ηεο Βη.Κε.Π.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ησλ ρξεζηψλ ηεο Βη.Κε.Π. ην Σκήκα
Πιεξνθφξεζεο & Σεθκεξίσζεο νξγαλψλεη θαη δηαζέηεη ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ:


΄Δληππε Πιεξνθνξηαθή πιινγή: Η Βη.Κε.Π. δηαζέηεη ζπιινγή
έληππνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ πνπ θαιχπηεη ηνπο ηνκείο
ελδηαθέξνληνο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Πνιπηερλείνπ αιιά θαη
γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο ηνκείο. Η έληππε πιεξνθνξηαθή ζπιινγή
ηεο Βη.Κε.Π. πεξηιακβάλεη πιηθφ φπσο: ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο,
νδεγνχο, θαηαιφγνπο, επξεηήξηα, βηβιηνγξαθίεο, βηνγξαθίεο, άηιαληεο,
εγρεηξίδηα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πξφηππα θιπ.



Ηιεθηξνληθέο Πεγέο Πιεξνθφξεζεο:
 Ηιεθηξνληθέο Πεγέο Σνπηθήο Πξφζβαζεο: Η Βη.Κε.Π. δηαζέηεη
ηθαλφ αξηζκφ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη άιισλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο
ζε κνξθή νπηηθψλ δίζθσλ (CDs) γηα ηελ θάιπςε ησλ ηνκέσλ
επηζηεκνληθνχ θαη γεληθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ
Πνιπηερλείνπ.
 Ηιεθηξνληθέο Πεγέο Απνκαθξπζκέλεο Πξφζβαζεο: Η Βη.Κε.Π.
πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε απνκαθξπζκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ.

Πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ πεγψλ δίλνληαη απφ ην
πξνζσπηθφ ηεο Βη.Κε.Π. θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Δμεηδίθεπζε ζηε
ρξήζε ησλ παξαπάλσ βάζεσλ πξνζθέξεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
εθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε ησλ ζπιινγψλ θαη ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο ηεο
Βη.Κε.Π.


Τπεξεζίεο Δπηιεθηηθήο Γηάδνζεο ηεο Πιεξνθφξεζεο (Selective
Dissemination of Information) θαη Σξέρνπζαο Δλεκέξσζεο (Current
Awareness Services):
 Γηα ηελ ζπλερή ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ
ηνπ Πνιπηερλείνπ γηα ηηο πξφζθαηεο εθδφζεηο ή/θαη δεκνζηεχζεηο
ζε ζέκαηα επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο, ην Σκήκα Πιεξνθφξεζεο
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& Σεθκεξίσζεο νξγαλψλεη θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο επηιεθηηθήο
δηάδνζεο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηξέρνπζαο ελεκέξσζεο.
 Γηα ηελ πξνζθνξά απηψλ ησλ ππεξεζηψλ είλαη απαξαίηεηε ε
ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ Σκεκάησλ ηεο Βη.Κε.Π. κε ζθνπφ ηε
δεκηνπξγία ελφο ε πεξηζζνηέξσλ αξρείσλ ελδηαθέξνληνο (profiles)
γηα θάζε κέινο ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ.


Δμεηδηθεπκέλε Αηνκηθή Βνήζεηα πξνο ηνπο Υξήζηεο: Σν Σκήκα
Πιεξνθφξεζεο & Σεθκεξίσζεο πξνζθέξεη εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα
ζηνπο ρξήζηεο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έξεπλα ζε γλσζηηθφ ηνκέα πνπ
θαιχπηεηαη απφ ην πιηθφ ηεο Βη.Κε.Π.

4. πιινγή ηεο Βη.Κε.Π.
Η ζπιινγή ηεο Βη.Κε.Π. απνηειείηαη απφ έληππν, κε έληππν θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ.
Α. Έληππν Τιηθφ
Σν έληππν πιηθφ πεξηιακβάλεη πεξηνδηθά, βηβιία, δηπισκαηηθέο εξγαζίεο,
κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, πξφηππα, ράξηεο, αλάηππα (απνζπάζκαηα
κηαο εξγαζίαο πνπ εθδίδνληαη πξηλ ηελ ηειηθή δεκνζίεπζε ή έθδνζε νιφθιεξεο ηεο
εξγαζίαο), εθήκεξα (αθίζεο, θαηαιφγνπο εθζέζεσλ θιπ.), εθεκεξίδεο.
Β. Με Έληππν Τιηθφ
Σν κε έληππν πιηθφ πεξηιακβάλεη βηληενθαζέηεο, θαζέηεο ήρνπ, δηζθέηεο κε
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη πξνγξάκκαηα, DVDs, CD-ROMs, Microfiche/film.
Γ. Ηιεθηξνληθφ Τιηθφ
Σν ειεθηξνληθφ πιηθφ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή πξφζβαζε άξζξσλ πεξηνδηθψλ,
βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη γεληθά πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ.
Σν παξαπάλσ πιηθφ θαηαηάζζεηαη ζηηο εμήο ζπιινγέο:
4.1 Κύξηα πιινγή
Πεξηιακβάλεη πιηθφ, φπσο βηβιία, κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο,
πξφηππα, αλάηππα, ράξηεο θιπ. πνπ δαλείδεηαη ζηνπο ρξήζηεο-κέιε ηεο Βη.Κε.Π. γηα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία
αλήθνπλ.
4.2 πιινγή Βηβιίωλ Δμακήλνπ
Σα βηβιία απηά απνηεινχλ εγρεηξίδηα ησλ καζεκάησλ πνπ δηεμάγνληαη ζηα ηκήκαηα
ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Σν πιηθφ απηφ δαλείδεηαη.
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4.3 πιινγή Γηπιωκαηηθώλ Δξγαζηώλ
Πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνπ εθπνλνχλ νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο πξνθεηκέλνπ λα
ιάβνπλ ην πηπρίν ηνπο. Παίξλνπλ αχμνληα αξηζκφ θαηαρψξηζεο ζην
απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα ηεο Βη.Κε.Π. Σν πιηθφ απηφ δαλείδεηαη.
4.4 πιινγή Πεξηνδηθώλ
Σα πεξηνδηθά δελ δαλείδνληαη. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα επηηφπηα κειέηε (εληφο ησλ
ρψξσλ ηεο Βη.Κε.Π.).
4.5 πιινγή Πιεξνθνξηαθνύ Τιηθνύ
Πεξηιακβάλεη πιηθφ φπσο εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά, νδεγνχο, θαηαιφγνπο θ.α. Σν
πιηθφ δελ δαλείδεηαη.
4.6 Κιεηζηή πιινγή (Reserve Collection)
Πεξηιακβάλεη πιηθφ φπσο βηβιία, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θιπ, πνπ ήδε ππάξρεη ζηε
ζπιινγή ηεο Βη.Κε.Π. θαη πνπ πξνηείλεηαη απφ ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
σο απαξαίηεην γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. θνπφο ηεο
δεκηνπξγίαο ηεο Κιεηζηήο πιινγήο είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή
θπθινθνξία πιηθνχ κεγάιεο δήηεζεο ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηέο. Σα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα ζπλελλννχληαη κε ηε
Βη.Κε.Π. ηνπιάρηζηνλ δχν εβδνκάδεο πξηλ γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιίζηεο ζπληζηψκελεο
βηβιηνγξαθίαο ζηνπο θνηηεηέο, ψζηε λα δηακνξθψλεηαη έγθαηξα ε Κιεηζηή πιινγή.
Σν πιηθφ απηφ δελ δαλείδεηαη αιιά ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα επηηφπηα κειέηε (εληφο
ησλ ρψξσλ ηεο Βη.Κε.Π.). Σν πιηθφ ηεο Κιεηζηήο πιινγήο είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηνλ
1ν φξνθν ηνπ θηηξίνπ ηεο Βη.Κε.Π., πίζσ απφ ην Γξαθείν Γαλεηζκνχ.
4.7 Με Έληππν Τιηθό
Σν κε έληππν πιηθφ πνπ ζπλνδεχεη άιιν πιηθφ, φπσο CD-ROMs πνπ ζπλνδεχνπλ
βηβιία, δαλείδεηαη. Σν αλεμάξηεην κε έληππν πιηθφ δελ δαλείδεηαη.
Δίλαη ηνπνζεηεκέλν ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ θηηξίνπ ηεο Βη.Κε.Π. θαη αλαδεηείηαη κέζσ
ηνπ Γξαθείνπ Γαλεηζκνχ.

5. Δλεκεξωηηθά θαη Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα
Τπεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε θαη πξνζθνξά ησλ ελεκεξσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ηεο Βη.Κε.Π. είλαη ην Σκήκα Πιεξνθφξεζεο & Σεθκεξίσζεο. Σα
ελεκεξσηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξεη ε Βη.Κε.Π. κπνξνχλ
ελδεηθηηθά λα πεξηιακβάλνπλ:


Πξφγξακκα Δλεκέξσζεο ζηε Υξήζε ησλ πιινγψλ θαη ησλ
Τπεξεζηψλ ηεο Βη.Κε.Π. Η Βη.Κε.Π. σο θεληξηθή εθπαηδεπηηθή πεγή
ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ρψξνο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο εμειηγκέλσλ
ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ππξήλα ηεο
καζεζηαθήο θαη εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο παξά κφλνλ αλ ην πιηθφ, νη
πεγέο θαη νη ππεξεζίεο ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κέγηζην δπλαηφ
βαζκφ απφ ηα κέιε ηεο Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο. Γηα ην ιφγν
απηφ νξγαλψλνληαη μελαγήζεηο ζηελ Βη.Κε.Π. νη νπνίεο κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ:
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μελάγεζε ζηνπο ρψξνπο ηεο Βη.Κε.Π.
γεληθή παξνπζίαζε ησλ ζπιινγψλ ηεο Βη.Κε.Π.
ελεκέξσζε γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο
γεληθή ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ
ππεξεζηψλ.
Σν πξφγξακκα ελεκέξσζεο απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο
θνηηεηέο (πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο), αιιά θαη ζε επηζθέπηεο ή
νπνηαδήπνηε άιιε νκάδα ρξεζηψλ ηεο Βη.Κε.Π. ην επηζπκεί.


Βηβιηνγξαθηθή Δθπαίδεπζε: Γηα λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο ηεο Βη.Κε.Π.
λα εληνπίδνπλ ηελ θαηάιιειε πιεξνθνξία, λα δηαρεηξίδνληαη
απνηειεζκαηηθά ηνλ φγθν ηεο πξνζθεξφκελεο πιεξνθφξεζεο ζε
ειεθηξνληθή θπξίσο κνξθή, αιιά θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηα βίνπ
εθπαίδεπζεο θαη ηεο απην-εθπαίδεπζεο, ε Βη.Κε.Π. δηακνξθψλεη θαη
πξνζθέξεη πξφγξακκα βηβιηνγξαθηθήο εθπαίδεπζεο πνπ απεπζχλεηαη
θπξίσο ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ
Πνιπηερλείνπ, αιιά θαη ζε φπνηα άιιε θαηεγνξία ρξεζηψλ ηεο
Βη.Κε.Π. εθδειψζεη αλάινγν ελδηαθέξνλ.
Σν πξφγξακκα βηβιηνγξαθηθήο εθπαίδεπζεο ηεο Βη.Κε.Π. δίλεη έκθαζε ζηελ ίδηα
ηελ πιεξνθφξεζε θαη φρη ζηελ απιή εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε νξηζκέλσλ
πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ.
Κχξηνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο βηβιηνγξαθηθήο εθπαίδεπζεο είλαη:
 Η ελίζρπζε ηεο ηθαλήο θαη απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πεγψλ
πιεξνθφξεζεο, ηνπηθψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ.
 Η πξνζθνξά ελεκέξσζεο γηα ηε βηβιηνγξαθία θαη ηηο πεγέο
πιεξνθφξεζεο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο.
 Η δηακφξθσζε εξεπλεηηθψλ θαη θξηηηθψλ ηθαλνηήησλ ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο γηα λα επηιέγνπλ εθείλε ηελ πιεξνθνξία πνπ
ρξεηάδνληαη.
 Η ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην ρεηξηζκφ ησλ
απηνκαηνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ πξνζθνξάο πιεξνθφξεζεο.
Σν πξφγξακκα βηβιηνγξαθηθήο εθπαίδεπζεο είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη:
 Μεζφδνπο έξεπλαο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ
απηνκαηνπνηεκέλνπ θαηαιφγνπ δεκφζηαο πξφζβαζεο (OPAC) ηεο
Βη.Κε.Π.
 Μεζφδνπο έξεπλαο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ έληππεο θαη
ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο.
 Μεζφδνπο έξεπλαο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ςεθηαθέο
βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο.
 Μεζφδνπο έξεπλαο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ κεραληζκψλ
έξεπλαο ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ (WWW).
 Σξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κέζσ ηνπ
Παγθφζκηνπ Ιζηνχ (WWW).
 Σξφπνπο
ζχληαμεο
βηβιηνγξαθηψλ
θαη
βηβιηνγξαθηθψλ
παξαπνκπψλ.
Πξνζθέξεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο θαη πξνζθνξάο
πξνγξακκάησλ βηβιηνγξαθηθήο εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ γηα ηηο αλάγθεο κεκνλσκέλσλ καζεκάησλ, εθφζνλ απηφ είλαη
επηζπκεηφ απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Πνιπηερλείνπ.
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6. Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο πιινγήο1
6.1 Αποζηολή ηης Βι.Κε.Π.
Απνζηνιή ηεο Βη.Κε.Π. είλαη ε ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ιδξχκαηνο, ε ζπκβνιή ηεο ζηε δηαρείξηζε, παξνρή
θαη δηάζεζε εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηελ επξχηεξε Δζληθή θαη Γηεζλή
θνηλφηεηα, θαη ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηεο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ παηδεία
θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Βάζεη ηεο γεληθήο Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο ηεο Βη.Κε.Π. αλαθνξηθά
κε ηε ζπιινγή ηεο Βη.Κε.Π., ζηφρν απνηειεί «η ζςνεσήρ επιδίωξη για ηην καηάπηιζη
μίαρ ποιοηικήρ και πλούζιαρ ζςλλογήρ, ένηςπηρ, μη ένηςπηρ και ηλεκηπονικήρ, ζσεηικήρ
με ηοςρ ζηόσοςρ ηος Πολςηεσνείος Κπήηηρ».
6.2 Σηότος Πολιηικής Γιατείριζης Σσλλογής
Η πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηεο ζπιινγήο ηεο Βη.Κε.Π. απεπζχλεηαη ηφζν ζηε δηνίθεζε
θαη ην πξνζσπηθφ ηεο φζν θαη ζηε θνηλφηεηα πνπ εμππεξεηείηαη απφ απηή.
Πεξηγξάθεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζε ε Βη.Κε.Π. ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο
ζπιινγήο ηεο. ηφρνο ηεο γξαπηήο απηήο πνιηηηθήο είλαη λα απνηειέζεη ην ηζρπξφ
εξγαιείν ην νπνίν:
 ζα πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο ζπιινγήο κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ έηζη
ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο πνπ εμππεξεηεί ε Βη.Κε.Π.
 ζα θαζνξίδεη γηα ηε δηνίθεζε, ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ρξήζηεο ην πιαίζην
αλάπηπμεο ηεο ζπιινγήο θαη ζα πξνζδηνξίδεη πνηεο κνξθέο θαη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο
πιηθνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη ή απνθιείνληαη απφ ηε ζπιινγή
 ζα παξέρεη ζηνπο αξκφδηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο ηα κέζα ψζηε λα παίξλνπλ κε
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν απνθάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπεκέλεο θαη
ελεκεξσκέλεο ζπιινγήο
 ζα ηεθκεξηψλεη πξνεγνχκελεο πξαθηηθέο θαη ζα ιεηηνπξγεί σο πεγή
πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο
ζπιινγήο
6.3 Περιγραθή Κοινόηηηας
Πξσηαξρηθή κέξηκλα ηεο Βη.Κε.Π. είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ, δηδαθηηθψλ
θαη εθπαηδεπηηθψλ απαηηήζεσλ ησλ κειψλ ηεο Πνιπηερλεηαθήο θνηλφηεηαο. Παξφια
απηά, ε Βηβιηνζήθε παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη ζε ελδηαθεξφκελνπο εθηφο ηεο
Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο εθφζνλ απηνί είλαη κφληκνη θάηνηθνη Υαληψλ.
Σν ζχλνιν ρξεζηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο αλαιχεηαη σο εμήο:
 Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο
 Δηδηθφ Δξεπλεηηθφ-Γηδαθηηθφ & Σερληθφ πξνζσπηθφ (ΔΔΓΙΠ & ΔΣΔΠ)
 Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο
 Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο
1

Η ζχληαμε θαη δνκή ηνπ θεηκέλνπ βαζίζηεθε ζηνλ νδεγφ ηεο ALA (1996) “Guide for written
collection policy statements”.
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 Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο
 Φνηηεηέο θαη δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο (Erasmus, Socrates
θ.α.)
 Δμσηεξηθνί Υξήζηεο (π.ρ. θνηηεηέο ΣΔΙ Υαλίσλ, θνηηεηέο ΜΑΙΥ θ.α.)
6.4 Περιγραθή Σσλλογής
Μνξθή πιηθνχ
Η ζπιινγή ηεο Βη.Κε.Π. απνηειείηαη απφ έληππν, κε έληππν θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ
πνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:
Έληππν Τιηθό

Με Έληππν Τιηθό

Ηιεθηξνληθό πιηθό



Μνλνγξαθίεο



Οπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ






Πεξηνδηθά



Μηθξνθφξκεο


Ηιεθηξνληθά Βηβιία
Ηιεθηξνληθά
πεξηνδηθά
Ηιεθηξνληθέο Βάζεηο
Γεδνκέλσλ

 Δθεκεξίδεο
 Αλάηππα
 Υάξηεο
Θεκαηηθή θάιπςε
Καηά ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ
άπηνληαη ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ πνπ ζεξαπεχνληαη ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο.
6.5 Φρημαηοδόηηζη
Η Βη.Κε.Π. εκπινπηίδεη ηε ζπιινγή ηεο ρξεκαηνδνηνχκελε απφ θνλδχιηα ηαθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ, πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο,
θαζψο θαη απφ δηάθνξα πξνγξάκκαηα (ΔΠΔΑΔΚ, θιπ.).
6.6 Γιατείριζη Σσλλογής
6.6.1 Πξνζθηήζεηο
Πξσηαξρηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή πιηθνχ είλαη ε ζπλάθεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ
παξέρεη κε ηηο εξεπλεηηθέο/ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ιδξχκαηνο. Η κνξθή
ηνπ πιηθνχ είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ηνπ
θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ γηα ηε πξφζβαζε ζε απηφ.
Αγνξά πιηθνχ
Η ζπιινγή ηεο Βη.Κε.Π. εκπινπηίδεηαη κε ηηο πξνηάζεηο ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ
Ιδξχκαηνο γηα αγνξά λένπ πιηθνχ, αθνχ απηέο εγθξηζνχλ απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο
ησλ Σκεκάησλ.
Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π. έρεη ην δηθαίσκα παξαγγειίαο πιηθνχ πνπ
αθνξά ζηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαζψο θαη πιηθνχ γεληθνχ
ελδηαθέξνληνο (ινγνηερλία, ηζηνξία θηι), κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ γηα
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απηφ ηνλ ζθνπφ, θνλδπιίνπ είηε θαηά πεξίπησζε απφ ηε χγθιεην ή απφ ηελ
Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο.
Καηάζεζε εξγαζηψλ
Όινη νη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο
ππνρξενχληαη λα θαηαζέηνπλ ζηε Βη.Κε.Π. αληίγξαθν ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή ηεο εξγαζίαο πνπ εθπνλνχλ γηα απφθηεζε πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ
αληίζηνηρα. Οη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ηαμηλνκνχληαη ζηε «πιινγή Γηπισκαηηθψλ
Δξγαζηψλ» ελψ νη κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο εληάζζνληαη ζηε Κχξηα πιινγή ηεο
Βη.Κε.Π. Η πξφζβαζε ζην πιήξεο θείκελν ηνπ παξαπάλσ πιηθνχ είλαη δπλαηή θαη
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ ηεο Βη.Κε.Π. Σν πεξηερφκελν ησλ
θαηαηηζέκελσλ εξγαζηψλ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Γσξεέο
Η Βη.Κε.Π. κεηά απφ απφθαζε πγθιήηνπ, απνδέρεηαη δσξεέο πιηθνχ γηα ηνλ
εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ηεο ιακβάλνληαο ππφςε ζπγθεθξηκέλα θάζε θνξά
θξηηήξηα. Σα θξηηήξηα απηά αθνξνχλ ηε ζπλάθεηα ηνπ πιηθνχ κε ηελ εθπαηδεπηηθή
θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ιδξχκαηνο, ηελ εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πεξηέρεη, ηελ επάξθεηα θπζηθνχ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηε Βη.Κε.Π., ηε
θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ, θ.α..
6.6.2 Γηαηήξεζε πιινγήο
Βηβιηνδεζία
Φζαξκέλν ή θαηεζηξακκέλν πιηθφ πνπ εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη
απνζηέιιεηαη γηα βηβιηνδεζία. Δάλ θξηζεί φηη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο θζαξκέλνπ
ηεθκεξίνπ δελ επηβάιιεη ηε ζπληήξεζε ηνπ, απηφ ζεσξείηαη απηφκαηα ππνςήθην πξνο
απφζπξζε.
Απφζπξζε
Η δηαδηθαζία ηεο απφζπξζεο σο ζηφρν έρεη ηε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη
ελεκεξφηεηαο ηεο ζπιινγήο ηεο Βη.Κε.Π. θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δηαηήξεζε ηεο
ρξήζεο ηεο ζε πςειά επίπεδα. Γηα ην ιφγν απηφ ε απφζπξζε αθνξά πξσηίζησο ην
πιηθφ πνπ άπηεηαη άκεζα ησλ εξεπλεηηθψλ/ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Ιδξχκαηνο. Γεπηεξεπφλησο θαη ππφ εηδηθέο ζπλζήθεο (επάξθεηα ρψξνπ, θπζηθή
θαηάζηαζε πιηθνχ θηι) ε δηαδηθαζία απφζπξζεο ζα επεθηείλεηαη θαη ζην πιηθφ
γεληθνχ ελδηαθέξνληνο .
Απφζπξζε- Κχξηα πιινγή
Σα αληίηππα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «ππνςήθηα γηα απφζπξζε» θξίλνληαη κε βάζε
ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
i. Ξεπεξαζκέλεο εθδφζεηο πνπ δελ πεξηέρνπλ ηξέρνπζα θαη επίθαηξε
πιεξνθφξεζε (π.ρ. παιαηέο εθδφζεηο εγρεηξηδίσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ)
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ii. Σίηινη πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα2 (ν
φξνο ρξήζε αθνξά ηνλ κε δαλεηζκφ ηνπ αληηηχπνπ κέζσ ηνπ
απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ηεο Βη.Κε.Π.)
iii. Πνιιαπιά αληίηππα, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απνδεηθλχεηαη ε
αλαγθαηφηεηα γηα απηά
iv. Τιηθφ πνπ είλαη πξνζβάζηκν θαη ειεθηξνληθά
v. Αληίηππα πνπ δελ εμππεξεηνχλ πιένλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ
Ιδξχκαηνο (π.ρ. κε ρξεζηκνπνηνχκελα βηβιία εμακήλνπ)
vi. Γηπιά ηεχρε πεξηνδηθψλ ή/ θαη ηφκνη πεξηνδηθψλ
Αληίζεηα ,δελ ζα απνζύξνληαη, αλεμαξηήησο ρξήζεο:
i. Αληίηππα κνλνγξαθηψλ πνπ έρνπλ ζπγγξαθεί απφ κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ,
εξεπλεηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο
ii. Σίηινη πνπ ζεσξνχληαη δηαρξνληθνί γηα ηελ επηζηήκε.
iii. Σίηινη πνπ αλαθέξνληαη ζηε ηνπηθή ηζηνξία, γεσγξαθία, ιανγξαθία θηι
iv. Αλάηππα
v. Πξφηππα
vi. Με δαλεηδφκελν πιηθφ γεληθά
viii. Μνλά αληίηππα Λνγνηερλίαο, Ιζηνξίαο, Σέρλεο, Φηινζνθίαο

Απφζπξζε – πιινγή Πιεξνθνξηαθνχ Τιηθνχ
Η απφζπξζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Τιηθνχ γίλεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο
Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π. θαη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βη.Κε.Π.
Γεληθά απφ ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ απνζχξνληαη φζα:
i. Πεξηέρνπλ πιεξνθφξεζε πνπ ζεσξείηαη παξσρεκέλε
ii. Έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ λέεο ελεκεξσκέλεο εθδφζεηο
iii. Έρνπλ θζαξεί ζε βαζκφ πνπ δελ επηδέρεηαη ζπληήξεζε

7. Δμνπιηζκόο
Η Βη.Κε.Π. κεξηκλά ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο γηα ηελ απφθηεζε, θαιή
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ ππνζηήξημε
ησλ εθαξκνγψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απηήλ θαη ηελ ρξήζε ησλ πεγψλ πνπ δηαζέηεη.
Γηα ην ιφγν απηφ ηα αξκφδηα Σκήκαηα ηεο Βη.Κε.Π. πξνρσξνχλ ζε έξεπλεο αγνξάο,
ζπληάζζνπλ πξνδηαγξαθέο θαη παξαθνινπζνχλ ηνπο ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο γηα ηελ
πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Βη.Κε.Π.
Σα αξκφδηα Σκήκαηα ηεο Βη.Κε.Π. κεξηκλνχλ επίζεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο.

2

Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο Slote. Γηα ην 2005 cut-off point
νξίζηεθε ην 1999.
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8. Απνηίκεζε ηνπ Έξγνπ ηεο Βη.Κε.Π.
Με ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηεο, ηνλ εληνπηζκφ δπζρεξεηψλ θαη
ειιείςεσλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη γεληθφηεξα γηα ηελ
απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηεο, ε Βη.Κε.Π. δηεμάγεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έξεπλεο
θαη κεηξήζεηο, ηεξεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη αλαθνξέο θαη εηήζην
απνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ηεο. Τπεχζπλα γηα ηελ ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη
φια ηα Σκήκαηα ηεο Βη.Κε.Π., ην θαζέλα ζηνλ ηνκέα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ.
Τπεχζπλνο γηα ηελ έθδνζε ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ ηεο Βη.Κε.Π. είλαη ν
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π. Ο απνινγηζκφο θάζε έηνπο εθδίδεηαη θαηά
ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη ππνβάιιεηαη ζην Πξπηαληθφ
πκβνχιην γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ.
ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ε Βη.Κε.Π. δηεμάγεη έξεπλεο γηα: α) ηνλ εληνπηζκφ ησλ
πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηεο θαη β) ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ
ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Οη έξεπλεο απηέο είλαη βαζηθέο γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Βη.Κε.Π. θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηεο
θαη απαηηνχλ ηδηαίηεξν θφπν θαη ρξφλν απφ ην πξνζσπηθφ ηεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε
γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή θαη εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο είλαη ε ακέξηζηε
ζπκπαξάζηαζε θαη ζπλεξγαζία ηεο Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο.
Ο ζρεδηαζκφο ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ γίλεηαη απφ ην Σκήκα Πιεξνθφξεζεο &
Σεθκεξίσζεο. Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο ζπλεξγάδεηαη ην πξνζσπηθφ φισλ ησλ
Σκεκάησλ ηεο Βη.Κε.Π. εθφζνλ απηφ είλαη απαξαίηεην.
Με γλψκνλα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζήο ηεο ε Βη.Κε.Π. είλαη δπλαηφ λα
δηεμάγεη θαη επηπιένλ έξεπλεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ή ππεξεζίεο ηεο εθφζνλ
απηφ ζεσξεζεί αλαγθαίν.
Η ζρεηηθή εηζήγεζε θαηαηίζεηαη εγγξάθσο ζηνλ
Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο ηεο Βη.Κε.Π. θαη ζπδεηείηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ
Δπηηξνπή ηεο Βη.Κε.Π. Αξκφδην γηα ην ζρεδηαζκφ θάζε επηπιένλ έξεπλαο είλαη ην
Σκήκα ηεο Βη.Κε.Π. ην νπνίν ππέβαιιε ηελ πξφηαζε. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο
ζπλεξγάδεηαη φιν ην πξνζσπηθφ ησλ Σκεκάησλ ηεο Βη.Κε.Π. εθφζνλ είλαη
απαξαίηεην.

9. Δθδειώζεηο
Η Βη.Κε.Π. δηνξγαλψλεη δηάθνξεο εθδειψζεηο (εθζέζεηο, ζπλέδξηα, δηαιέμεηο θιπ.) κε
ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ ελεκέξσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ησλ ρξεζηψλ ηεο, ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
βηβιηνζεθψλ θαη ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο εηδηθφηεξα θαη αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ
γεληθφηεξα, θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπ
Πνιπηερλείνπ. Τπεχζπλν γηα ηε δηνξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθδειψζεσλ απηψλ
είλαη θαηά θχξην ιφγν ην Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Βη.Κε.Π. ην νπνίν
φκσο ζπλεπηθνπξείηαη θαηά πεξίπησζε θαη απφ ηα άιια Σκήκαηα ηεο Βη.Κε.Π.
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10. Ωξάξην Λεηηνπξγίαο ηεο Βη.Κε.Π.
Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βη.Κε.Π. απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βη.Κε.Π.
θαη δηακνξθψλεηαη θαηά ην δπλαηφλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηεο θαη
εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ πιεξφηεηα ζηειέρσζήο ηεο. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο
αλαθνηλψλεηαη ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο (ηέιε Απγνχζηνπ θάζε έηνπο).
Ιδηαίηεξα θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (Ινχλην-Αχγνπζην) ιφγσ ησλ θαινθαηξηλψλ
αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη ηεο κεησκέλεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ε
Βη.Κε.Π. κπνξεί λα ιεηηνπξγεί γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα εκεξεζίσο.

ΑΡΘΡΟ 6: Πνιηηηθή ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Βη.Κε.Π. ζηε Γαιιηθή
ρνιή
6.1 Αποζηολή
Σν άξζξν 16, παξάγξαθνο 1.α ηνπ Ν.3404, ΦΔΚ 260Α/17-10-2005 (ην νπνίν
αληηθαηέζηεζε ηα ηέζζεξα πξψηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.
1268/82, ΦΔΚ 119 Α) αλαθέξεη ηα εμήο: “ε θάζε Παλεπηζηήκην ηδξχεηαη εληαία
Κεληξηθή Βηβιηνζήθε πνπ ιεηηνπξγεί σο απηνηειήο θαη απνθεληξσκέλε κνλάδα ζε
επίπεδν Γηεχζπλζεο, κε ηίηιν «Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο (ηίηινο
Ιδξχκαηνο)». Απνζηνιή ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο θάζε Παλεπηζηεκίνπ είλαη ε
ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Ιδξχκαηνο, ε ζπκβνιή ηεο ζηε δηαρείξηζε, παξνρή θαη δηάζεζε εμεηδηθεπκέλσλ
πιεξνθνξηψλ ζηελ επξχηεξε εζληθή θαη δηεζλή θνηλφηεηα θαη ε νπζηαζηηθή
ζπκκεηνρή ηεο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Η
πεξαηηέξσ δηνηθεηηθή αλάπηπμε ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ιδξχκαηνο ζε
Παξαξηήκαηα ζε επίπεδν ρνιήο ή ζε Μνλάδεο θαζνξίδεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξχκαηνο χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ.
Πξνυπφζεζε γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Παξαξηεκάησλ ή Μνλάδσλ ηεο
Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη ε εμαζθάιηζε απφ ην Ίδξπκα ησλ
ζπλζεθψλ απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ηε δηάζεζε επαξθνχο αξηζκνχ
επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Σα Παξαξηήκαηα ή
νη Μνλάδεο ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Ιδξχκαηνο θαη
απνηεινχλ εληαίν κε απηή ζχλνιν ηφζν σο πξνο ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο φζν θαη σο
πξνο ηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ”.
Σν Παξάξηεκα αθνινπζεί ηελ απνζηνιή ηεο Βη.Κε.Π. ηνπ Ιδξχκαηνο. πγθεθξηκέλα,
απνζηνιή ηνπ Παξαξηήκαηνο είλαη ε ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, ε
ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαρείξηζε, παξνρή θαη δηάζεζε εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηελ
επξχηεξε εζληθή θαη δηεζλή θνηλφηεηα θαη ε νπζηαζηηθή εκπινθή ηνπ ζε θάζε
δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ.
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6.2 Ονομαζία
Υξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «Παξάξηεκα ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (Βη.Κε.Π.)», θαη γηα ζπληνκία «Παξάξηεκα Βη.Κε.Π.», φηαλ
γίλεηαη αλαθνξά ζην Παξάξηεκα ηεο Βη.Κε.Π. ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηε
Γαιιηθή ρνιή.
6.3 Λειηοσργία
Η ιεηηνπξγία ηνπ Παξαξηήκαηνο είλαη πξνζσξηλή ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο
πγθιήηνπ ηνπ Ιδξχκαηνο (πλεδξίαζε 181/28-5-2004) γηα κεηαθνξά ηνπ Σκήκαηνο
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο. Με ηελ
νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ζηελ
Πνιπηερλεηνχπνιε, ην Παξάξηεκα ηεο Βη.Κε.Π. ζα ελζσκαησζεί ζηε Βη.Κε.Π. ηνπ
Ιδξχκαηνο. Η ελζσκάησζε αθνξά φινπο ηνπο πφξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο, φπσο πιηθφ
ζπιινγήο, αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη εμνπιηζκφ.
6.4 Ωράριο Λειηοσργίας
Η έλαξμε θαη ιήμε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο θαζνξίδεηαη ζε
ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο
ηνπ Σκήκαηνο.
6.5 Ασηομαηοποιημένο Σύζηημα
Σν Παξάξηεκα ρξεζηκνπνηεί ην ίδην απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα κε απηφ ηεο
Βη.Κε.Π., πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα ιεηηνπξγηψλ θαη δεδνκέλσλ.
Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα είλαη ην Advance ηνπο εηαηξείαο Geac. Γηα ηελ αγνξά λέσλ
εθαξκνγψλ, ζα πξέπεη πξψηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ην Advance.
6.6 Υπηρεζίες
Αλαθνξηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ην Παξάξηεκα ζα παξέρεη κφλν ππεξεζίεο
εμππεξέηεζεο ρξεζηψλ, φπσο ν δαλεηζκφο θαη ε ηθαλνπνίεζε πιεξνθνξηαθψλ
αηηεκάησλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (λα δαλείδεη,
δειαδή θαη λα ηθαλνπνηεί ηα πιεξνθνξηαθά αηηήκαηα ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ
πξνζσπηθνχ, ησλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ). Η ππεξεζία δαλεηζκνχ πεξηιακβάλεη θαη ηελ αλαλέσζε,
επηζηξνθή, θξάηεζε θαη αλάθιεζε πιηθνχ, ηελ εγγξαθή λέσλ κειψλ ζην ζχζηεκα
Advance θαη ηελ έθδνζε θάξηα κέινπο Βη.Κε.Π.
Οη ππφινηπεο ππεξεζίεο, φπσο δηαδαλεηζκφο – παξάδνζε ηεθκεξίσλ, θαη δηαδηθαζίεο
φπσο πξφζθηεζε πιηθνχ, ηερληθή ηνπ επεμεξγαζία (ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ
λενεηζεξρφκελνπ πιηθνχ, θαηαινγνγξάθεζε, ζεκαηηθή επξεηεξίαζε, ηαμηλφκεζε
θιπ) ζα παξέρνληαη απφ ηε Βη.Κε.Π. Αλαθνξηθά κε ηελ ππεξεζία δηαδαλεηζκνχ –
παξάδνζεο ηεθκεξίσλ, ν ελδηαθεξφκελνο ρξήζηεο ζα ζπκπιεξψλεη ηελ αληίζηνηρε
θφξκα πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Βη.Κε.Π. Αθνχ παξαιεθζεί ην πιηθφ απφ
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ηελ Βη.Κε.Π. θαη θαηαρσξεζεί ζηα αξρεία ηεο, ζα απνζηέιιεηαη κε εζσηεξηθφ
ηαρπδξνκείν ζην Παξάξηεκα απ’ φπνπ θαη ζα ην παξαιακβάλεη ν ελδηαθεξφκελνο.
Αληίζηνηρε δηαδηθαζία ζα αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ πξφζθηεζε πιηθνχ. Γειαδή, ν
ελδηαθεξφκελνο ρξήζηεο ζα ζπκπιεξψλεη ηελ αληίζηνηρε θφξκα πνπ ππάξρεη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Βη.Κε.Π. Αθνχ παξαιεθζεί ην πιηθφ απφ ηελ Βη.Κε.Π., επεμεξγαζηεί
θαη θαηαρσξεζεί ζηα αξρεία ηεο, ζα απνζηέιιεηαη κε εζσηεξηθφ ηαρπδξνκείν ζην
Παξάξηεκα απ’ φπνπ θαη ζα ην δαλείδεηαη ν ελδηαθεξφκελνο. ην Παξάξηεκα ζα
γίλεηαη θαη ε επηζηξνθή ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ.
6.7 Σσλλογή
Σν Παξάξηεκα μεθηλάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε βηβιία πνπ έρνπλ παξαγγειζεί απφ ην
Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ θαζψο θαη κε πιηθφ θαιιηηερληθνχ ελδηαθέξνληνο.
Η ζπιινγή ζα εκπινπηίδεηαη κε παξαγγειίεο βηβιίσλ θαη πιηθνχ απφ ην Σκήκα
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ. Σν ελ ιφγσ πιηθφ θέξεη, ζην απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα
Advance (ζπλεπψο θαη ζηνλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν), σο έλδεημε ηνπνζεζίαο ηε ιέμε
«Galiki Sxoli» πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη θαηαλνεηφ απ΄ φινπο ζε πνηα ηνπνζεζία
βξίζθεηαη ην πιηθφ. Η ζπιινγή πιηθνχ ηεο Βη.Κε.Π. θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο είλαη
πξνζπειάζηκε απφ φια ηα κέιε ηεο Πνιπηερλεηαθήο Κνηλφηεηαο. Απηφ πξαθηηθά
ζεκαίλεη φηη, γηα παξάδεηγκα, έλα βηβιίν πνπ βξίζθεηαη ζηε Γαιιηθή ρνιή δελ
δαλείδεηαη κφλν ζηνπο θνηηεηέο, δηδαθηηθφ/ εξεπλεηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, αιιά κπνξνχλ λα ην δαλεηζηνχλ φινη νη
ρξήζηεο-κέιε ηεο Βη.Κε.Π. Δθηφο ηεο επηηφπηαο
ρξήζεο, ε ηθαλνπνίεζε
πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηφζν ηεο Βη.Κε.Π. φζν θαη ηνπ
Παξαξηήκαηνο, ζα επηηπγράλεηαη κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Βη.Κε.Π.
θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο, ηε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ
ηαρπδξνκείνπ. Δπίζεο, ζα ππάξρεη επειημία ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ηεο
Βη.Κε.Π. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο ρξήζηεο ηεο Βη.Κε.Π. πνπ δελ αλήθεη ζην Σκήκα
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ζέιεη λα δαλεηζηεί έλα βηβιίν απφ ηελ ζπιινγή ηνπ
Παξαξηήκαηνο, ζα κπνξεί λα ην δαλεηζηεί εθφζνλ βξίζθεηαη ζην θπζηθφ ρψξν ηνπ
Παξαξηήκαηνο, φπνπ θαη ζα πξέπεη λα ην επηζηξέςεη.

ΑΡΘΡΟ 7: Κνηλνπξαμίεο Βηβιηνζεθώλ
7.1 Σν Πνιπηερλείν Κξήηεο δχλαηαη λα ζπγθξνηεί θνηλνπξαμίεο κε άιια ΑΔΙ θαη
ηα ΣΔΙ ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηελ παξνρή
βειηησκέλσλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ
ηνπο. Δηδηθφηεξα, κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ησλ θνηλνπξαμηψλ πεξηιακβάλνληαη ε
ζπληνληζκέλε αλάπηπμε ησλ ζπιινγψλ ησλ επηκέξνπο βηβιηνζεθψλ, ε δεκηνπξγία
ζπζηήκαηνο δηαδαλεηζκνχ ζε εζληθφ πιαίζην, ε ράξαμε θνηλήο ζηξαηεγηθήο ζηνλ
ηνκέα ηνπο πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθφ πιηθφ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
γηα ηε ρψξα δηαρείξηζε ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη ε πηνζέηεζε θνηλψλ
πξνηχπσλ θαη δεηθηψλ απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.
7.2 Η ζπγθξφηεζε θαη ε ιεηηνπξγία θνηλνπξαμίαο γίλεηαη κε ηελ ζχληαμε θαη
ππνγξαθή απφ ηα ελδηαθεξφκελα ηδξχκαηα ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν
πξνβιέπνληαη νη ζηφρνη θαη νη φξνη ζπλεξγαζίαο.
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ΑΡΘΡΟ 8: Σξνπνπνίεζε/Αλαζεώξεζε ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βη.Κε.Π.
Σξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ γίλεηαη απφ ηε χγθιεην ηνπ Πνιπηερλείνπ
Κξήηεο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βη.Κε.Π.

