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Θζμα 4:
Λειτουργία τθσ Βιβλιοκικθσ του ΟΠΑ για το ακαδ. ζτοσ 2021-22
………………............................................................................................................................................
Σο Πρυτανικό υμβοφλιο του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, μετά από ςυηιτθςθ και
λαμβάνοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ τθσ ΚΤΑ 119847 «Λειτουργία των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και
μζτρα για τθν αποφυγι διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 20212022», ειδικϊσ τα άρκρα 14 παρ.6 και 16 παρ.1. (Β’ 4406/24.09.2021),
2. τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του ν.4485/2017 ςχετικά με το Πρυτανικό υμβοφλιο ςτισ
αρμοδιότθτεσ του οποίου περιλαμβάνεται θ μζριμνα για τθν οργάνωςθ των διοικθτικϊν
υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ και θ τοποκζτθςθ του διοικθτικοφ προςωπικοφ ςε αυτζσ (Αϋ 114),
3. τθν 4829/07.09.2020 Πράξθ ςυγκρότθςθσ του Πρυτανικοφ υμβουλίου του Οικονομικοφ
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, θ κθτεία του οποίου είναι τετραετισ, ιτοι ζωσ 31.08.2024 (ΑΔΑ:
ΨΑ4Ι469Β4Μ-86Γ),
4. τθν 4733/13.10.2021 ειςιγθςθ του Αντιπρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Τποκζςεων και Προςωπικοφ,
αποφαςίηει
τθ λειτουργία τθσ Βιβλιοκικθσ του ΟΠΑ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-22 όπωσ περιγράφεται
ακολοφκωσ:
Επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτθ Βιβλιοκικθ και Κζντρο Πλθροφόρθςθσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου
Ακθνϊν μόνο για ατομικι μελζτθ ι δανειςμό ζντυπου υλικοφ αποκλειςτικά ςτα μζλθ του
Ιδρφματοσ (φοιτθτζσ, διδάςκοντεσ, και άλλο προςωπικό κάκε κατθγορίασ) ςφμφωνα με τα
υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΤ και τισ οδθγίεσ του υνδζςμου Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν για
τθν αςφαλι επαναλειτουργία των βιβλιοκθκϊν.
Ωράριο Λειτουργίασ: Εφαρμόηεται το ωράριο λειτουργίασ τθσ Βιβλιοκικθσ που ίςχυε προ τθσ
πανδθμίασ:
- Βιβλιοκικθ - Αναγνωςτιριο: Δευτζρα – Πζμπτθ: 8.30-20.00 & Παραςκευι: 8.30-19.30
- Βιβλιοκικθ - Σμιμα Περιοδικϊν: Δευτζρα - Πζμπτθ: 8.30-15.00 & Παραςκευι: 8.30-14.30
Προχποκζςεισ ειςόδου: Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν είςοδο και παραμονι ςτθ Βιβλιοκικθ
είναι θ ιδιότθτα του μζλουσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και θ επίδειξθ πιςτοποιθτικοφ
εμβολιαςμοφ για COVID-19 (να ζχουν ολοκλθρϊςει προ τουλάχιςτον δεκατεςςάρων θμερϊν τον
εμβολιαςμό) ι ζγκυρου πιςτοποιθτικοφ νόςθςθσ από COVID-19 ι βεβαίωςθσ αρνθτικοφ
εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου 48 ωρϊν για COVID-19. Θα διενεργείται ςτθν είςοδο τθσ
βιβλιοκικθσ από το προςωπικό, ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ με τθν ακαδθμαϊκι ταυτότθτα.
Χριςθ αναγνωςτθρίου: Σο Αναγνωςτιριο λειτουργεί αποκλειςτικά για ατομικι μελζτθ. Οι χριςτεσ
υποχρεωτικά ςυμμορφϊνονται με τθ χριςθ μάςκασ προςταςίασ κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ
παραμονισ τουσ ςτο χϊρο. Δεν επιτρζπεται θ μετακίνθςθ κακιςμάτων από το ςθμείο που
βρίςκονται. υςτινεται θ χριςθ αντιςθπτικοφ χεριϊν κατά τθν είςοδο αλλά και ατομικοφ
αντιςθπτικοφ κατά τθ διάρκεια παραμονισ των χρθςτϊν. υςτινεται επίςθσ πριν από τθ χριςθ, ο
κακαριςμόσ του τραπεηιοφ με χλωριοφχο διάλυμα το οποίο βρίςκεται ςτθν είςοδο του
Αναγνωςτθρίου. Να απαγορεφονται τα φαγϊςιμα και τα ροφιματα εκτόσ από το νερό. Σα βιβλία &
τα περιοδικά που χρθςιμοποιοφνται εντόσ του χϊρου τθσ ΒΚΠ και ανικουν ςτισ ςυλλογζσ τθσ,
πρζπει μετά τθ χριςθ τουσ να τοποκετοφνται ςτα διακζςιμα γι αυτό τον ςκοπό καροτςάκια. Σο
προςωπικό κα αναλαμβάνει να τα επανατοποκεί ςτθν ςωςτι κζςθ τουσ τθρϊντασ τα υγειονομικά
πρωτόκολλα.
Μζγιςτοσ αρικμόσ ατόμων: Η αίκουςα διακζτει 100 κζςεισ κακιμενων. Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ
ςτθ Βιβλιοκικθ όταν ςυμπλθρωκοφν οι διακζςιμεσ κζςεισ και θ περιιγθςθ ςτα βιβλιοςτάςια
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επιτρζπεται αποκλειςτικά για λόγουσ αναηιτθςθσ βιβλιογραφίασ με αποφυγι ςυνωςτιςμοφ ςτουσ
διαδρόμουσ.
Δανειςμόσ βιβλίων διενεργείται πλζον μόνο δια ηϊςθσ και αποκλειςτικά ςτο αυτόματο μθχάνθμα
δανειςμοφ τθσ Βιβλιοκικθσ από τουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ χωρίσ να απαιτείται ραντεβοφ. Για τον
λόγο αυτό θ θλεκτρονικι αίτθςθ για δανειςμό τεκμθρίων καταργείται.
Επιςτροφζσ βιβλίων πραγματοποιοφνται αποκλειςτικά ςτο αυτόματο μθχάνθμα δανειςμοφ τθσ
Βιβλιοκικθσ από τουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ χωρίσ να απαιτείται ραντεβοφ.
Ανανεϊςεισ υλικοφ γίνονται διαδικτυακά μζςω τθσ υπθρεςίασ «Λογαριαςμόσ Χριςθ», ι
τθλεφωνικά (210-8203265 και 210 8203535), ι με e-mail ςτο loan@aueb.gr.
Διαδανειςμόσ διενεργείται θλεκτρονικά κατόπιν αποςτολισ ςχετικοφ αιτιματοσ ςτο loan@aueb.gr.
Σο προςωπικό κα εξυπθρετεί δια ηϊςθσ τα αιτιματα διαδανειςμοφ ζντυπου υλικοφ από άλλεσ
ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ κατόπιν ραντεβοφ και εφόςον λάβει ςχετικό αίτθμα ςτο ςφςτθμα
διαδανειςμοφ ακαδθμαϊκϊν βιβλιοκθκϊν ΙΡΙ.
Επιςτροφζσ βιβλίων Ευδόξου πραγματοποιοφνται ςτθν είςοδο τθσ Βιβλιοκικθσ
παραλαμβάνονται από τον υπάλλθλο ςτθν είςοδο χωρίσ να απαιτείται ραντεβοφ.
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Εγγραφι νζων μελϊν: Γίνεται προεγγραφι θλεκτρονικά ζπειτα από τθν ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ
αίτθςθσ.
Βεβαιϊςεισ μθ εκκρεμότθτασ με τθ Βιβλιοκικθ αποςτζλλονται μόνο θλεκτρονικά ζπειτα από
ςχετικό αίτθμα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ loan@aueb.gr. Απαραίτθτθ θ καταγραφι του
ονοματεπϊνυμου, του Σμιματοσ πουδϊν και του Αρ. Μθτρϊου. Η βεβαίωςθ αποςτζλλεται απ’
ευκείασ από τθ Βιβλιοκικθ ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ ι τθν αρμόδια Τπθρεςία.
Πλθροφοριακά ερωτιματα: Η πλθροφοριακι εξυπθρζτθςθ κα ςυνεχίςει να παρζχεται
αποκλειςτικά μζςω των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν «Ρωτιςτε μασ» και ηωντανι «εξ αποςτάςεωσ
βοικεια από τθ Βιβλιοκικθ» κάκε Δευτζρα – Σετάρτθ – Παραςκευι, 12.00-14.00, τθλεφωνικά κατά
τισ θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ τθσ Βιβλιοκικθσ, με e-mail για κζματα δανειςμοφ ςτο
loan@aueb.gr, και για γενικά ερωτιματα ςτο library@aueb.gr.
Σεχνικόσ εξοπλιςμόσ: Ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτουσ κοινόχρθςτουσ Η/Τ, τα φωτοαντιγραφικά
μθχανιματα και τουσ εκτυπωτζσ για όςουσ χριςτεσ ειςζλκουν ςτθ Βιβλιοκικθ. υςτινεται θ
εφαρμογι αντιςθπτικοφ ςτα χζρια πριν και μετά τθ χριςθ του εξοπλιςμοφ.
Δωρεζσ: Για οποιαδιποτε δωρεά βιβλίων είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ
ςφμφωνα με τθν πολιτικι δωρεϊν τθσ Βιβλιοκικθσ. Θα ακολουκιςει επικοινωνία τθσ Βιβλιοκικθσ
για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ.
Απαιτείται ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποδείξεισ του προςωπικοφ, προςεκτικι χριςθ των χϊρων, του
υλικοφ, και του εξοπλιςμοφ τθσ βιβλιοκικθσ. Όλα τα παραπάνω τροποποιοφνται ανάλογα με τισ
επιδθμιολογικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν, τισ ςχετικζσ ΚΤΑ και τθ διακεςιμότθτα του προςωπικοφ.
Σο προςωπικό κακαριότθτασ βρίςκεται διακζςιμο προκειμζνου ςε τακτά χρονικά διαςτιματα
εντόσ τθσ θμζρασ να απολυμαίνει τα τραπζηια και να αποςφρει τα απορρίμματα.
………………..................................................................................................................................................
Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ακινα, 21-10-2021
Ο Πρφτανθσ
*
Κακθγθτισ Δθμιτρθσ Μπουραντϊνθσ
*Η υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο του φορζα.

