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Θζμα 6: Λειτουργία Βιβλιοκικθσ Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών κατά το ακαδθμαϊκό
ζτοσ 2020-2021
………………………………………………….………………………………………………………….…………………………………………
Θ Σφγκλθτοσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν μετά από ςυηιτθςθ και λαμβάνοντασ
υπόψθ:
1. Τισ περ. κγ) και λδ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 4485/2017 (Α 114) «Οργάνωςθ και
λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ»,
2. τθν 4703/01.09.2020 (ΑΔΑ 6ΦΨΧ469Β4Μ-ΔΝ1-1) πράξθ Ρρφτανθ περί ςυγκρότθςθσ τθσ
Συγκλιτου του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν από 01.09.2020 ζωσ 31.08.2021,
3. τθν υπ’ αρικμ. 115744/Η1/4.9.2020 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Λειτουργία των Ανϊτατων
Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μζτρα για τθν αποφυγι διάδοςθσ του κορωνοϊοφ
COVID-19 κατά τθ λειτουργία τουσ» (Βϋ 3707),
4. τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 327/24.09.2020 Εγκφκλιο του Υφυπουργοφ Ραιδείασ και
Θρθςκευμάτων με κζμα «Ραροχι διευκρινίςεων ωσ προσ τθν εφαρμογι τθσ υπ’ αρικμ.
115744/Η1/4.9.2020 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Βϋ3707)»,
5. τθν 5089/22.09.2020 ειςιγθςθ του Αντιπρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων και Ρροςωπικοφ
του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν,
αποφαςίηει
ςχετικά με τθ λειτουργία τθσ Βιβλιοκικθσ και του Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ του Οικονομικοφ
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 τα εξισ:
A. ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΤΠΗΡΕΙΕ
Λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν που ζχουν προκφψει εξ αιτίασ τθσ πανδθμίασ COVID-19, θ
Βιβλιοκικθ του Ο.Ρ.Α. ενκαρρφνει τα μζλθ τθσ κοινότθτασ να χρθςιμοποιιςουν περιςςότερο τισ
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ τθσ, οι οποίεσ ζχουν ςχεδιαςτεί για τθν εξ αποςτάςεωσ εξυπθρζτθςθ,
προτοφ αποφαςίςουν μια επίςκεψθ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ. Αναλυτικά από τθ Βιβλιοκικθ
προςφζρονται:
A1. Ψθφιακι Βιβλιοκικθ
Ενκαρρφνεται θ αξιοποίθςθ των ςυνδρομθτικϊν και ανοικτϊν ψθφιακϊν πθγϊν που
προςφζρονται από τθ Βιβλιοκικθ και τον Σφνδεςμο Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν
κάνοντασ χριςθ τθσ υπθρεςίασ VPN για τθν εξ αποςτάςεωσ πρόςβαςθ. Συνεχισ ενθμζρωςθ για
τισ ςυνδρομθτικζσ πθγζσ, τισ νζεσ θλεκτρονικζσ πθγζσ που προςφζρονται προςωρινά με ανοικτι
πρόςβαςθ, κακϊσ και για τισ νζεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ παρζχεται ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ.
A2. VPN
Θ υπθρεςία VPN προςφζρει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ του Ρανεπιςτθμίου που βρίςκονται
εκτόσ του φυςικοφ δικτφου του Ρανεπιςτθμίου να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε αυτό και ςτισ
υπθρεςίεσ που αυτό προςφζρει μζςω μιασ αςφαλοφσ εικονικισ ςφνδεςθσ. Θ εξ αποςτάςεωσ
πρόςβαςθ ςτθν ψθφιακι βιβλιοκικθ του Ο.Ρ.Α. είναι εφικτι μόνο μζςω τθσ υπθρεςίασ VPN.
A3. Εκπαιδευτικά ςεμινάρια
Τα ενθμερωτικά ςεμινάρια που απευκφνονται ςτουσ φοιτθτζσ του Ο.Ρ.Α., ςτθ χριςθ των
υπθρεςιϊν τθσ Βιβλιοκικθσ και των πθγϊν τθσ, γίνονται διαδικτυακά μζςω τθσ πλατφόρμασ που
χρθςιμοποιεί το Ρανεπιςτιμιο για τα διαδικτυακά μακιματα ςε ςυγκεκριμζνθ ϊρα και θμζρα
που κοινοποιείται από τισ γραμματείεσ. Διατίκεται επίςθσ, on-line διαδικτυακι βοικεια από το
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προςωπικό τθσ Βιβλιοκικθσ ςχετικά με τθ χριςθ των υπθρεςιϊν και των πθγϊν τθσ, κάκε
Τετάρτθ και Ραραςκευι, 12:00-14:00.
A4. Δανειςμόσ – Ανανεώςεισ
Θ αίτθςθ για δανειςμό ζντυπου υλικοφ πραγματοποιείται θλεκτρονικά με τθν ςυμπλιρωςθ τθσ
αίτθςθσ δανειςμοφ. Οι ενδιαφερόμενοι αναηθτοφν τθ διακεςιμότθτα των βιβλίων πριν τθ
ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ από τον βιβλιογραφικό κατάλογο AUEB-OPAC προκειμζνου να
ελεγχκεί θ διακεςιμότθτά τουσ. Εάν το βιβλίο διατίκεται ψθφιακά ςτα μζλθ του Ο.Ρ.Α., θ
Βιβλιοκικθ ενθμερϊνει τον ενδιαφερόμενο ςχετικά. Θ Βιβλιοκικθ ενθμερϊνει τουσ
ενδιαφερόμενουσ για τον τρόπο παραλαβισ των βιβλίων.
Θ ανανζωςθ του χρόνου δανειςμοφ γίνεται τθλεφωνικά ι θλεκτρονικά.
A5. Διαδανειςμόσ
Θ υπθρεςία διαδανειςμοφ είναι διακζςιμθ ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα κατόπιν τθλεφωνικισ
επικοινωνίασ με το αρμόδιο προςωπικό και θλεκτρονικά με e-mail ι μζςω του ςυςτιματοσ
διαδανειςμοφ IRIS.
A6. Κατάκεςθ εργαςιών
Θ κατάκεςθ των μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν και των διδακτορικϊν διατριβϊν ςτο Ιδρυματικό
Αποκετιριο ΡΥΞΙΔΑ πραγματοποιείται αποκλειςτικά με θλεκτρονικι υποβολι τουσ. Θ βεβαίωςθ
κατάκεςθσ αποςτζλλεται από τθ Βιβλιοκικθ θλεκτρονικά ςτουσ κατακζτεσ οι οποίοι κα πρζπει
να τθν προωκιςουν ςτθν Γραμματεία τουσ προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία
κατάκεςθσ.
A7. Βεβαίωςθ μθ οφειλισ τεκμθρίων ι προςτίμων
Οι βεβαιϊςεισ μθ οφειλισ τεκμθρίων ι προςτίμων ςτθ βιβλιοκικθ, για όςουσ φοιτθτζσ ζχουν
υποβάλει αίτθςθ ορκωμοςίασ, εκδίδονται από το Γραφείο Δανειςμοφ και αποςτζλλονται
υπθρεςιακά ςτισ Γραμματείεσ των Τμθμάτων.
A8. Εγγραφι νζων μελών
Θ εγγραφι νζου μζλουσ πραγματοποιείται θλεκτρονικά με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ
και ολοκλθρϊνεται με τθν επίδειξθ τθσ ακαδθμαϊκισ ταυτότθτασ κατά τθν θμζρα προςζλευςθσ.
A9. Πρόςβαςθ ςε εντυποανάπθρουσ φοιτθτζσ
Με τθ βοικεια τθσ προςβάςιμθσ πολυτροπικισ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ AmeLib που
αναπτφχκθκε ωσ οριηόντια δράςθ του ΣΕΑΒ, προςφζρεται προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ για
φοιτθτζσ που αντιμετωπίηουν προβλιματα όραςθσ ςε προςβάςιμα ακαδθμαϊκά ελλθνικά
ςυγγράμματα. Θ είςοδοσ ςτθν υπθρεςία απαιτεί ταυτοποίθςθ χριςτθ και είναι απαραίτθτθ θ
χριςθ κωδικοφ και ςυνκθματικοφ. Οι φοιτθτζσ του Ο.Ρ.Α. που αντιμετωπίηουν ςοβαρά
προβλιματα όραςθσ, ςυμπλθρϊνουν τθν θλεκτρονικι αίτθςθ προκειμζνου να πιςτοποιθκοφν
και να λάβουν τον κωδικό πρόςβαςθσ ςτθν υπθρεςία.
A10. Επικοινωνία με τθ Βιβλιοκικθ
α. Θ επικοινωνία με τθ Βιβλιοκικθ και θ εξυπθρζτθςθ του κοινοφ ςυνεχίηει να
πραγματοποιείται με θλεκτρονικό τρόπο, οποιαδιποτε ϊρα, μζςω τθσ υπθρεςίασ «ωτιςτε
μασ», τθλεφωνικά με ωράριο Δευτζρα – Ραραςκευι, 8:30-17:00 και με ηωντανι ςφνδεςθ
μζςω τθσ εφαρμογισ Skype for Business, κάκε Τετάρτθ και Ραραςκευι, 12:00-14:00.
Ρροςφζρεται επίςθσ ςτα μζλθ ΔΕΡ βοικεια ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ λογοκλοπισ.
β. Για αιτιματα του κοινοφ ςχετικά με πρόταςθ δωρεάσ ζντυπου υλικοφ, θ επικοινωνία γίνεται
θλεκτρονικά ζπειτα από τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ αίτθςθσ, ακολουκϊντασ
τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τθν πολιτικι δωρεϊν.
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B. ΕΠΙΣΟΠΙΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
Λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν, και για λόγουσ προάςπιςθσ τθσ δθμόςιασ υγείασ επιτρζπεται θ
προςζλευςθ ςτθ βιβλιοκικθ και θ διά ηϊςθσ εξυπθρζτθςθ μόνο των μελϊν τθσ κοινότθτασ του
ΟΡΑ κατόπιν επίδειξθσ τθσ ακαδθμαϊκισ ταυτότθτασ. Ρροκειμζνου να εξυπθρετθκεί θ
διαδικαςία ιχνθλάτθςθσ ςε περίπτωςθ που προκφψει αυτι θ ανάγκθ εξ αιτίασ επιβεβαιωμζνου
κροφςματοσ κορωνοϊοφ, κα καταγράφεται ςτθν είςοδο τθσ Βιβλιοκικθσ το ονοματεπϊνυμο, ο
Αρικμόσ Μθτρϊου των επιςκεπτϊν, θ θμζρα και θ ϊρα προςζλευςθσ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν είςοδο ςτθ Βιβλιοκικθ και τθ χριςθ των υπθρεςιϊν τθσ είναι θ
τιρθςθ των μζτρων προςταςίασ που προτείνονται, τα οποία περιλαμβάνουν:
α. Τθν αποφυγι επίςκεψθσ ςτθ Βιβλιοκικθ εάν υπάρχει οποιοδιποτε ςφμπτωμα ςυμβατό με
τον COVID-19 και τθν αναηιτθςθ εναλλακτικϊν λφςεων μζςω τθλεφωνικισ ι ψθφιακά
υποςτθριηόμενθσ επικοινωνίασ με το προςωπικό.
β. Τθν τιρθςθ των ατομικϊν μζτρων υγιεινισ που ςυςτινονται από τον ΕΟΔΥ και το
προςωπικό τθσ Βιβλιοκικθσ.
γ. Τθν υποχρεωτικι χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ τόςο από το προςωπικό που ςυναλλάςςεται με
το κοινό όςο και από τουσ επιςκζπτεσ,
δ. Τθ χριςθ ατομικοφ αντιςθπτικοφ διαλφματοσ,
ε. Τθν τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ αποςτάςεωσ 1,5 – 2 μζτρων μεταξφ των παρευριςκομζνων
ςτο χϊρο τθσ Βιβλιοκικθσ,
ςτ. Ειδικά για το Αναγνωςτιριο του κεντρικοφ κτθρίου, τθν είςοδο από τθ δεξιά πόρτα και τθν
ζξοδο από τθν άλλθ πόρτα προκειμζνου να αποφεφγεται ςτο μζτρο του δυνατοφ ο
ςυγχρωτιςμόσ.
B1. Ωράριο λειτουργίασ
Το ωράριο λειτουργίασ για τθ διά ηϊςθσ εξυπθρζτθςθ του κοινοφ διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
Κεντρικό Αναγνωςτιριο:
Δευτζρα – Παραςκευι, 11:00 – 17:00
Αναγνωςτιριο Σροίασ:

Δευτζρα – Παραςκευι, 12:00 – 18:00

B2. Χριςθ των υποδομών για ατομικι μελζτθ
α. Επιτρζπεται θ είςοδοσ για ατομικι μελζτθ μόνο ςτα μζλθ τθσ κοινότθτασ του ΟΡΑ, ςε
ςυγκεκριμζνα τραπεηοκακίςματα που ζχουν οριςτεί γι αυτό το ςκοπό, ςτα οποία ζχει
εξαςφαλιςτεί θ απόςταςθ των 1,5 – 2 μζτρων μεταξφ των προςϊπων.
β. Ο αρικμόσ των ατόμων που μποροφν να ειςζλκουν για μελζτθ κα ορίηεται με βάςθ τισ
διακζςιμεσ κζςεισ μελζτθσ που εξαςφαλίηουν τθν αςφαλι χριςθ των υποδομϊν, χωρίσ να
απαιτείται προκράτθςθ.
γ. Σε περίπτωςθ υψθλισ ηιτθςθσ τθσ υπθρεςίασ, το προςωπικό δφναται κατά τθν κρίςθ του να
ηθτιςει τθν αποχϊρθςθ των επιςκεπτϊν ζπειτα από τθν παρζλευςθ 2 ωρϊν παραμονισ ςτο
Αναγνωςτιριο.
δ. Κάκε νζοσ χριςτθσ τθσ υπθρεςίασ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να απολυμαίνει το
τραπεηοκάκιςμα που πρόκειται να χρθςιμοποιιςει με απολυμαντικό που προςφζρεται από
τθν Υπθρεςία.
ε. Απαγορεφεται αυςτθρά θ χριςθ των βιβλιοςταςίων και του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ τθσ
Βιβλιοκικθσ από τουσ επιςκζπτεσ (Θ/Υ, φωτοτυπικά μθχανιματα, εκτυπωτζσ, scanners κ.λπ.)
ωσ μζτρο αποφυγισ τθσ διαςποράσ του κορονοϊοφ.
ςτ. Το ζντυπο υλικό των βιβλιοςταςίων κα χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά κατόπιν ςυνεννόθςθσ
με τθ Βιβλιοκικθ, με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν παράγραφο Β.3.
η. Θ είςοδοσ ςτο Αναγνωςτιριο προχποκζτει τθν επίδειξθ τθσ ακαδθμαϊκισ ταυτότθτασ από το
ΟΡΑ και καταγραφι του ονοματεπϊνυμου, του αρ. μθτρϊου, τθσ θμζρασ και τθσ ϊρασ
προςζλευςθσ.
B3. Κυκλοφορία ζντυπου υλικοφ
α. Για κζματα χριςθσ, δανειςμοφ, διαδανειςμοφ ζντυπου υλικοφ των ςυλλογϊν τθσ
Βιβλιοκικθσ και παραλαβισ ςυγγραμμάτων τθσ υπθρεςίασ «ΕΥΔΟΞΟΣ» είναι δυνατι θ διά
ηϊςθσ εξυπθρζτθςθ κατόπιν προθγοφμενθσ ςυνεννόθςθσ (ραντεβοφ). Ο δανειςμόσ ζντυπων
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βιβλίων επιτρζπεται μόνο ςτα εγγεγραμμζνα μζλθ τθσ Βιβλιοκικθσ του ΟΡΑ κατόπιν
ςυμπλιρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ και επίδειξθσ τθσ ακαδθμαϊκισ ταυτότθτασ κατά τθν
θμζρα προςζλευςθσ του ενδιαφερομζνου. Ζπειτα από τθν κατάκεςθ του αιτιματοσ, το
προςωπικό τθσ Βιβλιοκικθσ κα επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο για τον τρόπο παραλαβισ
των βιβλίων.
β. Θ επιςτροφι του ζντυπου υλικοφ δεν απαιτεί προθγοφμενθ ςυνεννόθςθ με τθ
Βιβλιοκικθ. Τα βιβλία επιςτρζφονται ςτον ειδικό χϊρο που υποδεικνφει το προςωπικό κατά
τισ ϊρεσ λειτουργίασ για το κοινό.
γ. Πλα τα βιβλία που χρθςιμοποιοφνται από τουσ επιςκζπτεσ για μελζτθ εντόσ των
Αναγνωςτθρίων ι επιςτρζφονται από δανειςμό, παραμζνουν ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο
απομόνωςθσ για τουλάχιςτον 72 ϊρεσ ςφμφωνα με τισ διεκνείσ οδθγίεσ, ϊςτε να είναι
αςφαλισ θ επόμενθ χριςθ τουσ. Τα βιβλία δανείηονται ξανά, εφόςον ζχει παρζλκει
τουλάχιςτον ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ των 72 ωρϊν από τθν θμερομθνία επιςτροφισ. Εξ αιτίασ
αυτοφ του μζτρου, το προςωπικό ενδζχεται να ηθτιςει να επιςτραφεί νωρίτερα από τθν
θμερ/νία επιςτροφισ ζνα βιβλίο, ςτθν περίπτωςθ που παρατθρθκεί αυξθμζνθ ηιτθςθ γι’
αυτό.
B4. Επιςτροφζσ ςυγγραμμάτων «ΕΤΔΟΞΟΤ»
α. Οι προπτυχιακοί φοιτθτζσ που ζχουν λάβει ειδοποίθςθ από το ςφςτθμα ΕΥΔΟΞΟΣ να
επιςτρζψουν ςυγγράμματα που ζχουν προμθκευτεί από λάκοσ, μποροφν να τα επιςτρζφουν
ςτο Αναγνωςτιριο του κεντρικοφ κτθρίου κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ για το κοινό χωρίσ
προθγοφμενθ ςυνεννόθςθ.
Κάκε μζτρο προςταςίασ κα επανεξετάηεται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ςφμφωνα με τα
επιδθμιολογικά δεδομζνα τθσ πορείασ τθσ νόςου και τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ και τθσ Ελλθνικισ
Κυβζρνθςθσ.
…………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………
Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ακινα, 01-10-2020
Ο Ρρφτανθσ
*

Κακθγθτισ Δθμιτρθσ Μπουραντϊνθσ

*Θ υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο του φορζα.

