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1. κοπός ηης Βιβλιοθήκης 

 θνπόο ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ κειώλ ηεο Ιαηξηθήο θαη 

Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ θνηηεηώλ ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο πνπ 

εθπαηδεύνληαη ζην Ννζνθνκείν καο θαη γεληθά όισλ όζσλ εηζέξρνληαη ζηνπο ρώξνπο 

ηεο κε ζθνπό ηε ρξήζε ηνπ πιηθνύ ηεο γηα εξεπλεηηθνύο θαη εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. 

 ηόρνο ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη ε έγθπξε θαη έγθαηξε πιεξνθόξεζε ησλ Δπηζηεκόλσλ 

Τγείαο. 

Η Βηβιηνζήθε είλαη κέινο ηνπ Δζληθνύ Γηθηύνπ Δπηζηεκνληθώλ θαη Σερλνινγηθώλ 

Βηβιηνζεθώλ (ΔΓΔΣΒ) θαη εμππεξεηεί ρξήζηεο από όιε ηε ρώξα κε δπλαηόηεηα 

παξαγγειίαο – απνζηνιήο άξζξσλ πεξηνδηθώλ. 

 

 

2. Προζωπικό – Δποπηεία ηης Βιβλιοθήκης 

ηε Βηβιηνζήθε εξγάδεηαη κία βηβιηνζεθνλόκνο ε νπνία είλαη ππεύζπλε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηώλ, ζηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ 

εληνπηζκό ησλ ηεθκεξίσλ ρξεζηκνπνηώληαο ην πιηθό ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. 

Γηα ηελ επνπηεία ηεο Βηβιηνζήθεο αξκόδηνο είλαη ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Βηβιηνζήθεο. 

Η Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο νξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαη απνηειείηαη από επηά (7) κέιε. 

 

3. Ώρες λειηοσργίας  

Η Βηβιηνζήθε εμππεξεηεί ηνπο ρξήζηεο ηεο : Γεπηέξα – Παξαζθεπή, θαηά ηηο ώξεο 

8πκ-3κκ 

Καηά ηελ πεξίνδν ησλ ενξηώλ θαη αδεηώλ ζα ππάξρεη αλαθνίλσζε ζηελ είζνδν ηεο 

Βηβιηνζήθεο θαη ζρεηηθή αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.  

 

4.  Αναγνωζηήριο 

Χο Αλαγλσζηήξην δηαηίζεηαη ν εληαίνο ρώξνο ηεο Βηβιηνζήθεο κε όζν ηερληθά 

δύλαηαη πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο  θαη Η/Τ,  ησλ νπνίσλ ε ρξήζε ελδείθλπηαη 

γηα: 

-αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο  

-ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ πεξηνδηθώλ ηεο θαη ησλ βάζεσλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη 

πξόζβαζε κέζσ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη άιισλ Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ. 



-ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

Γηα θάζε πεξίπησζε ν ρξόλνο ρξήζεο Η/Τ δε ζα ππεξβαίλεη ηε κία ώξα. 

Ο ρώξνο ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη δηαζέζηκνο ζην θνηλό γηα ηελ θάιπςε κόλν ησλ 

πιεξνθνξηαθώλ ηνπ αλαγθώλ θαη όρη γηα ρξήζε ησλ Η/Τ γηα άιιεο εξγαζίεο (π.ρ. 

επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ θιπ_) Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε  πξνζσπηθώλ αξρείσλ 

ζηνπο Η/Τ ηεο Βηβιηνζήθεο. 

 

5.  Γανειζμός  

Η Βηβιηνζήθε δελ είλαη δαλεηζηηθή. 

Γηα ην πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ παξαρσξείηαη θαη’ εμαίξεζε ην δηθαίσκα 

δαλεηζκνύ γηα κία εβδνκάδα θαη γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκό ηεθκεξίσλ (1-3). 

Γελ δαλείδνληαη ζπγγξάκκαηα, πιεξνθνξηαθό πιηθό θαη ην ηειεπηαίν ηεύρνο ηνπ 

θάζε πεξηνδηθνύ. 

Οη ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα δαλεηζκνύ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην πιηθό 

ζην ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο  γηα θσηνηύπεζε εληόο ή εθηόο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε 

δπλαηόηεηα ζύληνκνπ δαλεηζκνύ (ηξηώλ σξώλ), κε θαηάζεζε ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο 

ηαπηόηεηαο.  

 

6.  Τλικό ηης Βιβλιοθήκης  

Σν πιηθό ηεο Βηβιηνζήθεο απνηειείηαη θπξίσο από πεξηνδηθά έληππα θαη ειεθηξνληθά 

όπνπ δηαηίζεληαη δσξεάλ από ηνπο εθδόηεο, ηα πην ζεκαληηθά ησλ εηδηθνηήησλ πνπ 

παξέρεη ην Ννζνθνκείν.  

Γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηεο πιινγήο ε Βηβιηνζήθε δέρεηαη πξνηάζεηο από ηηο Κιηληθέο 

θαη ηα Σκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ αιιά θαη από ηνπο ρξήζηεο ηεο, νη νπνίεο 

επεμεξγάδνληαη από ηε βηβιηνζεθνλόκν θαη αμηνινγνύληαη από ηελ Δπηηξνπή 

Βηβιηνζήθεο . 

Σα θξηηήξηα ζπλδξνκήο πεξηνδηθνύ είλαη ε δήηεζε, ην θύξνο ηνπ πεξηνδηθνύ, ε 

ππάξρνπζα θάιπςε ζηε πιινγή, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο, ε δπλαηόηεηα 

δηαδαλεηζκνύ κέζσ ΔΓΔΣΒ θαη ε δπλαηόηεηα  ειεθηξνληθήο πξόζβαζεο ζηηο Βάζεηο  

ηνπ Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο 

(ΔΚΣ). 

Η πξόζθηεζε ηνπ πιηθνύ γίλεηαη θαηόπηλ εηήζησλ δεκόζησλ δηαγσληζκώλ 

πξνκήζεηαο πνπ δηελεξγεί ην Ννζνθνκείν. Η πνξεία πξόζθηεζεο ηνπ πιηθνύ, ε 

επεμεξγαζία , ε θαηαγξαθή θαη ε δηάρπζή ηνπ ζην επξύηεξν θνηλό γίλεηαη από ηε 

βηβιηνζεθνλόκν. 

 

Η πιινγή ησλ πεξηνδηθώλ ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη θαηαρσξεκέλε ζην πιινγηθό 

Καηάινγν ηνπ ΔΚΣ θαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ώζηε νη ρξήζηεο ηεο λα 

πιεξνθνξνύληαη γηα ην πιηθό ηεο ειεθηξνληθά. 

Η αλαλέσζε ηνπ θαηαιόγνπ ηεο Βηβιηνζήθεο γίλεηαη εηεζίσο.  

ηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθό θαηάινγν ηεο Βηβιηνζήθεο ηα πεξηνδηθά είλαη 

θαηαρσξεκέλα αιθαβεηηθά θαηά ηίηιν θαη ζεκαηηθά ζύκθσλα κε ηηο ζεκαηηθέο 

επηθεθαιίδεο ηεο National Library of Medicine USA. 

Γηα ηε βηβιηνζεθνλνκηθή επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ ρξεζηκνπνηείηαη ην ύζηεκα 

Απηνκαηηζκνύ Βηβιηνζεθώλ Δζληθνύ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο – ΑΒΔΚΣ 5,6. 

Οη ηόκνη ησλ πεξηνδηθώλ , νη νπνίνη πξνθύπηνπλ κεηά ηελ εηήζηα βηβιηνδεζία  ησλ 

ηεπρώλ,  θαη ηα ζπγγξάκκαηα  θαηαγξάθνληαη ζην Βηβιίν Δηζαγσγήο ηεο 

Βηβιηνζήθεο. 

Η ηαμηζέηεζε ησλ πεξηνδηθώλ ζηα ξάθηα κε βάζε ην ηζρύνλ εθάζηνηε ζύζηεκα 

ηαμηλόκεζεο πνπ θαζηεξώλεη ε βηβιηνζεθνλόκνο. 



 

7. Τπηρεζίες ηης Βιβλιοθήκης 

Η πιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη δηαζέζηκε ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο ζύκθσλα κε 

ηνλ παξόληα Καλνληζκό θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Βηβιηνζήθεο. 

- Παξέρεη πιεξνθνξίεο κέζα από ην έληππν θαη ειεθηξνληθό  πιηθό ηεο θαζώο θαη ηηο 

  Δπηζηεκνληθέο  Βάζεηο  πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο. 

 

-Παξέρεη εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ ζηελ αλαδήηεζε ησλ βηβιηνγξαθηθώλ βάζεσλ, 

ησλ ειεθηξνληθώλ πεξηνδηθώλ θαη νηηδήπνηε άιιν θξίλεηαη ρξήζηκν. Απηό γίλεηαη 

από ηε βηβιηνζεθνλόκν όηαλ δεηεζεί. 

 

-Παξέρεη ελεκέξσζε – εμππεξέηεζε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 

 

-Χο κέινο ηνπ Δζληθνύ Γηθηύνπ Δπηζηεκνληθώλ θαη Σερλνινγηθώλ Βηβιηνζεθώλ 

(ΔΓΔΣΒ) ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο Βηβιηνζήθεο από όιε ηελ Διιάδα, παξέρνληαο 

ππεξεζίεο δηαδαλεηζκνύ επηζηεκνληθώλ άξζξσλ. Σν ΔΓΔΣΒ επνπηεύεηαη από ην 

Δζληθό Κέληξν Σεθκεξίσζεο (ΔΚΣ) θαη νη ρξεώζεηο γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο 

πνπ απηό θαζνξίδεη. 

Οη ρξήζηεο ηεο Βηβιηνζήθεο πξνθαηαβάινπλ ην θόζηνο ηεο παξαγγειίαο ηνπο ζηε 

βηβιηνζεθνλόκν.  

 

-Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ ηεο γίλεηαη αλαπαξαγσγή ησλ 

ηεθκεξίσλ (θσηνηύπεζε, εθηύπσζε, ςεθηνπνίεζε) ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 

εθάζηνηε δηαηάμεηο «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» 

Η θσηνηύπεζε γίλεηαη ζην θσηνηππηθό κεράλεκα ηεο Βηβιηνζήθεο από ηνπο ρξήζηεο 

θαη νη ρξεώζεηο γηα θσηνηύπεζε ή εθηύπσζε γίλνληαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 

απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Βηβιηνζήθεο.  

Γηα θσηνηύπεζε – εθηύπσζε έσο ηξηώλ (3) ζειίδσλ δε γίλεηαη ρξέσζε. 

Φεθηνπνίεζε γίλεηαη κόλν γηα ηα άξζξα πνπ απνζηέιινληαη ζε Βηβιηνζήθεο κέιε ηνπ 

ΔΓΔΣΒ. 

-Οη εηζπξάμεηο από ηε θσηνηύπεζε , εθηύπσζε θαη παξαγγειίεο άξζξσλ κέζσ 

ΔΓΔΣΒ θαηαβάιινληαη από ηε βηβιηνζεθνλόκν, κε ζεσξεκέλεο από ην Ννζνθνκείν 

απνδείμεηο, ζην Σακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

-Αλαδήηεζε δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο (MEDLINE, SCOPUS) πξαγκαηνπνηείηαη από 

ηε βηβιηνζεθνλόκν, κεηά από αίηεκα ηνπ ρξήζηε. Υξέσζε γίλεηαη κόλν γηα ηηο 

εθηππώζεηο . 

 

8.  Τποτρεώζεις ηων τρηζηών 

- Οη ρξήζηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκόδνπλ ηνπο θαλόλεο ηνπ Καλνληζκνύ 

απηνύ, λα ζέβνληαη ην ρώξν, ην θάζε είδνπο πιηθό ηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ 

άιισλ ρξεζηώλ. 

- Απαγνξεύεηαη ζηε Βηβιηνζήθε  ην θάπληζκα, ε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ ή πνηώλ.  

- Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαζώο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο 

ζπζθεπήο , ε ρξήζε ηεο νπνίαο κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ελόριεζε γηα ηνπο ρξήζηεο. 

- Απαγνξεύεηαη επίζεο ζηνπο ρξήζηεο ε εηζαγσγή ζηνπο ρώξνπο ηεο Βηβιηνζήθεο 

αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θζνξά πιηθνύ ή ππνςία θινπήο. 

 

 

 



9. Ιζηοζελίδα ηης Βιβλιοθήκης  
ηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη αλαξηεκέλε ε ηζηνζειίδα ηεο Βηβιηνζήθεο. 

Παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην πιηθό ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο  πξνο ην 

επξύηεξν θνηλό ηεο. 

Γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηεο ηζηνζειίδαο ε βηβιηνζεθνλόκνο  

ζπλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

  

10. Ιζτύς ηοσ Κανονιζμού  

Ο Καλνληζκόο απηόο ηζρύεη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ζα αλαζεσξείηαη όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην  ώζηε λα ζπγθιίλεη κε 

ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηε 

Βηβιηνζήθε.  

Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκό απηό ζα ηζρύνπλ νη απνθάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Βηβιηνζήθεο. 

 

                                                                       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Βηβιηνζήθεο 

                  

                                                                         Κ. Ρεβέλαο 

                                                                         πλη. Γηεπζπληήο Αθηηλνινγίαο 

 


