
  

 

Κανονισμός Χρήσης Υλικού Βιβλιοθήκης 
 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης δανείζει βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό και 
περιοδικά. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα φωτοτύπησης και σάρωσης του υλικού της. 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να γίνει μέλος της Βιβλιοθήκης δωρεάν. Δικαίωμα εγγραφής έχουν 
όλοι από 2 ετών και πάνω. Για την έκδοση κάρτας χρειάζεται:  

1. Για τους ενήλικες: 

 Επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, 

 Συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους, 

 Ενυπόγραφη αποδοχή των όρων του εντύπου συναίνεσης για Επεξεργασία Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και του παρόντος κανονισμού λειτουργίας. 

2. Για τους ανήλικους 16-18 ετών: 

 Επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, 

 Συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους (16-18 ετών), 

 Ενυπόγραφη αποδοχή των όρων του εντύπου συναίνεσης για Επεξεργασία Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και του παρόντος κανονισμού λειτουργίας. 

3. Για τους ανήλικους 2-16 ετών: 

 Επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του κηδεμόνα, 

 Συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους (2-16 ετών), 

 Ενυπόγραφη αποδοχή των όρων του εντύπου συναίνεσης για Επεξεργασία Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και του παρόντος κανονισμού λειτουργίας από τον 
κηδεμόνα. 

 
Η κάρτα μέλους είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση απώλειας 
της κάρτας ή αλλαγής προσωπικών στοιχείων το μέλος πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό της 
Βιβλιοθήκης. 
 
Ο δανεισμός και η επιστροφή του υλικού γίνεται κάθε φορά με την επίδειξη της κάρτας μέλους. Τα 
βιβλία δανείζονται για δεκαπέντε (15) μέρες με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη φορά για 
άλλες δεκαπέντε (15) μέρες, εφόσον δεν έχουν ζητηθεί από άλλον αναγνώστη. Τα μέλη μπορούν να 
δανείζονται μέχρι πέντε (5) βιβλία. 
 



Εάν ένα βιβλίο είναι χρεωμένο σε κάποιο μέλος, υπάρχει δυνατότητα κράτησής του από άλλο μέλος 
ώστε να έχει προτεραιότητα για δανεισμό. Μπορεί να γίνει κράτηση μέχρι δύο (2) αντιτύπων, τα 
οποία μπορούν να μείνουν σε καθεστώς κράτησης μέχρι πέντε (5) μέρες. 
 
Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανείζονται το οπτικοακουστικό υλικό (ένα CD-ROM, CD 
ήχου ή DVD) μία φορά την εβδομάδα και η διάρκεια δανεισμού είναι για πέντε (5) μέρες. 
Εξαιρούνται οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που έχουν τη δυνατότητα δανεισμού εκπαιδευτικού 
υλικού για τη διδασκαλία χωρίς περιορισμό στον αριθμό και στην ημερομηνία επιστροφής κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους. 
 
Τα περιοδικά διατίθενται για χρήση στον χώρο του αναγνωστηρίου αλλά και για δανεισμό, ένα 
τεύχος κάθε φορά με διάρκεια δανεισμού πέντε (5) μέρες. 
 
Το υλικό που δεν δανείζεται περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό, λευκώματα, εφημερίδες, σπάνια 
βιβλία και βρίσκεται στη διάθεση του κοινού για χρήση στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Ειδικά για το 
σπάνιο και παλαιό υλικό εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του προσωπικού της Βιβλιοθήκης εάν 
θα παραδίδεται στο κοινό για επιτόπια χρήση, καθώς προέχει η φυσική του ακεραιότητα. 
 
Το υλικό πρέπει να επιστρέφεται στη Βιβλιοθήκη εγκαίρως και στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν  
δανείστηκε. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής βιβλίου ή οπτικοακουστικού υλικού ο χρήστης 
είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει. Επίσης, σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης 
επιστροφής του υλικού στη Βιβλιοθήκη, το προσωπικό μπορεί να προβεί σε προσωρινή ή και μόνιμη 
διακοπή του δικαιώματος δανεισμού. 
 
Παρέχεται η δυνατότητα φωτοτύπησης έντυπου υλικού που δεν δανείζεται. Η φωτοτύπηση γίνεται 
με ανώτερο όριο τις δέκα (10) σελίδες ανά χρήστη και με σεβασμό στην ισχύουσα νομοθεσία και 
τους όρους άδειας χρήσης που αφορούν στην προστασία των συγγραφικών δικαιωμάτων (Ν. 
2121/1993). 
 
Οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είναι ως εξής: 
 
Από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου: 

Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-15:00 
Τετάρτη: 8:00-15:00 & 17:00-20:00 
Σάββατο: 9:00-13:00 

Από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου: 
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-15:00 
Σάββατο: 9:00-13:00 

 

 


