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Ποιοι μπορούν να δανειστούν βιβλία στο σπίτι…



Προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και του Προγράμματος
Ψυχολογίας
Διάρκεια Δανεισμού: 5 μέρες
Μέγιστος αριθμός βιβλίων για δανεισμό: 3 (τρία)




Προπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν Πρόγραμμα σπουδών για
τη λήψη δεύτερου πτυχίου και ΔΟΑΤΑΠ (Υπουργική απόφαση
Φ12/93262/Β3 -13-8-2012)
Προπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα για δεύτερη
φορά για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα
(Υπουργική απόφαση Φ12/93262/Β3 -13-8-2012)
Διάρκεια Δανεισμού: 30 μέρες
Μέγιστος αριθμός βιβλίων για δανεισμό: 2 (δύο) διδακτικά συγγράμματα Ευδόξου
από όλες τις Βιβλιοθήκες της Φιλοσοφικής Σχολής
Για το δανεισμό διδακτικών συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ οι φοιτητές πρέπει να
προσκομίζουν στη βιβλιοθήκη βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματός τους
που να πιστοποιεί ότι δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα Ευδόξου
είτε εν γένει είτε για τα συγκεκριμένα μαθήματα σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.
10 του Ν. 4009/2011 (Α195).



Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α’ και Β’ κύκλου της Φιλοσοφικής Σχολής
Διάρκεια Δανεισμού: 14 μέρες χωρίς δυνατότητα ανανέωσης
Μέγιστος αριθμός βιβλίων για δανεισμό: 5 (πέντε) συνολικά από όλες τις
Βιβλιοθήκες της Φιλοσοφικής Σχολής



Το Διδακτικό (εν ενεργεία και ομότιμοι) και Διοικητικό προσωπικό της
Φιλοσοφικής Σχολής
Διάρκεια Δανεισμού: 14 μέρες χωρίς δυνατότητα ανανέωσης
Μέγιστος αριθμός βιβλίων για δανεισμό: 5 (πέντε) συνολικά από όλες τις
Βιβλιοθήκες της Φιλοσοφικής Σχολής
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Ο δανεισμός γίνεται με τη νέα Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
(για τους φοιτητές)
και την Κάρτα Βιβλιοθήκης
(για το Διδακτικό και Διοικητικό προσωπικό)
στην οποία αναγράφεται το barcode του χρήστη
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι χρήστες οφείλουν να επιστρέφουν τα βιβλία που έχουν
δανειστεί στην προκαθορισμένη ημερομηνία. Σε περίπτωση καθυστέρησης
ο χρήστης χάνει το δικαίωμα δανεισμού για 1 εβδομάδα. Σε
περίπτωση δεύτερης καθυστέρησης ο χρήστης δε δικαιούται να δανειστεί
για 2 εβδομάδες, σε περίπτωση τρίτης καθυστέρησης δε δικαιούται να
δανειστεί για 3 εβδομάδες. Εφόσον ο χρήστης ξεπεράσει τις 3
καθυστερήσεις χάνει δια παντός το δικαίωμα δανεισμού από τη
Βιβλιοθήκη.

Ποιοι μπορούν να δανειστούν βιβλία για ημερήσιο δανεισμό…



Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας καθώς και οι εξωτερικοί
χρήστες
Μέγιστος αριθμός βιβλίων για ημερήσιο δανεισμό: 10 (δέκα)
Ο ημερήσιος δανεισμός γίνεται εφόσον υπάρχει νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα ή
τρίπτυχο ανανεωμένο ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή κάρτα
Βιβλιοθήκης, τα οποία κρατάει ο εκάστοτε υπεύθυνος δανεισμού μαζί με τον
αριθμό τηλεφώνου του δανειζομένου σημειώνοντας την ημερομηνία δανεισμού
του βιβλίου.
Τα βιβλία δίνονται σε όλους τους χρήστες από τις 09:00 π.μ. και πρέπει να έχουν
επιστραφεί μισή (1/2) ώρα πριν από τη λήξη του ωραρίου της βιβλιοθήκης.
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Οι χρήστες οφείλουν να επιστρέφουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί για
ημερήσιο δανεισμό στην προκαθορισμένη ώρα. Σε περίπτωση
καθυστέρησης οφείλουν να ενημερώνουν τον υπεύθυνο δανεισμού, σε
αντίθετη περίπτωση χάνουν το δικαίωμα δανεισμού.
Η απόπειρα αφαίρεσης βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη συνεπάγεται την
παντελή στέρηση του δικαιώματος δανεισμού και χρήσης της Βιβλιοθήκης.
Ο δανεισμός βιβλίων για το σπίτι και η επιστροφή τους σταματά 30 λεπτά
πριν τη λήξη του ωραρίου της βιβλιοθήκης.
Το δικαίωμα δανεισμού δε μεταβιβάζεται σε άλλους. Ο καθένας δανείζεται
για τον εαυτό του.
Ένα αντίτυπο από τη βασική βιβλιογραφία κάθε μαθήματος και μετά από
αίτηση του καθηγητή θα παραμένει στη βιβλιοθήκη (δε θα δανείζεται στο
σπίτι).
Οι χρήστες δεν οφείλουν να επανατοποθετούν στα ράφια το υλικό της
Βιβλιοθήκης που χρησιμοποίησαν, αλλά στο ειδικό καρότσι που υπάρχει στο
χώρο του αναγνωστηρίου.
Όλο το δανεισμένο υλικό επιστρέφεται υποχρεωτικά στη Βιβλιοθήκη κατά
τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου για τον ετήσιο έλεγχο
των εγγραφών του δανεισμού ή για απογραφή.
Οι φοιτητές που αποφοιτούν ή για κάποιο λόγο διακόπτουν τις σπουδές
τους οφείλουν να επιστρέφουν στη Βιβλιοθήκη το υλικό που έχουν
δανειστεί.
Στο χώρο της Βιβλιοθήκης δεν επιτρέπονται το κάπνισμα, η κατανάλωση
τροφίμων και ποτών και η χρήση κινητού τηλεφώνου. Οι χρήστες οφείλουν
να τηρούν ησυχία, να σέβονται το χώρο, το υλικό και τους εργαζόμενους
της Βιβλιοθήκης.

ΕΚΠΑ. ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ. ΤΜΗΜΑ ΦΠΨ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Πανεπιστημιόπολη, 157.03 Ζωγράφου
Τηλ: 210727.7577, 210727.7578 – Fax: 2107248979

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ…
(ούτε στο σπίτι, ούτε για ημερήσιο δανεισμό)
ΔΔ
ΜΔ
ΣΒ

Διδακτορικές Διατριβές
Μεταπτυχιακές (Διπλωματικές) Εργασίες
Σπάνια βιβλία
Παλαιό και φθαρμένο υλικό

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ…
ΑΝΑ
Π

Ανάτυπα
Βιβλία καθηγητή/μαθητή του Ο.Ε.Β.Δ.
Περιοδικές εκδόσεις
Πληροφοριακό Υλικό
(εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες κ.ά.)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Η χρήση του υλικού των βιβλιοθηκών υπόκειται στις διατάξεις
της ισχύουσας νομοθεσίας
περί πνευματικής ιδιοκτησίας
και συγγενικών δικαιωμάτων
(Ν.2121/93 με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις,
τις διεθνείς συμβάσεις και το ευρωπαϊκό κεκτημένο).
Τα τεκμήρια παρέχονται για προσωπική μελέτη.
Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή αναπαραγωγή τους
καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
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