ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Πανεπιστηµιόπολη – 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σελίδα

1. TΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.....................................................................

3

2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ..................................................................................

3

3. ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.....................................................................

3

4. ΣΥΛΛΟΓΗ…………………............................................................................

4

4.1. Συλλογή Ανοικτής Πρόσβασης...................................................................

4

4.2. Συλλογή Περιορισµένης Πρόσβασης..........................................................

4

4.3 Ψηφιακή Συλλογή........................................................................................

4

5. ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ....................................................................................................

5

5.1. Ανανέωση δανεισµού..................................................................................

7

5.2. Κράτηση......................................................................................................

7

5.3. Ανάκληση....................................................................................................

7

5.4. Ποινές..........................................................................................................

7

6. ∆ΙΑ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ..............................................................................................

8

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ…................................

8

8. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ..................................................................

9

9. ΧΩΡΟΙ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...................................................................

9

10. ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜA ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑµεΑ)…............

9

11. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ...........................................................................

9

12. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ .............................................................................................

10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ....................................................................................................... 11

2

1. TΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστηµών βρίσκεται στην Πανεπιστηµιόπολη. Η κύρια
είσοδος βρίσκεται µεταξύ των Τµηµάτων Φυσικής (δίπλα από το Συνεδριακό Κέντρο
«Αριστοτέλης») και Μαθηµατικών. Υπάρχει και δεύτερη είσοδος στον διάδροµο του 3ου ορόφου
του Τµήµατος Μαθηµατικών.
∆ιεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστηµών
Πανεπιστηµιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Ιστοθέση:
www.lib.uoa.gr/sci
Ηλ. ταχυδροµείο:
sci@lib.uoa.gr
Ηλ. ταχυδροµείο δανεισµού: sci-loan@lib.uoa.gr
Tηλέφωνα: Πληροφορίες
210 727 6599
Γραµµατεία
210 727 6525
Fax:
210 727 6524

2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστηµών λειτουργεί:
∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:30-19:00 και Σάββατο 09:00-14:00.
Κατά τις επίσηµες αργίες η Βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί.
Κατά την διάρκεια των διακοπών (Χριστουγέννων, Πάσχα, θέρους) το ωράριο διαµορφώνεται
ανάλογα.
Η Γραµµατεία και το Γραφείο ∆ιαδανεισµού λειτουργούν το πρωί 08.30-15.00.

3. ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Χρήστες των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστηµών είναι:
•
•
•

Μέλη της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστηµίου Αθηνών (συµπεριλαµβανοµένων
και των οµότιµων Καθηγητών),
Μέλη της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας των υπολοίπων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.
Μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής και επιστηµονικής κοινότητας.

∆ικαίωµα δανεισµού έχουν µόνο τα εγγεγραµµένα µέλη της Βιβλιοθήκης. Στη Βιβλιοθήκη
µπορούν να εγγραφούν ως µέλη:
1) Τα Μέλη του ∆ιδακτικού, Ερευνητικού, ∆ιοικητικού και λοιπού προσωπικού του Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
2) Οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστηµών και του Τµήµατος
Φαρµακευτικής.
Για την εγγραφή στη Βιβλιοθήκη, η οποία προϋποθέτει την αποδοχή του παρόντος κανονισµού,
απαιτείται:
α) κατάθεση αίτησης εγγραφής µέλους [είναι αναρτηµένη και στην ιστοθέση της Βιβλιοθήκης
(www.lib.uoa.gr/sci)] στη Γραµµατεία της Βιβλιοθήκης ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του 3ου
ορόφου και
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β) προσκόµιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
• αστυνοµική ταυτότητα,
• ταυτότητα µέλους της πανεπιστηµιακής κοινότητας [ταυτότητα ΕΚΠΑ, φοιτητική
ταυτότητα (ακαδηµαϊκή ταυτότητα, τρίπτυχο, δίπτυχο)],
• δύο (2) φωτογραφίες [µία (1) για τους φοιτητές που διαθέτουν τη νέα ακαδηµαϊκή
ταυτότητα και τα µέλη ∆ΕΠ και το λοιπό προσωπικό του ΕΚΠΑ που επιθυµούν να
χρησιµοποιούν την ταυτότητα του ΕΚΠΑ και ως κάρτα-µέλους της Βιβλιοθήκης].
Η τήρηση του αρχείου µε τα παραπάνω στοιχεία υπόκειται στο Νόµο περί προστασίας προσωπικών
δεδοµένων.
Ο χρήστης παραλαµβάνει την κάρτα µέλους της Βιβλιοθήκης την επόµενη ηµέρα από το Γραφείο
Εξυπηρέτησης του 3ου ορόφου και θα πρέπει να την έχει πάντοτε µαζί του όταν επισκέπτεται τη
Βιβλιοθήκη προκειµένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Η κάρτα µέλους της Βιβλιοθήκης δεν
µεταβιβάζεται και χρησιµοποιείται µόνο από τον κάτοχό της. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων
επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) ο χρήστης θα πρέπει να ενηµερώσει τη Γραµµατεία της
Βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιότητας ή απώλειας της κάρτας µέλους ο χρήστης θα πρέπει
να προσέλθει µε µία (1) φωτογραφία στη Γραµµατεία της Βιβλιοθήκης η οποία θα προχωρήσει σε
ακύρωση της κάρτας και στην έκδοση νέας.
Για τις κατηγορίες των χρηστών που δεν έχουν δυνατότητα δανεισµού του υλικού η είσοδος στη
Βιβλιοθήκη επιτρέπεται µε την παρουσίαση στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του 3ου ορόφου κάποιου
στοιχείου ταυτότητας (π.χ. αστυνοµική ταυτότητα, δίπλωµα οδήγησης).

4. ΣΥΛΛΟΓΗ
Η Συλλογή καλύπτει στο µεγαλύτερο µέρος της τις εξής θεµατικές κατηγορίες: Μαθηµατικά,
Χηµεία, Φαρµακευτική, Βιολογία, Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον, Φυσική, Πληροφορική και
Τηλεπικοινωνίες. Οι χρήστες έχουν δικαίωµα δανεισµού όπως αναλυτικά ορίζεται στο κεφάλαιο 5
«∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ», του παρόντος κανονισµού.
Η Συλλογή χωρίζεται, ανάλογα µε τη δυνατότητα πρόσβασης, σε:

4.1. Συλλογή Ανοικτής Πρόσβασης
Η Συλλογή Ανοικτής Πρόσβασης περιλαµβάνει βιβλία, διδασκόµενα συγγράµµατα, περιοδικά,
οπτικοακουστικό υλικό, γκρίζα βιβλιογραφία [διδακτορικές διατριβές, µεταπτυχιακές εργασίες
ειδίκευσης (master thesis) και πτυχιακές εργασίες], ανάτυπα εργασιών, σηµειώσεις µαθηµάτων,
λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και χάρτες.
Τα βιβλία είναι ταξιθετηµένα σύµφωνα µε το δεκαδικό σύστηµα ταξινόµησης Dewey, ενώ τα
περιοδικά έχουν ταξιθετηθεί µε απόλυτη αλφαβητική σειρά τίτλου. Το υλικό της συλλογής µπορεί
να αναζητηθεί µέσα από τον Ανοικτό Κατάλογο ∆ηµόσιας Πρόσβασης (OPAC: Open Public
Access Catalog) στην ιστοθέση http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac/.

4.2. Συλλογή Περιορισµένης Πρόσβασης
Η Συλλογή Περιορισµένης Πρόσβασης περιλαµβάνει σπάνιο και πολύτιµο υλικό το οποίο
φυλάσσεται σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση ύστερα από ειδική
άδεια, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα και µόνο στο χώρο της Βιβλιοθήκης που θα υποδείξει το
προσωπικό της. Το υλικό µπορεί να αναζητηθεί µέσα από τον Ανοικτό Κατάλογο ∆ηµόσιας
Πρόσβασης (OPAC).

4.3. Ψηφιακή Συλλογή
Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΠΕΡΓΑΜΟΣ του Πανεπιστηµίου Αθηνών (http://pergamos.lib.uoa.gr)
περιλαµβάνει µια σειρά από επιµέρους Ψηφιακές Συλλογές, όπως του Ιστορικού Αρχείου
(περιλαµβάνει και το αρχείο της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής µε τα πρακτικά των συνεδριάσεών
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της), τη Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης K. A. Ψάχου, το Λαογραφικό Αρχείο, τη Μουσειακή
Συλλογή, τη Θεατρική Συλλογή, τη Συλλογή Ιατρικών Εικόνων, τη Συλλογή του Μουσείου
Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, τη Συλλογή δηµοσιευµένων εκλογικών αποτελεσµάτων, τη
Συλλογή του Αρχείου των Ελληνικών κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης καθώς και βυζαντινά
και µεταβυζαντινά χειρόγραφα του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» του Πανεπιστηµίου Αθηνών
(http://efessos.lib.uoa.gr/greylit.nsf) περιλαµβάνει πτυχιακές εργασίες, µεταπτυχιακές εργασίες
ειδίκευσης (master thesis) και διδακτορικές διατριβές, οι οποίες εκπονήθηκαν στο πλαίσιο
αντίστοιχων Προγραµµάτων Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Προπτυχιακών ή
Μεταπτυχιακών κύκλων). Οι όροι πρόσβασης και χρήσης περιγράφονται αναλυτικά στην
παραπάνω ιστοθέση.
Με απόφαση του Εφορευτικού Συµβουλίου της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστηµών, από
τον Ιούνιο του 2011 και εντεύθεν, οι µεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης (master thesis) και
διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στα Τµήµατα της Σχολής Θετικών Επιστηµών και στο
Τµήµα Φαρµακευτικής κατατίθενται υποχρεωτικά στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Γκρίζας
Βιβλιογραφίας» του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Με την ίδια απόφαση, η κατάθεση των πτυχιακών
εργασιών που εκπονούνται στα παραπάνω Τµήµατα είναι προαιρετική.

5. ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
Οι χρήστες αφού αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει µέσα από τον Ανοικτό Κατάλογο
∆ηµόσιας Πρόσβασης (OPAC) από οποιονδήποτε υπολογιστή (για τη διευκόλυνση των χρηστών
διατίθενται και στη Βιβλιοθήκη ηλεκτρονικοί υπολογιστές για εύρεση τίτλων, σε ειδικά
διαµορφωµένους χώρους, (βλ. Κεφάλαιο 7) εντοπίζουν στα βιβλιοστάσια τα τεκµήρια1, που έχουν
αναζητήσει. Στη συνέχεια κατευθύνονται είτε στα αναγνωστήρια για µελέτη, είτε στα Γραφεία
Εξυπηρέτησης µε την κάρτα µέλους τους, ώστε να οριστεί και ο χρόνος επιστροφής των
τεκµηρίων.
Οι τελειόφοιτοι για να πάρουν το πτυχίο τους, οφείλουν να επιστρέψουν στη Βιβλιοθήκη το υλικό
που έχουν δανειστεί. Εφόσον επιστραφεί το υλικό, ο χρήστης λαµβάνει από τη Γραµµατεία της
Βιβλιοθήκης την ειδική βεβαίωση µη οφειλής τεκµηρίων, την οποία θα πρέπει να προσκοµίσει στη
Γραµµατεία του Τµήµατός του.
Η Συλλογή Περιορισµένου ∆ανεισµού αφορά:
α) χάρτες, οι οποίοι δανείζονται µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα εντός της ηµέρας για
φωτοτύπηση που δεν µπορεί να γίνει στο φωτοτυπείο που υπάρχει εντός της Βιβλιοθήκης και
β) οπτικοακουστικό υλικό (κασέτες, CD-ROM, δισκέτες floppy, DVD που αποτελούν ή όχι
συνοδευτικό υλικό βιβλίου), το οποίο δανείζεται µόνο για 24 ώρες εκτός Βιβλιοθήκης.
Η Συλλογή Μακροχρόνιου ∆ανεισµού αφορά τα συγγράµµατα (∆Σ) που διδάσκονται στο πλαίσιο
των Προγραµµάτων Σπουδών των Προπτυχιακών Κύκλων των Τµηµάτων της Σχολής Θετικών
Επιστηµών και του Τµήµατος Φαρµακευτικής. ∆ικαίωµα µακροχρόνιου δανεισµού των
συγγραµµάτων αυτών έχουν µόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές µέλη της Βιβλιοθήκης και κατά
προτεραιότητα όσοι από αυτούς δεν δικαιούνται δωρεάν συγγράµµατα2. Οι τελευταίοι οφείλουν
1

Τεκµήριο (item) ονοµάζεται οποιοδήποτε είδος υλικού διαθέτει µία Βιβλιοθήκη, το οποίο αποτελεί µέρος της
συλλογής της, όπως βιβλίο, περιοδικό, εφηµερίδα, βιντεοκασέτα, DVD, χάρτης, µικροφίλµ, λογισµικό σε CD, slides,
κ.ά.

2

Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση Φ12/93262/Β3-13-8-2012 που αφορά στο µακροχρόνιο δανεισµό
συγγραµµάτων και το άρθρο 80 παρ. 10 του Ν.4009/2011 (Α195) που ορίζει ότι: «Από το ακαδηµαϊκό έτος 20122013 δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράµµατα σε φοιτητές: αα) που παρακολουθούν πρόγραµµα
σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου και ββ) για µαθήµατα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά, για τα οποία τους
έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραµµα».
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να προσκοµίζουν στη Γραµµατεία της Βιβλιοθήκης βεβαίωση της Γραµµατείας του Τµήµατός τους
για το ότι δεν δικαιούνται δωρεάν συγγράµµατα. Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση
Φ12/93262/Β3-13-8-2012, οι φοιτητές δύνανται να δανείζονται δύο (2) από τα διατιθέµενα στη
Βιβλιοθήκη συγγράµµατα, για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών, µε δυνατότητα µίας (1)
ανανέωσης του δανεισµού.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το υλικό που δεν µπορεί να δανειστεί και του οποίου η χρήση
επιτρέπεται µόνον εντός των αναγνωστηρίων της Βιβλιοθήκης.
Συλλογή / κατηγορία υλικού
Πληροφοριακό υλικό (π.χ. λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλιογραφίες, κτλ.)
Περιοδικά, Εφηµερίδες
Σπάνιο υλικό
∆ιδακτορικές διατριβές, µεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης (master thesis), πτυχιακές εργασίες3
Στο πλαίσιο του νόµου περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων τα ονόµατα των
δανειζοµένων δεν είναι ανακοινώσιµα.
Ο αριθµός των βιβλίων που µπορεί να δανειστεί ο χρήστης, η διάρκεια δανεισµού (σε
ηµερολογιακές µέρες) καθώς και ο αριθµός των ανανεώσεων εξαρτάται από την κατηγορία στην
οποία ανήκει, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία χρηστών

Μέγιστος αριθµός
τεκµηρίων

∆ιάρκεια
δανεισµού

Αριθµός
Ανανεώσεων

Μέλη ∆ΕΠ της Σχολής Θετικών
Επιστηµών και του Τµήµατος
Φαρµακευτικής

7

30 ηµέρες

2

Μεταπτυχιακοί φοιτητές της
Σχολής Θετικών Επιστηµών και
του Τµήµατος Φαρµακευτικής /
Προσωπικό ΕΚΠΑ

3

10 ηµέρες

2

Προπτυχιακοί φοιτητές της
Σχολής Θετικών Επιστηµών και
του Τµήµατος Φαρµακευτικής
Φοιτητές µε Αναπηρία (ΦµεΑ)
της Σχολής Θετικών Επιστηµών
και του Τµήµατος
Φαρµακευτικής

3

2 και

4 ηµέρες

2

2 διδασκόµενα
συγγράµµατα (∆Σ)

30 ηµέρες

1

5

15 ηµέρες

1

Η γκρίζα βιβλιογραφία [πτυχιακές και µεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης (master thesis), διδακτορικές διατριβές]
δανείζεται µόνο µε την παρέλευση τριετίας από την κατάθεση του τεκµηρίου στη Βιβλιοθήκη ή µετά από άδεια του
συγγραφέα, όπως προβλέπεται στο έντυπο «Υπεύθυνη δήλωση για κατάθεση Μεταπτυχιακής
εργασίας/∆ιδακτορικής διατριβής» που έχει κατατεθεί από τον συγγραφέα στη Βιβλιοθήκη.
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5.1. Ανανέωση δανεισµού
Οι χρήστες των τριών πρώτων κατηγοριών του παραπάνω πίνακα έχουν δικαίωµα ανανέωσης του
δανεισµένου υλικού έως και δύο (2) φορές και οι Φοιτητές µε Αναπηρία δικαιούνται µία ανανέωση.
Με το πέρας της τελευταίας ανανέωσης και την µεσολάβηση 15 ηµερολογιακών ηµερών, ο
χρήστης µπορεί να δανειστεί εκ νέου το ίδιο τεκµήριο. Η ανανέωση γίνεται την ηµέρα της
επιστροφής του, εκτός εάν υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη.
Ειδικά για τη Συλλογή Μακροχρόνιου ∆ανεισµού ανανέωση του δανεισµού µπορεί να γίνει µόνο
µία (1) φορά4.
Ο χρήστης µπορεί να ζητήσει ανανέωση του δανεισµένου υλικού είτε τηλεφωνικά, είτε µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (sci-loan@lib.uoa.gr), είτε φέρνοντας το υλικό στη Βιβλιοθήκη.
∆εν γίνεται ανανέωση δανεισµού στο υλικό που επιστρέφεται εκπρόθεσµα.

5.2. Κράτηση
Κάθε χρήστης ο οποίος χρειάζεται υλικό το οποίο είναι ήδη δανεισµένο έχει δικαίωµα κράτησης. Η
κράτηση µπορεί να γίνει είτε στα Γραφεία Εξυπηρέτησης είτε τηλεφωνικά είτε µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στο sci-loan@lib.uoa.gr. Το ανώτατο όριο κράτησης υλικού ανά χρήστη είναι δύο
(2) τεκµήρια. Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης ενηµερώνουν τον χρήστη τηλεφωνικά ή µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο για τη σειρά προτεραιότητας και την επιστροφή του τεκµηρίου. Εάν δεν ζητηθεί εντός
τριών εργάσιµων ηµερών, χάνεται το δικαίωµα της κράτησης.
Για το υλικό στο οποίο έχει γίνει κράτηση από περισσότερους τους ενός χρήστες, η περίοδος
δανεισµού µειώνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.

5.3. Ανάκληση
Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης δανεισµένου υλικού σε περιπτώσεις αυξηµένης
ζήτησης.

5.4. Ποινές
•

Τι θα συµβεί αν καθυστερήσω να επιστρέψω υλικό που έχω δανειστεί;
Προσπαθείτε να είστε συνεπείς ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα. Σε περίπτωση
καθυστέρησης επιστροφής του βιβλίου πάνω από τρεις ηµέρες για πρώτη φορά, αναστέλλεται η
δυνατότητα δανεισµού για ένα µήνα.
Σε περίπτωση επανάληψης της καθυστέρησης επιστροφής βιβλίου, τότε αναστέλλεται η
δυνατότητα δανεισµού για έξι µήνες.
Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης καθυστέρησης, πέραν των ανωτέρω, αφαιρείται η κάρτα
µέλους της Βιβλιοθήκης.

•

Τι θα συµβεί αν καθυστερήσω να επιστρέψω υλικό που έχω δανειστεί λόγω ασθενείας;
Η έγκαιρη επικοινωνία, είτε τηλεφωνικά είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε περίπτωση
µη δυνατότητας επιστροφής του υλικού για σοβαρό λόγο (π.χ. ασθένεια) θα αντιµετωπίζεται
ανάλογα µε την περίπτωση.

•

Τι θα συµβεί αν φθαρεί ή χαθεί υλικό το οποίο έχω δανειστεί;
Αν χαθεί υλικό της Βιβλιοθήκης που έχετε δανειστεί τότε οφείλετε να το αντικαταστήσετε. Σε
περίπτωση φθοράς χρεώνεστε την αποκατάστασή του. Σε περίπτωση που το βιβλίο δεν υπάρχει
στο εµπόριο, θα αποφασίζει το Εφορευτικό Συµβούλιο της Βιβλιοθήκης κατά περίπτωση.

4

Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση Φ12/93262/Β3-13-8-2012.
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6. ∆ΙΑ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
Το Γραφείο ∆ιαδανεισµού της Βιβλιοθήκης αναλαµβάνει να αναζητήσει βιβλία και άρθρα
περιοδικών, τα οποία είναι αναγκαία για τη µελέτη και την έρευνα του χρήστη και τα οποία δεν
υπάρχουν στη Συλλογή της Βιβλιοθήκης.
∆υνατότητα παραγγελίας βιβλιογραφίας µέσω της ιστοσελίδας (www.lib.uoa.gr/sci) προς την
υπηρεσία ∆ιαδανεισµού έχουν όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας της Βιβλιοθήκης της
Σχολής Θετικών Επιστηµών.
Το ειδικό έντυπο αίτησης για παραγγελία άρθρων είναι δυνατόν να συµπληρωθεί από την
ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης (www.lib.uoa.gr/sci) µε απαραίτητη προϋπόθεση την πληρότητα και
εγκυρότητα των στοιχείων της βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια η αίτηση-παραγγελία αποστέλλεται
ηλεκτρονικά στο Γραφείο ∆ιαδανεισµού υπογεγραµµένη και µε πλήρη τα στοιχεία του χρήστη.
To κόστος διαδανεισµού βαρύνει τον χρήστη.
Προς το παρόν αυτή η υπηρεσία δεν είναι δυνατή για τα βιβλία.

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης και πρόσβασης:
α) στον Ανοικτό Κατάλογο ∆ηµόσιας
(http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac/)

Πρόσβασης

(OPAC)

του

Πανεπιστηµίου

β) στα πλήρη κείµενα των άρθρων των περιοδικών της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδηµαϊκών
Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK) http://www.heal-link.gr/ που υποστηρίζει περισσότερους από 9.000
τίτλους περιοδικών και
γ) στις βάσεις δεδοµένων µε τις οποίες έχει συνάψει σύµβαση το Πανεπιστήµιο Αθηνών
περιγράφονται στην ιστοσελίδα http://www.lib.uoa.gr/yphresies/bibliografikes-baseis/ καθώς
στις ηλεκτρονικές συνδροµές επιστηµονικών περιοδικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
περιγράφονται στην ιστοσελίδα http://www.lib.uoa.gr/yphresies/hlektronika-periodika/
υποστηρίζει περισσότερους από 1.000 τίτλους περιοδικών.

και
και
που
που

Η αναζήτηση µπορεί να γίνει σε σταθµούς εργασίας (Η/Υ) που υπάρχουν σε ειδικά
διαµορφωµένους χώρους της Βιβλιοθήκης και είναι διαθέσιµοι για όλους τους χρήστες, µε σειρά
προτεραιότητας.
Επιπλέον, στα εγγεγραµµένα µέλη της Βιβλιοθήκης διατίθενται σταθµοί εργασίας (Η/Υ) για την
υποστήριξη του ακαδηµαϊκού έργου τους. Κάθε µέλος µπορεί να χρησιµοποιεί τον σταθµό
εργασίας (Η/Υ) µε σειρά προτεραιότητας για µία ώρα µε δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου
εφόσον δεν υπάρχει αυξηµένη ζήτηση.
Σε κάθε σταθµό εργασίας (Η/Υ) επιτρέπεται να εργάζεται µόνο ένα άτοµο, εκτός αν πρόκειται για
συγγραφή οµαδικής εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει προηγουµένως να έχει ενηµερωθεί
το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
Η χρήση των σταθµών εργασίας (Η/Υ) και η περιήγηση στο διαδίκτυο παρέχεται για τη συλλογή
πληροφοριών που συµβάλλουν στην εκπαιδευτική ή την ερευνητική διαδικασία. Άσκοπη
περιήγηση στο διαδίκτυο ή χρήση των σταθµών εργασίας (Η/Υ) για λόγους άσχετους µε την
εκπαιδευτική διαδικασία δεν επιτρέπονται.
Το αρµόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωµα να επέµβει και να άρει το δικαίωµα χρήσης,
όποτε θεωρεί, ότι κάποιος χρήστης παραβιάζει τους κανόνες χρήσης της Βιβλιοθήκης.
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8. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Στη Βιβλιοθήκη υπάρχουν φωτοτυπικά µηχανήµατα για την εξυπηρέτηση των χρηστών της.
Ο χειρισµός των φωτοτυπικών µηχανηµάτων δεν γίνεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
Η φωτοτύπηση γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία της
πνευµατικής ιδιοκτησίας (βλ. Παράρτηµα).
Η φωτοτύπηση του έντυπου υλικού δεν είναι εφικτή στις περιπτώσεις που η φυσική του κατάσταση
δεν το επιτρέπει και ανήκει σε σπάνιο ή πληροφοριακό υλικό.
Το κόστος της φωτοτύπησης βαρύνει τον χρήστη.

9. ΧΩΡΟΙ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τέσσερις (4) Αίθουσες Οµαδικής Μελέτης των έξι (6) ατόµων. Για τη
διαθεσιµότητά τους οι χρήστες ενηµερώνονται από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης του 3ου και 4ου
ορόφου, µε δυνατότητα να προγραµµατίζουν τον χρόνο που θα χρησιµοποιήσουν την αίθουσα
(κράτηση αίθουσας µε ραντεβού). Για τη χρήση των Αιθουσών Οµαδικής Μελέτης, η οµάδα πρέπει
να αποτελείται από τρία (3) άτοµα τουλάχιστον. Ο χρόνος για τη χρήση του χώρου ορίζεται σε
τρεις (3) ώρες µε δικαίωµα παράτασης αν δεν υπάρχει αυξηµένη ζήτηση.
Η υπηρεσία απευθύνεται σε µέλη της Βιβλιοθήκης

10. ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑµεΑ)
Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστηµών έχει εξοπλιστεί µε σταθµούς εργασίας και
εξειδικευµένα βοηθήµατα για την υποστήριξη Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ). Συγκεκριµένα, σε
ειδικά διαµορφωµένο χώρο στον 3ο όροφο της Βιβλιοθήκης, υπάρχουν τρεις θέσεις εργασίας που
καλύπτουν άτοµα µε τύφλωση, µειωµένη όραση, κινητική αναπηρία ή κώφωση. Οι σταθµοί
εργασίας είναι εξοπλισµένοι µε ειδικές συσκευές και λογισµικό για τη διευκόλυνση της πρόσβασης
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο διαδίκτυο και στις συλλογές της Βιβλιοθήκης για όλα τα
εµποδιζόµενα άτοµα και ιδιαίτερα για όσους έχουν προβλήµατα στο χειρισµό έντυπου υλικού
(εντυποαναπηρία). Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στο πλαίσιο της συγγραφής εργασιών
από τους Φοιτητές µε Αναπηρία (ΦµεΑ) ή και κατά τη συνεργασία των ΦµεΑ µε τους εθελοντές
συµφοιτητές που υποστηρίζουν τις σπουδές τους.
Περισσότερες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση των ΑµεΑ στις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστηµίου
Αθηνών (όπως περιγραφή του εξοπλισµού, σύντοµα και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης), διατίθενται
στην ιστοθέση http://speech.di.uoa.gr/libaccess/ .
Και οι δύο είσοδοι της Βιβλιοθήκης (κεντρική είσοδος και είσοδος από το Τµήµα Μαθηµατικών)
πληρούν τα κριτήρια προσβασιµότητας.

11. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η Βιβλιοθήκη έχει ως στόχο τη συµβολή στην πληροφοριακή παιδεία των µελών της. Η ανάπτυξη
της πληροφοριακής δεξιότητας καθιστά τους χρήστες ικανούς να εντοπίζουν την πληροφορία σε
διάφορες πηγές, αναγνωρίζοντας τις καταλληλότερες κάθε φορά και κατανοώντας τη διαδικασία
πρόσβασης σε αυτές.
Στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους η Βιβλιοθήκη οργανώνει σεµινάριο στους πρωτοετείς
φοιτητές, για τις λειτουργίες, και τις παρεχόµενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, τον (Ανοικτός
Κατάλογος ∆ηµόσιας Πρόσβασης (ΟPAC) του Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και άλλων
Βιβλιοθηκών, πρόσβαση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά κτλ).
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Παράλληλα, κάθε ∆ευτέρα και ώρες 10.00 – 12.00 πραγµατοποιείται εκπαιδευτική ξενάγηση στους
χώρους της Βιβλιοθήκης, η οποία απευθύνεται σε όλους τους χρήστες µε σκοπό την ενηµέρωση,
την εξοικείωση και τη χρήση των παρεχόµενων υπηρεσιών (πληροφορίες στο Γραφείο
Εξυπηρέτησης του 3ου ορόφου).

12. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Η εύρυθµη λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστηµών απαιτεί την καλή
συνεργασία χρηστών και προσωπικού, η οποία επιτυγχάνεται τηρώντας τους παρακάτω
γενικούς κανόνες καλής συµπεριφοράς:
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης βρίσκεται στα Γραφεία Εξυπηρέτησης για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των χρηστών και την επίλυση κάθε πιθανού προβλήµατος. Οι χρήστες καλούνται να
διατυπώνουν µε ευγένεια τα αιτήµατά τους στο προσωπικό.
Κατά την είσοδό τους, στους χώρους της Βιβλιοθήκης, οι χρήστες αφού επιδεικνύουν την κάρτα
µέλους, αφήνουν τα προσωπικά τους αντικείµενα (όπως τσάντες, κλπ) στα ειδικά ντουλαπάκια που
διατίθενται γι’ αυτό το σκοπό. Συνιστάται οι χρήστες να παίρνουν µαζί τους αντικείµενα αξίας
(πορτοφόλια, γυαλιά κ.λ.π.). Η Βιβλιοθήκη δεν φέρει καµία ευθύνη για απώλεια αντικειµένων.
Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι στην «αθόρυβη ειδοποίηση κλήσης» και τυχόν επείγουσες
συνοµιλίες θα πρέπει να γίνονται εκτός των Αναγνωστηρίων.
Μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης δεν επιτρέπεται το κάπνισµα, η κατανάλωση τροφίµων και
ποτών, καθώς και η χρήση οποιουδήποτε άλλου αντικειµένου ή ουσίας που µπορεί να προκαλέσει
φθορά στο υλικό της Βιβλιοθήκης. Εξαιρούνται τα µπουκαλάκια µε νερό. Χαρτιά και κάθε είδους
απορρίµµατα πρέπει να ρίπτονται στους αντίστοιχους κάδους που βρίσκονται µέσα στους χώρους
της Βιβλιοθήκης.
Για την προάσπιση της ιδιωτικής µελέτης, οι χρήστες δεσµεύονται να µιλούν χαµηλοφώνως, να µη
θορυβούν και να σέβονται όσους εκείνη την ώρα µελετούν. Για την εκπόνηση οµαδικών εργασιών
διατίθενται ειδικές Αίθουσες Οµαδικής Μελέτης, ώστε να µπορούν να συνεργάζονται χωρίς να
ενοχλούν τους υπόλοιπους (δες Κεφάλαιο 9).
Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το υλικό της Βιβλιοθήκης προστατεύεται µε ειδικό
αντικλεπτικό σύστηµα, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να τηρούνται σωστά οι διαδικασίες δανεισµού.
Οφείλουν να σέβονται το υλικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό πού χρησιµοποιούν. Απόπειρα
καταστροφής, κλοπής ή απώλειας υλικού υπόκειται σε κυρώσεις.
Το Πανεπιστήµιο Αθηνών και η Βιβλιοθήκη έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
ασφάλεια των χρηστών στους χώρους της Βιβλιοθήκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (όπως
συστήµατα πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης, έξοδοι κινδύνου, ιατρείο κλπ.). Οι χρήστες δεν πρέπει να
συνωστίζονται στους διαδρόµους, να προκαλούν οχλαγωγία και σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισµού
ή άλλου σοβαρού κινδύνου, είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού.
∆ιατίθενται σταθµοί εργασίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την υποστήριξη της
εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας (βλ. Κεφάλαιο 7). Η άσκοπη περιήγηση στο διαδίκτυο
και η εγκατάσταση ή δηµιουργία προγραµµάτων δεν επιτρέπεται.
Οι χρήστες είναι υποχρεωµένοι να σέβονται και να τηρούν το νόµο περί πνευµατικών δικαιωµάτων
σχετικά µε την αναπαραγωγή µε οποιοδήποτε µέσο του βιβλιακού και ψηφιακού υλικού
(φωτοτυπία, φωτογράφηση των βιβλίων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού της Βιβλιοθήκης, βλ.
Παράρτηµα).
Οι χρήστες ενηµερώνονται για όλα τα παραπάνω από φυλλάδια που διατίθενται στη Γραµµατεία,
στα Γραφεία Εξυπηρέτησης καθώς και από την ιστοθέση www.lib.uoa.gr/sci.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Νόµος 2121/93 Περί πνευµατικής ιδιοκτησίας
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Άρθρο 1: Πνευµατική ιδιοκτησία
1. Οι πνευµατικοί δηµιουργοί, µε τη δηµιουργία του έργου αποκτούν πάνω σ’ αυτό πνευµατική
ιδιοκτησία, που περιλαµβάνει ως αποκλειστικά δικαιώµατα, το δικαίωµα της εκµετάλλευσης του
έργου (περιουσιακό δικαίωµα) και το δικαίωµα της περιφρούρησης του προσωπικού τους δεσµού
προς αυτό (ηθικό δικαίωµα).
2. Τα δικαιώµατα αυτά περιλαµβάνουν τις εξουσίες που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του
παρόντος νόµου.
Άρθρο 2: Αντικείµενο του δικαιώµατος
1. Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευµατικό δηµιούργηµα λόγου, τέχνης ή επιστήµης που
εκφράζεται µε ορισµένη µορφή, ιδίως τα έργα του λόγου, γραπτά ή προφορικά, οι µουσικές
συνθέσεις µε κείµενα ή χωρίς, τα θεατρικά έργα µε µουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι
παντοµίµες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαµβάνονται
τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οι λιθογραφίες, τα
αρχιτεκτονικά έργα, τα φωτογραφικά έργα, τα έργα των εφαρµοσµένων τεχνών, οι
εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την
τυπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήµη.
2. Νοούνται επίσης ως έργα οι µεταφράσεις, οι διασκευές, οι προσαρµογές και οι άλλες µετατροπές
έργων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης καθώς και οι συλλογές έργων ή εκφράσεων της λαϊκής
παράδοσης ή απλών γεγονότων και στοιχείων, όπως οι εγκυκλοπαίδειες, οι ανθολογίες και οι
βάσεις δεδοµένων, εφόσον η επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχοµένου τους είναι πρωτότυπη. Η
προστασία των έργων της παρούσας παραγράφου γίνεται µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων στα
προϋπάρχοντα έργα που χρησιµοποιήθηκαν ως αντικείµενο των µετατροπών ή των συλλογών.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου 7 του παρόντος νόµου, θεωρούνται ως έργα
λόγου προστατευόµενα κατά τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα προγράµµατα των
ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και το προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασµού τους. Η
προστασία παρέχεται σε κάθε µορφή έκφρασης ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι
ιδέες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται οποιοδήποτε στοιχείο προγράµµατος ηλεκτρονικού
υπολογιστή, περιλαµβανοµένων και εκείνων στις οποίες βασίζονται τα στοιχεία διασύνδεσής του,
δεν προστατεύονται κατά τον παρόντα νόµο. Ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρείται
πρωτότυπο εφόσον είναι προσωπικό πνευµατικό δηµιούργηµα του δηµιουργού του.
4. Η προστασία του παρόντος νόµου είναι ανεξάρτητη από την αξία και τον προορισµό του έργου,
καθώς και από το γεγονός ότι το έργο προστατεύεται ενδεχοµένως και από άλλες διατάξεις.
5. Η προστασία του παρόντος νόµου δεν εκτείνεται σε επίσηµα κείµενα µε τα οποία εκφράζεται η
άσκηση πολιτειακής αρµοδιότητας και ιδίως σε νοµοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείµενα, καθώς
και στις εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, στις ειδήσεις και στα απλά γεγονότα ή στοιχεία.
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Άρθρο 3: Το περιουσιακό δικαίωµα
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Το περιουσιακό δικαίωµα δίνει στους δηµιουργούς ιδίως την εξουσία (δικαίωµα) να επιτρέπουν
ή να απαγορεύουν:
α) Την εγγραφή και την άµεση ή έµµεση, προσωρινή ή µόνιµη αναπαραγωγή των έργων τους µε
οποιοδήποτε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει.
β) Τη µετάφραση των έργων τους.
γ) Τη διασκευή, την προσαρµογή ή άλλες µετατροπές των έργων τους.
δ) Όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα (αντίγραφα) των έργων τους, τη διανοµή τους στο
κοινό µε οποιαδήποτε µορφή µέσω πώλησης ή µε άλλους τρόπους. Το δικαίωµα διανοµής εντός της
Κοινότητας αναλώνεται µόνο εάν η πρώτη πώληση ή η µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρώτη
µεταβίβαση της κυριότητας του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων εντός της Κοινότητας
πραγµατοποιείται από τον δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεσή του.
ε) Την εκµίσθωση και το δηµόσιο δανεισµό, όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα των έργων
τους. Τα δικαιώµατα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανοµής του
πρωτοτύπου ή των αντιτύπων. Τα δικαιώµατα αυτά δεν εφαρµόζονται σε σχέση µε τα έργα
αρχιτεκτονικής και τα έργα των εφαρµοσµένων τεχνών. Η εκµίσθωση και ο δηµόσιος δανεισµός
νοούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην οδηγία 92/100 του Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 1992
(ΕΕΕΚ αριθµ. L 346/61-27.11.1992).
στ) Τη δηµόσια εκτέλεση των έργων τους.
ζ) Τη µετάδοση ή αναµετάδοση των έργων τους στο κοινό µε τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, µε
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα ή µε καλώδια ή µε άλλους υλικούς αγωγούς ή µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή µέσω δορυφόρων.
η) Την παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, ενσυρµάτως ή ασυρµάτως ή µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο, καθώς και να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να
έχει πρόσβαση στα έργα αυτά, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος. Τα δικαιώµατα αυτά δεν
αναλώνονται µε οποιαδήποτε πράξη παρουσίασης στο κοινό µε την έννοια της παρούσας ρύθµισης.
θ) Την εισαγωγή αντιτύπων των έργων τους που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση
του δηµιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
αν το δικαίωµα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συµβατικά διατηρηθεί από τον
δηµιουργό.
(άρθρα 2, 3 παρ. 1 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29 ΕΕΕΚ αριθµ. L. 167/10-22.6.2001)."
2. ∆ηµόσια θεωρείται κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση του έργου, που κάνει το έργο προσιτό
σε κύκλο ανθρώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άµεσο κοινωνικό
περιβάλλον, ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον
ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους.
Άρθρο 4:Το ηθικό δικαίωµα
Το ηθικό δικαίωµα δίνει στο δηµιουργό ιδίως τις εξουσίες: α) της απόφασης για το χρόνο, τον τόπο
και τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό (δηµοσίευση), β) της
αναγνώρισης της πατρότητάς του πάνω στο έργο και ειδικότερα την εξουσία να απαιτεί, στο µέτρο
του δυνατού, τη µνεία του ονόµατός του στα αντίτυπα του έργου του και σε κάθε δηµόσια χρήση
του έργου του, ή αντίθετα, να κρατάει την ανωνυµία του ή να χρησιµοποιεί ψευδώνυµο, γ) της
απαγόρευσης κάθε παραµόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του έργου του, καθώς και
κάθε προσβολής του δηµιουργού οφειλόµενης στις συνθήκες παρουσίασης του έργου στο κοινό, δ)
της προσπέλασης στο έργο του, έστω και αν το περιουσιακό δικαίωµα στο έργο ή η κυριότητα στον
υλικό φορέα του έργου ανήκει σε άλλον, οπότε η προσπέλαση πρέπει να πραγµατοποιείται κατά
τρόπο που προκαλεί τη µικρότερη δυνατή ενόχληση στο δικαιούχο, ε) προκειµένου περί έργων
λόγου ή επιστήµης, της υπαναχώρησης από συµβάσεις µεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώµατος
ή εκµετάλλευσής του ή αδείας εκµετάλλευσής του εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία
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της προσωπικότητάς του εξαιτίας µεταβολής στις πεποιθήσεις του ή στις περιστάσεις και µε
καταβολή αποζηµίωσης στον αντισυµβαλλόµενο για την θετική του ζηµία.
Άρθρο 5: ∆ικαίωµα παρακολούθησης
1. Σε κάθε µεταπώληση του πρωτοτύπου έργων των εικαστικών τεχνών σε δηµόσιο πλειστηριασµό
ή από έµπορο έργων τέχνης ή µε τη µεσολάβησή του, ο δηµιουργός και οι κληρονόµοι του έχουν
εξουσία να απαιτήσουν ποσοστό πέντε τοις εκατό στην τιµή πώλησης του έργου. Η εξουσία αυτή
δεν µεταβιβάζεται µεταξύ ζώντων.
2. Το ποσό οφείλεται από τον οργανωτή του δηµόσιου πλειστηριασµού ή από τον έµπορο έργων
τέχνης.
3. Οι οργανωτές δηµόσιων πλειστηριασµών και οι έµποροι έργων τέχνης είναι υποχρεωµένοι,
εφόσον τους ζητηθεί, να παρέχουν κάθε χρόνο στο Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και
στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης των δικαιωµάτων σε έργα εικαστικών τεχνών ακριβείς
πληροφορίες για τα έργα που πουλήθηκαν απ’ αυτούς ή µε τη µεσολάβησή τους κατά το
περασµένο ηµερολογιακό έτος και για την τιµή πώλησής τους.
Οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες χρήσης του µηχανήµατος και οποιαδήποτε ερώτηση ή
βοήθεια χρειάζονται µπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό της Γραµµατείας.
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