
 

Σελίδα 1 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
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Σελίδα 2 

 

Η Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι μία ειδική Βιβλιοθήκη σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις 

εκπαιδευτικές, ερευνητικές και πληροφοριακές ανάγκες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με σκοπό να αποτελεί κέντρο 

πληροφόρησης για θέματα δημόσιας διοίκησης. 

Η συλλογή της καλύπτει τους τομείς : 

 Φιλοσοφία 

 Κοινωνιολογία 

 Περιβάλλον 

 Πολιτικές Επιστήμες 

 Διεθνείς Σχέσεις 

 Οικονομία 

 Εργασιακές Σχέσεις 

 Δίκαιο 

 Δημόσια Διοίκηση – Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 Εκπαίδευση 

 Στατιστική 

 Οργάνωση – Διοίκηση – Μάρκετινγκ 

 Εμπόριο 

 Ιστορία 

 Χωροταξία 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Η συλλογή περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες εντύπων όπως βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες. Το 

μεγαλύτερο μέρος της συλλογής είναι στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, ενώ υπάρχει επίσης υλικό 

στη γαλλική και τη γερμανική. 

  

Στα υπάρχοντα βιβλία περιλαμβάνονται εκδόσεις του ΚΕΠΕ, του ΕΚΚΕ, της ΕΕΤΑΑ, του OECD, του COUNCIL 

OF EUROPE, της UNESCO, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 

του EIPA, στατιστικά δημοσιεύματα της ΕΣΥΕ,  και πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, οδηγοί). 

Επίσης υπάρχει αρχείο εργασιών (τελικών και σεμιναριακών) των σπουδαστών της πρώην ΕΣΔΔ και της 

ΕΣΤΑ. 

Η συλλογή είναι αυτοματοποιημένη στο μεγαλύτερο μέρος της, βάσει του προγράμματος ΟpenAbekt  του 

Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και εμπλουτίζεται δύο φορές το χρόνο με αγορά βιβλίων.  

 

 



 

Σελίδα 3 

Η ταξινόμηση, η καταλογογράφηση και η θεματική ευρετηρίαση του υλικού γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION, ANGLO-AMERICAN CATALOGUING RULES II και LIBRARY OF 

CONGRESS SUBJECT HEADINGS. 

Ο συνολικός αριθμός των περιοδικών είναι 200 τίτλοι περίπου (ελληνικοί – ξενόγλωσσοι) που 

περιλαμβάνονται και στο Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών του ΕΚΤ.  

Καθημερινά παραλαμβάνεται ξενόγλωσσος τύπος, αποτελούμενος από πέντε διαφορετικούς τίτλους 

εφημερίδων. 

 Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών, στο οποίο 

μετέχουν 145 βιβλιοθήκες. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα , ηλεκτρονικά, παραγγελίας άρθρων 

περιοδικών που δεν υπάρχουν στη συλλογή μας, ή προμήθειας άρθρων που δεν υπάρχουν αντίστοιχα 

στην συλλογή των Βιβλιοθηκών που μετέχουν στο δίκτυο. 

 

 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτής πρόσβασης. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι το υλικό που τους 

ενδιαφέρει ή να απευθυνθούν στη/στο βιβλιοθηκονόμο για βοήθεια. 

Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της μπορούν να κάνουν, το επιστημονικό, διδακτικό, διοικητικό 

προσωπικό του ΕΚΔΔΑ, οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ, καθώς και το ευρύ κοινό το οποίο, σε 

αντίθεση με τους ανωτέρω, δεν έχει δικαίωμα δανεισμού. 

Οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα δανεισμού , αφού εγγραφούν στο αρχείο μελών τη Βιβλιοθήκης. Με τον 

τρόπο αυτό αποκτούν κωδικό μέλους, ο οποίος είναι απαραίτητος για κάθε συναλλαγή με την Βιβλιοθήκη.  

Από το υλικό της Βιβλιοθήκης δεν είναι διαθέσιμα προς δανεισμό τα πληροφοριακά έντυπα (εφημερίδες, 

λεξικά, οδηγοί, εγκυκλοπαίδειες), περιοδικά, και εργασίες σπουδαστών (σεμιναριακές-τελικές). 

Επισημαίνεται ότι η χρήση του υλικού που δε δανείζεται γίνεται από όλους αποκλειστικά και μόνο στο 

χώρο της Βιβλιοθήκης.  

Ο μέγιστος αριθμός δανειζομένων βιβλίων είναι 5 βιβλία συγχρόνως, για 10 ημέρες. Για κάθε νέο 

δανεισμό θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί προηγούμενες εκκρεμότητες, δηλαδή να έχουν επιστραφεί τα 

βιβλία για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία δανεισμού. 

Τα βιβλία που έχουν αυξημένη ζήτηση είναι δυνατόν να δανείζονται μόνο για τρεις ημέρες, για μία ημέρα 

ή και καθόλου, κατά την κρίση των αρμοδίων βιβλιοθηκονόμων, ή μετά από υπόδειξη των υπευθύνων των 

τμημάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η αυξημένη ζήτησή τους. 

 



 

Σελίδα 4 

Όλες οι κατηγορίες των χρηστών έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν το δανεισμένο υλικό μία φορά με την 

προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη και ότι έχει επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη το αργότερο 

μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία επιστροφής του. Μετά την πρώτη ανανέωση ο ίδιος χρήστης δεν 

μπορεί να δανειστεί το ίδιο βιβλίο πριν περάσουν τρεις ημέρες.  

 

Για κάθε μέρα καθυστέρησης επιστροφής δανεισμένου υλικού οι σπουδαστές πληρώνουν πρόστιμο 

0.15, ενώ  το  επιστημονικό, διδακτικό, διοικητικό προσωπικό και οι απόφοιτοι της πρώην Ε.Σ.Δ.Δ. και 

της Ε.Σ.Τ.Α. 0.30. Όταν οι χρήστες καθυστερούν συστηματικά την επιστροφή του υλικού, χάνουν το 

δικαίωμα δανεισμού για ένα τρίμηνο. 

Για τους σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δε θα ορίζεται ημερομηνία εξέτασης της πτυχιακής τους εργασίας, αν 

δεν έχουν επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη το υλικό του οποίου έχει λήξει η περίοδος δανεισμού ή δεν το έχουν 

αντικαταστήσει, όπως ορίζεται παρακάτω. 

Ο χρήστης που χάνει ή επιστρέφει υλικό σε κακή κατάσταση πρέπει να το αντικαθιστά ή στην περίπτωση 

που αυτό δεν υπάρχει πια στο εμπόριο, να καταβάλει στη Βιβλιοθήκη το αντίτιμο της τρέχουσας αξίας 

του. 

 

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 

Οι χρήστες πρέπει να αφήνουν τα προσωπικά τους είδη στο χώρο  που υπάρχει στην είσοδο της 

Βιβλιοθήκης. 

Μέσα στη Βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο παρακαλούμε να τηρείται ησυχία. Απαγορεύεται το κάπνισμα, 

τα αναψυκτικά και κάθε μορφή πρόχειρου φαγητού. 

                                         

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης, παρέχεται σε όλους τους χρήστες της Βιβλιοθήκης έντυπη βιβλιογραφία, 

αναζήτηση στη βάση της Βιβλιοθήκης, χρήση υπολογιστή, φωτοτυπίες. 

Στο χώρο του αναγνωστηρίου λειτουργούν δύο θέσεις εργασίας με δυνατότητα χρήσης ΙΝΤΕRNET. Επίσης 

υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης ελεύθερου ασύρματου INTΕΡΝΕΤ. Το αναγνωστήριο είναι 

χωρητικότητας 42 θέσεων. 

Όλοι οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση του φωτοτυπικού μηχανήματος της Βιβλιοθήκης, αφού 

προμηθευτούν την ειδική μαγνητική κάρτα από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 

 



 

Σελίδα 5 

Παραγγελίες φωτοαντιγράφων άρθρων, από το διαθέτη ΕΡΜΗ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, 

χρεώνονται ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων. Η χρέωση καθορίζεται από το Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης. 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Δευτέρα – Παρασκευή : 08.30 – 16.00 μ.μ.  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τηλέφωνο: 213-1306299  213-1306300 

mail: library@ekdd.gr 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΟΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ 

 

 

 

 


