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Αναστολή λειτουργίας της ΒΚΠ και προσφερόμενες υπηρεσίες 

Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΚΠΑ 

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ είναι 

παρούσα και στην δύσκολη αυτή περίοδο, συμμετέχοντας στις δράσεις της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και έρευνας. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης στην οποία ανήκουν οι 

Βιβλιοθήκες των Σχολών και το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) του 

Πανεπιστημίου μας, παρότι έχει ανασταλεί η λειτουργίας τους για τους χρήστες με βάση την 

ΚΥΑ-ΦΕΚ 956/21-3-2020 και την επέκταση των μέτρων μέχρι νεοτέρας, φροντίζουν από την 

πρώτη στιγμή να παρέχουν μια σειρά από υπηρεσίες εξ αποστάσεως, στο βαθμό που αυτό 

είναι εφικτό. Η αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών αφορά την φυσική παρουσία των 

χρηστών, για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνoϊού COVID-19. 

Υπηρεσίες που έχουν ανασταλεί και εναλλακτικές υπηρεσίες με εξ αποστάσεως 

πρόσβαση και επικοινωνία: 

1. Έχουν ανασταλεί όλες οι επιστροφές βιβλίων με φυσική παρουσία στη βιβλιοθήκη 

χωρίς να υπολογίζονται τυχόν πρόστιμα, ενώ παράλληλα αναπροσαρμόζονται οι 

ημερομηνίες επιστροφής ώστε να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που οι 

βιβλιοθήκες παραμένουν κλειστές για το κοινό. 

2. Αγνοήστε τυχόν αυτοματοποιημένα μηνύματα για πρόστιμα από καθυστερημένες 

επιστροφές βιβλίων. 

3. Δεν πραγματοποιούνται δανεισμοί υλικού. 

4. Δεν προωθούνται αιτήματα διαδανεισμού. 

5. Τα άτομα που θα επιθυμούν να ορκιστούν κατά μόνας μπορούν να αιτηθούν 

ηλεκτρονικά την έκδοση βεβαίωσης ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες επικοινωνώντας 

με τη Βιβλιοθήκη της Σχολής τους (στοιχεία επικοινωνίας βρείτε στο σύνδεσμο: 

http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes.html). 

6. Βάσει της ενημέρωσης από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του «Ευδόξου» στις 

13.04.2020, η δήλωση συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 μπορεί να 

γίνει χωρίς να προηγηθεί η επιστροφή των συγγραμμάτων που παράτυπα έχει λάβει 

κάθε φοιτητής/φοιτήτρια. Τα συγγράμματα αυτά παραμένουν χρεωμένα, και κάθε 

φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να μεριμνήσει για την επιστροφή τους το συντομότερο 

μετά την επαναλειτουργίας για το κοινό της Βιβλιοθήκης. 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-dia-gp-oik-20021-2020.html
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(http://www.lib.uoa.gr/news/proboli-arthroy/article/epistrofi-didaktikon-

syggrammaton-eydoxoy-enimerosi-13042020.html) 

7. Φοιτητές που έχουν παραλάβει από τον Εύδοξο συγγράμματα που δεν τα δικαιούνται 

και έχουν λάβει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Εύδοξο, για παράδοσή τους στη 

βιβλιοθήκη, παρακαλούνται να συμβουλευτούν τη σχετική ανακοίνωση που έχει 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΒΚΠ (http://www.lib.uoa.gr/news/proboli-

arthroy/article/epistrofi-didaktikon-syggrammaton-eydoxoy.html), να επικοινωνήσουν 

με τη βιβλιοθήκη της Σχολής τους ή να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eudoxus.ekpa(at)lib.uoa.gr Στο ηλεκτρονικό μήνυμα παρακαλούμε να αναγράφονται 

λεπτομερώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου / της ενδιαφερόμενης, 

συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου επικοινωνίας, ο Αριθμός Μητρώου 

Φοιτητή, η Σχολή και το Τμήμα στο οποίο φοιτά, το εξάμηνο φοίτησης και τα στοιχεία 

των βιβλίων που καλείται να επιστρέψει με την δέσμευση επιστροφής των βιβλίων 

αμέσως μετά την έναρξη της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.  

8. Για θέματα Ευδόξου και διάθεση δωρεάν ηλεκτρονικών διδακτικών συγγραμμάτων 

συμβουλευτείτε την εγκύκλιο 

http://www.lib.uoa.gr/fileadmin/user_upload/Egkiklios_odigies_dwrean_ebooks.pdf . 

Για θέματα Ευδόξου και διανομής των έντυπων διδακτικών συγγραμμάτων 

συμβουλευτείτε τις εγκυκλίους 

https://eudoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf και 

https://eudoxus.gr/Files/FEK_1271B_09.04.2020.pdf. Για άλλες πληροφορίες 

επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα του Ευδόξου https://eudoxus.gr/ 

9. Η κατάθεση Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών διατριβών συνεχίζεται κανονικά 

στο Ψηφιακό Αποθετήριο Πέργαμος (https://pergamos.lib.uoa.gr/), αν και η διαδικασία 

τροποποιείται προσωρινά ώστε να διεξάγεται όσο το δυνατόν περισσότερο  

ηλεκτρονικά. Αναλυτικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΒΚΠ με 

σχετικές ανακοινώσεις των βιβλιοθηκών των Σχολών 

(http://www.lib.uoa.gr/news.html)   . Για περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις 

επικοινωνήστε και με τη βιβλιοθήκη της Σχολής σας 

(http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes.html). 

10. Η Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές (βάσεις δεδομένων κλπ) συνεχίζεται 

απρόσκοπτα. Επισκεφθείτε τις «Υπηρεσίες» στην ιστοσελίδα της ΒΚΠ. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι θα βρείτε μεταξύ άλλων μια σειρά από βάσεις δεδομένων με 

δοκιμαστική συνδρομή για περιορισμένο διάστημα, μια σειρά από βάσεις δεδομένων 

που έχει ενεργή συνδρομή το ΕΚΠΑ και μια σειρά από βάσεις δεδομένων που έχουμε 
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πρόσβαση μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

(ΣΕΑΒ/HEAL-Link, https://www.heal-link.gr/). 

Επισκεφθείτε τις «Συλλογές» στην ιστοσελίδα της ΒΚΠ και βρείτε μεταξύ άλλων τα 

ηλεκτρονικά περιοδικά που έχουμε συνδρομή  

Στις «Συλλογές» θα βρείτε επίσης τη συλλογή Covid–19 η οποία περιλαμβάνει 

υλικό για τον COVID-19, καθώς και υλικό που εκτάκτως διατίθεται ελεύθερα από τους 

εκδότες λόγω της πανδημίας. 

11. Θέλοντας να συγκεντρώσουμε την επιστημονική παραγωγή από μέλη ΔΕΠ του 

Πανεπιστημίου μας καλούμε όλους όσους έχουν γράψει σχετικά άρθρα με τον 

Covid-19 να τα αναρτήσουν και στην "Πέργαμο", το Ιδρυματικό Αποθετήριο του 

ΕΚΠΑ, φροντίζοντας στις λέξεις κλειδιά που θα συνοδεύουν την ανάρτησή τους να 

δηλώνουν απαραιτήτως και τον όρο COVID-19. Η διαδικασία ανάρτησης υλικού 

γίνεται με αυτο-απόθεση και το υλικό θα εντάσσεται στη συλλογή "Επιστημονικές 

δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό" 

(https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/1081404). Η διαδικασία είναι απλή και θα 

την βρείτε στην ιστοσελίδα της ΒΚΠ (http://www.lib.uoa.gr/sylloges/psifiakes-

sylloges/psifiaki-syllogi-epistimonikes-dimosieyseis-ereynitiko-kai-allo-yliko.html) 

στις ανακοινώσεις (http://www.lib.uoa.gr/news.html), καθώς και στην Πέργαμο 

(https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/el/faq.html). 

12. Συμβουλές, οδηγίες, βίντεο και σύντομες παρουσιάσεις αναρτώνται τακτικά στην 

ενότητα Μαθαίνω πώς, για να βοηθήσουν τους φοιτητές και τους διδάσκοντες του 

ιδρύματος να γνωρίσουν τις ψηφιακές πηγές, τα βιβλιογραφικά εργαλεία και να 

εξοικειωθούν με τις ποικίλες υπηρεσίες που διαθέτει. 

 

Μένουμε σπίτι και θυμόμαστε ότι η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης με τις 

Βιβλιοθήκες των Σχολών και το ΥΚΒ είναι πάντα στη διάθεση του κοινού. 

Για πληροφορίες και καθοδήγηση αναζητήστε τα τηλέφωνα και τα e-mail που θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα http://www.lib.uoa.gr/ και στις επιμέρους Βιβλιοθήκες των Σχολών. Ιδέες 

και προτάσεις είναι πάντα ευπρόσδεκτες για να γίνει η πρωτοβουλία ακόμη καλύτερη και 

πραγματικά χρήσιμη. 

Εύχομαι σε όλους υγεία και να συναντηθούμε σύντομα. 
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