
Λειτουργία Βιβλιοθήκης Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας (ΑΓΡΟΑΔΑ)

 από 16 /06/2021

Σύμφωνα με τον  ανανεωμένο Κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών Σχολών του ΕΚΠΑ με

βάση  την  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  2476/Β/10-6-2021),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  22  της  Δ1α/Γ.Π.  οικ.

69543/31.10.2020 (Β 4810) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη λειτουργία βιβλιοθηκών,

με τη λειτουργία των αναγνωστηρίων εντός αυτών, και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω

της πανδημίας καθώς και την απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης της Σχολής

Αγροτικής  Ανάπτυξης  Διατροφής  και  Αειφορίας  (ΑΓΡΟΑΔΑ),  αναπροσαρμόζεται  εκ  νέου  η

λειτουργία  της  Βιβλιοθήκης.  Όλες  οι  δια  ζώσης  υπηρεσίες  θα  γίνονται  μόνο  με

προγραμματισμένο  ραντεβού. 

Λόγω των ειδικών συνθηκών προηγούνται στην εξυπηρέτηση τα μέλη της  Σχολής ΑΓΡΟΑΔΑ

του ΕΚΠΑ. 

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από το προσωπικό και από τους χρήστες της

Βιβλιοθήκης καθώς και η χρήση αντισηπτικού κατά την είσοδο στο χώρο. Επίσης οι χρήστες των

αναγνωστηρίων, εφόσον είναι υπόχρεοι σε  covid self test, θα πρέπει να επιδεικνύουν το σχετικό

έγγραφο σε περίπτωση που τους ζητηθεί. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ :Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-16:30 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΩΝ : 

Το αναγνωστήριο  της  Βιβλιοθήκης  ,  λόγω του  περιορισμένου αριθμού των θέσεων

(μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας),  θα λειτουργεί  σε δύο βάρδιες ημερησίως ως

ακολούθως:

Για τα μέλη της  Βιβλιοθήκης της Σχολής ΑΓΡΟΑΔΑ, της  ΣΘΕ & της ΟΠΕ:  Δευτέρα

έως Παρασκευή, 09:.30 -11:30 ή 12:00 -15:00.

Για  την  κράτηση  των  θέσεων  του  αναγνωστηρίου   θα  ακολουθείται  η  μέθοδος  των

προγραμματισμένων ραντεβού  μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε μέσω  email .   Η

δυνατότητα  παραμονής  έκαστου  χρήστη  πέραν  του  διαστήματος  της  μίας  βάρδιας  θα

αξιολογείται κάθε φορά από τον προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης. 

1/2

http://www.lib.uoa.gr/news/proboli-arthroy/article/kanonismos-leitoyrgias-ton-bibliothikon-ton-scholon-toy-ekpa-apo-16621.html


ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Η υπηρεσία δανεισμού και επιστροφής βιβλίων θα λειτουργεί καθημερινά από 09:00

έως  15:00 

Τα αιτήματα δανεισμού υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  και η παραλαβή

των τεκμηρίων γίνεται κατόπιν ειδοποίησης από τη Βιβλιοθήκη. 

Δανεισμός μελών της  Βιβλιοθήκης Σχολής  ΑΓΡΟΑΔΑ του ΕΚΠΑ:

Τα μέλη της Σχολής έχουν δικαίωμα δανεισμού έως και τρία βιβλία τη φορά, για 15

ημέρες με δικαίωμα μιας ανανέωσης 

Τα  μέλη  της  Σχολής  Θετικών  Επιστημών  (ΣΘΕ),  της  Σχολής  Οικονομικών  και

Πολιτικών Επιστημών (ΟΠΕ) εξυπηρετούνται  συγχρόνως και  από την Βιβλιοθήκη

ΑΓΡΟΑΔΑ με τις ίδιες διαδικασίες.

Δανεισμός εξωτερικών χρηστών: 

Οι εξωτερικοί χρήστες έχουν δικαίωμα επιτόπιας χρήσης του υλικού .

Διευκρινίσεις για το δανεισμό και την ιδιωτική αναπαραγωγή. 

Το πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδιες, handbooks ,κλπ) δεν δανείζεται 

Για  τα  λοιπά  τεκμήρια  δίδεται   η  δυνατότητα  ιδιωτικής  αναπαραγωγής  σύντομου

αποσπάσματος εντός   της Βιβλιοθήκης  ,  για εκπαιδευτική χρήση και σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία για την Πνευματική Ιδιοκτησία,  με ίδια μέσα  (π.χ. κινητό, tablet ή

φωτογραφική μηχανή) και με γάντια μιας χρήσης. 

Ο  χρόνος  δανεισμού  των  διδακτικών  συγγραμμάτων  που  υπάρχουν  σε  πολλαπλά

αντίτυπα ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Το αίτημα παράτασης δανεισμού εξετάζεται ανά

περίπτωση  και  οι  χρήστες  οφείλουν  να  ακολουθούν  τις  οδηγίες  του  προσωπικού  της

Βιβλιοθήκης. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Οι χρήστες  δύνανται  να επικοινωνούν με  το  προσωπικό της  Βιβλιοθήκης τις  εργάσιμες

ημέρες,  από  8:30  έως  16:30,  στο   τηλέφωνο   22280  99530  .  Μπορούν  επίσης,  να

αποστέλλουν  ηλεκτρονικό  αίτημα  στο  email  της  Βιβλιοθήκης  agroada  @lib.uoa.gr  ,

αναγράφοντας  και  στοιχεία  ταυτοποίησης.  Το  προσωπικό  της  Βιβλιοθήκης  απαντά  στα

μηνύματα κατά σειρά προτεραιότητας

2/2

mailto:agroada@lib.uoa.gr
mailto:agroada@lib.uoa.gr

