
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ / 2ο ΚΠΣ και της ενέργειας για τις βιβλιοθήκες, πραγματοποιήθηκαν 

στο Α.Π.Θ. τα εξής δύο συμπληρωματικά έργα: 

α. «Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.» προϋπολογισμού 2.200 εκ. δρχ. 

που χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το ΕΚΤ (1.808 εκ. δρχ.) και κατά το υπόλοιπο (391.154.175 

δρχ.) από το ΕΤΠΑ. 

β. «Εξοπλισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.» προϋπολογισμού 99.605.648 δρχ που 

χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ. 

EΠΕΑΕΚ/ΕΚΤ "Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ." 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με το τέλος του έργου επιτεύχθηκαν τα εξής: 

α. Δημιουργία Κεντρικής Μονάδας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Βιβλιοθηκών (ΚΜΗΔΒ), η οποία 

οργάνωσε και διαχειρίζεται όλα τα κεντρικά συστήματα ηλεκτρονικής πληροφόρησης των 

βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα: 

i) To σύστημα ηλεκτρονικού καταλόγου βιβλίων και περιοδικών, με δυνατότητες 

αναζήτησης, παραγγελιών, δανεισμού, στατιστικών κτλ. ( HORIZON). 

ii) Το σύστημα διαδικτύωσης βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων σε cd-roms με έναν 

αριθμό περίπου 30 βάσεων (ULTRA*NET). 

iii) Τον κόμβο του Συστήματος Βιβλιοθηκών στο Internet, στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα. Μέσα από τον κόμβο επιτυγχάνεται η πρόσβαση στα προηγούμενα ηλεκτρονικά 

συστήματα, παρέχονται πληροφορίες για την αναζήτηση σ' αυτά, γενικές πληροφορίες για τις 

βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ., στοιχεία της τοπικής Ιστορίας της Μακεδονίας κτλ. 

β. Καταλογογραφήθηκαν 650.000 τόμοι βιβλίων που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 75% του 

συνόλου των βιβλίων του Α.Π.Θ. Έτσι, δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη βιβλιογραφική βάση στην 

Ελλάδα. Επίσης, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις (εμπειρία, εξοπλισμός κτλ.) για τη συνέχισή 

της με την πρωτότυπη καταλογογράφηση και των υπόλοιπων ελληνικών κυρίως βιβλίων. 

γ. Με τη διοργάνωση μαθημάτων, σεμιναρίων και διαλέξεων επιτεύχθηκε η ανύψωση του 

επιπέδου γνώσεων του προσωπικού των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. (περίπου 90 άτομα). 

δ. Με κτιριακές παρεμβάσεις κυρίως στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (Κ.Β.) του Α.Π.Θ. επιτεύχθηκε η 

βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της. Ειδικότερα, ανακαινίστηκαν ή διαμορφώθηκαν οι 

εξής χώροι: 

i) Φοιτητικό αναγνωστήριο Κ.Β. 



ii) Ισόγειο Κ.Β. 

iii) Αίθουσα εκπαίδευσης στην Κ.Β. 

iv) Αμφιθέατρο Κ.Β. 

v) Γραφεία ΚΜΗΔΒ 

Επίσης, καλύφθηκε μέρος των δαπανών για τη διαμόρφωση των Περιφερειακών Βιβλιοθηκών 

των εξής Τμημάτων: 

i) Πολιτκών Μηχανικών 

ii) Μηχανολόγων Μηχανικών 

iii) Νομικής 

iv) Οικονομικού 

ε. Πραγματοποιήθηκε η προμήθεια 2.040 τίτλων περιοδικών το 1997 και 989 το 1998. Επίσης, 

21.784 τόμοι βιβλίων, τα οποία διετέθησαν στα Tμήματα του Α.Π.Θ. 

στ. Τέλος, στελεχώθηκαν 8 Περιφερειακές Βιβλιοθήκες με βιβλιοθηκονόμους, οι οποίοι 

συνέβαλαν στην οργάνωσή τους. Επίσης στελεχώθηκαν τα αναγνωστήρια της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης με 4 επιτηρητές - βιβλιοθηκονόμους. 

2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η υλοποίηση των έργων ΕΠΕΑΕΚ συνέβαλε αποφασιστικά στην ουσιαστική βελτίωση της 

οργάνωσης του Συστήματος Βιβλιοθηκών στο Α.Π.Θ. Η εικόνα που παρουσιάζουν πλέον τόσο η 

Κεντρική όσο και οι Περιφερειακές Βιβλιοθήκες έχει μεταβληθεί ριζικά. Ο αριθμός των χρηστών 

των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. (ΔΕΠ, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, κτλ) είναι 

πολλαπλάσιος εκείνου προ του 1997. Το προσωπικό των βιβλιοθηκών παρέχει εξυπηρέτηση 

υψηλότερου επιπέδου, ενώ συχνά παρατηρείται η ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους του 

για τη βελτίωση των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών προς τους χρήστες τους. 

ΕΠΕΑΕΚ/ΕΤΠΑ "Βελτίωση εξοπλισμού Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. 

Το έργο ΕΠΕΑΕΚ/ΕΤΠΑ «Βελτίωση εξοπλισμού Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ.» υλοποιήθηκε 

παράλληλα με τις αρχικές φάσεις του έργου ΕΠΕΑΕΚ/ΕΚΤ «Εκσυγχρονισμός του Συστήματος 

Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.»., προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός. Το έργο 

υλοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το χρονικό διάστημα 1997-1998. 

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω: 



1.Προμήθεια βασικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα) για τη 

δημιουργία τοπικών δικτύων που διασφάλισαν τις απαραίτητες συνθήκες για τη διεξαγωγή του 

έργου της αναδρομικής καταλογογράφησης. 

2.Προμήθεια βασικού εξοπλισμού για την Κεντρική Μονάδα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης 

Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. (ΚΜΗΔΒ) 

3.Προμήθεια βασικού εξοπλισμού για τη δημιουργία στην Κεντρική Βιβλιοθήκη των παρακάτω: 

 α) Μιας ηλεκτρονικής μονάδας διαδικτύωσης βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων σε 

 cd-roms. 

 β) Ενός web server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα του Συστήματος Βιβλιοθηκών του 

 Α.Π.Θ. 

 γ) Μιας αίθουσας εκπαίδευσης 20 θέσεων. 

4.Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. 

(Αντικατάσταση Η/Υ προσωπικού και νησίδας Κ.Β., εκτυπωτές laser, συσκευές fax, φωτοτυπικά, 

οπτικός αναγνώστης, αντικλεπτικό σύστημα, κτλ). 

5.Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Περιφερειακών Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. (Η/Υ, 

εκτυπωτές και φωτοτυπικά). 

ΝΕΟ ΕΤΠΑ (Μέτρο/Ενέργεια:3.3.η.2) 

Στα πλαίσια του νέου ΕΤΠΑ, έργο που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2.000, 

πραγματοποιήθηκε προμήθεια λογισμικού, δαπάνη ύψους 98.769.861 εκ. δρχ., προμήθεια 

εξοπλισμού, δαπάνη ύψους 32.242.736 εκ. δρχ. και αναμόρφωση � διαμόρφωση χώρων της 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Περιφερειακών Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ., δαπάνη ύψους 

260.987.403 εκ. δρχ. 

Οι παραπάνω κατηγορίες αναλύονται ως εξής: 

Λογισμικό 

α) προμήθεια και εγκατάσταση προγράμματος βελτίωσης για τη δικτύωση των βιβλιογραφικών 

βάσεων δεδομένων σε cd-roms (Ultra*Net). 

β) βελτίωση του λογισμικού μηχανοργάνωσης βιβλιοθηκών «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» και 

γ) προμήθεια και εγκατάσταση του νέου λογισμικού μηχανοργάνωσης βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. 

«HORIZON». 

Εξοπλισμός 



α) Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενων ηλεκτρονικών 

συστημάτων. 

β) Προμήθεια ενός πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος για την εγκατάσταση του νέου 

προγράμματος μηχανοργάνωσης βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. «HORIZON». 

γ) Προμήθεια επίπλων και άλλων μικροαντικειμένων για χώρους της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 

δ) Προμήθεια επτά αντικλεπτικών συστημάτων που τοποθετήθηκαν σε ισάριθμες 

Περιφερειακές Βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. 

Αναμόρφωση � Διαμόρφωση χώρων 

Το σύνολο του εξοπλισμού που αγοράστηκε είναι σε λειτουργία και χρησιμοποιείται από το 

προσωπικό του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Βιβλιοθηκών, το προσωπικό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

και των Περιφερειακών Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., τους χρήστες του Συστήματος Βιβλιοθηκών 

του Α.Π.Θ. (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, εξωτερικοί χρήστες, κ.ά.) και για τις ανάγκες της επιμόρφωσης 

του προσωπικού και των χρηστών των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. 

 


