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ΠΕ1: Οργάνωση Κεντρικής Μονάδας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης 
Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. (ΚΜΗΔΒ)  
 
Η Κεντρική  Μονάδα  Ηλεκτρονικής  Διαχείρισης  Βιβλιοθηκών  του  Α.Π.Θ. στεγάζεται  και 
λειτουργεί  σε  ειδικά  διαμορφωμένο  χώρο,  στο  ισόγειο  της  Κεντρικής  Βιβλιοθήκης  του 
Α.Π.Θ.  Στόχος  της  Κεντρικής  Μονάδας  είναι  η  εισαγωγή  της  μηχανοργάνωσης  σ'  όλα  τα 
επίπεδα λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου και η επίτευξη της ηλεκτρονικής 
ενοποίησης  του  πλέγματος  των  υπαρχουσών  και  των  υπό  δημιουργία  βιβλιοθηκών  του 
Α.Π.Θ.  και  η  ευκολότερη  πρόσβαση  των  χρηστών  (  διδακτικό  προσωπικό,  ερευνητές, 
προπτυχιακοί  &  μεταπτυχιακοίφοιτητές  )  στο  έντυπο  και  ηλεκτρονικό  υλικό  των 
βιβλιοθηκών του πανεπιστημίου. 
Η  προμήθεια  του  εξοπλισμού  της  μονάδας  (Η/Υ,  servers  κ.τ.λ.)  πραγματοποιήθηκε 
σταδιακά από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ‐ ΕΤΠΑ "Εξοπλισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του 
Α.Π.Θ." 
  
Αντικείμενα εργασίας της Κεντρικής Μονάδας είναι: 
* Η εγκατάσταση και η λειτουργία του προγράμματος μηχανοργάνωσης ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ και η 
βαθμιαία εισαγωγή της χρήσης του στα τμήματα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 
*  Η  σύνδεση,  μέσω  του  δικτύου  του  Α.Π.Θ.,  των  Περιφερειακών  Βιβλιοθηκών  με  την 
Κεντρική Βιβλιοθήκη για την επίτευξη του έργου της αναδρομικής καταλογογράφησης. 
*  Η  εγκατάσταση  συστήματος  διαδικτύωσης  βιβλιογραφικών  βάσεων  δεδομένων  σε 
οπτικούς  δίσκους  (CD‐ROMs),  η  παρακολούθηση  της  λειτουργίας  του  και  η  βελτίωση  της 
αποδοτικότητάς του. 
* Η αγορά και εγκατάσταση στις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου διαφόρων λογισμικών για 
αναζήτηση βιβλιογραφικών εγγραφών (records) σε βιβλιογραφικές βάσεις. 
*Horizon 
Το νέο σύστημα αυτοματισμού του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. 
  
Περαιτέρω στόχοι της ΚΜΗΔΒ είναι: 
* Ο συντονισμός  της  λειτουργίας  όλων  των βιβλιοθηκών  του Α.Π.Θ.  και  η  λειτουργία  της 
ΚΜΗΔΒ  ως  συνδέσμου  μεταξύ  του  Συστήματος  Βιβλιοθηκών  και  του  Υπολογιστικού 
Κέντρου του Α.Π.Θ. 



*  Η  οργάνωση  των  ήδη  υπαρχουσών  βιβλιογραφικών  πληροφοριών  ώστε  η  πρόσβαση 
σ΄αυτές να είναι προσιτή και εύκολη για κάθε χρήστη και η χρησιμοποίηση της υποδομής 
και  της  τεχνογνωσίας  του  Α.Π.Θ.  για  την  ανάπτυξη  υπηρεσιών  πληροφόρησης  που  θα 
καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών στην πανεπιστημιακή κοινότητα. 
*  Η  δημιουργία  μελλοντικά  και  ύστερα  από  έρευνα  των  αναγκών  της  ακαδημαϊκής 
κοινότητας, νέων βάσεων δεδομένων, όπως διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο 
Α.Π.Θ., επιστημονικών ανακοινώσεων, δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ, κ.τ.λ. 
*  Η  αναβάθμιση  του  ρόλου  των  βιβλιοθηκών  και  η  δημιουργία  της  ηλεκτρονικής 
βιβλιοθήκης με την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και επιστημονικής υποδομής του Α.Π.Θ. 
*  Η  συνεργασία  με  τα  άλλα  Ελληνικά  πανεπιστήμια  για  διαδανεισμό  βιβλίων  και 
περιοδικών και προσπάθεια χάραξης ενιαίας πολιτικής για τη λύση κοινών προβλημάτων. 
 

ΠΕ2: Αναδρομική Καταλογογράφηση 
 
Πάνω από ένα (1) εκατομμύριο τόμοι βιβλίων, που βρίσκονται διάσπαρτοι σε βιβλιοθήκες, 
τομείς, εργαστήρια, κλινικές και γραφεία του Α.Π.Θ., καταλογογραφούνται αναδρομικά στα 
πλαίσια  του  έργου "Εκσυγχρονισμός  του  Συστήματος Βιβλιοθηκών  του ΑΠΘ". Αναδρομική 
καταλογογράφηση καλείται  η διαδικασία  μετατροπής  βιβλιογραφικών  πληροφοριών,  που 
αρχικά υπήρχαν μόνο σε έντυπη μορφή, π.χ. δελτιοκατάλογοι, ή δεν υπήρχαν καθόλου, σε 
ηλεκτρονικά αναγνώσιμες και αναζητήσιμες εγγραφές. 
Η  αναδρομική  καταλογογράφηση  στο  Α.Π.Θ.  αφορά  στο  σύνολο  των  σαράντα  ενός  (41) 
Τμημάτων  του. Σκοπός  της καταλογογράφησης  είναι  η  δημιουργία  ενός  ενιαίου 
ηλεκτρονικού  καταλόγου  με  τα  βιβλιογραφικά  δεδομένα  των βιβλίων  του  Α.Π.Θ ώστε  να 
επιτυγχάνεται  άμεσα  και  εύκολα  ο  εντοπισμός  τους  στις  συλλογές  των  βιβλιοθηκώντου 
πανεπιστημίου. Με την ολοκλήρωση του έργου, τον Ιούνιο του 2.000, θα μπορεί κανείς από 
κάθε  υπολογιστή που  είναι  συνδεδεμένος  με  το  δίκτυο  του  Α.Π.Θ.,  να  αναζητά 
πληροφορίες σε μία βάση που εκτιμάται ότι θα περιέχει βιβλιογραφικές πληροφορίες για ~ 
700.000 τόμους βιβλίων. 
Για  την  αναδρομική  καταλογογράφηση  εργάζονται  τριάντα  πέντε  (35)  βιβλιοθηκονόμοι, 
υπάλληλοι  του προγράμματος  που προσλήφθηκαν  βαθμιαία  για  την αναδρομική 
καταλογογράφηση, μετά από προκηρύξεις της Επιτροπής Ερευνών. Το προσωπικό πριν την 
έναρξη  της  εργασίας  του  εκπαιδεύτηκε  στη  χρήση  του  προγράμματος  αυτοματισμού 
βιβλιοθηκών "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" και  της  αναζήτησης  MARC  εγγραφών  στο  Διαδίκτυο.  Τον 
Ιανουάριο του 2.000  το προσωπικό της αναδρομικής καταλογογράφησης παρακολούθησε 
σεμινάρια  στο  νέο  σύστημα  αυτοματισμού  του  Συστήματος  Βιβλιοθηκών  του  Α.Π.Θ., 
"HORIZON". 
 
Στοιχεία αναδρομικής καταλογογράφησης, ΙΟΥΝΙΟΣ 2000 
Αριθμός βιβλιογραφικών εγγραφών: 455.291 
Αριθμός αντίστοιχων τόμων βιβλίων: 649.808 
 
Σε τριάντα  πέντε (35)  Περιφερειακές  Βιβλιοθήκες  το  έργο  της  αναδρομικής 
καταλογογράφησης  έχει  ολοκληρωθεί .  Στις Βιβλιοθήκες  Θεολογικής  και  Νομικής 
Σχολής καθώς και στην Κεντρική Βιβλιοθήκη το έργο της αναδρομικής καταλογογράφησης 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 



ΠΕ3: Δικτύωση Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων σε CD
ROMs. 

Αντικείμενο του πακέτου αυτού είναι η δημιουργία στο Α.Π.Θ. μιας δικτυωμένης συλλογής 
βιβλιογραφικών  βάσεων  δεδομένων  σε  CD‐ROMs.  Το  Α.Π.Θ.  ήταν  συνδρομητής  σε  μια 
σειρά βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων σε CD � ROMS τα οποία ήταν εγκατεστημένα σ' 
ένα τοπικό δίκτυο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Το σύστημα χρησιμοποιούσε ένα server και 
μια  σειρά από drivers  και  η  χρήση  του ήταν  σχεδόν πάντοτε  προβληματική.  Το  έργο  του 
εκσυγχρονισμού  του  Συστήματος  Βιβλιοθηκών  του  Α.Π.Θ.  επέφερε  άμεσα  ορισμένες 
βελτιώσεις ώστε να είναι χρήσιμες οι υφιστάμενες βάσεις, με την αγορά ενός λογισμικού 
και  με  σύστημα  δυο  πύργων,  που  αξιοποιήθηκαν  στη  συνέχεια  και  στο  νέο  σύστημα  με 
εγκατάσταση σ'αυτούς βιβλιοθηκονομικών βάσεων. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ULTRA*NET 

Mετά από έρευνα αγοράς για το απαιτούμενο hardware και software του συστήματος και 
τη  διενέργεια  σχετικού διαγωνισμού  επιλέχθηκε  για  τη  διαδικτύωση  των  βιβλιογραφικών 
βάσεων το λογισμικό ULTRA*NET και παράλληλα αγοράστηκε το συμβατό hardware από το 
ΕΤΠΑ. Στο σύστημα εγκαταστάθηκαν οι βάσεις σε CD‐ROMS οι οποίες πλέον είναι προσιτές 
στους χρήστες του Α.Π.Θ.μέσω του δικτύου Η/Υ. 

Το λογισμικό Ultra*Net  βασίζεται στην  τεχνολογία δημιουργίας  'images'  των CD‐ROMs  σε 
σκληρούς  δίσκους ενός  CD‐ROM  Server,  μειώνοντας  τον  χρόνο  ανεύρεσης  των 
πληροφοριών  από  τον  χρήστη. Οι Clients  που υποστηρίζει  το  λογισμικό  είναι  οι MS‐DOS, 
Windows 3.1x, Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0, MacOs και Unix. Την ’νοιξη του 1999 
πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση του συστήματος ULTRA*NET από τη version 2.4 στην 3.5 
professional και η συντήρησή του. 

Η  Κεντρική  Μονάδα  Ηλεκτρονικής  Διαχείρισης  των  Βιβλιοθηκών  υποστηρίζει  πλήρως  το 
λογισμικό  του συστήματος.  Έχουν  "αντιγραφεί" στους  τέσσερις  σκληρούς  δίσκους  του 
συστήματος 25 τίτλοι CD‐ROMs (αριθμός CD‐ROMs: 104) 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΒΑΣΕΩΝ ΣΕ CD�ROMS. 

Το  έργο  κάλυψε  τις  συνδρομές,  μετά  από  διεθνείς  μειοδοτικούς  διαγωνισμούς,  είκοσι 
τεσσάρων βιβλιογραφικών βάσεων για τo έτoς 1997. Για τα έτη 1998 & 1999καλύφθηκαν οι 
συνδρομές είκοσι βάσεων και για το έτος 2.000 δώδεκα βιβλιογραφικών βάσεων. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Οι  αιτήσεις  για  το  σύστημα  δικτύωσης  CD‐ROMs  έφτασαν  τις  1248  κατά  την  περίοδο 
Οκτωβρίου  1997  ‐  Δεκεμβρίου  1999  (Γράφημα  1). 
Αριθμός επισκεπτών στο σύστημα δικτύωσης CD‐ROMs κατά την περίοδο Οκτωβρίου 1997 ‐ 
Δεκεμβρίου 1999 (Γράφημα 2). 

 

http://web.archive.org/web/20010507225008/http:/www.lib.auth.gr/gr/grafimacd.htm
http://web.archive.org/web/20010507225008/http:/www.lib.auth.gr/gr/grafimav.htm


ΠΕ4: Εκπαίδευση  Επιμόρφωση. 

Τα αντικείμενα του πακέτου αυτού είναι : 

• H Εκπαίδευση των χρηστών του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. 

Η  εκπαίδευση  αφορά  στην  ενημέρωση  των  χρηστών  σχετικά  με  τις  νέες  δυνατότητες 
βιβλιογραφικής  έρευνας  και  ανάκτησης  βιβλιογραφικών  πληροφοριών  στο  Α.Π.Θ. 
(Βιβλιογραφική  βάση  δεδομένων  ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ,  Δίκτυο  βιβλιογραφικών  βάσεων 
δεδομένων  σε CD‐ROMs, WWW‐Server  Συστήματος  Βιβλιοθηκών  Α.Π.Θ.,  Internet)  με  την 
εκπόνηση ειδικών ιστοσελίδων στον Web Server του Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. 

• Η Εκπαίδευση -Επιμόρφωση του Προσωπικού του Συστήματος Βιβλιοθηκών του 
Α.Π.Θ. 

Την οργάνωση της Εκπαίδευσης ‐ Επιμόρφωσης έχει η Επιτροπή: 

Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως‐ Φόρογλου (Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής) 
Μέλη ‐ Βιβλιοθηκονόμοι: Κλωντίνη Ξενίδου – Δέρβου, Μαρία Μπρούμα, Δέσποινα Παπαδάκη, 
Ασπασία Τόγια 

ΠΕ5: Δημιουργία WWW Server. 

Τα αντικείμενα του πακέτου αυτού είναι: 

1. Η δημιουργία σε περιβάλλον hypertext της ιστοσελίδας του Συστήματος Βιβλιοθηκών του 
Α.Π.Θ. και η εγκατάστασή της σε έναν ισχυρό υπολογιστή, συνδεδεμένο με το δίκτυο FDDI 
του πανεπιστημίου. Η  ιστοσελίδα  του  Συστήματος Βιβλιοθηκών  του Α.Π.Θ.  έχει υλικό,  σε 
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, για τα παρακάτω θέματα: 

• Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. 
• Περιφερειακές Βιβλιοθήκες Α.Π.Θ. 
• Έργο Εκσυγχρονισμού Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. 
• Ηλεκτρονικές Πηγές. 
• Βιβλιοθήκες 
• Ιστορία Μακεδονίας. 
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

2.  Ενσωμάτωση  στην  ιστοσελίδα  του  Συστήματος  Βιβλιοθηκών  του  Α.Π.Θ.  των  on  –line 
μαθημάτων  για  την  ενημέρωση  των  χρηστών  σχετικά  με  τις  νέες  δυνατότητες 
βιβλιογραφικής  έρευνας  και  ανάκτησης  βιβλιογραφικών  πληροφοριών  στο  Α.Π.Θ. 
("ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ  ΙΙ",  ο on  line  κατάλογος  που  δίνει  πρόσβαση  στο  σύνολο  του  υλικού  του 
Συστήματος  Βιβλιοθηκών  του  Α.Π.Θ.,  βιβλιογραφικές  βάσεις  δεδομένων  σε  CD‐ROMs, 
Internet). 
 

http://web.archive.org/web/20010718221106/http:/www.lib.auth.gr/gr/staff2.htm


ΠΕ6: Αναμόρφωση  Διαμόρφωση χώρων. 

Αντικείμενο  του  πακέτου  αυτού  είναι  η  αναμόρφωση  και  διαμόρφωση  χώρων  στην 
Κεντρική  Βιβλιοθήκη  και  τις Περιφερειακές  Βιβλιοθήκες  του  Πανεπιστημίου  καθώς  οι 
σύγχρονες  βιβλιοθήκες  προϋποθέτουν  την  ύπαρξη κατάλληλων  και  επαρκών  χώρων 
μελέτης για το επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές. 

Αναλυτικά οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

1. Αναμόρφωση του φοιτητικού αναγνωστηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Τόσο οι χώροι όσο και οι συνθήκες μελέτης του φοιτητικού αναγνωστηρίου της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης  απείχαν πολύ  από  το  επιθυμητό.  Γι'  αυτό  πραγματοποιήθηκαν  επεμβάσεις 
που αφενός αύξησαν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων σε χίλιες τετρακόσιες (1400), με 
απόδοση  ολόκληρου  του  πρώτου  ορόφου  του  κτιρίου  της  Κεντρικής  Βιβλιοθήκης στους 
φοιτητές  και αφετέρου βελτίωσαν σημαντικά  τις  συνθήκες  εργασίας  και  υγιεινής. Για  την 
αναμόρφωση  του  φοιτητικού  αναγνωστηρίου  πραγματοποιήθηκαν  οι  εξής  εργασίες: 
αλλαγή  των περιμετρικών  υαλοστασίων  με  υαλοστάσια  διπλής  υάλωσης,  αλλαγή 
εσωτερικών υαλοστασίων και τροποποίηση της διαμερισμάτωσης στο πρόσθιο τμήμα του 
αναγνωστηρίου,  αλλαγή  των  φωτιστικών  οροφής  με  νέα ανακλαστικά,  βαφή  οροφής  και 
τοίχων, επίστρωση δαπέδου με νέο πλαστικό τάπητα, κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων 
διαχωριστικών και προμήθεια τραπεζιών και καθισμάτων. 

2.Ανακαίνιση του αμφιθεάτρου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Πραγματοποιήθηκε  η  ανακαίνιση  του  αμφιθεάτρου  της  Κεντρικής  Βιβλιοθήκης. 
Ολοκληρώθηκαν  οι  οικοδομικές  εργασίες,  πραγματοποιήθηκε  η  ανακαίνιση  των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,  του  δαπέδου  και  η  προμήθεια  και τοποθέτηση  νέων 
καθισμάτων και τραπεζιών. 

3. Διαμόρφωση αίθουσας εκπαίδευσης στο β' υπόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

4.Διαμόρφωση χώρου οριστικής εγκατάστασης της Κεντρικής Μονάδας Ηλεκτρονικής 
Διαχείρισης Βιβλιοθηκών (ΚΜΗΔΒ) στο ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 

5. Παρεμβάσεις βελτίωσης του ισογείου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Α' και Β' 
υπόγειων βιβλιοστασίων. 

Πραγματοποιήθηκαν  οι  ακόλουθες  εργασίες:  βαφή  εξωτερικής  όψης  κτιρίου 
& κοινόχρηστων χώρων ισογείου, ανακατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων, ανακαίνιση WC 
ισογείου, βελτίωση  αποχέτευσης  και  κλιματισμού, αντικατάσταση των  περιφερειακών 
υαλοστασίων στο ισόγειο της Κ.Β. 
Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου εισόδου Κ.Β. 

6.Διαμόρφωση χώρων για εγκατάσταση Περιφερειακών Βιβλιοθηκών 

Με  δαπάνες  του  έργου  "  Εκσυγχρονισμός  του  Συστήματος  Βιβλιοθηκών  του  Α.Π.Θ." 
πραγματοποιήθηκαν  εργασίες διαμόρφωσης  χώρων  για  εγκατάσταση  των  εξής 
Περιφερειακών  Βιβλιοθηκών:  Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών,  Νομικής, 
Οικονομικού  και  Ιατρικής.  Χρηματοδοτήθηκαν  μικροεπεμβάσεις  για  τηβελτίωση  παλαιών 

http://web.archive.org/web/20010507230150/http:/www.lib.auth.gr/gr/lab.htm


Περιφερειακών Βιβλιοθηκών.  (Περιφερειακές Βιβλιοθήκες Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, 
Φυσικής, κ.ά.). 

7. Τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας σε Περιφερειακές Βιβλιοθήκες. 

Πραγματοποιήθηκε η προμήθεια επτά (7) συστημάτων ασφαλείας τα οποία τοποθετήθηκαν 
στις  βιβλιοθήκες Θεολογίας‐Ποιμαντικού,  Νομικής,  Πολιτικών  Μηχανικών, 
Αρχιτεκτονικής, Φιλολογίας, Μαθηματικού και Οικονομικού. 

ΠΕ7: Εμπλουτισμός σε Έντυπο Υλικό. 

Τα αντικείμενα του πακέτου αυτού είναι: 

1. Οι συνδρομές περιοδικών στο Α.Π.Θ. 

Το  έργο  κατέβαλε  το  ποσό  των  350  εκατ.  δραχμών  για  το  έτος  1997  (2.040  τίτλοι 
περιοδικών) και 220 εκατ. δραχμές για το έτος 1998 (969 τίτλοι περιοδικών) και συνέβαλε 
στη συμπλήρωση των ελλείψεων που δημιουργήθηκαν στους τίτλους περιοδικών και στην 
κανονική αγορά όλων των τίτλων μέχρι το έτος 1999. Παράλληλα η Επιτροπή Υλοποίησης 
του Έργου επεξεργάστηκε αλγόριθμο κατανομής των τακτικών πιστώσεων στα Τμήματα του 
Α.Π.Θ.,  που  προωθήθηκε  στη  Σύγκλητο,  ψηφίστηκε  από  αυτήν  και  εφαρμόζεται  για  τις 
προμήθειες περιοδικών του 1999. 

2. Η προμήθεια βιβλίων. 

• Πραγματοποιήθηκε,  μετά  από  μειοδοτικό  διαγωνισμό,  ο  εμπλουτισμός  και  η 
ανανέωση  του πληροφοριακού υλικού  της Κεντρικής Βιβλιοθήκης,  δαπάνη ύψους 
10 εκατ. δραχμών. 

• Έγινε  κατανομή  στα  Τμήματα  του  Α.Π.Θ.,  βάσει  αλγορίθμου,  ποσού  220  εκατ. 
δραχμών για την προμήθεια βιβλίων. Πραγματοποιήθηκε μειοδοτικός διαγωνισμός 
για  την  ανάδειξη  προμηθευτών  βιβλίων  κατά  θεματικές  ενότητες,  καταστάσεις 
βιβλίων  με  τις  επιλογές  των  Τμημάτων  προωθήθηκαν  στους  προμηθευτές 
και 21.605  περίπου  τόμοι  βιβλίων έχουν  παραληφθεί  από  τις  βιβλιοθήκες  του 
Πανεπιστημίου. 

ΠΕ8: Στελέχωση Βιβλιοθηκών. 

Ένας από τους σημαντικούς στόχους του έργου είναι και η δημιουργία μιας Περιφερειακής 
Βιβλιοθήκης  σε  κάθε  Τμήμα  του  Α.Π.Θ.  33  Τμήματα  του  Πανεπιστημίου  έχουν  ήδη 
οργανώσει Περιφερειακές Βιβλιοθήκες, στελεχωμένες με μόνιμο προσωπικό. Σε 4 Τμήματα 
του  Α.Π.Θ.  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  η  δημιουργία  των  βιβλιοθηκών  τους  ενώ  υπολείπεται  η 
δημιουργία άλλων 4 Περιφερειακών Βιβλιοθηκών  (στο Τμήμα  Ιατρικής θα  λειτουργήσουν 
περισσότερες της μιας βιβλιοθήκης). 

Μετά  από  προκήρυξη  των  θέσεων  από  την  Επιτροπή  Ερευνών  προσλήφθηκαν  οκτώ  (8) 
βιβλιοθηκονόμοι που τοποθετήθηκαν σε ισάριθμες βιβλιοθήκες των Τμημάτων Γεωπονίας, 
Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
Οικονομικού,  Βιολογικού,  Ιατρικής,  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και  Μηχανικών  Η/Υ, 
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βιβλιοθήκες που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του έργου είτε είναι παλαιές και στερούνταν 
προσωπικού. 

Με  την  ίδια  προκήρυξη  προσλήφθηκαν  τέσσερις  (4)  επόπτες‐βιβλιοθηκονόμοι  για  τη 
λειτουργία των αναγνωστηρίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

ΠΕ9: Διοίκηση και Διαχείριση του Έργου. 

Ο  εκσυγχρονισμός  των  βιβλιοθηκών,  ως  ένα  από  τα  έργα  των  οριζοντίων  δράσεων  του 
ΕΠΕΑΕΚ  που  εκτελούνται  στο  Α.Π.Θ.  (δηλαδή  έργα  γενικού  ενδιαφέροντος,  τα  οποία 
στηρίζουν  τις  εκπαιδευτικές  και  ερευνητικές  δραστηριότητες  σε  επίπεδο  ιδρύματος), 
εποπτεύεται από τη Σύγκλητο. 

Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση ολοκλήρωσης κάθε φάσης του και η σύνταξη των 
εκθέσεων  προόδου  γίνονται  από τον  υπεύθυνο  του  έργου,  καθ.  Κωνσταντίνο 
Μανωλίκα, τους δύο αναπληρωτές του, τον καθ.  Ιωάννη Αβραμίδη και τον καθ. Δημήτριο 
Βλάχο  και  από  τα άλλα  τρία  μέλη  της  Επιτροπής  Υλοποίησης  του  Έργου,  την  καθ.  Χρυσή 
Κεραμέως‐Φόρογλου, τον καθ. Χρήστο Μπαμπατζιμόπουλο και τον καθ. Χρήστο Χειμωνά. 

Οι  εκθέσεις  προόδου υποβάλλονται  στην  Επιτροπή  Ερευνών  και  στην  Επιτροπή 
ΕΠΕΑΕΚ/ΑΠΘ (επιτροπή παρακολούθησης του συνόλου των έργων των οριζόντιων δράσεων 
του ΕΠΕΑΕΚ στο Α.Π.Θ.) 

Η οικονομική  διαχείριση  του  έργου εκτελείται  από  την  Επιτροπή  Ερευνών,  σύμφωνα  με 
τους  όρους  του  τεχνικού  δελτίου  του  έργου  και  τον  κανονισμό  που  ψηφίστηκε  από  τη 
Σύγκλητο του Α.Π.Θ. 
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