
Φόρμα συμπλήρωσης πληροφοριών για την κάθε βιβλιοθήκη μέλος  
Τίτλος ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
Φορέας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Στοιχεία επικοινωνίας 
Κεντρικής Υπηρεσίας 
Βιβλιοθήκης 

Κομνηνάκη 45, 81100 Μυτιλήνη 
22510 36061 
22510 36069 
lib@aegean.gr 

Στοιχεία επικοινωνίας 
Παραρτήματος 
Μυτιλήνης 
  

Ίμβρου 3, 81100 Μυτιλήνη 
22510 36031 
22510 36039 
lib-lesvos@aegean.gr 

Στοιχεία επικοινωνίας 
Παραρτήματος Χίου 
(κύρια συμμετέχουσα 
Βιβλιοθήκη) 

Μιχάλων 8, ΤΚ: 82132 
Χίος 
22710 35030 
22710 35039 
lib-chios@aegean.gr 
 

Στοιχεία επικοινωνίας 
Παραρτήματος Σάμου 

Χατζηγιάννειο Κτίριο 
Βλιάμου 21, ΤΚ: 83200 
Νέο Καρλόβασι, Σάμος 
22730 82030 
22730 82039 
lib-samos@aegean.gr 

Στοιχεία επικοινωνίας 
Παραρτήματος Ρόδου  

Λεωφόρος Δημοκρατίας 1, ΤΚ: 85132, Ρόδος 
22410 99030 
22409 99039 
lib-rhodes@aegean.gr 

Στοιχεία επικοινωνίας 
Παραρτήματος Σύρου 
  

Ηρώων Πολυτεχνείου 98 ΤΚ: 84100 
Ερμούπολη, Σύρος 
22810 97030 
22810 97039 
lib-syros@aegean.gr 

Στοιχεία επικοινωνίας 
Παραρτήματος Λήμνου 

Κυδάδειο Κτίριο 
Καρατζά 24, ΤΚ: 81400 
Μύρινα, Λήμνος 
22540 83033 
22540 83039 
lib-lemnos@aegean.gr 

Ιστότοπος http://www.aegean.gr/  
Κοινωνικά δίκτυα Facebook 
Έτος ίδρυσης- ιστορικό   
Η Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1984 και τέθηκε σε λειτουργία το 1986. Αποτελεί 
την μοναδική Βιβλιοθήκη της χώρας που διατηρεί παραρτήματα σε έξι νησιά 
η λειτουργία των οποίων συντονίζεται και εποπτεύεται από την Κεντρική 

http://www.aegean.gr/


Υπηρεσία Βιβλιοθήκης. Παρά την γεωγραφική διασπορά των επιμέρους 
μονάδων της,  η Βιβλιοθήκη από οργανωτικής, βιβλιοθηκονομικής  και 
λειτουργικής απόψεως είναι ενιαία. Μηχανογραφημένη από το 1986, 
προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην  ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για 
εξοικονόμηση πόρων και   την παροχή εξ αποστάσεως υπηρεσιών στους 
χρήστες της. Επίσης, πέραν του προφανούς στόχου της υποστήριξης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας εντός του Ιδρύματος,  με 
ποικίλους τρόπους προσπαθεί να αναδείξει-διασώσει  το πολιτιστικό απόθεμα 
των νησιών, να παράσχει επιστημονική υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες 
καθώς και να διοργανώνει –φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις.  
Σε ποιους απευθύνεται 
Στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, σε βιβλιοθήκες  και σε εξωτερικούς 
χρήστες.  
Εξειδίκευση θεματικών περιοχών (πρωτεύουστες δευτερεύουσες) 
επιγραμματικά 
Θεραπεία αντικειμένων Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
ήτοι: 
Α) όλο το εύρος των Κοινωνικών Επιστημών με έμφαση στην Κοινωνική 
Ανθρωπολογία, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Γεωγραφία, Πολιτισμική 
Τεχνολογία 
Β) Περιβαλλοντικές Επιστήμες με έμφαση στο Περιβάλλον, την Θάλασσα,  τα 
Τρόφιμα και την Διατροφή  
Γ) Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ναυτιλία και Επιχειρηματικές Υπηρεσίες, 
Οικονομική Διοίκηση Τουρισμού 
Δ) Μαθηματικά 
Ε)Ανθρωπιστικές Σπουδές με έμφαση στην Παιδαγωγική και στις 
Μεσογειακές Σπουδές 
ΣΤ) Πολυτεχνικά Τμήματα Μηχανικών Οικονομίας της Διοίκησης, 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Σχεδιασης Προϊόντων 
και Συστημάτων 
Συλλογές 
Έντυπα και ηλεκτρονικά βιβλία, έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις 
δεδομένων, οπτικοακουστικά μέσα.   
Υπηρεσίες  

• Αυτοματοποιημένος Κατάλογος  
• Δανεισμός τεκμηρίων, ανανεώσεις δανεισμών, κρατήσεις  
• Αναδίφηση ηλεκτρονικών πηγών Βιβλιοθήκης και HEALLINK 
• Εσωτερικός διαδανεισμός 
• Εξωτερικός διαδανεισμός Βιβλίων  
• Παραγγελίες άρθρων  
• Helpdesk με δυνατότητες ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής 
υποβολής αιτημάτων 
• Πιλοτική λειτουργία αυτοματοποιημένου συστήματος χρεώσεων 
φωτοτυπήσεων-εκτυπώσεων–σαρώσεων 
• Εισαγωγική εκπαίδευση πρωτοετών φοιτητών  στη χρήση της 
βιβλιοθήκης 



• Ηλεκτρονικοί οδηγοί και στοχευμένα σεμινάρια για την 
βελτιστοποίηση της χρήσης ηλεκτρονικών πηγών  
• Μετάφραση στα ελληνικά του Εγχειριδίου του Marc 21 και 
διαρκής επικαιροποίηση αυτού. 

 
Συλλογές και υπηρεσίες (που τη διαφοροποιούν από τις άλλες βιβλιοθήκες 
του δικτύου) 
Α. Αποθετήριο Γεωχωρικών Δεδομένων 
Β. Ιδρυματικό Αποθετήριο Hellanicus στο οποίο κατατίθενται με 
αυτοαρχειοθέτηση  τα τεκμήρια της Γκρίζας Βιβλιογραφίας και 
οπτικοακουστικό υλικό.  
Στο ίδιο αποθετήριο υπάρχει συλλογή σπανίου υλικού από ψηφιοποιήσεις 
της Βιβλιοθήκης 
Γ. Προσεχώς έναρξη παροχής υπηρεσίας χορήγησης DOI σε μέλη του 
Πανεπιστημίου–εκδότες ηλεκτρονικών περιοδικών 
Υπηρεσίες προς τα μέλη του Δικτύου και τους αναγνώστες αυτών 
Όλες οι υπηρεσίες μας που απευθύνονται στα μέλη του Πανεπιστημίου και 
δεν διέπονται από περιορισμούς που προκύπτουν από συμβάσεις με τους 
παρόχους ή άλλα νομικά έγγραφα.  
Προσωπικό  
ΣΥΝΟΛΟ (6 νησιά) 
29 άτομα συνολικά με μόνιμη σχέση εργασίας -  ιδιωτικού χρόνου, εκ των 
οποίων 2 πληροφορικοί, 19 βιβλιοθηκονόμοι, και 8 διοικητικοί υπάλληλοι.  
Εξ αυτών έξι έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα  δύο βρίσκονται σε εξέλιξη, μία 
εκπονεί διδακτορική διατριβή. 
Παράρτημα Χίου 
Προσωπικό και ειδικότητες 
1 μόνιμη βιβλιοθηκονόμος 
1 μόνιμη βιβλιοθηκονόμος-αρχειονόμος 
1 βιβλιοθηκονόμος ΙΔΑΧ με μεταπτυχιακό 
1 υπάλληλος διοικητικού οικονομικού ΙΔΑΧ με μεταπτυχιακό και 
διδακτορικό σε εξέλιξη 
Εξειδίκευση 
θεματικών περιοχών  
Παραρτήματος Χίου 
επιγραμματικά 

     Πρωτεύουσες θεματικές περιοχές 
 Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 Οικονομικά 
 Οργάνωση και Διοίκηση 
 Λογιστική 
 Χρήμα – Τράπεζες 
 Κοινωνιολογία 
 Κοινωνικές Επιστήμες 
 Μάρκετινγκ 
 Τουρισμός 
 Ναυτιλία 
 Μεταφορές 
 Εμπόριο 
 Δίκαιο 



 
 
  

 Στατιστική 
 Μηχανική 
 Μαθηματικά 
 Φυσική 

Δευτερεύουσες θεματικές περιοχές 
 Πληροφορική 
 Χημεία 
 Γεωγραφία 
 Θρησκεία 
 Φιλοσοφία 
 Ιστορία 
 Λογοτεχνία 
 Λαογραφία 
 Τέχνες 

Συλλογές ΧΙΟΥ  Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό 
 Οπτικοακουστικό υλικό 
 Πληροφοριακό υλικό 

Υπηρεσίες ΧΙΟΥ  Εξυπηρέτηση κοινού (Παροχή 
Πληροφοριών, Κατάλογος OPAC, Ενιαία 
Αναζήτηση) 
 Δανεισμός 
 Διαδανεισμός 
 Αναγνωστήριο 
 Γκρίζα Βιβλιογραφία 
 Αποθετήριο Hellanicus 
 Αποθετήριο Ευδόξου (Παραλαβή 
και Διανομή Συγγραμμάτων) 
 Αποτροπή Λογοκλοπής Turnitin 

Συλλογές και 
υπηρεσίες (που τη 
διαφοροποιούν από 
τις άλλες βιβλιοθήκες 
του δικτύου) 

• Γκρίζα Βιβλιογραφία 
• Αποθετήριο Hellanicus 

Υπηρεσίες προς τα 
μέλη του Δικτύου και 
τους αναγνώστες 
αυτού 

 Διαδανεσμός 
 Υποστήριξη βιβλιογραφικής 
έρευνας χρηστών/ριών 

  
Προτάσεις και ιδέες, 
προσδοκίες από το 
Δίκτυο 

Ψηφιοποίηση του ναυτιλιακού υλικού, 
προκειμένου να αξιοποιείται και από χρήστες 
που βρίσκονται σε απόσταση. 

 


