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Έτος ίδρυσης- ιστορικό:  

 

Με το νόμο 388 του 1914, το ίδρυμα μετονομάζεται σε 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και γίνεται ισότιμο με 
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Τα 49 άρθρα του Βασιλικού Διατάγματος του 1915 
ορίζουν ξεκάθαρα το ρόλο του Ιδρύματος. Τα άρθρα 
24, 25, 26, 32 αναφέρονται στο ρόλο λειτουργίας της 
Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. 

Το 1924 εκδίδεται ο πρώτος συστηματικός 
κατάλογος της Βιβλιοθήκης, ο οποίος περιλαμβάνει 
περίπου 7.000 τόμους. Τη δεκαετία 1940-1950 η 
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος αριθμεί περίπου τους 
40.000 τόμους, με τον τότε Πρύτανη Ν. Κιτσίκη να 
προσλαμβάνει έκτακτο προσωπικό για την 
καταγραφή του υλικού της. 

Με χρονολογία ορόσημο το 2000  μεταφέρθηκε σε 
νέο κτίριο, στο κέντρο της Πολυτεχνειούπολης, σε 
ένα 7όροφο οικοδόμημα και αποτελεί μια από τις πιο 
άρτιες  Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Χώρας, την 
Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου. Βάση των Ν. 1268/1982 και Ν. 
1404/1983 σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
(Α.Ε.Ι.), ιδρύεται ενιαία Κεντρική Βιβλιοθήκη για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών της έρευνας και της 
διδασκαλίας, η οποία λειτουργεί ως αυτοτελής και 
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αποκεντρωμένη υπηρεσία. 

Συνολικά σήμερα στο Ίδρυμα είναι καταγραμμένοι 
και διατίθενται 240.000 τόμοι βιβλίων και 100.000 
τόμοι περιοδικών. 

 

Σε ποιους απευθύνεται:  Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος εξυπηρετεί το 
διδακτικό προσωπικό, τους φοιτητές του Ε.Μ.Π., 
πολλούς τεχνικούς επιστήμονες και φοιτητές άλλων 
Α.Ε.Ι.,  εξωτερικούς συνεργάτες και το Προσωπικό 
του Ιδρύματος. 

Εξειδίκευση θεματικών περιοχών 
(πρωτεύοντες δευτερεύοντες) 
επιγραμματικά:  

Πρωτεύουσες Θεματικές Περιοχές 

• Μαθηματικά 
• Στατιστική 
• Αστρονομία 
• Φυσική 
• Χημεία  
• Ορυκτολογία  
• Κρυσταλλογραφία 
• Γεωλογία 
• Παλαιοντολογία 
• Βιολογία 
• Βοτανική 
• Ζωολογία 
• Ιατρική 
• Μηχανική 
• Εφαρμοσμένη φυσική 
• Μεταλλουργία 
• Ναυπηγική 
• Ηλεκτρονική 
• Πληροφορική 
• Ηλεκτρολογία 
• Γεωργία 
• Γεωγραφία 
• Οικιακή Οικονομία 
• Επιχειρήσεις και μέθοδοι επιχειρήσεων 
• Βιομηχανική χημεία 
• Μεταποίηση  
• Διάφορες βιομηχανίες  
• Δομικές κατασκευές 
• Αρχιτεκτονική του τοπίου 
• Αρχιτεκτονική 
• Γλυπτική 
• Σχέδιο  
• Διακοσμητική τέχνη 
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• Ζωγραφική 
• Χαρακτική 
• Φωτογραφία 
• Μουσική 
• Ψυχαγωγία  
• Αθλητισμός 

Δευτερεύουσες Θεματικές Περιοχές 

• Θρησκεία 
• Ψυχολογία 
• Κοινωνικές επιστήμες 
• Γλώσσα 
• Δίκαιο 
• Εκπαίδευση 
• Λογοτεχνία 
• Ιστορία 
• Πολιτικές Επιστήμες 
• Περιβάλλον 

Συλλογές:  Οι έντυπες βιβλιογραφικές συλλογές υλικού της 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π. είναι ανοιχτής 
πρόσβασης εκτός από το υλικό των συλλογών 
κλειστής πρόσβασης. 

Κύρια συλλογή: Η κύρια συλλογή αποτελεί το 
μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης με περισσότερους από 100.000 τόμους 
βιβλίων. Σημειώνεται ότι το πληροφοριακό υλικό, 
δηλαδή τα λεξικά, οι εγκυκλοπαίδειες και τα 
εγχειρίδια (handbooks) δεν δανείζονται. 

Παλαιές εκδόσεις: Απαρτίζεται από βιβλία, που 
εκδόθηκαν μεταξύ του 1950 και 1970. 

Πολιτική Βιβλιοθήκη Συλλόγου Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών Ε.Μ.Π.: Περιλαμβάνει βιβλία με 
πολιτικό, κοινωνικό και ιστορικό περιεχόμενο. 

Βιβλία Θεατρικής Ομάδας: Απαρτίζεται από 
θεατρικά έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών. 

Βιβλία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου: 
Περιλαμβάνει διδακτικά συγγράμματα για τα 
μαθήματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 
Δεν δανείζονται. 

Βιβλία Πολλαπλής Βιβλιογραφίας: Αποτελεί μια 
παλαιότερη προσπάθεια συγκέντρωσης της 
προτεινόμενης βιβλιογραφίας των μαθημάτων των 
Σχολών του Ε.Μ.Π. 

Συλλογή Διδακτικών Συγγραμμάτων του 
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Εύδοξου: Έχει συσταθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 
2377/2012 για το μακρόχρονο δανεισμό των 
διδακτικών συγγραμμάτων. Περιλαμβάνει τους 
τίτλους που έχουν προταθεί από τα μέλη ΔΕΠ του 
Ε.Μ.Π. στον Εύδοξο. 

 

Συλλογή Έντυπων Περιοδικών:  Αποτελείται από 
1460 τίτλους ξενόγλωσσων και ελληνικών 
επιστημονικών περιοδικών.  Δεν δανείζονται. 

 

Συλλογή Διδακτορικών Διατριβών / 
Διπλωματικών Εργασιών:  Περιλαμβάνει τις 
διπλωματικές, μεταπτυχιακές εργασίες και 
διδακτορικές διατριβές φοιτητών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου μέχρι το 2005. 

 

 

Υπηρεσίες:  • Δανεισμός: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ 
λειτουργεί ως δανειστική για όλα τα μέλη της 
πολυτεχνειακής κοινότητας καθώς και στους 
αποφοίτους του ΕΜΠ. Για το δανεισμό είναι 
απαραίτητη η κάρτα βιβλιοθήκης. Η 
διάρκεια δανεισμού εξαρτάται από το είδος 
του υλικού και από την ιδιότητα του χρήστη 
(προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, διδακτορικός 
φοιτητής, επιστημονικός συνεργάτης, 
τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και μέλος 
ΔΕΠ). Η ιδιότητα του χρήστη επιβεβαιώνεται 
με την επίδειξη της κάρτας βιβλιοθήκης, η 
οποία είναι αυστηρά προσωπική. Δεν 
επιτρέπεται ο δανεισμός σε άτομα που δε 
διαθέτουν κάρτα Βιβλιοθήκης, αλλά μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν τις συλλογές 
(ηλεκτρονικές ή έντυπες) εντός του χώρου 
της βιβλιοθήκης καθώς και να 
φωτοτυπήσουν τμήμα του έντυπου υλικού 
που τους ενδιαφέρει. 

• Διαδανεισμός: Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του 
Ε.Μ.Π. για την πληρέστερη κάλυψη των 
ερευνητικών αναγκών της ακαδημαϊκής 
κοινότητας του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και την ενίσχυση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρέχει  στα 
μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας τη 
δυνατότητα χρήσης της Υπηρεσίας 
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Διαδανεισμού. Δυνατότητα χρήσης της 
υπηρεσίας Διαδανεισμού δίνεται σε όλα τα 
μέλη της κοινότητας (Δ.Ε.Π, Ε.Δ.Ι.Π., 
Ε.Τ.Ε.Π., Επιστημονικοί Συνεργάτες, 
Διοικητικό Προσωπικό, Προπτυχιακοί, 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι 
Διδάκτορες) αρκεί να είναι εγγεγραμμένα 
μέλη της Βιβλιοθήκης. Μέσω της υπηρεσίας 
αυτής παρέχεται  στους χρήστες 
βιβλιογραφικό υλικό το οποίο δεν 
περιλαμβάνεται στις συλλογές της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης ή των τομέων του Ε.Μ.Π. και 
συγχρόνως προμηθεύει άλλες 
συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες με δικό 
της   υλικό. O χρήστης αυτής της υπηρεσίας 
μπορεί να αιτηθεί φωτοτυπίες άρθρων 
περιοδικών, πρότυπα και αποσπάσματα 
μονογραφιών. Ομοίως  μπορεί να δανειστεί 
μονογραφίες, διδακτορικές διατριβές, 
διπλωματικές εργασίες. 

• Εργαστήρια Πληροφορειακής Παιδείας: 
Τα εργαστήρια ΠΠ που προσφέρει η 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π., έχουν σκοπό 
να διδάξουν στους προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ε.Μ.Π., πώς να 
ετοιμάσουν μία εργασία ατομική ή ομαδική 
στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου μαθήματος, 
αλλά και πώς να εργαστούν για την τελική 
διπλωματική ή μεταπτυχιακή τους εργασία. 
Επίσης, τα εργαστήρια ΠΠ απευθύνονται σε 
όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας 
που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις ή 
δεξιότητες αναφορικά με θέματα όπως 
αναζήτηση και αξιολόγηση πηγών 
πληροφόρησης, δεοντολογία-ηθική χρήση 
της πληροφορίας-πνευματικά δικαιώματα – 
λογοκλοπή, σύνταξη βιογραφικού 
σημειώματος, συγκέντρωση και προβολή 
δημοσιεύσεων, κ.λπ. 

• Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης: Υπάρχουν 
έξι (6) αίθουσες ομαδικής μελέτης στον 2ο 
όροφο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
Ζωγράφου και διατίθενται σε ομάδες τριών 
ατόμων και πάνω και με διάρκεια χρήσης έως 
τρεις ώρες. Οι αίθουσες είναι κατάλληλες για 
ομαδική μελέτη ή εκπόνηση εργασιών. 

• Σεμινάρια Εκπαίδευσης Χρηστών: Τα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνονται σε όλα 
τα μέλη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ, 
έχουν συνολική διάρκεια 30΄λεπτά και 
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σκοπός τους είναι: (α) η εξοικείωση των 
φοιτητών και μελών με τους χώρους του 
κτηρίου της Βιβλιοθήκης, ώστε να μπορούν 
να προσανατολίζονται με άνεση στους 
ορόφους και τις συλλογές, (β) η εκπαίδευσή 
τους στην αναζήτηση υλικού, μέσω του 
Ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC) της 
Βιβλιοθήκης, με έμφαση στις τεχνικές 
αναζήτησης και στις προσωποποιημένες 
λειτουργίες που τους παρέχει η κάρτα 
Βιβλιοθήκης.  

• Ξεναγήσεις: Στο πλαίσιο του δημόσιου 
χαρακτήρα της η Κεντρική Βιβλιοθήκη του 
ΕΜΠ πραγματοποιεί συχνά ξεναγήσεις στους 
χώρους και στις υπηρεσίες της, σε σχολεία 
και φορείς.  

 

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

• Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π.: Είναι 
αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας 
ανασύστασης της παλαιάς συλλογής της 
Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Έχουν 
ταξινομηθεί περίπου 60.000 τόμοι βιβλίων 
και περιοδικών (1096 τίτλοι) που έχουν 
εκδοθεί από τον 17ο αιώνα μέχρι το 1950. 0 
κύριος όγκος της συλλογής αποτελείται από 
παλιά και σπάνια βιβλία, φυλλάδια, χάρτες, 
γκραβούρες και εγκυκλοπαίδειες. Δεν είναι 
δανειστική. 

• Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: Η συλλογή 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από το 
1872 μέχρι σήμερα. Δεν είναι δανειστική. 

• Ιστορική Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτονικής και 
Καλών Τεχνών: Περιλαμβάνει περίπου 
3.600 βιβλία και 2.000 τόμους περιοδικών 
που έχουν εκδοθεί πριν το 1950. 

• Συλλογή «Βιβλιοθήκη Κ. Α. Δοξιάδη» 
Κτιρίου Μπουμπουλίνας (5ος όροφος):  
Το Δεκέμβριο του 1998 το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο αποδέχτηκε μια σημαντική 
δωρεά. Πρόκειται για τη γνωστή βιβλιοθήκη 
του Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής, την 
οποία δώρισε στο ΕΜΠ το Ίδρυμα Έμμας και 
Κωνσταντίνου Δοξιάδη. Η βιβλιοθήκη αυτή, 
που υποστήριζε την ερευνητική και 
εκπαιδευτική δραστηριότητα του Αθηναϊκού 
Τεχνολογικού Ομίλου και του Αθηναϊκού 
Κέντρου Οικιστικής, καθώς και τη 
μελετητική δραστηριότητα του Γραφείου 



1η (???) Συνάντηση Δικτύου Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, Τρίτη, 9.1.2018, 14.00-16.00 
 
 

Δοξιάδη, αποτελούσε για δεκαετίες βασική 
αναφορά του τεχνικού κόσμου της χώρας και 
θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική στο είδος 
της διεθνώς. Η δωρεά στεγάζεται, ως ειδική 
συλλογή υπό τον τίτλο «Βιβλιοθήκη Κ.Α. 
Δοξιάδη», στον 5ο όροφο του κτιρίου 
Μπουμπουλίνας του Συγκροτήματος 
Πατησίων. Η συλλογή περιλαμβάνει πάνω 
από 20.000 περίπου μονογραφίες με κύριο 
θέμα την Οικιστική αλλά και σε αντικείμενα 
Κοινωνικών Επιστημών, Φυσικών Επιστημών, 
Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Επιστημών, 
Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής, Γεωγραφίας 
και Ιστορίας. Η Συλλογή Δοξιάδη είναι 
προσβάσιμη στο κοινό χωρίς δικαίωμα 
δανεισμού.   

 

• Ιδρυματικό Αποθετήριο: Αποτελεί την 
ψηφιακή συλλογή του ΕΜΠ με τις 
διπλωματικές, μεταπτυχιακές εργασίες και 
διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο 
Ίδρυμα όπου η κατάθεσή τους είναι 
υποχρεωτική. Το Ιδρυματικό Αποθετήριο 
περιλαμβάνει επίσης και τις δημοσιεύσεις των 
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε 
περιοδικά και σε συνέδρια, κ.λπ. με απώτερο 
σκοπό να συγκεντρώσει όλη την ερευνητική 
δραστηριότητα του Ιδρύματος. 
 

 

 

Υπηρεσίες προς τα μέλη του 
Δικτύου και τους αναγνώστες 
αυτών:  

Όλες οι υπηρεσίες μας που απευθύνονται στα μέλη 
του Πανεπιστημίου με επιφύλαξη του δανεισμού, 
καθώς δεν προβλέπεται στον μέχρι τώρα κανονισμό 
δανεισμού, αλλά με διάθεση για μετατροπή του 
ύστερα από την έγκριση της Διοίκησης του 
Ιδρύματος 

Προσωπικό και ειδικότητες:  19 μόνιμοι και ΙΔΑΧ βιβλιοθηκονόμοι, εκ των οποίων 
1 διδάκτωρ, 5 με Μεταπτυχιακό και 4 με 
μεταπτυχιακά σε εξέλιξη.  

1 βιβλιοθηκονόμος με σύμβαση ορισμένου χρόνου, 
με μεταπτυχιακό σε εξέλιξη.  

5 ΕΤΕΠ βιβλιοθηκονόμοι, εκ των οποίων 2 με 
Μεταπτυχιακό και 1 με μεταπτυχιακό σε εξέλιξη. 
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Πειραιώς, Τρίτη, 9.1.2018, 14.00-16.00 
 
 

1 ΕΤΕΠ πληροφορικός  

5 μόνιμοι και ΙΔΑΧ διοικητικό προσωπικό, εκ των 
οποίων 1 με Μεταππτυχιακό  

2 Διοικητικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου 

Προτάσεις και ιδέες, προσδοκίες 
από το Δίκτυο:  

Η από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων,  κοινές 
πολιτικές διαχείρισης συλλογών, ανταλλαγή 
πολλαπλών αντιτύπων, μετάδοση τεχνογνωσίας, 
ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών 

 

 

 


