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Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο  

στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες  

 

Βασικός σκοπός ύπαρξης και αποστολή μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης 

είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Εκπαιδευτικής και 

Ερευνητικής κοινότητας που εξυπηρετεί και η προσφορά σύγχρονων 

υπηρεσιών Βιβλιοθήκης. Επίκεντρο της προσπάθειας και του ενδιαφέροντος 

είναι όλοι οι χρήστες – αναγνώστες και οι ανάγκες τους.  

Στα πλαίσια του αναβαθμισμένου ρόλου της Μονάδας Ολικής 

Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ), η οποία μετονομάστηκε σε 

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ), 

περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση Ηλεκτρονικών Ερευνών για τα μέλη του 

Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ).  

Η ΜΟΔΙΠΑΒ πραγματοποίησε Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις 

Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες από 05/11/2018 μέχρι 16/11/2018.  

Ευχαριστώ τον Δρ. Βασίλη Πολυχρονόπουλο για την επεξεργασία των 

δεδομένων της έρευνας, την επιμέλεια και τη σύνταξη της έκθεσης, καθώς και 

όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στην 

ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠΑΒ.  

  

Δρ Γιώργος Κ. Ζάχος 
Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης  
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Υπεύθυνος ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. 

 

 

 



 

 

4 

Το Ερωτηματολόγιο 

Το ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από τους υπεύθυνους 

βιβλιοθηκονόμους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αποτελείται 

από 24 ερωτήσεις. 

 

Το Ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε έξι ενότητες : 

Α. Αρχικά περιλαμβάνει στοιχεία για τη Βιβλιοθήκη. Οι ερωτήσεις που 

κλήθηκαν να απαντήσουν οι υπεύθυνοι ήταν οι ακόλουθες: 

Q1. Πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει η 

Βιβλιοθήκη σας. 

Q2. Πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα της Βιβλιοθήκης σας. 

Q3. Πόσοι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι απασχολούνται 

συνολικά στη Βιβλιοθήκη σας; 

Q4. Πόσοι από τους υπαλλήλους αυτούς εξυπηρετούν τους χρήστες της 

Βιβλιοθήκης; 

Q5. Πόσοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου (βιβλιοθηκονόμοι, ειδικοί 

πληροφορικής), πόσοι υπάλληλοι που ανήκουν στο επικουρικό προσωπικό 

(υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) και πόσοι εργολαβικοί 

υπάλληλοι απασχολούνται συνολικά στη Βιβλιοθήκη σας;  

Q6. Πόσοι από τους υπαλλήλους αυτούς εξυπηρετούν τους χρήστες της 

Βιβλιοθήκης; 

 

Β. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η εβδομαδιαία λειτουργία της 

Βιβλιοθήκης. Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα ακόλουθα : 

Q7. Πόσες ώρες λειτουργεί συνολικά η Βιβλιοθήκη σας την εβδομάδα; 

 

Γ. Ακολούθως η τρίτη ενότητα αφορά τη Λειτουργία και Χρήση της 

Βιβλιοθήκης το Σάββατο. Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα ακόλουθα : 

Q8. Λειτουργεί η Βιβλιοθήκη σας το Σάββατο; Αν η απάντηση στην 

ερώτηση 8 είναι καταφατική παρακαλούμε απαντήστε και τις ερωτήσεις 9-13, 

διαφορετικά προχωρήστε στην ερώτηση 14. 
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Q9. Πόσες ώρες λειτουργεί η Βιβλιοθήκη σας το Σάββατο; 

Q10. Πόσοι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, 

ορισμένου χρόνου, επικουρικοί και εργολαβικοί) απασχολούνται στη 

Βιβλιοθήκη το Σάββατο; 

Q11. Ποιο είναι κατά την εκτίμησή σας το ποσοστό των χρηστών που 

επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη σας το Σάββατο σε σύγκριση με τις καθημερινές; 

 Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30%. 

 Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50%. 

 Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%. 

 Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30%. 

 Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό 31-50%. 

 Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%. 

Q12. Πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη δανεισμούς ή λειτουργεί μόνο ως 

αναγνωστήριο το Σάββατο; Αν η Βιβλιοθήκη πραγματοποιεί δανεισμούς το 

Σάββατο απαντήστε και στην ερώτηση 13, διαφορετικά προχωρήστε 

απευθείας στην ερώτηση 14.  

Q13. Ποιο είναι κατά την εκτίμησή σας το ποσοστό δανεισμών στη 

Βιβλιοθήκη σας το Σάββατο σε σύγκριση με τις καθημερινές; 

 Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30%. 

 Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50%. 

 Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%. 

 Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30%. 

 Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό 31-50%. 

 Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%. 

 

Δ. Στην τέταρτη ενότητα καταγράφεται η Λειτουργία και Χρήση της 

Βιβλιοθήκης την Κυριακή. Τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα : 

Q14. Λειτουργεί η Βιβλιοθήκη σας την Κυριακή; Αν η απάντηση στην 

ερώτηση 14 είναι καταφατική παρακαλούμε απαντήστε και τις ερωτήσεις 15-

19, διαφορετικά προχωρήστε στην ερώτηση 20. 

Q15. Πόσες ώρες λειτουργεί η Βιβλιοθήκη σας την Κυριακή; 
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Q16. Πόσοι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, 

ορισμένου χρόνου, επικουρικοί και εργολαβικοί) απασχολούνται στη 

Βιβλιοθήκη την Κυριακή; 

Q17. Ποιο είναι κατά την εκτίμησή σας το ποσοστό των χρηστών που 

επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη σας την Κυριακή σε σύγκριση με τις 

καθημερινές; 

 Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30%. 

 Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50%. 

 Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%. 

 Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30%. 

 Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό 31-50%. 

 Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%. 

Q18. Πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη δανεισμούς ή λειτουργεί μόνο ως 

αναγνωστήριο την Κυριακή; Αν η Βιβλιοθήκη πραγματοποιεί δανεισμούς την 

Κυριακή απαντήστε και στην ερώτηση 19, διαφορετικά προχωρήστε 

απευθείας στην ερώτηση 20.  

Q19. Ποιο είναι κατά την εκτίμησή σας το ποσοστό δανεισμών στη 

Βιβλιοθήκη σας την Κυριακή σε σύγκριση με τις καθημερινές; 

 Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30%. 

 Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50%. 

 Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%. 

 Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30%. 

 Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό 31-50%. 

 Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%. 

 

Ε. Η πέμπτη ενότητα σχετίζεται με τους λόγους λειτουργίας (ή μη 

λειτουργίας) της Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο: 

Q20. Για ποιους λόγους λειτουργεί η Βιβλιοθήκη σας το 

Σαββατοκύριακο; Απαντήστε στην ερώτηση μόνο εάν η Βιβλιοθήκη σας 

λειτουργεί το Σαββατοκύριακο. 
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 Για τους χρήστες που χρειάζονται τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 

περισσότερες ώρες από αυτές που παρέχονται τις καθημερινές. 

 Για τους χρήστες που δεν εξυπηρετούνται από το ωράριο της 

Βιβλιοθήκης τις καθημερινές.  

 Ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 

ιδρύματος. 

 Ενίσχυση του ρόλου της Βιβλιοθήκης (αύξηση της 

επισκεψιμότητας και της χρήσης της)  

 Αποτελεί απόφαση της Ηγεσίας του Ιδρύματος.  

 Άλλο 

Q21. Για ποιους λόγους δεν λειτουργεί η Βιβλιοθήκη σας το 

Σαββατοκύριακο; Απαντήστε στην ερώτηση μόνο εάν η Βιβλιοθήκη σας δεν 

λειτουργεί το Σαββατοκύριακο. 

 Οι χρήστες καλύπτονται από τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης τις 

καθημερινές.  

 Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους χρήστες για επέκταση της 

λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και το Σαββατοκύριακο.  

 Η χρήση της Βιβλιοθήκης από τους χρήστες είναι περιορισμένη. 

 Δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για τη λειτουργία της 

Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο.  

 Αποτελεί απόφαση της Ηγεσίας του Ιδρύματος.  

 Άλλο 

 

ΣΤ. Η έκτη ενότητα σχετίζεται με την Πολιτική των Βιβλιοθηκών για το 

μέλλον: 

Q22. Υπάρχουν αιτήματα χρηστών για την επέκταση του ωραρίου της 

Βιβλιοθήκης; 

Q23. Σχεδιάζετε την επέκταση του ωραρίου της Βιβλιοθήκης; 

Q24. Σε περίπτωση που η απάντηση στην ερώτηση 23 είναι καταφατική, 

ποιες προσδοκίες έχετε από την επέκταση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης;  
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 Ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 

ιδρύματος.  

 Αύξηση των χρηστών που χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη. 

 Αύξηση των δανεισμών του υλικού της Βιβλιοθήκης.  

 Άλλο. 

 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 110 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες από τα 

περισσότερα Ανώτατα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται τόσο για 

Κεντρικές Βιβλιοθήκες όσο και Βιβλιοθήκες - Παραρτήματα.    
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Q3 και Q4. Αριθμός μόνιμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων στη 

Βιβλιοθήκη 

Στις ερωτήσεις Q1 και Q2 οι υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση του 

Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου συμπλήρωσαν τα στοιχεία του Ιδρύματος 

και της Βιβλιοθήκης τους. Η ερώτηση Q3 αφορά τον αριθμό μόνιμων ή 

αορίστου χρόνου υπαλλήλων που απασχολούνται συνολικά στη Βιβλιοθήκη. 

Το 26,36% των Βιβλιοθηκών απάντησαν ότι έχουν μόνο 2 υπαλλήλους που 

ανήκουν στο παραπάνω προσωπικό, το 24,55% μόνο 1, το 17,27% 3 έως 5, το 

13,64% από 6 έως 10, ενώ πάνω από 11 τέτοιους υπαλλήλους δήλωσε ότι έχει 

το 10,91%. Ποσοστό 7,25% των Βιβλιοθηκών δήλωσε ότι δεν έχει κανέναν 

μόνιμο ή αορίστου χρόνου υπάλληλο.  

Ο Πίνακας 3 αποτυπώνει αναλυτικά τα δεδομένα: 

Πίνακας 1: Αριθμός μόνιμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων στη 

Βιβλιοθήκη 

 Κανένας 1 2 3 έως 5 6 έως 10 11 και πάνω 

Βιβλιοθήκες 7,27% 24,55% 26,36% 17,27% 13,64% 10,91% 

 

Το Γράφημα 1 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 1 : Αριθμός μόνιμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων στη 

Βιβλιοθήκη 
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Συνακόλουθα, γίνεται εμφανές ότι το 58,15% των Βιβλιοθηκών 

λειτουργεί με μόνιμο ή αορίστου χρόνου προσωπικό 0, 1 ή 2 ατόμων, γεγονός 

που έχει επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Ακόμη και οι μεγαλύτερες 

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες παρουσιάζονται υποστελεχωμένες, καθώς το 

30,91% έχει προσωπικό από 3 έως 10 άτομα, τη στιγμή που εξυπηρετούν 

Ιδρύματα με μεγάλο πληθυσμό. Μόνο το 10,91% των ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχει προσωπικό από 11 άτομα και πάνω. 

Στην ερώτηση Q4 οι Βιβλιοθήκες ερωτήθηκαν πόσοι από τους μόνιμους ή 

αορίστου χρόνου υπαλλήλους εξυπηρετούν τους χρήστες της Βιβλιοθήκης. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των Βιβλιοθηκών απάντησε ότι όλοι οι μόνιμοι 

υπάλληλοι εξυπηρετούν το κοινό.  
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Q5 και Q6. Υπάλληλοι ορισμένου χρόνου (βιβλιοθηκονόμοι, ειδικοί 

πληροφορικής), υπάλληλοι που ανήκουν στο επικουρικό προσωπικό 

(υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) και εργολαβικοί 

υπάλληλοι στη Βιβλιοθήκη 

Η ερώτηση Q5 αφορά το πόσοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου 

(βιβλιοθηκονόμοι, ειδικοί πληροφορικής), πόσοι υπάλληλοι που ανήκουν στο 

επικουρικό προσωπικό (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) και 

πόσοι εργολαβικοί υπάλληλοι απασχολούνται συνολικά στη Βιβλιοθήκη. Το 

20,91% των Βιβλιοθηκών απάντησαν ότι έχουν μόνο 1 υπάλληλο που ανήκει 

στο παραπάνω προσωπικό, ποσοστό 10% δήλωσαν 2 ή «3 έως 5», το 4,55% από 

«6 έως 10», ενώ πάνω από 11 τέτοιους υπαλλήλους δήλωσε ότι έχει το 2,73%. 

Ποσοστό 51,82% των Βιβλιοθηκών δήλωσε ότι δεν έχει κανέναν υπάλληλο της 

κατηγορίας αυτής.  

Ο Πίνακας 2 αποτυπώνει αναλυτικά τα δεδομένα: 

Πίνακας 2: Υπάλληλοι ορισμένου χρόνου (βιβλιοθηκονόμοι, ειδικοί 

πληροφορικής), υπάλληλοι που ανήκουν στο επικουρικό προσωπικό 

(υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) και εργολαβικοί 

υπάλληλοι στη Βιβλιοθήκη 

 Κανένας 1 2 3 έως 5 6 έως 10 11 και πάνω 

Βιβλιοθήκες 51,82% 20,91% 10,00% 10,00% 4,55% 2,73% 

 

Το Γράφημα 2 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 
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Γράφημα 2 : Υπάλληλοι ορισμένου χρόνου (βιβλιοθηκονόμοι, ειδικοί 

πληροφορικής), υπάλληλοι που ανήκουν στο επικουρικό προσωπικό 

(υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) και εργολαβικοί 

υπάλληλοι στη Βιβλιοθήκη 

 

 

Συνακόλουθα, γίνεται εμφανές ότι το 82,73% των Βιβλιοθηκών έχει 

επικουρικό προσωπικό 0, 1 ή 2 ατόμων. Το 10% των Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών δήλωσε ότι έχει 3 έως 5 άτομα, μόνο το 4,55% από 6 έως 10 και 

μόλις το  2,73% περισσότερα από 11. 

Στην ερώτηση Q6 οι Βιβλιοθήκες ερωτήθηκαν πόσοι από τους 

παραπάνω υπαλλήλους  εξυπηρετούν τους χρήστες της Βιβλιοθήκης. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των Βιβλιοθηκών απάντησε ότι όλοι οι υπάλληλοι 

ορισμένου χρόνου (βιβλιοθηκονόμοι, ειδικοί πληροφορικής), υπάλληλοι που 

ανήκουν στο επικουρικό προσωπικό (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί 

φοιτητές) και εργολαβικοί υπάλληλοι στη Βιβλιοθήκη εξυπηρετούν το κοινό.  
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Q7. Ώρες εβδομαδιαίας λειτουργίας Βιβλιοθηκών 

Η ερώτηση αφορά στο πόσες ώρες λειτουργεί συνολικά η Βιβλιοθήκη την 

εβδομάδα. Το 33,64% των Βιβλιοθηκών απάντησαν ότι λειτουργούν από 41 

έως 50 ώρες εβδομαδιαίως, το 22,73% από 51 έως 60, το 20,91% από 31 έως 40 

ώρες, το 11,82% μέχρι 30 ώρες και το 10,91% από 61 ώρες και πάνω.    

Ο Πίνακας 3 αποτυπώνει αναλυτικά τα δεδομένα: 

Πίνακας 3: Ώρες εβδομαδιαίας λειτουργίας Βιβλιοθηκών 

 έως 30 31-40 41-50 51-60 61 και πάνω 

Βιβλιοθήκες 11,82% 20,91% 33,64% 22,73% 10,91% 

 

Το Γράφημα 3 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 3 : Ώρες εβδομαδιαίας λειτουργίας Βιβλιοθηκών 

 

Επομένως, παρά τα προβλήματα με την έλλειψη προσωπικού, το 67,28% 

των Βιβλιοθηκών λειτουργεί από 41 ώρες και πάνω, ενώ το 10,91% των 

Βιβλιοθηκών ακόμη και πάνω από 61 ώρες. Ακόμη και οι Βιβλιοθήκες με 

εβδομαδιαία λειτουργία από 40 ώρες και κάτω, οι περισσότερες από τις οποίες 

είναι ανοιχτές μόνο τις καθημερινές, ουσιαστικά λειτουργούν τουλάχιστον 6-8 

ώρες την ημέρα για την εξυπηρέτηση του κοινού. 
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Q8. Λειτουργία της Βιβλιοθήκης το Σάββατο 

Η ερώτηση αφορά το αν λειτουργεί η Βιβλιοθήκη το Σάββατο. Το 10% 

των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο 

ερώτημα, το 88,18% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 1,82% δεν έδωσε 

απάντηση. 

Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : 

Πίνακας 4 : Λειτουργία της Βιβλιοθήκης το Σάββατο 

 Ναι Όχι Κ/Α – Δεν γνωρίζω 

Βιβλιοθήκες 10,00% 88,18% 1,82% 

 

Το Γράφημα 4 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 4 : Λειτουργία της Βιβλιοθήκης το Σάββατο 
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Q9. Ωράριο της Βιβλιοθήκης το Σάββατο 

Η ερώτηση αφορά το πόσες ώρες λειτουργεί η Βιβλιοθήκη το Σάββατο. 

Από τις Βιβλιοθήκες που δήλωσαν ότι λειτουργούν το Σάββατο, το 72,73% 

δήλωσε ότι λειτουργεί από 6 έως 10 ώρες, το 18,18% δήλωσε 3 έως 5 ώρες και 

το 9,09% 1 έως 2 ώρες. 

Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : 

Πίνακας 5 : Ωράριο της Βιβλιοθήκης το Σάββατο 

 1 έως 2 3 έως 5 6 έως 10 11+ 

Βιβλιοθήκες 9,09% 18,18% 72,73% 0,00% 

 

Το Γράφημα 5 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 5 : Ωράριο της Βιβλιοθήκης το Σάββατο 
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Q10. Υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης που απασχολούνται το Σάββατο  

Η ερώτηση αφορά το πόσοι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης (μόνιμοι, 

αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, επικουρικοί και εργολαβικοί) 

απασχολούνται στη Βιβλιοθήκη το Σάββατο. Το 81,82% των ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που λειτουργούν Σάββατο απάντησε ότι στη 

Βιβλιοθήκη απασχολούνται 1 έως 2 άτομα και το υπόλοιπο 18,18% από 3 έως 

5 άτομα.    

Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : 

Πίνακας 6 : Υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης που απασχολούνται το 

Σάββατο 

 1 έως 2 3 έως 5 6 έως 10 11+ 

Βιβλιοθήκες 81,82% 18,18% 0,00% 0,00% 

 

Το Γράφημα 6 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 6 : Υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης που απασχολούνται το 

Σάββατο 
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Q11. Ποσοστό χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη το Σάββατο 

Η ερώτηση αφορά το ποιο είναι κατά την εκτίμηση των 

βιβλιοθηκονόμων το ποσοστό των χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη 

το Σάββατο σε σύγκριση με τις καθημερινές. Το 54,55% των ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε ότι οι χρήστες το Σάββατο είναι 

λιγότεροι έως 30%, το 27,27% λιγότεροι πάνω από 50%, ενώ από 9,09%έλαβαν 

οι απαντήσεις «λιγότεροι 31-50%» και «περισσότεροι έως 30%». 

Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : 

Πίνακας 7 : Ποσοστό χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη το 

Σάββατο 

 
Λιγότεροι 
έως 30% 

Λιγότεροι 
31-50% 

Λιγότεροι πάνω 
από 50% 

Περισσότεροι 
έως 30% 

Περισσότεροι 
31-50% 

Περισσότεροι 
πάνω από 50% 

Βιβλιοθήκες 54,55% 9,09% 27,27% 9,09% 0,00% 0,00% 

 

Το Γράφημα 7 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 7 : Ποσοστό χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη το 

Σάββατο 
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Q12. Υπηρεσία δανεισμού το Σάββατο 

Η ερώτηση αφορά το αν πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη δανεισμούς ή 

λειτουργεί μόνο ως αναγνωστήριο το Σάββατο. Το 81,82% των ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που λειτουργούν το Σάββατο απάντησε 

καταφατικά στο ερώτημα, ενώ το 18,18% επέλεξε το «όχι». 

Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : 

Πίνακας 8 : Υπηρεσία δανεισμού το Σάββατο 

 Ναι Όχι 

Βιβλιοθήκες 81,82% 18,18% 

 

Το Γράφημα 8 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 8 : Υπηρεσία δανεισμού το Σάββατο 
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Q13. Ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη το Σάββατο σε σύγκριση με 

τις καθημερινές 

Η ερώτηση Q13 αφορά το ποιο είναι κατά την εκτίμηση των 

βιβλιοθηκονόμων το ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη τους το Σάββατο σε 

σύγκριση με τις καθημερινές. Το 44,44% δήλωσε ότι «οι δανεισμοί είναι 

λιγότεροι σε ποσοστό έως 30%», το 33,33% ότι «οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε 

ποσοστό πάνω από 50%», ενώ από 11,11% έλαβαν οι απαντήσεις ότι «οι 

δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50%» και ότι «οι δανεισμοί είναι 

περισσότεροι σε ποσοστό έως 30%».   

Ο Πίνακας 9 αποτυπώνει αναλυτικά τα δεδομένα: 

Πίνακας 9: Ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη το Σάββατο σε 

σύγκριση με τις καθημερινές 

 Βιβλιοθήκες 

Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30% 44,44% 

Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50% 11,11% 

Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50% 33,33% 

Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30% 11,11% 

Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό 31-50% 0,00% 

Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό πάνω από 50% 0,00% 

 

Το Γράφημα 9 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 9 : Ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη το Σάββατο σε 

σύγκριση με τις καθημερινές 
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Q14. Λειτουργία της Βιβλιοθήκης την Κυριακή 

Η ερώτηση αφορά το αν λειτουργεί η Βιβλιοθήκη την Κυριακή. Το 2,73% 

των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο 

ερώτημα, το 89,09% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 8,18% δεν έδωσε 

απάντηση. 

Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : 

Πίνακας 10 : Λειτουργία της Βιβλιοθήκης την Κυριακή 

 Ναι Όχι Κ/Α – Δεν γνωρίζω 

Βιβλιοθήκες 2,73% 89,09% 8,18% 

 

Το Γράφημα 10 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 10 : Λειτουργία της Βιβλιοθήκης την Κυριακή 
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Q15. Ωράριο της Βιβλιοθήκης την Κυριακή 

Η ερώτηση αφορά το πόσες ώρες λειτουργεί η Βιβλιοθήκη την Κυριακή. 

Από τις Βιβλιοθήκες που δήλωσαν ότι λειτουργούν την Κυριακή όλες 

δήλωσαν ότι λειτουργούν από 6 έως 10 ώρες. 

Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : 

Πίνακας 11 : Ωράριο της Βιβλιοθήκης την Κυριακή 

 1 έως 2 3 έως 5 6 έως 10 11+ 

Βιβλιοθήκες 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

Το Γράφημα 11 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 11 : Ωράριο της Βιβλιοθήκης την Κυριακή 
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Q16. Υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης που απασχολούνται την Κυριακή 

Η ερώτηση αφορά το πόσοι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης (μόνιμοι, 

αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, επικουρικοί και εργολαβικοί) 

απασχολούνται στη Βιβλιοθήκη την Κυριακή. Το 66,67% των ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που λειτουργούν την Κυριακή απάντησε ότι στη 

Βιβλιοθήκη απασχολούνται 1 έως 2 άτομα και το υπόλοιπο 33,33% από 3 έως 

5 άτομα.   

Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : 

Πίνακας 12 : Υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης που απασχολούνται την 

Κυριακή 

 1 έως 2 3 έως 5 6 έως 10 11+ 

Βιβλιοθήκες 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

 

Το Γράφημα 12 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 12 : Υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης που απασχολούνται την 

Κυριακή 
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Q17. Ποσοστό χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη την Κυριακή 

Η ερώτηση αφορά το ποιο είναι κατά την εκτίμηση των 

βιβλιοθηκονόμων το ποσοστό των χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη 

την Κυριακή σε σύγκριση με τις καθημερινές. Οι απαντήσεις των ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μοιράστηκαν εξίσου μεταξύ των επιλογών «καμία 

απάντηση», οι χρήστες την Κυριακή είναι «λιγότεροι έως 30%» και ότι είναι 

«λιγότεροι από 31-50%». Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : 

Πίνακας 13 : Ποσοστό χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη την 

Κυριακή 

 Βιβλιοθήκες 

Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30% 33,33% 

Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50% 33,33% 

Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50% 0,00% 

Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30% 0,00% 

Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό 31-50% 0,00% 

Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό πάνω από 50% 0,00% 

Καμία απάντηση 33,33% 

 

Το Γράφημα 13 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 13 : Ποσοστό χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη την 

Κυριακή 
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Q18. Υπηρεσία δανεισμού την Κυριακή 

Η ερώτηση αφορά το αν πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη δανεισμούς ή 

λειτουργεί μόνο ως αναγνωστήριο την Κυριακή. Το 66,67% των ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που λειτουργούν την Κυριακή απάντησε 

καταφατικά στο ερώτημα, ενώ το 33,33% επέλεξε το «όχι». 

Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : 

Πίνακας 14 : Υπηρεσία δανεισμού την Κυριακή 

 Ναι Όχι 

Βιβλιοθήκες 66,67% 33,33% 

 

Το Γράφημα 14 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 14 : Υπηρεσία δανεισμού την Κυριακή 
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Q19. Ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη την Κυριακή σε σύγκριση 

με τις καθημερινές 

Η ερώτηση Q19 αφορά το ποιο είναι κατά την εκτίμηση των 

βιβλιοθηκονόμων το ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη τους την Κυριακή 

σε σύγκριση με τις καθημερινές. Ποσοστό 33,33% έλαβαν οι απαντήσεις «οι 

δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30%», «οι δανεισμοί είναι λιγότεροι 

σε ποσοστό 31- 50%» και το «καμία απάντηση». Ο Πίνακας 12 αποτυπώνει 

αναλυτικά τα δεδομένα: 

Πίνακας 15: Ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη την Κυριακή σε 

σύγκριση με τις καθημερινές 

 Βιβλιοθήκες 

Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30% 33,33% 

Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50% 33,33% 

Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50% 0,00% 

Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30% 0,00% 

Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό 31-50% 0,00% 

Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό πάνω από 50% 0,00% 

Καμία απάντηση 33,33% 

 

Το Γράφημα 15 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 15 : Ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη την Κυριακή σε 

σύγκριση με τις καθημερινές 
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Q20. Λόγοι λειτουργίας της Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο 

Η ερώτηση αφορά το για ποιους λόγους λειτουργεί η Βιβλιοθήκη το 

Σαββατοκύριακο. Από τις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες που 

απάντησαν στο ερώτημα, το 12,50% δήλωσε ότι η Βιβλιοθήκη λειτουργεί το 

Σαββατοκύριακο «για τους χρήστες που χρειάζονται τις υπηρεσίες της 

Βιβλιοθήκης περισσότερες ώρες από αυτές που παρέχονται τις καθημερινές», 

το 62,50% «για τους χρήστες που δεν εξυπηρετούνται από το ωράριο της 

Βιβλιοθήκης τις καθημερινές» και το 25% για την «ενίσχυση του ερευνητικού 

και εκπαιδευτικού έργου του ιδρύματος». 

Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : 

Πίνακας 16 : Λόγοι λειτουργίας της Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο 

 Βιβλιοθήκες 
Για τους χρήστες που χρειάζονται τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης περισσότερες ώρες από 
αυτές που παρέχονται τις καθημερινές 12,50% 

Για τους χρήστες που δεν εξυπηρετούνται από το ωράριο της Βιβλιοθήκης τις καθημερινές 62,50% 

Ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ιδρύματος 25,00% 

Ενίσχυση του ρόλου της Βιβλιοθήκης (αύξηση της επισκεψιμότητας και της χρήσης της) 0,00% 

Αποτελεί απόφαση της Ηγεσίας του Ιδρύματος 0,00% 

Άλλο 0,00% 

 

Το Γράφημα 16 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 16 : Λόγοι λειτουργίας της Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο 
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Q21. Λόγοι μη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο 

Η ερώτηση αφορά το για ποιους λόγους δεν λειτουργεί η Βιβλιοθήκη το 

Σαββατοκύριακο. Από τις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες που 

απάντησαν στο ερώτημα το 17,46% δήλωσε ότι η Βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί το 

Σαββατοκύριακο γιατί «δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για τη λειτουργία 

της», το 11,11% γιατί «οι χρήστες καλύπτονται από τη λειτουργία της 

Βιβλιοθήκης τις καθημερινές», ενώ από 1,59% έλαβαν οι απαντήσεις «Δεν 

υπάρχει ενδιαφέρον από τους χρήστες για επέκταση της λειτουργίας της 

Βιβλιοθήκης και το Σαββατοκύριακο» και «Αποτελεί απόφαση της Ηγεσίας 

του Ιδρύματος».  

Στην ερώτηση αυτή το υψηλότερο ποσοστό (68,25%) συγκέντρωσε η 

επιλογή «Άλλο», όπου μία Βιβλιοθήκη σημείωσε ότι «δεν υπάρχει νομική 

κάλυψη βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας του υπαλληλικού κώδικα», ενώ 

όλες οι Βιβλιοθήκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

σημείωσαν ότι «στο ΑΠΘ λειτουργεί το ΣΚ το φοιτητικό αναγνωστήριο, στις 

εξεταστικές λειτουργεί 24/7, σε καθημερινή βάση λειτουργεί 8-2 μετά τα 

μεσάνυχτα και ΣΚ 8-00. Καλύπτονται οι ανάγκες των φοιτητών σε επίπεδο 

αναγνωστηρίου». 

Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : 

Πίνακας 17 : Λόγοι μη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης το 

Σαββατοκύριακο 

 Βιβλιοθήκες 

Οι χρήστες καλύπτονται από τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης τις καθημερινές 11,11% 
Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους χρήστες για επέκταση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 
και το Σαββατοκύριακο. 0,00% 

Η χρήση της Βιβλιοθήκης από τους χρήστες είναι περιορισμένη 1,59% 

Δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο 17,46% 

Αποτελεί απόφαση της Ηγεσίας του Ιδρύματος 1,59% 

Άλλο 68,25% 
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Το Γράφημα 17 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 17 : Λόγοι μη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο 
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Q22. Αιτήματα χρηστών για την επέκταση του ωραρίου της Βιβλιοθήκης 

Η ερώτηση αφορά το αν υπάρχουν αιτήματα χρηστών για την επέκταση 

του ωραρίου της Βιβλιοθήκης. Το 19,09% των ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 72,73% επέλεξε το «όχι», 

ενώ άλλο ένα 8,18% δεν έδωσε απάντηση. 

Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : 

Πίνακας 18 : Αιτήματα χρηστών για την επέκταση του ωραρίου της 

Βιβλιοθήκης 

 Ναι Όχι Κ/Α – Δεν γνωρίζω 

Βιβλιοθήκες 19,09% 72,73% 8,18% 

 

Το Γράφημα 18 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 18 : Αιτήματα χρηστών για την επέκταση του ωραρίου της 

Βιβλιοθήκης  
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Q23 και Q24. Σχεδιασμός επέκτασης του ωραρίου της Βιβλιοθήκης 

Η ερώτηση αφορά το αν σχεδιάζουν οι Βιβλιοθήκες την επέκταση του 

ωραρίου τους. Το 7,27% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε 

καταφατικά στο ερώτημα, το 78,18% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 14,55% 

δεν έδωσε απάντηση. 

Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : 

Πίνακας 19 : Σχεδιασμός επέκτασης του ωραρίου της Βιβλιοθήκης 

 Ναι Όχι Κ/Α – Δεν γνωρίζω 

Βιβλιοθήκες 7,27% 78,18% 14,55% 

 

Το Γράφημα 19 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : 

Γράφημα 19 : Σχεδιασμός επέκτασης του ωραρίου της Βιβλιοθήκης 

 

 

Στην ερώτηση 24 για τις προσδοκίες που έχουν οι βιβλιοθηκονόμοι από 

την ενδεχόμενη επέκταση της λειτουργίας, οι λίγες Βιβλιοθήκες που έδωσαν 

απάντηση επέλεξαν την «Ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 

του ιδρύματος». 
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Συμπεράσματα 

Η Ηλεκτρονική Έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το ωράριο στις 

Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Το 58,15% των Βιβλιοθηκών λειτουργεί με μόνιμο ή αορίστου χρόνου 

προσωπικό 0, 1 ή 2 ατόμων. Ακόμη και οι μεγαλύτερες Ακαδημαϊκές 

Βιβλιοθήκες παρουσιάζονται υποστελεχωμένες, καθώς το 30,91% έχει 

προσωπικό από 3 έως 10 άτομα, τη στιγμή που εξυπηρετούν Ιδρύματα με  

μεγάλο πληθυσμό. Μόνο το 10,91% των ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών έχει προσωπικό από 11 άτομα και πάνω. Στη συντριπτική 

πλειοψηφία των Βιβλιοθηκών όλοι ή οι περισσότεροι μόνιμοι υπάλληλοι 

εξυπηρετούν το κοινό.  

Το 82,73% των Βιβλιοθηκών έχει προσωπικό ορισμένου χρόνου 

(βιβλιοθηκονόμοι, ειδικοί πληροφορικής), υπαλλήλους που ανήκουν στο 

επικουρικό προσωπικό (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) και 

εργολαβικούς υπαλλήλους 0, 1 ή 2 ατόμων. Το 10% των Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών δήλωσε ότι έχει 3 έως 5 άτομα, μόνο το 4,55% από 6 έως 10 και 

μόλις το 2,73% περισσότερα από 11. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων αυτών στη 

Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί το κοινό. 

Το 67,28% των Βιβλιοθηκών λειτουργεί από 41 ώρες και πάνω, ενώ το 

10,91% των Βιβλιοθηκών ακόμη και πάνω από 61 ώρες. Ακόμη και οι 

Βιβλιοθήκες με εβδομαδιαία λειτουργία από 40 ώρες και κάτω, οι 

περισσότερες από τις οποίες είναι ανοιχτές μόνο τις καθημερινές, ουσιαστικά 

λειτουργούν τουλάχιστον 6-8 ώρες την ημέρα για την εξυπηρέτηση του 

κοινού. 

Το 10% των Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο αν λειτουργεί η 

Βιβλιοθήκη το Σάββατο, το 88,18% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 1,82% δεν 

έδωσε απάντηση. 

Από τις Βιβλιοθήκες που δήλωσαν ότι λειτουργούν το Σάββατο το 

72,73% δήλωσε ότι λειτουργεί από 6 έως 10 ώρες, το 18,18% δήλωσε 3 έως 5 

ώρες και το 9,09% 1 έως 2 ώρες. 
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Το 81,82% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε ότι το 

Σάββατο στη Βιβλιοθήκη απασχολούνται 1 έως 2 άτομα και το υπόλοιπο 

18,18% από 3 έως 5 άτομα.    

Το 81,82% των Βιβλιοθηκών που λειτουργούν το Σάββατο απάντησε 

καταφατικά στο ερώτημα αν πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη δανεισμούς ή 

λειτουργεί μόνο ως αναγνωστήριο τη μέρα αυτή, ενώ το 18,18% επέλεξε το 

«όχι». 

Το 44,44% δήλωσε ότι το Σάββατο σε σύγκριση με τις καθημερινές «οι 

δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30%», το 33,33% ότι «οι δανεισμοί 

είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%», ενώ από 11,11% έλαβαν οι 

απαντήσεις ότι «οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50%» και ότι «οι 

δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30%» κατά την εκτίμηση των 

βιβλιοθηκονόμων. 

Το 2,73% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε 

καταφατικά, το 89,09% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 8,18% δεν έδωσε 

απάντηση στο ερώτημα αν λειτουργεί η Βιβλιοθήκη την Κυριακή. 

Από τις Βιβλιοθήκες που δήλωσαν ότι λειτουργούν την Κυριακή όλες 

δήλωσαν ότι λειτουργούν από 6 έως 10 ώρες. 

Το 66,67% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που λειτουργούν 

την Κυριακή απάντησε ότι στη Βιβλιοθήκη απασχολούνται 1 έως 2 άτομα και 

το υπόλοιπο 33,33% από 3 έως 5 άτομα.   

Οι απαντήσεις των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μοιράστηκαν 

εξίσου μεταξύ των επιλογών «καμία απάντηση», οι χρήστες είναι «λιγότεροι 

έως 30%» και ότι είναι «λιγότεροι από 31-50%» αναφορικά με το ποσοστό των 

χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη την Κυριακή σε σύγκριση με τις 

καθημερινές. 

Το 66,67% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που λειτουργούν 

την Κυριακή απάντησε καταφατικά στο ερώτημα αν πραγματοποιεί η 

Βιβλιοθήκη δανεισμούς ή λειτουργεί μόνο ως αναγνωστήριο την Κυριακή, 

ενώ το 33,33% επέλεξε το «όχι». 
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Σχετικά με το ποιο είναι κατά την εκτίμηση των βιβλιοθηκονόμων το 

ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη τους την Κυριακή σε σύγκριση με τις 

καθημερινές, ποσοστό 33,33% έλαβαν οι απαντήσεις «οι δανεισμοί είναι 

λιγότεροι σε ποσοστό έως 30%», «οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31- 

50%» και το «καμία απάντηση». 

Το 12,50% από τις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες δήλωσε ότι η 

Βιβλιοθήκη λειτουργεί το Σαββατοκύριακο «για τους χρήστες που 

χρειάζονται τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης περισσότερες ώρες από αυτές που 

παρέχονται τις καθημερινές», το 62,50% «για τους χρήστες που δεν 

εξυπηρετούνται από το ωράριο της Βιβλιοθήκης τις καθημερινές» και το 25% 

για την «ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ιδρύματος» 

στο ερώτημα για ποιους λόγους λειτουργεί η Βιβλιοθήκη το Σαββατοκύριακο. 

Από τις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες που απάντησαν στο 

ερώτημα για ποιους λόγους δεν λειτουργεί η Βιβλιοθήκη το Σαββατοκύριακο, 

το 17,46% δήλωσε ότι η Βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί το Σαββατοκύριακο γιατί 

«δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για τη λειτουργία της», το 11,11% γιατί «οι 

χρήστες καλύπτονται από τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης τις καθημερινές», 

ενώ από 1,59% έλαβαν οι απαντήσεις «Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους 

χρήστες για επέκταση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και το 

Σαββατοκύριακο» και «Αποτελεί απόφαση της Ηγεσίας του Ιδρύματος. Το 

υψηλότερο ποσοστό (68,25%) συγκέντρωσε η επιλογή «Άλλο» λόγω του 

ιδιαίτερου τρόπου λειτουργίας των Βιβλιοθηκών που καταγράφηκε στο 

ερώτημα από τις Βιβλιοθήκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 

Σχετικά με το αν υπάρχουν αιτήματα χρηστών για την επέκταση του 

ωραρίου της Βιβλιοθήκης, το 19,09% των ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά, το 72,73% επέλεξε το «όχι», ενώ το 

υπόλοιπο 8,18% δεν έδωσε απάντηση. 

Το 7,27% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε 

καταφατικά, το 78,18% επέλεξε το «όχι», ενώ το 14,55% δεν έδωσε απάντηση 

στο αν σχεδιάζουν οι Βιβλιοθήκες την επέκταση του ωραρίου τους. 
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Στην ερώτηση για τις προσδοκίες που έχουν οι βιβλιοθηκονόμοι από την 

ενδεχόμενη επέκταση της λειτουργίας, οι λίγες Βιβλιοθήκες που έδωσαν 

απάντηση επέλεξαν την «Ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 

του ιδρύματος». 

 


