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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι η κωδικοποίηση και τυποποίηση των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου 

Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων που διανέµεται κάθε χρόνο από τη ΜΟΠΑΒ. Στην παρούσα µελέτη 
περιγράφονται αναλυτικά οι ερωτήσεις και προτείνονται µέθοδοι συλλογής ή υπολογισµού των απαντήσεών τους.  

Επίσης καταγράφεται ποιες από τις ερωτήσεις χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό συγκεκριµένων 
στατιστικών στοιχείων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία δίνονται στο αρχείο 
«Καθιερωµένοι ∆είκτες Αξιολόγησης Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών» 
(http://www.mopab.gr/publications/publications_gre_01.php).  

Το συγκεκριµένο εγχειρίδιο αποτελεί συµπληρωµατική µελέτη του παραπάνω αρχείου και γι’ αυτό, για την 
καλύτερη κατανόησή τους, προτείνεται η ταυτόχρονη µελέτη τους.  
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

Α/Α Στατιστικό 
Στοιχείο Περιγραφή Στατιστικού Στοιχείου 

Υπολογισµός 
Στατιστικών 
Στοιχείων 

1 D1 
Συνολικός πληθυσµός 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί 
η Βιβλιοθήκη 

Q55 + Q57 + Q58 

2 D1.1 

Συνολικός πληθυσµός ∆ιδακτικού & 
Ερευνητικού προσωπικού 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί 
η Βιβλιοθήκη  

Q55 

3 D1.2 

Συνολικός πληθυσµός Επιστηµονικών 
Συνεργατών και λοιπού ερευνητικού 
προσωπικού Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που 
εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 

- 

4 D1.3 
Συνολικός πληθυσµός µεταπτυχιακών 
φοιτητών Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που 
εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 

Q58 

5 D1.4 
Συνολικός αριθµός ενεργών προπτυχιακών 
φοιτητών Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που 
εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 

Q57 

6 D2.1 Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων χρηστών 
της Βιβλιοθήκης Q59 

7 D2.2 
Συνολικός αριθµός ενεργών εγγεγραµµένων 
χρηστών-Μελών της Ακαδηµαϊκής 
Κοινότητας της Βιβλιοθήκης 

Q60 

8 D3 Αριθµός δανεισµών κατά τη διάρκεια ενός 
έτους Q45 

9 D4 Μέγεθος δανειστικής συλλογής της 
Βιβλιοθήκης Q46 

10 D5 Μέγεθος συλλογής της Βιβλιοθήκης Q1 + Q2 + Q4 + Q5 + 
Q6 

11 D6 Αριθµός τεκµηρίων σε αχρηστία - 
12 D7 Αριθµός τρεχουσών έντυπων Συνδροµών σε 

τίτλους περιοδικών Q7 + Q8 

13 D8 Αριθµός ηλεκτρονικών περιοδικών  Q66 
14 D9 Μονογραφίες που εισήλθαν σε ένα έτος Q2 

15 D10 
Ετήσιος αριθµός επιστηµονικών 
δηµοσιεύσεων των µελών ∆ΕΠ του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος 

- 

16 D11 
Εικονικές επισκέψεις (visits-sessions) του 
Web site της Βιβλιοθήκης από 
αποµακρυσµένους χρήστες 

Q72 

17 D12 Εικονικές προσβάσεις (accesses-logs in) κατά 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) της Βιβλιοθήκης  - 

18 D13 
Αριθµός τεκµηρίων και Εγγραφών (αρχείων) 
που αποκτήθηκαν από κάθε Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία κατά τη διάρκεια ενός έτους 

- 

19 D14 Αιτήσεις διαδανεισµού χρηστών της 
Βιβλιοθήκης Q47 + Q49 

20 D15 Αιτήσεις διαδανεισµού από άλλες Q51 + Q53 
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Βιβλιοθήκες 

21 D16 
Αιτήσεις διαδανεισµού χρηστών της 
Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
από το Τµήµα διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης 

Q48 + Q50 

22 D17 
Αιτήσεις διαδανεισµού από άλλες 
Βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
από το Τµήµα διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης 

Q52 + Q54 

23 D18 Χρόνος επιτυχούς διεκπεραίωσης µίας 
αίτησης διαδανεισµού χρήστη της 
Βιβλιοθήκης σε ηµέρες 

- 

24 D19 

Αριθµός αιτήσεων διαδανεισµού των 
χρηστών της Βιβλιοθήκης που 
διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς κατά χρόνο 
διεκπεραίωσης 

- 

25 D20 Σύνολο ωρών ηµερήσιας λειτουργίας της 
Βιβλιοθήκης Q63 

26 D21 Συνολικό εµβαδόν της Βιβλιοθήκης σε m2 Q64 

27 D22 ∆ιαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου για τους 
χρήστες στους χώρους της Βιβλιοθήκης Q62 

28 D23 ∆ιαθέσιµες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους 
χρήστες Q61 

29 D24 Προσωπικό της Βιβλιοθήκης 
Q34 + Q35 + Q36 + 
Q37 + Q38 + Q39 + 

Q40 
30 D25 Αριθµός Βιβλιοθηκονόµων Q34 
31 D26 ∆ιοικητικό προσωπικό Βιβλιοθήκης Q38 
32 D27 Εκπαιδευόµενο προσωπικό της Βιβλιοθήκης Q43 

33 D28 
Ετήσιο σύνολο ωρών 
εκπαίδευσης/επιµόρφωσης/ενηµέρωσης του 
προσωπικού της Βιβλιοθήκης 

- 

34 D29 
Αριθµός πληροφοριακών ερωτήσεων 
χρηστών που απαντήθηκαν σωστά από το 
προσωπικό 

- 

35 D30 Αριθµός πληροφοριακών ερωτήσεων 
χρηστών που διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά  Q75 

36 D31 
Αριθµός χρηστών που παρακολουθούν 
κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές/ενηµερωτικές 
δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης κατά τη 
διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 

Q42 

37 D32 Κόστος πρόσκτησης µονογραφιών Q26 

38 D33 Κόστος πρόσκτησης έντυπων περιοδικών 
εκδόσεων Q27 

39 D34 Συνολικό κόστος πρόσκτησης Ηλεκτρονικών 
Πηγών Πληροφόρησης Q78 + Q79 

40 D35 Συνολικό κόστος πρόσκτησης έντυπων πηγών 
πληροφόρησης 

Q26 + Q27 + Q28 + 
Q29 

41 D36 ∆απάνες Βιβλιοδεσίας Q30 
42 D37 Συνολικές λειτουργικές δαπάνες Βιβλιοθήκης  D35 + Q30 + Q31  

43 D38 Συνολικό κόστος πρόσκτησης ηλεκτρονικών 
& έντυπων πηγών πληροφόρησης D34 + D35 

44 D39 Συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης  D38 + Q32 
45 D40 Συνολικές δαπάνες του Ιδρύµατος Q33 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
 

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΕΕΣΣ    
  
1. [Q1]: Τόµοι µονογραφιών στη Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στον αριθµό των φυσικών µονάδων που υπήρχαν στη 
Βιβλιοθήκη έως το τέλος του προηγούµενου έτους από αυτό της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2002, αναφερόµαστε 
ως την 31η ∆εκεµβρίου 2001. 
Συµπεριλαµβάνονται πολλαπλά αντίτυπα και ειδικές συλλογές βιβλίων ιστορικής και συλλεκτικής αξίας, καθώς και 
διδακτορικές διατριβές, οι οποίες δεν έχουν εκπονηθεί από το Ίδρυµά σας.  
Η καταµέτρηση των τίτλων δε θα πρέπει να θεωρηθεί η ίδια µε την καταµέτρηση των τόµων. Για παράδειγµα µία 
εγκυκλοπαίδεια 42 τόµων θεωρείται ως ένας τίτλος, αλλά αποτελείται από 42 τόµους. 
 
Σαν εναλλακτική λύση, µία εκτίµηση του πλήθους της συλλογής µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες 
παραδοχές:  
 
 33 τόµοι ανά τρέχον µέτρο ραφιού 
 172 φυλλάδια ανά τρέχον µέτρο ραφιού 
Εξαιρούνται τόµοι κυβερνητικών εγγράφων και δεµένοι τόµοι περιοδικών. 
Εξαιρούνται διδακτορικές διατριβές οι οποίες έχουν εκπονηθεί από το Ίδρυµά σας και τόµοι πληροφοριακού υλικού, 
όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια και άλλα. 
Εξαιρούνται µικροφόρµες, χάρτες, µη-τυπωµένα τεκµήρια, και µη-καταλογογραφηµένα είδη. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός:Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q1 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D5. 
 
 
2. [Q2]: Τόµοι µονογραφιών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Περιλαµβάνονται µόνο οι τόµοι που 
έχουν καταλογογραφηθεί, ταξινοµηθεί, και είναι έτοιµοι προς χρήση  από την αρχή έως το τέλος του έτους της έρευνας. 
Π.χ. για την έρευνα του 2002, αναφερόµαστε από την 1η Ιανουαρίου ως την 31 ∆εκεµβρίου 2002. Συµπεριλαµβάνονται 
και οι δωρεές. 
Η ερώτηση Q2 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D5 και D9. 
 
 
3. [Q3]: Τόµοι µονογραφιών που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Αναφέρεται στον αριθµό των τόµων 
των µονογραφιών που αγοράστηκαν από την αρχή έως το τέλος του έτους της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2002, 
αναφερόµαστε από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2002.  
Συµπεριλαµβάνονται οι τόµοι που προπληρώθηκαν αλλά δεν ήρθαν ακόµη κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, 
καθώς και οι σειρές µονογραφιών και οι συνέχειες.  
Η ερώτηση αυτή αναφέρεται κυρίως στους τόµους µονογραφιών που αγοράστηκαν παρά στους τόµους που 
προστέθηκαν στη Βιβλιοθήκη ή καταλογογραφήθηκαν. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός:Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. 
 
 
4. [Q4]: Τόµοι περιοδικών στη Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στον αριθµό των τόµων των περιοδικών που υπήρχαν στη 
Βιβλιοθήκη σας έως το τέλος του έτους της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2002, αναφερόµαστε ως την 31η 
∆εκεµβρίου 2002.  
Συµπεριλαµβάνει και τους µη δεµένους τόµους που είναι πλήρεις. Επίσης οι τόµοι των περιοδικών θα πρέπει, στο βαθµό 
που αυτό είναι εφικτό, να µετριούνται σαν να ήταν δεµένοι τόµοι (π.χ. 12 τεύχη από µία ετήσια σειρά θα µπορούσαν να 
ήταν ένας ή δύο τόµοι). 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q4 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D5. 
 
 
5. [Q5]: Τόµοι διδακτορικών διατριβών στη Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των διδακτορικών 
διατριβών που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη σας έως το τέλος του προηγούµενου έτους από αυτό της έρευνας. Π.χ. για την 
έρευνα του 2002, αναφερόµαστε ως την 31η ∆εκεµβρίου 2001.  
Συµπεριλαµβάνει και τις διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στο ίδρυµα. 
Περιλαµβάνει ΜΟΝΟ τον αριθµό των διδακτορικών διατριβών και ΟΧΙ τους τίτλους των µεταπτυχιακών εργασιών. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από των κατάλογο συλλογής της 
Βιβλιοθήκης, τις γραµµατείες των Τµηµάτων και τις ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. 
Η ερώτηση Q5 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D5. 
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6. [Q6]: ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό 
των διδακτορικών διατριβών που αποκτήθηκαν από τη Βιβλιοθήκη από την αρχή έως το τέλος του έτους της έρευνας. 
Π.χ. για την έρευνα του 2002 αναφερόµαστε από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2002. 
Συµπεριλαµβάνει και τις διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν από το Ίδρυµα. 
Περιλαµβάνει ΜΟΝΟ τον αριθµό των διδακτορικών διατριβών και ΟΧΙ τους τίτλους των µεταπτυχιακών εργασιών. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από των κατάλογο συλλογής της 
Βιβλιοθήκης, τις γραµµατείες των Τµηµάτων και τις ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. 
Η ερώτηση Q6 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D5. 
 
 
7. [Q7]: Τρέχουσες συνδροµές περιοδικών εκδόσεων. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των συνδροµών και όχι των 
τίτλων. Να συµπεριλάβετε και τις διπλές συνδροµές. Εξαιρέστε τις µη αριθµηµένες σειρές µονογραφιών και τις 
εκδοτικές σειρές, τις ηλεκτρονικές σειρές και  περιοδικές εκδόσεις που αποκτήθηκαν µε ανταλλαγές ή δωρεές και τις 
περιοδικές σειρές κυβερνητικών εγγράφων. 
Περιλαµβάνονται περιοδικά, εφηµερίδες, επετηρίδες, σειρές εκθέσεων και πεπραγµένων οργανισµών, σειρές από 
πρακτικά συνεδρίων και σειρές µονογραφιών. 
 
Περιοδική έκδοση: ∆ηµοσίευµα, έντυπο ή µη, εµφανιζόµενο σε διαδοχικά τµήµατα, τα οποία συνήθως φέρουν 
αριθµητικό ή χρονολογικό προσδιορισµό διαδοχής, προκειµένου να συνεχιστεί η έκδοσή του επ’ αόριστον ανεξαρτήτως 
περιοδικότητας. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τους καταλόγους της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q7 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D7. 
 
 
8. [Q8]: Τρέχουσες συνδροµές περιοδικών εκδόσεων που δεν αγοράστηκαν. Αναφέρεται στον αριθµό των 
περιοδικών εκδόσεων που προστέθηκαν στη Βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια του έτους και οι οποίες δεν αγοράστηκαν 
αλλά αποκτήθηκαν µε ανταλλαγές, δωρεές, κ.α.. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τους καταλόγους της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q8 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D7. 
 
 
9. [Q9]: Τίτλοι εγκυκλοπαιδειών στη Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στον αριθµό των τίτλων των εγκυκλοπαιδειών που 
υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη σας έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους της έρευνας. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
 
 
10. [Q10]: Τίτλοι λεξικών στη Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στον αριθµό των τίτλων των λεξικών που υπήρχαν στη 
Βιβλιοθήκη σας έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους της έρευνας. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
 
 
11. [Q11]: Τίτλοι ευρετηρίων και οδηγών στη Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στον αριθµό των τίτλων των ευρετηρίων και 
οδηγών που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη σας έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους της έρευνας. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
 
 
12. [Q12]: Μικροφόρµες και Microfilms. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των φυσικών µονάδων: microfilms, 
microcards και microprint και µικροδελτία που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους της 
έρευνας.  
Συµπεριλαµβάνει όλα τα κυβερνητικά έγγραφα σε µικροφόρµες. 
 
Μικροφίλ: Φίλµ σε κύλινδρο ή ταινία µε εξαιρετικά µικρές φωτογραφίες σε γραµµική τοποθέτηση. 
Μικροδελτίο: Μικρή σελίδα σε σχήµα τετραγώνου που έχει µία ή περισσότερες µικροεικόνες, συνήθως τοποθετηµένες 
σ’ ένα «δικτυακό» µοντέλο µε µια επικεφαλίδα στην αρχή. 
Μικροφόρµες: Γενικός όρος που περιλαµβάνει τα µικροδελτία και τα µικροφίλµς.  
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
 
 
13. [Q13]: Κυβερνητικά έγγραφα. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των φυσικών µονάδων των κυβερνητικών 
εγγράφων σε έντυπη µορφή που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους της έρευνας. 
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Συµπεριλαµβάνει τόµους κυβερνητικών εγγράφων, στους οποίους υπάρχει πρόσβαση µέσω των καταλόγων της 
Βιβλιοθήκης, άσχετα από το αν αυτοί έχουν τοποθετηθεί σε ξεχωριστά ράφια, τοπικά, εθνικά και διεθνή τεκµήρια, 
έγγραφα αγορασµένα από µία εµπορική πηγή (εάν αυτά είναι τοποθετηµένα σε ξεχωριστές συλλογές εγγράφων), 
περιοδικές σειρές και µονογραφίες κυβερνητικών εγγράφων.  
 
Τα τεκµήρια θα πρέπει, στο σηµείο που είναι εφικτό, να µετριούνται σαν να ήταν δεµένοι τόµοι (π.χ. 12 τεύχη από µία 
ετήσια σειρά θα µπορούσαν να ήταν ένας ή δύο τόµοι). Η καταµέτρηση των τίτλων και των τεκµηρίων δε θα πρέπει να 
θεωρηθεί η ίδια µε την καταµέτρηση των τόµων. Σαν εναλλακτική λύση µία εκτίµηση µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας 
τους ακόλουθους τύπους:  
 
 33 τόµοι ανά τρέχον µέτρο ραφιού  
 172 φυλλάδια ανά τρέχον µέτρο ραφιού 
 
Εξαιρούνται κυβερνητικά έγγραφα σε µικροφόρµες και µη-έντυπες µορφές ή σε  CD-ROMs.  
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
 
 
14. [Q14]: Ηλεκτρονικό υλικό. Αναφέρεται στο σύνολο του ηλεκτρονικού υλικού που υπήρχε στη Βιβλιοθήκη έως την 
31η ∆εκεµβρίου του έτους της έρευνας. Να συµπεριλάβετε τον αριθµό των CD-ROMs, δισκετών που διαβάζονται από 
υπολογιστή, και παρόµοια αρχεία που περιλαµβάνουν πληροφοριακό υλικό ή λογισµικό έρευνας βάσει παραδειγµάτων, 
βάσεις δεδοµένων και εργαλεία αναφορών, τα οποία αποκτήθηκαν σε τοπικό επίπεδο ως µέρος της συλλογής της 
Βιβλιοθήκης και είναι ωστόσο διαθέσιµα στους χρήστες. Συµπεριλαµβάνονται ηλεκτρονικά βιβλία, πολυµέσα, κα.  
Εξαιρούνται βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιµοποιούνται  για τη διαχείριση της συλλογής (π.χ. ο κατάλογος της 
δικής σας Βιβλιοθήκης σε µηχανογραφηµένη µορφή), το λογισµικό σύστηµα της Βιβλιοθήκης σας και το λογισµικό που 
χρησιµοποιείται στη Βιβλιοθήκη σας από τους υπαλλήλους της. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
 
 
15. [Q15]: Χειρόγραφα. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των φυσικών µονάδων των χειρογράφων που υπήρχαν στη 
Βιβλιοθήκη έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους της έρευνας, τα οποία έχετε µετρήσει µε τον τύπο:  
1 τρέχον µέτρο ραφιού = 172 τεκµήρια. 
 
Χειρόγραφο: Πρωτότυπο έγγραφο χειρόγραφο ή δακτυλογραφηµένο. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
 
 
16. [Q16]: Χαρτογραφικό υλικό: Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των φυσικών µονάδων των τεκµηρίων µε 
συµβατική παρουσίαση σε κλίµακα των πραγµατικών ή αφηρηµένων φαινοµένων, τα οποία µπορούν να εντοπιστούν σε 
χώρο και χρόνο και υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους της έρευνας. Συµπεριλαµβάνονται 
δισδιάστατοι ή τρισδιάστατοι χάρτες, υδρόγειες σφαίρες, δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες, τοπογραφικά 
µοντέλα και ανάγλυφοι χάρτες.  
Εξαιρούνται άτλαντες και κάθε άλλο χαρτογραφικό υλικό σε κώδικα, οπτικοακουστική και ηλεκτρονική µορφή.  
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
 
 
17. [Q17]: Γραφικό υλικό: Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των φυσικών µονάδων των τεκµηρίων µε κύριο 
χαρακτηριστικό τους την εικονογραφική αναπαράσταση που δεν έχει γλωσσική, µουσική ή χαρτογραφική µορφή και 
υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους της έρευνας.   
Ο όρος περιλαµβάνει πρωτότυπα έργα τέχνης και ανατυπώσεις, εικόνες, φωτογραφίες, κάρτες, αφίσες, κα.. 
Εξαιρείται το γραφικό υλικό σε µορφή κώδικα ή µικροφόρµας, το οπτικοακουστικό υλικό και το ηλεκτρονικό υλικό. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
 
 
18. [Q18]: Οπτικοακουστικό υλικό: Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των φυσικών µονάδων των τεκµηρίων που δεν 
έχουν τη µορφή µικροφόρµας ή ηλεκτρονικού εγγράφου και τα οποία απαιτούν ειδικό εξοπλισµό προκειµένου να δει ή 
να ακούσει κανείς το περιεχόµενό τους και υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους της έρευνας. 
Ο όρος περιλαµβάνει ακουστικό υλικό, όπως  δίσκους, κασέτες, CD ήχου, οπτικό υλικό, όπως slides διαφάνειες, καθώς 
και οπτικό και ακουστικό υλικό µαζί, όπως κινηµατογραφικές ταινίες, κασέτες video κα. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
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ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ    
 
19. [Q19]. Τακτικός προϋπολογισµός. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από τον 
τακτικό προϋπολογισµό του Ιδρύµατος.  
Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων 
συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. 
Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης.  
 
 
20. [Q20]: ∆ηµόσιες επενδύσεις. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από τις δηµόσιες 
επενδύσεις του Ιδρύµατος.  
Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων 
συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. 
Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης.  
 
 
21. [Q21]: Αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράµµατα άµεσης διαχείρισης. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό 
χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράµµατα άµεσης διαχείρισης (π.χ. κάθετη 
δράση Βιβλιοθηκών ΕΠΕΑΕΚ).  
Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων 
συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. 
Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 
 
 
22. [Q22]: Αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράµµατα έµµεσης διαχείρισης. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό 
χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράµµατα έµµεσης διαχείρισης, δηλαδή 
πιστώσεων της Βιβλιοθήκης που προέρχονται από άλλα αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράµµατα εκτός Βιβλιοθήκης 
(π.χ. προγράµµατα σπουδών – συγγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ κτλ.).  
Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων 
συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. 
Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 

 
 

23. [Q23]: Επιχορηγήσεις Επιτροπής Ερευνών. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης 
από επιχορηγήσεις της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύµατος.  
Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων 
συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. 
Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης.  
 
 
24. [Q24]: Έσοδα από υπηρεσίες Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό εσόδων που µπορεί να έχει µία 
Βιβλιοθήκη υπηρεσίες, όπως φωτοτυπίες κ.α.  
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης.  
 
 
25. [Q25]: Άλλα έσοδα Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό που µπορεί να έχει µία Βιβλιοθήκη από άλλα 
έσοδα, όπως για παράδειγµα κάποιες δωρεές ή κάποια κληροδοτήµατα.  
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα βιβλία εσόδων της Βιβλιοθήκης.  

 
 

∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΕΕΣΣ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ    
 
26. [Q26]: Κόστος µονογραφιών. Αναφέρεται στο σύνολο των εξόδων για τόµους µονογραφιών που αγοράστηκαν 
κατά το τρέχον έτος. Συµπεριλαµβάνει και τα ποσά που δαπανήθηκαν για την αγορά µονογραφιών από τους τοµείς κάθε 
Τµήµατος, τις ανάγκες του οποίου καλύπτει η Βιβλιοθήκη, καθώς και όλους τους τόµους που προπληρώθηκαν, αλλά 
δεν είχαν παραληφθεί ακόµη κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονοµικού έτους.  
Συµπεριλαµβάνονται και οι σειρές µονογραφιών.  
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 
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Η ερώτηση Q26 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D32 και D35. 
 
 
27. [Q27]: Κόστος τρεχουσών περιοδικών εκδόσεων. Αναφέρεται στο σύνολο των δαπανών για την πρόσκτηση των 
τρεχουσών περιοδικών εκδόσεων. Εξαιρούνται οι δαπάνες για τις συνδροµές ηλεκτρονικών περιοδικών και συνδροµών 
βάσεων δεδοµένων) 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q27 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D33 και D35. 
 
 
28. [Q28]: Κόστος άλλων τεκµηρίων Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στις συνολικές δαπάνες για άλλα τεκµήρια της 
Βιβλιοθήκης όπως για παράδειγµα χειρόγραφα, χαρτογραφικό, γραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, µικροφόρµες, 
κυβερνητικά έγγραφα κτλ.  
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q28 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D35. 
 
 
29. [Q29]: ∆ιάφορες δαπάνες Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στις συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης που δεν έχουν 
συµπεριληφθεί παραπάνω, όπως για παράδειγµα δαπάνες για βιβλιογραφικές χρήσεις, αναζήτηση βιβλιογραφίας, κ.α. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q29 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D35 
 
 
30. [Q30]: ∆απάνες Βιβλιοδεσίας. Αναφέρεται στις συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης για τη βιβλιοδεσία του υλικού της 
κατά το τρέχον έτος. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q30 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D36 και D37 
 
 
31. [Q31]: Άλλα λειτουργικά έξοδα. Αναφέρεται στις συνολικές λειτουργικές δαπάνες Βιβλιοθήκης, που αφορούν για 
παράδειγµα στα αναλώσιµα, το χαρτί του φωτοτυπικού κ.α. Εξαιρούνται οι δαπάνες για κτίρια, κατασκευές, έπιπλα και 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q31 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D37  
 
 
32. [Q32]: ∆απάνες πάγιου εξοπλισµού. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό των δαπανών του πάγιου εξοπλισµού της 
Βιβλιοθήκης, για κτίρια, επεκτάσεις, κατασκευές και πρόσθετες παροχές, έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κτλ. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός:Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q32 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D39 
 
 
∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΕΕΣΣ  ΙΙ∆∆ΡΡΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ   
 
33. [Q33]: Συνολικές δαπάνες Ιδρύµατος. Αναφέρεται στο σύνολο των δαπανών του Ιδρύµατος, στο οποίο ανήκει η 
Βιβλιοθήκη σας, και οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. 
Η συµπλήρωση του συγκεκριµένου ποσού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και µόνο από την Κεντρική Βιβλιοθήκη κάθε 
Ιδρύµατος και όχι από τις επιµέρους Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων ή τα επιµέρους Σπουδαστήρια.  
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός:Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από την οικονοµική υπηρεσία του Ιδρύµατος. 
Η ερώτηση Q33 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D40 
 
 
ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  
 
34. [Q34]: Βιβλιοθηκονόµοι. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων -µόνιµοι υπάλληλοι ή µε συµβάσεις αορίστου και 
ορισµένου χρόνου απασχόλησης- που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη και είναι απόφοιτοι ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού του ∆ιευθυντή 
της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q34 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D25 
 
 
35. [Q35]: Βιβλιοθηκάριοι. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων – µονίµων υπαλλήλων ή συµβασιούχων αορίστου ή 
ορισµένου χρόνου απασχόλησης – που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη για αρκετό χρονικό διάστηµα, αλλά δεν έχουν 
πανεπιστηµιακή ή τεχνολογική κατάρτιση στο χώρο της Βιβλιοθηκονοµίας ή της Επιστήµης της Πληροφόρησης.  
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Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού του ∆ιευθυντή 
της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q35 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D24 
 
 
36. [Q36]: Συντηρητές βιβλίων. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των ατόµων που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη ως 
συντηρητές βιβλίων και είναι µόνιµοι υπάλληλοι ή µε συµβάσεις αορίστου ή ορισµένου χρόνου απασχόλησης. 
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού του ∆ιευθυντή 
της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q36 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D24 
 
 
37. [Q37]: Ειδικοί πληροφορικής. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των ατόµων που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη ως 
ειδικοί πληροφορικής και είναι µόνιµοι υπάλληλοι ή µε σύµβαση αορίστου ή ορισµένου χρόνου απασχόλησης. 
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός:Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού του ∆ιευθυντή της 
Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q37 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D24 
 
 
38. [Q38]: ∆ιοικητικό προσωπικό. Αναφέρεται στον αριθµό των υπαλλήλων υποστήριξης της Βιβλιοθήκης που δεν 
κατέχουν θέση βιβλιοθηκονόµου και είναι µόνιµοι υπάλληλοι ή µε συµβάσεις αορίστου ή ορισµένου χρόνου 
απασχόλησης. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού του ∆ιευθυντή 
της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q38 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D24 και D26 
 
 
39. [Q39]: Προπτυχιακοί/Μεταπτυχιακοί φοιτητές. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των προπτυχιακών ή 
µεταπτυχιακών φοιτητών που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη και πληρώνονται είτε από κονδύλια της Βιβλιοθήκης είτε από 
άλλον προϋπολογισµό (ερευνητικά προγράµµατα – Επιτροπή Ερευνών). Ο αριθµός των φοιτητών µερικής απασχόλησης 
υπολογίζεται αν προστεθούν οι ώρες απασχόλησής τους εβδοµαδιαία και  διαιρεθεί κατόπιν µε τον αριθµό των ωρών 
που θεωρούνται από τη Βιβλιοθήκη ως πλήρη εβδοµαδιαία απασχόληση (π.χ. 35 ώρες).  
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού του ∆ιευθυντή 
της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q39 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D24 
 
 
40. [Q40]: Άλλο προσωπικό. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη µόνο µε συµβάσεις 
αναπτυξιακών (όπως του ΕΠΕΑΕΚ) ή άλλων ερευνητικών προγραµµάτων, π.χ. διοικητικό προσωπικό, ειδικοί 
πληροφορικής κτλ. Στη συγκεκριµένη κατηγορία συµπεριλαµβάνονται και τα άτοµα που εργάζονται ως κλητήρες στη 
Βιβλιοθήκη. 
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού του ∆ιευθυντή 
της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q40 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D24 
 
 
ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΩΩΝΝ   
 
30. [Q41]: Σεµινάρια Βιβλιοθήκης σε οµάδες για τους χρήστες. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των σεµιναρίων 
για τους χρήστες κατά τη διάρκεια του έτους, τα οποία γίνονται είτε ως µέρος των επισήµων εκπαιδευτικών σεµιναρίων 
της Βιβλιοθήκης είτε µέσω προγραµµατισµένων παρουσιάσεων, ενοτήτων προσανατολισµού, και περιηγήσεων στη 
Βιβλιοθήκη. 
 
 
31. [Q42]: Συµµετέχοντες στα σεµινάρια. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων που συµµετείχαν στα παραπάνω 
Βιβλιοθηκονοµικά Εκπαιδευτικά σεµινάρια. Εξαιρούνται οι προσωπικές ή µεµονωµένες οδηγίες χρήσης της 
Βιβλιοθήκης, οι οποίες θα πρέπει να µετρηθούν ως αιτήµατα πληροφόρησης.  
Η ερώτηση Q42 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D31 
 
 
ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ 
 
43. [Q43]: Εκπαιδευόµενο προσωπικό Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των ατόµων µεταξύ του 
προσωπικού της Βιβλιοθήκης που συµµετέχει ή παρακολουθεί ένα ή περισσότερα προγράµµατα και εκδηλώσεις 
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εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και ενηµέρωσης (σεµινάρια, συµµετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις κλπ) που διοργανώνονται 
είτε από τη Βιβλιοθήκη είτε από τρίτους κατά τη διάρκεια του έτους. 
Η ερώτηση Q43 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D27 
 
 
ΑΑΙΙΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ   
44. [Q44]:  Αιτήµατα πληροφόρησης Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των αιτηµάτων πληροφόρησης που γίνονται 
σε µία Βιβλιοθήκη µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Αίτηµα πληροφόρησης θεωρείται µία ερώτηση που 
περιλαµβάνει: τη γνώση, τη χρήση, τις συστάσεις, την ερµηνεία ή τις οδηγίες χρήσης για µία ή και περισσότερες πηγές 
πληροφόρησης. Ο όρος περιλαµβάνει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκµηρίωσης.   
Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
 

∆∆ΑΑΝΝΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ    
 
45. [Q45]: Αριθµός δανεισµών. Αναφέρεται στον αριθµό των αρχικών δανεισµών κατά τη διάρκεια του έτους από τη 
βασική συλλογή για τη συνηθισµένη χρήση (αν και όχι πάντα) εκτός Βιβλιοθήκης. Συµπεριλαµβάνονται οι δανεισµούς 
από οποιοδήποτε χώρο της Βιβλιοθήκης για χρήστες της (δηλ. µη συµπεριλάβετε αιτήµατα, τα οποία αναφέρονται σε 
µεταφορά ή επίπεδα τεχνικής διαδικασίας)Στη µέτρηση λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθµός των τεκµηρίων που 
δανείσατε και όχι ο αριθµός των µονάδων που δανειστήκατε. Εξαιρούνται οι κρατήσεις. 
Η ερώτηση Q45 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D3. 
 
 
46. [Q46]: Μέγεθος δανειστικής συλλογής. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό του υλικού στη συλλογή της 
Βιβλιοθήκης που είναι διαθέσιµο για δανεισµό σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή του έτους. Ο υπολογισµός του 
αριθµού πρέπει να γίνεται κοντά στο τέλος του έτους. 
Η ερώτηση Q46 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D4. 
 
 

∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΑΑΝΝΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ    
 

47. [Q47]: Αιτήµατα διαδανεισµού άρθρων χρηστών της Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στο σύνολο των αιτηµάτων των 
χρηστών της Βιβλιοθήκης για παραγγελία άρθρων (επιστρεφοµένων και µη). Συµπεριλαµβάνονται πρωτότυπα, 
φωτοτυπίες και υλικό, το οποίο διεκπεραιώνεται µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
Οι ερωτήσεις Q47 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D14 

 
 

48. [Q48]: Αιτήµατα διαδανεισµού άρθρων χρηστών της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς. 
Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των αιτηµάτων παραγγελίας για άρθρα που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς για τους 
χρήστες της Βιβλιοθήκες µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού. 
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
Οι ερωτήσεις Q48 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D16 
 

 
49. [Q49]: Αιτήµατα διαδανεισµού βιβλίων χρηστών της Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στο σύνολο των αιτηµάτων των 
χρηστών της Βιβλιοθήκης για παραγγελία βιβλίων (επιστρεφοµένων και µη). Συµπεριλαµβάνονται πρωτότυπα, 
φωτοτυπίες και υλικό, το οποίο διεκπεραιώνεται µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός:  Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
Οι ερωτήσεις Q49 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D14 
 
 
50. [Q50]: Αιτήµατα διαδανεισµού βιβλίων χρηστών της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς. 
Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των αιτηµάτων παραγγελίας για βιβλία που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς για τους 
χρήστες της Βιβλιοθήκες µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού. 
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Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
Οι ερωτήσεις Q50 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D16 
 
 
51. [Q51]: Αιτήµατα διαδανεισµού άρθρων από άλλες Βιβλιοθήκες. Αναφέρεται στο σύνολο των συµπληρωµένων 
αιτηµάτων δανεισµού για άρθρα που ικανοποιήθηκε για σας από άλλες Βιβλιοθήκες ή Οργανισµούς. 
Συµπεριλαµβάνονται πρωτότυπα, φωτοτυπίες και υλικό το οποίο διεκπεραιώνεται µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. ∆εν συµπεριλαµβάνονται δανεισµοί µεταξύ Βιβλιοθηκών του ιδίου Ιδρύµατος.  
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
Οι ερωτήσεις Q51 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D15 
 

 
52. [Q52]: Αιτήµατα διαδανεισµού άρθρων από άλλες Βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς. Αναφέρεται 
στο σύνολο των συµπληρωµένων αιτηµάτων δανεισµού για άρθρα που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς για σας από άλλες 
Βιβλιοθήκες ή Οργανισµούς. Συµπεριλαµβάνονται πρωτότυπα, φωτοτυπίες και υλικό το οποίο διεκπεραιώνεται µέσω 
τηλεοµοιοτυπίας ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. ∆εν συµπεριλαµβάνονται δανεισµοί µεταξύ Βιβλιοθηκών του 
ιδίου Ιδρύµατος.  
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
Οι ερωτήσεις Q52 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D17 
 
 
53. [Q53]: Αιτήµατα διαδανεισµού βιβλίων από άλλες Βιβλιοθήκες. Αναφέρεται στο σύνολο των συµπληρωµένων 
αιτηµάτων δανεισµού για βιβλία που ικανοποιήθηκε για σας από άλλες Βιβλιοθήκες ή Οργανισµούς. 
Συµπεριλαµβάνονται πρωτότυπα, φωτοτυπίες και υλικό το οποίο διεκπεραιώνεται µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. ∆εν συµπεριλαµβάνονται δανεισµοί µεταξύ Βιβλιοθηκών του ιδίου Ιδρύµατος.  
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός:  Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
Οι ερωτήσεις Q53 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D15 
 
 
54. [Q54]: Αιτήµατα διαδανεισµού βιβλίων από άλλες Βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς. Αναφέρεται 
στο σύνολο των συµπληρωµένων αιτηµάτων δανεισµού για βιβλία που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς για σας από άλλες 
Βιβλιοθήκες ή Οργανισµούς. Συµπεριλαµβάνονται πρωτότυπα, φωτοτυπίες και υλικό το οποίο διεκπεραιώνεται µέσω 
τηλεοµοιοτυπίας ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. ∆εν συµπεριλαµβάνονται δανεισµοί µεταξύ Βιβλιοθηκών του 
ιδίου Ιδρύµατος.  
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµός:  Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης. 
Οι ερωτήσεις Q54 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D17 
 
 
ΑΑΚΚΑΑ∆∆ΗΗΜΜΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ--ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΙΙδδρρύύµµααττοοςς   
55. [Q55]: Μέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Αναφέρεται στον αριθµό του ∆ιδακτικού και 
Ερευνητικού Προσωπικού του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη σας, όπως αυτοί εµπίπτουν 
σύµφωνα µ ετο νόµο πλαίσιο 1268 στις διάφορες κατηγορίες. 
Στο συνολικό αριθµό µελών ∆ΕΠ να συµπεριλάβετε επίσης και τους διδάσκοντες βάσει του Π.∆. 407/80. 
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού: Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή από τις αρµόδιες 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. 
Η ερώτηση Q55 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D1 και D1.1 
 
 
56. [Q56]: Προπτυχιακοί Φοιτητές Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη σας. 
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού: Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή από τις αρµόδιες 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. 
 
 
57. [Q57]: Ενεργοί Προπτυχιακοί Φοιτητές. Αναφέρεται στο σύνολο των ‘ενεργών’ προπτυχιακών φοιτητών του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Ως ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές θεωρούνται οι φοιτητές 
µε διάρκεια σπουδών µικρότερη ή ίση από το συνολικό χρόνο φοίτησής τους συν το µισό αυτού. Θεωρείστε για : 
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Σχολές και τµήµατα µε 4 έτη φοίτησης    ⇒ τη ενεργής φοίτησης 
Σχολές και τµήµατα µε 5  έτη φοίτησης   ⇒ τη ενεργής φοίτησης 
Σχολές και τµήµατα µε 6 έτη φοίτησης    ⇒ έτη ενεργής φοίτησης 

 
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού: Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή από τις αρµόδιες 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. 
Η ερώτηση Q57 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D1 και D1.4 
 
 
58. [Q58]: Μεταπτυχιακοί Φοιτητές. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των µεταπτυχιακών φοιτητών του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη σας, ανεξάρτητα από το είδος του τίτλου που διεκδικούν, 
δηλ. υποψήφιοι διδάκτορες, µεταπτυχιακοί φοιτητές εγκεκριµένων µεταπτυχιακών προγραµµάτων. 
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού:Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή από τις αρµόδιες 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. 
Η ερώτηση Q58 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D1 και D1.3 
 
 
ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  
 
59. [Q59]: Εγγεγραµµένοι χρήστες. Αναφέρεται στον αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών της Βιβλιοθήκης σας στο 
αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. 
Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και τη Βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κτλ.) 
διαγράφονται απευθείας από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα και δεν κρατούνται πλέον στοιχεία για αυτούς στο 
σύστηµα, τότε η απάντηση στην ερώτηση 59 θα ισούται µε το συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών στο 
σύστηµα. 
Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και τη Βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κτλ) ∆Ε 
διαγράφονται απευθείας από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα αλλά κρατούνται στοιχεία για αυτούς στο σύστηµα για 
κάποιο χρονικό διάστηµα ΚΑΙ θεωρούνται (µε ειδική ένδειξη στο σύστηµα) ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ, τότε η απάντηση στην 
ερώτηση 59 θα ισούται µε το συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα µείον τον αριθµό των 
ανενεργών αυτών χρηστών. Αν υπάρχουν τέτοιοι εγγεγραµµένοι χρήστες αλλά ∆ΕΝ υπάρχει αντίστοιχη σχετική 
ένδειξη, τότε αναγκαστικά η απάντηση στην ερώτηση 659 θα είναι ο συνολικός αριθµός των εγγεγραµµένων χρηστών 
στο σύστηµα.  
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού:Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό 
πρόγραµµα της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q59 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D2.1 
 
 
60. [Q60]: Συνολικός αριθµός ενεργών εγγεγραµµένων χρηστών-Μελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας της 
Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών της Βιβλιοθήκης στο αυτοµατοποιηµένο 
βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα που είναι µέλη της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που 
εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη για το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Εξαιρούνται όλοι οι άλλοι εγγεγραµµένοι 
χρήστες της Βιβλιοθήκης (π.χ. εξωτερικοί χρήστες αν αυτοί υπάρχουν.  
Αν η Βιβλιοθήκη δίνει δικαίωµα εγγραφής µόνο στα µέλη της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που αυτή εξυπηρετεί και δεν υπάρχουν χρήστες µε άλλη ιδιότητα, τότε η απάντηση της 
ερώτησης 60 θα ισούται µε την απάντηση της ερώτησης 59.  
Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και τη Βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κτλ.) 
διαγράφονται απευθείας από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα και δεν κρατούνται πλέον στοιχεία για αυτούς στο 
σύστηµα, τότε η απάντηση της ερώτησης 60 θα ισούται µε το συνολικό αριθµό των εγγραµµένων χρηστών στο σύστηµα 
µε Ακαδηµαϊκή Ιδιότητα.  
Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και τη Βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κτλ.) ∆Ε 
διαγράφονται απευθείας από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα αλλά κρατούνται στοιχεία για αυτούς στο σύστηµα για 
κάποιο χρονικό διάστηµα ΑΛΛΑ θεωρούνται (µε ειδική ένδειξη στο σύστηµα) ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ, τότε η απάντηση στην 
ερώτηση 60 θα ισούται µε το συνολικό αριθµό εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα µε Ακαδηµαϊκή Ιδιότητα µείον 
τον αριθµό των ανενεργών αυτών χρηστών. Αν υπάρχουν τέτοιοι χρήστες αλλά ∆ΕΝ υπάρχει αντίστοιχη σχετική 
ένδειξη, τότε αναγκαστικά η απάντηση στην ερώτηση 60 θεωρείται ότι είναι ο συνολικός αριθµός των εγγεγραµµένων 
χρηστών στο σύστηµα µε Ακαδηµαϊκή Ιδιότητα.  
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού:Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό 
πρόγραµµα της Βιβλιοθήκης. 
Η ερώτηση Q60 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D2.2. 
 
 
61. [Q61]: ∆ιαθέσιµες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των Η/Υ που 
διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη σας στους χρήστες για πρόσβαση στον OPAC, στο Internet, e-mail, για πρόσβαση σε 
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βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (µέσω Internet, CD-ROMS) κλπ για το χρονικό διάστηµα του έτους της 
έρευνας. 
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού: - 
Η ερώτηση Q61 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D23 
 
 
62. [Q62]: Θέσεις εργασίας για τους χρήστες. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των θέσεων που διατίθενται από τη 
Βιβλιοθήκη σας στους χρήστες για ανάγνωση ή µελέτη για το χρονικό διάστηµατου έτους της έρευνας.  
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού: - 
Η ερώτηση Q62 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D22 
 
 
63. [Q63]: Σύνολο ωρών ηµερήσιας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στο σύνολο των ωρών λειτουργίας 
της Βιβλιοθήκης ηµερησίως π.χ. 12 ώρες ηµερησίως. 
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού: - 
Η ερώτηση Q63 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D20 
 
 
64. [Q64]: Συνολικό εµβαδόν της Βιβλιοθήκης σε m2. Αναφέρεται στο συνολικό εµβαδόν όλων των χώρων της 
Βιβλιοθήκης σε τετραγωνικά µέτρα. 
Μέθοδος συλλογής/υπολογισµού: - 
Η ερώτηση Q64 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D21 
 
 
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  
 
65. [Q65]: Μη τρέχοντα ηλεκτρονικά περιοδικά. Συµπεριλαµβάνεται οποιοδήποτε αρχειακό υλικό περιοδικών σε 
ηλεκτρονική µορφή (backfiles), περιοδικά από βάσεις δεδοµένων, όπως π.χ. JSTOR, κλπ. που διέθετε η Βιβλιοθήκη σας 
κατά τη διάρκεια του έτους, της έρευνας. 
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης.  
 
 
66. [Q66]: Τρέχουσες συνδροµές ηλεκτρονικών περιοδικών. Αναφέρεται στον αριθµό των συνδροµών, όχι των 
τίτλων των ηλεκτρονικών περιοδικών κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. Συµπεριλαµβάνονται ηλεκτρονικά 
περιοδικά που έχετε και σε έντυπη µορφή. Εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά περιοδικά που χρησιµοποιούνται από τη 
Βιβλιοθήκη σας µέσω HEALLINK. 
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης.  
Η ερώτηση Q66 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D8. 

 
 
67. [Q67]: Μη έντυπες τρέχουσες συνδροµές ηλεκτρονικών περιοδικών. Αναφέρεται στον αριθµό των συνδροµών, 
όχι των τίτλων των ηλεκτρονικών περιοδικών που είναι µόνο σε ηλεκτρονική µορφή κατά τη διάρκεια του έτους της 
έρευνας. Εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά περιοδικά που χρησιµοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη σας µέσω HEALLINK.  
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης.  
 
 
68. [Q68]: Συνδροµές βάσεις δεδοµένων πλήρους κειµένου οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στη Βιβλιοθήκη σε 
µορφή CD-Rom. Ο αριθµός συνδροµών βάσεων δεδοµένων πλήρους κειµένου (full text), οι οποίες είναι  
εγκατεστηµένες στη Βιβλιοθήκη σε µορφή CD-Rom και αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας.  
Online Βάσεις ∆εδοµένων FULL TEXT είναι αυτές που περιέχουν το πλήρες κείµενο άρθρων ή πληροφοριακές 
υπηρεσίες (π.χ. η COHRANE Library), ή άλλου είδους κύρια πληροφορία (π.χ. πλήρη λεξικά ή κατάλογοι 
ευρεσιτεχνιών).  
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης.  
 
 
69. [Q69]: Συνδροµές βάσεις δεδοµένων πλήρους κειµένου µε πρόσβαση µέσω Internet. Ο αριθµός συνδροµών 
βάσεων δεδοµένων πλήρους κειµένου  που η πρόσβασή τους γίνεται µέσω Internet και αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια 
του έτους της έρευνας.  
Online Βάσεις ∆εδοµένων FULL TEXT είναι αυτές που περιέχουν το πλήρες κείµενο άρθρων ή πληροφοριακές 
υπηρεσίες (π.χ. η COHRANE Library), ή άλλου είδους κύρια πληροφορία (π.χ. πλήρη λεξικά ή κατάλογοι 
ευρεσιτεχνιών).  
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης.  
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70. [Q70]: Συνδροµές βιβλιογραφικών βάσεων δεδοµένων οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στη Βιβλιοθήκη σε 
µορφή CD-ROM. Ο αριθµός συνδροµών βιβλιογραφικών βάσεων δεδοµένων, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στη 
Βιβλιοθήκη σε µορφή CD-Rom και αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας.  
Online Βιβλιογραφικές Βάσεις ∆εδοµένων είναι αυτές που συνήθως περιέχουν βιβλιογραφικά στοιχεία, περιλήψεις 
(abstracts), πίνακες περιεχοµένων (table of contents), αναφορές (citations) και λοιπή έµµεση πληροφορία. 
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης.  
 
 
71. [Q71]: Συνδροµές βιβλιογραφικών βάσεων δεδοµένων µε πρόσβαση µέσω Internet. Ο αριθµός συνδροµών 
βιβλιογραφικών βάσεων δεδοµένων που η πρόσβασή τους γίνεται µέσω Internet (κατά τη διάρκεια του έτους της 
έρευνας).  
Online Βιβλιογραφικές Βάσεις ∆εδοµένων είναι αυτές που συνήθως περιέχουν βιβλιογραφικά στοιχεία, περιλήψεις 
(abstracts), πίνακες περιεχοµένων (table of contents), αναφορές (citations) και λοιπή έµµεση πληροφορία. 
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης.  
 
 
ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΗΗΓΓΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  
 
72. [Q72]: Εικονικές Επισκέψεις (visits-sessions) του ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στον αριθµό των 
εικονικών επισκέψεων του Web-site της Βιβλιοθήκης κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Μια εικονική 
επίσκεψη συντελείται όταν ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ που επισκέπτεται το site της Βιβλιοθήκης ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
ιστοσελίδων ή των αρχείων που εµπεριέχονται µέσα στο site και που θα ‘επισκεφτεί’. Η εικονική επίσκεψη ξεκινάει από 
την ώρα που ο χρήστης ‘µπαίνει’ σε µια ιστοσελίδα του site και τελειώνει την ώρα που ‘βγαίνει’ από αυτή (είτε γιατί 
µεταβαίνει σε ένα άλλο web site είτε γιατί κλείνει τον web browser). 
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης.  
Η ερώτηση Q72 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D11. 
 
 
73. [Q73]: Εικονικές επισκέψεις βάσεων δεδοµένων που είναι εγκαταστηµένες σε κάποιον server της 
Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στον αριθµό των επισκέψεων των βάσεων δεδοµένων κατά το χρονικό διάστηµα του έτους 
της έρευνας και οι οποίες είναι εγκατεστηµένες σε κάποιον server της Βιβλιοθήκης σας. Εξαιρούνται οι βάσεις 
δεδοµένων µέσω HEALLINK.  
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης.  
 
 
74. [Q74]: Μέσος χρόνος επίσκεψης των βάσεων δεδοµένων που είναι εγκατεστηµένες σε κάποιον server της 
Βιβλιοθήκης. Να αναφέρετε τη µέση χρονική διάρκεια των εικονικών επισκέψεων κατά το χρονικό διάστηµα του έτους 
της έρευνας. 
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης.  
 
 
75. [Q75]: Ηλεκτρονικά αιτήµατα πληροφόρησης. Αναφέρεται στον αριθµό των ηλεκτρονικών αιτηµάτων 
πληροφόρησης κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Ως ηλεκτρονικό αίτηµα πληροφόρησης νοείται κάθε 
αίτηµα πληροφόρησης, το οποίο αποστέλλεται σε ηλεκτρονική µορφή, π.χ. e-mail, web form (βλ. οδηγίες ερώτησης 41 
του ερωτηµατολογίου). 
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης.  
Η ερώτηση Q75 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D30 
 
 
76. [Q76]: Αιτήµατα αποστολής άρθρων σε ηλεκτρονική µορφή (ILL) που ικανοποιήθηκαν για άλλες 
Βιβλιοθήκες. Αναφέρεται στον αριθµό των αιτηµάτων αποστολής άρθρων σε ηλεκτρονική µορφή (µέσω scanner, κλπ.) 
προς άλλες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης σας µέσω της υπηρεσίας 
διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. 
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης.  
 
 
77. [Q77]: Αιτήµατα λήψης άρθρων σε ηλεκτρονική µορφή (ILL) που ικανοποιήθηκαν για τη Βιβλιοθήκη σας. 
Αναφέρεται στον αριθµό των αριθµό των αιτηµάτων λήψης άρθρων σε ηλεκτρονική µορφή (π.χ. µέσω scanner κλπ.) που 
ικανοποιήθηκαν από άλλες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της 
Βιβλιοθήκης σας κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας.   
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης.  
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∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΕΕΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΗΗΓΓΩΩΝΝ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  
 
78. [Q78]: Κόστος συνδροµών ηλεκτρονικών περιοδικών. Αναφέρεται στο κόστος των συνδροµών των ηλεκτρονικών 
περιοδικών, που αναφέρατε στην Q66, κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. 
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης ή την Κεντρική Βιβλιοθήκη 
του Ιδρύµατος. 
Η ερώτηση Q78 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D34 
 
79. [Q79]: Κόστος συνδροµών βάσεων δεδοµένων. Αναφέρεται στις δαπάνες που πραγµατοποίησε η Βιβλιοθήκη σας 
για βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων full text ή backfiles περιοδικών κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. 
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης ή την Κεντρική Βιβλιοθήκη 
του Ιδρύµατος. 
Η ερώτηση Q79 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D34 
 
 
80. [Q80]: Κόστος προµήθειας λογισµικού και εξοπλισµού πληροφοριακών συστηµάτων της Βιβλιοθήκης. Οι 
δαπάνες που πραγµατοποίησε η Βιβλιοθήκη για την αγορά λογισµικού ή για την αγορά εξοπλισµού πληροφοριακών 
συστηµάτων κατά τη διάρκεια του έτους.  
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης ή την Κεντρική Βιβλιοθήκη 
του Ιδρύµατος. 
 
 
ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΗΗΓΓΩΩΝΝ//ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  
ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ 
 
81. [Q81]: Σεµινάρια ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών που οργάνωσε η Βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια του 
έτους. Αναφέρεται στον αριθµό των σεµιναρίων που οργανώθηκαν για τους χρήστες ηλεκτρονικών πηγών και 
υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια του έτους.    
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από το αρχείο που κρατείται από τον υπεύθυνο διεξαγωγής των 
σεµιναρίων. 
 
 
82. [Q82]:Άτοµα που συµµετείχαν στα σεµινάρια που διοργάνωσε η Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στον αριθµό των 
ατόµων που συµµετείχαν στα εκπαιδευτικά σεµινάρια χρήσης ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών.  
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από το αρχείο που κρατείται από τον υπεύθυνο διεξαγωγής των 
σεµιναρίων. 
 
 
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣΗΗ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  
  
83. [Q83]: Βιβλιογραφικές εγγραφές στον τοπικό OPAC της Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στον αριθµό των 
βιβλιογραφικών εγγραφών που καταχωρήθηκαν στον OPAC της Βιβλιοθήκης σας κατά το χρονικό διάστηµα του έτους 
της έρευνας. 
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της Βιβλιοθήκης. 
 
 
84. [Q84]: Ποσοστό βιβλιογραφικών εγγραφών. Αναφέρεται στο ποσοστό ολοκλήρωσης της αναδροµικής 
καταλογογράφησης του OPAC της Βιβλιοθήκης, προκειµένου να δηλωθεί το ποσοστό κάλυψης της συλλογής της, 
καθώς και το ποσοστό του διαθέσιµου υλικού της.  
Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της Βιβλιοθήκης. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

Α/Α Στατιστικό 
Στοιχείο Περιγραφή Στατιστικού Στοιχείου 

Υπολογισµός 
Στατιστικών 
στοιχείων 

1 D1 
Συνολικός πληθυσµός 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί 
η Βιβλιοθήκη 

Q55 + Q57 + Q58 

2 D1.1 

Συνολικός πληθυσµός ∆ιδακτικού & 
Ερευνητικού προσωπικού 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί 
η Βιβλιοθήκη  

Q55 

3 D1.2 

Συνολικός πληθυσµός Επιστηµονικών 
Συνεργατών και λοιπού ερευνητικού 
προσωπικού Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που 
εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 

- 

4 D1.3 
Συνολικός πληθυσµός µεταπτυχιακών 
φοιτητών Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που 
εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 

Q58 

5 D1.4 
Συνολικός αριθµός ενεργών προπτυχιακών 
φοιτητών Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που 
εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 

Q57 

6 D2.1 Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων χρηστών 
της Βιβλιοθήκης Q59 

7 D2.2 
Συνολικός αριθµός ενεργών εγγεγραµµένων 
χρηστών-Μελών της Ακαδηµαϊκής 
Κοινότητας της Βιβλιοθήκης 

Q60 

8 D3 Αριθµός δανεισµών κατά τη διάρκεια ενός 
έτους Q45 

9 D4 Μέγεθος δανειστικής συλλογής της 
Βιβλιοθήκης Q46 

10 D5 Μέγεθος συλλογής της Βιβλιοθήκης Q1 + Q2 + Q4 + Q5 + 
Q6 

11 D6 Αριθµός τεκµηρίων σε αχρηστία - 
12 D7 Αριθµός τρεχουσών έντυπων Συνδροµών σε 

τίτλους περιοδικών Q7 + Q8 

13 D8 Αριθµός ηλεκτρονικών περιοδικών  Q66 
14 D9 Μονογραφίες που εισήλθαν σε ένα έτος Q2 

15 D10 
Ετήσιος αριθµός επιστηµονικών 
δηµοσιεύσεων των µελών ∆ΕΠ του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος 

- 

16 D11 
Εικονικές επισκέψεις (visits-sessions) του 
Web site της Βιβλιοθήκης από 
αποµακρυσµένους χρήστες 

Q72 

17 D12 Εικονικές προσβάσεις (accesses-logs in) κατά 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) της Βιβλιοθήκης  - 

18 D13 
Αριθµός τεκµηρίων και Εγγραφών (αρχείων) 
που αποκτήθηκαν από κάθε Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία κατά τη διάρκεια ενός έτους 

- 

19 D14 Αιτήσεις διαδανεισµού χρηστών της 
Βιβλιοθήκης Q47 + Q49 

20 D15 Αιτήσεις διαδανεισµού από άλλες 
Βιβλιοθήκες Q51 + Q53 
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21 D16 
Αιτήσεις διαδανεισµού χρηστών της 
Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
από το Τµήµα διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης 

Q48 + Q50 

22 D17 
Αιτήσεις διαδανεισµού από άλλες 
Βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
από το Τµήµα διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης 

Q52 + Q54 

23 D18 Χρόνος επιτυχούς διεκπεραίωσης µίας 
αίτησης διαδανεισµού χρήστη της 
Βιβλιοθήκης σε ηµέρες 

- 

24 D19 

Αριθµός αιτήσεων διαδανεισµού των 
χρηστών της Βιβλιοθήκης που 
διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς κατά χρόνο 
διεκπεραίωσης 

- 

25 D20 Σύνολο ωρών ηµερήσιας λειτουργίας της 
Βιβλιοθήκης Q63 

26 D21 Συνολικό εµβαδόν της Βιβλιοθήκης σε m2 Q64 

27 D22 ∆ιαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου για τους 
χρήστες στους χώρους της Βιβλιοθήκης Q62 

28 D23 ∆ιαθέσιµες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους 
χρήστες Q61 

29 D24 Προσωπικό της Βιβλιοθήκης 
Q34 + Q35 + Q36 + 
Q37 + Q38 + Q39 + 

Q40 
30 D25 Αριθµός Βιβλιοθηκονόµων Q34 
31 D26 ∆ιοικητικό προσωπικό Βιβλιοθήκης Q38 
32 D27 Εκπαιδευόµενο προσωπικό της Βιβλιοθήκης Q43 

33 D28 
Ετήσιο σύνολο ωρών 
εκπαίδευσης/επιµόρφωσης/ενηµέρωσης του 
προσωπικού της Βιβλιοθήκης 

- 

34 D29 
Αριθµός πληροφοριακών ερωτήσεων 
χρηστών που απαντήθηκαν σωστά από το 
προσωπικό 

- 

35 D30 Αριθµός πληροφοριακών ερωτήσεων 
χρηστών που διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά Q75 

36 D31 
Αριθµός χρηστών που παρακολουθούν 
κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές/ενηµερωτικές 
δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης κατά τη 
διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 

Q42 

37 D32 Κόστος πρόσκτησης µονογραφιών Q26 

38 D33 Κόστος πρόσκτησης έντυπων περιοδικών 
εκδόσεων Q27 

39 D34 Κόστος πρόσκτησης Ηλεκτρονικών Πηγών 
Πληροφόρησης Q78 + Q79 

40 D35 Συνολικό κόστος πρόσκτησης υλικού της 
Βιβλιοθήκης 

Q26 + Q27 + Q28 + 
Q29 

41 D36 ∆απάνες Βιβλιοδεσίας Q30 
42 D37 Συνολικές λειτουργικές δαπάνες Βιβλιοθήκης  Q30 + Q31 

43 D38 
Συνολικό κόστος πρόσκτησης συνδροµών 
(ηλεκτρονικών & έντυπων πηγών 
πληροφόρησης) 

(Q78 + Q79) + (Q26 + 
Q27 + Q28) 

44 D39 Συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης  (Q30 + Q31) + Q32 
45 D40 Συνολικές δαπάνες του Ιδρύµατος Q33 
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