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1. Πρόλογος
Η ευρεία εξάπλωση των ψηφιακών μορφών έκφρασης της πληροφορίας, του «ψηφιακού
περιεχομένου», όπως συχνά αποκαλείται, καθιστά την πρόσβαση σε προϊόντα του
ανθρώπινου πνεύματος σημαντικά ευκολότερη, ταχεία και χωρίς χωρικούς περιορισμούς
οικουμενική. Οι ανά τον κόσμο βιβλιοθήκες, επιχειρώντας έναν απαναπροσδιορισμό του
ρόλου τους στη νέα «ψηφιακή εποχή», μεταλλάσσονται με γοργούς ρυθμούς από χώρους
συγκέντρωσης εντύπου κυρίως υλικού, σε κόμβους συγκέντρωσης και διανομής της
ψηφιακής πληροφορίας.
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ακολουθώντας τη
διεθνή τάση, σχεδίασε και υλοποιεί αποθετήρια για ένα ευρύ φάσμα ψηφιακού υλικού,
που προκύπτει ως προϊόν της πνευματικής παραγωγής του Πανεπιστημίου. Παράλληλα,
διατηρεί συλλογές ηλεκτρονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων. Η πρόσβαση στο
περιεχόμενο των ψηφιακών συλλογών μέσω των τερματικών σταθμών της Βιβλιοθήκης
διαπιστώθηκε ότι δημιουργεί περιορισμούς στους χρήστες εφόσον είναι λίγα στον αριθμό,
χρησιμοποιούνται και για άλλες χρήσεις και δεν μπορούν να μεταφερθούν στο σημείο που
ο φοιτητές έχει συλλέξει και μελετά τις έντυπες πηγές που έχει επιλέξει.
Για τον λόγο αυτόν, η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, αναγνωρίζοντας τα
πλεονεκτήματα των έξυπνων φορητών συσκευών στην εν κινήσει αναζήτηση και
προβολή/αναπαραγωγή ψηφιακού υλικού, την ευκολία χρήσης τους, την μεγάλη
συγκριτικά αυτονομία τους, σχεδίασε και υλοποιεί την υπηρεσία δανεισμού εντός της
Βιβλιοθήκης tablet PCs για τους χρήστες των έξι παραρτημάτων της.
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2. Εισαγωγή
2.1. Σκοπός και δομή του Κανονισμού
Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι διπλός:
Πρώτον, να παρουσιάσει, επεξηγηματικά, τις ανάγκες των χρηστών της Βιβλιοθήκης που η
υπηρεσία δανεισμού tablet PCs καλείται να ικανοποιήσει.
Δεύτερον, να ορίσει το πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας, που περιλαμβάνει τα
δικαιώματα του χρήστη, τις υποχρεώσεις του, όπως και τις σχετικές διαδικασίες χρήσης.

2.2. Συμβάσεις και ορισμοί
Στον παρόντα Κανονισμό, γίνεται χρήση αρκετών όρων, οι οποίοι χρήζουν διευκρίνισης.
Παρακάτω παρατίθενται οι σχετικοί ορισμοί, με τους αντίστοιχους αγγλικούς όρους, όπου
αυτό χρειάζεται.
Κανονισμός: Ο παρών κανονισμός.
Βιβλιοθήκη: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποτελούμενη από την Κεντρική
Υπηρεσία και τα κατά τόπους Παραρτήματα.
Πανεπιστήμιο: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Δίκτυο WiFi: Ένα δίκτυο ασύρματης μετάδοσης δεδομένων, στο οποίο μπορούν να
συνδεθούν κατάλληλα εξοπλισμένες συσκευές (όπως τα tablets) και να αποκτήσουν
πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο δεδομένων ενός οργανισμού ή και στο διαδίκτυο. Η
Βιβλιοθήκη παρέχει δωρεάν δίκτυο WiFi στους εσωτερικούς χώρους όλων των
παραρτημάτων της.
Λειτουργικό Σύστημα: Σύνολο ειδικού λογισμικού που διαχειρίζεται το υλικό και υλοποιεί
τις βασικότερες λειτουργίες ενός Η/Υ, παρέχοντας παράλληλα μηχανισμούς, υπηρεσίες και
εργαλεία που κάνουν δυνατή και διευκολύνουν την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.
Εφαρμογή Λογισμικού («application» ή «app»): Πρόγραμμα υπολογιστή που αξιοποιεί τις
υπηρεσίες του Λειτουργικού Συστήματος και τις δυνατότητες του υλικού, προκειμένου να
εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες και να παρέχει εξειδικευμένες δυνατότητες/υπηρεσίες
στο χρήστη.
Android: Ονομασία ενός δημοφιλούς Λειτουργικού Συστήματος για φορητές συσκευές, που
αναπτύσσεται από την εταιρεία Google, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από
διαφορετικούς κατασκευαστές συσκευών. Τα tablets της Βιβλιοθήκης λειτουργούν με αυτό
και συγκεκριμένα με την έκδοση 4.4.2.
Φορητός σταθμός σύνδεσης: Συνοδευτικό εξάρτημα των tablets που διατίθενται από τη
Βιβλιοθήκη, πάνω στο οποίο τα tablets μπορούν να προσαρτηθούν. Αποτελείται από
πληκτρολόγιο μικρού μεγέθους, επιφάνεια αφής («touchpad»), θύρα USB 2.0 κανονικού
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μεγέθους, αναγνώστη καρτών μνήμης SD και επιπλέον μπαταρία, η χωρητικότητα της
οποίας προστίθεται αυτόματα, κατά την προσάρτηση, σε αυτή του tablet. Οι Φορητοί
Σταθμοί προσφέρονται, προαιρετικά, προς δανεισμό μαζί με τα tablets.
Εγγυημένη ελάχιστη διάρκεια δανεισμού: Το ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο
ένας χρήστης μπορεί να δανειστεί ένα tablet χωρίς να του ζητηθεί από τη Βιβλιοθήκη να το
επιστρέψει. Ο χρήστης μπορεί προφανώς να διακόψει το δανεισμό και να επιστρέψει το
tablet ανά πάσα στιγμή, με δική του πρωτοβουλία. Επίσης, είναι δυνατή η μεγαλύτερης
διάρκειας χρήση, εάν δεν υπάρχει σειρά αναμονής για δανεισμό tablets.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του δανεισμού ανά πάσα στιγμή,
ακόμα και πριν την παρέλευση της εγγυημένης ελάχιστης διάρκειας δανεισμού, στην
περίπτωση που η χρήση παραβαίνει τους όρους του παρόντος κανονισμού.

2.3. Ισχύς του Κανονισμού, αναθεωρήσεις και λοιπές σχετικές διαδικασίες
Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αναθεωρείται περιοδικά, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις
εξελίξεις στις τεχνολογίες που σχετίζονται με το αντικείμενό του, αλλά και να βελτιώνεται,
αξιοποιώντας τα συμπεράσματα που θα προκύπτουν από την πρακτική εφαρμογή του στη
Βιβλιοθήκη.
Κάθε αναθεώρηση του Κανονισμού θα αριθμείται, ακολουθώντας τη καθιερωμένη μέθοδο
των εκδόσεων λογισμικού, ως εξής: ο αριθμός έκδοσης θα αποτελείται από δυο επιμέρους
ακέραιους αριθμούς χωρισμένους από στιγμή (.). Ο πρώτος αριθμός θα αυξάνεται όποτε θα
προκύπτουν μεγάλης έκτασης αλλαγές στον Κανονισμό. Μικρότερης έκτασης αλλαγές θα
έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του δεύτερου αριθμού. Το μέγεθος της αύξησης θα
καθορίζεται κάθε φορά από την επιτροπή, ανάλογα με τις προκύπτουσες αλλαγές. Αν
υπάρχει ανάγκη για μια ενδιάμεση, προτεινόμενη έκδοση, αυτή μπορεί να εκφράζεται με
την προσωρινή προσθήκη του χαρακτήρα «Π» (από το «πρόταση»), ακολουθούμενου από
έναν επιπλέον ακέραιο, π.χ. «3.12Π4». Αυτή η προσθήκη θα αφαιρείται όταν μια έκδοση
του Κανονισμού χαρακτηρίζεται οριστική.
Ως τρέχουσα έκδοση του Κανονισμού ορίζεται η «1.0Π3».
Είναι σημαντικό, να γίνεται από τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης μια καταγραφή και
προώθηση προς την Κεντρική Υπηρεσία και ειδικότερα το Τμήμα Μηχανοργάνωσης,
οποιωνδήποτε ζητημάτων ή και παρατηρήσεων θα προκύπτουν από τη χρήση της
υπηρεσίας. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του κανονισμού
και κατά συνέπεια, της ίδιας της υπηρεσίας.
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3. Γενικά περί της υπηρεσίας
3.1. Τι είναι ένα tablet PC και ποιες οι δυνατότητές του;
Συνήθως έτσι αποκαλούμε έναν προσωπικό υπολογιστή ο οποίος ως κύριο μέσο
«επικοινωνίας» με τον χρήστη χρησιμοποιεί μια οθόνη αφής, το μέγεθος της οποίας
ωστόσο είναι τέτοιο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι. Στην πράξη τα
tablets απαντώνται κυρίως σε διαστάσεις 7, 8 και 10 ιντσών, εννοώντας το μήκος της
διαγωνίου της οθόνης.
Τα tablets πλέον έχουν δυνατότητες σχεδόν παρόμοιες με αυτές ενός οποιουδήποτε
προσωπικού υπολογιστή: ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο διαδίκτυο, να προβάλλει και
να επεξεργαστεί πλήθος τύπων αρχείων (έγγραφα, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις,
εικόνες, ηχητικά αρχεία, βίντεο κ.α.), να εκτελέσει αναζητήσεις σε πηγές ψηφιακού υλικού,
να καταγράψει συμβάντα με ήχο ή και εικόνα κ.α.

3.2. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των tablets της Βιβλιοθήκης
Η Βιβλιοθήκη, κατά το σχεδιασμό της υπηρεσίας, επέλεξε tablets που παρέχουν την
επιπλέον δυνατότητα μετατροπής τους σε μίνι φορητούς υπολογιστές (netbooks) μέσω της
διασύνδεσής τους με φορητό σταθμό σύνδεσης που περιλαμβάνει πληκτρολόγιο και
επιφάνεια αφής (touchpad). Ο σταθμός επίσης περιλαμβάνει θύρα σύνδεσης USB,
αναγνώστη καρτών μνήμης SD και επιπλέον μπαταρία, η χωρητικότητα της οποίας
προστίθεται αυτόματα, κατά την προσάρτηση, σε αυτή της μπαταρίας που περιέχεται στο
tablet, αυξάνοντας την αυτονομία της συσκευής στις 15 περίπου ώρες.
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να δανειστεί το tablet με ή χωρίς το φορητό σταθμό
σύνδεσης.

3.3. Σκοποί της Υπηρεσίας
Η υπηρεσία στοχεύει κυρίως και κατά προτεραιότητα στο να παρέχει στα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έναν επιπλέον τρόπο να εκτελούν την
έρευνά τους στο διαθέσιμο υλικό, με έμφαση στην χρηστικότητα και την ευελιξία. Σε
συνδυασμό με τη δυνατότητα δωρεάν ασύρματης («WiFi») πρόσβασης στο δίκτυο του
Ιδρύματος και το Διαδίκτυο που ήδη προσφέρεται και στα έξι παραρτήματα της
Βιβλιοθήκης, οι χρήστες θα μπορούν, δανειζόμενοι ένα tablet, να αναζητούν και να
αξιοποιούν τόσο το υλικό της Βιβλιοθήκης όσο και του διαδικτύου, χωρίς να απαιτείται η
προσκόμιση δικού τους εξοπλισμού.
Δευτερευόντως, τα tablets μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπολογιστές γενικής χρήσης,
για δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων, επικοινωνία κτλ.
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3.4. Ομάδες χρηστών
Τα tablets μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας που
διατηρεί δικαίωμα δανεισμού στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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4. Δανεισμός και χρήση των tablets
4.1. Δικαιώματα, υποχρεώσεις και περιορισμοί
Τα tablets δανείζονται για χρήση αποκλειστικά εντός του χώρου του εκάστοτε
παραρτήματος της Βιβλιοθήκης και δεν πρέπει ποτέ να απομακρύνονται από αυτόν.
Δικαίωμα να δανειστεί tablet έχει κάθε χρήστης που έχει ενεργό δικαίωμα δανεισμού από
τη Βιβλιοθήκη και δεν εκκρεμεί στο όνομά του οποιαδήποτε ποινή για κακή χρήση ή για
καθυστερημένη επιστροφή υλικού.
Κάθε χρήστης που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, έχει δικαίωμα να δανειστεί ένα
tablet τη φορά. Ο χρήστης οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση του tablet στην κατάσταση
που το παρέλαβε, τόσο λειτουργικά όσο και εμφανισιακά και είναι υπόλογος για τυχόν
φθορές που θα προκληθούν στον εξοπλισμό ή απώλεια αυτού, κατά το χρόνο που θα τον
έχει δανειστεί. Ο χρήστης ενθαρρύνεται να ελέγχει το tablet κατά την χρέωση και να
γνωστοποιεί επιτόπου στο προσωπικό της βιβλιοθήκης τυχόν φθορές που εντοπίζει,
προκειμένου να μην τις χρεωθεί ο ίδιος κατά την επιστροφή.
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το tablet για οποιαδήποτε σύννομη χρήση, εφόσον
αυτή δεν επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και τη χρήση της από τους
άλλους χρήστες. Ενδεικτικά, απαγορεύεται το «κατέβασμα» αρχείων κατά παράβαση της
νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ταινιών, μουσικής, συγγραμμάτων κ.α.), η χρήση
των tablets για εισχώρηση σε δίκτυα δεδομένων και ηλεκτρονικές υπηρεσίες χωρίς την
απαιτούμενη από το νόμο εξουσιοδότηση κ.α. Η ακρόαση ηχητικού υλικού θα πρέπει να
γίνεται αποκλειστικά με χρήση ακουστικών τα οποία θα πρέπει να προσκομίζονται από τον
χρήστη. Η χρήση των συσκευών για επικοινωνία με ήχο και εικόνα απαγορεύεται αυστηρά,
εκτός από την περίπτωση που το Παράρτημα διαθέτει ειδικό χώρο για αυτό το σκοπό.
Οποιαδήποτε διαμαρτυρία για παρενόχληση ως αποτέλεσμα κακής χρήσης tablet από
χρήστη, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα από απλή σύσταση έως, στην περίπτωση μη
συμμόρφωσης, την αφαίρεση της συσκευής και την αφαίρεση του δικαιώματος για
επόμενο δανεισμό της για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

4.2. Διάρκεια δανεισμού
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το tablet για όσο χρόνο χρειάζεται, με ανώτατο όριο 1
ώρα πριν από τη λήξη του ωραρίου της Βιβλιοθήκης. Εάν όλα τα tablets είναι δανεισμένα
και προκύψει αίτημα για επιπλέον δανεισμό, τότε ο μεγαλύτερος σε χρόνο δανεισμός που
έχει υπερβεί την εγγυημένη ελάχιστη διάρκεια διακόπτεται με ενέργειες του προσωπικού,
προκειμένου η συσκευή να παραχωρηθεί προς ικανοποίηση του νέου αιτήματος.
Η ελάχιστη εγγυημένη διάρκεια δανεισμού για τα tablets είναι τρεις (3) ώρες.
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4.3. Διαδικασία δανεισμού
Ο χρήστης που επιθυμεί να δανειστεί έναν Η/Υ τύπου «tablet», το ζητάει από το γκισέ
δανεισμού του παραρτήματος.
Το προσωπικό κατ’ αρχήν επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, ως εξής: αν
υπάρχει tablet που δεν είναι δανεισμένο, επιλέγει αυτό. Αν όλα τα tablets είναι
δανεισμένα, τότε ελέγχει τις ώρες που δανείστηκαν και επιλέγει, από όσους δανεισμούς
έχουν υπερβεί την ελάχιστη εγγυημένη διάρκεια δανεισμού, τον μεγαλύτερο σε διάρκεια.
Βρίσκει τον χρήστη που έχει τη συσκευή και τον πληροφορεί ότι θα πρέπει να την
επιστρέψει άμεσα ώστε να διατεθεί σε άλλον.
Μετά την επιστροφή, και τον έλεγχο της συσκευής (λεπτομέρειες για τη διαδικασία
παρακάτω στο 4.5) παραπέμπει τον αιτούντα στον τρέχοντα κανονισμό, προκειμένου να
ενημερωθεί για τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.
Στη συνέχεια, ο αιτών συμπληρώνει σε κατάλληλη φόρμα τον αριθμό μητρώου του, το
ονοματεπώνυμό του, την ώρα παραλαβής του tablet και το αν παραλαμβάνει (ή όχι) το
προσάρτημα πληκτρολογίου και/ή τον φορτιστή. Μετά τη συμπλήρωση και την υπογραφή
της φόρμας, ο χρήστης παραλαμβάνει τον εξοπλισμό.
Ο χρήστης οφείλει να εξετάσει την κατάσταση του εξοπλισμού που παραλαμβάνει και να
σημειώσει τυχόν προβλήματα στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας.

4.4. Χρήσεις των tablets και παρεχόμενες εφαρμογές
Τα tablets μπορούν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, να εξυπηρετήσουν πλήθος σεναρίων
εργασίας. Ειδικότερα, στις συσκευές που παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη έχει
προεγκατασταθεί λογισμικό που επιτρέπει τις παρακάτω χρήσεις:
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Δημιουργία και επεξεργασία αρχείων
κειμένου, λογιστικών φύλλων,
παρουσιάσεων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
WPS Office (συνίσταται)
Polaris Office

Προβολή αρχείων PDF.
Περιήγηση σε ιστοτόπους.

Chrome (συνίσταται)
Android Internet Browser

Λειτουργίες σε αρχεία και φακέλους.

ES Εξερεύνηση Αρχείων (συνίσταται)
Διαχείριση Αρχείων Android

Παρακολούθηση αρχείων βίντεο.

Συλλογή Android

Αναπαραγωγή αρχείων ήχου.

Συλλογή Android
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4.5. Επιστροφή του εξοπλισμού
Κάθε χρήστης που έχει στην κατοχή του tablet, μπορεί να συνεχίσει τη χρήση του μέχρι
mμία (1) ώρα πριν το τέλος του ημερήσιου ωραρίου του παραρτήματος, εκτός από την
περίπτωση όπου ισχύουν, αθροιστικά, οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) Έχει παρέλθει η ελάχιστη εγγυημένη διάρκεια δανεισμού.
Β) Όλα τα διαθέσιμα tablets είναι δανεισμένα.
Γ) Κάποιος άλλος χρήστης αιτείται δανεισμό tablet.
Επίσης, το προσωπικό μπορεί να ανακαλέσει, ανά πάσα στιγμή, τον δανεισμό ενός tablet,
όταν ο χρήστης δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα
κανονισμό ή τον κανονισμό χρήσης της Βιβλιοθήκης.
Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διακοπή του δανεισμού, είτε με πρωτοβουλία του χρήστη είτε
του προσωπικού, γίνεται από το προσωπικό ένας έλεγχος βασικών σημείων και
λειτουργιών, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν φθορές πέραν των φυσιολογικών. Εφόσον
διαπιστωθούν τέτοιου είδους φθορές, αυτές καταγράφονται και ο χρήστης ενημερώνεται γι
αυτές και για το ενδεχόμενο να υπάρξει χρέωση για την αποκατάστασή τους
Εάν δεν παρατηρηθούν μη φυσιολογικές φθορές, ο εξοπλισμός επιστρέφεται και γίνεται
ξανά διαθέσιμος για δανεισμό.

4.6. Καταγραφή και καταλογισμός φθορών
Τα tablets είναι διαθέσιμα σε περιορισμένο σχετικά αριθμό και η αντικατάστασή τους
αποτελεί μεγάλο κόστος για τη Βιβλιοθήκη. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να
δίνεται, τόσο από το προσωπικό όσο και από τους χρήστες, τόσο στη διατήρησή τους σε
καλή λειτουργική κατάσταση, όσο και για στην αποκατάσταση τυχόν φθορών που
προκύπτουν από απροσεξία ή ατύχημα και όχι ως αποτέλεσμα κανονικής, επιμελούς
χρήσης.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το προσωπικό έχει την ευθύνη, κατά την επιστροφή του
εξοπλισμού, να επιθεωρεί την κάθε συσκευή και να καταγράφει τις φθορές που
διαπιστώνει ότι προέκυψαν κατά την τελευταία χρήση. Εάν οι φθορές αυτές είναι
σημαντικές, τότε το προσωπικό τις καταγράφει στο αντίστοιχο «Φύλλο Κατάστασης
Εξοπλισμού», όπου επίσης καταγράφει το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία του χρήστη,
στην κατοχή του οποίου ήταν το tablet. Παράλληλα, ενημερώνει το χρήστη ότι θα γίνει
εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης και ενδεχόμενη χρέωσή του.
Στη συνέχεια, οι παρατηρήσεις προωθούνται στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης, το οποίο
αναλαμβάνει να εκτιμήσει τη σκοπιμότητα και το κόστος αποκατάστασης των φθορών.
Μόλις γίνει η εκτίμηση, τότε ο χρήστης ενημερώνεται για τις ενέργειες που θα πρέπει να
κάνει προκειμένου να αποκατασταθεί η φθορά ή απώλεια.
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