
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΝΩΣΗΡΙΟΤ 

 

 

 Σν Αλαγλσζηήξην ησλ Αξρείσλ ύγρξνλεο Κνηλσληθήο Iζηνξίαο ιεηηνπξγεί ηξεηο 

θνξέο ηελ εβδνκάδα, Δεπηέξα θαη Παξαζθεπή, από ηηο 10.00 - 2.00 ην κεζεκέξη 

θαη  Σεηάξηε από ηηο 12.00 – 6.30 ην απόγεπκα. 

 

 Οη εξεπλεηέο νθείινπλ πξνζεξρόκελνη λα ππνγξάθνπλ ζην βηβιίν αλαγλσζηώλ θαη 

λα αλαγξάθνπλ ηε δηεύζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηνπο.  

 

 Σα αξρεηνζηάζηα θαη ηα βηβιηνζηάζηα ηεο Εηαηξείαο δελ είλαη πξνζηηά ζηνπο 

αλαγλώζηεο. Οη αλαγλώζηεο πνπ επηζπκνύλ λα κειεηήζνπλ έγγξαθα απνθείκελα 

ζηα αξρεία ή βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο ησλ ΑΚΙ πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα 

δειηία πνπ ππάξρνπλ γηα ην ζθνπό απηό. Εσο όηνπ επηζηξέςνπλ ζηνλ ππεύζπλν 

ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ ηα ρεηξόγξαθα θαη ηα βηβιία πνπ εδήηεζαλ, είλαη πξνζσπηθά 

ππεύζπλνη γηα ηελ αθεξαηόηεηα ηνπο. 

 

 Οη εξεπλεηέο παξαθαινύληαη λα αθήλνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο είδε (ραξηνθύιαθεο, 

ηζάληεο θιπ.) ζηνλ εηδηθό ρώξν πνπ έρεη πξνβιεθζεί κέζα ζην Αλαγλσζηήξην.  

 

 Η κειέηε ησλ ρεηξνγξάθσλ θαη ησλ βηβιίσλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζην 

Αλαγλσζηήξην. Δελ επηηξέπεηαη ν δαλεηζκόο. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη βηβιίν ή ρεηξόγξαθν έρεη απνκαθξπλζεί από ην 

ρώξν ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ, ν ππαίηηνο ηεο πξάμεο απηήο ράλεη ην δηθαίσκα λα 

εηζέξρεηαη ζηνπο ρώξνπο ηεο Εηαηξείαο. 

 

 Οη εξεπλεηέο πνπ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ καδί ηνπο δηθά ηνπο βηβιία νθείινπλ λα 

ελεκεξώλνπλ ζρεηηθά ηνλ ππεύζπλν ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ. 

 

 Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θνξεηώλ θσηνηππηθώλ θαη θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ. 

 

 Φσηνηππίεο από έληππα γίλνληαη από ηελ ππεξεζία ησλ ΑΚΙ. Παξαδίδνληαη ζηνλ 

αλαγλώζηε κία ή δύν εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ παξαγγειία. Δελ κπνξνύλ λα 

ππεξβαίλνπλ ηo 30% αλά έληππν. Δελ επηηξέπεηαη ε ζπλνιηθή αλαπαξαγσγή 

βηβιίσλ.  

 

 Η ηηκή ηεο θάζε θσηνηππίαο ζε κέγεζνο Α4 αλέξρεηαη  ζε 0.20 €. ε κέγεζνο Α3 

αλέξρεηαη ζε 0.40 €. 

 

 Γηα λα πξνθπιαρζνύλ από ηε θζνξά ηα ρεηξόγξαθα όισλ ησλ κνξθώλ θαζώο θαη 

ηα ζπάληα έληππα, δαθηπιόγξαθα θαη εθεκεξίδεο δελ θσηνηππνύληαη. 

 

 Ο εξεπλεηήο πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη θσηνκεραληθή ηνπο αλαπαξαγσγή κπνξεί 

λα δεηήζεη από ηνλ ππεύζπλν ηνπ αλαγλσζηεξίνπ θαη έμνδά ηνπ αλαπαξαγσγή ζε 

ζθάλεξ. Η ηηκή ηεο θάζε ζειίδαο αλέξρεηαη ζε 1 €.  

 



 Η παξαγγειία απηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 10 αξρεηαθέο κνλάδεο. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε παξαγγειία δελ κπνξεί λα θαιύπηεη απόιπηα κηα αξρεηαθή κνλάδα 

άλσ ησλ πέληε ζειίδσλ θαη πέξαλ ηνπ 30% ησλ κεγάισλ κνλάδσλ. 

 

 Γηα ηε δεκνζίεπζε αξρεηαθνύ θαη θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ, ν αλαγλώζηεο πξέπεη λα 

ζπκβνπιεύεηαη ηνλ «θαλνληζκό ρνξήγεζεο άδεηαο γηα θσηνγξαθηθή θαη 

θηλεκαηνγξαθηθή αλαπαξαγσγή αξρεηαθνύ πιηθνύ ησλ ΑΚΙ».   

 

 Οη εξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, ζε κειέηεο ηνπο, αξρεηαθή ύιε πξνεξρόκελε από 

ηα Αξρεία ύγρξνλεο Κνηλσληθήο Ιζηνξίαο παξαθαινύληαη λα θαηαζέηνπλ ζηε 

βηβιηνζήθε ησλ ΑΚΙ αληίηππν ηεο εξγαζίαο ηνπο. Οη εξεπλεηέο πνπ κειεηνύλ ζην 

Αλαγλσζηήξην ηεο Εηαηξείαο παξαθαινύληαη λα εξγάδνληαη κε ηξόπν πνπ δελ ζα 

παξεκπνδίδεη ηελ εξγαζία ησλ ζπλεξεπλεηώλ ηνπο. 
 


