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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(Σύµφωνα µε την αριθµ. 83064/ΙΖ/7-8-03 Υπ. Απόφαση ΦΕΚ1173 τ.Β΄, τον Ν. 3149/2003 και την
αριθµ. 22/14-4-2006 Πρακτ. Εφορ. Συµβουλίου Α. ∆. Κ. Β. Κιλκίς )
∆ικαίωµα χρήσης των Η/Υ του Κέντρου και πλοήγησης στο διαδίκτυο έχουν όλα τα Μέλη της
Βιβλιοθήκης, µετά από υποβολή σχετικού αιτήµατος, όπου θα δηλώνεται ότι γνωρίζουν κ΄
αποδέχονται τους όρους του Ε.Ο.Λ.- Ειδικά για τα παιδιά έως 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται από
γονέα ή κηδεµόνα. Οι ανήλικοι από 12 έως 18 ετών υποβάλλουν αίτηση χρήσης ( µία φορά )
συµπληρωµένη κ. υπογεγραµµένη από τον γονέα ή τον κηδεµόνα, ο οποίος γνωρίζει κ. αποδέχεται
τους όρους χρήσης των Η/Υ. Οι γονείς ή οι κηδεµόνες είναι οι µόνοι αρµόδιοι και υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της πλοήγησης των παιδιών τους στο διαδίκτυο .∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ Ο δανεισµός (CD-ROM) του
Κέντρου Πληροφόρησης υπάγεται στη διαδικασία δανεισµού της Βιβλιοθήκης και ακολουθεί τους
κανόνες του Ε. Ο. Λ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ κ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Οδηγίες –Προϋποθέσεις χρήσης Η
πρόσβαση στο ∆ίκτυο επιτρέπεται αφού κάθε χρήστης συµπληρώσει το ειδικό έντυπο για να έχει
δικαίωµα χρήσης του Η/Υ κ του λοιπού εξοπλισµού του Κέντρου. Η χρήση των Η/Υ γίνεται µε σειρά
προτεραιότητας. Ο χρόνος χρήσης πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο(internet) είναι 60΄ ή περισσότερο
ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στο Κέντρο Πληροφόρησης. Τα ΑΜΕΑ έχουν άµεση
προτεραιότητα πρόσβασης κ χρήσης. Η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού κ του λογισµικού πρέπει
να γίνονται µε ιδιαίτερο σεβασµό στα πνευµατικά δικαιώµατα κ χωρίς προβλήµατα στον υπάρχοντα
εξοπλισµό. Ρητώς απαγορεύεται το κατέβασµα (downloading) κάθε εκτελέσιµου προγράµµατος χωρίς
άδεια χρήσης. Το µέγεθος, η πολυπλοκότητα κ η παγκοσµιότητα του ∆ιαδικτύου δεν επιτρέπουν στη
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Κιλκίς τον έλεγχο των παρεχοµένων πληροφοριών ως προς την ακρίβεια, την
ποιότητα και την καταλληλότητά τους. Για τούτο η Βιβλιοθήκη δεν φέρει καµιά ευθύνη για την
αξιοπιστία τους Οι ενήλικες αν και είναι υπεύθυνοι για το υλικό που προσεγγίζουν στο διαδίκτυο,
παρόλα αυτά απαγορεύεται η εµφάνιση άσεµνου υλικού και η συµµετοχή σε τυχερά παιχνίδια. Οι
χρήστες σώζουν αρχεία σε δισκέτα ή cd-rom τα οποία θα ελέγχονται από το προσωπικό. ∆εν
επιτρέπεται η αλλαγή της επιφάνειας εργασίας στις οθόνες, η φύλαξη προσωπικών αρχείων στο
σκληρό δίσκο, η εγκ/ση προγ/των, η αντιγραφή CD η DVD χωρίς άδεια του δηµιουργού. ∆εν
επιτρέπεται η διακίνηση παράνοµου λογισµικού ή άλλου υλικού που προέρχεται εκτός της
Βιβλιοθήκης κ ο τεµαχισµός-συµπίεση αρχείων µε ειδικά προγράµµατα από εξωτερική πηγή.
Απαγορεύεται το κατέβασµα (downloading) κάθε εκτελέσιµου προγρ/τος χωρίς άδεια χρήσης. Ο
σαρωτής του δικτύου είναι διαθέσιµος, εφόσον οι χρήστες κατέχουν τις γνώσεις χρήσης του (ανώτατο
όριο 5 σελίδες). Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωµα να αναζητήσει ευθύνες αν διαπιστωθούν ζηµιές
σε µηχανήµατα /προγράµµατα από πρόθεση ή αµέλεια των χρηστών κ να επιβάλλει κυρώσεις ή
χρηµ. αποζηµιώσεις. Οι υπολογιστές κλείνουν 15΄πριν τη λήξη του ωραρίου της Βιβλιοθήκης. Η
Βιβλιοθήκη µπορεί να δεσµεύσει τους Η/Υ για εκπ/κές ή άλλες ανάγκες. Κάθε χρήστης του ∆ικτύου
∆ιαδικτύου (INTERNET),ο οποίος δεν συµµορφώνεται στους ανωτέρω κανόνες λειτουργίας, στερείται
του δικαιώµατος χρήσης των Η/Υ για 2 ηµέρες. Αν το ίδιο άτοµο συνεχίσει να συµπεριφέρεται
ανάρµοστα την ασφάλεια των Η/Υ ή τους υπόλοιπους χρήστες κ το προσωπικό, τότε θα αφαιρείται το
δικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφόρησης.

Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ∆Η.ΚΕ.ΒΙ ΚΙΛΚΙΣ
Ο/ η υπογράφων/ ουσα
……………………………………………………………………………………
κάτοχος του υπ’ αριθµ.
Α.∆.Ταυτότητας……………………………...................................................
δηλώνω ότι επιθυµώ να κάνω χρήση των Η/Υ του δικτύου του ∆ηµόσιου Κέντρου
Πληροφόρησης της ∆ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κιλκίς, σύµφωνα µε του όρους του
Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµόσιου Κέντρου, τους οποίους γνωρίζω και αποδέχοµαι.
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