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1. Εισαγωγή 
 

Το 2019 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τη Βιβλιοθήκη, αλλά και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου γενικότερα, καθώς 

ήταν ο πρώτος χρόνος κατά τον οποίο η Βιβλιοθήκη λειτούργησε στο νέο κτήριο Κέντρο Πληροφόρησης – 

Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Η μετεγκατάσταση έγινε περί τα τέλη του 2018 (οι πύλες άνοιξαν για το κοινό τον 

Δεκέμβριο του 2018). Μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας της η νέα Βιβλιοθήκη έτυχε πολύ θετικής – έως και 

ενθουσιώδους – ανταπόκρισης από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, του ευρύτερου κοινού της Κύπρου, 

αλλά και πολλών επισκεπτών του χώρου από διάφορες χώρες. Η λειτουργία του ΚΠΒΣΙ αποτέλεσε μεγάλο 

κοινωνικό και ακαδημαϊκό γεγονός για τα δεδομένα της Κύπρου και η δημοσιότητά της έφτασε στο 

αποκορύφωμα με αναφορές στο τύπο τόσο σε Κύπρο όσο και στο εξωτερικό μέσα από ειδικές αναφορές και  

παρουσιάσεις του κτηρίου, των συλλογών και του έργου της Βιβλιοθήκης από δημοσιογράφους ή ακόμα και 

μέσω παρουσιάσεων/συνεντεύξεων που η Αναπληρώτρια Διευθύντρια και άλλοι εμπλεκόμενοι στο έργο 

παραχώρησαν. 

Κατά το 2019 η Βιβλιοθήκη δέχτηκε 573.000 περίπου επισκέψεις, περιλαμβανομένων σε αυτές πέραν των 5.000 

επισκεπτών που συμμετείχαν σε μία από τις 294 οργανωμένες ξεναγήσεις ή εκπαιδευτικές επισκέψεις που 

πραγματοποιήθηκαν. 

Οι συλλογές και οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκη εκτείνονται και στους πέντε ορόφους του ΚΠΒΣΙ ενώ εντός του 2019 

επιπρόσθετα εισήγαγε νέες και σύγχρονες υπηρεσίες προς τα μέλη της, μοντέρνο και ελκυστικό περιβάλλον, 

ελεύθερη πρόσβαση στη συντριπτική πλειοψηφία των βιβλίων και των περιοδικών της (τα οποία προηγουμένως 

βρίσκονταν σε κλειστά βιβλιοστάσια) άμεση εξυπηρέτηση, διάθεση χώρων ομαδικής μελέτης, αναγνωστήριο 

24/365, Παιδικό Τμήμα, δυνατότητα φωτοτύπησης/εκτύπωσης/σάρωση μέσω ενιαίου συστήματος με χρήση  

πανεπιστημιακής κάρτας / κάρτας χρήστη). Για την πιο πάνω αναβάθμιση των υπηρεσιών της βοήθησε 

σημαντικά η έγκαιρη υλοποίηση της εισαγωγής νέας και προηγμένης τεχνολογίας όπως: 

— Σύστημα αυτόματου δανεισμού 

— Σύστημα αυτόματης επιστροφής και διαλογής υλικού (sorting Machine) 

— Σύστημα εισόδου/εξόδου στη Βιβλιοθήκη 

— Σύστημα εξυπηρέτησης ημερήσιων επισκεπτών με σκοπό τη διευκόλυνση πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη 

— Σύστημα φωριαμών (Lockers) τα μέλη της Βιβλιοθήκης, κ.ά. 

Η θετική εικόνα της Βιβλιοθήκης και των όσων προσφέρει στην πανεπιστημιακή κοινότητα αντανακλάται και στα 

αποτελέσματα της Έρευνας Αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Διοικητικές 

Υπηρεσίες προς την ακαδημαϊκή κοινότητα που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Νοέμβριο του 

2019. Στην έρευνα αυτή η Βιβλιοθήκη έλαβε από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου τη γενική 

βαθμολογία 4,28 / 5,00 (85,6%), η οποία ήταν η ψηλότερη μεταξύ όλων των διοικητικών οντοτήτων του 

Πανεπιστημίου. 

Σημειώνεται επίσης ότι παρά την παρέλευση ενός και πλέον έτους από τη μετεγκατάσταση της Βιβλιοθήκης, 

εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες εκκρεμότητες, οι οποίες διευθετούνται συν τω χρόνω με τη συνεργασία 

αρμοδίων διοικητικών υπηρεσιών, όπως οι Τεχνικές Υπηρεσίες, ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας, κ.ά. Για τις εν 

λόγω εκκρεμότητες δημιουργήθηκε ειδικός κατάλογος ο οποίος βρίσκεται υπό τη διαχείριση των αρμοδίων 

υπηρεσιών.  
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Όλοι οι βασικοί στόχοι που είχε θέσει η Βιβλιοθήκη για το 2019, καθώς και άλλοι που εξ ανάγκης προέκυψαν 

λόγω της λειτουργίας της στο νέο χώρο, επιτεύχθηκαν επιτυχώς (βλ. Πίνακα 1 πιο κάτω). Ωστόσο, δεδομένου ότι 

το κτήριο παραδόθηκε με σημαντική καθυστέρηση (συγκριτικά με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του στα μέσα 

του 2018) επηρεάστηκαν δυσμενώς και αρκετά από τα έργα με καθυστέρηση στην υλοποίηση τους. Αυτό είχε ως  

αποτέλεσμα να μετακινηθεί σε κατοπινό στάδιο η ημερομηνία ολοκλήρωσής τους.  

Καθοριστικής σημασίας επιτεύγματα της Βιβλιοθήκης αποτέλεσαν και αξιόλογες συνεργασίες με φορείς και 

προσωπικότητες της Κύπρου. Αυτές οι συνεργασίες περιλάμβαναν τόσο έργα ψηφιοποίησης, όσο και αποδοχής 

σημαντικών δωρεών σε βιβλία ή/και αρχεία. Ενδεικτικά αναφέρονται το Αρχείο Κυριάκου Μάτση, το Αρχείο 

Νίκου Κρανιδιώτη, το Ίδρυμα Φοίβου Σταυρίδη – Αρχεία Λάρνακας,  ο Δήμος Λύσης, ο Σύλλογος Αποφοίτων και 

Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων Αμμόχωστου (ΣΑΦΕΓΑ), το Ινστιτούτο Ευρωδημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης και ο 

Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, μεγάλος αριθμός δωρεών σε βιβλία, κ.ά. 

Η μεγάλη αυτή αναγνώριση και εκτίμηση του έργου της Βιβλιοθήκης τιμά ιδιαίτερα τόσο την ίδια όσο και το 

Πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα αυξάνει τις υποχρεώσεις μας σε θέματα στέγασης και έγκαιρης διαχείρισης των 

αναλαμβανόμενων έργων και συνεργασιών. 

Πέραν των πιο πάνω το 2019 η Βιβλιοθήκη εισήγαγε ή ανέπτυξε σημαντικές συνεργασίες σε τοπικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Μερικές από αυτές αποτελούν η ενεργή συμμετοχή μελών του προσωπικού της στην 

Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών, στην Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη, στην Εθνική 

Επιτροπή Ψηφιοποίησης Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς,  καθώς και στον  Ευρωπαϊκού Οργανισμό LIBER υπό 

την ιδιότητα της γραμματέως στην Επιτροπή Καινοτομίας της Επιστημονικής Επικοινωνίας.  

Από το 2019 συμμετέχει επίσης στην ομάδα εργασίας "EOSC Landscape WG", της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που 

κύριο στόχο έχει την παράθεση δεδομένων από όλα τα Κράτη Μέλη, ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος της 

δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud). 

 
 

2. Αποστολή Βιβλιοθήκης 
 

Αποστολή της Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η στήριξη του Πανεπιστημίου μέσω παροχής υψηλού 

επιπέδου επιστημονικής πληροφόρησης σε κάθε προσπάθεια επίτευξης των στρατηγικών του στόχων σε ό,τι 

αφορά στην έρευνα, στη διδασκαλία, στη διάχυση της γνώσης και στην κοινωνική προσφορά. 

 

 

3. Βαθμός Επίτευξης Ετήσιων Στόχων 
 

Στον Πίνακα 1 πιο κάτω φαίνεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί για το 2019. 



 

Πίνακας 1: Απολογισμός Στόχων Βιβλιοθήκης για το έτος 2019 
ΔΥΠ = Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τίτλος Στόχου 
Δείκτης (Μέθοδος) Μέτρησης 

Αποτελέσματος 

Τιμή δείκτη για  Στόχος 
δείκτη 
2019 

Τιμή 
δείκτη 
2019 

 
Σημειώσεις/αιτιολόγηση τυχόν 

αποκλίσεων 2016 2017 2018 ± 

1. Άνοιγμα στην κοινωνία 
και προσέλκυση νέων 
εξωτερικών μελών 

Αρ. ενεργών συνδρομών 
εξωτερικών μελών 

1.300 1.313 701 1.000 1.418 + 
Από το σύνολο των εξωτερικών μελών, 822 είναι 
με δικαίωμα δανεισμού + 596 χωρίς δικαίωμα 
δανεισμού. 

Αρ. συμμετοχών σε ξεναγήσεις 161 168 328 2.000 5.481 + 
Από το σύνολο, 4.068 ήταν μαθητές, στην 
πλειονότητά τους δημοτικής εκπαίδευσης. 

Ακόλουθοι σελίδας ΒΙΒ στο 
Facebook 

3.091 3.372 4.831 5.500 6.232 + 
Σημαντική αύξηση λόγω της προβολής που έτυχε 
η ΒΙΒ με τη μετάβαση στο νέο κτήριο 

Ακόλουθοι λογαριασμού ΒΙΒ στο 
Twitter 

504 637 967 1.000 1.234 + 
Σημαντική αύξηση λόγω της προβολής που έτυχε 
η ΒΙΒ με τη μετάβαση στο νέο κτήριο 

2. Επανασχεδιασμός 
διεργασιών – 
αυτοματοποίηση 

Αρ. διεργασιών που 
επανασχεδιάστηκαν 

ΔΥΠ 1 3 3 4 + 

1. Ελεγχόμενη πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη 
2. Αυτόματη επιστροφή και διαλογή υλικού 
3. Πρόσβαση σε Συλλογή Περιορ. Δανεισμού 
4. Πρόσβαση σε υλικό Κλειστού Βιβλιοστασίου 

Αρ. εφαρμογών/συστημάτων που 
εισήχθησαν για διευκόλυνση 
χρηστών 

1 1 3 3 4 + 

1. Σύστημα πρόσβασης με προσωπική κάρτα 
2. Σύστημα αυτόματου δανεισμού 
3. Σύστημα αυτόματης επιστροφής 
4. Σύστημα καταχώρησης στοιχείων ημερήσιων 

επισκεπτών 

3. Εκπαίδευση χρηστών 
σε νέες υπηρεσίες 

Αρ. σεμιναρίων σε χρήστες 98 89 61 90 88  Μετά από πτώση το 2018 που σημειώθηκε λόγω 
της μετακόμισης, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και 
οι συμμετοχές σε αυτά επανήλθαν στα επίπεδα 
των προηγούμενων ετών. 

Αρ. συμμετοχών σε σεμινάρια 2.055 1.520 1.220 1.600 1.642 + 

4. Αύξηση ποσοστού 
ικανοποίησης χρηστών 

Μέσος όρος ικανοποίησης από 
έρευνα ικανοποίησης χρηστών 

ΔΥΠ ΔΥΠ 
3,81 / 5 
(76,2%) 

Φοιτ. 
85% 

4,28/5 
(85,6%) 
Ακαδ. 

+ 

Η τιμή για το 2018 αφορά έρευνα ικανοποίησης 
φοιτητών και για το 2019 έρευνα ικανοποίησης 
ακαδημαϊκού προσωπικού. Και οι δύο έγιναν 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσα στο έτος.  

Εισηγήσεις για βελτιωτικές ενέργειες βάσει των τάσεων ή/και των αποκλίσεων: 

• Συνέχιση/επέκταση επανασχεδιασμού διεργασιών με δεδομένες τις ευκαιρίες που παρέχουν οι καινούργιες συνθήκες στο νέο κτήριο. 

• Διεξαγωγή έρευνας LibQUAL+ μέσα στο 2020 για σφυγμομέτρησης της ικανοποίησης των χρηστών μέσα στο νέο περιβάλλον. 

• Εισαγωγή πρόσθετων εφαρμογών/συστημάτων μέσα στο 2020. 
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4. Απολογισμός Δραστηριοτήτων ανά Τομέα 

 
Πίνακας 2: Απολογισμός Δραστηριοτήτων ανά Τομέα  
 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

 

Διοίκηση Βιβλιοθήκης Δ.Μ.Α. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 2015 2016 2017 2018 
Στόχος 
2019 

Τιμή 2019 ± 

1.1 Διαχείριση 
προϋπολογισμού (4/402 
& 3/335) 

• Προϋπολογισμός (3/335 + 4/402) 

• Απορρόφηση 

• Έσοδα 

• Δαπάνες από έσοδα 

1.668.000 
100,1% 
25.446 

862 

1.858.036 
99,2% 
13.607 

805 

1.738.000 
100,2% 
15.487 
8.095 

2.029.126 
100% 

10.336 
1.143 

2.000.000 
100% 

15.000 
– 

2.200.916 
99,9% 
28.556 
4.007 

+  
- 
+ 
+ 
 

1.2 Αξιολόγηση Υποδομών 

• Κτηριακές 

• Τεχνολογικές 

• Επίπλωση 

• Ποσοστό κάλυψης ραφιών ανοικτής πρόσβασης1 

• Φοιτητές / θέση μελέτης1 

• Επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη2 

• Επισκέψεις στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης 

95% 
35,1 

154.454 
131.221 

95% 
34,1 

142.708 
130.277 

105% 
42,1 

130.000 
124.790 

70% (υπολ) 
7,9 

140.000 
130.833 

75% 
8,0 

250.000 
150.000 

75% 
7,5 

573.000 
159.026 

+  
+ 
+ 
+ 

Συμπεράσματα-Εισηγήσεις για το επόμενο έτος: 

Όπως φαίνεται στο σημείο 1.2 πιο πάνω, με τη μετάβαση στο νέο κτίριο αυξήθηκε κατά πολύ ο διαθέσιμος χώρος για τα βιβλία, καθώς και ο αριθμός διαθέσιμων θέσεων 

μελέτης για τους χρήστες. 

 

1 Από το 2018 αφορά το «Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου». 
2 Από το 2019 αφορά το «Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου». 
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2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Διαχείριση περιεχομένου 
συλλογής  

Δ.Μ.Α. 2015 2016 2017 2018 
Στόχος 
2019 

Τιμή 
2019 

± 

2.1 Προσκτήσεις • Αρ. νέων προσκτήσεων εντύπων & Ο/Α από αγορές 

• Αρ. νέων προσκτήσεων εντύπων & Ο/Α από δωρεές 

• Αρ. ηλεκτρονικών βιβλίων (από συνδρομές) 

• Αρ. συνδρομών περιοδικών1 

• Αρ. βάσεων δεδομένων (από συνδρομές) 2 

2.885 
2.167 

361.649 
437 
166 

2.099 
4.400 

421.777 
418 
161 

1.682 
5.880 

462.689 
408 
160 

1.390 
1.014 

480.000 
410 
167 

1.500 
– 

500.000 
400 
180 

2.829 
2.387 

538.600 
411 
188 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2.2 Καταλογογράφηση/ 
Τεκμηρίωση 

• Νέες εγγραφές εντύπων & Ο/Α στον κατάλογο 

• Νέα αντίτυπα εντύπων στον κατάλογο 

6.057 
9.767 

5.551 
7.636 

5.981 
7.114 

2.890 
3.976 

5.000 
5.000 

5.802 
6.967 

+ 

+ 

Συμπεράσματα-Εισηγήσεις για το επόμενο έτος: 
— 

1 Υπάρχει τάση για μείωση.     2 Οι ελάχιστες για τις ανάγκες του ΠΚ. 

 

 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Διαχείριση – υποστήριξη 
τεχνολογικής υποδομής 

Δ.Μ.Α. 2015 2016 2017 2018 
Στόχος 
2019 

Τιμή  
2019 

± 

3.1 Διαχείριση 
εξοπλισμού 

• Δαπάνες μηχανογραφικού εξοπλισμού (4/412) 

• Αρ. κοινόχρηστων Η/Υ 

13.429 
36 

18.911 
36 

11.574 
36 

171.200 
110 

– 
110 

17.051 
120 

+ 

+ 

3.2 Διαχείριση 
συστημάτων 

• Αρ. νέων εφαρμογών/συστημάτων που εισήχθησαν 
για διευκόλυνση χρηστών 

ΔΥΠ 1 1 3 3 4 + 

 

3.3 Ψηφιοποίηση • Αρχειακά τεκμήρια που ψηφιοποιήθηκαν 

• Αρ. τρεχόντων έργων ψηφιοποίησης  

48.715 
12 

71.408 
11 

69.505 
12 

103.393 
14 

– 
12 

56.648 
18 

_ 

+ 

Συμπεράσματα-Εισηγήσεις για το επόμενο έτος: 
— 
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4. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

 

Παροχή υπηρεσιών Δ.Μ.Α. 2015 2016 2017 2018 
Στόχος 
2019 

Τιμή  
2019 

± 

4.1 Πληροφοριακή 
Παιδεία 

• Σεμινάρια σε χρήστες  

• Συμμετέχοντες 

94 
1.902 

98 
2.055 

89 
1.520 

61 
1.220 

90 
1.600 

88 
1.642 

_ 

+ 

4.2 Υπηρεσίες 

• Δανεισμός 

• Εξυπηρέτηση 

• Εγγεγραμμένοι χρήστες 
o Κοινότητα ΠΚ 
o Εξωτερικοί χρήστες 

• Αρ. δανεισμών 

• Επισκέψεις 

• Αιτήματα εξυπηρέτησης μέσω Ask a Librarian 

• Μέσος όρος ικανοποίησης από έρευνα 
ικανοποίησης χρηστών 

11.894 
10.570 
1.324 

72.373 
154.454 

465 
ΔΕ 

11.920 
10.620 
1.300 

67.883 
142.708 

462 
ΔΕ 

11.953 
10.640 
1.313 

59.283 
130.000 

420 
ΔΕ 

8.9181 
8.2171 
7011 

47.532 
140.0002 

450 
76,2% 

(φοιτητές) 

– 
– 

1.000 
60.000 

200.000 
480 
85% 

10.161 
8.971 
1.190 

59.393 
573.000 

519 
85,6% 

(ακαδ. προσ.) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4.3 Προβολή και 
επικοινωνία 

• Αρ. συμμετοχών σε ξεναγήσεις 

• Εκδηλώσεις Παιδικού Τμήματος 

• Διαλέξεις, παρουσιάσεις, συνεντεύξεις 

• Αναφορές στο Τύπο (άρθρα, συνεντεύξεις, βίντεο) 

• Ακόλουθοι σελίδας στο Facebook 

• Ακόλουθοι στο twitter 

• Ακόλουθοι στο Pinterest 

129 
– 
– 
– 

2.928 
432 

1.700 

161 
– 
– 
– 

3.091 
504 

1.734 

168 
– 
– 
– 

3.372 
637 

1.746 

328 
– 
– 
– 

4.831 
967 

1.780 

2.000 
– 
– 
– 

5.500 
1.500 
2.500 

5.481 
6 

20 
175 

6.232 
1.234 
1.800 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Συμπεράσματα-Εισηγήσεις για το επόμενο έτος: 

• Περισσότερες από 500.000 επισκέψεις μέσα στο έτος. 

• Επαναφορά δραστηριοτήτων πληροφοριακής παιδείας στα επίπεδα των προηγούμενων ετών (μειωμένη δραστηριότητα το 2018 λόγω εντατικών εργασιών 
μετακόμισης). 

• Διεξαγωγή έρευνας LibQUAL+ μέσα στο 2020 για σφυγμομέτρησης της ικανοποίησης των χρηστών μέσα στο νέο περιβάλλον. 

 
1 Αλλαγή κατηγοριών/υπολογισμού στο σύστημα – διαγραφή εσφαλμένων εγγραφών. 
2 Υπολογισμός. Οι διαθέσιμες μετρήσεις για την Κεντρική Βιβλιοθήκη στα πρώην Κεντρικά Κτίρια αφορούσαν την περίοδο 1/1/2018-31/10/2018, καθώς διακόπηκε η 
καταμέτρηση λόγω μετακόμισης. Με βάση αυτές τις μετρήσεις, καθώς και τις τάσεις κατά τα προηγούμενα έτη για την αντίστοιχη περίοδο που υπολειπόταν, 
υπολογίστηκε η τελική τιμή του δείκτη για το 2018. 
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5.  Στρατηγικά/Επιχειρησιακά Έργα Βιβλιοθήκης  
 

Πίνακας 3: Σύνοψη Απολογισμού των Στρατηγικών/Επιχειρησιακών Έργων   
 

Σύνοψη Στρατηγικών/Επιχειρησιακών Έργων έτους 2019 

Τίτλος  Έργου 

Προγραμματισμός Έργου Απολογισμός έργου 

Υπεύθυνος 
Έργου 

Προϋπ/σμός 
Έργου 

Ημ. 
Έναρξης 

Ημ. 
Ολοκλήρ

ωσης 

Απόκλιση από 
προγραμματισμό; 

NAI/OXI 

Ποσοστό 
έργου που 

υλοποιήθηκε 

Αναθεωρημένη 
Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

1. Εγκατάσταση τεχνολογίας RFID, sorting 
machine, access control και διασύνδεση με 
Sierra 
Η τεχνολογία RFID (ετικέτες με μικροτσίπ και ειδικά 
συστήματα/εξοπλισμός) θα επιτρέψει την αυτόματη 
διαλογή βιβλίων κατά τις επιστροφές, τον αυτόματο 
εντοπισμό λανθασμένης τοποθέτησης στο ράφι, την 
ταχύτατη απογραφή υλικού, υπηρεσίες δανεισμού, 
κ.ά. 

Πάνος Ράπτης € 1.040.000 2014 12/2018 ΝΑΙ 100% 07/2019 

Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): 
Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της κατασκευής και στην παράδοση του νέου κτηρίου, αλλά και εξέλιξη της σύμβασης. 

2. Εγκατάσταση εξοπλισμού στο νέο κτήριο 
Αφορά τη μεταφορά κινητών ραφιών, τη μεταφορά 
υφιστάμενου και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ΤΠ, 
την εγκατάσταση συστήματος θυρίδων (lockers), κ.ά. 

Έλενα Διομήδη, 
Ανδρέας Κ. 
Ανδρέου, 
Πάνος Ράπτης, 
Αντώνης 
Σωκράτους 

€ 525.000 01/2017 12/2018 ΝΑΙ 100% 03/2019 

Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): 
Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της κατασκευής και στην παράδοση του νέου κτηρίου. 

3. Δράσεις για προβολή της Βιβλιοθήκης με 
σκοπό την προσέλκυση νέων εξωτερικών μελών 
Διαφώτιση ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη χρήση η 
Βιβλιοθήκη και να καταστεί σημαντικό σημείο 

Έλενα Διομήδη 
Μικαέλλα 
Χαραλάμπους 
Σταυρούλα 
Πίττα 

- 01/2018 12/2018 ΝΑΙ 120% 12/2019 
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Σύνοψη Στρατηγικών/Επιχειρησιακών Έργων έτους 2019 

Τίτλος  Έργου 

Προγραμματισμός Έργου Απολογισμός έργου 

Υπεύθυνος 
Έργου 

Προϋπ/σμός 
Έργου 

Ημ. 
Έναρξης 

Ημ. 
Ολοκλήρ

ωσης 

Απόκλιση από 
προγραμματισμό; 

NAI/OXI 

Ποσοστό 
έργου που 

υλοποιήθηκε 

Αναθεωρημένη 
Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

αναφοράς τόσο για εξωτερικούς ερευνητές όσο και 

για την ευρύτερη κοινωνία. 
 

 

Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): 
Σταδιακή υλοποίηση, βάσει έναρξης λειτουργίας ΚΠΒΣΙ. Θεωρούμε ότι το έργο ολοκληρώθηκε και πλέον συνεχίζει ως λειτουργία. 

4. OpenAIRE-Advance 
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεχίζει την αποστολή 
του OpenAIRE για στήριξη της Ανοικτής Πρόσβασης 
στην Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. 
https://www.openaire.eu/advance. 

Σύλβια 
Κουκουνίδου 

- 01/2018 01/2021 ΟΧΙ 75% – 

Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): 
— 

5. NI4OS EUROPE 
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο την 
ανάπτυξη και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
υποδομής νέφους Ανοικτής Επιστήμης, την 
προώθηση των αρχών FAIR που αφορούν κυρίως τα 
Ερευνητικά Δεδομένα καθώς και την εφαρμογή και τη 
διάχυση της υποδομής και της όλης φιλοσοφίας της 
Ανοικτής Επιστήμης με όλες τις παραμέτρους που 
αφορούν την Ανοικτή Πρόσβαση σε ερευνητικές 
δημοσιεύσεις και δεδομένα στο ερευνητικό και ευρύ 
κοινό. Βλ. https://ni4os.eu. 

Σύλβια 
Κουκουνίδου 

€131.000 
(για το ΠΚ) 

09/2019 09/2022 ΟΧΙ 10% – 

Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): 
— 

6. Απεντόμωση έντυπου και αρχειακού υλικού 
Το έργο έχει στόχο τη λειτουργία ειδικού χώρου στο 
Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος 
Ιωάννου», όπου θα τοποθετηθούν τα παλαίτυπα και 

Αναστασία 
Ιωάννου 

€30.000 12/2019 06/2020 ΟΧΙ 10% – 
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Σύνοψη Στρατηγικών/Επιχειρησιακών Έργων έτους 2019 

Τίτλος  Έργου 

Προγραμματισμός Έργου Απολογισμός έργου 

Υπεύθυνος 
Έργου 

Προϋπ/σμός 
Έργου 

Ημ. 
Έναρξης 

Ημ. 
Ολοκλήρ

ωσης 

Απόκλιση από 
προγραμματισμό; 

NAI/OXI 

Ποσοστό 
έργου που 

υλοποιήθηκε 

Αναθεωρημένη 
Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

τα αρχεία, το υλικό των οποίων θα περάσει από 
διαδικασία επαγγελματικής απνετόμωσης για την 
κατάλληλη διατήρησή του. 

7. Απόσυρση πεπαλαιωμένου υλικού 
Στη ΒΙΒ έχει διαχρονικά συσσωρευτεί ένας μεγάλος 
αριθμός πολλαπλών ή/και πεπαλαιωμένων 
αντιτύπων βιβλίων/περιοδικών κυρίως από δωρεές. 
Με αφορμή και τη μετεγκατάσταση της Βιβλιοθήκης 
στο νέο κτήριο, για σκοπούς απαλλαγής από το υλικό 
αυτό, η ΒΙΒ μετά από άδεια από τα Σώματα του Π.Κ., 
κάλεσε όλες τις κυπριακές βιβλιοθήκες, και κατόπιν 
τους ιδιώτες, να λάβουν το επιθυμητό γι’ αυτούς 
υλικό, ενώ το υπόλοιπο θα οδηγηθεί στην 
ανακύκλωση. 

Δέσποινα 
Λάμπρου 

- 01/2017 12/2018 ΝΑΙ 90% 06/2020 

Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): 
Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της κατασκευής και στην παράδοση του νέου κτηρίου. 

8. Νέα ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης 
Αναδιοργάνωση της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, 
τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς το 
περιεχόμενο, με στόχο να καταστεί πιο λειτουργική 
και εύχρηστη για τους χρήστες. 

Ανδρέας Κ. 
Ανδρέου 

- 03/2018 06/2019 ΝΑΙ 30% 12/2020 

Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): 
Καθυστέρηση λόγω εργασιών όλου προσωπικού κατά το 2018 που αφορούσαν τη μετακόμιση στο νέο κτήριο, αλλά και λόγω φόρτου εργασίας της Υπηρεσίας 
Πληροφοριακών Εφαρμογών, από την οποία εξαρτάται η πρόοδος του έργου. 
9. Ιδρυματικό αποθετήριο ΠΚ 
Δημιουργία υποδομής ώστε η ερευνητική παραγωγή 
που προέρχεται από ή στην οποία συμμετέχουν μέλη 
του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΠΚ να είναι 
συγκεντρωμένη σε αποθετήριο του Πανεπιστημίου. 
Το έργο αφορά τη δημιουργία της τεχνικής υποδομής, 

Ευέλθων 
Προδρόμου, 
Λούης 
Προκοπίου, 
Σύλβια 
Κουκουνίδου 

- 2016 12/2018 ΝΑΙ 90% 03/2020 
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Σύνοψη Στρατηγικών/Επιχειρησιακών Έργων έτους 2019 

Τίτλος  Έργου 

Προγραμματισμός Έργου Απολογισμός έργου 

Υπεύθυνος 
Έργου 

Προϋπ/σμός 
Έργου 

Ημ. 
Έναρξης 

Ημ. 
Ολοκλήρ

ωσης 

Απόκλιση από 
προγραμματισμό; 

NAI/OXI 

Ποσοστό 
έργου που 

υλοποιήθηκε 

Αναθεωρημένη 
Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

τη συγκέντρωση της υπάρχουσας έρευνας και τον 
μηχανισμό αυτοαρχειοθέτησης των δημοσιεύσεων. 

Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): 
Απασχόληση προσωπικού το 2018 και αρχές του 2019 για θέματα μετακόμισης της Βιβλιοθήκης στο νέο κτήριο. 

10. Δημιουργία σύντομων βίντεο χρήσης 
υπηρεσιών 
Τα βίντεο δεν θα αποσκοπούν τόσο στο να 
ενημερώσουν τους χρήστες για υπηρεσίες της 
Βιβλιοθήκης, όσο στο να τους βοηθήσουν να τις 
αξιοποιήσουν (how to), με πρακτικό όφελος για τους 
χρήστες και οικονομικό όφελος για το Πανεπιστήμιο 
(μείωση διοικητικού κόστους). 

Αντώνης 
Σωκράτους 

- 07/2018 12/2019 ΝΑΙ 20% 12/2020 

Λόγοι απόκλισης (όπου ισχύει): 
Συνάρτηση με τη λειτουργία του ΚΠΒΣΙ. 

 


