
 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 

 

1. Η μελέτη του αρχειακού υλικού γίνεται στον χώρο του αναγνωστηρίου, Τρίτη έως 

Παρασκευή, 10 π.μ. – 2 μ.μ. 

2. Οι ερευνητές υποβάλλουν γραπτό ή τηλεφωνικό αίτημα προς το Τμήμα Αρχείων και 

προγραμματίζουν την ημέρα και ώρα προσέλευσης στο αναγνωστήριο αρχείων του ΙΑΛ. 

3. Το ΙΑΛ διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την πρόσβαση στα αρχεία του σε πρόσωπα 

που έχουν προκαλέσει φθορά σε αρχειακό υλικό στο παρελθόν ή στην περίπτωση που το 

ζητούμενο υλικό είναι ιδιαίτερα φθαρμένο και η χρήση του καθίσταται επικίνδυνη για τη 

διατήρησή του. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο αναγνωστήριο σε πρόσωπα που δεν 

μετέχουν στην έρευνα. 

4. Οι ερευνητές αφήνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στον ενδεδειγμένο χώρο και δεν 

τα κρατούν μαζί τους στο αναγνωστήριο. 

5. Το κάπνισμα, καθώς και η κατανάλωση οποιουδήποτε είδους τροφίμου ή ποτού δεν 

επιτρέπονται στον χώρο του αναγνωστηρίου. 

6. Επιτρέπεται η χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς επίσης και η χρήση 

κινητού τηλεφώνου ή/και φωτογραφικής μηχανής για την αναπαραγωγή υλικού, χωρίς τη 

χρήση φλας. Η επιτρεπόμενη ποσότητα αναπαραγωγής υλικού από τους ερευνητές 

ορίζεται γενικά και κατά προσέγγιση στο 10% κάθε αρχειακής ενότητας. Δεν επιτρέπεται η 

ηλεκτρονική σάρωση αρχειακού υλικού από το ερευνητικό κοινό. 

7. Κατά την προσέλευσή τους στο ΙΑΛ, οι ερευνητές συμπληρώνουν και επιστρέφουν στο 

Ίδρυμα το Δελτίο Ερευνητή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό είναι απολύτως 

εμπιστευτικές, χρησιμοποιούνται από το ΙΑΛ για στατιστικούς λόγους και αφορούν, 

επίσης, στην ενδεχόμενη αναπαραγωγή υλικού. Η προσέλευση στο Ίδρυμα και η χρήση του 

αρχειακού υλικού του σημαίνουν αυτομάτως και την αποδοχή του Κανονισμού 

Αναγνωστηρίου εκ μέρους των ερευνητών.  



8. Κάθε ερευνητής παραλαμβάνει μέχρι πέντε (5) αρχειακά κουτιά ημερησίως. Σε ιδιαίτερες 

περιπτώσεις, ενδέχεται να παραδοθεί μεγαλύτερη ποσότητα υλικού, κατόπιν πρότερης 

συνεννόησης. 

9. Οι ερευνητές οφείλουν να σέβονται τη μοναδικότητα του αρχειακού υλικού, να το 

μεταχειρίζονται με προσοχή, να αποφεύγουν κάθε είδους φθορά και αλλοίωσή του και να 

μην επεμβαίνουν με κανέναν τρόπο και για κανέναν λόγο στην τάξη και τη σειρά στην 

οποία τους παραδίδεται. Μετά τη χρήση του, το υλικό επιστρέφεται στην κατάσταση και 

στη μορφή που βρισκόταν όταν παραδόθηκε προς μελέτη. 

10. Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση αρχειακού υλικού από τον χώρο του αναγνωστηρίου. 

11. Κατά τη μελέτη του υλικού, οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τετράδιο ή 

σημειωματάριο και μολύβι (σε καμία περίπτωση στυλό ή πένα). Κρατούν σημειώσεις δίπλα 

από το υλικό που μελετούν, προσέχοντας να μην τοποθετούν τα χαρτιά τους πάνω στα 

τεκμήρια ούτε να σημειώνουν οτιδήποτε πάνω σε αυτά. Δεν επιτρέπεται η χρήση υλικών 

ή ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα τεκμήρια. 

12. Οι ερευνητές παρακαλούνται να καταθέτουν στο ΙΑΛ ένα αντίγραφο ή αντίτυπο 

εργασίας ή έκδοσης που προκύπτει από τη χρήση του αρχειακού υλικού του.  

13. Σε περίπτωση που ο ερευνητής χρειάζεται αρχειακό υλικό του ΙΑΛ για έντυπη ή 

ηλεκτρονική δημοσίευση (σε περιοδικό, αυτοτελή τόμο, πρακτικά συνεδρίων κ.ο.κ.), 

υποβάλλει γραπτό αίτημα στο Ίδρυμα και προχωρά στην συμπερίληψή του στο 

δημοσίευμα αφού λάβει την επίσης γραπτή έγκριση του Ιδρύματος. Τα ψηφιακά 

αντίγραφα παρέχονται στους ερευνητές από το ΙΑΛ. 

14. Οι ερευνητές είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στις εργασίες τους την προέλευση του 

αρχειακού υλικού που προέρχεται από το ΙΑΛ (παράδειγμα παραπομπής: Ίδρυμα 

Αικατερίνης Λασκαρίδη, Αρχείο Ιωάννη Συκουτρή, φ. 20). 

15. Το αρχειακό υλικό του ΙΑΛ ενδέχεται να εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας περί 

πνευματικών δικαιωμάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αποτελεί ευθύνη των ερευνητών να 

αναζητήσουν τους κατόχους τους ώστε να λάβουν άδεια χρήσης του υλικού που τους 

ενδιαφέρει. 


