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Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Επικοινωνία με κεντρικό αναγνωστήριο 
Τηλέφωνα: 210 241 3058 & 210 241 3057 
Fax: 210 241 3442 
e-mail: library@igme.gr 

Ταχυδρομική διεύθυνση 
Ολυμπιακό Χωριό (Γ είσοδος), Θρακομακεδόνες, 
Τ.Κ. 13677 ΑΧΑΡΝΑΙ 

Ωράριο λειτουργίας 
Δευτέρα ως και Παρασκευή: 09:00 ως 14:00 
Προϊστάμενος: 

• Κων/νος Βασιλειάδης (τηλ. 210 241 3056) 
Υπεύθυνοι: 

• Αικατερίνη Καλυβιώτη (τηλ. 210 241 3057) 
• ΕλευθερίαΣπαγαδώρου (τηλ. 210 241 3058) 

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση των βιβλιογραφικών 
δεδομένων της Βιβλιοθήκης ΙΓΜΕ από οποιονδήποτε Η/Υ, 
στην ηλεκτρονική δ/νση: http://library.igme.gr. 
Κατάστημα πώλησης Χαρτών & Εκδόσεων ΙΓΜΕ 
Δευτέρα ως και Παρασκευή: 08:30 ως 13:30 
(Πληροφορίες: 210 241 3083) 
Υπεύθυνος: Εμμ. Κοντοπίδης 

Πρόσβαση: 
• Με Ι.Χ. αυτοκίνητο: από Ε.Ο. προς Λαμία (έξοδος 

Αττικής Οδού No 8), έξοδος προς Θρακομακε
δόνες - Ολυμπιακό Χωριό (χιλιομετρική απόσταση 
από Πλ. Συντάγματος ~ 26 χλμ.) 

• Συγκοινωνιακά: Από Σταθμό ΗΣΑΠ «Ειρήνη» λε
ωφορεία express Χ40 ή/και Χ41 (στάση ΙΓΜΕ) 
(διάρκεια διαδρομής περίπου 35') 

Περιγραφή - Ιστορικό 

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Γ.Μ.Ε. συγκαταλέγεται στις μεγαλύτε
ρες επιστημονικά εξειδικευμένες Βιβλιοθήκες της Ελλάδας 
και είναι από τις πλέον ενημερωμένες πάνω στις γεωεπι-
στήμες. Αυτή τη στιγμή διαθέτει: 
• Περισσότερα από 10.000 βιβλία, αρκετά έκτων οποίων 

είναι σπάνιες εκδόσεις και κάποια μάλιστα έχουν εκδο
θεί ως και το 19ο αιώνα. 

• Περισσότερες από 10.000 υπηρεσιακές μελέτες και τε
χνικές εκθέσεις (από το 1875) 

• Περισσότερους από 40.000 τόμους και τεύχη ελληνικών 
και διεθνών επιστημονικών περιοδικών (από το 1849) 

• Περί τα 5.000 ανάτυπα επιστημονικών άρθρων ή δημο
σιεύσεων 

• Περί τους 4.500 χάρτες (από το 1891) 
• Δεκάδες λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και βιβλιογραφικούς 

καταλόγους 

• Ικανό αριθμό επιστημονικού υλικού σε ηλεκτρονική μορ
φή (CD, DVD) 

Το μεγαλύτερο μέρος του παραπάνω έντυπου υλικού 
είναι καταχωρημένο ηλεκτρονικά με βάση το σύστημα βι-
βλιοθηκονομικής καταχώρησης (Βασική έκδοση ΑΒΕΚΤ 
5.5.01 & υποσύστημα ΑΒΕΚΤ Ζ39.50 Server & Web Gate) 
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. 

Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί δεκάδες χρήστες, άμεσα ή 
μέσω διαδικτύου (Φορείς, ιδιώτες, φοιτητές και βεβαίως 
τους εργαζόμενους του ΙΓΜΕ). 

Από τις 13 Οκτωβρίου 2008 η Βιβλιοθήκη των Κεντρι
κών Υπηρεσιών του ΙΓΜΕ, λειτουργεί στις νέες υπερσύγ
χρονες εγκαταστάσεις της στα καινούρια κτίρια του ΙΓΜΕ 
στο Ολυμπιακό Χωριό. 
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Διαδικασία διάθεσης βιβλιογραφικών υλικών 

1. Για τους υπαλλήλους του ΙΓΜΕ λειτουργεί ως δανειστι
κή όλων των βιβλίων και των τεχνικών εκθέσεων και με
λετών που διαθέτει. Δεν δανείζονται οι σπάνιες εκδόσεις, 
τα περιοδικά, οι χάρτες, τα ανάτυπα, τα λεξικά, τα CD, 
τα DVD, οι εγκυκλοπαίδειες και οποιοδήποτε έντυπο πε
ριέχει αποδελτιωμένο άρθρο. Τα μη δανειζόμενα έντυ
πα είναι διαθέσιμα προς μελέτη μόνο στο κεντρικό 
αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης. 

2. Για τους εκτός ΙΓΜΕ χρήστες δεν είναι δανειστική. 
Οι εκτός ΙΓΜΕ χρήστες μπορούν: 
• Να μελετήσουν επιτόπου οποιοδήποτε διαθέσιμο υλι

κό (Βιβλία, Τεχνικές Εκθέσεις & Μελέτες ΙΓΜΕ, Σπά
νιες Εκδόσεις, Ανάτυπα, θεματολογικοί Χάρτες Ελ
λάδας, Άτλαντες, Εκδόσεις ΙΓΜΕ, λεξικά, 
εγκυκλοπαίδειες, ελληνικά και διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά, CD, DVD κτλ.) . 

• Να λάβουν φωτοαντίγραφα άρθρων επιστημονικών 
περιοδικών, αποσπασμάτων κάποιων εκ των βιβλίων 
ή και ανατύπων, πληρώνοντας μόνο την αξία των φω
τοαντιγράφων ή των εκτυπώσεων. 

• Να λάβουν βιβλιογραφία μέσω διαδικτύου. 

• Να αγοράσουν δημοσιευμένους χάρτες και δημοσι
ευμένες μελέτες του ΙΓΜΕ που διατίθενται στο Πω
λητήριο που υπάρχει στο ισόγειο του κεντρικού κτι
ρίου. 

Όλες οι τεχνικές εκθέσεις, μελέτες, χάρτες, εκδόσεις 
κ.λ.π. που έχουν εκπονηθεί από το προσωπικό του Ι.Γ.Μ.Ε. 
είναι έργα πνευματικής ιδιοκτησίας του Ινστιτούτου και 
προστατεύονται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθε
σίας (Ν2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σή
μερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιο
κτησίας (copyright ©). 
Ως εκ τούτου απαγορεύεται απολύτως η, κατά οποιονδή
ποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντι
γραφή, φωτοαντιγραφή και εν γένει αναπαραγωγή, μετά
φραση, διασκευή κ.λ.π., του συνόλου ή μέρους τους, χωρίς 
τη γραπτή άδεια του Γενικού Διευθυντή του Ι.Γ.Μ.Ε. 

Κατάλογος 513 Χαρτών της Ελλάδας: Γεωλογικοί, Γε-
ωτεκτονικοί, Γεωχημικοί, Εδαφολογικοί, Θερμομεταλλικών 
Πηγών, Κοιτασματολογικοί, Μεταλλείων & Λατομείων, Με-
ταλλογενετικοί, Νεοτεκτονικοί, Σεισμοτεκτονικοί, Υδρογε-
ωλογικοί, Φωτογεωλογικοι'. 

Οι παραπάνω χάρτες είναι διαθέσιμοι για το κοινό 
προς μελέτη στη Βιβλιοθήκη του Ι.Γ.Μ.Ε. 

Δεκάδες άλλοι θεματολογικοί χάρτες περιέχονται σε 
τεχνικές εκθέσεις και μελέτες του ΙΓΜΕ 

Κατάλογος περιοδικών Βιβλιοθήκης ΙΓΜΕ (1850-2006) 
Ηλεκτρονική βάση των βιβλιογραφικών δεδομένων: 

http://library.igme.gr. 
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