
Διαδικαζία Έκθραζης παραπόνων – Σσλλογή Βιβλιοθήκης 

 

Η Δθνξεία (Γ.Σ.), ε Γηεύζπλζε θαη ην πξνζσπηθό ηεο Βηβιηνζήθεο 

αληηιακβάλνληαη όηη παξά ηελ πξόζεζή ηνπο λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο πνιύ πηζαλόλ λα εκπινπηίδνπλ ηε ζπιινγή κε πιηθό δηθνξνύκελεο αμίαο. Γη 

΄ απηό ηνλ ιόγν, πηνζεηνύκε κηα μερσξηζηή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζπδεηείηαη 

νηηδήπνηε ζρεηηθό κε ηελ πνηόηεηα ηεο ζπιινγήο καο. Η δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 

 Όηαλ θάπνην κέινο  ηεο Βηβιηνζήθεο έρεη επηθπιάμεηο όζνλ αθνξά 

ζπγθεθξηκέλν ηεθκήξην ηεο ζπιινγήο θαη ζεσξεί όηη πξέπεη λα απνθαζηζηεί ε 

απόζπξζή ηνπ, ζα πξέπεη λα εθθξάζεη θαη λα ζπδεηήζεη ηηο απόςεηο ηνπ κε ηνλ 

αξκόδην ππάιιειν ηεο Βηβιηνζήθεο. Αλ κεηά ηε ζπδήηεζε εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί 

ηηο απόςεηο ηνπ θαη ην ζέκα παξακέλεη αλνηθηό, ηόηε ε Βηβιηνζήθε ζέηεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ ηε θόξκα παξαπόλσλ πνπ αθνινπζεί. Απηή ε θόξκα δελ γίλεηαη δεθηή αλ δελ 

πεξηιακβάλεη νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαη ηειέθσλν ηνπ αηηνύληνο. Ο Γηεπζπληήο 

ηεο Βηβιηνζήθεο ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεη ην αίηεκα / παξάπνλν θαη ζηέιλεη γξαπηή 

απάληεζε ζηνλ αηηνύληα. Σε πεξίπησζε πνπ ε δηεπζέηεζε ηνπ όινπ ζέκαηνο 

παξακέλεη αθόκε ζε εθθξεκόηεηα, ην δήηεκα ζπδεηείηαη ζε ζπλεδξίαζε ηεο Δθνξείαο 

ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηελ παξνπζία ηνπ αηηνύληνο, πνπ θαιείηαη λα εθζέζεη ηηο απόςεηο 

ηνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε Δθνξεία ηεο Βηβιηνζήθεο ππεξαζπίδεηαη ηηο αξρέο 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιόγνπ θαη επηζεκαίλεη όηη αληηηίζεηαη ζε θάζε κνξθή ινγνθξηζίαο. 

Γηα λα απνζπξζεί πιηθό από ηε ζπιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο, απαηηείηαη νκόθσλε 

απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Γηεύζπλζεο. 

 

Σσμπληρώζηε ηη θόρμα παραπόνων 

 

Ονομαηεπώνσμο 

 

 

Τηλέθωνο 

 

 

Διεύθσνζη 

 

 

Τίηλος σλικού 

 

 

Είδος σλικού 

 

 

Σσγγραθέας/Δημιοσργός 

 

 

Εκδόηης 

 

 

 

1. Γηαβάζαηε, αθνύζαηε ή είδαηε όιν ην έξγν;  

………….………....................................................................................................... 

 

 

2. Πνην θνκκάηη δηαβάζαηε, αθνύζαηε ή είδαηε ; 

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. 

 



 

3. Πνην είλαη ην ζέκα ηνπ έξγνπ απηνύ; 

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. 

 

4. Τη αθξηβώο λνκίδεηε όηη ζαο ζίγεη, είλαη πξνζβιεηηθό; Παξαπέκπεηε ζε 

ζειίδεο, ζθελέο θιπ. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Πνην λνκίδεηε όηη ζα είλαη ην απνηέιεζκα γηα θάπνηνλ πνπ ζα δηαβάζεη, 

αθνύζεη ή ζα δεη απηό ην έξγν; 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

6. Γηα πνηα ειηθία ζα πξνηείλαηε ην ζπγθεθξηκέλν πιηθό; 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

 

7. Έρεηε δηαβάζεη θάπνηεο θξηηηθέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν; 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

8. Αλ έρεηε άιια ζρόιηα, ρξεζηκνπνηήζηε ηε ζειίδα πνπ αθνινπζεί. 

 

 

Υπνγξαθή Μέινπο                                     Ηκεξνκελία 

 

 

 

*Έλαβα γνώζη ηης διαδικαζίας σποβολής παραπόνων 

 

*Σημείωζη: Η Βιβλιοθήκη ηης Βέροιας αν τρειαζηεί να δημοζιεύζει οηιδήποηε έτει 

ζτέζη με ηη ζσγκεκριμένη επιζηολή, δεν θα παραθέζει ηα ζηοιτεία ηοσ μέλοσς  ποσ ηην 

σποβάλει, ζύμθωνα με ηο Νόμο περί προζηαζίας ηων αηομικών δεδομένων. 


