
Πλαίζιο Επαναλειηοςπγίαρ Δημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ Δπάμαρ μεηά ηην 

πανδημία ηος COVID – 19 

       

       

     

 

 

Β' Φάζη Επαναλειηοςπγίαρ Δημόζιαρ Κενηπικήρ 

Βιβλιοθήκηρ Δπάμαρ 

 

 

Η Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο ελαξκνληδόκελε κε ηηο λέεο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (ΚΥΑ απόθαζε Αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 33465/31-5-

2020, (ΦΔΚ Β'/ 2087/31-5-2020) ηωλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ - Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδύζεωλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε - Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ - Δξγαζίαο θαη 

Κνηλωληθώλ Υπνζέζεωλ - Υγείαο - Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ - Δζωηεξηθώλ - 

Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ - Ναπηηιίαο θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο, πξνρωξά ζηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηεο, κε γλώκνλα ηελ εμππεξέηεζε ηωλ ρξεζηώλ ηεο θαη ηελ αζθάιεηα 

ηωλ πνιηηώλ θαη ηωλ εξγαδνκέλωλ ηεο.  

 

Η επαλαιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο ζα γίλεη ζηαδηαθά θαη ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 

δόζεθαλ από ηνλ δηεζλή νξγαληζκό ηωλ βηβιηνζεθώλ (IFLA) θαζώο θαη ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ ζε βηβιηνζήθεο ηνπ εμωηεξηθνύ αλά ηνλ θόζκν. Η 

επαλαιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο ζα μεθηλήζεη ζηηο 2 Ινπλίνπ 2020, ζύκθωλα κε ηηο 

παξαθάηω επηζεκάλζεηο 

 

 

 Η Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο ζα επαλαιεηηνπξγήζεη ζύκθωλα κε 

έλα πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηξηώλ (3) θάζεωλ.  

 Η α' θάζη ε νπνία έρεη πινπνηεζεί ήδε, αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα 2/6/2020 - 

12/6/2020, όπνπ ε Βηβιηνζήθε ππνδέρεηαη ηνπο ρξήζηεο ηεο ζηελ είζνδν ηνπ 

θηηξίνπ θαη κόλν γηα επηζηξνθέο βηβιίωλ 



 Η β' θάζη λειηοςπγίαρ θα αθοπά ηο σπονικό διάζηημα 15/6 - 30/6. Καηά ηελ 

ελ ιόγω ρξνληθή πεξίνδν ζα ζπλερίδεηαη ε επηζηξνθή ηωλ βηβιίωλ θαη ζα 

μεθηλήζεη ν δαλεηζκόο. Γηα ηνλ δαλεηζκό ζα πξνϋπάξρεη ξαληεβνύ ηωλ ρξεζηώλ 

(πεξίπνπ 15 ιεπηώλ) πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηα βηβιία πνπ ζα έρνπλ 

θξαηήζεη κέζω ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαιόγνπ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη εθόζνλ απηά 

εκθαλίδνληαη ωο δηαζέζηκα. Σε πεξίπηωζε πνπ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξόλνο γηα 

εμππεξέηεζε ρξεζηώλ ρωξίο ξαληεβνύ, ηόηε ζα ελεκεξώλεη ν ρξήζηεο ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο Βηβιηνζήθεο γηα ηα βηβιία πνπ επηζπκεί λα δαλεηζηεί θαη αθνύ 

εληνπηζηνύλ από απηνύο ζηα βηβιηνζηάζηα, ζα γίλεηαη ν δαλεηζκόο. Η ελ ιόγω 

δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην όξην ηωλ 15 ιεπηώλ. 

 Καηά ηε β' θάζε μεθηλάεη ην ζεξηλό ωξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο 

 Η Βηβιηνζήθε ζα παξακέλεη ανοισηή γηα ηηο ςπηπεζίερ ηηρ ππορ ηο κοινό 

ζύκθωλα κε ηνλ παξαθάηω πίλαθα 

Ημέπα Έναπξη λειηοςπγίαρ για 

ηο κοινό 

Κλείζιμο λειηοςπγίαρ 

για ηο κοινό 

Γεπηέξα 12:00 18:00 

Τξίηε 09:00 15:00 

Τεηάξηε 09:00 15:00 

Πέκπηε 09:00 15:00 

Παξαζθεπή 09:00 15:00 

 

 Οη επιζηποθέρ ηων βιβλίων (είηε είλαη βηβιία παηδηθά είηε είλαη βηβιία 

ελειίθωλ) ζα γίλνληαη αποκλειζηικά ζηνλ 1ο όποθο ηηρ Βιβλιοθήκηρ 

 Οη επηζηξνθέο ηωλ βηβιίωλ από ηνπο ρξήζηεο ζα γίλεηαη εθόζνλ απηά είλαη 

ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε ζαθνύιεο θαη ζα ξίπηνληαη ζηα εηδηθά θνπηηά, ηα νπνία 

ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηνλ 1ν όξνθν ηεο Βηβιηνζήθεο.  

 Οι δανειζμοί ηων βιβλίων (είηε είλαη βηβιία παηδηθά είηε είλαη βηβιία 

ελειίθωλ) ζα γίλνληαη αποκλειζηικά ζηνλ 2ο όποθο ηηρ Βιβλιοθήκηρ 

 Σηελ ελ ιόγω θάζε ιεηηνπξγίαο ηα βηβιηνζηαζία ζα είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ, δει. 

δελ ζα έρνπλ πξόζβαζε ζε απηά νη ρξήζηεο, παξά κόλν νη βηβιηνζεθνλόκνη 

 Οη ρξήζηεο ζα εηζέξρνληαη έλαο έλαο ζην ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο 



 Δάλ ππάξρεη αλακνλή νη ρξήζηεο ζα πεξηκέλνπλ εθηόο ηωλ γθηζέ δαλεηζκνύ, 

δει. έμω από ηηο εηζόδνπο ηνπ 1νπ θαη 2νπ νξόθνπ ηεο Βηβιηνζήθεο, ηεξώληαο 

ηηο απνζηάζεηο αζθαιείαο  

 Τα αλαγλωζηήξηα ηεο Βηβιηνζήθεο, ην Media Lab θαη ην Κέληξν 

Πιεξνθόξεζεο ζα παξακείλνπλ θιεηζηά γηα ην θνηλό θαηά ηελ παξνύζα θάζε 

ιεηηνπξγίαο  

 Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηωλ θνηηεηώλ, εξεπλεηώλ, κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηόξωλ 

ζα είλαη εθηθηή ε εμππεξέηεζή ηνπο κέζω ηειεθώλνπ ή ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο θαη εθόζνλ ε Βηβιηνζήθε κπνξεί λα παξέρεη ηηο δεηνύκελεο 

ππεξεζίεο (π.ρ. θωηνηύπηζε ή ζθαλάξηζκα ηεθκεξίωλ θαη παξαιαβή ηνπο κε 

ξαληεβνύ)  

 Παξαθαινύκε κελ εηζέξρεζζε ζηε Βηβιηνζήθε εάλ αηζζάλεζηε αδηαζεζία ή 

έρεηε ππξεηό. Βνεζήζηε καο λα πξνζηαηεύζνπκε ηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο θαη 

ην πξνζωπηθό καο 

 

 Οη ρξήζηεο θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζηε Βηβιηνζήθε πξέπεη 

λα θξαηνύλ ηηο απαηηνύκελεο απνζηάζεηο αλακεηαμύ 

ηνπο αιιά θαη κε ην πξνζωπηθό, ήηνη  δύν (2) κέηξα  

 Απαγνξεύεηαη ν ζπλωζηηζκόο ηωλ ρξεζηώλ ζηνλ αλειθπζηήξα ηεο Βηβιηνζήθεο 

 Τα βηβιία ζην ηέινο ηεο εκέξαο ζα κεηαθέξνληαη κε ηα εηδηθά θνπηηά ζε άιιν 

ρώξν θαη ζα παξακέλνπλ ζε θαξαληίλα γηα 72 ώξεο. Καηόπηλ ζα 

απνιπκαίλνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη ζηα ξάθηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


