
Επαναλειτοσργία Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Ιωαννείοσ Βιβλιοθήκης 

δήμοσ Αθηναίων 

Οδεγίεο πξνο ην θνηλό γηα ηε Γαλεηζηηθή πιινγή ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο 
θαη ηεο Ισαλλείνπ Βηβιηνζήθεο. 
ηαδηαθή επαλαιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ από ηελ Σξίηε 16 Ινπλίνπ.  
Σν Αλαγλσζηηθό Κνηλό θαιείηαη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ησλ  
Βηβιηνζεθώλ ηνπ ΟΠΑΝΓΑ ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο πξνζέιεπζεο θαη 
εμππεξέηεζήο ηνπ, ηόζν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκόζηαο Τγείαο κε απζηεξή 
ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθώλ θαλόλσλ όζν θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ Βηβιηνζεθώλ. 
Η επίζθεςε ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε γίλεηαη κόλν θαηόπηλ ξαληεβνύ, κέζσ   
απνζηνιήο email ή πξνεγνύκελεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα 
νξηζηεί ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ώξα πξνζέιεπζεο, ελώ ζηελ Ισάλλεην 
Βηβιηνζήθε ηα ξαληεβνύ θιείλνληαη κόλν ηειεθσληθά. 
Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο γηα ην δηάζηεκα από 15/6 έσο 11/9/2020 ζα είλαη 
Γεπηέξα-Παξαζθεπή 9.00-17.00 ( κόλν κε ξαληεβνύ) 
(ηειέθσλα επηθνηλσλίαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο: 210 8846009 - 210 8847561- 
210 8846021- 210 8846011  
e-mail: publibrath@yahoo.gr - vivliothiki@opanda.gr 
ηειέθσλα επηθνηλσλίαο Ισαλλείνπ Βηβιηνζήθεο:  210 6983905-6) 
 
 

 Καηά ηελ είζνδν ζην ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 
απνιπκαίλεηε ηα ρέξηα ζαο κε ηε ρξήζε αληηζεπηηθνύ πγξνύ πνπ ζα 
βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηεο Βηβιηνζήθεο καο. 

 Καζόιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλδηαιιαγήο κε ηνλ  αξκόδην ππάιιειν 
βηβιηνζεθνλόκν απαηηείηαη ε ηήξεζε απόζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 1,5 
κέηξνπ κεηαμύ ζαο.(κέγηζηε δηάξθεηα 20 ιεπηά/άηνκν) 

 πλίζηαηαη ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο από κέξνπο ηνπ 
αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ νη νπνίνη ζα θέξνπλ ηνλ πξνζσπηθό ηνπο 
πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό γηα ρξήζε από ηνπο ίδηνπο, βάζεη ησλ 
νδεγηώλ γηα ηελ απνθπγή δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ. 

  Πεξηνξηζκόο ζηελ είζνδν ηνπ θνηλνύ αλάινγα κε ηα ηεηξαγσληθά ηεο 
βηβιηνζήθεο - πξνηείλνληαη 10 η. κ. αλά ρξήζηε. 

 Πξνο δηεπθόιπλζε ζαο νη επηζηξνθέο ησλ δαλεηζκέλσλ βηβιίσλ θαη  γηα 
ηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνύ ζα γίλεηαη κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο αλά 
δπν (2) άηνκα. 

 Δμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ κέζσ ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ, κείσζε ζέζεσλ  
Η/Τ πξνθεηκέλνπ λα ηεξνύληαη νη απνζηάζεηο(από 2 ζε 1)  

 Γηα ηε θαιύηεξε θαη αζθαιέζηεξε εμππεξέηεζε  ηνπ αλαγλσζηηθνύ 
θνηλνύ πξνηείλεηαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ πεξηήγεζε θαη αλαδήηεζε ηνπ 
πιηθνύ ζηνλ ΟΡΑC (https//centralib.openabekt.gr) θαηάινγν ηεο 
Βηβιηνζήθεο. 

 Θα παξακείλνπλ θιεηζηά ηα αλαγλσζηήξηα βηβιίσλ θαη εθεκεξίδσλ.  

 Η πξνηεηλόκελε δηάξθεηα θαξαληίλαο γηα θπζηθά αληηθείκελα πνπ 
δαλείδνληαη (βηβιία) είλαη 72 ώρες. Η νδεγία απηή, ε απζηεξόηεξε από 
ηηο πξνηεηλόκελεο, ζα επηηξέςεη ηε δεκηνπξγία ελόο, όζν ην δπλαηόλ, 
αζθαιέζηεξνπ πεξηβάιινληνο  γηα ην πξνζσπηθό ηεο βηβιηνζήθεο θαη 
ηνπο ρξήζηεο ηεο. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ πιηθνύ από άιινλ 
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αλαγλώζηε, ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ηνπ αζθαινύο ρξόλνπ θαξαληίλαο 
ηνπ πιηθνύ. 

 Καηά ηελ πεξίνδν απηή ηα αληηθείκελα πνπ  επηζηξέθνληαη, ζα 
ηνπνζεηνύληαη ζε θαξόηζη εκέξαο, μερσξηζηά γηα ην πιηθό ηνπ θάζε 
ρξήζηε, θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θνπηηά κε ζεκεησκέλε ηελ εκεξνκελία 
παξαιαβήο, ζα θιείλνληαη εξκεηηθά θαη λα απνζεθεύνληαη ζε 
μερσξηζηό ρώξν. 

 Οξηζκόο  πξνζσπηθνύ γηα  ηνλ έιεγρν  θίλεζεο θαηά ηελ είζνδν θαη 

έμνδν. 

 Πξνζαξκνγή ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ αλάινγα κε ηε 

δηαζεζηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


