
 

 
 

 

 

 

 ΤΡΙΤΗ   9   ΙΟΥΝΙΟΥ  2020 

Οδθγίεσ  προσ  το  κοινό 

 

φμφωνα με τθν εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-05-2020, 

 θ προςζλευςθ των πολιτϊν ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, κα γίνεται αποκλειςτικά κατόπιν ςυνεννόθςθσ (ραντεβοφ). 
 

Για την επίςκεψη ςασ ςτη Βιβλιοθήκη απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία,  

για να οριςθεί ςυγκεκριμζνη ημζρα και ϊρα για την προςζλευςή ςασ. 

 

 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-Σμιμα Ενθλίκων:   210-6395335 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-Παιδικό Σμιμα:     210-6396311 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΟΝΣΟΠΕΤΚΟΤ:                       210-6000943 
 

Το ωράριο λειτουργίασ για τισ 2 πρϊτεσ εβδομάδεσ θα είναι: 
 

 

9 ζωσ 12 Ιουνίου η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήςει πρωί , 10:00 – 2:00 

16 ζωσ 19 Ιουνίου η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήςει απόγευμα, 5:00 – 8:00 

 

 
 

 

Για τα μζλη που θζλουν μόνο να επιςτρζψουν βιβλία δεν απαιτείται ραντεβοφ. 

υςτινεται ςτα μζλθ τθσ Βιβλιοκικθσ να προςζρχονται ςτο χϊρο με μάςκα και γάντια, 

γιατί μόνον ζτςι κα μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτα ράφια. 

 

Σα βιβλία που επιςτρζφονται κα παραμζνουν ζωσ 72 ϊρεσ καραντίνα (ςφμφωνα με 

οδθγίεσ ΕΟΔΤ, ΠΟΤ), μζχρι τθν επανατοποκζτθςι τουσ ςτα ράφια για χριςθ. 

  

Ο διακζςιμοσ χρόνοσ για παραμονι ςτο χϊρο τθσ Βιβλιοκικθσ ορίηεται ςε  15 λεπτά. 

Εγγραφι νζου μζλουσ κα γίνεται με αποςτολι τθσ αίτθςθσ θλεκτρονικά. 

 

υςτινεται ςτουσ αναγνϊςτεσ να ζχουν ςυμβουλευκεί τον διαδικτυακό κατάλογο, ςχετικά 

με τα βιβλία που επικυμοφν να δανειςτοφν, για εξοικονόμθςθ χρόνου, λαμβάνοντασ 

υπόψθ ότι αρκετά βιβλία δεν κα είναι διακζςιμα λόγω καραντίνασ. 

 

Διπλαςιάηεται ο αρικμόσ των βιβλίων που ζχει δικαίωμα να δανειςτεί ο αναγνϊςτθσ, από 

4 ςε 8 βιβλία με τθ χριςθ αποκλειςτικά τθσ προςωπικισ του κάρτασ. Σα μζλθ κα μποροφν 

να προχωριςουν ςε ςυναλλαγι  εφόςον ζχουν επιςτρζψει όλα τα βιβλία που είχαν 

δανειςτεί.  
 

Αναςτζλλεται προςωρινά το δικαίωμα κράτθςθσ δανειςμζνου υλικοφ. 
 

Ο αρικμόσ των χρθςτϊν που κα βρίςκεται ταυτόχρονα ςτο χϊρο τθσ Βιβλιοκικθσ: 

Δανειςτικό Σμιμα Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ, 3 άτομα, Παιδικό Σμιμα Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ 

3 άτομα, Παράρτθμα Κοντόπευκου 3 άτομα. 

 

 

Η χρήςη των Παιδικϊν Τμημάτων θα γίνεται μόνο από ενήλικεσ,  
κατά τθν πρϊτθ φάςθ τθσ επαναλειτουργίασ. 

 

Το Αναγνωςτήριο, ο ανελκυςτήρασ και το wc θα είναι εκτόσ χρήςησ. 



 


