
Λειτουργία της Βιβλιοθήκης κατά το μήνα Οκτώβριο 2021 

Κοινοποιούμε τον ανανεωμένο συνοπτικό Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΕΚΚΕ 

με βάση την ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ. φύλλου 4406/ τχ. Β 24-9-2021 και ειδικά το άρθρο 10) και την 

εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΞΠΜ46ΜΤΛ6-Φ3Π (Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (62η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ). 

Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΚΕ θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της προς το κοινό με πλήρη 

λειτουργία των υπηρεσιών τους λαμβάνοντας όμως όλα τα απαραίτητα μέτρα  προστασίας τόσο 

για το κοινό, όσο και για το προσωπικό. Συνοπτικά, τα βασικά σημεία λειτουργίας τους είναι : 

• Ωράριο: Το ωράριο λειτουργίας για το κοινό είναι: 09.00-15.00  από Τρίτη  έως και 

Παρασκευή.  

• Όλες οι δια ζώσης υπηρεσίες  (δανεισμός, μελέτη στα αναγνωστήρια,  αναζήτηση σε 

βάσεις δεδομένων,  κλπ) θα συνεχίσουν να γίνονται μόνο με ραντεβού. Αυτό θα 

βοηθήσει στην αποφυγή του συνωστισμού και την ομαλή είσοδο του κοινού στους 

χώρους της βιβλιοθήκης.  

• Προϋποθέσεις για την είσοδο του κοινού στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες της 

βιβλιοθήκης θα πρέπει κατά την είσοδο τους να φορούν μάσκα προστασίας και να 

επιδεικνύουν το απαραίτητο πιστοποιητικό (εμβολιασμού, rapid test ή νόσησης). Καθ’ 

όλη τη διάρκεια παραμονής τους στη βιβλιοθήκη θα πρέπει να φορούν τη μάσκα 

προστασίας.  

• Ειδικά για τη χρήση του αναγνωστηρίου κάθε χρήστης θα μπορεί να μελετήσει μέχρι 

δύο ώρες επιλέγοντας το δίωρο που επιθυμεί ή το δίωρο που είναι διαθέσιμο. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του αναγνωστηρίου εντός της Βιβλιοθήκης είναι 

η υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους και η τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρου 

μεταξύ των χρηστών. Επίσης υπάρχει σύσταση για ενδελεχή καθαρισμό και τοπική 

εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων μελέτης σε κάθε αλλαγή χρήσης 

του χώρου. Τα διαθέσιμα καθίσματα στους χώρους του αναγνωστηρίου θα είναι στο 

μέγιστο δυνατό αριθμό σε συνδυασμό πάντα με την τήρηση των μέτρων προστασίας.  

• Οι ανελκυστήρες θα χρησιμοποιούνται μόνο από ΑμεΑ ή ηλικιωμένους ή πάσχοντες 

(ΒΦΣ).  

• Τα βιβλία θα συνεχίσουν να τα ανασύρουν από τα βιβλιοστάσια αποκλειστικά οι 

υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης. Επειδή τα  βιβλιοστάσια βρίσκονται στον ίδιο χώρο με το 

αναγνωστήριο θα πρέπει οι χρήστες της Βιβλιοθήκης κατά την είσοδο τους στη 

Βιβλιοθήκη να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται κάθε επαφή με τα βιβλιοστάσια.  

• Παράλληλα, συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση με όλες τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης που διαθέτει η Βιβλιοθήκη.  

Σας ευχαριστούμε για την μέχρι σήμερα άψογη συνεργασία και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να 

προσφέρουμε το μέγιστο δυνατό των υπηρεσιών μας . 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. 

Για επίσκεψη στον ιστότοπο των βιβλιοθηκών ο σύνδεσμος είναι: 
https://www.ekke.gr/services/library_services 

Για επικοινωνία με τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης το e-mail είναι : kdimou@ekke.gr 

https://www.ekke.gr/services/library_services
mailto:kdimou@ekke.gr

