
 

Μέηρα σγηεηλής θαη αζθάιεηας θαηά ηε ιεηηοσργία ηες 
Βηβιηοζήθες 

 

1. Η Βηβιηοζήθε βρίζθεηαη ζε πιήρε ιεηηοσργία ηόζο γηα κειέηε, όζο θαη γηα ηολ δαλεηζκό 
βηβιίφλ, ζύκθφλα κε ηο άρζρο 8 ηες ΚΥΑ. 

2. Το ωράρηο ιεηηοσργίας ζα είλαη 08:30-14:30. Γηα ηελ επέθηαζε ηοσ φραρίοσ θαηά ηε 
δηάρθεηα ηφλ καζεκάηφλ, ζα ιεθζεί λεόηερε απόθαζε από ηελ Δπηηροπή Βηβιηοζήθες, 
αλάιογα κε ηης εθάζηοηε ζσλζήθες. 

3. Είλαη σποτρεωηηθή ε τρήζε κάζθας θαηά ηελ είζοδο ηφλ επηζθεπηώλ ζηο τώρο ηες 
Β/ζ. Υπάρτεη ζτεηηθή αλαθοίλφζε ζηελ πόρηα αζθαιείας ηες Βηβιηοζήθες. 

4. Δηαηήρεζε αποζηάζεωλ. Σηο τώρο κειέηες έτοσλ αθαηρεζεί ελδηάκεζες θαρέθιες 
θαη δηαηερείηαη ε απόζηαζε ηοσ 1,5 κέηροσ. Προζηίζεληαη αλαθοηλώζεης ζηης ελδηάκεζες 
ζέζεης εργαζίας «Προζοτή! Για ηη δική ζας αζθάλεια παρακαλώ να αθήζεηε ηη θέζη κενή». 
Αληίζηοητα ηζτύοσλ θαη ζηης ζέζεης ηφλ Η/Υ. 
 
5. Ο κέγηζηος αρηζκός τρεζηώλ είλαη 15 άηοκα, καδί κε ηα 2 άηοκα ηοσ προζφπηθού . 
Ασηό σποιογίδεηαη ιακβάλοληας σπόυε ηο ζσλοιηθό εκβαδόλ ηες Β/ζ ηο οποίο είλαη περίποσ 
388m2. Ο ειεύζερος τώρος ζηο ηζόγεηο καδί κε ηα ηραπέδηα-θαρέθιες & Η/Υ (61 ζέζεης 
εργαζίας) είλαη περίποσ 105 m2. Σύκθφλα κε παιαηόηερε οδεγία γηα ηα παλεπηζηήκηα, ζα 
πρέπεη λα δηαηίζεηαη ζε θάζε άηοκο 7m2. Γειαδή ζηο τώρο ηες Β/ζ (ζηο ηζόγεηο) ζα πρέπεη 
λα βρίζθοληαη ζσγτρόλφς ηο ποιύ 15 άηοκα, καδί κε ηα 2 άηοκα ηοσ προζφπηθού. Γηα ηολ 
πρώηο όροθο ηες Β/ζ, δελ ζα επηηρέπεηαη ε τρήζε ηοσ φς αλαγλφζηήρηο. 

6. Ο δαλεηζκός βηβιίωλ γίλεηαη κεηά από αίηεζε ηοσ ελδηαθερόκελοσ ζσκπιερώλοληας 
ηελ θόρκα ηες Κεληρηθής Β/ζ. Κιείλεηαη ραληεβού προζέιεσζες ώζηε λα αποθεστζεί ο 
ζσλφζηηζκός. 

7. Η επηζηροθή βηβιίωλ γίλεηαη θαηόπηλ ραληεβού. Τα βηβιία επηζηρέθοληαη ζηο 
πρόγρακκα ασηοκαηηζκού δηαβάδοληας ηολ ραβδοθώδηθα κε κετάλεκα αλάγλφζες θαη ζηε 
ζσλέτεηα ο επηζθέπηες αθήλεη ο ίδηος ηο σιηθό ζε ζσγθεθρηκέλο τώρο. Όιες οη επηζηροθές 
ηες εβδοκάδας ζσγθεληρώλοληαη ζε έλα ηραπέδη ηες Β/ζ κας θαη εληάζζοληαη ζηε ζσιιογή ή 
δηαηίζεληαη ζηο θοηλό ηελ επόκελε εβδοκάδα. 

8. Η ζσλεργαζία ηωλ βηβιηοζεθολόκωλ κε ηοσς τρήζηες, γηα δηεσθρηλήζεης ζτεηηθά κε ηα 
θείκελα πηστηαθώλ, κεηαπηστηαθώλ θαη δηδαθηορηθώλ εργαζηώλ θαη δηαηρηβώλ, ζα γίλεηαη 
θαλοληθά, αιιά ζα επηδηώθεηαη όηαλ είλαη εθηθηό, ε επηθοηλφλία ηειεθφληθά, κε email ή κέζφ 
zoom. 

9. Τοποζεηήζεθε αληηζεπηηθό ζηελ είζοδο θαη ζηα ηραπέδηα. 

10. Ο τώρος ηες Β/ζ δηαζέηεη θσζηθό αερηζκό, θαη παράιιεια τρεζηκοποηείηαη θαη 
θιηκαηηζηηθή κολάδα. 

11. Η Β/ζ δηαηερεί θαηάιογο επηζθεπηώλ κε ολοκαηεπώλσκο, εκεροκελία θαη ώρα 
προζέιεσζες θαη αποτώρεζες από ηολ τώρο, γηα ηελ περίπηφζε ποσ τρεηαζηεί λα γίλεη 
σγεηολοκηθή ητλειάηεζε. 

12. Εθαρκόδοληαη, θαηά ηα ιοηπά, ηα όζα ηζτύοσλ γεληθόηερα ζηο Τκήκα Χεκείας. 


