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Σην πιαίζην επαλέλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Τκήκαηνο Αλαγλσζηεξίνπ  & Αξρεηαθήο 

Έξεπλαο, έρνληαο σο πξσηαξρηθό ζηόρν ηελ πξνζηαζία  ηεο δεκόζηαο πγείαο, ηνπ 

πξνζσπηθνύ όζν ησλ εμππεξεηνύκελσλ πνιηηώλ θαη ιακβάλνληαο ππόςηλ ηελ 

επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηελ απνθπγή ζπγρξσηηζκνύ, ν Καλνληζκόο 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ ηξνπνπνηείηαη κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο 

πιήξνπο ιεηηνπξγίαο σο αθνινύζσο: 

 

 Τν πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο γηα ην Αλαγλσζηήξην ηξνπνπνηείηαη κε ηηο εκέξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε: 

Γεσηέρα, Τεηάρηη, Παραζκεσή (Αναγνωζηήριο): 09:00-13:00
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Γικαζηικά αρτεία: Τρίηη & Πέμπηη, 09:00-13:00. 

 

Α. Γηα ην Αναγνωζηήριο, ε παξαγγειία ηνπ πιηθνύ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη 

ηηο 12:00. 

 

Σύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζηελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε ΓΙα/ΓΠ.νηθ. 

33465/2020 - ΦΔΚ 2087/Β/30-5-2020 (Κανόνες ηήρηζης αποζηάζεφν ζε ιδιφηικές 

επιτειρήζεις, δημόζιες σπηρεζίες και άλλοσς τώροσς ζσνάθροιζης κοινού ζηο 

ζύνολο ηης Δπικράηειας, προς περιοριζμό ηης διαζποράς ηοσ κορφνοχού COVID-

19) θαη ζπλεθηηκώληαο ηνλ δηαζέζηκν ρώξνπ ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ ησλ ΓΑΚ, Σηα 

ηξαπέδηα κειέηεο ζα πξνζέξρνληαη κέρξη και πένηε (5) ερεσνηηές αλά εκέξα ελώ 

γηα ηηο αλάγθεο πξόζβαζεο ζηα ςεθηνπνηεκέλα αξρεία ζα γίλεηαη ρξήζε 

απνθιεηζηηθά ενός (1) σπολογιζηή. Οι ερεσνηηές προζέρτονηαι απζηεξά κεηά 

από πξνεγνύκελε ζπλελλόεζε θαη κόλνλ καηόπιν ρανηεβού. 

 

Τν ηειέθσλν επηθνηλσλίαο γηα ηα ξαληεβνύ είλαη: 210-6782208 & ηα e-mail: 

anagnostirio@gak.gr & dikastika.arxeia@gak.gr  

 

 

                                                           
1
 Το τροποποιημένο ωράριο για τισ ημέρεσ λειτουργίασ του Αναγνωςτηρίου θα ιςχφει για το μήνα 

Ιοφνιο του 2020. 
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 Σην πιαίζην ζπλελλόεζεο γηα ηα ξαληεβνύ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εξεπλεηέο 

γλσξίδνπλ ην πιηθό πνπ ρξεηάδνληαη, ζα πξέπεη λα ην δειώλνπλ ζηα ηειέθσλα/e-

mail, πξνθεηκέλνπ απηό λα είλαη δηαζέζηκν γηα επηηόπηα έξεπλα. 

 Πξνο ην παξόλ αλαζηέιιεηαη ε παξνρή, πξνο κειέηε, αηαμηλόκεηνπ αξρεηαθνύ 

πιηθνύ. 

 

Β. Γηα ηα δικαζηικά αρτεία, ζα πξνζέξρεηαη ένα (1) άηομο ηε θνξά ζην ρώξν 

θαηόπηλ ξαληεβνύ. Δπίζεο, ν αηηώλ ζην πιαίζην ζπλελλόεζεο γηα ην ξαληεβνύ ζα 

πξέπεη λα έρεη ζηείιεη γξαπηό αίηεκα κε ηα αληίγξαθα πνπ επηζπκεί γηα ρνξήγεζε, 

πξνθεηκέλνπ απηά λα είλαη έηνηκα πξνο παξάδνζε θαη λα απνθεύγεηαη ε καθξόρξνλε 

παξακνλή ηνπ ζην ρώξν. 

 

Γ. Γενικές οδηγίες 

 Σε πεξίπησζε πξνζέιεπζεο άλσ ησλ έμη (6)  αηόκσλ ρσξίο εηδνπνίεζε/ξαληεβνύ, 

απηνί ζα πξνζέξρνληαη ζην γθηζέ, ζα ελεκεξώλνπλ ην πξνζσπηθό γηα ην 

αληηθείκελν έξεπλάο ηνπο θαη ην πξνζσπηθό ζα νξίδεη ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ξαληεβνύ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. Γελ ζα παξακέλνπλ παξαπάλσ ζην ρώξν, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ν ζπλσζηηζκόο.  

 Γηα όια ηα παξαπάλσ κέηξα, ην θνηλό ελεκεξώλεηαη ηόζν κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

όζν θαη κέζσ ησλ αλαθνηλώζεσλ ζηελ είζνδν ηεο Υπεξεζίαο θαη ηνπ Τκήκαηνο. 

 Τν θνηλό θαιείηαη λα πξνζέξρεηαη κε δηθά ηνπ γάληηα θαη κάζθεο θαη λα ηεξεί 

ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο (πιύζηκν ρεξηώλ, ρξήζε αιθννινύρνπ δηαιύκαηνο κεηά ηελ 

επαθή κε θπζηθά αληηθείκελα, απνθπγή αγγίγκαηνο πξνζώπνπ, θάιπςε 

πξνζώπνπ ζε πεξίπησζε βήρα, θηαξλίζκαηνο, θ.ά.) 

 

 

Ο Κανονιζμός Λειηοσργίας ηοσ Αναγνφζηηρίοσ έτει ζσνηατθεί βάζει ηφν Σσζηάζεφν για ηην Δπαναθορά 

ηης Κανονικής Λειηοσργίας ηφν Βιβλιοθηκών και ηη Γιατείριζη ηοσ Φσζικού ηοσς Υλικού αναθορικά με 

ηον COVID-19 ηης Ένφζης Δλλήνφν Βιβλιοθηκονόμφν & Δπιζηημόνφν Πληροθόρηζης, λαμβάνονηας 

σπόυιν ηις οδηγίες ποσ ακολοσθούνηαι από βιβλιοθήκες ζηην Δσρώπη, ηη Βόρεια Αμερική, ηην Αζία και 

ηην Ασζηραλία, όπφς έτοσν ζσγκενηρφθεί από ηον οργανιζμό International Federation of Libraries 

Associations and Institutions https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries. 

 

 
 

https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries

