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ΨΗΦΙΣΜΑ 1ο  
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

 
 
Στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (7ο ΠΣΑΒ), που έλαβε χώρα στο Βόλο 
στις 4-6 Νοεµβρίου 1998, αναφέρθηκε από πολλούς οµιλητές το σηµερινό αδιέξοδο που 
δηµιουργείται στα ΑΕΙ εξ αιτίας της αύξησης των συνδροµών των επιστηµονικών περιοδικών. 
 
Επισηµάνθηκε  ότι η προσπάθεια που κάνουν µέχρι σήµερα τα επί µέρους ΑΕΙ για να αντιµετωπίσουν 
το σοβαρό πρόβληµα µόνα τους και εκ των ενόντων, απλώς µειώνοντας τις συνδροµές τους, δεν 
οδηγεί πουθενά, διότι στα επόµενα 2-3 χρόνια το πρόβληµα θα εµφανίζεται οξύτερο µε τις νέες 
αυξήσεις, που στο µεταξύ επιβάλλουν οι εκδότες. 
 
Οι διευθυντές των βιβλιοθηκών των ελληνικών  ΑΕΙ που βρεθήκαµε στο συνέδριο, αισθανθήκαµε την 
ανάγκη να υπογραµµίσουµε το µέγεθος του προβλήµατος, να εκφράσουµε τις βαθιές µας ανησυχίες 
και να κάνουµε έκκληση προς τους Πρυτάνεις µας προκειµένου να αναληφθεί µια κοινή προσπάθεια. 
Έχει γίνει πια κοινή συνείδηση ότι ο  µόνος τρόπος για να αντιµετωπιστεί  το οξύ αυτό πρόβληµα 
είναι η στενή συνεργασία των ελληνικών ΑΕΙ και η ανάληψη συλλογικής δράσης.  Στο εξωτερικό η 
εξέλιξη αυτή έχει λάβει χώρα προ πολλού. 
 
Η δράση αυτή θα  πρέπει να εστιάζεται προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 
 
1. Στην έκφραση πολιτικής βούλησης εκ µέρους των Πανεπιστηµίων µας για την άσκηση κοινής και 

συντονισµένης πολιτικής στο θέµα των συνδροµών. 
2. Στη συνεργασία των Πανεπιστηµίων ώστε ο σηµερινός βαθµός επικάλυψης να περιορίζεται κατά 

το δυνατόν. 
3. Στην οργάνωση στις επί µέρους Βιβλιοθήκες αποτελεσµατικών υπηρεσιών για διαδανεισµό και 

ανταλλαγή φωτοτυπηµένων άρθρων (Interlibrary Loan and Document Delivery), που θα είναι 
στελεχωµένα µε επαρκές και κατάλληλο προσωπικό. 

4. Στη συντονισµένη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφόρησης (ΙΤ) και τη δυνατότητα 
πρόσβασης στα ηλεκτρονικά περιοδικά που λαµβάνει η κάθε βιβλιοθήκη από όλα τα άλλα ΑΕΙ. 

5. Στη δηµιουργία του απαραίτητου Νοµικού Πλαισίου που θα επιτρέψει να διαπραγµατευόµαστε µε 
τους εκδότες σε επίπεδο κοινοπραξίας. Σήµερα δυστυχώς δεν έχοµε αυτή τη δυνατότητα και αυτό 
µας φέρει σε µειονεκτική θέση στις διαπραγµατεύσεις µας µε τους εκδότες. (Βρίσκουµε την 
ευκαιρία να τονίσουµε ότι νοµικό πλαίσιο δεν υφίσταται ούτε για τους ίδιους τους οργανισµούς 
των Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών). 

6. Στην ρύθµιση από το Υπουργείο Παιδείας του τρόπου εκροής των πιστώσεων του Τακτικού 
Προϋπολογισµού και του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων προς τα Πανεπιστήµια. Ως 
γνωστόν οι εκδότες έχουν επιβάλλει την προπληρωµή των συνδροµών, δεδοµένου δε ότι οι 
πιστώσεις αρχίζουν να έρχονται µετά το Μάιο, µόνο µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες µπορούν να 
αντέξουν  το βάρος της προπληρωµής, οι οποίοι βέβαια απαιτούν την είσπραξη των τόκων για τις 
συνδροµές  που προπληρώνουν.  

7. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µόνο σε εθνικό επίπεδο, που θα περιλαµβάνει τη στενή συνεργασία 
όλων των ΑΕΙ και  µεταξύ τους και µε το Υπουργείο Παιδείας, θα είναι δυνατή η αντιµετώπιση 
του προβλήµατος αυτού. 

 
 
               Ακριβές αντίγραφο  
                 Ο Πρόεδρος της  
Οργανωτικής Επιτροπής του 7ου ΠΣΑΒ 
 
         ∆ρ. Ιωάννης Κλαψόπουλος 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 2ο  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΕΙ 

 
Το άρθρο 7 του Νόµου 1268/82 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 49 παρ.5 εδ. α΄ του Νόµου 1404/83 
για τις Βιβλιοθήκες των ΑΕΙ δεν εφαρµόστηκε ποτέ και  ουσιαστικά και τυπικά (µε χαρακτηριστικό 
παράδειγµα τη µη έκδοση των δύο βασικών Π∆ που προέβλεπε) µε αποτέλεσµα να παραµένει εδώ και 
15 χρόνια ανενεργές και οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες να παραµένουν χωρίς το απαραίτητο νοµικό 
πλαίσιο σε µια περίοδο που προχωρεί η  διαδικασία έγκρισης των Οργανισµών των ΑΕΙ και έχει 
αναληφθεί µέσω του ΕΠΕΑΕΚ µια µεγάλη και πολυδάπανη προσπάθεια για τον εκσυγχρονισµό τους. 
Η έλλειψη νοµοθετικού πλαισίου δρα ως βασικός ανασταλτικός παράγοντας στην όλη προσπάθεια.  
 
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό προτείνουµε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου ως εξής: 
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ 
 
1.- Σε κάθε ΑΕΙ λειτουργεί ως αυτοτελής ακαδηµαϊκή µονάδα η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία 
Πληροφόρησης (ΒΥΠ) σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης ή Γενικής ∆ιεύθυνσης.  
2.- Στη ΒΥΠ εντάσσονται τα παραρτήµατα της Βιβλιοθήκης, που έχουν δηµιουργηθεί  ή θα 
δηµιουργηθούν  εξ αιτίας των γεωγραφικών   ιδιαιτεροτήτων κάθε ΑΕΙ.  
3.-  Κύριος σκοπός της ΒΥΠ είναι η ενίσχυση της διαδικασίας της διδασκαλίας, της µάθησης και της 
έρευνας  στα ΑΕΙ.  
4.- Η ΒΥΠ διοικείται από το ∆ιευθυντή ή το Γενικό ∆ιευθυντή της και υπάγεται απευθείας στη 
Σύγκλητο και την Πρυτανεία.  
5.- Στη Βιβλιοθήκη και τις Υπηρεσίες Πληροφόρησης των ΑΕΙ υπηρετεί προσωπικό των ακολούθων 
κατηγοριών: 
• Πτυχιούχοι Σχολών Βιβλιοθηκονοµίας ΤΕ και ΠΕ 
• Πτυχιούχοι της Επιστήµης των Υπολογιστών και της Πληροφορικής ΠΕ και ΤΕ 
• Επιστηµονικό προσωπικό (ΠΕ) µε ακαδηµαϊκούς τίτλους αντίστοιχους προς τα γνωστικά 

αντικείµενα που διδάσκονται στο ΑΕΙ 
• Πτυχιούχοι Σχολών για τη Συντήρηση του χαρτιού ΤΕ και ΠΕ 
• Προσωπικό του κλάδου ∆ιοικητικού κατηγορίας ΠΕ,  ΤΕ και ∆Ε  
• Προσωπικό του κλάδου Οικονοµικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ 
• Στη ΒΥΠ απασχολούνται εποχιακά  ως προσωπικό στήριξης προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί 

φοιτητές 
6.- Με ιδιαίτερα Προεδρικά ∆ιατάγµατα δηµοσιεύονται οι οργανισµοί ΒΥΠ των επί µέρους ΑΕΙ,  µε 
τη διάρθρωση των υπηρεσιών της κάθε µιας και τις θέσεις του  προσωπικού τους.  
 
 
Προτείνεται επίσης η τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 1 εδ. β΄ του Νόµου 1268/82 που αφορά τα 
Όργανα των Α.Ε.Ι. ως εξής: 

Η Σύγκλητος αποτελείται από τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις, τους κοσµήτορες των σχολών, τους 
προέδρους των τµηµάτων, το διευθυντή ή το γενικό διευθυντή της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας 
Πληροφόρησης (ΒΥΠ), έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε τµήµα, δύο εκπροσώπους των 
µεταπτυχιακών φοιτητών και ειδικών µεταπτυχιακών υποτρόφων (Ε.Μ.Υ.), έναν εκπρόσωπο των 
βοηθών - επιµελητών - επιστηµονικών συνεργατών, έναν εκπρόσωπο του ειδικού διοικητικού 
τεχνικού προσωπικού (Ε.∆.Τ.Π.) και έναν εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού. 
 
             
              Ακριβές αντίγραφο  
                 Ο Πρόεδρος της  
Οργανωτικής Επιτροπής του 7ου ΠΣΑΒ 

 
         ∆ρ. Ιωάννης Κλαψόπουλος 



7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
"Οργάνωση & Συνεργασία Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών στην Ψηφιακή Εποχή" 

ΒΟΛΟΣ 4-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 3ο  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΑΕΚ 

 
 

Οι εργασίες του 7ου Συνεδρίου των Βιβλιοθηκών των Ανώτατων και Ανώτερων Ιδρυµάτων, 
που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στο Βόλο, στις 4-6 Νοεµβρίου 1998, 
επιβεβαίωσαν το τεράστιο έργο που έχει αναληφθεί στις Βιβλιοθήκες στα πλαίσια του 
ΕΠΕΑΕΚ Βιβλιοθηκών του Β΄ ΚΠΣ. 
 
Το έργο αυτό συνιστά µια τεράστια ανασυγκρότηση σε επίπεδο νέων υπηρεσιών και ένταξης 
των νέων τεχνολογιών και γίνεται µε την εξαιρετικά σηµαντική συµβολή 500 περίπου νέων 
συµβάσεων, νέων επιστηµόνων κυρίως από τον χώρο της Βιβλιοθηκονοµίας και της 
Πληροφορικήs. Oι νέες αυτές επιστηµονικές δυνάµεις έδωσαν πρακτική διάσταση στους 
επιµέρους στόχους του ΕΠΕΑΕΚ. Η συµβολή τους σε καµιά περίπτωση δεν συνιστά κάλυψη 
περιστασιακών αναγκών αλλά µόνιµες και συνεχώς ανανεούµενες ανάγκες. 
 
Με το παρόν ψήφισµα ζητάµε να υιοθετηθεί σήµερα από τις αρχές των Ανώτατων και 
Ανώτερων Ιδρυµάτων και την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ η ανάγκη να οριστικοποιηθεί θεσµικά η 
παρουσία αυτών των επιστηµόνων, στις Βιβλιοθήκες των παραπάνω Ιδρυµάτων, µε την 
προώθηση της αναγκαίας ρύθµισης σε συνεργασία µε το Υπουργείο Προεδρίας και το ΑΣΕΠ. 
 
Πριν το τέλος του ΕΠΕΑΕΚ, στο τέλος του 1999, αυτή η ρύθµιση θα πρέπει να έχει ισχύ ως 
ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ουσιαστική κατοχύρωση του έργου που έχει επιτευχθεί 
στις Βιβλιοθήκες. 
 
 
 
               Ακριβές αντίγραφο  
                 Ο Πρόεδρος της  
Οργανωτικής Επιτροπής του 7ου ΠΣΑΒ 
 
 
         ∆ρ. Ιωάννης Κλαψόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 


