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Ακαδημίας 84 (ημιώροφος), 106 78 Αθήνα, enosiebep@gmail.com, 

http://www.eebep.gr 

 

          Αθήνα: 9.11.2021 

 Αρ. Πρωτ.3853  

ΠΡΟΣ 

Υπουργείο Υγείας 

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας  

  κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο 

 

ΘΕΜΑ: Αίτημα για συνάντηση της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και 

Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) με τον ΓΓ Υπηρεσιών 

Υγείας κ.Ι.Κωτσιόπουλο, με θέμα τη θέση της Βιβλιοθήκης στους 

Οργανισμούς των Νοσοκομείων και τη δημιουργία Δικτύου 

(Κοινοπραξίας) Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών. 

 

Σχετικά: ΠΔ 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του δημόσιου τομέα». 

 

Αξιότιμε κ.Κωτσιόπουλε 

Η υγειονομική κρίση, η οποία ακολούθησε την οικονομική κρίση είχε ως 

αποτέλεσμα την όξυνση των προβλημάτων που ταλανίζουν εδώ και χρόνια τον 

χώρο των Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών. Οι Νοσοκομειακοί Βιβλιοθηκονόμοι 

προκειμένου να παρέχουν έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση στην κοινότητά 

τους είχαν οδηγηθεί σε μεταξύ τους άτυπη συνεργασία, ωστόσο η υγειονομική 

κρίση τόνισε την ανάγκη δημιουργίας μιας Κοινοπραξίας Νοσοκομειακών 

Βιβλιοθηκών.  
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Μετά από μελέτη των εθνικών και διεθνών ορθών πρακτικών για το έργο και 

τη θέση των Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών και Βιβλιοθηκονόμων, αλλά και 

μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών της 

ΕΕΒΕΠ συνέταξε την πρόταση που σας υποβάλουμε, προσδοκώντας μια 

συνάντηση μαζί σας, ως αρμόδιο για τα θέματα των Βιβλιοθηκών, με θέματα 

συζήτησης:  

1. Την Ένταξη των Βιβλιοθηκών στα Οργανογράμματα των 

Νοσοκομείων ως Τμήματα, ενταγμένα στη Διεύθυνση Ιατρικής 

Υπηρεσίας, με Προϊστάμενο  πτυχιούχο Βιβλιοθηκονόμο (ΠΔ 50/2001 

Α΄39) 

1.1. Η ρύθμιση αυτή  δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος 

1.2. Διευθετεί ένα χρόνιο πρόβλημα της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς σήμερα 

οι Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες δεν περιγράφονται στα οργανογράμματα 

και υπάρχει μια χαοτική κατάσταση.  

1.2.1. Οι Βιβλιοθήκες των Νοσοκομείων συνήθως υπάγονται (άτυπα) στα 

Τμήματα Γραμματείας των Νοσοκομείων, ενώ τα περισσότερα ΦΕΚ 

(2012) αναφέρουν την «εποπτεία της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης» στις 

αρμοδιότητες του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. . 

1.2.2. Οι Βιβλιοθηκονόμοι - επιστήμονες πληροφόρησης θεωρούν ότι 

υπάγονται στους επιστήμονες- μη γιατρούς, άρα - με την υπάρχουσα 

οργανωτική δομή των Νοσοκομείων - στη Διεύθυνση Ιατρικής 

Υπηρεσίας, όπως και οι υπόλοιπες επιστημονικές ειδικότητες πχ 

Κοινωνικοί Λειτουργοί, Διαιτολόγοι κλπ. 

ΣΤΟΧΟΣ: Η έκδοση απόφασης από το Υπ. Υγείας  για την ένταξη των 

Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών και των Βιβλιοθηκονόμων στην Διεύθυνση 

Ιατρικής Υπηρεσίας ως Τμήματα, με Προϊστάμενο  πτυχιούχο 

Βιβλιοθηκονόμο, με τους όρους και το περίγραμμα θέσης το οποίο σας 

επισυνάπτουμε καθώς και την ενημέρωση των Νοσοκομείων του ΕΣΥ για την 

άμεση εφαρμογή  αυτής της απόφασης. 

2. Τη Δημιουργία Δικτύου (Κοινοπραξίας) των Νοσοκομειακών 

Βιβλιοθηκών – θεσμοθετημένο σε νομικό πλαίσιο ώστε:  

2.1.  Να εξοικονομούνται πόροι ή/και να απορροφώνται ευρωπαϊκοί πόροι 
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2.2.  Να καλύπτονται οι πληροφοριακές-ανάγκες των υγειονομικών σε 

ολόκληρο το ΕΣΥ 

2.3.  Να προετοιμαστεί το έδαφος για τη δημιουργία Εθνικής Ιατρικής 

Βιβλιοθήκης, κατά το παράδειγμα της National Library of Medice 

(NLM) των ΗΠΑ ή να αναλάβει έναν αντίστοιχο ρόλο, κατά το ελληνικό 

παράδειγμα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) που θα προσφέρει: 

2.3.1. Υπηρεσίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές και βάσεις 

απαραίτητες για την κλινική πράξη, για όλους τους υγειονομικούς σε 

κάθε γωνιά της Ελλάδας (πχ. μια πύλη που θα συγκεντρωθούν όλες 

οι κατευθυντήριες οδηγίες από  όλες τις Διεθνείς και Ελληνικές  

Ιατρικές Εταιρείες, διεθνής και ελληνική ιατρική αρθρογραφία κ.ά.)  

2.3.2. Υπηρεσίες συλλογής και αξιοποίησης των δημοσιεύσεων 

και διαχείρισης των ερευνητικών δεδομένων που προκύπτουν από τα 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας  πχ. Ιδρυματικό Αποθετήριο 

Βιβλιοθήκης Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας «Ασκληπιός» 

2.3.3. Υπηρεσίες εκλαϊκευμένης επιστημονικής πληροφορίας (πχ videos 

και δελτία πληροφοριών  σε ασθενείς κατά το πρότυπο της 

MedlinePlus  NLM) ιδιαίτερα χρήσιμες κατά την περίοδο της 

Πανδημίας. 

2.4. Ένταξη του Δικτύου Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών στο Ταμείο 

Ανάκαμψης  στον 3ο άξονα  "Εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση του 

συστήματος υγείας". Για παράδειγμα, θα μπορούσε να διασυνδεθεί ο 

Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας - με τις ηλεκτρονικές πηγές 

επιστημονικής πληροφόρησης του  Δικτύου των Νοσοκομειακών 

Βιβλιοθηκών κατά το παράδειγμα της Ισπανίας η οποία διαθέτει σε όλη 

τη χώρα τουλάχιστον μία Βάση Τεκμηριωμένης Κλινικής Πληροφορίας.  

ΣΤΟΧΟΣ: Η θεσμοθέτηση από το Υπ. Υγείας ενός Δικτύου των Νοσοκομειακών 

Βιβλιοθηκών του οποίου η Διοικούσα Επιτροπή θα υπάγεται απευθείας στο Υπ. 

Υγείας, θα δικτυώνει οριζόντια όλες τις νοσοκομειακές βιβλιοθήκες της χώρας, 

οι οποίες  θα συμμετέχουν στην "Ψηφιακή Βίβλο" παρέχοντας τεκμηριωμένες 

επιστημονικές πληροφορίες.  
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Συνημμένα: 

1. «Διευθέτηση της θέσης των Βιβλιοθηκών και των Βιβλιοθηκονόμων στους 

οργανισμούς των Νοσοκομείων» 

 


