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Προς  
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Πρωθυπουργό της Ελλάδας 
 
 
Θέμα: Η ιστορική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών βρίσκεται σε 
κίνδυνο. 
 
 
Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, 

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέματα Βιβλιοθηκών, σας απευθυνόμαστε για 
ένα σημαντικό θέμα, τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης Κ. Θ. Δημαράς του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών (EIE) η οποία παραμένει κλειστή.  

Ο λόγος είναι ότι μετά την μεταφορά του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το καλοκαίρι του 2019, η Βιβλιοθήκη βρέθηκε χωρίς 
προσωπικό.  

Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται στη δημοσίευση τροπολογίας, καλοκαίρι του 2020, με 
τις θετικές ψήφους ευρύτερου κοινοβουλευτικού φάσματος. Η τροπολογία ορίζει ότι το 
προσωπικό της Βιβλιοθήκης μετά από αίτησή του μπορεί να επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη στο 
ΕΙΕ. Η εφαρμογή της όμως καθυστερεί διότι καθυστερεί, χωρίς φανερό λόγο, για πάνω από 
1 χρόνο, η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), για την εφαρμογή του νόμου 
στην πράξη.  

Η μη-υλοποίηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 54 του ν. 4712/29-7-2020, έχει ως 
αποτέλεσμα να παραμένει κλειστή μια μεγάλη, κεντρική, ιστορική επιστημονική Βιβλιοθήκη 
στο κέντρο της Αθήνας που με τα αναγνωστήριά της, τις πηγές της και τις υπηρεσίες της 
εξυπηρετεί, για περισσότερα από 60 χρόνια, εκτός από τους ερευνητές του ΕΙΕ, εκατοντάδες 
χρήστες από την επιστημονική κοινότητα, σπουδαστές, μαθητές και ευρύ κοινό είτε με 
φυσική παρουσία, είτε εξ αποστάσεως αλλά και μέσω άλλων βιβλιοθηκών βάση των 
δικτύων στα οποία συμμετέχει.  

http://www.eebep.gr/


Επιπλέον, οι πληροφοριακές πηγές με συνδρομή που έχουν ήδη εξασφαλιστεί από το 
ΕΙΕ για να καλύψουν τις πληροφοριακές ανάγκες των ερευνητών του ΕΙΕ και των χρηστών 
της Βιβλιοθήκης δεν αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε. 

Πρόκειται για ένα δημόσιο αγαθό, του οποίου η απόδοση στους χρήστες του 
παρεμποδίζεται χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο, ακυρώνει το στόχο του άρα και το κοινωνικό 
του όφελος. Όσο περισσότερο μια ζωντανή οντότητα όπως μια βιβλιοθήκη αφήνεται χωρίς 
πόρους, ανθρώπινους και οικονομικούς και χωρίς τεχνική υποστήριξη, τόσο δυσχεραίνει η 
επαναλειτουργία της όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Αντιθέτως, η υποστήριξη της 
μονάδας με το προσωπικό της φέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη και αξιοποίηση των πόρων 
της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη για την εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης, με την άμεση 
δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ, προκειμένου να μπορέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να 
επικεντρωθούν, ο καθένας από τη θέση του, σε αυτό που αποτελεί διαχρονικό στόχο όλων 
ως δημόσιοι λειτουργοί, στη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Το προσωπικό του ΕΙΕ, διά του Συλλόγου του, έχει προβεί σε κινητοποιήσεις και 
δημόσιες ενημερώσεις, το ιστορικό των οποίων αναφέρεται στα κοινωνικά δίκτυα1.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΒΕΠ απεφάσισε ομόφωνα να ενώσει τη φωνή του, 
αιτούμενο κάθε ενέργεια που πρέπει να προχωρήσει για το άνοιγμα της Βιβλιοθήκης, προς 
όφελος του συνόλου του επιστημονικού κόσμου. 

 
 
Με τιμή,  

 

 
 

  

                                            
1 
https://www.facebook.com/search/top?q=%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%2
0%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20-%20%CE%B5%CE%B
8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1%20%CE%B5%CF%81
%CE%B5%CF%85%CE%BD%CF%8E%CE%BD 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1. Πρωθυπουργό της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη  
2. Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη  
3. Υφυπουργό Έρευνας & Τεχνολογίας, Υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Χρίστο Δήμα 
4. Πρόεδρο Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, κα Α. Αράχωβα 
5. Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Καινοτομίας, κ. Αθ. Κυριαζή  
6. Διευθυντή ΕΙΕ & Πρόεδρο ΔΣ ΕΙΕ, κ. Βασίλειο Γ. Γρηγορίου 
7. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
8. ΜΜΕ  
9. Μέλη ΕΕΒΕΠ  
10. Βιβλιοθηκονομική Κοινότητα 

 
 


