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Αθήνα, 17-01-2022 
                                                                                                 Αρ. Πρωτ: 3870                                                                                                                                                                              
 
Προς  
Όπως πίνακας αποδεκτών 
 
Θέμα: Οι Νοσοκομειακές βιβλιοθήκες         

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι, 

Η υγειονομική κρίση, η οποία ακολούθησε την οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα τόσο την 
ανάδειξη της σημασίας των Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών, όσο και την όξυνση των 
προβλημάτων που τις ταλανίζουν εδώ και χρόνια.  

Οι Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες (ΝΣ) αγωνίζονται πολλά χρόνια για την επιβίωσή τους, με 
πρωτοβουλία και ζήλο των βιβλιοθηκονόμων που εργάζονται σε αυτές, σήμερα όμως η 
αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσεων προς όφελος του επιστημονικού προσωπικού όχι μόνο των 
νοσοκομείων, αλλά και των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και εν τέλει του κάθε 
πολίτη, είναι πιο επιτακτική από ποτέ. 

Οι ΝΣ βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι με πολλές προκλήσεις αλλά και προοπτικές. 
Καρδιά του χώρου είναι ο βιβλιοθηκονόμος της υγείας, των ιατρικών επιστημών, ένας 
εξειδικευμένος επαγγελματίας που σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική1 παρέχει 
υποστήριξη στην έρευνα και συμβουλευτική καθοδήγηση, αναπτύσσει τη συλλογή και 
οργανώνει υπηρεσίες πληροφόρησης. Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρει στο κοινό του είναι 
να:  

 Λειτουργεί ως ενδιάμεσος στο Ιατρικό προσωπικό, ούτως ώστε να καλλιεργεί τη 
συνεργασία στην ανάπτυξη των ιατρικών συλλογών της βιβλιοθήκης και την βοήθεια 
στην ιατρική πληροφόρηση και πληροφορική.  

 Αναπτύσσει και παρέχει υπηρεσίες και πηγές απομακρυσμένης μάθησης.  

                                                 
1 https://explorehealthcareers.org/career/arts-and-humanities-in-health/medical-librarian/ 



 

2 

 

 Συμβάλλει, μαζί με άλλους επαγγελματίες, στην ανάπτυξη, παράδοση και αξιολόγηση 
των διαδικτυακών και επιτοπίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αποδοτική, 
αποτελεσματική και ηθική χρήση των ερευνητικών πηγών και εργαλείων.  

 Συνεργάζεται με τους εξειδικευμένους επιστήμονες στη σύνταξη των μαθημάτων 
πληροφοριακής παιδείας στην ιατρική πληροφόρηση και στην αποτίμηση αυτών.   

 Διδάσκει στα προγράμματα πληροφοριακής παιδείας της βιβλιοθήκης, καθώς και 
ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες μάθησης.  

 Οργανώνει και διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές πηγές μάθησης, τόσο στο περιεχόμενο 
όσο και στους στόχους, τις δράσεις και την υποστήριξη των φοιτητών.  

 Συμμετέχει στην αξιολόγηση και τη σύνταξη συστάσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών 
της ιατρικής βιβλιοθήκης. 

 Συνεργάζεται με επαγγελματίες των ερευνητικών δεδομένων για να αναπτύξει, 
συντονίσει και υποστηρίξει υπηρεσίες και προγράμματα εξέλιξης της γνώσης και των 
δεξιοτήτων, σχετικών με την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων.  

 Παρέχει συμβουλευτική στους ερευνητές και συνεργασία στα ερευνητικά προγράμματα, 
όπου απαιτείται.  

 Βοηθά τους ερευνητές και το προσωπικό στις πολιτικές δημοσίευσης στην ανοικτή 
πρόσβαση και στα ανοικτά ερευνητικά δεδομένα, κοινοποιώντας τα  στο σχετικό 
προσωπικό. 

Σύμφωνα με την Association of Academic Health Science Libraries ο νοσοκομειακός 
βιβλιοθηκονόμος2 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ομάδας φροντίδας της υγείας του 

                                                 
2 Association of Academic Health Science Libraries https://www.aahsl.org/. Βλέπε επίσης και τις επαγγελματικές 
δεξιότητες των νοσοκομειακών βιβλιοθηκονόμων που έχει θεσπίσει η Ένωση Ιατρικών Βιβλιοθηκών, οργανισμός 
της Βόρειας Αμερικής με διεθνή δράση και απήχηση, για τη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική επιτυχία 
(https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=43). Πρόκειται δηλαδή για τα θεμελιώδη επαγγελματικά χαρακτηριστικά 
που μπορούν να παρατηρηθούν, να μετρηθούν και να διδαχθούν. Τα κριτήρια επίδοσης κάθε δεξιότητας βοηθούν 
τον επαγγελματία να αποτιμήσει το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει τόσο ο ίδιος όσο και ο οργανισμός στον 
οποίο εργάζεται. 
1: Υπηρεσίες πληροφόρησης. Ειδικός να εντοπίζει, αξιολογεί, συνθέτει και παρέχει έγκυρες πληροφορίες σε κάθε 
μορφή και μέσο, κατάλληλο για την ομάδα που θέτει τα βιοϊατρικά και υγειονομικά ερευνητικά ερωτήματα.  
2: Διαχείριση και Οργάνωση της Πληροφορίας. Ικανός να συγκροτεί και να οργανώνει συλλογές για κάθε ομάδα 
αναγνωστών, να παρέχει πρόσβαση σε συλλογές βιοεπιστημών, κλινικών και υγειονομικών δεδομένων, 
πληροφόρησης και γνώσης.  
3: Καθοδήγηση και σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ειδικός να καθιστά τους αναγνώστες αυτάρκεις 
στην αναζήτηση της πληροφορίας και της γνώσης, αλλά και της αξιολόγησης της εγκυρότητάς της, με την 
εξάσκηση στην κριτική σκέψη και τα κριτήρια αποτίμησης των δημοσιευμάτων. Αυτή η δεξιότητα προϋποθέτει 
παιδαγωγική γνώση, αλλά και εξάσκηση στην τεχνολογία.  
4: Ηγεσία και Διοίκηση.  Ικανός στην οργάνωση και διοίκηση τόσο των ανθρωπίνων πόρων όσο και των 
υπηρεσιών, της τεχνολογίας, των οικονομικών πόρων. . 
5: Πρακτική και έρευνα βασισμένη σε στοιχεία. Αν και δεν είναι η έρευνα η δουλειά του, συμβάλλει με τις γνώσεις 
και την εμπειρία του στις ερευνητικές μελέτες, διεξάγει έρευνα στις πηγές και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. 
Εφαρμόζει τις νέες ερευνητικές μεθοδολογίες, έρευνα προσανατολισμένη σε μια κοινότητα, εξόρυξη δεδομένων 
κα, που αποβαίνουν επωφελείς για την ανάλυση των δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης και της επίδρασής της στο 

https://www.aahsl.org/
https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=43
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πληθυσμού. Επιδρά άμεσα στην ποιότητα της φροντίδας των ασθενών, βοηθώντας τους 
γιατρούς και τους συνεργάτες τους στο σύστημα υγείας, τους ερευνητές επίσης, να 
ενημερώνονται για τις νέες εξελίξεις στους τομείς της ειδικότητας τους. Ακόμη, συνεργάζεται 
με ασθενείς που αναζητούν έγκυρη πληροφόρηση για την υγεία τους.  

Ο νοσοκομειακός βιβλιοθηκονόμος εξυπηρετεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και 
τους ερευνητές με προγράμματα διδασκαλίας στην πρόσβαση και αξιολόγηση της 
πληροφόρησης. Συμμετέχει ακόμη σε ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίων ή φαρμακευτικών 
εταιρειών, επηρεάζοντας την ανάπτυξη νέων θεραπειών ή προϊόντων ή και υπηρεσιών.  

Ο νοσοκομειακός βιβλιοθηκονόμος παρέχει πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης κάθε 
μορφής, έντυπες, ηλεκτρονικές, ερευνητικών δεδομένων. Σχεδιάζει και διαχειρίζεται 
ιστοτόπους, ιστολόγια, προγράμματα απομακρυσμένης εκπαίδευσης και ψηφιακές 
βιβλιοθήκες. Επίσης, διεξάγει προγράμματα ενημέρωσης σε τμήματα δημόσιας υγείας, 
φοιτητές, ακόμη και σε πολίτες, σε εκλαϊκευμένα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης. 

Πάροχος της πληροφορίας είναι ένας νέος ρόλος για τον Νοσοκομειακό βιβλιοθηκονόμο, γιατί 
είναι ειδικός στην εκπαίδευση, τόσο στην επιστήμη της πληροφόρησης όσο και στην 
κλινική/βιοϊατρική επιστήμη. Ανακτά και συνθέτει πληροφορία, εργάζεται σε κλινικά ή 
ερευνητικά περιβάλλοντα. 

Από τα ανωτέρω αναδύεται η σπουδαιότητα της αποστολής και των σκοπών της 
νοσοκομειακής βιβλιοθήκης που για την επιτυχία της χρειάζεται η συμβολή όλων των 
μερών: της κεντρικής διοίκησης, της διοίκησης των νοσοκομείων και των επαγγελματιών 
βιβλιοθηκονόμων, με τους τελευταίους στη χώρα μας να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, 
αλλά μονομερώς… 

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης υποστηρίζει εδώ και 
πολλά χρόνια το έργο των νοσοκομειακών βιβλιοθηκονόμων και των βιβλιοθηκών υγείας της 
χώρας.  

Οι ίδιοι οι νοσοκομειακοί βιβλιοθηκονόμοι συγκροτούν ειδική επιτροπή στην Ένωση και 
καταθέτουν μια ώριμη πρόταση εκσυγχρονισμού των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών που 
βασίζεται στις διεθνείς ορθές πρακτικές, όπως επιγραμματικά προαναφέρθηκαν.  

Η πρόταση έχει αποσταλεί στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου κ. 
Ιωάννη Κωτσιόπουλο, αναμένοντας μια συνάντηση για την έκθεση των προβλημάτων που 
ταλανίζουν τις βιβλιοθήκες μακροχρόνια, αλλά και του καθημερινού αγώνα των 
βιβλιοθηκονόμων, χωρίς υποστήριξη και μέσα, να καλύψουν τις ανάγκες πληροφόρησης του 
επιστημονικού προσωπικού των νοσοκομείων και κατ’ επέκταση των ασθενών.  

Μεταξύ των θεμάτων που προτείνονται προς συζήτηση περιλαμβάνεται: 

                                                                                                                                                                     
κοινό της. Με την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων, χρησιμοποιεί, δημιουργεί και κοινοποιεί τεκμηριωμένα 
αποδεικτικά στοιχεία ούτως ώστε να βελτιώνει την εφαρμογή.  
6: Νοσοκομειακός πληροφοριακός επαγγελματισμός. Προβάλλει και προωθεί την ανάπτυξη του επαγγελματία και 
συνεργάζεται με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων για να βελτιώσει την υγειονομική μέριμνα και την πρόσβαση 
στην αντίστοιχη πληροφόρηση. Συμμετέχει δηλαδή στην κοινωνία με τις ειδικές του γνώσεις και την εξειδίκευση, 
προς όφελος των πολιτών. 
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1. 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.  

2. Η αναγκαιότητα δημιουργίας μιας θεσμοθετημένης Κοινοπραξίας Νοσοκομειακών 
Βιβλιοθηκών, ως εξέλιξη και ολοκλήρωση της άτυπης συνεργασίας που ισχύει μέχρι 
σήμερα από προσωπική τους πρωτοβουλία. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η 
καλύτερη αξιοποίηση των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων, η αύξηση των πηγών 
πληροφόρησης και ο πολλαπλασιασμός των υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες.  

3. Η Ίδρυση Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης, ως ξεχωριστού οργανισμού, κατά το 
παράδειγμα της National Library of Medicine (NLM) των ΗΠΑ ή την σύμπραξη όλων 
των Βιβλιοθηκών Υγείας κατά το παράδειγμα των Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). 

4. Η Ένταξη των Βιβλιοθηκών στα Οργανογράμματα των Νοσοκομείων ως Τμήματα, 
ενταγμένα στη Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας αντί στα τμήματα Γραμματείας που είναι 
σήμερα, με Προϊστάμενο  πτυχιούχο Βιβλιοθηκονόμο, μια ρύθμιση χωρίς κόστος.  

Οι Έλληνες νοσοκομειακοί βιβλιοθηκονόμοι διαθέτουν: 

 Μεταπτυχιακούς τίτλους στην επιστήμη της πληροφόρησης ή στη νοσηλευτική, και 

 Μακρά εμπειρία στην υποστήριξη της πληροφόρησης του ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού.  

Οι υπηρεσίες που παρέχουν ακολουθούν τις παραπάνω διεθνείς κατευθυντήριες 
οδηγίες, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους και είμαι βεβαία ότι οι σημερινοί ομιλητές 
θα το επιβεβαιώσουν.  

Απόδειξη αποτελεί η πρωτοβουλία των νοσοκομειακών βιβλιοθηκονόμων να ανταποκριθούν, 
με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν, στην εξυπηρέτηση των αναγνωστών τους σε επιστημονική 
πληροφόρηση για τον Κορονοϊό, κατά τη διάρκεια των lockdown, όταν όλες οι  Βιβλιοθήκες 
λειτούργησαν μόνο με ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή με τήρηση των κανόνων αποστάσεων. Θα 
αναφέρω μερικές από αυτές, όπως αποτυπώνονται σε δελτίο τύπου των ιδίων των 
βιβλιοθηκών: 

1. Υπήρξε άτυπη δικτύωση και διαδραστικότητα μεταξύ των Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών, 
2. Αναρτήθηκαν τεκμήρια σχετικά με τον Covid-19 στο Ιδρυματικό Αποθετήριο 

«Ασκληπιός» του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας, 
3. Έγιναν αναρτήσεις σχετικές στις σελίδες των Βιβλιοθηκών στο Facebook,  
4. Απεστάλησαν ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα στο επιστημονικό προσωπικό και 

τους χρήστες.  
5. Απαντήθηκαν ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με την Πανδημία, αξιοποιώντας: 

 Επισκόπηση βιβλιογραφίας (με μετάφραση των περιλήψεων από τους 
βιβλιοθηκονόμους), ακόμη και σε καθημερινή βάση, 

 Συστάσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και Διεθνείς/ Ευρωπαϊκές 
Επιστημονικές Εταιρείες, 

 Ηλεκτρονικά βιβλία, 
 Ερευνητικά αποτελέσματα από αναζήτηση σε Βάσεις Δεδομένων, 
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 Εργαλεία αξιολόγησης της επιστημονικής πληροφορίας που αφορούσε τον Covid-
19, καθώς ήταν τεράστιος ο όγκος των πληροφοριών στο διαδίκτυο, 

 Εκλαϊκευμένα άρθρα διατροφής και ενίσχυσης του ανοσοποιητικού, 
 Εβδομαδιαία Ενημερωτικά Δελτία για την Πανδημία, συνταγμένα από επιφανείς 

επιστήμονες, και  
 Διαδικτυακά Σεμινάρια.  

Είναι φανερό ότι οι νοσοκομειακοί βιβλιοθηκονόμοι παίρνουν τις διεθνείς προκλήσεις 
που προκύπτουν για το επάγγελμά τους και τις ακολουθούν στο πεδίο και το ποσοστό 
που τους αφορά, προσπαθώντας να ανοίξουν δρόμους στις προοπτικές και τις ευκαιρίες.  

Τα αποτελέσματα. πάραυτα είναι αδύναμα, διότι άλλοι παράγοντες δυσκολεύουν ή καθιστούν 
αδύνατη την επιτυχία του εγχειρήματος οι οποίοι παράγοντες είναι εκείνοι που λαμβάνουν τις 
αποφάσεις.  

Με την παρούσα σας καλούμε να ενώσετε τη φωνή σας με τη δική μας στην εξεύρεση βιώσιμων 
και αξιόπιστων και αποτελεσματικών λύσεων προς όφελος των τελικών χρηστών, δηλαδή των 
επαγγελματιών υγείας αλλά και του εξυπηρετούμενου πολίτη. 

Σας επισυνάπτουμε τα έγγραφα προς το Υπουργείο Υγείας. 

Με εκτίμηση, 
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Παράρτημα   

Αθήνα: 9.112021  
      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.  

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. 
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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 
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 Medicine (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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Διευθέτηση της θέσης των Βιβλιοθηκών και των Βιβλιοθηκονόμων στους  οργανισμούς 
των Νοσοκομείων 
Τα τυπικά προσόντα του Βιβλιοθηκονόμου 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμ. Βιβλιοθηκονομίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ 

καθορίζονται από το ΠΔ 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του δημόσιου τομέα». 

Κύρια καθήκοντα - Περίγραμμα Θέσης 

 Σχεδιασμός, οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης 

 Εξυπηρέτηση πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της βιβλιοθήκης από έγκυρες 

πηγές πληροφόρησης: αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφίας, επιστημονικών άρθρων, 

βιβλίων, επιστημονικών εργασιών.. 

 Ανάπτυξη και διαχείριση έντυπης και ηλεκτρονικής συλλογής: συνδρομές 

επιστημονικών περιοδικών, βάσεις δεδομένων, βιβλίων. 

 Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού καταλόγου της συλλογής καθώς και 

δημιουργία μεταδεδομένων σύμφωνα με βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. 

 Δημιουργία, εμπλουτισμός ψηφιακού αποθετηρίου ανοικτής πρόσβασης με την 

απαραίτητη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων, ώστε να συλλέγεται, να προβάλλεται 

και να ανακτάται η πνευματική παραγωγή και ιστορία του ιδρύματος με ταυτόχρονη 

ψηφιοποίηση υλικού. 

 Συμμετοχή του/της βιβλιοθηκονόμου στις Επιτροπές Εκπαίδευσης και ενεργή εμπλοκή 

του στην χάραξη πολιτικών εκπαίδευσης του νοσηλευτικού ιδρύματος σύμφωνα και με 

τα διεθνή πρότυπα. 

 Εκπαίδευση των χρηστών της βιβλιοθήκης σε θέματα πληροφοριακής παιδείας: 

αναζήτηση και ανάκτηση επιστημονικής πληροφορίας, σύνταξη βιβλιογραφίας, χρήση 

προγραμμάτων διαχείρισης βιβλιογραφικών παραπομπών, υποβολή εργασιών σε 

αποθετήρια 

 Υπηρεσίες επιλεκτικής διάδοσης επιστημονικών πληροφοριών και 

συνεδρίων. 

 Συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες γενικά, και ειδικότερα μέσω υπηρεσιών διαδανεισμού 

για την παραγγελία άρθρων και αναζήτησης βιβλιογραφίας. 

Προτεινόμενη θέση στο οργανόγραμμα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

 Ένταξη και περιγραφή στον οργανισμό της «Βιβλιοθήκης» ως αυτοτελές γραφείο ή 

τμήμα, στην Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας, με προϊστάμενο πτυχιούχο του τμήματος 

Βιβλιοθηκονομίας (ΠΕ ή ΤΕ). 

 Ένταξη στον Οργανισμό της/των θέσεων βιβλιοθηκονόμων στην Διεύθυνση Ιατρικής 

Υπηρεσίας 
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Πίνακας αποδεκτών 
 Επιτροπή της Βουλής 
 Κόμματα 
 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου)  
 3η ΥΠΕ (Μακεδονίας)  
 4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης)   
 5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας)  
 6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας)  
 7η ΥΠΕ (Κρήτης)  

 


