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ΨΗΦΙΣΜΑ____________

Οι Σύνεδροι του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: 

Εκφράζουν την ικανοποίηση τους για τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στις ακα-
δημαϊκές Βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας, με την υλοποίηση των προγραμμάτων, 
που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ του Β' ΚΠΣ. Τα έργα αυτά συνέβαλαν αποφασιστι-
κά στον εκσυγχρονισμό των βιβλιοθηκών εισάγοντας μία σειρά νέων υπηρεσιών και τεχνο-
λογιών. 

Καθοριστικός για την επιτυχία αυτή παράγοντας ήταν η, χάρις στα παραπάνω προγράμματα, 
παρουσία στις βιβλιοθήκες νέων επιστημόνων από τον χώρο της Βιβλιοθηκονομίας και Πλη-
ροφορικής. 

Όμως, το συνέδριο με βαθύτατη λύπη διαπιστώνει, ότι δεκαοκτώ χρόνια μετά την ψήφιση 
του Νόμου Πλαισίου για τα ΑΕΙ, δεν υφίσταται το αναγκαίο για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 
νομικό πλαίσιο, μια και τα προβλεπόμενα από το Ν. 1268/82 δύο προεδρικά διατάγματα, δεν 
έχουν εκδοθεί ακόμα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί έκρυθμη κατάσταση στις βιβλιοθήκες, τις 
φέρει σε δυσμενέστατη θέση σε σχέση με τις άλλες υπηρεσίες των ΑΕΙ και απειλεί να απο-
δυναμώσει τα έργα που συντελούνται μέσω του ΕΠΕΑΕΚ. 

Με το παρόν ψήφισμα οι Σύνεδροι του 8ου ΠΣΑΒ ζητούν από τις διοικήσεις των ΑΕΙ και ΤΕΙ 
και την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ: 

1. Να ρυθμιστεί με τρόπο άμεσο το νομοθετικό πλαίσιο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, με 
την έκδοση ειδικού προεδρικού διατάγματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 
1268/82, ώστε στη συνέχεια να υποβληθούν προς έγκριση οι επί μέρους οργανισμοί των 
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. 

2. Να εξασφαλιστεί η συνέχεια του εκσυγχρονιστικού έργου των βιβλιοθηκών με την άμεση 
ένταξη του στο Γ ΚΠ, διότι τα όποια επιτεύγματα του Β' ΚΠΣ θα αποδυναμωθούν, αν οι 
βιβλιοθήκες μείνουν έξω από το Γ ΚΠΣ. 

3. Να προβούν στις αναγκαίες ρυθμίσεις για την ανανέωση των συμβάσεων και την τελική 
ένταξη στο μόνιμο προσωπικό των επιστημόνων των έργων του Α' ΕΠΕΑΕΚ στις Βιβλιο 
θήκες των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στη συντριπτική πλειοψηφία η παρουσία τους στις βιβλιοθήκες συ 
νιστά κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών. 

Οι Σύνεδροι του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ομόφωνα διακηρύσ-
σουν ότι χωρίς την άμεση ανάληψη δράσεων από την Πολιτεία στους παραπάνω τομείς θα 
υπάρξει οπισθοδρόμηση και θα χαθεί ακόμη μία ευκαιρία για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας. 

Ρόδος, 22η Οκτωβρίου 1999 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
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