
ΨΗΦΙΣΜΑ 2°  
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 ΠΔ 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 
Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης. 
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 Διευθυντή ή το Γενικό Διευθυντή 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 
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•  Πτυχιούχοι Σχολών για τη Συντήρηση του χαρτιού ΤΕ και ΠΕ 
•  Προσωπικό του κλάδου Διοικητικού κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ 
•  Προσωπικό του κλάδου Οικονομικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ 
•  Στη  ΒΥΠ απασχολούνται εποχιακά    ως προσωπικό στήριξης 
   προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές 
6.- Με ιδιαίτερα Προεδρικά Διατάγματα 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 A.E.I, 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.Δ.Τ.Π.) και έναν εκπρόσωπο του διοικητικού 
προσωπικού. 
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