
12 Μαΐου 2014 Συνάντηση Εργασίας «Κυβερνητική Πληροφορία και 
Βιβλιοθήκες» 

Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & 

Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ) μέσω της Διεύθυνσης Αναλύσεων & Τεκμηρίωσης 

και της Βιβλιοθήκης της, μαζί με την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και 

Επιστημόνων της Πληροφόρησης οργάνωσαν στις 12 Μαΐου 2014 Συνάντηση 

Εργασίας με θέμα "Κυβερνητική πληροφορία και Βιβλιοθήκες". Σκοπός της 

συνάντησης ήταν η κινητοποίηση του χώρου των Κυβερνητικών Βιβλιοθηκών και η 

ενίσχυση των δράσεων για ανοικτή πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στην 

κυβερνητική πληροφορία. Η συνάντηση οργανώθηκε στο πλαίσιο του 22ου EBLIDA-

NAPLE Annual Conference με τίτλο“Libraries in Transition. Changes? Crisis? 

Chances!”, το οποίο εντάχθηκε στις παράλληλες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διεξήχθη στο Συνεδριακό Κέντρο της 

ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Στη Συνάντηση Εργασίας προσκλήθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους 

εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων, όπως Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών, 

ανεξάρτητων αρχών, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ευρωπαϊκών 

φορέων, κυρίως βιβλιοθηκών, αλλά και εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών 

ιδρυμάτων της Ελλάδας. 

Ο στόχος της Συνάντησης Εργασίας ήταν να τεθούν προβληματισμοί ως προς την 

αναγνώριση των κύριων συμμετεχόντων στη διαδικασία παραγωγής, διαχείρισης και 

πρόσβασης της κυβερνητικής πληροφορίας καθώς και να δημιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασιών με σκοπό την εξοικονόμηση 

πόρων και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους πολίτες. 

Τη Συνάντηση Εργασίας χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης, κ. 

Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι η έννοια της πληροφορίας και της 

ενημέρωσης δεν είναι μια απλή σχέση με τους πολίτες, αλλά είναι μια σχέση που έχει 

αναφορά στον ίδιο μας τον πολιτισμό και στην εμβάθυνση της Δημοκρατίας καθώς οι 

ενημερωμένοι πολίτες είναι αυτοί που μπορεί να λάβουν τις καλύτερες κρίσεις. Στη 

συνέχεια απεύθυνε χαιρετισμό ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναλύσεων και 

Τεκμηρίωσης, κ. Στέλιος Αγουρίδης, ο οποίος επισήμανε ότι η συνάντηση αυτή ανοίγει 

ένα διάλογο για τη ροή των πληροφοριών στη σύγχρονη κοινωνία σε μια εποχή που 

όλοι, πλέον, είναι συνδεδεμένοι με όλους και οι πληροφορίες φτάνουν παντού μέσω του 

διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό οι κυβερνητικές βιβλιοθήκες καλούνται να παίξουν το ρόλο 

του ενδιάμεσου μεταξύ της κυβερνητικής πληροφορίας και των πολιτών. Στη συνέχεια, 

απεύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και 

Επιστημόνων Πληροφόρησης, κ. Γιώργος Γλωσσιώτης, ο οποίος υπενθύμισε ότι 

σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση και ότι 

η διευκόλυνση για πρόσβαση στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά καθώς και 
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της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Και 

συνέχισε, τονίζοντας ότι για την κάλυψη αυτής της συνταγματικής επιταγής είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη και η λειτουργία των κυβερνητικών βιβλιοθηκών, οι οποίες 

υποστηρίζουν τη λειτουργία του Κράτους. 

Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι ομιλητές της πρώτης ενότητας. Ο κ. Klaus-Peter 

Boettger, Διευθυντής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Έσσεν (Γερμανία) και Πρόεδρος 

του European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), 

μίλησε για το ρόλο του EBLIDA και τη σχέση του με την πρόσβαση στην κυβερνητική 

πληροφορία ενώ για το ρόλο των δημοσίων βιβλιοθηκών αναφορικά με την πρόσβαση 

στην κυβερνητική πληροφορία μίλησε ο κ. Jan Braeckman, Προϊστάμενος 

Λειτουργικής Διαχείρισης του BIBNET και Πρόεδρος του National Authorities on Public 

Libraries in Europe (NAPLE) Forum. Κατόπιν, ο κ. Ιωάννης Σαγιάς, εκπρόσωπος του 

προγράμματος Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA) της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για την ανάγκη επίτευξης διαλειτουργικότητας στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες από τις δημόσιες διοικήσεις και επισήμανε τα οφέλη που 

υπάρχουν από αυτήν ενώ, στη συνέχεια, οκ. Ανδρέας Δημητρίου, από την Ομάδα 

«Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα» (OGP) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα 

σχετικά με την παροχή ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων, όπως είναι το πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας ενιαίας πλατφόρμας για κεντρική διάθεση 

κυβερνητικών δεδομένων. 

Στη δεύτερη ενότητα της συνάντησης ο κ. Μανώλης Τερροβίτης, μεταδιδακτορικός 

Ερευνητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο «Αθηνά» μίλησε για τα «Μεγάλα, Διασυνδεδεμένα 

και Ανοικτά δεδομένα στην Ελλάδα» αναφερόμενος κυρίως στα ανοικτά δεδομένα του 

δημόσιου τομέα και πώς αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμες εφαρμογές προς 

όφελος των πολιτών. Ηκα Μαρία Μονόπωλη, Βιβλιοθηκονόμος στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, παρουσίασε την έρευνα που διεξήγε σε συνεργασία με την κα Άννα 

Μάστορα, Βιβλιοθηκονόμο στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης – Γενική 

Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με θέμα «Κυβερνητικές βιβλιοθήκες στην 

Ελλάδα: παρούσα κατάσταση και μέλλον» τονίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης 

συνεργατικών δικτύων μεταξύ των κυβερνητικών βιβλιοθηκών. Η συγκεκριμένη ανάγκη 

τεκμηριώθηκε περαιτέρω από την παρουσίαση που έκανε στη συνέχεια ο Γενικός 

Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, κ. Φίλιππος Τσιμπόγλου, ο οποίος 

μετέφερε το μήνυμα ότι πλέον η συνεργασία μεταξύ φορέων αποτελεί επιτακτική ανάγκη 

για την ύπαρξη τους και όχι απλά μια επιλογή για τη λειτουργία τους. Οι εργασίες της 

συνάντησης ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση από τον κ. Χρήστο Παπαθεοδώρου, 

Αναπληρωτή καθηγητή και Πρόεδρο του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και 

Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος μίλησε για την εκπαίδευση των 

Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων σχετικά με τη διαχείριση της κυβερνητικής 



πληροφορίας, τα πρότυπα για τη διαχείριση των αρχείων καθώς και πώς η κυβερνητική 

πληροφορία θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινότητας του Διαδικτύου 

και ειδικότερα στο περιβάλλον του σημασιολογικού ιστού. 

Ο στόχος της Συνάντησης Εργασίας επιτεύχθηκε, καθώς οι ομιλητές κατόρθωσαν να 

επικοινωνήσουν το μήνυμα για την ανάγκη, όχι μόνο διαχείρισης της κυβερνητικής 

πληροφορίας, αλλά και της παροχής πρόσβασης σε αυτή από τους πολίτες. Επιπλέον, 

διαφαίνεται ήδη κινητοποίηση των φορέων, τόσο ως προς την υιοθέτηση δράσεων 

εξωστρέφειας και επικοινωνίας με άλλους φορείς και τους πολίτες, αλλά και ως προς την 

ανάπτυξη συνεργασιών σε πολλά επίπεδα. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνεται δράση 

κινητοποίησης των κυβερνητικών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και αποτελεί ιστορικό 

γεγονός για το χώρο των Βιβλιοθηκών, ανοίγοντας ένα δίαυλο επικοινωνίας και διαλόγου. 

 


