
 

 

 Πωρ η νέα διοικησική 
απφισεκσονική σηρ 
ατσοδιοίκηςηρ επηπεάζει σιρ 
τπηπεςίερ πληπουόπηςηρ. 
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 Η ιςσοπία σων Ελληνικών δημοσικών 
βιβλιοθηκών είναι άππηκσα ςτνδεδεμένη με 
σην εξέλιξη σοτ Ελληνικού κπάσοτρ. 
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 Το νομοθεσικό πλαίςιο με σο οποίο 
λεισοτπγούν ςήμεπα οι βιβλιοθήκερ ςσην 
Τοπική Ατσοδιοίκηςη, ςύμυωνα με σιρ 
μεσαππτθμίςειρ σοτ Καλλικπάση, είναι 
ελλιπέρ όςο ποσέ άλλοσε και σίποσα δεν 
κασοφτπώνει πλέον σην ύπαπξη σοτρ. 
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ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

Αρ. Φύλλοσ 87 – 7 Ιοσνίοσ 2010 ΝΟΜΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 3852 

Νέα Αρτιηεκηονική ηης Ασηοδιοίκηζης και ηης Αποκένηρωζης Γιοίκηζης – 

 
 

Πρόγραμμα Καλλικράτης 

 

 

 

 

 
 

Με ηον Καλλικράηη οι Γήμοι ηης τώρας περιορίζονηαι ζε 325 

από ηοσς 1034  (910 δήμοι και 124 κοινότητες) ποσ 

αποηελούν ηο ζημερινό ασηοδιοικηηικό τάρηη ηης τώρας. 
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80%  Ενσάφθηςαν ςσον 

Νέο οπγανιςμό ΝΠΔΔ  

 5%  Κοινουελήρ 

επιφειπήςειρ 

10% Διεύθτνςη 

Τμήμασορ Δήμοτ 

 5%  Ατσόνομοι 

Οπγανιςμοί 



 

Για σην εκπαίδετςη, 

Τον πολισιςμό,  

Την πληπουόπηςη, 

Την δωπεάν παποφή τπηπεςιών ςσην 
σοπική ατσοδιοίκηςη. 
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 Καθοπιςσικό παπάγονσα ανάπστξηρ σηρ γνώςηρ 
και σον σομέα σηρ παιδείαρ. 

 Εξαςυάλιςη ςσην ππόςβαςη σηρ πληπουοπίαρ 
φωπίρ όπια. 

 Πποςπάθεια κασαπολέμηςηρ σοτ κοινωνικού 
αποκλειςμού. 

  Ενίςφτςη σηρ ανάγνωςηρ και κασ΄επέκσαςη ση 
διάδοςη και πποώθηςη σοτ βιβλίοτ. 

  Εκπαίδετςη φπηςσών. 

  Δωπεά παποφή γνώςηρ.  

  Πτπήνερ πολισιςσικήρ αναβάθμιςηρ. 
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Άνοιγμα 

 

Εξωςσπέυεια 

 

Στνεπγαςία 

 

Εθνική πολισική  

 

Δικσύωςη 
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Κοινέρ ςσπασηγικέρ ανάπστξηρ ςτλλόγων , 
Ενιαίορ Στλλογικόρ Κασάλογορ. 

 

Διαδανειςμοί και αποςσολή τλικού ςε 
οποιοδήποσε ςημείο σηρ φώπαρ. 

 

Ευαπμογέρ κοινών ςτςσημάσων. 

 

Εκπαίδετςη φπηςσών 
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 Οι βιβλιοθήκερ καλούνσαι να βποτν 
σπόποτρ πποςέγγιςηρ, να ςτνδτάςοτν σιρ 
παπαδοςιακέρ πολισικέρ πποςέλκτςηρ σοτ 
κοινού σοτρ με σιρ νέερ δτνασόσησερ ποτ 
σοτρ επισπέποτν να λεισοτπγήςοτν και να 
τιοθεσήςοτν νέερ μεθόδοτρ με ςκοπό να 
εξαςυαλίςοτν μια μακποφπόνια και 
αποσελεςμασική λεισοτπγία. 
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 Οι διάυοπερ εκδηλώςειρ ποτ 
οπγανώνονσαι κασά καιπούρ ςσοτρ φώποτρ 
σηρ Βιβλιοθήκηρ βοηθούν ςσο να ενιςφτθούν 
οι ςφέςειρ με σοτρ αναγνώςσερ αλλά και με 
σην ετπύσεπη κοινόσησα ςσην οποία ανήκει. 

  

 Ομιλίερ, ςτζησήςειρ, εκθέςειρ, μοτςικέρ 
και υιλολογικέρ βπαδιέρ, λέςφερ 
ανάγνωςηρ, εκθέςειρ υωσογπαυίαρ και 
ζωγπαυικήρ, κ.α. 
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 Η βιβλιοθήκη θα ππέπει να είναι υιλική με 
σα παιδιά και σοτρ ευήβοτρ, οι έυηβοι να 
βπίςκοτν ένα υιλικό φώπο για να ακούνε 
μοτςική ή να παίζοτν επισπαπέζια 
παιφνίδια, καθιέπωςη ημέπαρ παπαμτθιού, 
αλλά και άλλερ ςτνανσήςειρ οι οποίερ 
ζωνσανεύοτν σην βιβλιοθήκη και γίνονσαι 
απαπαίσησερ. 
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