
Παρέμβαση στο άρθρο «Εξοπλισμός για ΑΜΕΑ σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες» του 

κ. Π. Κουτσομιχάλη 

Ο εξοπλισμός των 30 Δημοτικών βιβλιοθηκών (και όχι 29 βιβλιοθηκών, όπως λανθασμένα 

αναφέρεται στο άρθρο) με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που θα εξασφαλίζουν στα άτομα 

με προβλήματα όρασης ή κίνησης την πρόσβαση στη γνώση, στον πολιτισμό, στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών και στο διαδίκτυο, αποτελεί ένα έργο για το 

οποίο το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), και ιδιαιτέρως ο 

Τομέας Βιβλιοθηκών και Αρχείων, αισθάνεται υπερήφανο για την ολοκλήρωσή του.  

 

Το έργο προτάθηκε απο το ΥΠΕΠΘ και επιτεύχθηκε σε συνεργασία με το ΥΠΕΣΣΔΑ προς 

όφελος των 30 Δημοτικών Βιβλιοθηκών, στις οποίες και εγκαταστάθηκε. Τα στελέχη του 

ΥΠΕΠΘ δούλεψαν πέραν των κανονικών υποχρεώσεών τους, για την επιτυχία του 

συγκεκριμένου έργου. Συνέταξαν τις προδιαγραφές του τεχνολογικού εξοπλισμού, 

διαμόρφωσαν το κείμενο της προκήρυξης, στελέχωσαν τις επιτροπές του έργου, 

ανέλαβαν την κυρίως επικοινωνία με τις Βιβλιοθήκες και παρείχαν στην ΚΤΠ Α.Ε κάθε 

βοήθεια που τούς ζητούσε για την καλή εκτέλεση του έργου.  

 

Γι’ αυτό το λόγο το έργο είναι ουσιαστικά έργο του ΥΠΕΠΘ και της καλής συνεργασίας 

του με το ΥΠΕΣΣΔΑ, γεγονός που είναι γνωστό στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα. Είναι 

παράλειψη να μην αναφέρεται αυτό στο συγκεκριμένο άρθρο και ιδιαίτερα να μη γίνεται 

μνεία των ονομάτων των υπαλλήλων του ΥΠΕΠΘ που παρείχαν αμέριστη βοήθεια στην 

υλοποίηση του έργου.  

 

Το έργο αυτό εντάσσεται στη δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης σε 30 

Δημοτικές Βιβλιοθήκες, το οποίο θεωρούμε ως ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό 

και την ανάπτυξη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών, ώστε σε συνεργασία με τις Δημόσιες και 

τις άλλες βιβλιοθηκες να αποτελέσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό δίκτυο 

ελληνικών βιβλιοθηκών.  

 

Ελπίζουμε στο Δ’ ΚΠΣ να εγκριθούν έργα που ενδυναμώνουν τις Δημόσιες και τις 

Δημοτικές Βιβλιοθηκες, καθώς και έργα που θα μειώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και 

θα αυξάνουν την προσβασιμότητα κάθε ατόμου.  

 

 

Εκ του Γραφείου της Ειδικής Γραμματείας Βιβλιοθηκών, Ιστορικών Αρχείων και 

Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης  

Synergasia, 02/2007 

 


