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• ι Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πλη-
ροφόρησης απευθύνεται στη Σύνοδο των Πρυτάνεων των 

I Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για να θέσει το ζή
τημα της χρηματοδότησης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και 
της εξασφάλισης της εργασίας των συμβασιούχων εργαζόμε
νων σε αυτές των οποίων οι συμβάσεις ολοκληρώνονται στις 
31/5/2009. 

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες παράγουν πολύπλευρο έργο 
και αποτελούν ζωτικό κύτταρο υποστήριξης του εκπαιδευτικού 
(προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου των 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. 

Η ανάπτυξη των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και των υπηρε
σιών που επιτελούν είναι επιβεβλημένη, στη διαμόρφωση ενός 
ερευνητικού και υποστηρικτικού πλαισίου που στηρίζει τα 
προπτυχιακά προγράμματα - μεταπτυχιακά προγράμματα σπου
δών, την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, την έρευνα με την πρό
σβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 

Ωστόσο, το μέλλον της εργασιακής κατάστασης των τρια
κοσίων ογδόντα συμβασιούχων σ' αυτές, οι οποίοι συνέβαλαν 
τα μέγιστα στον εκσυγχρονισμό των βιβλιοθηκών και στην πα
ροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τα μέλη της ακαδη
μαϊκής κοινότητας και όχι μόνο, εξακολουθεί να παραμένει ανοι
κτό και μετά την πεντάμηνη ανανέωση των συμβάσεων τους, 
που ήταν πράγματι ένα θετικό βήμα στην κατεύθυνση της λύ
σης του προβλήματος. 

Είναι προφανές ότι πιθανή απομάκρυνση των συμβασιού
χων, πέραν του σημαντικού κοινωνικού προβλήματος που θα 
δημιουργήσει στους εργαζόμενους, θα δημιουργήσει τεράστια 
προβλήματα στην λειτουργία και στην ποιότητα των παρερχο-
μένων υπηρεσιών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 

Καλούμε τη Σύνοδο των Πρυτάνεων να υποστηρίξει την προ
σπάθεια που έχει ξεκινήσει από τους ίδιους τους εργαζόμενους 
και η οποία θα ενταθεί το προσεχές διάστημα και αφορά την 
εξασφάλιση της συνέχισης της απασχόλησης των συμβασιού
χων εργαζομένων στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. 

Είναι αδιανόητο η ελληνική πολιτεία να αδιαφορεί για τις βι
βλιοθήκες και τους εργαζομένους σ' αυτές, την ίδια στιγμή που 
αναγνωρίζεται απ' όλους η συμβολή τους ως ουσιαστικού πα
ράγοντα για την αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πλη
ροφόρησης ζητάει: 

ι> Την μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζομένων στις 

50 



ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, με την μετατροπή των 
συμβάσεων σε αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), μια που 
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και έχουν 
την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία για 
να συνεχίσουν την υποστήριξη των τρεχου-
σών εφαρμογών και την ανάπτυξη νέων. , 

>> Την άμεση δημοσιοποίηση των 
προκηρύξεων που αφορούν τις κά
θετες δράσεις, εντός του τρέχοντος 
μήνα, ώστε να ξεκινήσει από τον Ιού
νιο η υλοποίηση τους στο πλαίσιο 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαι
σίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ), για να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
απασχόληση των συνα
δέλφων συμβασιούχων και 
να μη διαταραχθεί η ομα
λή λειτουργία των Ακαδη
μαϊκών Βιβλιοθηκών. 

> Η επιλεξιμότητα των 
δαπανών και κυρίως οι δαπάνες 
που αφορούν το προσωπικό να ξε 
κινούν από τη στιγμή που θα υπο
βάλλει το κάθε ίδρυμα την πρότα
ση τ ο υ σ τ ο Ε Π Ε Α Ε Κ , ώ σ τ ε να 
εξασφαλιστεί ένα μέρος των δα
π α ν ώ ν ως προκαταβολή (πρό
γραμμα γέφυρα) για να διασφα
λιστεί και η π α ρ α μ ο ν ή τ ω ν 
εργαζομένων στις βιβλιοθήκες 

Είμαστε βέβαιοι, ότι η Σύνοδος των Πρυτάνεων θα υποστηρίξει τα αιτήματα μας, πιέζοντας με όλες της τις δυνάμεις 
το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς και δεν θα αφήσει να οδηγηθεί η ελληνική επιστήμη και η έρευνα σε 
διάλυση, αφού ως γνωστό έρευνα χωρίς σύγχρονες βιβλιοθήκες με επαρκώς στελεχωμένο προσωπικό δεν μπορεί να 
υπάρξει. 

Το παραπάνω υπόμνημα της ΕΕΒΕΠ κατατέθηκε στους παρακάτω φορείς: 

Γραφείο Πρωθυπουργού, Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Δ. Σιούφα, Υπουργό ΥΠΕΠΘ, κ. Α. Σπηλιωτόπουλο 
Υφυπουργό ΥΠΕΠΘ, κ. Δ. Ταλιαδούρο, Γ. Γραμματέα ΥΠΕΠΘ, κ. Ν. Γκατσοπούλου Ειδικό Γραμματέα ΥΠΕΠΘ, κ. Ε. Κον-
τογιάννη, Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΟΕΑΕΚ, κ. Β. Τσαγιάννη Υπεύθυνη ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ, κ. Α. Μανιατάκου, Πολιτικά κόμματα, Πρυ
τάνεις ΑΕΙ, Πρόεδροι ΤΕΙ, Πρόεδρο Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, κ. Β. Παπάζογλου Προϊστάμενοι 
Σχολών Βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ -ΤΕΙ, Πρόεδροι ΠΕΤτης ΕΕΒΕΠ, Σπουδαστικοί Σύλλογοι Σχολών Βιβλιοθηκονομίας, ΜΜΕ, 
Ημερήσιο τύπο 
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