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Θέμα: Κατάθεση πρότασης της ΕΕΒΕΠ για την 

ένταξη των Βιβλιοθηκών, Δημοτικών Αρχείων, 

Μουσείων & Πινακοθηκών στον Οργανισμό Εσω

τερικής Υπηρεσίας των νέων Καλλικρατικών 

Δήμων 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και Μέλη ΔΣ της ΚΕΔΚΕ, 

Εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων 
& Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) και των 
εργαζομένων στις δημοτικές βιβλιοθήκες, γνωρί
ζοντας ότι βρισκόμαστε ήδη στην εφαρμογή του 
σχεδίου διοικητικής αναδιάρθρωσης του σχεδίου 
Καλλικράτης με τη συγκρότηση των νέων Οργανι
σμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων και των 
νέων Νομικών Προσώπων, θα θέλαμε να σας κα
ταθέσουμε συνημμένα τις θέσεις μας, με σχετικό 
υπόμνημα καθώς και πρόταση σχεδίου για την έν

ταξη των Βιβλιοθηκών, Δημοτικών Αρχείων, Μου

σείων & Πινακοθηκών στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας των νέων Καλλικρατικών Δήμων. Με 

αφορμή επισημαίνετε και η διεθνής πρακτική σή

μερα για τη συνύπαρξη των Βιβλιοθηκών, Αρχείων 

και Μουσείων. 

Ειδικά για τη χώρα μας θεωρούμε ότι η σύσταση 

του νέου θεσμικού πλαισίου, με την ένταξη στους 

Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των 

Δήμων των Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Μουσείων, 

πρέπει να αποτελέσει το όχημα ώστε οι δημοτικές 

βιβλιοθήκες ενισχυμένες θεσμικά με ενιαίο πλαί

σιο να μπορούν να προσφέρουν απρόσκοπτα τις 

υπηρεσίες προς τον πολίτη. 

Μετά τα παραπάνω θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο 

να εξεταστεί το αίτημα μας ώστε η ένταξη των Βι

βλιοθηκών, Αρχείων και Μουσείων στους νέους 

Οργανισμούς των Δήμων να είναι σε ένα ενιαίο 

πλαίσιο ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα, με την 

παράλληλη πρόβλεψη και του απαραίτητου εξειδι

κευμένου προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαί

δευσης για την οργάνωση και λειτουργίας τους. 

Παραμένουμε στην διάθεση σας για περαιτέρω 

ανάλυση των θέσεων μας. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Για το ΔΣ της ΕΕΒΕΠ 

Η Πρόεδρος 

Χριστίνα Κυριακοπούλου 

Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτρης Πολίτης 
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