
Εξοπλισμός για ΑμεΑ σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α) έχει 

αναθέσει στην εταιρεία του Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) την 

υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές 

Βιβλιοθήκες» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας».  

Η ΚτΠ Α.Ε. συστάθηκε στο πλαίσιο του νόμου 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση 

και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (άρθρο 24, ΦΕΚ 

251/Α/2000), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργεί σύμφωνα με τους 

κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 10071 

Απόφασης των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α., Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 324/27-3-

01) και του νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Το έργο «Προμήθεια Υπολογιστικού και ειδικού εξοπλισμού για ΑΜΕΑ σε Δημοτικές 

Βιβλιοθήκες» αποτελεί επέκταση του έργου: Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων 

Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες.  

Με βασική στόχευση στην ενίσχυση της δυνατότητας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

(ΑμΕα) για ευκολότερη πρόσβαση τους στο υλικό των Βιβλιοθηκών και στις ηλεκτρονικές 

πύλες της Κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης, θεωρήθηκε απαραίτητη η 

επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου «Δημιουργία Δημόσιων 

Κέντρων Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες», όπως έχει συζητηθεί με το 

ΥΠΕΣΔΔΑ και τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. της «Κοινωνίας της Πληροφορίας». Ο στόχος 

αυτός μπορεί να υλοποιηθεί με την πρόσθεση ενός επιπλέοντος υποέργου.  

Το αντικείμενο του υποέργου αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικού και υπολογιστικού 

εξοπλισμού καθώς και του απαραίτητου λογισμικού για άτομα με ειδικές ανάγκες στις 29 

δημοτικές βιβλιοθήκες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση της βιβλιοθήκης και των 

υπηρεσιών της από τα άτομα αυτά. Απώτερος στόχος είναι οι βιβλιοθήκες να 

διαμορφωθούν σε ένα περιβάλλον φιλικό προς τα άτομα με κινητική αναπηρία ή με 

προβλήματα όρασης, να γίνουν σημείο πρόσβασης σε πηγές γνώσης και ενημέρωσης και 

να καταπολεμηθούν με τον τρόπο αυτό φαινόμενα περιθωριοποίησης και αποκλεισμού 

από την κοινωνία. Οι θέσεις εργασίας στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θα 

δημιουργηθούν σε κάθε βιβλιοθήκη θα αποτελούν επιπρόσθετο τμήμα των Δημόσιων 

Κέντρων Πληροφόρησης που οι βιβλιοθήκες αυτές πρόκειται να συστήσουν στα πλαίσια 

του Ε.Π. της «Κοινωνίας της Πληροφορίας». 
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